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Nuances als antwoord op 
populisme 
Er vindt in Nederland vrijwel geen 
openbare discussie plaats over de 
Europese Unie. Toch valt ook in 
Nederland een gevoel van groeiend 
onbehagen over Europa waar te ne
men. Dit wetende mogen we de ogen 
niet sluiten voor kritiek op de Europese 
Unie. Het is juist zaak dit debat open 
en uitgebreid te voeren. In 1996 zal 
opnieuw een Intergouvernementele 
Conferentie over de herziening van de 
Europese Verdragen worden belegd. 
Nederland moet dan duidelijk voor 
ogen hebben wat de wensen zijn. 

Ondanks de typisch Nederlandse start 
van het Europees debat -over de cen
ten- is het goed dat de discussie over 
de bijdrage aan de Europese Unie niet 
uit de weg wordt gegaan. Vele jaren 
bestond in Nederland een welwillende 
onverschilligheid ten aanzien van de 
Europese integratie. Bovendien viel het 
Euro-idealisme uitstekend te rijmen 
met boekhoudkundig eigenbelang, 
aangezien ons land gedurende decen
nia netto-ontvanger was van de 
Europese Unie. De efficiënte landbouw 
heeft ons jarenlang geen windeieren 
gelegd. 

Door hervorming van het landbouw
beleid in de gewenste richting, door 
steun aan armere regio's met als doel 
een gemeenschappelijke Europese 
munt alsmede door uitbreiding van 
het takenpakket van de Unie, zal het 
EU-lidmaatschap voor Nederland 
duurder worden. 

Nu, na jaren van verzet tegen het ge
meenschappelijk Landbouwbeleid met 
al haar overschotten, voorraadkamers 
en Derde Wereld-problemen, het land
bouwbeleid -volgens onze wensen- wat 
meer marktgericht wordt, moeten we 
niet klagen als dit op korte termijn fi
nancieel nadelige gevolgen zal hebben. 
Liberalisering van de landbouw in de 
GATT zal onze efficiënte boeren uitein
delijk de beste kansen bieden. 

Bovendien wordt in de Unie op meer 
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en meer beleidsterreinen gemeen
schappelijk beleid gemaakt, waarop 
vervolgens nationaal bezuinigd kan 
worden. Maar we kunnen niet vóór 
het Verdrag van Maastricht stemmen 
en tegen het prijskaartje zijn dat daar
aan hangt. Tenslotte is de Europese 
Unie meer dan een rekensom van uit
gaven en inkomsten: de Interne Markt, 
die zo ten gunste van onze export 
werkt; het gemeenschappelijk handels
beleid, dat een goed 'Uruguay-Round 
akkoord' mogelijk heeft gemaakt en 
het Europese transportbeleid, dat voor 
Nederland zeer voordelig is. 

Dit alles neemt niet weg dat de uitga
ven van de Unie kritisch tegen het 
licht moeten worden gehouden; alleen 
al vanwege de noodzakelijke bezuini
gingen in Nederland. Daar waar we in 
Nederland elk dubbeltje drie maal om
draaien, mogen we ook in Europa ver
wachten dat structuurfondsen en an
dere uitgaven effectief worden besteed. 
Fraude moet kordaat worden bestre
den. De Europese Commissie moet dan 
wel kunnen rekenen op de actieve me
dewerking van de nationale autoritei
ten die verantwoordelijk zijn voor de 
controle op deze uitgaven, ook als dit 
niet in het onmiddellijk belang van 
laatstgenoemden is. Administratieve 
sancties op nationaal niveau en 
Europees toezicht op de besteding van 
middelen kunnen hier mogelijkerwijs 
uitkomst bieden. 

We moeten ons blijven inzetten voor 
een doorzichtige en zuinige Europese 
begroting, die is aangepast aan zowel 
onze ambities als aan onze portemon
naie. We moeten de mensen dus uit
leggen dat Europa meer is dan een re
kensom en tegelijkertijd oog houden 
voor de belangen van de belastingbeta
ler. 

Jan-Willem Bertens 
delegatieleider D66 

in het Europees Parlement 

Geschillen 

Het Geschillencollege heeft het 
de laatste jaren steeds drukker. 
Voorzitter Marianne van der Ham 
schat dat het aantal geschillen is 
verdubbeld. "Leden laten zich 
niets meer door een bestuur aan
leunen, speuren zelf de reglemen
ten na. Verder heeft onze partij te 
maken met het 'bandwagon'-ef
fect: met de verkiezingswinst in 
zicht stellen kersverse leden zich 
gelijk verkiesbaar. Dat levert vaak 
procedurele geschillen op", stelt 
Van der Ham, in het dagelijks le
ven werkzaam als rechter te Den 
Haag. Ze begon begin jaren tach
tig aan haar democratisch avon
tuur. Via steunfractie, gemeente
raad en de werkgroep Staatsrecht 
en Binnenlands Bestuur belandde 
Van der Ham in het Geschillen
college. "Ja, nadat ik rechter 
werd, ben ik lid geworden van het 
Geschillencollege. Vervolgens ben 
ik benaderd voor het voorzitter
schap, dat ik nu ik sinds enkele 
jaren vervul." 
Wat Van der Ham betreft blijft het 
daarbij. Als rechter krijgt ze het 
dankzij de populariteit van het 
kort geding steeds drukker. Maar 
er speelt meer: "De voorzitter 
mag volgens de reglementen 
nooit deel uitmaken van de kamer 
die de geschillen behandelt, want 
de partijen moeten bij de voorzit
ter beroep tegen een kameruit
spraak kunnen aantekenen. 
Daardoor heb je als lid het inte
ressante werk, waar de voorzitter 
meer op een veredelde secretaris 
lijkt die zich vooral met procedu
rele kwesties bezighoudt." Daar
om wil ze de reglementen veran
derd zien, liefst nog voor haar 
vertrek aan het einde van dit jaar. 
"Denk daarbij aan de aanstelling 
van plaatsvervangende voorzit
ters, zodat je zelf ook een zaak 
kan doen. Ik heb het de Regle
mentencommissie voorgelegd 
maar die stond niet echt te sprin
gen. Alles is echter voor verbete
ring vatbaar: zo moet ieder aan
gedragen geschil als een geschil 
worden behandeld. Die regel lap 
ik dus aan mijn laars want dat is 
onbegonnen werk. Leden vragen 
vaak langs procedurele weg een 
politieke uitspraak. Maar zo werkt 
dat niet, daarvoor zijn er de di· 
verse partijbesturen." 

Eric van de Lisdonk 



- i& 

Basisinkomen op 
Congres 
Nieuwe Stijl 
Op het Congres Niewe Stijl van 4 en 5 februari te Papendal 

wordt een principiële discussie gevoerd over de mogelijk

heid en de wenselijkheid van een basisinkomen voor iedere 

burger. 

Vorig jaar was dit onderwerp nog te 
omstreden voor een prominente plaats 
in het D66-verkiezingsprogramma. 
Besloten werd het voorjaarscongres 
van 1995 te besteden aan de inventari
satie van geluiden uit de samenleving 
waardoor een en ander in een breder 
kader geplaatst zou kunnen worden. 
Om het basisinkomen op de politieke 
agenda te krijgen was evenwel een mi
nister van Economische Zaken nodig. 
En hij deed dat uitstekend: wèl het nut 
uiteenzetten maar nog niet in details 
treden, met als gevolg dat de minister 

· niet op uitwerkingstoutjes kon worden 
aangevallen. Tegenstanders van het 
principe moesten dus wel vervallen in 
een klassieke fout; het neermaaien van 
het principe met de volgende argu
menten:: 
- onbetaalbaar 
- ethisch ongewenst (werken voor je 

brood) 
- lost niets van de werkloosheidspro

blematiek op 
- niet emancipatoir 

Kortom Pavlov heeft een uitermate 
universele reactie beschreven. 

Ter voorbereiding op het congres is het 
goed om het bredere kader in te laten 
werken. Het geheel aan regelingen en 
uitkeringen in Nederland kan be
schouwd worden als een noodzakelijke, 
wenselijke en zeer verfijnde vertaling 
van het begrip solidariteit met de zwak
keren. Toch is de tegenwerping dat de 
verzorgingsstaat beknellend en verstik
kend is voor de individuele ontplooi
ingsmogelijkheden ook heel actueel. 

In ieder geval geeft de huidige struc
tuur geen adequaat antwoord op de 
werkloosheidsproblematiek. De begrip
pen arbeid, vrijwilligers- en verzor
gingswerk zijn wel aanwezig, doch niet 
voorzien van een reële economische 
waardering. Bepaalde arbeid is immers 
essentieel voor de economie, maar 
wordt niet of te laag betaald. 
Bovendien betekent een uitkering bij 
de huidige regelgeving automatisch af-

Het basisinkomen koppelt onderlinge solidariteit aan vem1iming van individuele keuze. 

hankelijkheid van de overheid; niet 
alleen financieel maar tevens waar 
het toestemming voor het verrich
ten van (vrijwilligers-) werk betreft. 
Bepaalde vormen van arbeid kunnen 
zodoende niet wit worden verricht, 
zoiets is gewoon onbetaalbaar. Het 
resultaat: een noodzakelijk zwarte 
markt. In grote lijnen zijn dit de 
problemen waar ons land -en ook 
Europa- mee worstelt. 

Een steeds complexere maatschappij 
brengt afhankelijkheid van systemen 
met zich mee. Systemen die niet lan
ger individueel te doorbreken zijn. 
Dit maakt de verantwoordelijkheid 
naar elkaar groter, zeker waar het de 
mensen betreft die bekneld zijn ge
raakt tussen systemen. Het individu 
is, bij gebrek aan banen, afhankelijk 
van de aanwezige financiële voorzie
ningen op het moment dat hij on
voldoende kan verdienen om in zijn 
levensonderhoud te voorzien. En zo 
is het idee van een basisinkomen -
ongeveer de helft van het netto mi
nimumloon van een kostwinner
ontstaan. De gevolgen: 

- het is betaalbaar volgens deskun
dige berekeningen (CPB) 

- het is ethisch verantwoord; het 
koppelt onderlinge solidariteit aan 
verruiming van individuele keuze 

- het betekent een forse uitbreiding 
van de arbeidsmarktmogelijkhe
den want de definitie van arbeid 
wordt verruimd 

- de basis voor vergoeding van ver-

zorgingswerk is hiermee gelegd zo
dat keuzevrijheid ten aanzien van 
het soort werk vergroot wordt 

Ieder gevolg leent zich natuurlijk 
voor een nadere beschouwing, kan 
genuanceerd en uitgewerkt worden. 
Hierbij is het essentieel dat de dis
cussie uit de 'welles-nietes' sfeer 
wordt gehaald. Dan is het praten 
over de noodzaak tot drastische aan
passing van onze sociale verworven
heden pas mogelijk. En wel zodanig 
dat gevolgen van de automatisering 
van het produktieproces als werk
loosheid en produktiviteitsstijging, 
beter door de activiteit van het indi
vidu kunnen worden opgevangen. 
Daarbij moet creativiteit en het om
gooien van systemen ruimte krijgen, 
opdat er energie vrijkomt die altijd 
al gebruikt is om de eigen leefomge
ving te verbeteren. Met daarnaast de 
uitdaging van het vergroten van de 
leefbaarheid van de wereld -alle aan
dacht voor het milieu- is hier een 
aantal veelomvattende zaken aange
stipt, waarin de discussie over het 
basisinkomen zijn juiste plaats moet 
krijgen. Het gaat om een praktische 
uitwerking van een wezenlijk soli-

. dair systeem, passend in een volwas
sen econpmie binnen een cultureel 
sociale omgeving. 

Een alleszins boeiende probleemstel
ling. Tot 4 en 5 februari! 

Wim Vrijhoef 
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Hoe wordt Basisinkomen op 
het Congres behandeld? 

4 

Het invoeren van een basisinkomen is 
een complex vraagstuk; niet alleen 
vanwege de enorme maatschappelijke 
belangen en de grote onzekerheden 
over de effecten en gevolgen, maar ook 
omdat verschillende vormen van 'hèt' 
basisinkomen diverse uitwerkingen 
hebben. 
Teneinde het onderwerp toch enigs
zins bespreekbaar te maken is er een 
programma uitgewerkt dat uit twee de
len bestaat: een plenaire bijeenkomst 's 
morgens en een aantal deelsessies 's 
middags. In het plenaire deel zetten 
verschillende sprekers de problematiek 
nog eens uiteen: de aanleiding voor de 
discussie, relevante economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen als
mede een analyse van de sterke en 
zwakke kanten van het basisinkomen 
worden hierbij belicht. In de deelses
sies wordt de invoering van een basis
inkomen vanuit één specifieke invals
hoek onder de loep genomen. De ver
wachting is dat dit de 
bespreekbaarheid bevordert, maar dat 
vergt wel enige discipline van de deel
nemers aan de discussie. Ook voor de 
deelsessies zijn sprekers benaderd met 
de vraag een eerste aanzet tot de dis
cussie te geven. 

Ter voorbereiding van het congres is in 
afdelingen en regio's uitgebreid gede
batteerd over de tekst 'Een zorg minder 
of minder zorg' (zie Democraat 31-10-
1994) alsook over de mogelijke ant
woorden op de aansluitende vragen. 
Het komende congres verschilt qua 
werkwijze dus van de reguliere con
gressen: er is geen amendeerbaar con
gresstuk, alleen een achtergrondtekst. 
Deze bevat de zojuist genoemde vra
gen waarop in de loop van het congres 
misschien eensluidende antwoorden 
kunnen worden gegeven. 
Tijdens de deelsessies is het mogelijk 
dat een lid namens zijn afdeling resul
taten van de voorbespreking naar vo
ren brengt. Deze sessies staan onder 
leiding van een voorzitter, bijgestaan 
door een rapporteur. Als er een grote 
mate van overeenstemming blijkt te 
bestaan over een bepaald punt in de 
discussie, dan is het de taak van de 
voorzitter dit te signaleren, aan de 
orde te stellen en mee te nemen in het 
overleg van de verschillende voorzit
ters dat na afloop van de deelsessie zal 
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worden gehouden. 
Het is de bedoeling dat de voorzitters 
in dit overleg bekijken of op basis van 
de resultaten van de discussies een ge
zamenlijke notitie kan worden ge
schreven met enkele conclusies ten 
aanzien van de wenselijkheid en haal
baarheid van de invoering van een ba
sisinkomen. Deze notitie zal dan de 
volgende dag tijdens een plenaire zit
ting van het congres worden bespro
ken en wellicht ter stemming worden 
voorgelegd. 

Plenair programma op zaterdagochtend 

Sprekers (in volgorde): 
- Wim Vrij hoef, voorzitter van D66 en 

directeur van de Gelderse 
Ontwikkelingsmaatschappij 

- Joop Roe broek, politicoloog en universi
tair docent sociale zekerheidsweten
schappen aan de Katholieke Universiteit 
Brabant - Geert Hamaker, arbeidssocio
loog en adviseur voor arbeidsmarkt
vraagstukken en Human Resource 
Beleid 

- Paul van Schilfgaarde, hoogleraar 
planologische geodesie aan de 
Technische Universiteit Delft en direc
teur van Seinpost Adviesbureau 

In een korte inleiding introduceert 
Wim Vrijhoef op eenvoudige en hel
dere wijze het onderwerp en zet hij de 
belangrijkste discussiepunten voor het 
congres op een rijtje. Vervolgens gaat 
Joop Roebroek in op de huidige ont
wikkelingen binnen het stelsel van so
ciale zekerheid en de wijze waarop 
vraagstukken van arbeid en inkomen 
traditioneel worden benaderd. Zijn 
stelling is dat de oorsprong van de he
dendaagse verzorgingsstaat verankerd 
ligt in de industriële samenleving en 
de arbeidsverhoudingen zoals die zich 
rond de eeuwwisseling hebben ontwik
keld. De fundamenten van de werkne
mersverzekeringen die destijds zijn ge
legd worden thans ondermijnd door 
nieuwe ontwikkelingen in de econo
mie en de sfeer van de arbeid. Het is 
daarom zaak een nieuwe visie te ont
wikkelen op de ordening en inrichting 
van de samenleving. Een basisinko
men en een ministelsel bieden zo'n 
nieuw perspectief. Het gaat er nu om 
een keuze te maken tussen deze twee. 
Geert Hamaker wijst eveneens op in-

In hoeverre heeft het ba8isinkomen een gunstig effect op het 

milieu? (deelsessie 1) 

grijpende herstructureringen binnen 
de economie en de arbeid. De arbeids
markt wordt volgens hem steeds meer 
gekenmerkt door flexibele, losse werk
verbanden waaraan de sociale voorzie
ningen dienen te worden aangepast. 
Een basisinkomen kan dan in de be
hoefte aan minimale bescherming 
voorzien. 
Paul van Schiltgaarde richt zijn aan
dacht vooral op hèt probleem van van
daag: de geringe arbeidsparticipatie. 
Naar zijn overtuiging zal de invoering 
van een basisinkomen een enorme ver
hoging van de arbeidsparticipatie tot 
gevolg hebben, waardoor de druk op 
de verzorgingsstaat af kan nemen en 
veel mensen niet meer tegen hun zin 
thuis hoeven te zitten. Een basisinko
men neemt een aantal blokkades weg 
dat nu een actieve deelname aan de ar
beid verhindert, zoals de armoede-val 
en de middelentoets. 

Deelsessies op zaterdagmiddag 

Een overzicht van de deelsessies en de 
uitgenodigde sprekers, alsmede een 
korte omschrijving van de inhoud. De 
cijfers tussen haakjes corresponderen 
met de nummers van de vragen uit de 
notitie 'Een zorg minder of minder 
zorg'. 



1. Duurzame ontwikkeling en basis· 
inkomen (4,6) 

sprekers: fan Paul van Soest, directeur van 
het centrum voor energiebesparing en 
schone technologie, Dick Tamme/, staats
secretaris VROM 

voorzitter: Marijke Augusteijn, Tweede 
Kamerlid D66 

De invoering van een basisinkomen is 
een belangrijke systeemwijziging in 
onze samenleving. De vraag is echter 
hoe dat zich verhoudt tot het project 
van duurzame ontwikkeling dat even
eens is gericht op een systeem- en ge
dragswijziging, waardoor stelselmatig 
meer rekening wordt gehouden met de 
gevolgen van het menselijk handelen 
voor het milieu. In het kader van de fi
nanciering van een basisinkomen 
wordt vaak gesproken van het ver
schuiven- of 'verbreden' -van de 
'heffingsgrondslag' van arbeid naar ka
pitaal, een verschuiving die ook wordt 
bepleit in verband met duurzame ont
wikkeling. Hierdoor worden arbeidsin
tensieve produktiewijzen goedkoper 
ten opzichte van kapitaalintensieve, 
hetgeen zowel een gunstig effect heeft 
op de werkgelegenheid als op de om
gang met het milieu. Bovendien stelt 
een basisinkomen burgers in staat zich 
kritischer op te stellen tegenover mi
lieubedreigende activiteiten van orga
nisaties en ondernemingen. Vallen 
hier niet twee belangrijke structuur- en 
gedragswijzigingen samen? Tommei en 
Van Soest, beiden uitgesproken pleit
bezorgers van duurzame ontwikkeling, 
brengen een en ander met elkaar in 
verband. 

2. Emancipatie en basisinkomen (1 ,3,5,7) 

sprekers: Chan Choenni, wetenschappelijk 
onderzoeker aan de Rijks Universiteit van 
Utrecht, Carien Evenhuis, voorheen voor
zitter van de Commissie Gelijke 
Behandeling m/v (tot 1/9/1994) en thans 
lid van de nieuwe C.G.B. in oprichting 

voorzitter: facqueline de Savornin 
Lohman, Eerste Kamerlid D66 en hoogle
raar pedagogiek aan de Universiteit van 
Amsterdam 

Door de voorstanders van een basisin
komen wordt altijd gewezen op de po
sitieve effecten die invoering zou heb
ben op de emancipatie van allerlei 
groeperingen, waaronder vooral vrou
wen. Op het eerste gezicht lijkt het ba
sisinkomen inderdaad een zeer eman
cipatie-vriendelijke voorziening, want 
iedereen- ongeacht leeftijd, geslacht 
of arbeidsverleden- krijgt recht op een 
zelfstandig inkomen. Maar de uitwer-

king van zo'n algemene regeling in ver
schillende concrete situaties is niet ge
makkelijk te voorspellen en in tweede 
instantie blijkt een basisinkomen ook 
nadelige effecten te hebben op de 
emancipatie. Chan Choenni en Carien 
Evenhuis zullen ingaan op de volgens 
hen te verwachten gevolgen op de po
sitie van respectievelijk allochtonen 
(Choenni) en vrouwen (Evenhuis). 

3. Participatie, werkgelegenheid en 
basisinkomen (1 ,3,5, 7) 

sprekers: Paul van Schi/fgaarde, hoogle
raar planologische geodesie en directeur 
Seinpost Adviesbureau, Bert Bakker, 
Tweede Kamerlid D66 

voorzitter: Magda Berndsen, burgemeester 
van Obdam 

De huidige arbeidsparticipatie is om 
twee redenen veel te laag: er werken te 
weinig mensen om de niet-werkenden 
te kunnen onderhouden hetgeen bete
kent dat de betaaibaarheid van de ver
zorgingsstaat in gevaar komt. Verder 
staan veel mensen tegen hun zin bui
ten het arbeidsproces omdat ze te duur 
zijn of omdat ze (een deel van) hun 
uitkering op het spel zetten door te 
gaan werken. Zodoende worden zij 
buiten het arbeidsproces gehouden en 
kunnen zij niet als volwaardige burgers 
deelnemen aan de samenleving. De in
voering van een basisinkomen heeft 
belangrijke consequenties voor het 
huidige stelsel van voorzieningen en 
arbeidsvoorwaarden. Zo kan het wette
lijk minimumloon worden opgeheven 
en in de uitkeringssteer verdwijnen de 
armoedeval en de middelentoets. Dit 
betekent dat het voor veel mensen met 
een uitkering veel aantrekkelijker zal 
worden om te gaan werken, want de 
extra inkomsten uit arbeid worden niet 
meer direct belast. Werkgevers kunnen 
weer werk met een lage arbeidsproduk
tiviteit aanbieden, werk dat nu niet ge
daan wordt omdat de beloning bene
den het minimumloon ligt. Daar staat 
tegenover dat bij anderen juist de prik
kel om te werken wordt weggenomen 
omdat zij toch al een inkomen ontvan
gen zonder er iets voor te hoeven 
doen. Zowel Bakker als Van Schilt
gaarde is er alles aan gelegen om de ar
beidsparticipatie te verhogen, maar zij 
verschillen nogal over de wijze waarop 
en daarbij spelen mens- en maatschap
pijbeelden op de achtergrond een rol. 

4. Economische dynamiek en betaalbaar· 
heid van een basisinkomen (5,6,8) 

sprekers: Bart Nooteboom, hoogleraar 
Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, Nicole de Jager, medewerker 

Lange Termijn van het Centraal 
Planbureau 

voorzitter: Erwin Nypels 

Over de macro-economische effecten 
van invoering van een basisinkomen 
wordt veel gediscussieerd. Het Centraal 
Planbureau heeft met behulp van één 
van haar modellen, het zogenaamde 
MIMIC-model, een uitvoerige bereke
ning gemaakt van de invoering van 
een basisinkomen in de vorm van een 
negatieve inkomstenbelasting van 50% 
van het huidige minimumloon. Nicole 
de Jager zal deze berekeningen weerge
ven en toelichten. De Groningse hoog
leraar Bart Nooteboom bestrijdt echter 
de geldigheid van de resultaten die met 
het model zijn verkregen, omdat het 
voorbij gaat aan een aantal dynami
sche effecten dat van groot belang is 
voor de betaaibaarheid van een basis
inkomen. 

5. Zelfredzaamheid, staatsafhankelijk· 
heid en een basisinkomen (1 ,2,4, 7) 

sprekers: Christiaan de Vries, directeur 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D66, Robert fan van der Veen, universi
tair docent politicologie aan de 
Universiteit van Amsterdam 

voorzitter: Pieter Fokkink, Universitair 
Hoofddocent Technische Universiteit 
Twente 
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Welke internationale gevolsen, economisch en politiek, zou 

de invoering van het basisinkomen hebben? ( deelsessie 6) 

6 

Een groot nadeel van het huidige stel
sel van sociale zekerheid is dat het 
mensen als het ware gevangen houdt 
in een afhankelijke positie: arbeidsacti
viteit wordt 'beloond' met kortingen 
op de uitkering en de uitkeringsgerech
tigde onderhoudt een moeizaam con
tact met verschillende bureaucratische 
uitkeringsinstanties, die een scherpe 
controle op hun cliënten uitvoeren. 
Een basisinkomen maakt een einde 
aan de noodzaak van deze scherpe 
controle en bijverdiensten worden niet 
meer onmiddellijk en bijna volledig 
verrekend met de uitkering. Dit leidt 
tot minder bureaucratie en heeft een 
aanmoedigend effect voor de activitei
ten van burgers op de arbeidsmarkt. 
Aan de andere kant kan het basisinko
men ook gezien worden was een uitle
vering van burgers aan de staat en de 
moderne kapitalistische arbeidsverhou
dingen. De werknemer wordt een in 
alle opzichten flexibele werknemer, 
zonder ook maar enige zeggenschap 
over het produktieproces, want die 
heeft hij afgestaan in ruil voor een ba
sisinkomen. De staat zal de hoogte van 
het basisinkomen moeten garanderen, 
maar heeft zich in de afgelopen tijd uit 
economische overwegingen een onbe
trouwbare contractpartner getoond. 
Wordt met de invoering van een basis
inkomen niet een te eenzijdige (staats
)afhankelijkheid geschapen? En hoe 
verhoudt een basisinkomen zich tot de 
uitgangspunten van een liberale demo-
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cratie? Christiaan de Vries en Robert 
Jan van der Veen zullen in een debat 
ieder voor zich een deel van deze pro
blematiek bespreken. 

6. Het basisinkomen en de internationale 
verhoudingen (9, 1 0) 

sprekers: Han Entzinger, directeur 
Onderzoeksschool RUU en voorzitter SWB, 
Walter van Trier, secretaris Basic Income 
European Network (BIEN) (o.v) 

voorzitter: Michel Groothuizen, plaatsver
vangend hoofa afdeling Midden en Oost 
Europa van ministerie van Economische 
Zaken 

Nederland is verwikkeld in een proces 
van voortschrijdende Europese integra
tie. Dit houdt in dat de nationale wet
en regelgeving in toenemende mate 
moet voldoen aan de Europese stan
daard. Deze zogenaamde harmonise
ring is noodzakelijk om tot een 
Europese Politieke Unie te kunnen ko
men. Tegelijkertijd staat de 
Nederlandse economie sterk onder in
vloed van economische ontwikkelin
gen ten gevolge van het globaliserings
proces. Het einde van dit proces is nog 
lang niet in zicht. Door deze toene
mende internationale vervlechting en 
afhankelijkheid is het de vraag of een 
klein land als Nederland het zich kan 
permitteren om op eigen houtje tot 
een structurele verandering als de in-

voering van een basisinkomen over te 
gaan. Welke internationale gevolgen, 
economisch en politiek, zou de invoe
ring van een basisinkomen hebben? 
Niet alleen directe gevolgen, zoals ver
minderde economische concurrentie
kracht, maar ook indirect, zoals een 
toename aan migranten die toegang 
zoeken tot een land waar de burgers 
recht hebben op een basisinkomen. 
Entzinger is een befaamd deskundige 
op het terrein van de migratie en heeft 
als lid van de WRR meegeschreven aan 
enkele rapporten over sociale zeker
heid en basisinkomen. Van Trier is als 
geen ander op de hoogte van de dis
cussies over het basisinkomen in de 
verschillende Europese lidstaten. 

Let op! 
De deelsessies worden slechts éénmaal 
gehouden. Het is dus van belang dat 
afdelingen hun vertegenwoordigers 
spreiden over de deelsessies, wanneer 
zij een specifieke inbreng hebben. 



-Congres Nieuwe Stijl 
De afgelopen maanden heeft het congresteam 
hard gewerkt aan de invulling van het tweede 
Congres Nieuwe Stijl op 4 en 5 februari in 
Papendal. Ook deze keer is er weer een 
enorme diversiteit aan onderwerpen en, na· 
tuurlijk, ruimte voor ontspanning, wandelgan· 
gen en zelfs cabaret en feest op de zaterdag
avond. U kunt twee dagen lang uw eigen pro· 
gramma samenstellen. In deze Democraat 
vindt u het volledige programma en een korte 
beschrijving van de verschillende discussie· 
onderwerpen. 

Basisinkomen 
Het hoofdonderwerp van het congres, het ba· 
sisinkomen, is een uitermate complex thema, 
wat raakt aan de wortels van onze samenle
ving. Het staat, zeker sinds de uitlatingen van 
onze minister Hans Wijers, volop in de actuali· 
teil. D66 mengt zich op het congres in de hui· 
dige maatschappelijke discussie en laat zien 
daarmee zien een partij te zijn met ideeën. In 
de afgelopen maanden heeft binnen alle gele· 
dingen van de parlij al een discussie over het 
onderwerp plaatsgevonden. Het hoogtepunt 
moet het congres worden. Na het congres 
moet iedereen weten waar D66 staat in de dis· 
cussie. Het onderwerp wordt, na een inleiding 
op zaterdag, behandeld in een zestal deelses
sies, waarin uw inbreng van harte gewenst is. 
Op zondag is er de besluitvormende plenaire 
sessie. 

Kiezen voor discussie 
Dat D66 een ideeënpartij is, en maatschappe· 
lijke discussies niet uit de weg gaat, blijkt ook 
uit de vele discussiebijeenkomsten tijdens het 
Congres Nieuwe Stijl. Over de rol van het mid· 
denveld, de toekomst van het hoger onderwijs 
en allernalieve straffen. En over de toekom· 
stige rol van de provincies, over het span· 
ningsveld tussen economie en milieu, cliënt· 
gebonden budgetten in de gezondheidszorg 
en over de elektronische snelweg. Sprekers 
van binnen, maar vooral ook van buiten de 
partij zullen met elkaar en met u in discussie 
gaan. 

Kortom: kiest u voor discussie, dan komt u 
naar het Congres Nieuwe Stijl. Wij wensen u 
twee prettige en leerzame dagen toe. 

Het Congresteam 

Het Congresteam: Jan Willem Tellegen, Leo Cornelissen, 

fikkie van der Giessen en Huib de Vries. 

Gezondheidszorg: Cliëntgebonden 
budgetten 

Voorzitter: Eddy Schuyer, Eerste Kamerlid 
D66 

Sprekers o.a.: Els Borst, minister van 
Volksgezondheid 
Eelco van Veen, directeur ZAO en voorzit
ter van het overleg ziekenfondsen 

De gezondheidszorg is in Nederland in 
handen van verzekeraars en zorgaan
bieders (verpleegtehuizen, ziekenhui
zen etc.). Deze groepen hebben, sa
men met de overheid, de feitelijke 
macht. Patiënten en consumenten ko
men er niet aan te pas. D66 wil dat 
veranderen. De ideale situatie: patiën
ten en consumenten hebben net zo
veel te zeggen als andere partijen. D66 
heeft al eerder via wetsontwerpen deze 
wens tot uitdrukking gebracht. 

Niet alleen de structuur, ook het aan
bod van gezondheidszorg is in 
Nederland traditioneel voorzienings
gewijs geregeld. Er is op dit moment 
geen mechanisme waardoor flexibili
teit wordt gestimuleerd. De behoefte 
van de aanbieders lijkt soms belangrij
ker dan de vraag. Is htöt niet tijd om 
dit systeem te kantelen? Moet niet de 
behoefte van de patiënt -de cliënt
centraal staan? Een systeem, waar het 
gaat om de behoefte van het individu, 
waar vraag en aanbod niet meer sect
orgewijs worden geregeld: het systeem 
van cliëntgebonden budgetten. De 
cliënt krijgt hierbij een.budget, waar
mee hij of zij de zorgbéhoefte kan ver
vullen. Daardoor worden de aanbie
ders gedwongen meer vraaggericht te 
opereren. Dat lijkt ideaal, maar er zit-

De toekomst van de provincie 

ten nogal wat haken en ogen aan. En 
die komen tijdens deze discussiebij
eenkomst dan ook aan de orde. 
Succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er 
inmiddels. Op dit moment wordt er 
serieus gekeken naar de mogelijkhe
den van cliëntgebonden budgetten in 
de ouderenzorg en de verzorging van 
verstandelijk gehandicapte kinderen. 

Op dit moment ligt er een adviesaan
vraag, betreffende dit systeem bij de 
ziekenfondsraad. Onze eigen minister 
lijkt een groot voorstander te zijn. 
Maar zijn alle patiënten wel in staat 
hun eigen budget verantwoord in te 
vullen? En willen ze dit wel? Wie gaat 
de controle op zich nemen? Immers, 
het systeem is meer fraudegevoelig 
dan het huidige. En wat gebeurt er als 
een cliënt zijn budget voortijdig heeft 
verbruikt? Wie gaat de budgettoewij
zing doen? Kortom: ruim voldoende 
gespreksstof voor een discussiebijeen
komst. 

Voorzitter: Magda Bemdsen, burgemeester Obdam 
Inleiders: Alex Dijkwel, gedeputeerde Zeeland, Lynde Blok, gedeputeerde Zuid-Holland 

Anderhalve eeuw lang hebben is de verbouwing en modernisering van het huis 
van Thorbecke tegengehouden. Nu lijkt het ernaar dat het er toch van gaat ko
men: de aandacht bij het huidige bestuurlijke vernieuwingsproces gaat in be
langrijke mate uit naar de vorming van de nieuwe (stads)provincies als OOR en 
ROA. De afsplitsing van deze gebieden betekent echter heel wat meer dan het al
leen opnieuw vaststellen van de nieuwe provinciegrenzen. En het gaat daarbij 
ook niet alleen om de Randstad. 
De totale positie van het zogenaamde middenbestuur staat ter discussie. Kunnen 
traditionele taken en bevoegdheden in stand blijven? Of gaan de bestaande pro
vincies daarmee de stadsprovincies achterna? Moet differentiatie nu wel of niet 
mogelijk zijn? Of wordt het eens tijd met een nieuwe blik te kijken naar een lan
delijke indeling van meer regionale provincies? 
Vele vragen. Vele onzekerheden. Zoveel is wel duidelijk: de bestuurlijke rol van 
het middenbestuur is onomstreden! Alleen: hoe wordt die ingevuld en vormge
geven? 
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Alternatieve straffen 

Sprekers o.a.: Winnie Sorgdrager, 
minister van Justitie 

Minister Sorgdrager gaat tijdens 
het Congres Nieuwe Stijl graag in 
debat met mensen die creatieve 
ideeën hebben op het gebied van 
alternatieve straffen. Daarom' 
vroeg zij expliciet hierover te 
brainstormen in één van de dis
cussiebijeenkomsten. 

Immers, er is in de Nederlandse 
rechtspraak een tendens om 
zwaardere straffen uit te delen. In 
de praktijk zijn dat meestallange 
vrijheidsstraffen. Daarmee komen 
echter, scherper dan ooit, alle 
nadelen van het geijkte systeem 
van vrijheidsstraffen naar voren. 
Het levert de overheid in toene
mende mate problemen op en 
niet alleen op het gebied van fi
nanciering. 

Voldoen de opgelegde straffen 
nog wel? Straffen moeten af
schrikken, maar liefst ook de ver
oordeelden resocialiseren. 

Vrijheidsstraffen lijken dan niet 
altijd het beste middel. Op dit 
moment wordt er in Nederland 
volop gebouwd aan meer gevan
genissen om het ontstane cellen
tekort op te heffen. Het lijkt ech
ter tevens de hoogste tijd voor 
een discussie over strafvormen 
die zowel tegemoet komen aan 
het rechtsgevoel van de samenle
ving als aan de wens om crimine
len, voor zover mogelijk, weer op 
het juiste pad te brengen. Er be
staan immers mogelijkheden 
voor maatschappelijke dienstver
lening en het verplicht herstellen 
van aangebrachte schade. 
Wellicht moet er bij het straffen 
meer aandacht komen voor de 
slachtoffers. 

Alle deelnemers aan het congres 
worden uitgenodigd om in deze 
discussiebijeenkomst over deze 
zaken te brainstormen met de mi
nister. Het is het Congres Nieuwe 
Stijl ten voeten uit: leden kunnen 
met hun ideeën komen en ieder
een kan participeren in de discus
sie. 

Gemeenten en de bestrijding van werkloosheid 

Sprekers: Jaap van Hoek, directeur Gemeentelijke 
Sociale Dienst Almelo 
Hans den Oudendammer, wethouder D66 Rotterdam 
Han Westerho(, Dienstenbond FNV 

Welke bijdrage kunnen gemeenten leveren aan 
bestrijding van werkloosheid? Deze vraag staat 
centraal tijdens de workshop van de 
Bestuurdersvereniging. De drie sprekers zullen ie
der vanuit een verschillende invalshoek deze 
vraag van een inleiding voorzien. 
In de workshop kunnen de volgende onderwer
pen aan de orde komen: de rol van de gemeente 
als schepper van werk (contacten met bedrijven, 
werkervaringsplaatsen, contract-compliance, re
latie met arbeidsbureaux etc.); de rol van de ge
meentelijke sociale dienst bij begeleiding van 
werklozen (individuele begeleiding, korting op 
uitkeringen e.d.). 
De workshop is speciaal bedoeld voor D66-be
stuurders in gemeenten, maar uiteraard zijn alle 
belangstellenden welkom. 

Sociaal-economische problematiek 
bij de buren 

Voorzitter: Michel Groothuizen 
Spreker: Eert Bakker, Tweede Kamerlid 
D66 

In deze discussiebijeenkomst wordt 
aangesloten op het centrale thema van 
het Congres Nieuwe Stijl: de sociaal
economische problematiek. Het zwaar
tepunt ligt in deze bijeenkomst op de 
inbreng van de buitenlandse gasten 
van het congres. De opzet is dat zij 

Met deelnemers vanuit het Verenigd 
Koninkrijk en de Scandinavische lan
den komt het basisinkomen zeker aan 
bod in deze bijeenkomst. Ter informa
tie: de Liberal Dernocrats schrapten tij
dens hun laatste cbngres (september 
1994) het basisinkomen uit hun be
leidsprogramma. De vragen die zoal 

centrale rol. Dit levert met name over 
zaken als ouderdomspensioenen, 
werkloosheidsuitkeringen en subsidies 
aan de agrarische sector, debat op tus
sen radicale hervormers (die alle over
heidssteun ineens willen schrappen) 
en vertegenwoordigers van de oude 
politieke netwerken (die hun macht 
deels ontlenen aan het verlenen van 
subsidies). 
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ons en elkaar informeren over de aard 
van de problemen in andere landen. 
Daarbij reageren de gasten vanuit ei
gen ervaringen en inzichten op de si
tuatie in Nederland, als uiteengezet 
door Eert Bakker. 

Oud-campagneleider Lennart van der Meulen biedt Hans 

van Mierlo op het Zwolse najaarscongres het eerste exem

plaar aan van het campagnelogboek 'D66 staat voor niets'. 

In dit boek wordt verslag gedaan van de wijze waarop D66 

zich te waar stelde in de verkiezingscampagne van 1994. 

Het logboek is nog steeds voorradig en wordt op het congres 

van 4 en 5 febmari in Amhem weer te koop aangeboden. U 

kunt het boek ook bestellen bij het Landelijk Secretariaat 

(070-3621515). 
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op tafel komen bij de zesde deelsessie 
over het basisinkomen (Is de invoering 
verantwoord? Wat zijn de gevolgen 
voor de migratie-stromen) zullen in 
dat geval ook voor deze bijeenkomst 
relevant blijken. Deelnemers uit 
Centraal- en Oost-Europa zullen de so
ciaal-economische problematiek weer 
geheel anders benaderen. In deze lan
den speelt immers de vraag of het al 
dan niet gewenst is het overheidsin
grijpen radicaal terug te dringen een 

Hoewel de voertaal Engels is, worden 
alle congresgangers nadrukkelijk uitge
nodigd deze discussiebijeenkomst te 
bezoeken: uitwisseling van ervaringen 
tussen D66'ers en de buitenlandse gas
ten staat immers voorop. 

D~ 
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SWB discussiebijeenkomst 
Regionaal-economisch beleid 

caties in Nederland. Daaruit 

blijkt dat er voor de komende 
tien jaar een toenemende kloof 
tussen vraag en aanbod te ver
wachten valt. Factoren die hier
bij een rol spelen zijn: (structu
rele) veranderingen in de vraag 
naar bedrijfslocaties, diverse el
kaar beconcurrerende aanspra
ken op de beschikbare ruimte en 
de veranderingen aan de aan
bodzijde van bedrijfsruimte. 
Hieraan zal uitgebreid aandacht 
worden besteed. Enkele inleiders, 
afkomstig uit de provincie, het 
bedrijfsleven en de wetenschap, 
zullen hierover een kort referaat 
houden. Daarna is er gelegen
heid tot discussie, waarbij het ac
cent zalliggen op de rol van de 
regionale partners (publiek en 
privaat) bij de totstandkoming 
van het regionaal-economisch 
beleid. 

Discussiebijeenkomst Ontwikkelingssamenwerking 

Het regionaal-economisch beleid 
staat hoog genoteerd op de poli
tieke agenda. Dat blijkt onder 
andere uit de nota 'Ruimte voor 
economische activiteit' van het 
Ministerie van Economische 
Zaken. Met name voor regionale 
D66-bestuurders is dit, met het 
oog op de komende 
Statenverkiezingen, een 'heet 
hangijzer'. Daarom houdt de 
SWB voor bestuurders van ge
meenten en provincies en andere 
belangstellenden een discussie
bijeenkomst over dit onderwerp. 
Het doel is inzicht te verschaffen 
in de actuele ontwikkelingen 
rond het regionaal-economisch 
beleid. Zo werd er bijvoorbeeld 
onderzoek gedaan naar de toe
komstige behoefte aan bedrijfslo-

Elektronische snelweg 

Sprekers o.a.: Hans Wijers, minister van 
Economische zaken 
Jacob Kohnstamm, staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken 
Marleen Stikker, burgemeester van De 
Digitale Stad (Amsterdam) 

Het Paarse kabinet heeft de ambitie dat 
Nederland op het gebied van de 
Elektronische snelwegen in Europa een 
koppositie gaat innemen. Op 21 de
cember presenteerde minister Wijers 
samen met drie collega-bewindslieden 
het actieplan 'Elektronische 
Snelwegen'. In de Troonrede was dit al 
aangekondigd: "Eind 1994 zal u een 
nationaal actieplan bereiken, gericht 
op proefprojecten van overheid en be
drijfsleven op het terrein van zoge
noemde elektronische snelwegen." Wil 
Nederland zijn ambitie waarmaken 
dan is snelheid vereist in het wegne
men van belemmeringen, het vrijma
ken van de markt en het tot stand 
brengen van aansprekende projecten. 
De tijd is er rijp voor. De onstuimige 
groei van Internet, ook in Nederland, 
bewijst dat. 

Op het vorige congres in Zwolle werden de 

D66-ministers Hans Wijers en Winnie 

Sorgdrager op het podium geïnterviewd 

over actuele politieke zaken. Lijsttrekker 

Hans van Mierlo legde verantwoording a( 

aan de leden over de kabinetsfonnatie. 

Sprekers: Bob van den Bos, lid Tweede Kamer D66, 
Guikje Roethof, lid Tweede Kamer D66 

Nog voor het zomerreces zal de minister van 
Buitenlandse Zaken met een voorstel komen om
trent de herijking van het buitenlands beleid. In 
de media is de discussie over dit onderwerp al ge
start. Over de uitkomst hiervan valt evenwel nog 
niets te zeggen; zo is de rol van ontwikkelingssa
menwerking binnen het toekomstige buitenland
beleid nog onzeker. Het gevaar dreigt dat de be
groting van dit departement wordt teruggebracht 
naar 0.7 procent van het BNP. Tevens staat het 
uitgangspunt van het huidige beleid -structurele 
armoedebestrijding- onder druk. Er gaan stem
men op om Ontwikkelingssamenwerking terug te 
brengen tot alleen het verstrekken van nood
hulp. Het uitkleden van ontwikkelingsbeleid en -
begroting zal resulteren in nog grotere welvaarts
verschillen tussen ontwikkelingslanden en het 
Westen. De lokale bevolking zal hiervan de dupe 
worden; niet alleen in sociaal-economisch zullen 
middelen en mogelijkheden beperkt worden, ook 
de mensenrechtensituatie zal verslechteren. Een 
vroegtijdige discussie over dit onderwerp lijkt de 
Jonge Democraten zinnig opdat een verarming 
van het buitenlandbeleid wordt voorkomen. De 
Tweede Kamer-leden van D66, Bob van den Bos 
en Guikje Roethof, zijn uitgenodigd hierover 
hun mening te geven. De ]D zal onder meer met 
leden van de werkgroepen ontwikkelingssamen
werking en mensenrechten alsook door de 
Internationale Commissie vertegenwoordigd 
zijn. 

Hoewel de Nederlandse geschiedenis 
van de elektronische snelweg nog 
maar kort is, zijn er al succesvolle pro
jecten en elektronische dorpsstraten 
ingericht en opgestart. Een goed voor
beeld is De Digitale Stad in Amster
dam. "In principe moeten dergelijke 
projecten met private middelen tot 
stand worden gebracht", aldus het ac
tieplan. Maar: "Mocht de totstandko
ming van de elektronische snelwegen 
niet op de gewenste termijn door pri
vate investeringen tot stand kunnen 
komen, dan zal de regering bezien of 
en in welke mate zij dit kan facilite
ren." 

taak van de overheid. Dit sluit goed 
aan bij de algemene taakstelling van 
het kabinet: ruimte voor initiatieven, 
deregulering en een krachtig mededin
gingsbeleid. 
Maar is het niet ook een taak voor de 
overheid om ervoor te zorgen dat be
paalde groepen niet buiten de boot 
vallen? Moet de overheid ook niet er
voor zorgen dat iedereen wordt be
diend? 
Daarbij gaat het niet alleen om de 
techniek -de kastjes en de draadjes
maar ook om het aanbod en de mate 
waarin gebruikers zelf invloed kunnen 
uitoefenen op de informatie die zij 
kunnen verkrijgen. Sluit een en ander 
wel aan bij de behoefte van de gebrui
kers? Moet de overheid ook informatie 
garanderen waaraan niet direct op 
grote schaal behoefte is? Dit soort vra
gen staat centraal tijdens deze discus
siebijeenkomst, waarin twee van de 
drie betrokken D66-bewindslieden met 
andere belanghebbenden en deskundi
gen in debat zullen gaan. 

Internet, van oorsprong een overheicts
net (Amerikaanse defensie) werkt nu 
zonder verdere stimulering of blauw
druk van bovenaf. Dit laat zien dat 
met overheidsstimulering nog veel 
meer mogelijk is. Tijdens de discussie
bijeenkomst zal met name worden in
gegaan op de rol van de overheid in de 
ontwikkeling van de elektronische 
snelwegen. Volgens minister Wijers 
zijn de marktpartijen de primaire spe
lers, echter in een stimulerend klimaat. 
Het scheppen van dit klimaat is de 
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Politieke geschiedenis 

Spreker: dr. Henk te velde, historicus 

Was de oprichting van D66 het begin van iets 
nieuws of was het een logisch vervolg op een lan
ger bestaande beweging in politiek stromenland? 
Was er vóór 1966 niets wat beschouwd kan wor
den als de voorloper van onze partij? 
Zowel de PvdA als de VVD leggen bij tijd en wijle 
claims op delen van het gedachtengoed van D66. 
Is D66 gewoon een tweede liberale partij of is zij 
sociaal-democratisch met liberale trekjes? 
Interessante vragen, die raken aan de immer actu
ele discussies over het vermeende liberale karak
ter van D66, binnen en buiten de partij. Het 
spanningsveld, dat met deze vragen worden op
geroepen, maakt het interessant eens wat dieper 
in te gaan op de geschiedenis van de partijvor
ming in Nederland. Zeker voor leden van D66. 
Daarom houdt D66 tijdens het tweede Congres 
Nieuwe Stijl een college politieke geschiedenis. 
Uiteraard is er uitgebreid ruimte voor het stellen 
van vragen. 

Middenveld, politiek en burger 

Voorzitter: Patriek Poelmann, D66-
fractievoorzitter Provinciale Staten 
Noord-Holland 

Sprekers o.a.: Pau/ Ka/ma, directeur 
Wiardi Beckmanstichting, 
wetenschappelijk bureau van de 
PvdA. 
Paul Kuipers, directeur politiek-cul
tureel centrum De Balie, Amsterdam 
fan Glastra van Loon, Eerste 
Kamerlid D66 

De kloof. De afstand tussen de 
politiek en de burger. Het is een 
onderwerp waar de afgelopen ja
ren veel over is geschreven en ge
sproken en waar ook binnen D66 
veel mensen zich druk over ma
ken. Volgens sommigen is be
stuurlijke vernieuwing voor een 
deel de oplossing. Immers, bur
gers herkennen zich niet meer in 
de politiek en moeten daarom 
meer betrokken worden bij het 
bestuurlijk proces. 
Door de belangrijke rol van het 
middenveld is het besluitvor
mingsproces er niet altijd en 

overal helderder op geworden. 

D66 heeft altijd gepleit voor een 
directere invloed van het indi
vidu in het politieke debat en 
heeft ook de verkalkte structuren 
lang bekritiseerd. Toch is het een 
belangrijke vraag hoe dit debat 
wordt vormgegeven. In welke 
mate zijn burgers in staat zich in
dividueel en direct te mengen in 
maatschappelijke discussies? En is 
de politiek wel in staat zelfstan
dig alle afwegingen te maken en 
beslissingen te nemen? 
Een samenleving zonder organi
saties tussen burgers en politiek is 
wellicht ondenkbaar. Maar mis
schien moet het wèl anders. Juist 
nu, met een paars kabinet op het 
pluche, is zo'n discussie actueel. 
Kalma pleit voor een terugdrin
ging van de invloed van het mid
denveld. Kuipers heeft veel erva
ring met het mobiliseren en ini
tiëren van breed georiënteerde 
maatschappelijke debatten en 
spreekt dus vanuit de praktijk van 
de directe invloed van burgers op 
de politiek. Kalma en Kuipers 
gaan in discussie met onder meer 
senator Glastra van Loon. 

Henk te Velde, historicus en onlangs gepromo
veerd op een proefschrift over liberalisme, gaat 
met name in op de verschillende stromingen bin
nen het Nederlandse liberalisme. Dan blijkt dat 
het gedachtengoed van D66 veel nauwer verbon
den is met bepaalde denkbeelden en richtingen 
in de Nederlandse politieke geschiedenis dan 
vaak wordt aangenomen. Het wordt duidelijk 
waar de wortels van D66 kunnen liggen. Routebeschrijving naar Papendal: 
Was de oprichting van D66 wel een breuk met 
het verleden? De periode tussen 1946 en 1966 
was eigenlijk een uitzondering in de politieke ge
schiedenis. Vóór die tijd waren er in Nederland 
altijd twee liberale hoofdstromen te ontdekken. 
Tijdens het college zullen deze twee stromingen 
nader worden uitgediept. Het gaat daarbij om de 
spanning tussen 'vrijheid tot' en 'vrijheid van'. In 
ieder geval hebben alle congresgangers de vrij
heid om te komen luisteren en vragen te stellen. 

Trein: 
Vanaf station Arnhem 
CS: lijn 107 (gele bus) 
richting Lelystad. 
Uitstappen bij de halte 
'West-End'. Deze bus 
vertrekt iedere 13 mi
nuten over het hele 
uur. U kunt natuurlijk 
ook een treintaxi ne
men. 

Auto 
A12 vanuit Den Haag: 
richting Arnhem, afslag 
Oosterbeek, Wolfheze, 
Arnhem-Centrum, Park 
Hoge Veluwe (de N224). 
Volg de borden richting 
Arnhem tot Papendal 
staat aangegeven. 

Cabaret en Feest 

Vergadertijgers, geïnteresseerde leden, 
nieuwelingen: het Congres Nieuwe 
Stijl heeft voor iedereen genoeg in 
petto. Veel discussiebijeenkomsten, 
toespraken van Hans van Mierlo en 
Gerrit-Jan Wolffensperger, en uiteraard 
de discussie over het basisinkomen. 
Maar tijdens het Congres Nieuwe Stijl 
komen niet alleen serieuze zaken aan 
bod. Op de zaterdagavond is er als be
loning voor een dag discussiëren, ver
gaderen en luisteren, een evenement 
van geheel andere orde: vanaf 20.00 
uur is het 'party-time' met een cabaret
act en aansluitend een groots feest. Het 
cabaret is dit jaar een grote verrassing. 
Wie hier het fijne van wil weten moet 
's avonds zeker in Papendal blijven. En 
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A12 vanuit Duitsland: 

bezoekers van het eerste Congres 
Nieuwe Stijl in Veldhoven herinneren 
zich vast nog wel het ongekende succes 
van de JD-band. Waar D66 zich tussen
tijds verdubbelde van 12 naar 24, ging 
deze band terug van acht naar vijf le
den. Maar nieuwe covers van de 
Stones, Brood en The Black Crowes 
staan bij voorbaat garant voor we
derom een spetterend en vooral swin
gend optreden. En voor degenen die 
niet zo nodig hoeven, is er een ruime 
voorraad rustige hoekjes voor handen. 
Op een zacht reutelend achtergrond
muziekje kan de congresdag dan nog 
eens worden doorgenomen of het par
tijnetwerk worden uitgebreid. 

Hoe dan ook: veel plezier! 

richting Utrecht, afslag 
Oosterbeek, Wolfheze, 
Arnhem-Centrum, Park 
Hoge Veluwe (de N224). 
Volg de borden richting 
Arnhem tot Papendal 
staat aangegeven. 
ASO: afslag Utrecht (de 
A12), verder zoals bo
ven (A12 vanuit 
Duitsland). 



-
De Paarse regering: Randstadkabinet? 

Sprekers o.a.: Jacob Kohnstamm, staatsse
cretaris van Binnenlandse Zaken 
Mr. I. W. Opstelten (VVD), burgemeester 
Utrecht 

het spookbeeld dat de burgemeesters 
het publiek eensgezind voorspiegelden, 
als er tenminste niet meer aandacht 
uitgaat naar de problematiek van de 
grote steden. 

grootste deel naar de vier grote steden 
in de Randstad ging. Dat leverde het 
kabinet vanuit andere delen van het 
land de kwalificatie 'Randstadkabinet' 
op. 

Dr. A. Peper (PvdA), burgemeester 
Rotterdam 
Mr. G.Th. Brokx (CDA), burgemeester 
Tilburg 

In september 1993 hield D66 Amster
dam een debat tussen de burgemees
ters van de vier grote steden in de 
Randstad. Onder leiding van Hans van 
Mierlo spraken de vier burgervaders 
over de toekomst van de grote steden 
onder het motto 'De grote stad in 
2010'. Het beeld dat tijdens de discus
sie naar voren kwam was somber: 

Prof. dr. J.G. Lambooy vond de burge
meesters nog te optimistisch. Volgens 
hem moet de landspolitiek de grote 
steden meer als apart gebied gaan zien 
en een speciaal op deze gebieden ge
richt beleid ontwikkelen. Immers, als 
het niet lukt om de grote stad leefbaar 
te houden, dan is dat slecht voor het 
hele land. 

In de discussiebijeenkomst tijdens het 
Congres Nieuwe Stijl komt de vraag 
aan de orde of deze aantijging terecht 
is. Is het hoog tijd dat de centrale over
heid meer aandacht heeft voor de pro
blematiek van de grote steden in de 
Randstad? Of heeft het Paarse kabinet 
te weinig aandacht voor de provincie? 
Ook de provinciale steden kampen 
soms met hoge werkloosheid, verloe
dering en toenemende criminaliteit. 
Staatssecretaris jacob Kohnstamm gaat 
in debat met onder andere de burge
meesters Peper (PvdA), Opstelten 
(VVD) en Brokx (CDA). 

Amerikaanse toestanden, verpaupe
ring, armoede en criminaliteit. Dat was 

Het lijkt erop dat de huidige coalitie de 
boodschap van de vier burgemeesters 
niet is vergeten. Niet alleen is er een 
speciale staatssecretaris met de grote 
steden in zijn portefeuille; minister 
Melkert kwam zelfs met zijn 
'Melkertbanen' waarvan verreweg het 

-Grenzen aan de markt 

'Grenzen aan de markt' is de titel van een door 
het CNV georganiseerd debat op het congres. 
Lang leve het corrigerend vermogen van de vrije 
markt. Ruim baan voor commercie en concurren
tie. Weg met betutteling, weg met de wettelijke 
bescherming van werknemers. Dat levert banen 
op! 
Werknemers kunnen toch voor zichzelf opko
men? Mensen kunnen toch zelf kiezen? De vrije 
markt appelleert aan de wens naar meer con
sumptie en meer produktie. De behoefte aan als
maar meer. De winkels 24 uur per dag open. 
De vraag is wat de consequenties van het markt
denken zijn. Wat zijn de effecten voor de mensen 
die weinig te kiezen hebben? Wat zijn de gevol
gen voor de leefpatronen van mensen? Voor de 
onderlinge relaties, voor het sociaal-culturele kli
maat? 
De vraag is waar paal en perk aan de markt ge
steld moet worden. Wanneer kiezen we voor be
ter in plaats van meer? 

Op zoek naar het Paarse gevoel 

Voorzitter: Wim Dik, voorzitter 
Raad van Bestuur KPN, voormalig 
staatssecretaris D66 

Sprekers o.a.: Kees Lunshof, politiek 
commentator De Telegraaf 
fan Vis, oud-informateur en voorzit
ter Eerste Kamer-fractie D66 

In september werd, na een lange 
en hete formatiezomer het Paarse 
kabinet geïnstalleerd. Een groots 
moment voor de leden van het 
Des Indes-beraad en voor veel 
D66'ers. Voor het eerst sinds 
1917 stonden er geen ministers 
van een christelijke partij op het 
bordes. Dat maakt het Paarse ka
binet direct al tot een bijzonder 
kabinet. Premier Kok blijkt daar 
anders over te denken: "Dit is 
een doodgewoon kabinet." Een 
normaal kabinet, dat er hard aan 
moet trekken om de problemen 
van, bijvoorbeeld, de sociale ze
kerheid en de werkgelegenheid 
op te lossen. Op deze punten ligt 
een zwaar accent in het regeerak
koord. Hoe zit nu met het Paarse 
gevoel van PvdA en VVD? 

Het bijzondere karakter van deze 
coalitie zal vooral moeten blijken 

uit een nieuwe manier van rege
ren, een nieuwe manier van om
gaan met de Kamer en het door
voeren van vernieuwingen. Maar 
is er wel ruimte voor vernieuwing 
als binnen de coalitie veel wordt 
gediscussieerd over sociaal-eco
nomische vraagstukken, vooral 
tussen de twee partijen die elkaar 
jarenlang hebben uitgesloten als 
regeringspartners? 

Met het versterken van het du
alisme is een start gemaakt. Maar 
is dit dualisme wel vernieuwend? 
Is het niet gewoon een gebrek 
aan coördinatie en overeenstem
ming? Is het dualisme niet juist 
een blok aan het been van deze 
coalitie? 

Vier (oud-)journalisten discussië
ren over het Paarse gevoel en het 
vernieuwende karakter van het 
Paarse kabinet. Kees Lunshof 
toonde zich tijdens de (in)forma
tie uiterst sceptisch over een co
alitie zonder het CDA terwijl Jan 
Vis als informateur aan de wieg 
stond van de huidige regering. 
Samen met twee anderen zullen 
zij ongetwijfeld zorgen voor een 
levendig debat onder leiding van 
Wim Dik. 

Oud-fractievoorzitter in de tweede Kamer Hans van Mierlo schudt de 

nieuwe fractievoorzitter Gerrit fan Wolffensperscr, die op het najaarscon

gres zojuist zijn ~maidenspeech' heeft gehouden, de hand. 
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De toekomst van Europa: ICC 1996 

Voorzitter: fan Willem Tellegen, adviseur 
European Affairs, voorzitter SWB-themagroep 
Europa 

Sprekers o.a.: Laurens-fan Brinkhorst, lid 
Europees Parlement D66 
Mr. f.P.H. Donner, Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid. 
Bob van den Bos, lid Tweede Kamer D66, 
woordvoerder Buitenland 

In 1996 besluit een Intergouvernementele 
Conferentie (IGC) van de lidstaten van de 
Europese Unie over aanpassing van het 
Verdrag van Maastricht. Sinds het einde 
van de Koude Oorlog lijken de lidstaten 
meer dan ooit verdeeld geraakt. 
Ogenschijnlijk tegengestelde doelen en 

Vernieuwing in het hoger onderwijs 

Sprekers o.a.: Aad Nuis, staatssecretaris 
OCW 
prof dr. Frans van Vught, Centrum voor 
Studies Hoger Onderwijs en Beleid 
Universiteit Twente 
de heer Van der Hek, voorzitter HBO-raad 
Henriëtte de Vos, Jonge Democraten 

Tijdens de discussies over de toekomst 
van het hoger onderwijs krijgt de toehoor
der al snel het gevoel te maken te hebben 
met een kip-ei-situatie. Wat was er eerder: 
de wens om te bezuinigen of de roep om 
beter onderwijs? Wie of wat stond er aan 
de wieg van de discussies en het rumoer? 
Eén ding is zeker: het verenigen van kos
tenbesparing en het zorgen voor een beter 
hoger onderwijs betekent een dubbele uit
daging voor alle betrokkenen. 
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belangen slaan barsten in het Europese in
tegratieproces. Te veel en te tegenstrijdige 
wensen en verlangens moeten tegelijker
tijd worden vervuld. 

De voorzitter van deze discussiebijeen
komst, Jan Willem Tellegen: "Wordt 
Europa een aangeklede vrijhandelszone in 
hoofdzaak op intergouvernementele basis 
of slaagt Europa er in zich een effectief 
politiek concept eigen te maken, gedragen 
door burgers en door democratische be
sluitvorming?" 
Deze globale tegenstelling is niet nieuw, 
maar wordt wel duidelijk zichtbaar in een 
groeiende reeks conflicten. 
De IGC van 1996 zal niet in staat zijn om 
alle problemen op te lossen, maar zij be
looft wel een waterscheiding te worden: 
de besluiten die genomen zullen worden, 

-
Cultuur en democratie 

Het Opleidingscentrum D66 houdt tijdens 
het congres tweemaal een boeiend open
baar debat. 

Zaterdag: de rol van de overheid en cul
tuur. 

Voorzitter: Letty Demmers, wethouder Bergen 
op Zoom. 

Sprekers: Aad Nuis, staatssecretaris OCW, 
Henk Pijlman, D66-wethouder Groningen, 
René Bastiaanse, directeur Markiezenhof (on
der voorbehoud) 

In het februari-nummer van het tijdschrift 
Voor de Draad zal dit gesprek in artikel
vorm worden geplaatst. Voor de Draad zal 
in 1995 overigens tien keer gaan verschij
nen met een geheel veranderde lay-out en 
een enthousiaste nieuwe redactie. 

Deze discussiebijeenkomst tracht uit te 
komen boven het dagelijkse gekrakeel 
over concrete bezuinigingen door te pra
ten over vragen als: hoe moet in 
Nederland het hoger onderwijs worden 
vormgegeven? Moet er sprake zijn van 
weinig voor velen of wellicht veel voor 
weinigen? Is er teveel bureaucratie en 
staat dat hervormingen in de weg? En 
zorgt bureaucratie niet voor te duur on
derwijs? Wat is verder de functie van het 
hoger onderwijs: waardevrije wetenschap 
of beroepsopleiding? En, meer concreet: 
hoe zit het met het verkorten van de stu
dieduur en het sluiten van instellingen? 
Moeten er soms minder studenten ko
men? 
Kan daarnaast van studenten verwacht 
worden dat ze meer doen in een korter be
stek en ook nog tijd overhouden om 
maatschappelijk actief te zijn, bijvoor-

bepalen mogelijk voor decennia de toe
komst van Europa. Daarom houdt D66 
hierover een discussie op het Congres 
Nieuwe Stijl. 
De IGC dient er in elk geval in te slagen 
een nieuwe consensus op hoofdlijnen te 
vinden. Dat hoeft misschien niet met elke 
afzonderlijk lidstaat. Een stevige meerder
heid moet het echter eens zien te worden 
over de richting, een scherper omschre
ven doel, een zo groot mogelijk pakket ge
meenschappelijk beleid en een werkbare 
organisatie van instellingen. Dit alles op 
straffe van ernstige schade aan het inte
gratieproces en grote risico's voor stagna
tie, die Europa als economische en poli
tieke factor voor jaren op achterstand 
kunnen zetten. 

Zondag: de waarde van democratie 
Sprekers: mr.dr. Paul Cliteur, hoogleraar 
filosofie, lid VVD, dr. Philip Idenburg, 
hoogleraar bestuurskunde, lid D66 

In het najaar van 1994 organiseerde het 
Opleidingscentrum van D66 in samen
werking met het wetenschappelijk bureau 
SWB een tweetal debatgroepen. Het doel 
was om leden bij elkaar te brengen die 
met D66-geestverwanten van gedachten 
zouden willen wisselen over politiek of 
cultureel belangwekkende thema's. Deze 
thema's staan los van de politieke waan 
van alledag. In Utrecht en Den Haag gin
gen zo twee groepen aan de slag met het 
thema 'De waarde van de democratie'. De 
twee debatgroepen produceerden trou
wens ieder een pittige, boeiende tekst als 
uitkomst van de verschillende ontmoetin
gen. Belangstellenden kunnen deze tek
sten ophalen bij de stand van het 
Opleidingscentrum. 

beeld in de ]D? En houden ze wel tijd 
over om hun inkomen aan te vullen? Of 
is dat niet nodig? Kortom: mag van stu
denten verwacht worden dat ze hun 
nieuwe taak aankunnen? 
Het zijn vragen, die tijdens deze discussie
bijeenkomst op het Congres Nieuwe Stijl 
aan de orde zullen komen. Mogelijk komt 
hier ook het hoofdthema van het congres 
ter sprake. Want een basisinkomen heeft 
ook gevolgen voor de positie van studen
ten in het hoger onderwijs. 



-Economie en milieu 

Sprekers o.a.: Wouter van Dieren, lid van 
de Club van Rome 

De laatste tijd dringt steeds meer het 
besef door, zeker binnen D66, dat een 
samenleving die er niet in slaagt met 
behoud van milieu de economie draai
ende te houden, geen knip voor de 
neus waard is. Iedereen is ervan door
drongen dat de aantasting van het mi
lieu moet worden gestopt, maar de uit
voering van de milieubeschermings
plannen botst vrijwel altijd met 
materiële belangen. De werkgelegen
heid en de toekomst van bedrijven 
staat op het spel, de discussies rond de 
uitbreiding van Schiphol en de aanleg 
van de Betuwelijn zijn de voorbeelden 
bij uitstek. Ook op lokaal niveau wor
den bijna dagelijks dergelijke debatten 
gevoerd. Een goed voorbeeld is de dis
cussie rond de Vietnamweide in het 
Amsterdamse Bos. Stukjes natuur moe
ten wijken voor werkgelegenheid op 
grote schaal. Vaak is er voor bedrijven 
een gebrek aan uitbreidingsmogelijkhe
den, zoals in het Amsterdamse haven
gebied. 

Gestreefd moet worden naar duurzame 
ontwikkeling, ook daar is iedereen het 
over eens. In de praktijk worden milieu 
en economie echter nog steeds als te
genstelling gezien. De uitdaging moet 
worden opgepakt om deze twee te 
combineren, al blijkt dat in concrete 
gevallen vaak moeilijk te realiseren. 
Het is meestal het een of het ander. De 
begrippen progressief en conservatief 
krijgen in de discussies over economie 
en milieu vaak een geheel andere la
ding. Groepen die de natuur op de
zelfde plaats willen behouden staan te
genover hen, die door willen gaan met 
de ontwikkeling van de economie en 
het milieu op een andere manier of 
plaats tegemoet willen komen. 
Iedereen kent inmiddels de term 
'nimby' (not in my backyard) in dit 
verband. In deze discussiebijeenkomst 
staat dan ook centraal dat stilstand 
wellicht achteruitgang is, maar dat de 
ware vraag is hoe onze samenleving er
voor kan zorgen dat er niet teveel 
waardevols verloren gaat in het span
ningsveld tussen milieu en economie. 

liet tweede Congres Nieuwe Stijl- ofwel Algemene Ledenvergadering 60- wordt gehouden in congrescentrum Papendal in Arnhem, op 4 

en 5 februari. U kunt zich vooraf inschrijven- om wachten in de rij te voorkonzen-bij Ral ph facobs op het Landelijk Secretariaat, 

O?U-3621515 

Bulletin board 066 

Een bulletin board systeem (BBS) is te 
beschouwen als een makkelijk toegan
kelijke on-line databank voor berich
ten en informatiebcstanden. Het be
lang van een BBS voor D66 is dat er nu 
een snelle, complete en volledig geac
tualiseerde informatie- en uitwisse
lingsmogelijkheid ontstaat voor zowel 
leden, volksvertegenwoordigers, partij
kader, als het brede publiek. 

Wat kunt u zoal in het D66 Bulletin 
Board verwachten: 

- algemene D66-informatie; verkie
zingsprogramma's 

- overzichten van bijeenkomsten en 
vergaderdata 

- namen en adressen afdelingsbe
stuurders, volksvertegenwoordigers 
en overig partijkader (D!C-boekje) 

- mededelingen en nieuwsbrieven 
(o.m.: werkgroepen, bestuurders
vereniging, congresinformatie, 
enz,enz) 

- stellingnames van D66'ers in 
Tweede en Eerste Kamer, Provinciale 
Staten, gemeenten en van het 
Hoofdbestuur 

- actuele gegevens ledenadministratie 
- scholingskalender 

Opleidingscentrum 
- mogelijkheden om informatie over 

te halen naar de eigen computer 
(downloaden) of om berichten/be
standen van de eigen pc op het BBS 
te zetten (uploaden) 

- mogelijkheden voor meer algemene 
ondersteunende programmatuur 

- mogelijkheden voor E-mail 
- discussieplatform 
- aansluiting op externe databanken 

(VNG, pers, Internet) 

Het BBS is in januari 1995 beperkt van 
start gegaan en de diverse mogelijkhe
den worden gefaseerd in de loop van 
1995 ingevoerd. 

Toegang tot het systeem kan worden 
verkregen via een pc, een modem en 
een ter beschikking gesteld communi
catieprogramma. Aansluiting is moge
lijk voor iedereen, maar is zeker aanbe
velenswaardig voor afdelingsbesturen, 
politieke fracties, politici en actieve le
den. 
Vertrouwelijke of privacy-gevoelige in
formatie kan worden beperkt tot hen 
die daar functioneel toe gerechtigd 
zijn. Tijdens het Congres wordt de 
huidige versie van het BBS gedemon
streerd en nadere informatie verstrekt 
over de functionele en besparingsmo
gelijkheden, alsmede de kosten. 
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Zaterdag 4 februari 1995 

(Arnhem, Papendall 
10.00-10.30 
Opening door de partijvoorzitter 
- introductie congresleiding 
- benoeming notulen- en stemcom-

missie 
- op voordracht congresleiding 
- toelichtingen: 
- stemprocedures door stemcommissie 
- verkiezingsprocedures door 

Landelijke Verkiezingscommissie 
(LVC) 

- procedure moties en orde door 
Rapportagecommissie (RC) 

- congresleiding gang van zaken 

Financien 
- contributieregeling 1996 
- regio-bijdrageregeling 1996 

10.30-11.15 
Basisinkomen/verzekerd inkomen 
- inleiding- plenair 
- (naast discussiestuk uit Democraat 

94/8 
- "Een zorg minder of minder zorg") 

11.25-12.25 
Discussiebijeenkomsten 
6 bijeenkomsten (tegelijkertijd): 
- 1 bestuurdersvereniging 
- 2 ecstacy (XTC) 
- 3 forumdiscussie: middenveld, 

politiek en burger 
- 4 forumdiscussie: vernieuwing van 

het hoger onderwijs 
- 5 brainstormsessie: alternatieve 

straffen 
- 6 forumdiscussie: op zoek naar het 

paarse gevoel 

12.25-13.15 
Lunchpauze 

13.15-15.15 
Basisinkomen/verzekerd inkomen 
6 deelsessies (tegelijkertijd): 
- 1 duurzame ontwikkeling en basisin

komen 
- 2 emancipatie en basisinkomen 
- 3 participatie, werkgelegenheid en 

basisinkomen 

- 1 open interview Voor de D'raad 
- 2 buitenland: sociaal-economisch 

beleid bij de buren 
- 3 forumdiscussie: de rol van de 

provincie 
- 4 forumdiscussie: de toekomst van 

Europa 
- 5 tweegesprek: de grenzen van de 

markt: 24-uurseconomie 
- 6 forumdiscussie: paars kabinet: 

randstad-kabinet? 
- 7 college politieke geschiedenis 

16.35-17.25 
Toespraak Hans van Mierlo 
- plenair 

17.25-18.00 
Start Campagne Verkiezingen 
Provinciale Staten 
- plenair 

Vanaf 20.00 
Feest 

Zondag 5 februari 1995 

10.30-11.45 
Tweede Kamer, Eerste Kamer, 
Europees Parlement geclusterd op 
portefeuille 
- communicatiebijeenkomst 

(tegelijkertijd) 

12.00 -13.00 
Discussiebijeenkomst 
6 bijeenkomsten parallel: 
- 1 jongerenbeleid 
- 2 rondetafeldebat 
- 3 forumdiscussie: economie en 

milieu 
- 4 de waarde van de democratie 
- 5 forumdiscussie: electronische snel-

wegen 
- 6 forumdiscussie: cliëntgebonden 

budgetten in de gezondheidszorg 

13.00-13.30 
Lunchpauze 

13.30 
Sluiting stembussen 

13.30 -13.50 
Toespraak Wim Vrijhoef, 

Op de info-balie vindt U de door de partijvoorzitter 
Rapportagecommissie, gehoord de 
congresdiscussie over het basisinko-
men/verzekerd inkomen, ingediende 13.50-15.20 
moties. Basisinkomen 

- plenair 

09.00 
De Raad van Kerken houdt een oecu- 15.20-15.50 
menisch ochtendgebed in de dagkapel Actuele Politieke Moties 
van de Sint Bernulphuskerk te 
Oosterbeek. Congresgangers zijn van 
harte welkom. 15.50 

09.30 -10.20 
Heropening (door congresvoorzitters) 
- voorstellen 
- congresleiding 
- notulen- en stemcommissie 
- uitslag verkiezingen door Land. 

Verk.cie toelichtingen: 
- verkiezingsprocedures door de LVC 
- stemprocedures door stemcommissie 
- procedure moties en orde door de 

RC 

Uitslagen verkiezingen besturen en 
commissies 

16.00-16.30 
Toespraak Gerrit Jan Wolffensperger, 
fractievoorzitter Tweede Kamer 

16.30 
Sluiting congres 

- 4 economische dynamiek en betaal- - congresleiding gang van zaken 
baarheid van een basisinkomen 

- 5 zelfredzaamheid, staatsafhankelijk-
heid en een basisinkomen Presentatie Kandidaten Besturen en 

- 6 het basisinkomen en de internatio- Commissies 
nale verhoudingen 

15.25-16.25 
Discussiebijeenkomsten 
7 bijeenkomsten (tegelijkertijd): 
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10.20 
Opening stembussen 

Een uitgebreid overzicht van pre
cieze tijden en zalen van de ver
schillende bijeenkomsten vindt u 
op het congres (in het congres
boek). 



Kijk, 
u doet rechtstreeks zaken met ons. 

Dus u betaalt niet voor diensten aan derden. 

Bovendien regelen we alles snel en efficiënt. 

En daardoor slagen we erin de premies van 

al onze verzekeringen heel erg laag te houden. 

Gelukkig maar. 

Bel voor meer informatie 058-911911. 

-e 

FBTO 
c ;:J ----............. _.."",.,..__...-

Gelukkig ntaar 



De makke van compromissen 
Bewindslieden boezemen 
vertrouwen in 
Het persoonlijke beheerst de politiek. Na de eerste maanden van het Paarse kabinet komt dat tot uiting. Hoewel het kabinet in een 

enquête onder de stemgerechtigden slechts een mager zesje haalt, handhaaft D66 zich in de kiezersgunst • zo geven de eerste pei

lingen aan. De bewindslieden boezemen kennelijk vertrouwen in. Wie het regeerakkoord vergelijkt met het partijprogramma, kan al

licht kritiek spuien. Dat is de makke van compromissen. 

In de komende uitgaven publiceert de 
Democraat met enige regelmaat vraag
gesprekken met de zeven D66-be
windslieden. In deze uitgave een repor
tage als opmaat waarin verschillende 
Democraten hun visie geven op de eer
ste maanden van het Paarse kabinet. Is 
Paars wezenlijk anders? Voorzitter van 
de D66 bestuurdersvereniging Magda 
Berndsen: "Je hoort wel dat sommige 
commentatoren dit kabinet vergelijk
baar vinden met vorige regeringen. Dat 
er weinig is veranderd. Daar ben ik het 
volstrekt niet mee eens. Er wordt veel 
liberaler met zaken omgegaan. Het ka
binet zit er natuurlijk nog maar kort, 
het komende jaar zal dat dan ook na
drukkelijker moeten blijken. Ik vind 
dat de D66-bewindslieden echt iets 
neerzetten. Het is verfrissend zoals za
ken worden aangepakt. Ik kijk ook met 
plezier naar co-produkties, de samen
werking tussen bijvoorbeeld 
Economische Zaken en Justitie. Hans 
Wijers pakt de winkelsluitingswet met 
grote voortvarendheid aan, hij gaat 
daarbij soms tegen àlles en iedereen in. 
En de wijze waarop hij het basisinko
men nu weer bespreekbaar maakt ... De 
aanpak van de georganiseerde crimina
liteit van Winnie Sorgdrager verdient 
waardering. Els Borst is zéér gezien in 
de gezondheidszorg, heeft echt gezag. 
Ik merk zelf onder meer door mijn be
stuursfuncties dat er sprake is van ge
accepteerd beleid. Hans van Mierlo 
heeft wel een dip gehad, maar ik denk 
dat hij gewoon zichzelf moet blijven. 
Hij moet zich niet storen aan de mores 
die 'voorschrijven' hoe bewindslieden 
zich gedragen. Ik vind dat hij ideeën 
moet blijven lanceren. Zo is de partij 
ontstaan, dat is een wezenlijk ken
merk." 
Berndsen lijkt zichzelf tegen te spre
ken, als ze de wijze hekelt waarop een 
enkel idee uit de nieuwe Tweede 
Kamerfractie is gepresenteerd. "Tijdens 
de begrotingsbehandeling is de idee 
gelanceerd om te korten op budgetten 
van verpleeghuizen als deze geen 
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goede verbinding/aansluiting op het 
openbaar vervoer konden bieden. Zo'n 
idee lanceer je niet in het televisiepro
gramma NOVA! Dit zijn typisch zaken 
waar je lokale en provinciale bestuur
ders voor nodig hebt. Zorg dan dat dit 
een punt van overleg met hen is." Het 
was een kinderlijk voorstel, oordeelt 
Magda Berndsen. "De start van de frac
tie was niet sterk. Borssele is daar toch 
ook een voorbeeld van. Een standpunt 
dat je pas goed begrijpt en kunt billij
ken na een toelichting van vijftien mi
nuten, dat klopt niet. De kamerfractie 
heeft naar mijn overtuiging soms te 
onervaren leden heikele punten laten 
behandelen." 

"Hans van Mierlo moet 
gewoon zichzelf blijven" 

"De befaamde eerste honderd dagen 
van een kabinet? Dat vind ik grote on
zin. Een kabinet kun je pas beoordelen 
als ze er een jaar zitten", zegt Nico 
Zeevenhoven, lid van de landelijke 
programmacommissie. Hij betreurt 
(nog steeds) dat D66 Binnenlandse 
Zaken niet heeft geclaimd tijdens de 
formatie. "Er wordt nu weliswaar een 
schoorvoetend begin gemaakt met het 
referendum, maar naar de kiezer toe 
lijkt het alsof er weinig terecht komt 
van de ideeën voor bestuurlijke ver
nieuwing die tot nu toe zijn gepropa
geerd. Het D66-gehalte kan ik slechts 
in beperkte mate terugvinden", aldus 
Zeevenhoven. "De zakelijke stijl van 
het kabinet is een heel positief punt. 
Belangenstegenstellingen worden door 
de media opgeblazen, waardoor het 
lijkt of de bewindslieden over straat 
rollen. Het is juist heel goed dat er 
geen voorgebakken meerderheid in het 
parlement is en er een openbare dis
cussie over verschillende thema's start. 
Dat hebben we juist heellang niet ge
zien." 

Henriëtte de Vos is voorzitter van de 

jonge Democraten. De Paarse jonge
renorgansaties hebben -bij wijze van 
vingeroefening- samen een regeerak
koord geschreven. 
"Ik vind het regeerakkoord helemaal 
niet typisch Paars", meent Henriëtte. 
"Wij hadden als Paarse jongeren véél 
meer programmapunten opgenomen, 
die in een regering mèt het CDA moei
lijk liggen: bijvoorbeeld euthanasie en 
de !egalisering van soft drugs. Ook de 
individualisering is in het regeerak
koord niet echt wáárgemaakt. Het is 
zelfs a-sociaal als je kijkt naar maatre
gelen op het gebied van de sociale ze
kerheid. Kinderen moeten terug naar 
hun ouders, althans tot ze 27 jaar zijn. 
Nee, mijn verwachtingen zijn tot nu 
toe niet uitgekomen. Ik weet niet goed 
wat je verder kunt verwachten ... Toch 
méér van hetzelfde, denk ik. Maar we 
krijgen in ieder geval meer discussie in 
de Tweede Kamer. Het team van be
windslieden van D66 vind ik wèlleuk! 
Ze zijn in ieder geval minder saai. D66 
heeft goede ministers. Dat is toch 
mede bepalend voor de mening van 
mensen over de partij." Wat is jouw 
mening over het onderwijsbeleid? 
"Daarover ben ik verbolgen. We heb
ben voor de verkiezingen gesproken 
met Aad Nuis. Eigenlijk waren we het 
over veel punten na verloop van tijd 
wel eens. De ideeën kwamen overeen: 
over de duur van studies, over de stu
deerbaarheid, over de mogelijkheden 
die studenten krijgen voor persoon
lijke ontplooiing. Staatssecretaris Nuis 
lijkt ineens een andere mening te heb
ben ... " 

Penningmeester van de 
Bestuurdersvereniging en Statenlid 
Henk Giebels had niet zo'n hoge ver
wachtingen van het Paarse kabinet. 
"Het is al heel wat om nu eens zonder 
het CDA te regeren. Het kost tijd om 
zichtbare resultaten te laten zien. Ik 
ben persoonlijk teleurgesteld dat D66 
zoveel heeft moeten inleveren op het 
gebied van het onderwijs. Het team 



van bewindslieden is daarentegen fan
tastisch. Het zijn mensen die erkennen 
dat ze heel verschillend zijn en zakelijk 
met elkaar communiceren. Winnie 
Sorgdrager spreekt veel mensen aan: ze 
heeft een frisse uitstraling en charme. 
En hoewel de economie zich niet laat 
sturen, heb ik van Hans Wijers hoge 
verwachtingen. We moeten niet verge
ten dat de marges voor nieuw beleid 
echt smal zijn en de economie is alles
bepalend voor de mogelijkheden op 
alle beleidsterreinen. Het is verder een 
gouden greep geweest om Els Borst 
naar voren te schuiven voor 
Gezondheidszorg; het nuanceert het 
beeld dat veel mensen hebben dat D66 
een partij is van 'jonge honden'. De 
D66-bewindslieden hebben allemaal 
een duidelijk eigen charisma. Het is 
een goede keuze geweest om ervaren 
Kamerleden te vragen als staatssecreta
ris, terwijl de keuze voor vakministers 
verademend werkt." 

Voorzitter van de Adviesraad Paul 

Wessels betrapt zichzelf erop dat hij de 
verrichtingen van de D66-bewindslie
den door een gekleurde bril bekijkt. "Je 
bent niet objectief en kijkt extra kri
tisch naar de eigen ministers en staats
secretarissen. Ik kijk met plezier naar 
de nieuwe ministers die we ten tonele 
hebben gevoerd. Zij doen het boven 
verwachting goed. Het zijn echte D66-
ers in de wijze waarop ze praten en 
overkomen. Je ziet dan toch: politiek is 
ook een houding, een manier van zijn 
en doen ... Zoals Winnie Sorgdrager bij
voorbeeld over het IRT gewoon durfde 
te zeggen dat het helemaal nog geen 
'koek en ei' is met de samenwerking 
tussen verschillende corpsen. Jezelf 
kwetsbaar opstellen en niet proberen 
om het mooi naar je toe te praten: dat 
is een nieuwe manier van doen." De 
kiezers gaven het kabinet onlangs in 
een onderzoek maar een mager zesje. 
Waar ligt dat aan? "Ik denk dat wij in 
Nederland niet gewend zijn aan werke
lijke discussie in de Tweede Kamer. De 
standpunten in de coalitie zullen wel 
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vaker uiteenlopen. Journalisten leggen 
dat onder een vergrootglas en de kie
zers denken vervolgens dat de vuile 
was buiten hangt. Nou, dat is helemaal 
geen vuile was in mijn ogen! Allerlei 
reguliere zaken die gewoon zijn gange
tje gaan, daar merk je niks van. Alleen 
controversen merk je natuurlijk wel. 
Hans Wijers bewonder ik om de durf 
waarmee hij voorstellen in de Kamer 
brengt. Ook het terugdringen van al
lerlei regelgeving om kleine bedrijven 
meer kansen te geven is prima. Op dit 
moment leveren de winsten van de 
multinationals nog geen extra werkge
legenheid. Het is de grote kunst om 
goede cijfers om te zetten in arbeids
plaatsen. Ik hoop dat dat in 1995 ge
beurt. Feitelijk kun je dan naar het 
grote publiek de voordelen van Paars 
zichtbaar maken." 

Peter van den Besse/aar 

Se! voor meer informatie onze vestiGing Leiden, Haagse Schouwweg 8e, 23321<G, tel. 071~~202!1 
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Schengen: 
niet zonder slag of stoot 
Uiteindelijk is vlak voor de Kerstdagen in 1994 duidelijk geworden dat het Verdrag van Schengen op 26 maart1995 in werking zal 

treden. Na tien jaar overleg lijkt het vrij verkeer van personen tussen zeven lidstaten van de Europese Unie werkelijkheid te worden. 

Een van de voordelen van een vrij 
verkeer van personen voor inwo
ners van de Schengen lidstaten en 
personen die rechtmatig in deze 
landen verblijven, is dat zij zonder 
procedurele grensbelemmeringen 
van het ene naar het andere land 
kunnen reizen. Deze vrijheid bevor
dert onder meer een eenvoudiger 
uitwisseling van studenten en 
grensoverschrijdende arbeid; perso
nen die in Nederland wonen, kun
nen bijvoorbeeld zonder romp
slomp in Duitsland werken of in 
België een bedrijfje starten. 
Hiermee is het fundamentele ver
schil aangeduid tussen Schengen 
enerzijds en het asielbeleid tegen
over derde landen anderzijds. 
Binnen de Europese Unie streven 
de lidstaten naar verdergaande libe
ralisering, naar buiten toe proberen 
zij een gesloten front te vormen. 
D66 heeft zich niet verzet tegen het 
Verdrag van Schengen, maar heeft 
in het voorbereidende proces tel
kens weer op twee punten geha
merd: voldoende parlementaire 

controle en de voorwaarde dat 
Schengen-regels niet strenger zijn 
dan het reeds bestaande gemeen
schappelijke regime in Europa. De 
lange voorbereiding van Schengen 
heeft de complexiteit van het ver
drag al ten volle blootgelegd. Het 
invoeren van de bepalingen van 
Schengen zal zeker niet zonder slag 
of stoot gaan. 

In het Europees Parlement heeft 
Laurens Jan Brinkhorst voor D66 
Schengen in zijn portefeuille. Hij 
wijst onder meer op de voorwaar
den die aan Schengen ten grond
slag liggen: "Vrij verkeer van perso
nen, het uiteindelijke doel van 
Schengen, kan alleen tot stand ko
men als de partijen bij het verdrag 
hun asielbeleid, drugsbeleid en cri
minaliteitsbestrijding harmonise
ren. Bovendien is een afdoende 
controle aan de buitengrenzen een 
belangrijke voorwaarde." Volgens 
Brinkhorst moeten parlementariërs 
uit de voorbereiding van het 
Verdrag van Schengen collectief 

twee lessen trekken: "Ten eerste 
zijn parlementariërs niet of nauwe
lijks betrokken geweest in de be
sluitvorming. De informatievoor
ziening was gebrekkig en vaak in 
een zeer laat stadium. Het is van 
groot belang dat parlementen volle
dig worden betrokken in een be
sluitvorming die moet worden ge
kenmerkt door openheid. Ten 
tweede moet worden onderkend 
dat het Europees Parlement en de 
nationale parlementen door een 
meer effectieve wederzijdse infor
matievoorziening en nauwere sa
menwerking het net rond rege
ringsvertegenwoordigers kunnen 
sluiten. Door meer intensieve ban
den kunnen parlementariërs van 
beide niveaus niet meer tegen el
kaar worden uitgespeeld. In de zeer 
nabije toekomst dient hier meer 
aandacht aan te worden besteed." 

In de Tweede Kamer waakt Thom 
de Graaf voor D66 over het wel en 
wee van het Schengen-proces. Een 
van de stoorzenders in de discussie 

Het was nog even wennen op het Zwolse congres van vorig jaar: D66 als regeringspartij. V.l.n.r .. staatssecretaris Aad Nuis, minister Winnie Sorgdrager, staatssecretaris 

Jacob Kohnstamm en minister Hans Wijers. 
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over de gevolgen van het verdrag is 
voor hem de koppeling die wordt ge
legd tussen politieke wil en technische 
factoren. Een van de problemen in de 
uitvoering van Schengen is namelijk 
het centrale Schengen Informatie 
Systeem (SIS), waarin de gegevens van 
politie en justitie van de aangesloten 
lidstaten worden opgeslagen. De Graaf: 
"In het verleden liepen politieke wil en 
technische mogelijkheden nogal eens 
door elkaar heen. De politieke wil of 
onwil Schengen uit te voeren werd al
tijd wel weer overschaduwd door tech
nische problemen van het centrale in
formatiesysteem. Het was daarom vaak 
moeilijk de ware aard van de proble
men te doorgronden die door som
mige deelnemers aan het overleg wer
den opgeworpen. Frankrijk is een no
toir voorbeeld hiervan." Hiermee doelt 
hij op de politieke uitspraak van de 
Franse minister van Binnenlandse 
Zaken Pasqua van 2 november vorig 
jaar. De minister meldde het Franse 
parlement grote moeite te hebben met 
het in werking treden van Schengen 
als Nederland zijn drugsbeleid niet zou 
aanpassen aan de strenge Franse regel
geving op dit terrein. Deze uitspraak is 
een gevolg van liet integrale karakter 
van Schengen. Vrij verkeer van perso
nen heeft, zoals hierboven uiteengezet, 
alles te maken met drugsbeleid en 
asielbeleid. Twee belangrijke uitdagin
gen waar de samenleving een ant
woord op moet vinden. 

Zowel De Graaf als Brinkhorst zijn 
overtuigd van het belang een Europees 
antwoord te formuleren op deze vra
gen. Het zijn, mede door de internatio
nalisering en professionele aanpak van 
de misdaad, stuk voor stuk uitdagin
gen die over de landsgrenzen reiken. 
De Graaf: "In het overleg dat de 
Tweede Kamer eind vorig jaar voerde 
met mevrouw Schmitz, staatssecretaris 
van Justitie, en de heer Patijn, staatsse
cretaris van Buitenlandse Zaken, is het 
belang van een integrale benadering 
naar voren gekomen. Zo bleek onder 
meer dat het wetsvoorstel 'Veilige 
Derde Landen' op een paar punten op 
gespannen voet staat met de 
Schengen-bepalingen. Een voorbeeld is 
dat in Schengen wordt gegarandeerd 
dat in ieder geval één Schengen-lid
staat een asielverzoek in behandeling 
neemt. In het wetsvoorstel 'Veilige 
Derde Landen' is dit, na het aannemen 
van een amendement van de VVD, 
niet meer gegarandeerd. Als de wet in 
huidige vorm wordt aanvaard kan 
Nederland besluiten tot het niet in be
handeling nemen van asielaanvragen. 
Dit leidt tot 'zwevende asielzoekers', 
die een grote kans hebben in het ille
gale circuit terecht te komen. Juist nu 

we hadden afgesproken het asielbeleid 
voortvarend ter hand te nemen, stel ik 
vast dat de huidige gang van zaken 
leidt tot onduidelijkheid in het beleid 
en grote onzekerheid voor de mensen 
die het betreft." 
Brinkhorst vult de redenering van De 
Graaf aan door te wijzen op de 
Europese implicaties: "Om te beginnen 
moeten we drugsbeleid en asielbeleid 
gescheiden houden. Het zijn twee 
aparte grootheden, die hun eigen spe
cifieke problemen kennen en op hun 
eigen merites dienen te worden behan
deld. Voor een duurzame aanpak van 
het asielbeleid is het een voorwaarde 
op Europees niveau te komen tot een 
systeem van lastenverdeling, het zoge
noemde 'burden sharing'. Dit impli
ceert de mogelijkheid van een finan
ciële tegemoetkoming in de kosten 
voor die lidstaten die relatief veel asiel
zoekers opnemen." 
Europees en nationaal beleid zijn com
municerende vaten. Ook op de beleid
sterreinen die door Schengen worden 
geraakt is dit een duidelijk gegeven. 
Uit het voorgaande blijkt evenwel dat 

nog lang niet alles in kannen en krui
ken is, maar tegelijk is een aantal 
handvaten gegeven voor de nabije toe
komst. 

Arthur van Buitenen 

Ingezonden mededeling 



Burger en bestuur: 
Samen op de bres tegen de 
bureaucratie 
De afgelopen maanden organiseerde het Opleidingscentrum in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau, bij wijze van experiment, een 

tweetal debatgroepen. Uitgangspunt voor het debat was de tekst van de SWB·brochure 'De waarde van de democratie'. Het navolgende is een 

bondige samenvatting van de discussie van de debatgroep in Utrecht. 

Eén van de debatgroepen die als experiment werden georganiseerd. 

D66 heeft zich altijd ingespannen om 
de afstand tussen de overheid en de 
burger te verkleinen. Referendum, ge
kozen burgemeester: het zijn middelen 
om de burger weer grip op zijn omge
ving te laten krijgen. De vraag die hier 
bijhoort is: "Hoe raakt de burger be
trokken bij het bestuur?" In het kader 
van het denken over democratie draai
den wij die vraag eens om: "Hoe raakt 
het bestuur betrokken bij de burger?" 

In Nederland is heel veel geregeld. 
Voor het eerste moet je naar loket X, 
voor het tweede moet je een formulier 
invullen, het derde moet voorgelegd 
worden aan een commissie zus en zo. 
Mensen lopen voortdurend op tegen 
muren van regels, procedures en veror
deningen. De regelzucht van de over
heid is het gevolg van ideeën over de 
maakbaarheid van de samenleving. 
Die ideeën hebben ertoe geleid dat de 
overheid de afgelopen decennia is 
overladen met verlanglijstjes. Om 
daarmee aan de slag te kunnen haalde 
de overheid steeds meer deskundigheid 
in huis. Tegelijkertijd werden de maat
schappelijke problemen complexer. Als 
gevolg hiervan zijn onze bestuurders 
ingekapseld geraakt in een regelende 
rol en is het politieke debat verengt tot 
technologische oplossingen, guldens 
en procenten. 

De laatste jaren zijn wij ons gaan reali
seren dat de samenleving zo complex 
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is geworden dat maatschappelijke pro
blemen niet zijn op te lossen met nóg 
meer regels. De zorg van de burger 
voor zijn omgeving, die hem eerst 
door een overijverige bureaucratie uit 
handen is genomen, moet terug naar 
diezelfde burger. 

Hoe doe je dat? Als groep van twaalf 
willekeurig bijeengebrachte leden van 
D66 hebben wij op initiatief van het 
Opleidingscentrum van D66 nage
dacht over de waarde van de democra
tie. Een belangrijk uitgangspunt voor 
ons was het gegeven dat mensen heel 
creatief zijn en dat het openbaar be
stuur het probleemoplossend vermo
gen van burgers hard nodig heeft. De 
kunst is nu om daarvoor ruimte te 
scheppen zodat de inventiviteit van 
mensen een kans krijgt. 

Een veel gehoorde gedachte is dat met 
minder overheidsbemoeienis mensen 
meer verantwoordelijkheid zullen ne
men. Wij betwijfelen dat. Een minder 
regelende overheid is nog niet het
zelfde als een minder betrokken over
heid. Welke rol de overheid moet spe
len om actief te stimuleren dat mensen 
hun verantwoordelijkheid nemen, kan 
van situatie tot situatie verschillen. 

Bestuurders moeten zichzelf aanleren 
om minder oplossingsgericht en meer 
procesgericht te denken. Mensen wil
len baas zijn in hun eigen tuintje. 

Waar zij voor elkaar nodig of nuttig 
zijn moeten zij met elkaar aan de slag: 
in onderhandeling, in debat, op zoek 
naar samenwerking. De politiek heeft 
niet alleen een taak in het doorhakken 
van knopen, maar ook in het zichtbaar 
maken van de onderlinge afhankelijk
heid, het helpen bij het formuleren 
van de wensen, het met elkaar in con
tact brengen van mensen die allemaal 
iets willen, en het scheppen van 
ruimte zodat het mogelijk is om met 
initiatieven te komen. 

Nodig is een andere houding in de po
litiek. D66 is een partij die niet preten
deert het zelf allemaal het beste te we
ten, maar die de vaardigheid heeft ont
wikkeld om mensen die elk een 
puzzelstukje in handen hebben met el
kaar de legpuzzel te laten maken. 

We nodigen u uit om over deze ideeën 
mee te discussiëren tijdens het congres 
nieuwe stijl van februari aanstaande. 
De gespreksnotitie die de groep heeft 
gemaakt is dan beschikbaar. 

Debatgroep Utrecht 

Met de onthulling van een collage van 50 affiches met plaatselijke lijsttrekkers op liet podium van I zet congres in 

Krasnapolsky verklaarde Hans van Mierlo op zaterdag 5 februari 1994 de D66-campagne voor de gemeenteraadsverkiezin

gen van vorig jaar officieel voor geopend. Exact een jaar later zal in congrescentrum Papendal in Amhem de verkiezingscam

pagne voor de Provinciale Staten (en de Eerste Kamer) van start gaan, op zaterdag 4 februari 1995 van 17.25 tot 18.00 uur. 
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De race om voldoende handtekeningen 
Referenda over park en weilandje 
In Groningen en in het Amsterdamse Sloten worden referenda gehouden. De plaatselijke bevolking kan zich zo uitspreken over de besluiten 

van de gemeenteraad over respectievelijk afsluiting van een park voor het verkeer en bebouwing van een weilandje. 

In Groningen is bij de uitvoering van 
het referendum niet over één nacht ijs 
gegaan. Geadviseerd door een com
missie onder leiding van D66'er Jan 
Vis had het college van B&W een for
mule uitgewerkt die het referendum 
optimale legitimiteit moest verschaf
fen. De kern daarvan was dat het om 
een zogenaamd correctief referendum 
zou gaan. Dat houdt in dat de ge
meenteraad eerst zelf een besluit 
diende te nemen waarop de bevolking 
haar stem zou kunnen uitbrengen om 
dat besluit te bekrachtigen dan wel te
rug te draaien. Dit laatste zou beteke
nen dat de gemeenteraad gehouden 
zou zijn tot fundamentele herziening 
van zijn eerder genomen besluit. 

De discussie begon dus met een besluit 
van de Groninger gemeenteraad. Deze 
stemde voor afsluiting van een park 
voor het verkeer. In oktober '94 volgde 
het referendum, waar een uitgebreide 
informatie- en discussiecampagne aan 
vooraf was gegaan. Tot veler opluch
ting -maar met een nogal krappe meer
derheid en met minder dan de helft 
van het bij de laatste lokale verkiezin
gen uitgebrachte aantal stemmen
werd het gemeentebesluit bekrachtigd. 
Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen 
dat de Groningers in meerderheid po
sitieve gevoelens hebben overgehou
den aan het referendum en dat het 
heeft bijgedragen aan hun politieke 
betrokkenheid. Groningen is er wijzer 
van geworden. B&W zijn nu bezig de 
opgedane ervaringen te verwerken in 
een nieuw plan van aanpak voor 
Bestuurlijke Vernieuwing. 

Ook in Amsterdam bestaat de kans dat 
er binnenkort wederom referenda wor
den gehouden. Eén van die referenda 
gaat over een weiland bij het dorp 
Sloten. De gemeenteraad van 
Amsterdam heeft besloten dit weiland 
met huizen te bebouwen. Enige bewo
ners van Sloten zijn echter hiertegen 
in opstand gekomen en hebben beslo
ten een referendum te organiseren. 
Verenigd in het Comité Behoud 
Weilandje Vrije Geer zijn rond de 150 
mensen actief om de benodigde hand
tekeningen te verzamelen. Een tweede 
referendum dat wellicht in Amsterdam 
wordt gehouden is gewijd aan het op-

gaan van de gemeente Amsterdam in 
een stadsprovincie. In vergelijking met 
Groningen valt op dat het niet de ge
meenteraad is die het initiatief neemt, 
maar een groep burgers. Hier ligt het 
initiatief dus bij de bevolking. 
Opmerkelijk in het geval van Sloten is 
overigens het aanbod door het Comité 
van een alternatief dat neer zou ko
men op een lager aantal huizen. De 
gemeenteraad, met D66 voorop, is hier 
echter niet mee akkoord gegaan. "Je 
zou dus kunnen zeggen dat dit refe
rendum wordt gehouden om de bouw 
van wat huizen te voorkomen, terwijl 
er rondom Sloten zo'n 10.000 huizen 
worden gebouwd.", aldus P. Hans 
Frankfurther, één van de initiatiefne
mers. 
Desondanks wordt er enthousiast gere
ageerd op het initiatief. "Het verzame
len van het grote aantal handtekenin
gen was lang niet eenvoudig, maar we 
hebben veel steun gekregen van aller
lei maatschappelijke organisaties en de 
media", zegt Frankfurther. 
Ook in Amsterdam is een uitgebreide 
informatiecampagne opgezet. Het 
Comité heeft foto's en plattegronden 
van het weiland en de omgeving ver
spreid, affiches gemaakt, free-publicity 

gegenereerd en veel aandacht van de 
lokale tv gekregen. Dankzij deze in
spanningen kon het Comité de beno
digde 24.190 handtekeningen - en 
zelfs nog enkele duizenden meer - aan 
verantwoordelijk wethouder Jikkie van 
der Giessen aanbieden. De hoop is nu 
dat het correctief referendum nog kan 
worden gecombineerd met de 
Statenverkiezingen van 8 maart. Als 
34o/o van de kiezers meedoet aan het 
referendum en meer dan de helft het 
besluit van gemeenteraad verwerpt, 
zullen er geen huizen op het bewuste 
weiland worden gebouwd. 

Op lokaal niveau is dus al begonnen 
met het houden van referenda. De er
varing in Groningen met de volksraad
pleging is positief te noemen. In 
Amsterdam zal dat nog moeten blij
ken. Vast staat wel dat burgers in 
Amsterdam dit middel ter hand heb
ben genomen om hun ongenoegen 
over een gemeentelijk besluit kenbaar 
te maken. Misschien is dit op termijn 
ook mogelijk voor besluiten die aan 
het Binnenhof worden genomen. 

Ben Emans en Martijn van Triest 

DEMOCRAAT 

Juist ook nieuwe leden 

wordt van harte aanbevo

len het Congres Nieuwe 

Stijl in Arnhem te bezoe

ken. Het is dé ontmoetings

plek voor D66'er8, want 

naast de politieke en for

mele inhoudelijke discussie 

in de zaal, zijn ook de 

wandelgangen zeer in trek. 
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Kijk, 
u doet rechtstreeks zaken met ons. 

Dus u betaalt niet voor diensten aan derden. 

Bovendien regelen we alles snel en efficiënt. 

En daardoor slagen we erin de premies van 

al onze verzekeringen heel erg laag te houden. 

Gelukkig maar. 

Bel voor meer informatie 058-911911. 
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Er is nog steeds geen medicijn tegen aids. Wetenschappers zoeken, er is 
vooruitgang, maar we zijn er nog lang niet. Want dat vraagt tijd. En ook geld. 

Want meer geld betekent méér tijd voor méér mensen. In een race 
tegen de klok en tegen de dood. Sponsor die race. 

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door: 

AEF EUROPEAN AFFAIRS NV 



Uitslag interne 
verkiezingen Eerste 
Kamer 
Op het congres van S november vorig 
jaar in Zwolle konden leden in discus
siebijeenkomsten kennismaken met 
nieuwe Tweede-Kamerleden. Daarnaast 
presenteerden kandidaten voor de 
Eerste Kamer zich in apartje zaaltjes, 
zodat de leden bij de interne poststem
ming voor de kandidatenlijst voor die 
Kamer gefundeerde keuzes konden ma
ken. Eind vorig jaar konden alle in
terne stembiljetten worden geteld. Jan 
Glastra van Loon eindigde als eerste op 
de lijst en werd daarmee tevens lijst
trekker. 

De complete lijst ziet er als volgt uit 
(met achter iedere naam telkens het 
behaalde puntental): 

1. J.F. aan) Glastra van Loon, 21S73 
2. B. (Boele) Staal, 19662 
3. E.H. (Eddy) Schuyer, 164S9 
4. R.C. (Ruud) Hessing, 1463S 
S. A. (Adrienne) Vrisekoop, 14S97 
6. H.M. (Hanneke) Gelderblom

Lankhout, 14S 17 
7. E.K. (Elida) Tuinstra, 13697 
8. ].L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) 

Tiesinga-Autsema, 134S8 
9. E. (Erwin) Nypels, 1189S 
10. M. (Mijndert) Ververs, 11264 
11. G.P. (Peter) Hoefnagels, 11172 
12. J. aacqueline) Savornin Lohman, 

10860 
13. E. (Edo) Spier, 9228 
14. J.H. (Tineke) Stegeman, 9068 
1S. L.C. (Lyda) Verstegen, 7700 
16. R.E. (Ruby) van Essen, 6994 
17. C.M.I. (Corry) Moolhuysen-Fase, 

6321 
18. E.P. (Ewout) Cassee, S119 
19. C. (Chel) Mertens, 4994 
20. L. (Leo) de Graaf, 4S01 
21. J.E.C.M. (Hans) van Oerle, 442S 
22. J. aan) de Lange, 4423 

COLOFON 
De Democraat is een uitgave van de politieke 
partij Democraten 66 en verschijnt in principe 
acht keer per jaar. Een door het Hoofdbestuur 
benoemde redactieraad is verantwoordelijk 
voor de uitgave. Deze raad wordt gevormd 
door: 
Peter van den Besselaar, Heine Buis, Arthur 
van Buitenen, Fred Herrebout, Marjanne de 
Kwaasteniet, Eric van de Lisdonk, Jeroen 
Nugteren, Pierre Wimmers. 

Met dank aan: Ben Emans, Marlijn van Triest, 
Huib de Vries. 
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23. A. (An) van der Wiel-Bosch, 4168 
24.].J.M. (Anita) Setz, 4108 
2S. I.T. (Ina) Klaassen, 3946 
26. M. (Martijn) van Empel, 3840 
27. M. (Maarten) Verwey, 3722 
28. J.H. aan) Apotheker, 3S9S 
29. S.J. (SaleeJasry) Eden, 3S44 
30. C.H.S. (Carien) Evenhuis, 3403 
31.J.P. aan) van der Hiele, 3368 
32. H.A. (Henk) van Alderwegen, 3109 
33. F.J.P.M. (Frans) Hoefnagel, 2646 
34. Y.M. (Yeb) de Haan, 2643 
3S. C.J.W.M. (Cees) van Spierenburg, 

2213 
36. H.H.M. (Henk) van der Linden, 

2200 
37. G. (Gerben) Poortinga, 2117 
38. D. (Dick) Teegelaar, 2108 
39.].M.M. aan) van Berkom, 2099 
40.J.P.F. aan) Mulder, 2070 
41. Th.A.G. (Thom) Vermeulen, 2013 
42. G.].M.A. (Gerard) Le Belle, 17S4 

Eindredactie: Jeroen Nugteren 
Bureau redactie: Eric van de Lisdonk 
Vormgeving: Anker en Strijbos, Utrecht 
Opmaak katern: Lieke Warburg 
Foto's: Dennis Sies (tenzij anders vermeld) 
Druk: Brouwer Offset BV, Utrecht 

Landelijk Secretariaat D66 
Noordwal10 
2513 EA Den Haag 
Tel.: 070-3621515 (ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur) 
Fax: 070-3641917 

43. G.J.M. (Gerard-Jan) Brummer, 1648 
44. A.J.W. (Wilma) de Graaf, 1S84 
4S.J.H. aan) van Ewijk, 1S66 
46. H.W. (Henk) Speelman, 1482 
47. A.H. (Lex) Westerman, 14S2 
48. H.O. (Henk) Roelofs, 1308 
49. M.A. (Martin) van der Wijst, 1294 
SO. J.P. (Hans) Barth, 1224 
Sl. M.G. (Meindert) Doornbos, 1170 
S2. J.W. aan Wouter) Vasbinder, 1049 
S3. M.J. (Martien) Musters, 1047 
S4. C. (Care!) Petersen, 104S 
SS. E.G. (Erik) Boshuijzen, 9S4 
S6. F.J.C.M. (Frank) Baas, 931 
S7. C.J. (Chris) Baltus, 822 
S8. H.].Chr. (Henk) Koster, 809 
S9.J. aaap) Pleij, 618 
60. B.].H. aolanda) Schröder, 618 
61. D. (Douwe) Jansz, SS1 
62.J.]. aan) Werkhoven, 417 
63. E. (Ernst) van Damme, 396 
64. N.]. (Nico) Troost, 366 

Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 
richting Loosduinen, halte NoordwaL 

Wilt u iemand lid maken van D66, schrijf dan 
een briefje met zijn of haar naam, adres, 
plaats en tel.nr. naar bovenstaand adres. U 
kunt uiteraard ook bellen. 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij 
gebleekt papier. 
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VACATURES BESTUREN EN COMMISSIES 

Tussen 20 en 27 november 1994 werd het volgende 
bekend: 

In verband met haar benoeming tot wethouder in 
Groningen heeft de huidige secretaris politiek Joan 
Pieters besloten op het voorjaarscongres af te treden. 
Wegens drukke werkzaamheden heeft de 2e 
penningmeester, Rinus Brans, eveneens besloten op 
ALV 60 zijn functie ter beschikking te stellen. 
Wegens overplaatsing naar het buitenland is de 
secretaris buitenland, Marianne de Kwaasteniet, 
gedwongen haar functie in het Dagelijks Bestuur op te 
geven. 
Het Hoofdbestuur dankt hen voor hun inzet in de 
afgelopen periode en wenst hen succes in hun nieuwe 
functies. 

Formeel opent de kandidaatstelling 4 maanden en sluit 2 
maanden voor het congres. Bij tussentijdse vacatures in 
het DB wijst het HB een functie-waarnemer aan uit het 
Hoofdbestuur. 
In dit geval heeft het Hoofdbestuur, in overleg met de 
Landelijke Verkiezingscommissie, besloten van deze 
procedure als volgt af te wijken: 

Aan alle afdelingen en regio's is via een mailing voor de 
Kerst melding gedaan van de nieuwe vacatures, alsmede 
van de procedure en termijnen. Via deze Democraat 
ontvangen nu alle leden dezelfde vacaturemelding. 

De kandidaatstelling Is op 20 december geopend en 
sluit op donderdagochtend 26 januari 1995 om 10 uur 
(na ontvangst ochtendpost van die dag). Alle kandidaten 
voor deze en eerdere vacatures worden vermeld in 
congresboek B dat op het congres beschikbaar komt. 
Kopij hiervan wordt tevoren aan kandidaten toegezonden. 
Aanmeldingen per fax worden geaccepteerd, mits het 
origineel dezelfde dag nog per post aan het Landelijk 
Secretariaat wordt verzonden. Ons ·fax-nr.: 070 364 1917. 

Daarnaast worden de 2 vacatures In de 
rapportagecommlssle, waarvoor zich geen kandidaten 
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aanmeldden, opnieuw opengesteld volgens dezelfde 
procedure. 

Vacatures waarvoor kandidaatstelling mogel.ljk Is tot 
donderdag 26 januari 10.00 uur.: 
dagelijks bestuur: secretaris politiek 

secretaris buitenland 
2e penningmeester 

rapportagecommlssie: 2 leden 

Inlichtingen over bovengenoemde functies: 
secretaris politiek: bij de huidige secretaris politiek: Joan 
Pieters tel. 050 - 147 560 of bij de vice-voorzitter politiek: 
Tom Stroobach tel. 03200 - 494 81 

secetaris buitenland: bij de huidige secretaris buitenland: 
Marianne de Kwaasteniet: tel. 070 - 355 8840 of bij de 
vice-voorzitter politiek: Tom Stroobach 
tel. 03200 - 494 81 

2e penningmeester: bij de huidige 1 e penningmeester: 
Arjen Ros tel. 038 - 600 089 of bij de vice-voorzitter 
organisatie Jan La Heij -tel. 058 - 151 915 

Blanco kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijgbaar bij 
het Landelijk Secretariaat, Noordwal 10, 2513 EA Den 
Haag, tel. 070 - 362 1515 I fax 070 - 364 1917. 
Ingevulde kandidaatstellingsformulieren zendt U aan 
hetzelfde adres. 

Voor de goede orde: de overige vacatures die in 
Democraat 94/5 t/m 8 werden gemeld zijn niet opnieuw 
opengesteld. 

PROFIELEN VACATURES DB 

secretaris buitenland 
De secretaris buitenland heeft een tweeledige taak. 
Enerzijds is hij/zij namens de partij belast met het 
opbouwen en onderhouden van een buitenlands 
contactennetwerk. Representatie van D66 in het 
buitenland vormt een integraal onderdeel van de functie. 
Anderzijds vormt de secretaris buitenland met de 
partijvoorzitter, de vice-voorzitter politiek en de secretaris 
politiek de politieke hoek van het Hoofdbestuur. 
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CONGRESSEN 
De secretaris buitenland is primair verantwoordelijk voor 
de onderdelen "buitenland, defensie, ontwikke
lingssamenwerking, mensenrechten" binnen het 
takenpakket van het Hoofdbestuur. De secretaris buiten
land treedt op als verbindende schakel tussen partij en 
Eurofractie en bereidt in samenwerking met de Eurofractie 
de ELDR-council-bijeenkomsten voor. Bij de functie van 
secretaris buitenland behoort bovendien het q.q. voorzit
terschap van het IVSOM, de D66-Stichting voor Scholing 
en Vorming voor Oost- en Midden Europa. 

secretaris politiek 
De vice-voorzitter politiek en de secretaris politiek vormen 
samen met de voorzitter en de secretaris buitenland de 
politieke hoek van het Dagelijks Bestuur. 
De taken van vice-voorzitter en secretaris politiek zullen 
in de komende periode in overleg waarschijnlijk als volgt 
zijn verdeeld: 
vice-voorzitter: contacten met Adviesraad, Statenfracties 
en Raadsfracties en Bestuurdersvereniging; 
secretaris politiek: contacten met de Stichting 
Wetenschappelijk bureau, Tweede en Eerste Kamer. 
Dit houdt tevens in: het bijwonen van de wekelijkse TK
fractlevergadering op dinsdag overdag. 
Beiden hebben tot taak om de discussie over politiek
inhoudelijke onderwerpen te stimuleren. In gezamenlijk 
overleg worden de overige werkzaamheden bepaald: de 
contacten naar buiten, naar individuele leden, de congres
voorbereiding en de samenwerking met de programma
commissie. 

tweede penningmeester 
De tweede penningmeester vormt met de eerste het team 
"financien" binnen het Dagelijks Bestuur. Hij/zij heeft 
daarin een eigen portefeuille. Daartoe behoren o.m. het 
betalingsverkeer en de regiofinancien. Daarom is het 
belangrijk dat de tweede penningmeester enige kijk heeft 
op bankzaken en boekhouding (voldoende om de finan
ciële administratie te kunnen begrijpen). Tevens moet de 
2e penningmeester gevoel hebben voor de verhoudingen 
tussen "Den Haag" en de regio's binnen de partij. 

OVERIGE CONGRESINFORMATIE 

correctie congresreglement Democraat 94/8, katern p. 5 
art. 3d regel 2: schrap "AAPM en". 

readers 
Op het congres zullen ter inzage liggen: 
- de eerder beschikbaar gestelde reader 
- een reader met knipsels m.b.t. de zeer recente 

discussie 

congresboek 
Aangezien er voor AL V 60 
- geen amendeerbare tekstvoorstellen zijn en dus geen 

daarop betrekking hebbende moties en 
amendementen; 

- 2 series vacaturemeldingen zijn, waarbij de 2e sluit na 
de datum waarop normalitair congresboek A bij de 
leden is; heeft het Hoofdbestuur, in overleg met de 
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LVC, besloten om congresboek A pas op het congres 
te publiceren. U vindt daarin dan zowel de gegevens 
over de kandidaten asl de APM's. 

overzicht eerder gepubliceerde reglementaire en 
Inhoudelijke stukken 
Democraat 94/7, 
katern p. 18 1 e vacaturemelding 1 e serie 
Democraat 94/8, 
katern 
p. 4 

p. 5 
p. 5 
p. 10 

regio-bijdrageregeling 1996** 
contributieregeling 1996** 
congresreglement*** 
2e vacaturemelding 1 e serie 
discussiestuk basisinkomen 
"Een zorg minder, of minder zorg" 

** Let op: boven deze pagina staat "ALV 59", dit moet 
zijn: "ALV 60". 

*** Denk aan sluitingstermijn Actuele Politieke Motles 
(APM): donderdag 2 februari 1995 's ochtends om 10.00. 
Actuele Politieke Moties dienen voorzien te zijn van 5 
handtekeningen van leden die aan hun contributiever
plichtingen hebben voldaan. De APM's kunnen geen 
betrekking hebben op het geagendeerde congres
onderwerp Basisinkomen. Een standaardformulier kunt U 
opvragen bij het Landelijk Secretariaat, 
Noordwal 10, 2513 EA Den Haag, tel. 070- 362 1515. 

ALV61 
Het najaarscongres 1995 zal worden gehouden op 
vrijdagavond 24 en zaterdag 25 november 1995 in 
Lelystad. Hoofdonderwerp: Hoger Onderwijs. 
Volgens planning hebt U de tekstvoorstellen op 28 juni 
1995 in huis met Democraat 95/5. De begroting en de 
jaarrekening verschijnen in Democraat 95/6, die op 30 
augustus bij U in de bus valt. 
De sluiting van moties en amendementen op 
tekstvoorstellen is op dinsdag 3 oktober 1995, die op de 
financiële stukken op donderdag 24 october 1995. 

ALV62 
Het voorjaarscongres 1996 zal worden gehouden op 
zaterdag 22 en zondag 23 maart 1996. Onderwerpen 
worden nog bekendgemaakt. 
Volgens planning hebt U de tekstvoorstellen, alsmede de 
voorstellen voor contributieregelling en regio
afdrachtregeling op 18 october 1995 in huis met Demo
craat 95/7. 
De sluiting van moties en amendementen m.b.t. zowel 
tekstvoorstellen als m.b.t. de financiele stukken is op 
maandag 15 januari 1996. 

Katern Democraat nr. 1, 1995 



I PARTIJNIEUWS I 
DIENSTVERLENING LANDEUJK 
SECRETARIAAT 

Momartteel wordt onderzocht hoe de dienstverlening van 
het landelijk Secretariaat (LS) kan worden 
geoptimaliseerd. Een proef is gestart met een Bulletin
Board System (BBS), zodat een geselecteerde groep 
gebruikers 24 uur per dag informatie kan opvragen. 
Bedoeling is om alle leden en geïnteresseerden op termijn 
de mogelijkheid te geven van deze dienst gebruik te 
maken. U wordt hierover nader geïnformeerd. 

Op de tweede plaats willen we onderzoeken in hoeverre 
behoefte bestaat aan een bezetting van het LS in de 
avonduren. Heeft u behoefte aan telefonische 
bereikbaarheid in de avonduren laat het ons dan weten. 
Van 15 januari tot 15 februari zal het antwoordapparaat in 
de avonduren de mogelijkheid geven tot het inspreken van 
een boodschap of verzoek. Deze proef moet tevens 
duidelijkheid verschaffen over de wenselijkheid van 
avondopensteil ing. 

Heeft u andere opmerkingen of suggesties voor uitbreiding 
van de dienstverlening, laat het ons dan, liefst schriftelijk, 
weten. U kunt uw post richten aan D66, t.a.v. 
afd. Verenigingszaken, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 

D66 EN DE BURGEMEESTERS. 

door Olga Scheltema, lid Tweede Kamer en in portefeuille 
onder meer de burgemeestersbenoemingen. 

De burgemeester wordt tot nu toe nog steeds door de 
Kroon benoemd. En dat betekent dat er ondanks de 
terecht sterk toegenomen inbreng van vertrouwens
commissies uit de gemeenteraden, nog steeds ook een 
rijksvinger in de pap roert. Daarom heeft iedere grotere 
Tweede Kamer-fractie in zijn midden een fractielobbyist 
met de opdracht het benoemingenbeleid in eigen 
gelederen te structureren en waar mogelijk goede 
resultaten te stimuleren. Vroeger deed Jacob Kohnstamm 
dat, nu heb ik die taak van hem overgenomen en behartig 
die in nauwe samenwerking met lngrid van Engelshoven 
die Miehiel ten Brink heeft opgevolgd. 
Het lijkt mij zinnig om de toch altijd wat schimmige rol van 
een fractielobbyist in deze democraat wat helderder voor 
het voetlicht te brengen. Hoog gespannen verwachtingen 
zullen daardoor ongetwijfeld wat worden teruggedrongen. 

Vooropgesteld zij dat zodra een burgemeestersvacature is 
opengesteld een ieder vrijelijk kan solliciteren. Die 
vacatures worden in de staatscourant gepubliceerd en ook 
elders, bij voorbeeld in Binnenlands Bestuur, vermeld. 
In de procedure die daarop volgt, vervullen naast 
vertrouwenscommissies ook de commissarissen van de 
Koningin een belangrijke rol. Zij bespreken met de 
betrokken gemeenteraden de profielschets voor de nieuwe 
burgemeester en selecteren vervolgens uit de kandidaten 
die zich hebben aangemeld meestal een zes- tot achttal 
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kandidaten die naar hun oordeel voor benoeming in 
aanmerking komen en sturen deze door naar de 
vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie voert 
gesprekken en bepaalt vervolgens wie in welke volgorde 
op de aanbeveling wordt geplaatst. Dat is in de procedure 
een uiterst belangrijk moment. Daarna beziet de 
commissaris of hij de aanbeveling overneemt dan wel 
wijzigt. Ook hier is dus weer een keuzemoment, zij het dat 
de commissaris niet vaak, en zeker niet van een 
eensluidende aanbeveling, van de vertrouwenscommissie 
zal afwijken. Uiteindelijk beslist de Kroon op voordracht 
van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Voor een politieke partij die in een vacature is 
geïnteresseerd - en D66 is dat natuurlijk vaak gezien het 
nog beperkte aantal burgemeestersposten -, is het 
belangrijk dat er voldoende geschikte kandidaten 
solliciteren en dat deze ook door de commissaris van de 
Koningin worden doorgezonden naar de vertrouwenscom
missie. Daar zullen de kandidaten het verder volledig op 
eigen kracht moeten waar maken. In de vervolgfase valt 
er weinig meer bij te sturen. Afwijkingen van de aanbeve
ling van de vertrouwenscommissies vinden niet met grote 
regelmaat plaats en als dat wel gebeurt is vaak enige 
vorm van voorkeursbeleid (doorstromingsbeleid, vrouwen) 
de reden. Politieke kleur hoort daar helaas niet bij. 

Vooral in de eerste fase, maar ook bij de daarop volgende 
keuzemomenten, is er een taak voor de fractielobbyist 
Die kent de kwaliteitseisen, kan in eigen gelederen 
geschikte kandidaten trachten te vinden en kan voorts in 
aanmerking komende kandidaten die zichzelf hebben 
gemeld, enigszins begeleiden. Ook een gesprek met de 
commissaris of de minister hoort er zo af en toe bij. 

Om de kans van slagen zoveel mogelijk te bevorderen 
zou het goed zijn als de D66-ers die in een burgemees
terschap geïnteresseerd zijn en de geschikte papieren 
hebben, zich ook daadwerkelijk bij mij of bij lngrid melden 
(070-3182646 Of 3183640). Ik wil geleidelijk met een ieder 
een gesprek te voeren om de reele mogelijkheden te 
verkennen en tegelijkertijd een bestand vormen, waaruit 
kan worden geput als er een concrete vacature is. 

Om tegelijkertijd niet teveel verwachtingen te wekken, geef 
ik hier bij voorbaat enkele vuistregels die vrij algemeen 
worden gehanteerd. Allereerst worden door vrijwel alle 
commissarissen en vertrouwenscommissies forse eisen 
gesteld aan bestuurlijke ervaring vooral op gemeentelijk of 
provinciaal niveau. Een volle zittingsperiode in een 
dagelijks bestuur is haast een must. Een wethouder zal 
daarbij vooral moeten mikken op gemeenten die in 
inwonertal beduidend kleiner zijn dan de eigen gemeente. 
Slechts bij vacatures in kleinere gemeenten kan af en toe 
ook met een wat langduriger raadslidmaatschap of andere 
maatschappelijke ervaringen worden volstaan. 

Er zijn dus nogal wat horden die moeten worden 
genomen. Maar een gezamenlijke inzet en een goede 
procedure moeten op den duur tot resultaat leiden: een 
meer evenwichtige kleurschakering bij de burgemeesters. 
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I WETENSCHAPPELIJK BUREAU I 
Door de SWB wordt gewerkt voor de politieke 
vertegenwoordiging, de politieke partij en aan de 'politieke 
probleemstelling' in het algemeen. Het betreft 
onderwerpen die spelen op het snijvlak van politiek en 
maatschappij en van samenleving en overheid. De 
onderwerpen worden gekozen in samenspraak met de 
kamerfracties, individuele kamerleden en de politieke top 
van D66. Het betreft zaken die op de politieke agenda 
zullen verschijnen en waaraan nader onderzoek moet 
worden besteed. Bij deze formule ligt het accent op het 
denken zelf; analyses, neergelegd in publikaties, die 
moeten leiden tot beleidsgerichte uitgangspunten. 

SWB-Cahier 'Denkend over een nieuw stelsel 
van gezondheidszorg' 

Het wetenschappelijk bureau heeft een cahier uitgebracht 
over de Nederlandse gezondheidszorg. Het cahier geeft 
een democratische visie op de gewenste ontwikkeling van 
die gezondheidszorg. 
Aanleiding voor het uitbrengen van het cahier vormt de 
pas-op-de plaats, die de politiek lijkt te maken met de 
pogingen tot herziening van het stelsel. De opstellers van 
het cahier - de werkgroep volksgezondheid van het 
wetenschappelijk bureau -hebben deze windstilte willen 
gebruiken om eens wat dieper op de problemen in te 
gaan, dan in de achter ons liggende periode van dikwijls 
hoog oplaaiende emoties en felle discussie mogelijk was. 
Het cahier kunt u bestellen bij de SWB, telefoon 070-
3621515, of door middel van onderstaande bon. De 
kosten bedragen f 10,- (excl. porto) 

Inhoud Idee nummer 6, 1994 

REDACTIONEEL: Hoger onderwijs 

De stad en haar domeinen, gesprek met Lodewijk Brunt, 
door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries. Een 
gesprek over de betekenis van de verschillende domeinen 
in de stad, het stedelijk beleid en de 'afwezige' overheid. 

De grote stad: probleem of perspectief, door Paul van 
Schiltgaarde 
Het perspectief in het grote stedenbeleid ontbreekt. Pas 
als dat weer voor ogen staat zullen de sociale en 
economische problemen van de steden verlicht kunnen 
worden. 

Stadslucht, pleidooi voor een culturele heroriëntatie, door 
André van der Brugge. 
Om het stadsleven van vroeger terug te krijgen, moeten 
we ons oriënteren op een herstel van het buurtleven. 

Passages, gesprekken met Hein van Oorschot en Cor 
Wijn. 
Industrie en de stad, cultuur in de stad, twee impressies 
van het denken over de stad. 

Maakbaarheid, wetenschap en politiek, door 
Jan Willam Duyvendak. 
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Hoe verhouden inteliactualiteit en de idee van de 
maakbare samenleving zich tot elkaar? 

Demografie en het maatschappelijk Binnenwerk, column 
door Jan Willam Holtslag. 

Studiemiddag Bestuurlijke dilemma's 

De Bestuurdersvereniging en de SWB zullen binnenkort 
een gezamenlijke brochure uitgeven over bestuurlijke 
dilemma's. Gekoppeld aan het verschijnen van deze 
brochure vindt een studiemiddag plaats. Centraal staan de 
bestuurlijke context en de achtergrond van dilemma's, de 
wijze van omgang met een dilemma en ervaringen van 
enkele bestuurders. De studiemiddag is bestemd voor 
D66-bestuurders en voor anderszins geïnteresseerden. 
Hij vindt plaats op zaterdag 21 januari vanaf 13.00 uur in 
Zeezicht te Utrecht. 
De Kosten van deze middag bedragen f 30,00 voor leden 
van de Bestuurdersvereniging en f 35,00 voor niet-leden. 
Deze prijs is inclusief de brochure (kosten: f 19,50). 
Opgave is mogelijk door onderstaande antwoordstrook in 
te sturen en het verschuldigde bedrag over te maken op 
giro 90866 t.n.v. D66 Bestuurdersvereniging te Den Haag 
o.v.v. nummer 7043 

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

STRAAT: ............................................ NR ........ . 

PC en PLAATS: .............................................. .. 

Wel I geen lid Bestuurdersvereniging 

Ik neem deel aan de studiemiddag Bestuurlijke dilemma's 
van SWB en Bestuurdersvereniging op 21 januari. Ik maak 
het verschuldigde bedrag over op bovenstaande 
girorekening. 

Politieke denkers en denkers in de politiek. 
Een conferentie over de verhouding tussen politiek en de 
rol van een politiek-wetenschappelijk tijdschrift. 

De SWB gaat een forumdebat organiseren waaraan zullen 
deelnemen twee redacteuren van politiek
wetenschappelijke tijdschriften, twee fractievoorzitters uit 
de Tweede Kamer en twee partijvoorzitters. Na het debat 
wordt er plenair gediscussieerd met de aanwezigen. De 
bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 maart in Zeezicht 
te Utrecht. De toegangsprijs is f 15,= Opgave bij de SWB, 
vragen naar André van der Brugge. 

N.B. Wij maken u nog even attent op de mogelijkheid een 
declaratie-schenkingsformulier bij de SWB aan te vragen. 
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I WETENSCHAPPELIJK BUREAU I 
Ik bestel: 

0 SWB-Cahier 'Ingrijpen in menselijk leven' 
Prijs f 12,50-

0 'De waarde van de Democratie' Prijs f 2,50-
0 Brochure 'De ruimte waarin wij leven'Prijs f 19,50-
0 Brochure 'Referenda en Politiek' Prijs f 19,50-
0 Brochure 'Duurzame Ontwikkeling' Prijs f 19,50-
0 Brochure 'De veranderende rol van de politieke 

partijen' Prijs f 15,-
0 SWB-Cahier 'In Goede Banen' Prijs f 10,-
0 SWB-Cahier 'Denken over democratie, van forum 

naar partnerschap' Prijs f 10,.:.. 
0 SWB-Cahier 'Relatie en Huwelijk' Prijs f 8,-
0 SWB-Nota 'Op zoek naar publiek' Prijs f 5,-
0 SWB-Nota 'Inzet voor vrede' Prijs f 12,50 
0 SWB-Cahier 'Denkend over een nieuw stelsel van 

gezondheidszorg' Prijs f 10,-

Het tijdschrift Idee 
Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 30 pagina's per 
nummer. Een abonnement kost f 74,- per jaar. Een 
los nummer kost f 17,-

0 Ik neem een abonnement 
0 Ik wil een los nummer 

alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 
portokosten 

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

STRAAT: ............................................ NR ........ . 

PC en PlAATS: ............................................... . 

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

LIDNUMMER: ......................................... . 

Deze bon opsturen naar SWB D66, 
Noordwal 10, 2513 EA Den Haag 
Telefonisch bestellen 070-3621515 
U kunt deze bon ook faxen Fax 070-3641917 

I BEST U U ROERSVERENIGING I 
Agenda Bestuurdersvereniging voor januari - juni 1995 

21 jan. Bestuurlijke dilemma's. Studiemiddag in 
Zeezicht in Utrecht. 

4/5 febr.Partijcongres Plaats: Papendal. De 
Bestuurdersvereniging houdt op zaterdag van 
11.30 tot 13.00 uur een workshop over de rol van 
de gemeente bij bestrijding van werkloosheid. 

17 febr. Wethoudersdag in De Eenhoorn in Amersfoort. 
Wethouders hebben een uitnodiging thuis 
ontvangen. Opgave is nog mogelijk. 

25 mrt. Zorgconferentie in CSB Zalencentrum in 
Utrecht. Centrale vraag: welke middelen hebben 
gemeenten en provincies voor uitvoering van hun 
zorgtaken en hoe kunnen die zo efficiënt mogelijk 
worden ingezet. Sprekers komen uit de hoek van 
de thuiszorg, de GGD, de maatschappelijke zorg 
en de huisvesting. Verdere informatie over 
opgave volgt in Voor de D'Raad en/of de 
Democraat. 

17 juni Algemene ledenvergadering 
Bestuurdersvereniging in Orpheus in 
Apeldoorn. Centraal thema is onderwijs. 

In mei zal de statendag plaats vinden. Verder worden nog 
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themadagen georganiseerd over lokaal sportbeleid en 
over bestuurlijke organisatie. Informatie hierover treft u 
telkens aan in Voor de D'Raad en in de Democraat. 

Studiemlddag Bestuurlijke dilemma's 

Begin januari is de brochure 'Bestuurlijke dilemma's' van 
Bestuurdersvereniging en SWB verschenen. Aansluitend 
hieraan organiseren zij een studiemiddag over dit 
onderwerp. Deze vindt plaats op zaterdag 21 januari vanaf 
13.00 uur in zalencentrum Zeezicht in Utrecht. 
Centraal staan de bestuurlijke context en achtergronden 
van een dilemma. De inleiders spreken vanuit hun 
wetenschappelijke kennis of hun bestuurlijke ervaring. 
Daarnaast is er veel ruimte voor discussie en persoonlijke 
ervaringen. De middag is speciaal bedoeld voor D66-
bestuurders, maar ook anderen zijn welkom. 
Opgave is telefonisch mogelijk bij SWB of 
Bestuurdersvereniging (070 - 3621515). Deelnemers 
dienen de kosten (f 30,00 voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en f 35,00 voor niet-leden) over te 
maken op giro 90866 t.n.v. D66 Bestuurdersvereniging te 
Den Haag o.v.v. nummer 7041. De prijs van de brochure 
(f 19,50) is hierin inbegrepen. 

De bundel over bestuurlijke dilemma's is uiteraard ook los 
verkrijgbaar. Deze kan worden opgevraagd bij de SWB 
(tel: 070-362 1515) 
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I OP LEl Dl NGSCENTRU M I 
"U HEEFT HET WOORD" 
18 februari 

Tijdens deze nieuwe training van het Opleidingscentrum 
maakt u kennis met de basiselementen van elke 
presentatie: inleiding, uitwerking en conclusie. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan aspecten zoals nervositeit, 
aandacht vasthouden, audiovisuele ondersteuning, etc. 
Centraal in deze training staat de vraag: hoe zet ik een 
goede presentatie in elkaar? 
Gezien het intensieve karakter van deze training worden 
maximaal acht deelnemers ingeschreven. De training vindt 
plaats op 18 februari op het Landelijk Secretariaat van 
D66 in Den Haag. De kosten zijn /50,00 per deelnemer. 

DOEL TREFFEND EEN BIJEENKOMST 
LEIDEN 18 februari 

Het effectief leiden van een bijeenkomst stelt hoge eisen 
aan de gespreksleiding. Deze dient alert te zijn, de 
groepssteer aan te voelen, interpersoonlijke verhoudingen 
te doorzien en tevens het uiteindelijke doel van de 
bijeenkomst voor ogen te houden. Tijdens deze training 
wordt intensief aandacht geschonken aan de eisen die 
aan een gespreksleiding gesteld dienen te worden. 
Daarnaast wordt aandacht geschonken aan enkele 
elementaire basisregels: persoonlijke voorbereiding, 
voorbereiding van de agenda, vastleggen van conclusies 
en besluiten. 
Deze training is in het bijzonder bestemd voor leden die in 
D66 een rol vervullen als gespreksleider of 
vergadervoorzitter. De training is in Utrecht op 18 
februari. De kosten zijn f 50,00. 

DE LOKALE VOORJAARSNOTA 
18 maart 

Veel raadsleden beschouwen de behandeling van de 
gemeentebegroting in het najaar als het hoogtepunt van 
hun bestuurlijk werk. Het budgetrecht is immers een van 
de belangrijkste rechten die de raad heeft. Er zijn echter 
meer instrumenten waarover het raadslid kan beschikken 
om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het beleid. 
Zo kan met een kritische benadering en aanpak van een 
zogenaamde Voorjaarsnota, door een raadslid in een 
vroegtijdig stadium invloed worden uitgeoefend op de 
opstelling van de komende [primitieve] gemeentebegro
ting. De gemeente beschikt immers in het voorjaar over 
het rekeningresultaat van het jaar daarvoor, een stand van 
zaken van de lopende begroting en een budgetprognose 
voor de komende begroting. 
Naast de voorjaarsnota, zijn ook subsidiebeleid en 
grondzaken belangrijke instrumenten voor het raadslid om 
invloed uit te oefenen op het beleid. 
In een oriënterende cursus komen op zaterdag 18 maart 
deze zaken aan de orde. Docenten voor die dag zijn 
Pieter Bakker en Hans Bauer, cursusplaatsen zijn Meppel 
en Utrecht, de kosten bedrágen /27,50. 
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KENNISMAKINGSDAG IN DEN HAAG 
25 maart 

Kennismaken met D66 kan op 25 maart in Den Haag. 
Onder leiding van twee ervaren D66-ers worden de 
belangrijkste ideeën en doelstellingen van D66 besproken. 
Er is ruimte voor uw vragen en er wordt aandacht 
geschonken aan de manieren om actief te zijn binnen de 
partij. De maximaal 15 deelnemers ontvangen ter 
voorbereiding de brochure 'Maak kennis met D66'. Kosten: 
/20,00. 

THEMABIJEENKOMSTEN: 
25 maart RUIMTELIJKE ORDENING 

Dit jaar zal het Opleidingscentrum van D66 een serie 
bijeenkomsten organiseren rond politiek belangrijke 
beleidsvelden. Het doel van deze bijeenkomsten is om 
leden meer bekend en vertrouwd te maken met relevante 
politieke thema's zoals: Ruimtelijke Ordening; Cultuur; 
Milieu en Natuur; Veiligheid en Openbare Orde etcetera. 
De opzet van elke themabijeenkomst zal telkens 
gevarieerd en toegankelijk zijn. Het zijn dus zeker geen 
bijeenkomsten voor slechts specialisten op het betreffende 
terrein. Waar mogelijk worden deelnemers geconfronteerd 
met een praktijksituatie die samenhangt met het 
betreffende thema. 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 maart 
met het thema Ruimtelijke Ordening. 

Ruimtelijke Ordening: 
Binnen een gezond en veilig leefmilieu helpt 
ruimtelijke ordening levensomstandigheden te 
maken waarin - naar het ideaal van 066 - mensen 
zich, zowel individueel als gezamenlijk, naar eigen 
inzicht kunnen ontplooien in sociaal, cultureel en 
economisch opzicht. (Uit: verkiezingsprogramma D66 
1994 - 1998) 

ledereen ordent van tijd tot tijd de ruimte. Een goed 
voorbeeld is daarbij de inrichting van het eigen huis. 
Afhankelijk van de positie van wanden, deuren en ramen 
doen zich een aantal mogelijkheden en beperkingen voor. 
Ook de maat van de te plaatsen voorwerpen spelen 
daarin een belangrijke rol. Tijdens het inrichten of 
ruimtelijk ordenen ontstaat steevast een discussie. 
Verschillende voor- en nadelen moeten met elkaar 
worden vergeleken, er worden tal van beslissingen 
genomen met dito consequenties. 
Analoog aan het proces van het ruimtelijk ordenen van de 
privé ruimte, verloopt dit proces op veel grotere schaal: 
het inrichten door verschillende overheidsniveaus van de 
ruimte waarin we wonen, werken, recreëren en 
voortbewegen. Ook hier speelt voortdurend de discussie, 
botsen verschillende belangen en worden beslissingen 
genomen met veel verstrekkende consequenties in tijd en 
ruimte. 
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I OPLEIDINGSCENTRUM I 
De processen/discussies rond: de Betuwelijn, de Hoge 
snelheidslijn door het groene hart, uitbreiding van Schiphol 
spreken wat dit betreft voldoende tot de verbeelding. 
Met bovenstaande als uitgangspunt is het programma 
voor 25 maart ontwikkeld. Dit programma ziet er in grote 
lijnen als volgt uit: 
's Ochtends zal Dhr. J. Witsen, voormalig directeur. van de 
Rijkspianalogische Dienst, een kleurrijke inleiding 
verzorgen over de ingrijpendheid van Ruimtelijke 
Ordening. Peter Schouten, D66-wethouder Ruimtelijke 
Ordening te Haarlem, gaat in op een kwestie uit zijn 
praktijk. Dilemma's en het moeten maken van keuzes 
komen daarbij aan de orde. 
's Middags wordt een actuele casus behandeld in de vorm 
van een rollenspel. 
Hein Struben, voorzitter van de SWB-werkgroep 
Ruimtelijke Ordening en tevens directeur 
Stadsontwikkeling te Dordrecht leidt tenslotte een 
themadiscussie. Invalshoek is daarbij ondermeer de druk 
op het gebruik van het groene hart. Deelnemers aan deze 
discussie zijn: Machteld Versnel D66-tweede kamerlid en 
voorzitter van de vaste kamercommissie Ruimtelijke 
Ordening, Francine Giskes, D66-tweede kamerlid en 
ondermeer woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Lynde 
Blok, D66 gedeputeerde in Zuid-Holland. 
De bijeenkomst op 25 maart vindt plaats op een 
schitterende locatie: Kasteel Oud Poelgeest te 
Oegstgeest. Deze locatie is via NS-station Leiden 
uitstekend per openbaar vervoer te bereiken. 
Kosten voor deelname zijn /50,00. Dit is inclusief 
documentatie, koffie, thee en een prima lunch. 
Opgeven voor de themabijeenkomst kan met 
onderstaande bon. Inschrijving vindt plaats in volgorde van 
binnenkomst van de aanmelding. 

Themabijeenkomsten in voorbereiding: 

Politiek, kunst en cultuur. 
Geïnteresseerde leden - dus ook de leden die geen 
raadslid of wethouder zijn - zijn hierbij uitgenodigd voor 
een bijzondere themadag. Noteer vast in uw agenda dat u 
op 13 mei in Groningen wordt verwacht. Deelnemers uit 
heel het land treffen elkaar die dag in het splinternieuwe 
Groninger Museum en ontmoeten daar D66-politici, 
kunstenaars en ambtenaren. 

WERKGROEPEN POUTIEK DEBAT 
VOORJAAR 1995 

Het Opleidingscentrum organiseerde in samenwerking met 
het Wetenschappelijk bureau in het najaar van 1994 een 
tweetal werkgroepen 'Politiek debat'. Uit de verschillende 
activiteiten van Opleidingscentrum en Wetenschappelijk 
bureau kwam regelmatig naar voren dat er bij een groot 
aantal leden behoefte bestond om met geestverwanten 
van gedachten te wisselen over politiek of cultureel 
belangwekkende thema's. 
Uiteindelijk kwamen in Utrecht en in Den Haag gedurende 
vijf bijeenkomsten twaalf leden bij elkaar. Uitgangspunt 
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voor de discussie was te tekst uit de SWB-brochure 'De 
waarde van de democratie'. Inmiddels is de formule - na 
bijstelling - zo succesvol gebleken (zie ook elders in dit 
blad) dat ook in 1995 leden worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan een werkgroep 'Politiek debat'. 

In dit geval gaat het telkens om een serie van vijf 
zaterdagmiddagen per werkgroep. Voor het voorjaar van 
1995 zijn dat: 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei. Aan 
de samenstelling en werkwijze van de elke werkgroep zijn 
de volgende randvoorwaarden verbonden: 
1 Het aantal deelnemers per groep is beperkt, maximaal 
twaalf; 
1 Deelnemers wonen op niet al te grote afstand van 
elkaar: weinig reistijd en dito kosten; 
1 Men neemt (als regel) aan alle vijf de bijeenkomsten 
deel; 
1 Het te behandelen thema overstijgt de politiek actuele 
agenda; 
1 Er wordt gewerkt naar een eindprodukt, bijvoorbeeld een 
artikel, een congresmotie, een symposiumbijdrage 
etcetera. 

Het Opleidingscentrum en het Wetenschappelijk bureau 
zorgen voor de inbreng van relevant materiaal in de vorm 
van SWB-cahiers, een inleider en helpen bij het op gang 
brengen van het debat. U kunt via de inschrijfbon kiezen 
uit een aantal debat-onderwerpen. Het onderwerp waar u 
een cijfer 1 voor zet heeft uw eerste voorkeur, 2 uw 
tweede enzovoorts. Uiteindelijk zullen de meeste stemmen 
gelden. 

De onderwerpen zijn: 
A. Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg; 
een studie van het stelsel van gezondheidszorg. Hierin is 
getracht een democratische visie te ontwikkelen in een 
conceptueel model. 
B. Ingrijpen in menselijk leven; morele overwegingen ten 
aanzien van de ontwikkeling van kunstmatige 
voortplantingstechnieken en gentherapie. Hierin gaat het 
ondermeer over de toelaatbaarheid van genetische 
manipulatie bij mensen. 
C. Denken over democratie; van forum naar partnerschap. 
Centraal staat de D66 idee van democratisch participatie. 
D. Politiek, cultuur en cultuurbeleid; aan de orde komen 
ondermeer kunstenpolitiek en stedelijk cultuurbeleid. 

De deelnamekosten voor een serie van vijf bijeenkomsten 
zijn /70,00. Dit is inclusief documentatie, koffie en thee. 

IK BESTEL (s.v.p. aankruisen): 

0 MAAK KENNIS MET D66, prijs: /5,00. 
Brochure over D66-beginselen, de partijstructuur van D66 
en haar ontstaansgeschiedenis. 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING, prijs: /15,00. 
Brochure waarin voorschriften en regels uit de Statuten en 
het Huishoudelijk reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Alle bevoegdheden, rollen en taken van de 
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I OPLEIDINGSCENTRUM 
voorzitter, de penningmeester, secretaris, secretaris 
politiek en van het 'gewone' bestuurslid worden 
beschreven. 
Naast de taakomschrijving van de drie verplichte 
commissies: verkiezings-, financiële- en 
programmacommissie wordt bijvoorbeeld ook de 
stemadviescommissie beschreven. Er is vervolgens ruime 
aandacht voor de politieke taak van de afdeling en de 
verhouding van een afdeling tot de D66-fractie in de 
gemeenteraad. 

0 RAADSWERK, prijs /5,00. 
Introductiebrochure over de formele en algemene praktijk
aspecten van het raadswerk: de inrichting van het 
gemeentebestuur, de positie van raadsleden etc. 

0 D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD, 
prijs /25,00. 
Deze publikatie bevat onder andere de volgende 
onderwerpen: 
1 Raad in relatie tot het college en het ambtelijk apparaat; 
1 Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering en 
de media; 
1 Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, recht 
van initiatief en amendement, moties. 

IK MELD MIJ AAN (s.v.p. aankruisen): 
0 "U HEEFT HET WOORD" 18 februari in Den Haag. 
Kosten: /50,00 

0 DOEL TREFFEND EEN BIJEENKOMST LEIDEN 18 
februari in Utrecht. Kosten: /50,00 

LOKALE VOORJAARSNOTA MEPPEL EN UTRECHT 18 
maart. Kosten f 27,50 
0 Meppel 0 Utrecht 

0 MAAK KENNIS MET D66 25 maart in Den Haag. 
Kosten: /20,00 

POLITIEK DEBAT (geef onderwerp van keuze aan) 
Kosten: /70,00 
25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei. 

0 A. gezondheidszorg 
0 B. Ingrijpen in menselijk leven 
0 C. Denken over democratie 
0 D. Politiek, cultuur en cultuurbeleid 

0 RUIMTELIJKE ORDENING 25 maart Kosten /50,00 

I 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK, prijs /15,00. 

0 RAAMWERK '94-'98 /15,- 0 + diskette /20,00. 

Veertien dagen voor aanvang van de cursus krijgt u 
cursusmateriaal thuisgestuurd. Zodra u het 
cursusmateriaal ontvangen heeft, bent u definitief 
ingeschreven en verplicht de cursuskosten met bijgaande 
acceptgirokaart te voldoen. 

(alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief porto) 

0 Voor de Draad 
Voor de Draad is een veelzijdig tijdschrift met artikelen, 
interviews en achtergrondinformatie. Voor de Draad richt 
zich op: 
* lokale en regionale bestuurders (volgen van inhoudelijke 
ontwikkelingen en D66-standpunten); *leden van het 
parlement (kennis en ervaringsuilwisseling tussen 
lokale/regionale overheden en rijksoverheid); 
* 'gewone leden' (kennisnemen van D66-politiek in de 
praktijk en oriënteren). 
Voor de Draad verschijnt nu tien keer per jaar, met ca. 18 
pagina's per nummer. Een jaarabonnement kost /48,00. 
In het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging zit een 
abonnement inbegrepen. 

Wethoudersdag 
(nog enkele plaatsen open) 

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

STRAAT: ............................................ NR ........ . 

PC en PLAATS: ............................................... . 

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

FUNCTIE IN D66: .............................................. . 

LIDNUMMER: ......................................... . 

Deze bon opsturen naar het Opleidingscentrum D66, 
Noordwal 10, 2513 EA DEN HAAG of telefonisch 
bestellen: 070 - 362 15 15 

Op vrijdag 17 februari vindt de jaarlijkse wethoudersdag van het Opleidingscentrum en de Bestuurdersvereniging plaats. 
Op deze dag worden drie onderwerpen behandeld: 
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1 partijpolitieke profilering door wethouders. Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de K.U. Brabant en trainer bij 
het bureau Publiek Domein, zal een inleiding houden. Wethouders van CDA, PvdA, WD en D66 zullen vervolgens in 
een forumdiscussie over dit onderwerp van gedachten wisselen. 
I de stijl van leiderschap van wethouders. Gerard Schouw, D66-wethouder in Dordrecht, zal binnenkort op dit 
onderwerp promoveren. Hij geeft alvast enkele resultaten van zijn onderzoek. 
1 de wethouder en de pers. Jules Wilhelmus, directeur Corporale Aftairs bij Philip Morris Holland, spreekt met Jos 
Verlaan, stadsverslaggever bij het Parool. 
Verder is er ruimte voor afstemmingsoverleg en uiteraard voor informele contacten. De dag vindt plaats in de Eenhoorn 
in Amersfoort. De kosten bedragen f 75,-. Opgave is nog tot 1 februari mogelijk bij het Opleidingscentrum of de 
Bestuurdersvereniging (070 - 3621515). 

Katern Democraat nr. 1, 1995 
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Ideeënpartij 

"Opvallend is de ideeënarmoede bij 
D66", wist Frank van Empel te melden 
in het NRC Handelsblad van 29 no
vember 1994 in een artikel over 
'Werkgelegenheid- wat komt er na de 
banenplannen?'. Opvallend in het arti
kel is ook dat de schrijver vanuit an
dere partijen evenmin nieuwe ideeën 
weet te melden, maar diezelfde conclu
sie dan niet trekt ten aanzien van die 
andere partijen. "Het is zwoegen langs 
een veelheid van wegen" zei Jan van 
Zijl (Tweede-Kamerlid PvdA) in dit ar
tikel, wat niet veel anders is dan 
Terpstra's (in navolging van Mao) "laat 
duizend bloemen bloeien" en Bert 
Bakkers "we moeten roeien met de rie
men die we hebben". De waarneming 
van Empel zou dan ook juister zijn ge
weest, als hij geconstateerd had dat we 
allemaal samen voor het probleem van 
de grote- en voor sommigen blijvende 
- werkloosheid geen nieuwe oplossin
gen meer weten te bedenken. Maar 
ook Marc Kranenburg in NRC 
Handelsblad (1 december 1994) doet 
eenzelfde duit in het zakje: "Wil D66 
meer zijn dan stemmenleverancier, 
dan zal de partij het moeten hebben 
van ideeën. Te veel houdt het stand
punt van D66 nu nog het meetkundige 
midden tussen PvdA en VVD" en iets 
verderop: "Van D66 als ideeënpartij is 
... weinig meer over". 

Aan de man brengen 
Het doet er niet toe of de heren goed 
hebben waargenomen en dat vervol
gens correct hebben weergeven. Waar 
het nu om gaat is dat het in de beeld
vorming van deze journalisten kenne
lijk schort aan ideeënontwikkeling bij 
D66, terwijl de partij daar vroeger om 
bekend stond. Als we inderdaad geen 
nieuwe ideeën en oplossingen voor 
problemen meer ontwikkelen, dan 
moeten we daar als de donder weer 
mee beginnen. Als wij wèl nieuwe 
ideeën ontwikkelen en oplossingen 
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vinden die een bijdrage kunnen leve
ren aan problemen, dan ligt het blijk
baar aan het aan de man brengen van 
ideeën en moeten we daar meer aan
dacht aan besteden. 
Wijers, D66-minister van Economische 
Zaken, gaf als op bestelling op 17 de
cember 1994 een belangrijke aanzet 
voor ideeën-ontwikkeling. In een pagi
nagroot interview met hem in NRC 
Handelsblad - 'Wijers wil invoering 
van basisinkomen' - laat hij zijn ge
dachten gaan over onder andere het 
basisinkomen: "Het zou me niet verba
zen als we onvermijdelijk de kant op
gaan van een soort basisinkomen". 
In het aan de orde stellen van een 
reeds 25 jaar oud idee in de 
Nederlandse politiek, liep D66 duide
lijk voorop. Het werd tijd het weer uit 
de motteballen te halen. Een onder
werp als het basisinkomen is voer voor 
veel nieuwe ideeën. D66 zal op dit ge
bied heel wat ideeënrijkdom kunnen 
laten zien. Er zullen andere wijzen van 
verdeling van inkomen gevonden 
moeten worden, dan via het mecha
nisme 'wie werkt, zal verdienen'. Dit 
vereist een grote omslag in ons denken 
over maatschappij, rol van betaalde en 
onbetaalde arbeid, emancipatie, pro
duktie en consumptie. Het D66-con
gres van 4 en 5 maart a.s., met als on
derwerp het basisinkomen (zij het ver
borgen achter de sluier 'Een zorg 
minder of minder zorg'), is een kans 
om hiermee aan de slag te gaan. 
Naast het misschien toekomstige basis
inkomen, kan ook een onderwerp als 
de elektronische snelweg een bron van 
nieuwe ideeën zijn. 
Aanknopingspunten voor het spuien 
en naar voren brengen van nieuwe 
ideeën genoeg, zodat het oude beeld 
van D66 als 'ideeënpartij' weer kan 
bloeien. 

Michel van Hulten 

-
Eenzaam 
Henk van Alderwegen is sinds 
september vorig jaar de nieuwe 
voorzitter van de regio Noord
Holland. Hij noemt de provincie 
een niet zo aansprekende be· 
stuurslaag. "De provincie neemt 
immers besluiten die de burger 
niet rechtstreeks raken." Toch 
ziet hij een kentering. "De nu al 
jaren durende discussie over bin
nenlands bestuur is op een keer· 
punt. Het niet betrekken van de 
burger bij deze discussie begin 
zich te wreken." Als voorbeeld 
noemt hij het komende referen· 
dum in Amsterdam over de ROA. 
"De burger gaat zich nu in de dis· 
cussie mengen en ik denk dat 
D66 daar een belangrijke bijdrage 
aan heeft geleverd. Zo heeft de 
D66-fractie in de Provinciale 
Staten van Noord-Holland ervoor 
gezorgd dat er een referendum 
mogelijk is in Noord-Holland." 
Bij zo'n referendum voorziet van 
Alderwegen dat de burger uit gaat 
van zijn entiteit en identiteit: "Een 
bewoner uit de Beemster wil nu 
eenmaal geen deel uitmaken van 
de ROA-Amsterdam en Amster· 
dammers willen Amsterdammer 
blijven". Als daar in die bestuur
lijke discussie geen rekening mee 
is gehouden, zullen de burgers de 
bestuurders volgens Alderwegen 
afstraffen. 
In de volgende campagne voor de 
Statenverkiezingen staat de com· 
municatie met de burger dan ook 
centraal. In het verkiezingspro· 
gram ma "Waar het om gaat" staat 
dat toegelicht onder de kop 
Communicatie: "De provincie is 
toch een beetje een eenzame 
overheid. De provincie zal haar 
beleid meer in samenspraak met 
de burger, bedrijven en andere 
overheden moeten formuleren". 
Een ander speerpunt is de duur· 
zaamheid van beleid. "Op langere 
termijn is het noodzakelijk dat de 
overheid stabiel beleid voert. Aan 
een onbetrouwbare overheid 
heeft niemand wat." 
Het derde en laatste kernpunt van 
het verkiezingsprogramma wordt 
samengevat met de term samen· 
werking. De provincie zal volgens 
het programma meer moeten sa· 
menwerken met andere overhe· 
den. Van Alderwegen: "Misschien 
is het een wat conservatief pro
gramma, maar de communicatie 
met de burger en de bestuurlijke 
nadruk zijn typische D66-punten". 

Martijn van Triest 



-
Wat 
gebeurt er 
eigenlijk 
in de 
provincies? 
De hachelijke positie van de bewoners van de oevers 

van Maas, Rijn en Waal begin februari betekende een 

omslag in het beeld van de tot dan toe minst bekende 

bestuurslaag, de provincie. Een omvangrijke operatie, 

de evacuatie van een paar honderdduizend mensen, 

bleek uitstekend op provinciaal niveau te kunnen wor

den gecoördineerd. Commissarissen en gedeputeerden 

waren meer te zien in de journaals dan de landelijke po

litici. Nieuw elan op provinciaal niveau? De Democraat 

sprak met drie provinciale D66-lijsttrekkers, Marga Kool 

(Drenthe), Marian Louppen (Gelderland) en Tjeu Kusters 

(Limburg). 

De provincie is begonnen aan een 
voorzichtige revival. Leek de provincie 
tot voor kort gedoemd te verdwijnen 
door de opkomst van allerlei gemeen
telijke en regionale samenwerkingsver
banden, 'paars' heeft duidelijk gekozen 
voor de handhaving van de provincie 
als middenlaag tussen de rijksoverheid 
en de gemeenten. Marga Kool: "Het 
rijk wil het aantal bestuurslagen be
perkt houden tot drie. Daarbij is geko
zen voor het onderbrengen van de ta
ken en bevoegdheden van allerlei sa
menwerkingsverbanden in de 
provincie." 
Marian Louppen is blij dat de rijksover
heid de noodzaak van de provincie 
weer is gaan inzien. Wel heeft ze 
moeite met de vorm waarin het ge
beurt: "Het lijkt erop dat Van de 
Vondervoort (staatssecretaris 
Binnenlandse Zaken) miniprovincies 
zal voorstellen, dus een verkleining 
van de schaal waarop de provincies 
werken. Een vreemde ontwikkeling, als 
je ziet wat er op gemeentelijk niveau 
gebeurt. Je ziet daar juist schaalvergro
ting, zowel gedwongen als vrijwillig. 
Deze schaalvergrotingen zijn nodig om 
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als gemeente een bepaald niveau 
van voorzieningen te kunnen ver
zorgen. Kleinere gemeentes kunnen 
nu eenmaal minder bieden dan gro
tere. Dat geldt ook op provinciaal ni
veau. Schaalverkleining past ook 
niet in de ontwikkelingen op 
Europees niveau: die vragen ook om 
grotere eenheden. Bovendien heeft 
de keuze voor kleinere provincies 
meer onderling overleg en dus meer 
bureaucratie tot gevolg." 
Alle drie zien ze de provincie vooral 
in een rol als coördinator, die de ac
tiviteiten van de gemeentes in een 
gebied op elkaar afstemt. Tjeu 
Kusters: "De provincie fungeert als 
regisseur. Ze zorgt voor de vertaling 
van het beleid van het Rijk naar de 
gemeentes, stemt af en zorgt voor 
een evenwichtige uitvoering." 

Politie 
Kool vindt het huidige takenpakket 
voldoende. Maar ze voegt hieraan 
toe: "Op sommige gebieden ver
wacht niemand iets van de provin
cie. In Drenthe hebben wij ons als 
provincie bijvoorbeeld beziggehou
den met het coördineren van het 
minderhedenbeleid. Dat wordt 
meestal gezien als een taak van rijk 
en gemeentes, niet als iets waar de 
provincie een rol in kan spelen. 
Toch is de provincie een nuttige be
stuurslaag gebleken bij de opvang 
van asielzoekers." 
Louppen en Kusters zijn hierin meer 
uitgesproken. Ze vinden beiden dat 
de provincies actief moeten zijn op 
veel meer gebieden dan alleen de 
meest 'bekende' provinciale aan
dachtsvelden ruimtelijke ordening 
en milieu. Kusters vindt dat de poli
tieregio's bij de provincie moeten 
worden ondergebracht: "Eerst was 

de burgemeester het hoofd van de 
politie, maar bij de vorming van de 
politieregio's is de burgemeester van 
de grootste gemeente in een politie
regio het hoofd geworden, met als 
gevolg dat de politie nu van nie
mand is. Ik vind de politie een taak 
die uitstekend op provinciaal niveau 
behandeld kan worden." 
Kusters verwacht nog veel proble
men bij de uitvoering van de decen
tralisatie van taken van de 
Rijksoverheid. De Tweede Kamer en 
de regering staan er positief tegen
over, maar Kusters verwacht dat de 
departementen dwars zullen gaan 
liggen: "Voor veel medewerkers van 
departementen betekent het dat hun 
werk uit Den Haag verdwijnt, dat 
zullen ze niet zo maar laten gebeu
ren." 
De decentralisatie geeft de provin
cies veel nieuwe verantwoordelijkhe
den op het gebied van volkshuisves
ting, welzijn, maar ook op sociaal
economisch gebied. Louppen denkt 
dat deze ontwikkeling wel conse
quenties zal hebben voor het hui
dige aantal provincies. Er zijn, in te
genstelling tot de wens van Van de 
Vondervoort, eerder 'maxi-provin
cies' nodig, om al die taken goed te 
kunnen uitvoeren. Louppen: 
"Gelderland heeft die grootte, maar 
misschien is zelfs Gelderland nog 
niet groot genoeg". Kool, die in 
Drenthe duidelijk onder deze grens 
zit, is het daar mee eens: "De drie 
noordelijke provincies hebben 
daarom al een samenwerkingsver
band opgezet. En ik kan me best 
voorstellen dat het op een gegeven 
moment beter is om provincies sa
men te voegen." 
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Schijnoplossing 
De komst van de stadsprovincies zal 
ingrijpende consequenties hebben 
voor de bestaande provincies. Alle drie 
staan ze vrij sceptisch tegenover stads
provincies. Kool: "De vorming van 
stadsprovincies verstoort hetgeen dat 
volgens mij juist kenmerkend is voor 
provincies, het evenwicht tussen plat
teland en stad. Door de vorming van 
stadsprovincies worden Noord- en 
Zuid-Holland opeens provincies met 
alleen platteland en zal de band met 
de steden verminderen." 
Kusters vindt de vorming van stads
provincies een schijnoplossing. De 
problemen van de grote steden worden 
er niet mee opgelost, daar is gewoon 
meer geld voor nodig. Ook Louppen is 
negatief: "Stadsprovincies zijn volgens 
mij helemaal niet nodig. De proble
men van een grootstedelijk gebied als 
Rotterdam en omstreken hadden ook 
op een andere manier kunnen worden 
opgelost, bijvoorbeeld door het vor
men van een agglomeratie of door een 
gemeentelijke herindeling. Maar om 
de een of andere reden was dat onbe
spreekbaar." Ze kan zich voorstellen 
dat voor de drie grote steden een bij
zondere oplossing nodig is, maar vindt 
het onnodig daarvoor de structuur van 
de gehele tweede bestuurslaag te wijzi
gen. 

Regisseren 
Op de vraag wat D66 typeert op pro
vinciaal niveau, antwoordt Kusters: 
"D66 is niet gebonden aan bepaalde 
maatschappelijke groepen, maar zet 
zich voor iedereen in. We streven naar 
een zo groot mogelijk draagvlak voor 
besluiten. Dat maakt ons voor andere 
partijen onvoorspelbaar: die beslissen 
in het voordeel van de groep die ze 
vertegenwoordigen." Ook Kool vindt 
dat brede draagvlak typerend voor 
D66: "Zoveel mogelijk rekening hou
den met de belangen van allerlei groe
pen, dus regisseren en coördineren." 
Voor Louppen is stijl en openheid ken
merkend: "Jezelf ter discussie kunnen 
stellen, dat vind ik typerend voor D66. 
Hier is waardering voor. De afgelopen 
jaren hebben we in de provincie moe
ten bezuinigen. De betrokkenen waren 
en zijn het niet eens met de bezuini
gingen. Maar door er open over te 
communiceren en de betrokkenen niet 
het idee te geven te worden 'afge
dankt' oogst je wel waardering en kun 
je de ingrepen acceptabeler maken." 
Kusters gaat ook in op het beeld van 
D66 als een echte 'Randstad' -partij, 
met weinig begrip voor de wensen en 
behoeften van perifere provincies. 
Kusters herkent dit beeld en volgens 
hem veel kiezers ook. Het versterkt de 
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positie van de lokale partijen, die pro
fiteren van de geringe aandacht van de 
landelijke partijen voor de problemen 
in de periferie. Kusters wijst op de her
structurering na de mijnsluiting: 
"Gelukkig is Limburg toen zelf om geld 
gaan vragen in Brussel. Als we op Den 
Haag hadden moeten wachten, dan 
hadden we het nu nog niet binnen ge
had. Natuurlijk zijn de problemen in 
het Westen groter, maar dat betekent 
niet dat er in de periferie niets aan de 
hand is." 

Gekozen commissaris 
In Drenthe en Limburg is recent een 
nieuwe Commissaris der Koningin be
noemd. De benoeming van Ter Beek in 
Drenthe ging tegen de aanbeveling 
van de vertrouwenscommissie in, de 
benoeming van Van Voorst tot Voorst 
in Limburg was minder omstreden. 
Kusters: "We zijn zeer tevreden met 
onze Commissaris en de wijze waarop 
de procedure is doorlopen". Toch zijn 
zowel Kool als Kusters voor een geko
zen Commissaris der Koningin. "Tot 
die tijd moet de aanbeveling van de 
vertrouwenscommissie in ieder geval 
serieus worden genomen," vindt Kool. 
Louppen is wat terughoudender: "Zo'n 
persoon zou moeten worden gekozen 
op een programma. Dat betekent dat 
de Commissaris der Koningin taken 
moet gaan overnemen van de gedepu
teerden. Hetzelfde geldt voor de taak
verdeling tussen burgemeester en wet
houders. Maar daarmee verandert ook 
de onderlinge verhouding binnen het 
bestuurscollege. 
Een benoemde bestuurder is onafhan
kelijk en wordt geselecteerd op be
stuurlijke kracht. Die onafhankelijk
heid heeft in de praktijk voordelen. 
Natuurlijk zijn er in het verleden veel 

De D66~kandidatcn voor de Staten in (;dder!tmd 

'politieke' benoemingen geweest, maar 
dat komt de laatste tijd niet veel meer 
voor. De Commissaris in Drenthe is 
misschien een uitzondering. Terlouw 
houdt in Gelderland ook heel conse
quent rekening met de wensen van de 
vertrouwenscommissies bij de benoe
ming van burgemeesters. Het is vol
gens mij niet strikt noodzakelijk iedere 
bestuurder te kiezen. Aan de andere 
kant, het staat in ons programma, dus 
ik zal het ook loyaal uitvoeren." 

Welke uitslag verwachten jullie op 8 
maart? 
Kool: "Ik ben altijd voorzichtig met 
voorspellen, maar ik heb er vertrou
wen in." 
Kusters: "Als we er geen twee zetels bij
halen, zou ik teleurgesteld zijn." 
Louppen: "Minstens evenveel zetels, 
misschien één erbij." Ze verwacht niet 
direct een 'Terlouw'-effect door diens 
optreden bij de evacuaties: "Voor veel 
jongeren ontbreekt de link tussen 
Terlouw en D66. Jammer, want ieder
een vindt dat hij het ontzettend goed 
heeft gedaan. Ik heb in die dagen gek
scherend tegen hem gezegd: kun je 
geen D66-speldje op je revers doen? 
Onzin, natuurlijk." Over de door VVD
kamerlid Van Rey ten tijde van de eva
cuaties ingezette aanval op 'milieu'
partijen is ze kort: "Dat is, gelukkig en 
terecht, niet verder opgepakt. Ook in 
het Deltaplan voor de dijken is de 
zorgvuldigheid ten aanzien van het 
milieu gebleven. De procedures wor
den alleen sneller doorlopen." 

Fred Herrebout 



Jan Vis blikt terug op een 
'zachtaardige' Eerste Kamer 
Jan Vis, D66-fractievoorzitter in de Eerste 

Kamer, is per 1 maart a.s. benoemd tot lid 

van de Raad van State en dat betekent: 

weg uit de Kamer. De functies zijn immers 

grondwettelijk onverenigbaar. En terecht, 

vindt Jan Vis, want de Raad van State ad

viseert aan het begin van het wetgevings

traject en de Eerste Kamer oordeelt aan 

het eind. In dit artikel kijkt Vis terug op 

bijna vijftien jaar in de Senaat. 

Als ik terugkijk, vallen mij een paar 
dingen op. Om te beginnen de groei 
van onze fractie. In 1980 begonnen 
Jan Glastra van Loon en ik met ons 
tweeën. De meeste onderwerpen moes
ten we laten voor wat ze waren. Bij 
volgende verkiezingen groeiden we uit 
tot vier leden, daarna tot zes, vervol
gens tot vijf en toen naar twaalf (sinds 
1991). We zijn dus zowel een heel 
kleine fractie geweest (met alle beper
kingen van dien) en een gemiddeld 
grote fractie (met alle verantwoorde
lijkheden die daarbij horen). 
066 was van huisuit altijd voorstander 
van een één-kamerstelsel en dus niet 
voor de Eerste Kamer. Progressieven 
waar ook ter wereld hebben een broer
tje dood aan senaten die (zoals onze 
Eerste Kamer) bedoeld zijn om besliss
ingen van de echte volksvertegenwoor
diging ongedaan te maken. Onze be
zwaren tegen de senaat zijn in het laat
ste verkiezingsprogramma 
weggeamendeerd en dat heeft stellig 
iets te maken met het tweede punt dat 
mij opvalt: de toegenomen populari
teit van de Eerste Kamer. 
Soms lijkt het net alsof parlementariërs 
in de Eerste Kamer van een beter soort 
zijn dan die in de Tweede Kamer. Maar 
dat is schijn. De werkelijkheid is dat de 
(meerderheid van de) Tweede Kamer 
de afgelopen jaren zo sterk gebonden 
was aan het kabinet dat er soms voor
stellen werden aangenomen die eigen
lijk geen meerderheid verdienden. Als 
men in de Tweede Kamer vrij had mo
gen stemmen waren die voorstellen 
waarschijnlijk verworpen. De Eerste 
Kamer, niet gebonden aan het regeer
akkoord en losser van het kabinet, for
muleerde de bezwaren vaak wat krach
tiger. Je merkte dat vooral bij het CDA 
waar speciaal fractievoorzitter Kaland 

van zich deed spreken door zijn kritiek 
op het kabinet Lubbers lil. Maar het 
was toch vooral veel geschreeuw en 
weinig wol. Ook in de Eerste Kamer 
ging het CDA akkoord met omstreden 
onderwerpen als de basisvorming en 
het plan-Simons. 
De Eerste Kamer is niet beter dan de 
Tweede, maar anders. We kunnen niet 
amenderen en dat betekent een hoop 
gedoe minder. Je hoeft niet met andere 
fracties te onderhandelen om steun te 
krijgen voor eigen amendementen. 
Dat betekent dat specialisten/woord
voerders in de fractie minder belang
rijk zijn, dat het oordeel van de fractie 
minder afhangt van het oordeel van 
de woordvoerder, dat de discussie in 
de fractie algemener en generalisti
scher is. 
Omdat de Eerste Kamer zich alleen be
zighoudt met wetgeving (en met be
grotingen maar dat stelt weinig voor) 
is de typisch juridische aandacht altijd 
vrij groot geweest. De politieke actuali
teit komt er weinig aan de orde. 
Daardoor worden de partijpolitieke 
verschillen minder scherp beleefd; de 
discussies zijn er zachtaardiger, inter
rupties komen weinig voor. Eerste
Kamerdebatten trekken maar heel zel
den de aandacht, de perstribune is 
meestal geheel ontvolkt en er zijn zelfs 
mensen die beweren dat de openbare 
vergadering van de Eerste Kamer de 
beste plek in Den Haag is om zaken ge
heim te houden ... 
Een goed betoog wordt gewaardeerd 
door de medeleden en door de be
windspersonen achter de regeringstafel 
-maar daar blijft het meestal bij. De 
buitenwacht zal er alleen maar hoogst 
zelden kennis van nemen. 
Een vreemde bijzonderheid is dat frac
ties in de Eerste Kamer tussentijds en 

zonder dat er verkiezingen zijn gehou
den van oppositie in regeringspartij 
kunnen veranderen - en omgekeerd. 
Zo werden wij in september na de ge
slaagde formatie van 'paars' plotseling 
regeringspartij, net als de VVD. De 
PvdA bleef regeringspartij en het CDA 
kwam in de oppositie. De bordjes wa
ren verhangen, als het ware 'op bevel' 
van de Tweede Kamer - maar in de se
naat zelf was er verder niets veranderd: 
geen verkiezingen, geen verschuivin
gen, dezelfde leden. Zo'n van buiten af 
opgelegde verandering leidt tot een la
conieke houding; de tegenstander van 
vroeger is ineens bondgenoot, zonder 
dat je er zelf als lid iets aan hebt ge
daan. Daar komt nog bij dat leden van 
de Eerste Kamer niet worden gekozen 
op een eigen programma en ook niet 
na een verkiezingscampagne waarin ze 
zelf de boventoon voeren. Ze houden 
zich aan het programma van de 
Tweede-Kamerverkiezingen, (dat 
meestal al weer aardig verouderd is als 
de Eerste Kamer wordt gekozen) maar 
zijn formeel niet gebonden aan het re
geerakkoord - en ook dat speelt een rol 
in het gedrag. 

Een moeilijk punt voor iedere politieke 
groepering is de verhouding tussen de 
fracties in de beide kamers. Als fractie
voorzitter vond ik dat eigenlijk mijn 
voornaamste taak. Je moet de verhou
ding nauwlettend verzorgen. Anders 
stemmen dan de partijgenoten 'aan de 
overkant' moet hoge uitzondering blij
ven, namelijk alleen als er tussentijds 
nieuwe argumenten zijn ontstaan. 
Bovendien is het zaak de Tweede
Kamerfractie niet met je afwijkend 
stemgedrag te overvallen. 

vervolg van dit artikel in het katern. 
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Nieuwe veldwachter heet BOA 
Milieudelicten als illegale afvaldump 
nemen zorgwekkende vormen aan. 
Een voorbeeld is het Amsterdamse Bos, 
waar men het budget voor het verwij
deren van illegaal gedumd vuil heeft 
moeten verdubbelen en ogen en oren 
tekort komt om milieucriminelen aan 
te pakken. Mankracht, kennis en mid
delen zullen in toenemende mate no
dig zijn, om een steeds professionelere 
en meer gewetenloos lijkende milieu
crimineel van vandaag te stoppen. Het 
omgekeerde lijkt te gebeuren. 
Boswachters, vogelwachters en andere 
vrijwilligers verliezen per 1 april 1995 
hun functie als onbezoldigd ambtenaar 
van politie. Daarmee raken zij hun be
voegdheid kwijt toe te zien op nale
ving van de groene regelgeving, als bij
voorbeeld flora- en faunawetten. Eén 
van de voornaamste redenen van het 
Openbaar Ministerie om deze aanstel
lingen af te schaffen, is dat het over
zicht over de handhaving van de mi-

Doorbraak voor 
provincies 
Kees Metz, fractievoorzitter van D66 in 
Zaltbommel, over de dijken: "Je kunt 
de veiligheid wel op de eerste, tweede 
en derde plaats zetten, maar de cul
tuur- en milieuwaarden moeten na
drukkelijk in het beleid betrokken blij
ven. De dijken zijn hier hoog genoeg, 
ze moeten alleen versterkt worden." 
Een uitspraak die mogelijk geldt voor 
het gebied rond Zaltbommel, elders is 
de situatie onvergelijkbaar. De D66-
fractievoorzitter van de Limburgse ge
meente Susteren, Raymond Schlossels, 
verkondigt wat dat betreft een andere 
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lieuwetten zoek was geraakt. Een 
nieuwe regeling is vervolgens in het le
ven geroepen, waarin het toezicht 
door BOA's (Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar) zal worden uitgevoerd. 
Hiermee zal het overzicht niet zomaar 
worden teruggevonden, integendeel, 
voorlopig heerst er grote verwarring en 
onduidelijkheid. Naast overgangspro
blemen van de ene regeling naar de 
andere, is het voor instanties als 
Natuurmonumenten onduidelijk óf en 
hoeveel nieuwe aanstellingen in de 
vorm van BOA's er voor de vroegere 
veldwachters in de plaats komen. 
Denise Abbas, Statenlid van D66, 
maakte zich ernstig zorgen om deze si
tuatie. Zij diende naar aanleiding van 
de afschaffing van de regeling een mo
tie in bij de behandeling van het 
Provinciaal Milieubeleidsplan van 
Noord-Holland. Deze motie werd una
niem aangenomen. Denise Abbas: "Het 
is op een gegeven ogenblik beter de be-

mening. "Onze gemeente bestaat uit 
een drietal kernen, waarvan er één, 
Visserweert, geheel onder water is ko
men te staan. Visserweert ligt in het 
winterbed van de Maas en kent aan de 
noordzijde geen enkele bescherming. 
Daar moet absoluut wat aan gebeu
ren", stelt Schlossels beslist. Hij ziet de 
oplossing in een volledige doch kriti
sche uitvoering van het zogenaamde 
'plan Boertien', dat in de bouw van 
kademuren en dijkverzwaring voorziet. 
Terwijl nog tijdens de watersnood in 
de niet getroffen gebieden de zoek
tocht naar de zondebokken was begon
nen, hielden de bewoners van de 
Maas- en Rijnstreek het hoofd opmer
kelijk koel. Schlossels: "De hele raad 
opereerde hier heel homogeen. Niks 
geen onderlinge verwijten. Iedereen 
weet hier dat de schuldvraag in een 
breder, Europees perspectief geplaatst 
moet worden. Meer bebouwde opper
vlakte geeft onder bepaalde omstandig
heden meer waterconcentratie. Het is 
echter wel zo dat Den Haag de situatie 
de laatste twintig jaar enigszins heeft 
laten verslonzen." Ook in Zaltbommel 
werd er volgens Metz heel redelijk ge
reageerd. "Er was alom grote waarde
ring voor de manier waarop Terlouw 
zijn rol vervulde. Waarmee overigens 
gelijk een positief aspect van de hele 

staande regels en milieu-plannen goed 
uit te voeren, de kwaliteit van natuur
beleid concreet in de praktijk te verbe
teren, anders dan het produceren van 
steeds maar nieuwe plannen." 
Hiernaast heeft zij haar twijfels 
rondom het gehele milieubeleid: "Je 
moet je afvragen of er alleen maar 
sprake is van een spectaculaire groei 
van de milieu-overtreders of dat dit 
ook aangeeft dat er iets met het beleid 
mis is." 
Provincie Noord-Holland probeert naar 
aanleiding van de motie het probleem 
van toezichthouders aan te pakken, 
met een door alle provincies gesteund 
actieplan. Gedeputeerde Staten zal 
hiervoor het Interprovinciaal Overleg 
(IPO) inschakelen. Deze zal proberen 
de leden van het Openbaar Ministerie 
te laten inzien wat in de praktijk de ge
volgen zijn van haar beleid. 

Iris Koopmans 

kwestie is genoemd: de belangrijke 
taak van de provincie in tijden van 
nood is zeer duidelijk geworden. Ik 
verwacht dat dit een stimulans voor de 
opkomst bij de Statenverkiezingen van 
8 maart zal opleveren", aldus Metz. 
Een ander vermeldenswaardig positief 
feit is de hulpverlening. "Daar was he
lemaal geen gebrek aan", constateert 
Schlossels. "Uit Duitsland kwam zom
aar een dozijn brandweerauto's en het 
Nederlandse leger hielp met man en 
macht bij het bouwen van nooddijken. 
De hulpverlening was zonder meer 
prima." In het grotere Zaltbommel 
hielp de gehele gemeenteraad met van 
alles en nog wat. Zo draaide Metz een 
tijdlang telefoondiensten. Hij heeft wel 
een punt van kritiek dat duidelijk sa
menhangt met de omvang van de eva
cuatie aldaar. "Het telefoonverkeer lag 
door overbelasting soms stil. Dat had 
een tijdelijk slechte coördinatie tot ge
volg: gedurende een deel van de evacu
atie kon onze burgemeester geen con
tact met Terlouw krijgen. Het leverde 
aanvankelijk een verkeerschaos op. Het 
is maar goed dat de dijken het toen ge
houden hebben." 

Eric van de Lisdonk 



330 miljard Europese guldens naar de regio 
Doeke Eisma is als enige Nederlander lid 

van de Commissie Regionaal Beleid van 

het Europees Parlement. Het regionaal 

beleid van de Europese Unie speelt een 

rol in de provinciale politiek. Een gesprek 

met de D66-Europarlementariër. 

Wat is de bedoeling van het regionaal 
beleid? 
"We proberen met behulp van de 
structuurfondsen de verschillen in ont
wikkelingspeil tussen de regio's te ver
kleinen. Dat doen we door een deel 
van de financiering van projecten voor 
Europese rekening te nemen. Ten min
ste 50% van de kosten moet gedragen 
worden door de nationale en lokale 
overheden en het bedrijfsleven." 

Om hoeveel geld gaat het? 
"Voor de periode 1993-1999 is een be
drag van ongeveer 330 miljard gulden, 
een derde van de totale begroting, be
schikbaar gesteld door de Europese 
Unie. Hiervan gaat uiteraard het groot
ste deel naar de armste Europese re
gio's in Zuid-Europa en Ierland." 

Kunnen ook de Nederlandse provincies 
profiteren van de Structuurfondsen? 
"Ja, dat is wel degelijk mogelijk. 
Onlangs heeft de provincie Flevoland 
een grote som geld uit Brussel ontvan
gen. Daarnaast zijn projecten mede 
door de EU gefinancierd in bijvoor
beeld de noordelijke provincies, 
Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg." 

Ben je tevreden met de huidige werking 
van de structuurfondsen? 
"Ik beperk mij hier tot de Regionale 
Fondsen.die het grootste deel, onge
veer 75%, beslaan van de structuur
fondsen. Wij moeten uitkijken dat we 
het geld daar besteden waar het echt 
nodig is en dat de investeringen niet 
in de plaats komen van nationale en 
regionale bijdragen. Van belang is dus 
dat het bestaande investeringen aan
vult waar dat noodzakelijk is. 
We moeten ons daarbij kritisch opstel
len. In dat licht vraag ik mij ook af of 
de keuze van Flevoland de beste alloca
tie in Nederland is geweest voor dit 
soort middelen. Wellicht dat dit geld 
elders in Nederland beter zou zijn be
steed. We moeten dus voorkomen dat 
we ons bezighouden met het rond
pompen van geld. Het moet niet zo 
zijn dat lidstaten - en dan met name 
de netto betalers - geld proberen terug 
te krijgen uit de Regionale Fondsen, 
terwijl dit in strijd zou kunnen zijn 

met de doelstellingen van regionaal 
beleid." 

Waarop let je met name als D66-er? 
"In de eerste plaats tracht ik erop toe 
te zien dat voldoende geld wordt geïn
vesteerd in milieuprojecten en dat in
frastructurele projecten in Europa niet 
ten koste gaan van natuur en milieu. 
We moeten trachten te bewerkstelligen 
dat voor deze projecten een goede mi
lieu-effectrapportage wordt uitge
voerd." 

Is er voldoende controle op een juiste be
steding van de middelen? 
"Ook op het gebied van regionaal be
leid wordt fraude onvoldoende bestre
den. Bij onterechte besteding zijn de 
sancties helaas nog onvoldoende. We 
stellen daarom voor bij onjuiste beste
ding niet alleen het geld te doen re
tourneren, maar ook strenge boetes op 
te leggen en de regio's die het betreft 
in de toekomst uit te sluiten van 
Europese steun. 
Tot onze tevredenheid heeft de nieuwe 
Europese Commissie zojuist aangekon-

digd Europese controleteams in te stel
len. We moeten echter ook de hand in 
eigen boezem steken omdat we in 
Europa vaak zulke ingewikkelde wetge
ving maken dat we fraude oproepen." 

Hoe ziet de toekomst van het regionaal be
leid er uit? 
"Volgens afspraak zullen de structuur
fondsen in 1999 worden geëvalueerd. 
Ik denk dat we dan in het kader van de 
uitbreiding met Midden- en 
Oosteuropese landen een verschuiving 
moeten bepleiten van de Zuideuropese 
lidstaten naar deze landen. Ook de 
structuurfondsen zelf zullen daarbij 
veranderd moeten worden, aangezien 
de middelen onvoldoende zijn om na 
de uitbreiding op dezelfde wijze door 
te gaan. Dat zullen de laatstgenoemde 
landen niet prettig vinden, maar er is 
nu eenmaal niet voldoende geld om 
het structuurbeleid in de huidige vorm 
voor Zuid- en Oost-Europa te continu
eren. Mijn inzet is dan prioriteit te ge
ven aan Oost-Europa." 

Gerben fan Gerbrandy 

Ingezonden mededeling 
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Over drek en 
lunches ... 
"We hebben de koeiestront in onze 
oren zitten", zegt regionaal campagne 
coördinator (RCC) Wim Zwiep vanuit 
een telefooncel op het boerenland in 
Overijssel. Zwiep is een van de twaalf 
RCC's die al maandenlang bezig zijn 
met de voorbereidingen voor de cam
pagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen op 8 maart a.s .. 

Zwiep is samen met enkele andere 
D66'ers bezig de 'Ook nu!' affiches aan 
de daarvoor bestemde borden te plak
ken. "We staan tot onze knieën in de 
drek. Ze hebben hier namelijk de nare 
gewoonte om de plakborden midden 
in het weiland te zetten." 
Statenleden, gedeputeerden, lokale po
litici, Eerste- en Tweede-Kamerleden, 
Europarlementariërs en bewindslieden 
houden van maandag 20 februari tot 
en met maandag 6 maart werkbezoe
ken en publieke discussiebijeenkom
sten in alle provincies. De opzet van de 
campagne-activiteiten is zo veel moge
lijk mensen bij de provinciale thema's 
te betrekken. In speciaal voor deze ver
kiezingen gemaakte D66-folders, die in 
veel verschillende regionale versies zijn 
uitgebracht, worden zij al van die on
derwerpen op de hoogte gebracht. 
Ook de afdelingen zijn zich in de afge
lopen maanden zoetjes aan gaan reali
seren dat er weer verkiezingen aan 

De D66-kandidaten voor de Staten in Overijssel 

Colofon 
De Democraat is een uitgave van de politieke 
partij Democraten 66 en verschijnt in principe 
acht keer per jaar. Een door het Hoofdbestuur 
benoemde redactieraad is verantwoordelijk 
voor de uitgave. Deze raad wordt gevormd 
door: Kamla Balak, Peter van den Besselaar, 
Heine Buis, Arthur van Buitenen, Fred 
Herrebout, Marjanne de Kwaasteniet, Eric van 
de Lisdonk, Jeroen Nugteren, Adriënne 
Vrieskoop, Pierre Wimmers. 

Met dank aan: Sebastian Dingemans, Michel 
van Hullen, Martijn van Triest, Jan Vis. 
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staan te komen. De plaatselijke kas was 
vaak uitgeput van de drie campagnes 
in 1994 en veel D66'ers vreesden dat al 
het handwerk weer op dezelfde schou
ders terecht zou komen. Maar uiteinde
lijk hebben de lokale D66'ers zich soli
dair getoond met hun partijgenoten in 
de Staten en hebben zij de draad weer 
opgepakt. 
Moncef Beekhof, de hoofdstedelijke af
delings campagne coördinator (ACC): 
"Aanvankelijk heerste er een beangsti
gend soort stilte rond de campagne. 
Maar het bleek de bekende stilte voor 
de storm te zijn. In Amsterdam hebben 
we vijf grote campagne-bijeenkomsten 
georganiseerd en er zijn veel activitei
ten in de deelafdelingen. We hebben al 
enige tijd een vaste zondagse cam
pagne-overleg-lunch in café De 
Ijsbreker aan de Am stel. Die zal ik 
straks wel gaan missen. Verder heb ik 
één verzoek: wil niemand mij donder
dag 9 maart vóór 14.00 uur bellen?" 
Eén van de eerste bijeenkomsten die 
min of meer in het kader van de cam
pagne stonden, was het Groene Hart 
Symposium op 1 februari in 
Bodegraven, georganiseerd door de re
gio's Noord- en Zuid-Holland en 
Utrecht tezamen. "Een noviteit daarbij 
was dat we een toegangsprijs hebben 
gevraagd", zegt Ninke van Keulen, 
RCC in Utrecht, "Dat heeft nauwelijks 
op problemen gestuit. We konden op 
die manier de campagne-kas enigszins 
aanvullen, zodat we weer andere avon
den konden organiseren. Al met al was 
het een heidens, maar leerzaam kar
wei." 
Woensdag 8 maart is de laatste cam
pagne-activiteit: de (landelijke) uitsla
genavond. D66'ers zijn van harte wel
kom op deze bijeenkomst in het pro
vinciehuis te Haarlem. Veel 
Statenleden en landelijke politici ho
pen dan vanwege een glorieuze verkie
zingsuitslag het glas met u te kunnen 
heffen. 

Sebastian Dingemans 

Eindredactie: Jeroen Nugteren 
Bureauredactie: Iris Koopmans 
Vormgeving: Anker en Strijbos, Utrecht 
Opmaak katern: Lieke Warburg 
Foto's: Dennis Sies (tenzij anders vermeld) 
Druk: Brouwer Utrecht BV 

Landelijk Secretariaat D66 
Noordwal10 
2513 EA Den Haag 
Tel.: 070-3621515 (ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur) 
Fax: 070-3641917 

Kom 8 maart naar 
Haarlem! 
De landelijke (en provinciale) uit
slagenavond van D66 wordt gehou
den in het provinciehuis in 
Haarlem. Leden van D66 zijn bij 
deze hopelijk feestelijke bijeen
komst van harte welkom. Ook lo
kale, provinciale, landelijke en 
Europese D66-vertegenwoordigers 
volgen in Haarlem de uitslagen op 
de voet. De zaal in het provincie
huis, dat u kunt bereiken met bus 
50 of 17 4 vanaf Haarlem CS, is 
open vanaf 19.00 uur. 

Stemmen bij volmacht 

Bent u zelf niet in staat om op 8 maart 
naar de stembus te gaan, vergeet dan 
niet iemand voor u te machtigen. Hoe 
dat in zijn werk gaat, leest u op de 
achterkant van uw stemkaart. 

Het Landelijk Secretariaat is voor de 
periode van maart tot juni op zoek 
naar een 

VRIJWILLIGER/STAGIAIR 
ten behoeve van de voorbereiding 
van de herziening van het 
Huishoudelijk Reglement op het 
najaarscongres. De discussie over de 
Partijorganisatie vormt de basis van 
deze herziening. 
Wij vragen: 
- goede kennis van WP 
- kennis van/ervaring met de partij-

organisatie van D66 
bereidheid minimaal twee dagen 
per week op het LS aanwezig te 
zijn 

Vanzelfsprekend worden alle on
kosten vergoed en is daarboven een 
kleine 'stage'vergoeding beschik
baar. Bent u geïnteresseerd? Bel of 
schrijf naar het Landelijk Secretar
iaat, Noordwal 10, 2513 EA Den 
Haag, t.a.v. jan-Dirk Sprokkereef, 
tel. 070-3621515. 

Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 
richting Loosduinen, halte NoordwaL 

Wilt u iemand lid maken van D66, schrijf dan 
een briefje met zijn of haar naam, adres, 
plaats en tel.nr. naar bovenstaand adres. U 
kunt uiteraard ook bellen. 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij 
gebleekt papier. 
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KATERN 

Congres op 4 en 5 maart 

De Algemene Ledenvergadering nr. 60 heeft plaats op 4 en 5 maart 1995 in Arnhem, zoals u al 
eerder is bericht. Dit tweedaagse 'Congres Nieuwe Stijl' zou oorspronkelijk gehouden worden op 4 
en 5 februari jl., maar werd toen afgelast in verband met de watersnood. 

Datum 

Plaats 

: zaterdag 4 en zondag 5 maart 1995 
: Nationaal Sport Centrum Papendal te Arnhem 

De agenda van de ledenvergadering blijft ongewijzigd. Er is dan ook veel ruimte op het 
congres voor groepsdiscussies over onder meer het hoofdthema BASISINKOMEN I 
VERZEKERD INKOMEN. 

Voor de agenda en een beschrijving van de deelsessies en discussiebijeenkomsten 
verwijzen wij u naar Democraat nr. 1 van dit jaar. 

Meer informatie vindt u ook in de congresboeken A en B, die respectievelijk zaterdag 4 en 
zondag 5 maart op Pap~ndal klaar liggen. 

Op Papendal zijn nog enkele hotelkamers beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Bel met het Landelijk Secretariaat, 070-3621515. 

ALV 60 Congresreglement 

Ter uitvoering van art.89, lid 6 van het Huishoudelijk Reglement heeft het Hoofdbestuur van D66 
het CONGRESREGLEMENT vastgesteld voor de 60-ste ALV van D66 op zaterdag 4 en zondag 
5 maart 1995 te Arnhem. 

art. 1 
Het congres van 4 en 5 maart 1995 te Arnhem is een Algemene Ledenvergadering in de zin van 
art. 70 van het Huishoudelijk Reglement. 

art. 2 
Met inachtneming van art. 89 en 90 van het huishoudelijk reglement, dienen moties en amende
menten met betrekking tot de contributieregeling en regio-bijdrageregeling en Algemeen 
Organisatorische Moties 
a. te zijn vastgesteld door een ledenvergadering, hetgeen moet blijken uit ondertekening door 

twee betrokken bestuursleden, voorzitter en secretaris, of te zijn voorzien van vijfentwintig 
handtekeningen (met vermelding van lidmaatschapsnummer) van leden van D66; 

b. uiterlijk, doch liefst eerder, op dinsdag 29 november 1994 om 12.00 uur in de juiste vorm 
op het landelijk secretariaat van D66 te Den Haag te zijn ontvangen; 

c. uitsluitend in getypte vorm te zijn opgesteld op of in de vorm van het daartoe bij het 
Landelijk Secretariaat verkrijgbare standaardformulier; bij voorkeur vergezeld van een floppy 
met de tekst in WordPerfect 5.1. 

11 
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art. 3 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 90 en 93 van het huishoudelijk reglement dienen 
Actuele Politieke Moties: 
a. te worden voorgesteld door tenminste 5 leden, hetgeen moet blijken uit ondertekening door 

betrokken leden van D66 (met vermelding van lidmaatschapnummer); 
b. uiterlijk te worden ingediend op donderdag 2 maart 1995 om 10.00 uur 's ochtends bij het 

Landelijk Secretariaat; 
c. bij voorkeur in getypte vorm te zijn opgesteld in de vorm van het daartoe bij het Landelijk 

Secretariaat verkrijgbare standaardformulier; bij voorkeur vergezeld van een floppy met de 
tekst in WordPerfect 5.1.; 

d. omtrent het in behandeling nemen van de ingediende AAPm en APM's beslist de ALV aan 
het begin van het agendapunt in de vergadering op zondag 5 maart 1995. 

art. 4 
Onder verwijzing naar art. 97.3 heeft de Rapportagecommissie het recht om n.a.v. de discussie 
amendementen en moties, danwel concept-resoluties tijdens het congres in te dienen; 

art. 5 
Bovendien zijn specifiek van toepassing op het congres de art. 89 Um 99 van het Huishoudelijk 
Reglement. 

toelichting bij congresreglement 
Voorstellen voor contributieregeling en regiobijdrageregeling 1996 vindt U in Democraat 94/8, 
katern pag. 4). Voor het overige zullen er tevoren geen amendeerbare tekstvoorstellen worden 
gepubliceerd waarover besluitvorming plaatsvindt. 

In afwijking van het gestelde in art. 89, lid 5 van het Huishoudelijk Reglement behoeven moties 
over het onderwerp "verzekerd inkomen" niet twee weken van te voren te worden ingediend. U 
kunt ze in voldoende aantal meebrengen, ze allereerst bij de deelsessieleiding in 5-voud inleveren 
om vervolgens zelf zorg te dragen voor de verspreiding van uw stukken aan de deelnemers van de 
deelsessie. Uit de deelsessies worden door Hoofdbestuur en congresleiding stellingen opgesteld, 
die U zondagochtend aantreft op de balie van het congres. In de plenaire middag-discussie wordt 
over de niet-amendeerbare stellingen gestemd. 

JAN VIS 

VERVOLG ARTIKEL VAN JAN VIS 
Het eerste deel staat op pagina 5 van deze Democraat 

Meningsverschillen tussen beide fracties verzwakken de partij en verhogen de kwetsbaarheid. Het 
grote zetelverlies van het CDA bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen heeft daar stellig mee te 
maken. 
Dat de Eerste Kamer veelal een actuelere samenstelling heeft dan de Tweede Kamer (zoals straks 
in juni weer het geval zal zijn) wordt vaak als argument gebruikt voor afwijkend gedrag. Zelf vind ik 
dat, speciaal voor een regeringspartij, een zwak argument. 
Voor het goed functioneren van de partij is het absoluut noodzakelijk te beseffen dat je de tweede 
viool speelt. Ik heb gemerkt dat vooral leden met weinig politieke ervaring daar soms moeite mee 
hebben. Een flinke verversing van de fractie, zoals wel eens wordt gepropageerd, is dan ook alleen 
maar verdedigbaar als de nieuwe leden veel politieke ervaring meebrengen, opgedaan in andere 
vertegenwoordigende organen. Je moet fractieleden hebben die er goed van doordrongen zijn dat 
machtsvorming een belangrijk instrument is van de politiek en dat je met dat instrument behoed
zaam moet omgaan. Politieke verdeeldheid binnen een politieke partij, aan weerskanten van het 
Binnenhof, beschadigt het instrument. · 
Dat maakt ook dat de Eerste Kamer maar heel zelden een aanloop is voor een nog komende 
politieke carrière. Bescheidenheid siert de mens, ook de senator. Wie nog een echte politieke 
carrière wil maken moet opteren voor de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is een slechte spring
plank. 

11 



Een laatste punt dat mij is opgevallen: het werk in de Eerste Kamer is in de loop van mijn vijftien 
jaar lidmaatschap een stuk zwaarder geworden. Je bent er, behalve de vaste vergaderdag op 
Dinsdag, zeker nog een tweede dag per week aan kwijt. Meer en ingewikkelder wetsvoorstellen, 
langere vergaderingen, meer overleg binnen de fractie. Dat wij de afgelopen jaren vrij goed hebben 
kunnen werken (volgens sommigen zelfs heel goed) heeft veel te maken met de goede onderlinge 
verhoudingen. Dat maakt dat je veel aan elkaar kunt overlaten en scheelt tijd en moeite. Toen we 
in 1991 van vijf naar twaalf leden gingen had ik aanvankelijk wel m'n zorgen. Fracties worden nu 
eenmaal niet samengesteld op basis van vriendschap en toch moet je heel goed collegiaal kunnen 
samenwerken. Gelukkig zijn we er in geslaagd een goed team te vormen. We staan in de kamer 
bekend als een vrolijk stel; er is maar één deur waar achter vaak en hartelijk wordt gelachen, de 
deur van onze fractiekamer. 

Leden van de Eerste Kamer worden vaak beschouwd als politieke amateurs. 
Die kwalificatie kan tot het misverstand leiden dat deskundigheid er niet zo veel toe doet. Maar 
juist deskundigheid is wel van belang. Eerste-Kamerleden hebben geen ondersteuning, moeten 
alles zelf doen en moeten dus vooral die dingen selecteren die van belang zijn. Een echte amateur 
lukt dat niet want die raakt verdwaald in allerlei irrelevante details. 
Deeltijd-politici, dat is een betere omschrijving. Laten ze dat blijven. 
Zolang de Eerste Kamer bestaat - en dat zal nog lang het geval zijn - is het de moeite waard er 
serieus lid van te zijn. Niet zozeer voor het uitoefenen van politieke invloed (want de mogelijkheid 
daartoe is gering) maar voor het ondersteunen van de partij. Juist omdat senatoren slechts een 
dag per week aan het Binnenhof zitten en de rest van de week tussen 'gewone' mensen, zijn ze 
een belangrijke schakel tussen Den Haag en het land, tussen Den Haag en de regionale en lokale 
partijorganisatie. Eerste-Kamerleden pendelen heen en weer, zijn redelijk goed op de hoogte van 
'het Haagse' en hebben wat meer ruimte voor spreekbeurten dan Tweede-Kamerleden. 
Tweede-Kamerleden zijn 'alleen maar' kamerlid. Leden van de Eerste Kamer hebben vaak hun 
hoofdberoep elders. Ik vind het jammer dat er een neiging bestaat om de 'secundaire arbeidsvoor
waarden' voor Eerste-Kamerleden zo te verfraaien dat het lidmaatschap gaat lijken op een 
aantrekkelijke baan-met-vooruitzichten. Een voorbeeld is het streven van sommige Eerste
Kamerleden om voor senatoren een pensioenvoorziening te creêren. De meerderheid van de 
kamer is daar (gelukkig) nog tegen met het argument dat verbetering van de secundaire arbeids
voorwaarden vooral tot politieke volgzaamheid zal leiden: je wilt graag lid blijven om een pensioen 
op te bouwen. Voor een volksvertegenwoordiger is dat een slecht motief. Hij moet zoveel mogelijk 
zelfstandig willen blijven en desnoods het risico durven te lopen zijn zetel te verspelen. 

Tot slot: moet de eerste Kamer blijven? 
Het is een vraag die niet veel actualiteit heeft. Bij de laatste grote grondwetsherziening (van 1983) 
bleek de overgrote meerderheid voor handhaving en daarmee is het pleit - ook voor mij - voorlopig 
beslecht. Het lijkt me overigens onvermijdelijk dat de vraag vroeg of laat weer aan de orde komt, 
namelijk als het probleem van de tegengestelde meerderheden zichvoordoet Het is in ons stelsel 
heel goed mogelijk dat een kabinet begint met de steun van de meerderheid in beide kamers, maar 
de meerderheidssteun in de Eerste Kamer 'onderweg' verliest, namelijk als de oppositie bij de 
verkiezingen voor de Eerste Kamer de meerderheid behaalt. Het probleem heeft zich sinds de 
invoering van het algemeen kiesrecht nog nooit voorgedaan, maar dat wil niet zeggen dat het 
uitgesloten is. In andere landen heeft het zich meermalen voorgedaan en heel vaak was juist dat 
de aanleiding om over te stappen op een één-kamerstelsel of om de bevoegdheden van de senaat 
zeer drastisch in te korten. 
Binnen de huidige politieke verhoudingen is het vraagstuk nogal theoretisch. Het paarse kabinet zal 
er geen last van hebben. 

Jan Vis 



I WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

Door de SWB wordt gewerkt voor de politieke vertegenwoordiging, de politieke partij en aan de 
'politieke probleemstelling' in het algemeen. Het betreft onderwerpen die spelen op het snijvlak van 
politiek en maatschappij en van samenleving en overheid. De onderwerpen worden gekozen in 
samenspraak met de kamerfracties, individuele kamerleden en de politieke top van D66. Het betreft 
zaken die op de politieke agenda zullen verschijnen en waaraan nader onderzoek moet worden 
besteed. Bij deze formule ligt het accent op het denken zelf; analyses, neergelegd in publikaties, 
die moeten leiden tot beleidsgerichte uitgangspunten. 

SWB-Cahier 'Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg' 
Het wetenschappelijk bureau heeft een cahier uitgebracht over de Nederlandse gezondheidszorg. 
Het cahier geeft een democratische visie op de gewenste ontwikkeling van die gezondheidszorg. 
Aanleiding voor het uitbrengen van het cahier vormt de pas-op-de plaats, die de politiek lijkt te 
maken met de pogingen tot herziening van het stelsel. De opstellers van het cahier - de werkgroep 
volksgezondheid van het wetenschappelijk bureau - hebben deze windstilte willen gebruiken om 
eens wat dieper op de problemen in te gaan, dan in de achter ons liggende periode van dikwijls 
hoog oplaaiende emoties en felle discussie mogelijk was. Het cahier kunt u bestellen bij de SWB, 
telefoon 070-3621515, of door middel van onderstaande bon. De kosten bedragen f 10,- (excl. 
porto) 

Brochure Bestuurlijke Dilemma's 
ledere bestuurder stuit in zijn functie wel eens op bijna onoverkomelijke problemen, delicate 
kwesties waarin het moeilijk kiezen is en waarbij niet onmiddellijk voor de hand ligt wat juist, goed 
en wenselijk is. Deze bestuurders bevinden zich met andere woorden in een dilemma-situatie. Voor 
een politicus in het openbaar bestuur is zo'n dilemma-situatie uitermate lastig te hanteren. Immers, 
hij functioneert binnen de publieke ruimte en kan zich niet voor beraad zomaar van de buitenwereld 
afzonderen en hij is in principe steeds aansprakelijk vanwege zijn bijzondere verantwoordelijkheid 
voor het algemeen belang. Wat te doen? 
In een gezamenlijke uitgave van het wetenschappelijk bureau en de bestuurdersvereniging is 
getracht om een aantal handreikingen te geven aan bestuurders die in zulk soort situaties terecht 
zijn gekomen. Enerzijds om hen te helpen tot een oplossing te komen en anderzijds om de 
achtergronden voor het ontstaan ervan te onderzoeken. De brochure 'Bestuurlijke Dilemma's' bevat 
derhalve concrete gevalsbeschrijvingen van bestuurlijke dilemma's en meer theoretische achter
grondartikelen over oorzaken en gevolgen van dilemma's. Dit heeft een levendige confrontatie van 
praktijk en theorie opgeleverd. 
In de inleiding wordt de problematiek uiteengezet en een onderscheid gemaakt tussen drie soorten 
van dilemma's, te weten dilemma's die te maken hebben met het praktische bestuurlijke handwerk, 
dilemma's die samenhangen met de inrichting van het openbaar bestuur en dilemma's waarbij 
fundamenteel verschillende waardenstelsels in het geding zijn. Deze dilemma's worden in 
verschillende artikelen nader omschreven, belicht en 'opgelost' door o.a. Gerard Schouw, Pieter 
Fokkink, Philip ldenburg en Carel Tielenburg. Daarnaast worden drie werkelijke dilemma's van 
nabij beschreven door direct betrokkenen. Het gaat om de aanleg van een vuilverbrandingsinstalla
tie, de aanleg van industrieterreinen en het decentraliseren van de bijstandsbudgetten naar de 
gemeente. 
De brochure is geen handleiding in de Amerikaanse 'How tci'-traditie geworden, maar het is wel 
een interessante onderzoekingstocht door de wondere wereld van het openbaar bestuur. Kortom, 
een aanrader voor iedereen die in politiek en bestuur is geïnteresseerd en zo eens dieper in de 
praktijk wil duiken. De brochure kost f 19,50 (exl. porto). 

Politieke denkers en denkers in de politiek 
Op zaterdag 25 maart zal in het Polmanshuis te Utrecht de SWB een bijzondere bijeenkomst 
ensceneren. Naar aanleiding van het jubileumnummer (Idee, nr. 5, 1994) van vorig jaar, organi
seert de SWB namelijk een conferentie over de betekenis en de status van het politiek-weten
schappelijk tijdschrift in de verhouding tussen intellectualiteit en politiek. De bedoeling van de 
conferentie is een discussie tussen politici, intellectuelen (politieke denkers) en partijmensen op 
gang te brengen over de meest wenselijke inhoud en vorm van het politiek-wetenschappelijk tijd-



schrift. 
De conferentie vindt plaats tegen de achtergrond van de soms moeizame verhouding tussen 
intellectuelen en politici, die soms zelfs tot uiting komt in een vorm van anti-politiek. In Nederland al 
vroeg vertegenwoordigd door de essayist Menno ter Braak en internationaal bekendheid genietend 
vanwege de beschouwingen van de Hongaar György Konrád. Het wil dan ook niet altijd even goed 
vlotten met de communicatie tussen politieke denkers en politici. Daar zijn verschillende redenen 
voor te geven: ze functioneren in verschillende domeinen waar andere eisen worden gesteld aan 
hun handelen en wijze van communiceren, ze hebben een andere instelling en een andere 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de hen voorgelegde problemen. De rol van een politieke 
partij en van een wetenschappelijk bureau is een brug te slaan tussen deze twee domeinen. Het 
politiek-wetenschappelijk tijdschrift fungeert daarbij als belangrijke pijler, waar bovendien het 
resultaat van de pogingen tot debat en dialoog duurzaam kan neerslaan. 
De SWB heeft vanuit de eigen ervaring vier functies voor het politiek-wetenschappelijk tijdschrift 
onderscheiden, dit zijn achtereenvolgens: wetenschapspopularisering, analyse, forum en debat, en 
het ontwikkelen van een eigen theoretisch kader. De vraag is uiteraard hoe de andere spelers 
binnen het speelvlak van de politiek over de inhoud en de vervulling over deze functies denken. 
Daarom zullen deze samen met enkele andere vragen rond het thema worden voorgelegd aan een 
forum dat bestaat uit redacteuren van de politiek-wetenschappelijke tijdschriften, een vertegenwoor
diger van een wetenschappelijk bureau, beroepspolitici uit de Eerste en Tweede Kamer en een 
partijvoorzitter. 

Daarmee is het volgende programma tot stand gekomen: 
13.00 uur Opening door de voorzitter Wim Vrijhoef, voorzitter van D66. 
13.15 uur Inleiding door Christiaan de Vries, directeur van het wetenschappelijk 

13.40 uur 
14.00 uur 
14.15 uur 

15.00 uur 
15.30 uur 

bureau van D66 en eindredacteur van het tijdschrift Idee. 
Gesproken column door Stephan Sanders 
Koffiepauze 
Forumdebat o.l.v. Wim Vrijhoef, deelnemers: 
- René Cuperus (redactie Socialisme en Democratie) 
- Hans Helgers (voorzitter van het CDA) 
- Ed Schuyer (lid van de Eerste Kamer voor D66) 
- Gerrit Jan Wolffensperger (fractievoorzitter D66 Tweede Kamer) 
- Harry van den Berg (voorzitter wetensch. bureau Groen Links) 
- Uri Rosenthal (lid redactie Liberaal Reveil) 
- Discussie met de zaal 
- Afsluiting door de voorzitter 

Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom en worden ook zij uitgenodigd deel te nemen aan 
het publieke debat. Bovendien is het een prima gelegenheid eens nader kennis te maken met de 
'makers' van Idee. Aanmelden door middel van onderstaande bon of per telefoon 070-3621515. De 
kosten van deelname bedragen f 25,=. Hopelijk tot ziens op 25 maart in het Polmanshuis te 
Utrecht. 

Inhoud Idee nummer 6, 1994. Een themanummer over de grote stad 
- Redactioneel: Hoger onderwijs 
-De stad en haar domeinen, lTI 
gesprek met Ladewijk Brunt, 
door Allan Varkevisser en Christiaan D E E 
de Vries. Een gesprek over de betekenis 
van de verschillende domeinen in de 
stad, het stedelijk beleid en de 'afwezige' overheid. 
- De grote stad: probleem of perspectief, door Paul van Schiltgaarde 
Het perspectief in het grote stedenbeleid ontbreekt. Pas als dat weer voor ogen staat zullen de 
sociale en economische problemen van de steden verlicht kunnen worden. 
- Stadslucht, pleidooi voor een culturele heroriêntatie, door André van der Brugge. 
Om het stadsleven van vroeger terug te krijgen, moeten we ons oriênteren op een herstel van het 
buurtleven. 
- Passages, gesprekken met Hein van Oorschot en Cor Wijn. 



Industrie en de stad, cultuur in de stad, twee impressies van het denken over de stad. 
- Maakbaarheid, wetenschap en politiek, door Jan Willem Duyvendak. 
Hoe verhouden intellectualiteit en de idee van de maakbare samenleving zich tot elkaar? 
- Demografie en het maatschappelijk Binnenwerk, column door Jan Willem Holtslag. 

N.B. Wij maken u nog even attent op de mogelijkheid een declaratie-schenkingsformulier bij de 
SWB aan te vragen. 

Ik bestel: 

0 SWB-Cahier 'Ingrijpen in menselijk leven' 
Prijs f 12,50- (excl. porto) 

0 'De waarde van de Democratie' 
Prijs f 2,50- (excl. porto) 

0 Brochure 'De ruimte waarin wij leven' 
Prijs f 19, 50- (excl. porto) 

0 Brochure 'Referenda en Politiek'. 
Prijs f 19,50- (excl. porto) 

0 Brochure 'Duurzame Ontwikkeling' 
Prijs f 19,50- (excl. porto) 

0 Brochure 'De veranderende rol van de politieke partijen' 
Prijs f 15,- (excl. porto) 

0 SWB-Cahier 'In Goede Banen' Prijs f 10,- (excl. porto) 
0 SWB-Cahier 'Denken over democratie, van forum naar partnerschap' Prijs f 10,- (excl. 

porto) 
0 SWB-Cahier 'Relatie en Huwelijk' Prijs f 8,- (excl. porto) 
0 SWB-Nota 'Op zoek naar publiek' Prijs f 5,- (excl. porto) 
0 SWB-Nota 'Inzet voor vrede' Prijs f 12,50 (excl. porto) 
0 SWB-Cahier 'Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg' Prijs f 10,- (excl. 

porto) 
0 Brochure 'Bestuurlijke dilemma's' 

Prijs f 19,50- (excl. porto) 

Het tijdschrift Idee. Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 30 pagina's per nummer. Een abonne
ment kost f 74,- per jaar. Een los nummer kost f 17,- (excl. porto) 

0 Ik neem een abonnement 
0 Ik wil een los nummer 

0 Ik meld mij aan voor de conferentie Politieke denkers en denkers in de politiek, op 25 
maart in Utrecht 

Naam 
Adres 
Postcode, woonplaats 

Deze bon opsturen naar: 
SWB D66 
Noordwal 10 
2513 EA Den Haag 

Telefonisch bestellen: 070-3621515. 
U kunt deze bon ook faxen. Fax 070-3641917 
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OP LEl Dl NGSCENTRUM 

De lokale voorjaarsnota en andere middelen van beleid 
18 maart 

Veel raadsleden beschouwen de behandeling van de gemeentebegroting in het najaar als het 
hoogtepunt van hun bestuurlijk werk. Het budgetrecht is immers één van de belangrijkste rechten 
die de raad heeft. Er zijn echter meer instrumenten waarover het raadslid kan beschikken om 
daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het beleid. 
Zo kan met een kritische benadering en aanpak van een zogenaamde Voorjaarsnota, door een 
raadslid in een vroegtijdig stadium invloed worden uitgeoefend op de opstelling van de komende 
(primitieve) gemeentebegroting. De gemeente beschikt immers in het voorjaar over het rekeningre
sultaat van het jaar daarvoor, een stand van zaken van de lopende begroting en een budgetpro
gnose voor de komende begroting. 
Naast de voorjaarsnota zijn ook subsidiebeleid en grondzaken belangrijke instrumenten voor het 
raadslid om invloed uit te oefenen op het beleid. <" 

In een oriênterende cursus komen op zaterdag 18 maart deze zaken aan de orde. Docenten voor 
die dag zijn Pieter Bakker en Hans Bauer, cursusplaatsen zijn Meppel en Utrecht, de kosten 
bedragen /27,50. 

Themadag: D66-politiek en ruimtelijke ordening 
25 maart 

Tijdens het besluitvormingsproces voor het inrichten van de ruimte waarin we wonen, werken en 
recreêren ontstaat steevast een pittige discussie. Of het nu gaat om de aanleg van de 
Betuwelijn, het gebruik van het Groene Hart, de uitbreiding van Schiphol of projecten op 
kleinere schaal, nagenoeg altijd is er sprake van het botsen van verschillende belangen: milieu 
versus economie, mobiliteit versus natuur etcetera. 

Rond dit belangwekkende en ingrijpende thema Ruimtelijke Ordening organiseert het Oplei
dingscentrum op de aantrekkelijke locatie van Kasteel 'Oud Poelgeest' te Oegstgeest nabij 
Leiden, op 25 maart een bijeenkomst. 
In een gevarieerd en levendig programma zal het thema Ruimtelijke Ordening worden gepresen
teerd. Twijfels, dilemma's, politieke standpunten, mogelijkheden en onmogelijkheden rond 
enkele actuele onderwerpen komen daarbij aan bod. Aan het programma werken in ieder geval 
mee: 
- Dhr. J. Witsen, voormalig directeur van de Rijkspianalogische Dienst. 
- Peter Schouten, D66-wethouder Ruimtelijke Ordening te Haarlem. 
- Hein Struben, voorzitter SWB-werkgroep Ruimtelijke Ordening en directeur Stadsontwikkeling 
te Dordrecht. 
- Lynde Blok, D66-gedeputeerde Zuid-Holland, o.a. verantwoordelijk voor milieu- en groenbeleid 

in relatie tot het Groene Hart. 
- Francine Giskes, D66-tweede kamerlid, woordvoerder Ruimtelijke Ordening. 
- Machteld Versnel, D66-tweede kamerlid, voorzitter van de vaste kamercommissie Ruimtelijke 

Ordening. 

Zij die het programma mee willen maken of deel willen nemen aan een debat kunnen zich 
telefonisch of met onderstaande bon opgeven. Kosten voor deelname zijn /50,--. Dit is inclusief 
documentatie, koffie, thee en een uitstekende lunch. De locatie Kasteel 'Oud Poelgeest' is via 
NS-station Leiden prima te bereiken per openbaar vervoer. Op 15 maart of bij de 1 OOe 
deelnemer sluiten wij de inschrijving. 
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Themadag D66-politiek, kunst en cultuur 
13 mei 

In samenwerking met de Groningse D66-afdeling wordt deze dag georganiseerd voor ieder die 
een dag wil delen met prominenten in de wereld van de kunst. Het programma omvat een 
rondleiding door het spraakmakende Groninger museum, gesprekken tussen vaklieden als Aad 
Nuis; Frans Haks, directeur Groninger museum; Edo Spier, D66 Eerste Kamerlid en architect; 
en Henk Pijlman, D66-wethouder. Daarnaast bieden wij u een lunch, een stadswandeling en 
een kijkje achter de schermen van de theaterwereld. Het gaat die dag om vragen als: 
- In hoeverre mag een politicus zich met kunst bemoeien? 
- Wat zegt museumdirecteur Frans Haks over de bemoeienis van de politiek met zijn werk? 
- Wat zegt onze staatssecretaris Aad Nuis over zijn verantwoordelijkheid? 
- Zouden kunst en cultuur anders worden door D66-beleid? 
- Hoe werkt een wethouder die tot vreugde van omwonenden en verdriet van de deskundigen, 
de burger bij het beleid betrekt? 

Kom zaterdag 13 mei naar Groningen en neem een introducé mee. Geniet van een dag vol 
kunstbeleving en ontmoet politici, kunstenaars en hun dilemma's. Op 28 april of bij de 1 OOe 
deelnemer sluiten wij de inschrijving. Kosten /45,-. 

Het politieke debat 

Dit voorjaar organiseert het Opleidingscentrum enkele werkgroepen onder de titel 'Het politieke 
debat'. Afhankelijk van de belangstelling kunnen deze in verschillende regio's worden opgezet. 
Uitgangspunt is het bijelkaar brengen van D66-ers die met geestverwanten van gedachten willen 
wisselen over politiek of cultureel belangwekkende thema's. Op basis van recente publikaties van 
het Wetenschappelijk bureau zal gedurende vijf zaterdagmiddagen per werkgroep worden gede
batteerd. Onderwerpen dit voorjaar zijn: 

A. Politiek, cultuur en cultuurbeleid; aan de orde komen ondermeer kunstenpolitiek en stedelijk 
cultuurbeleid. 
B. Ingrijpen in menselijk leven; morele overwegingen ten aanzien van de ontwikkeling van 
kunstmatige voortplantingstechnieken en gentherapie. Hierin gaat het ondermeer over de 
toelaatbaarheid van genetische manipulatie bij mensen. 
C. Denken over democratie; van forum naar partnerschap. Centraal staat de D66 idee van 
democratisch participatie. 
D. Denken over een nieuw stelsel van gezondheidszorg; een studie van het stelsel van gezond
heidszorg. Hierin is getracht een democratische visie te ontwikkelen in een conceptueel model. 

Het Opleidingscentrum zorgt voor inbreng van relevant materiaal ondermeer in de vorm van SWB
cahiers, helpt bij het opgang brengen van het debat en regelt een deskundige thema-inleider bij de 
start. Via de inschrijfbon kunt u kiezen uit bovenstaande onderwerpen. Het onderwerp waar u een 
1 voor zet heeft uw eerste voorkeur, 2 uw tweede enzovoorts. 

De geplande zaterdagmiddagen dit voorjaar zijn: 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei. 
De deelnamekosten voor een serie van vijf bijeenkomsten zijn /40,--. Dit is inclusief documentatie, 
koffie en thee. 



"U heeft het woord" 
8 april 

Tijdens deze nieuwe training van het Opleidingscentrum maakt u kennis met de basiselementen 
van elke presentatie: inleiding, uitwerking en conclusie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
aspecten zoals nervositeit, aandacht vasthouden, audiovisuele ondersteuning, etc. Centraal in deze 
training staat de vraag: hoe zet ik een goede presentatie in elkaar? 
Gezien het intensieve karakter van deze training worden maximaal acht deelnemers ingeschreven. 
De training vindt plaats in Utrecht met de trainer Henriêtte Vos. De kosten zijn f50,00 per 
deelnemer. 

Doeltreffend een bijeenkomst leiden 
22 april 

Het Opleidingscentrum houdt op 22 april een training voor leden van D66 die zo nu en dan een rol 
vervullen als gespreksleider of voorzitter van een vergadering, maar ook voor leden die dit in de 
nabije toekomst willen gaan doen. 
Het doeltreffende leiden van een vergadering stelt zekere eisen aan de gespreksleiding. Deze dient 
bijvoorbeeld alert te zijn, oog te hebben voor groepsprocessen en tevens het uiteindelijke doel van 
de bijeenkomst voor ogen te houden. Aan deze eisen wordt tijdens deze training, onder meer met 
behulp van een trainingsvideo, aandacht geschonken. Tevens wordt gekeken naar enkele 
elementaire basisregels: persoonlijke voorbereiding, voorbereiding van de agenda, vastleggen van 
conclusies en besluiten. 
Gezien het intensieve karakter van de training kan slechts door een beperkt aantal leden hieraan 
worden deelgenomen. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, de kosten zijn /50,00 en de training 
wordt gegeven door Ellen Kleverlaan. 

Studiedag voor raadsleden 
20 mei 

Vijf workshops rond de onderwerpen: 
- Het raadslid en de pers en andere media. In deze workshop is de aandacht gericht op de relatie 
met de pers, de valkuilen van een interview en uiteraard op de vragen van de deelnemers. 
- Het raadslid en het college van B&W. Of uw fractie nu deelneemt aan het college of niet, er is 
altijd een relatie met het college als geheel en met individuele wethouders. Hoe duidelijker deze 
relatie is, hoe prettiger u kunt werken. 
- Effectief in de raad. Hoe bepaal je je doel en hoe bereik je dat? Een workshop met strategieên en 
tactieken. 
- Effectief en Efficiênt omgaan met tijd. Na een inventarisatie van knelpunten krijgt u 
door middel van richtlijnen voor onder andere tijdsindeling en werkplanning een oplossing 
aangereikt. 
- De fractie en het afdelingsbestuur. Zonder afdeling zat u niet in de gemeenteraad en zonder uw 
inbreng wordt het partijprogramma niet uitgevoerd. De formele verantwoordelijkheden liggen vast 
maar hoe men daar in de praktijk mee omgaat vraagt enige wijsheid. 
Elke workshop wordt twee maal aangeboden, deelnemers krijgen de kans aan twee verschillende 
workshops mee te doen. Gastspreker is Gerrit Jan Wolffensperger. De dag vindt plaats in Utrecht. 
Kosten f37,50. 

Kennismakingsdag 
20 mei 

Kennismaken met D66 kan op 20 mei in Utrecht. Onder leiding van twee ervaren D66-ers worden 
de belangrijkste ideeên en doelstellingen van D66 besproken. Er is ruimte voor uw vragen en er 
wordt aandacht geschonken aan de manieren om actief te zijn binnen de partij. De dag wordt 
begeleid door Hanneke Blom (wethouder Lelystad) en Jan Hoekerna (Tweede Kamerlid). De 
maximaal 15 deelnemers ontvangen ter voorbereiding de brochure 'Maak kennis met D66'. Kosten: 
/20,00. 



IK BESTEL (s.v.p. aankruisen): 

0 MAAK KENNIS MET D66, prijs: f5,00. 
Brochure over D66-beginselen, de partijstructuur van D66 en haar ontstaansgeschiedenis. 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING, prijs: /15,00. 
Brochure waarin voorschriften en regels uit de Statuten en het Huishoudelijk reglement van D66 
inzichtelijk worden gemaakt. Alle bevoegdheden, rollen en taken van de voorzitter, de penning
meester, secretaris, secretaris politiek en van het 'gewone' bestuurslid worden beschreven. 
Naast de taakomschrijving van de drie verplichte commissies: verkiezings-, financiële- en 
programmacommissie wordt bijvoorbeeld ook de stemadviescommissie beschreven. Er is 
vervolgens ruime aandacht voor de politieke taak van de afdeling en de verhouding van een 
afdeling tot de D66-fractie in de gemeenteraad. 

0 RAADSWERK, prijs f5,00. 
Introductiebrochure over de formele en algemene. praktijk-aspecten van het raadswerk: de 
inrichting van het gemeentebestuur, de positie van raadsleden etc. 

0 D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD, prijs f25,00. 
Deze publikatie bevat onder andere de volgende onderwerpen: 
• Raad in relatie tot het college en het ambtelijk apparaat; 
• Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering en de media; 
• Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, recht van initiatief en amendement, moties. 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK, prijs /15,00. 

0 RAAMWERK '94-'98 f15,- 0 +diskette f20,00. 

(alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief porto) 

0 VOOR DE DRAAD 
Voor de Draad is een veelzijdig tijdschrift met artikelen, interviews en achtergrondinformatie. Voor 
de Draad richt zich op: 
* lokale en regionale bestuurders (volgen van inhoudelijke ontwikkelingen en D66-standpunten); 
* leden van het parlement (kennis en ervaringsuitwisseling tussen lokale/regionale overheden en 
rijksoverheid); 
*'gewone leden' (kennisnemen van D66-politiek in de praktijk en oriënteren). 
Voor de Draad verschijnt nu tien keer per jaar. Een jaarabonnement kost f48,00. In het lidmaat
schap van de Bestuurdersvereniging zit een abonnement inbegrepen. 

IK MELD MIJ AAN VOOR (s.v.p. aankruisen): 

LOKALE VOORJAARSNOTA EN ANDERE MIDDELEN VAN BELEID 18 maart. Kosten f27,50 
0 Meppel 
0 Utrecht 

0 RUIMTELIJKE ORDENING 25 maart in Oegstgeest. Kosten /50,00 

POLITIEK DEBAT (geef onderwerp van keuze aan). Kosten: f40,00 
25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei (deze data staan vast). 

0 A. Politiek, cultuur en cultuurbeleid 
0 B. Ingrijpen in menselijk leven 
0 C. Denken over democratie 
0 D. Gezondheidszorg 

0 "U HEEFT HET WOORD" 8 april in Utrecht. Kosten: f50,00 



0 THEMADAG D66-POLITIEK, KUNST EN CULTUUR 13 mei in Groningen. Kosten: f45,00 

0 STUDIEDAG VOOR RAADSLEDEN 20 mei in Utrecht. Kosten f37,50 

0 MAAK KENNIS MET D66 20 mei in Utrecht. Kosten: f20,00 

Veertien dagen voor aanvang van de cursus krijgt u cursusmateriaal thuisgestuurd. Zodra u het 
cursusmateriaal ontvangen heeft, bent u definitief ingeschreven en verplicht de cursuskosten met 
bijgaande acceptgirokaart te voldoen. 

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

STRAAT: ............................................ NR ........ . 

PC en PLAATS: .............................................. .. 

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

FUNCTIE IN D66: .............................................. . 

LIDNUMMER: ......................................... . 

Deze bon opsturen naar het Opleidingscentrum D66, Noordwal 1 0, 2513 EA DEN HAAG of 
telefonisch bestellen: 070 - 362 15 15 

BESTUURDERSVERENIGING 

AGENDA BESTUURDERSVERENIGING 

25/3 Zorgconferentie in CSB Zalencentrum in Utrecht. Uitgebreide informatie vindt u elders op 
deze pagina. 

8/4 Sportbeleid, themamiddag. Meer informatie vindt u elders op deze pagina. 
13/5 Bestuurlijke organisatie, thema-ochtend over de notitie die staatssecretaris Van de 

Vondervoort binnenkort uitbrengt over de toekomst van stadsprovincies, provincies-nieuwe
stijl en Wgr-gebieden. De thema-ochtend vindt plaats in Zeezicht in Utrecht. 

20/5 Statendag. Deze wordt georganiseerd i.s.m. de statenfractie van Gelderland en vindt 
plaats aan boord van De Keizerstad in Nijmegen. Statenleden ontvangen een uitnodiging 
thuis. 

17/6 Algemene ledenvergadering Bestuurdersvereniging in Orpheus in Apeldoorn. Het 
centrale thema is onderwijs. 

2/9 Themadag financieel beleid i.s.m. het Opleidingscentrum. Deze vindt plaats in De 
Reehorst in Ede. 

30/9 Bestuurderscongres in het Evertshuis in Bodegraven. 

LIDMAATSCHAP FRACTIEMEDEWERKERS EN STEUNFRACTIELEDEN 

Fractiemedewerkers en steunfractieleden kunnen aspirant-lid worden van de Bestuurdersver
eniging. Zij ontvangen Voor de Draad, hebben toegang tot alle bijeenkomsten en tot de informatie 
van de Bestuurdersvereniging, maar hebben geen stemrecht tijdens ledenvergaderingen. De 
contributie voor aspirant-leden bedraagt f 66,- per jaar. Word dus nu lid! 
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ZORGCONFERENTIE 
zaterdag 25 maart 
in CSB-zalencentrum te Utrecht 

Ontkokering en integraal beleid zijn woorden die vaak in het kader van zorgbeleid worden gebruikt. 
In de praktijk blijken onderdelen van zorgbeleid echter nog steeds sterk toegespitst te worden op 
een beperkte doelgroep met een verkokerde financiering. Bestuurders lopen vaak op tegen 
schotten. 
Hoe zorgt een bestuurder dat hij de instrumenten en middelen zo effectief mogelijk gebruikt zodat 
hij de benodigde zorg kan aanbieden aan mensen die het écht nodig hebben? Op welke punten is 
ontkokering mogelijk? Deze vragen staan centraal tijdens de zorgconferentie van de Bestuurders
vereniging. 
De conferentie is alleen bestemd voor leden van de Bestuurdersvereniging. Opgave voor deze dag 
is mogelijk m.b.v. onderstaande antwoordbon. De kosten van de dag bedragen f 30,- (incl. lunch). 
Deze dienen te worden overgemaakt op giro 908 66 van D66 Bestuurdersvereniging te Den Haag 
o.v.v. nummer 7047. 

THEMAMIDDAG LOKAAL SPORTBELEID 
zaterdag 8 april 
Pax-Christl zalencentrum in Utrecht. 

Drie kwesties komen aan de orde. In de eerste plaats de spanning tussen sport als belangrijk 
integratie-middel en de bezuinigingen op sport. In de tweede plaats spreken we over de vraag of 
politiek sturing nog nodig en mogelijk is wanneer tegelijkertijd sporttaken worden geprivatiseerd. 
Tot slot komen de fusies van clubs en accomodaties aan de orde. De inleiders zijn afkomstig van 
een adviesbureau (Sport en spel) en uit de dagelijkse politieke praktijk. Doel van de middag is om 
enkele gemeenschappelijke punten voor een D66-beleid te formuleren. 
De themamiddag is alleen bestemd voor leden van de Bestuurdersvereniging. Opgave is mogelijk 
m.b.v. onderstaande antwoordbon. De kosten bedragen f 15,-. Deze dienen te worden overge
maakt op giro 908 66 van D66 Bestuurdersvereniging te Den Haag o.v.v. nummer 7035. 

OPGAVESTROOK 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

0 neemt deel aan de zorgconferentie van de Bestuurdersvereniging op 25 maart in Utrecht. 
Maakt het verschuldigde bedrag (f 30,-) over op giro 90866 van D66 Bestuurdersvereni
ging te Den Haag o.v.v. nummer 7047. 

0 neemt deel aan de themamiddag Lokaal sportbeleid op 8 april. Maakt het verschuldigde 
bedrag (f 15,-) over op giro 90866 van D66 Bestuurdersvereniging te Den Haag o.v.v. 
nummer 7035. 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 
Deze bon dient u toe te sturen aan D66 Bestuurdersvereniging, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 
Faxnummer: 070- 3641917. 
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Black Wednesday 
Acht maart 1995. Het was me het 
dagje wel. Het was al begonnen de 
avond voordien toen Maurice de Hond 
de noodklok luidde. Je denkt, och het 
valt misschien mee, maar om zeven 
uur 's avonds in het Provinciehuis van 
Haarlem ben je ineens weer bij de les. 
Alle provincies mis. Alsof dat nog niet 
genoeg was, verloor Ajax I van 
Feijenoord en Ajax II van Utrecht. En 
de UEFA maar vergaderen of het regle
mentair wel was toegestaan de bekerfi
nale te laten spelen tussen Ajax I en 
Ajax II. De verdoving heeft 24 uren ge
duurd. We hebben het per slot al eens 
eerder meegemaakt. Maar hoe nu ver
der? 
Het moge duidelijk zijn dat wij niet 
kunnen volstaan met de mededeling 
dat wij erin zijn geslaagd het CDA uit 
het centrum van de macht te werken; 
dat dank zij D66 Paars mogelijk is ge
worden. In historisch perspectief onge
twijfeld een visitekaartje maar voorals
nog niet voldoende. Het verlies wordt 
veroorzaakt, zeggen velen, door 
Bolkestein, niet door de VVD. Het wa
ren Statenverkiezingen en het is 
hoogst onfatsoenlijk van de VVD en in 
het bijzonder van Bolkestein dat ze er 
een nationale mediashow van hebben 
gemaakt, zeggen velen. Is dat waar ? 
Statenverkiezingen en zelfs gemeente
raadsverkiezingen zijn alle geruime tijd 
nationale verkiezingen. Bolkestein in 
het kabinet en daarbuiten. Dat is de
loyaal, zeggen velen. Is dat waar? 
Neen. Bolkestein houdt zich aan het 
regeerakkoord en wat daarin niet staat 
vermeld beschouwt hij als vrije kwes
tie. Hij gaat daarin misschien onwen
nig ver en wij hadden dat niet ver
wacht. Maar dat zegt meer over ons 
dan over hem. 
Wij, evenals andere partijen, verzui
men stelselmatig beladen onderwerpen 
op de politieke agenda te plaatsen. 
Daarmee o.a. zijn wij mede verant
woordelijk voor de politieke desinte
resse. Als wij er al noodgedwongen iets 
over zeggen lijkt het wel alsof wij poep 
in onze mond nemen, dan wel praten 
wij zo ingewikkeld dat niemand er een 
touw aan vast kan knopen. Al onze re
acties op Bolkestein, keurig door de 
media geënsceneerd, waren defensief 
en onbegrijpelijk. 
Een van de grote trouvailles van 
Bolkestein was de introductie van de 
'randstedelijke arrogantie', n.a.v. de A 
73. Welnu, het betreft hier een weg 
door Limburg, niet grensoverschrij
dend, een typisch provinciaal gebeu
ren. Het Rijk betaalt en dus een 
Rijksweg en Rijkszeggenschap. D66 
staat voor o.a. decentrale besluitvor-

DEMOCRAAT 

ming. Waarom dan niet aan Limburg 
gevraagd wat ze willen en het geld te1 
beschikking gesteld? Alleen als de be
sluitvorming strijdig is met het natio
nale belang kan en mag de 
Rijksoverheid een aanwijzing geven. 
De recente wijze van besluitvorming is 
een typisch voorbeeld van pre-paarse 
machtspolitiek. 
Zo zijn er nog legio voorbeelden te ge
ven van waar wij in de fout zijn ge
gaan. Onwennigheid, nieuwe fractie, 
Bolkestein nog de laatste der 
Mohikanen in de Tweede Kamer, het 
moge zo zijn. Aan D66 nu, te ontwa
ken uit de euforie als dat al niet is ge
beurd en aan de stutten te trekken. Wij 
zijn toe aan een herijking van doelstel
lingen. Daarvan mag staatkundige ver
nieuwing een integraal onderdeel zijn 
maar dat alleen is niet genoeg. De 
maatschappelijke individualisering 
wordt zeer bedreigd door het banale 
van de individualiteit. Zekerheden 
worden overall een schaars goed met 
als gevolg verwarring en een dreigend 
verval naar nationalisme. Een van de 
gevaarlijkste duidingen van Bolkestein. 
Wij voelen ons bedreigd door immi
granten en asielzoekers, bedreigd door 
vreemde culturen en gewoontes. Wij, 
dat zijn niet de politici uit Den Haag 
en niet de wel! to do ones. Wij, dat 
zijn zij aan de onderkant van de sa
menleving aan wie wij meedelen dat 
zij daarmee moeten leren leven. Zoiets 
vraagt meer dan om een mededeling. 
Dat vraagt tenminste om duidelijk
heid. Dat o.a. zijn punten voor een ac
tuele politieke agenda voor zowel de 
korte als de langere termijn. Dat is 
waarover mensen op straat en in huis 
spreken. Al geruime tijd. 
Wij zijn lid van een politieke partij en 
wel de eerste de beste, om in die ge
sprekken voor te gaan. We moeten dus 
aan de slag, centraal en decentraal. Wij 
.moeten ons voorbC'reiden op de cam
pagne, niet ad hoc maar permanent, 
centraal en decentraal. Wij moeten 
onze kwaliteit mobiliseren. Als ons dat 
lukt is 8 maart niet voor niets geweest. 

Edo Spier 

Hechte club 

Binnenkort kiezen de zeven leden 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant een fractievoorzit
ter. Henk Giebels fungeert tot die 
tijd als voorzitter van deze fractie, 
die tijdens de laatste verkiezingen 
helaas vier zetels moest inleve
ren. Ondanks dit onmiskenbaar 
teleurstellende resultaat houdt hij 
de moed erin: "Natuurlijk is het 
jammer van die vier zetels, maar 
kniezen helpt niet. Dit was ook 
duidelijk de stemming op de 
Brabantse regiovergadering. We 
zitten niet bij de pakken neer, 
maar gaan er met z'n allen tegen
aan." Het meest zure moment van 
de verkiezingen was voor Henk 
Giebels trouwens niet de uitslag 
op 8 maart. De echte klap kwam 
de dag erna toen hij officieel te 
horen kreeg dat de achtste rest
zetel niet naar D66 ging, maar 
naar de Centrumdemocraten. Zij 
hebben nu een zetel in de staten 
en dat is wrang. Zeker als je be
denkt dat het verschil slechts 22 
stemmen voor D66 bedroeg. 

Volgens Giebels is een van de 
grootste gevaren voor de partij 
dat het opgebouwde netwerk ver
sloft. Op provinciaal niveau is 
D66 weliswaar teruggevallen, 
maar in de gemeenten, in de 
Kamer en in het Kabinet zijn we 
prominent aanwezig. Contacten 
tussen D66'ers op verschillende 
niveaus zijn van groot belang 
voor een eensluidende D66 inzet 
in het beleid. Er moet bijvoor
beeld een wisselwerking blijven 
tussen de Statenfractie en de ge
meenteraadsfracties. Een goede 
samenwerking is van fundamen
teel belang voor het functioneren 
van beiden. En dat geldt ook voor 
de samenwerking tussen Staten
leden en Kamerleden. Giebels: 
"Of je gemeenteraadslid, Staten
lid, Kamerlid, Europarlementariër 
of bewindspersoon bent, maakt 
niets uit. Het gaat erom dat we 
weten wat onder mensen leeft, 
dat de interne lijnen kort blijven 
en dat snel afstemming kan 
plaatsvinden. Dat is wat ons een 
hechte club maakt en dat is ook 
wat ons tot een nog sterkere par
tij moet maken." 

Arthur van Buitenen 

!!enk Giebels op cmnpasne, hier \tllllt'll met 

F\vccdc-Kwnerlid Nick,v van 't Riet 



-
"Teleurgesteld maar niet ontmoedigd" 
Gerrit Jan Wolffensperger is niet ontmoedigd. Na de 

teleurstellende verkiezingsuitslag van 8 maart wil hij 

dat de fractie meer het beeld van de partij bepaalt. 

"Nu we het paarse kabinet binnen hebben, zullen we 

nieuwe doelen moeten formuleren om de kiezer te 

overtuigen." Hij wil de dialoog aangaan, de agenda 

bepalen en anticiperen. Een gesprek met een ambiti

euze fractievoorzitter: "D66 is een verzamelpunt voor 

diegenen die niet een lijn van angst willen volgen, 

maar die een op hoop en toekomst gerichte koers wil

len varen". 

Ingrid van Engelshoven, medewerker bij de Tweede· Kamerfractie, Leidde de 

campagne voor de Provinciale-Statenverkiezingen. 

Vanuit zijn woning in Amsterdam
Noord kijkt hij uit over de Schelling
wouderbreek. Dat gaat nog wat moei
zaam met een dik blauw oog door de 
oogoperatie die hij onlangs heeft on
dergaan. Tijdens de campagne had 
Gerrit Jan Wolffensperger daar geen 
tijd voor. Nu heeft hij de kleine in
greep toch maar laten verrichten. Al 
komt het nooit goed uit: achteraf bleek 
de ingreep samen te vallen met het 
minderhedendebat. Het gaf hem een 
"tweeslachtig gevoel" dat vice-fractie
voorzitter Louise Groenman het debat 
over moest nemen. "Louise deed het 
heel goed en daar was ik erg blij om. 
Aan de andere kant voel je je vanuit je 
eigen verantwoordelijkheid diep ellen
dig als je vanuit je bed naar dat debat 
ligt te kijken." 
We praten ruim twee weken na de 
voor D66 zo teleurstellend verlopen 
Provinciale-Statenverkiezingen. De 
fractievoorzitter van D66 in de Tweede 
Kamer: "Mijn zorg is in de allereerste 
plaats dat de uitslag ten koste is gegaan 
van een waardevol stuk middenkader 
van D66. De macht van de partij in de 
Tweede Kamer is niet wezenlijk ver
minderd. Maar wat voor ons rampzalig 
is, is dat er een geweldige bres is gesla
gen in het kader dat we op regionaal 

niveau hadden opgebouwd. Dat is dra
matisch voor de mensen die het aan
gaat. Ik kan me voorstellen dat ze te
leurgesteld zijn. De provincie zal ze 
missen als het om typische D66-onder
werpen gaat zoals het milieu en een 
toegankelijke gezondheidszorg." 
Hoe heeft dat zo kunnen lopen? "Eén 
ding staat als een paal boven water: er 
is niet één enkele oorzaak voor aan te 
wijzen", zegt Wolffensperger. Dat het 
opkomstpercentage een rol heeft ge
speeld, staat vast. Als iedere stemge
rechtigde naar de stembus was gegaan, 
had D66 nauwelijks verloren. Maar 
waarom bleven zoveel potentiële D66-
stemmers - net als PvdA-kiezers overi
gens - dan thuis, los van de geringe 
populariteit van de Provinciale Staten
verkiezingen? 
"De urge to vote is bij veel D66-kiezers 
niet groot genoeg geweest. Kennelijk 
hebben de grove middelen waarmee 
Bolkestein een aantal nationale thema's 
naar voren heeft gebracht, mensen wel 
gemotiveerd te gaan stemmen." 

Pech 
"In het eerste half jaar hebben we de 
pech gehad dat we werden geconfron
teerd met een aantal infrastructurele 
projecten die nog uit vorige kabinetten 
stamden. Dat leverde buitengewoon 
moeilijk te volgen discussies op over 
Borssele, over Langelo, over de A-73. 
Dat heeft er ongetwijfeld aan bijgedra
gen dat het voor veel mensen niet hel
der was welke prioriteiten D66 stelde. 
Schiphol heeft mij wat betreft de 
beeldvorming het meest verbaasd. Het 
kabinetsbesluit en het standpunt van 
de fractie komen overeen met wat er in 
ons verkiezingsprogramma staat. En 
toch konden we niet voorkomen dat 
de indruk werd gewekt dat we verloren 
hadden rond Schiphol." 
"Dat leidde er toe dat ik in debatten 
over deze projecten voortdurend in het 
defensief heb gezeten. Daarvan kun je 
je achteraf, achteráf, afvragen of we niet 
actiever in de aanval hadden moeten 
gaan op een aantal thema's die ons na 
aan het hart liggen. Waar we in deze 
campagne niet helemaal zijn uitgeko
men, is of we het landelijk of regionaal 
moesten invullen. We hadden mis
schien een duidelijker keuze moeten 
maken: óf landelijk, maar dan ook met 
veel hardere nationale prioriteiten, óf 
volledig regionaal." 
Genoeg als-we-nou-eens-dit-hadden
gedaan-dan- ... vindt Wolffensperger. 
"De vraag is of, wanneer je het op een 
aantal punten beter had gedaan- er 

ook daadwerkelijk een andere verkie
zingsuitslag was geweest." Wat kunnen 
we ervan leren? Alle kritieken en sug
gesties die hij na de uitslag heeft gekre
gen, hebben in ieder geval één ding ge
meen: "Alles draait rond het thema 
herkenbaarheid en helderheid." 
Volgens de fractievoorzitter loopt D66 
het bij de verkiezingen in 1998 het ri
sico "een partij te zijn die haar doel
stellingen op korte termijn lijkt te heb
ben verwezenlijkt". Zo is er immers 
een paars kabinet en is bijvoorbeeld 
ook het referendum straks gerealiseerd. 
Wolffensperger wil dat de partij en de 
fractie nu nadenken over de prioritei
ten die D66 over drie jaar stelt, over de 
vraag waar de kiezer D66 straks aan 
kan herkennen. 

Geen liberaal maar conservatief 
"Ik ben zelf voorzichtig bezig daar 
ideeën over te ontwikkelen. Kijkend 
naar Bolkestein vind ik het te simpel 
om te zeggen dat hij het alleen maar 
gewonnen heeft op de vreemdelingen
sentimenten. Hij heeft gewonnen op 
een aantal punten waarvan de noemer 
conservatisme is. Bolkestein is geen li
beraal maar een conservatief. De 
grondtoon van alles wat hij zegt over 
vreemdelingen, over Nederland in 
Europa (terug naar het nationalisme), 
over ontwikkelingssamenwerking (dat 
moet minder worden), is: de wereld is 
in een razendsnel veranderingsproces, 
dat maakt u bang, laten we houden 
wat we hebben en proberen dat te ver
dedigen. Mijn diepe overtuiging is dat 
een progressieve partij als D66 haar 
existentie ontleent aan het feit dat ze 
naar de toekomst kijkt, dat ze aangeeft 
op welke punten de samenleving beter 
moet worden om zich op die toekomst 
voor te bereiden. Anders gezegd, waar 
Bolkestein de nadruk legt op angst, 
legt een progressieve partij de nadruk 
op hoop. Op de hoop dat we met z'n 
allen een betere wereld kunnen ma
ken." 
"D66 heeft geen vastgeroeste ideologie, 
maar wel idealen. Ons milieustand
punt, dat is een uitwerking anno 1995 
van het begrip solidariteit. Solidariteit 
in de zin van: zijn wij bereid om onze 
consumptie te dimmen ten behoeve 
van toekomstige generaties? En ook: 
kunnen wij hier op de lange termijn 
een welvarende samenleving in stand 
houden terwijl er aan de andere kant 
van de wereld mensen sterven? Nee 
dus. Vanuit die moderne invulling van 
het begrip solidariteit ben ik het met 
Bolkestein zo oneens." 
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"Bij het minderhedenbeleid kun je na
tuurlijk speculeren op angst en dan is 
de kreet: de grenzen moeten dicht. Je 
kunt ook op hoop speculeren en dan is 
het verhaal: er komen mensen, of u dat 
nou wil of niet, en het is in ieders be
lang dat we zo goed mogelijk die men
sen integreren en ze een volwaardige 
plaats in de samenleving geven. Want 
dan los je het probleem ook op en dan 
krijg je een betere samenleving." 

Slijten 
De fractie moet naast D66-bewindslie
den meer beeldbepalend worden voor 
D66. We kunnen niet drie jaar door
gaan met het idee dat alleen het paarse 
kabinet voldoende is om mensen op 
ons te laten stemmen. De fractie heeft 
drie methoden om het beeld van de 
partij neer te zetten. Ten eerste gaan 
we op een heldere manier de dialoog 
aan met andere partijen. Ten tweede 

zullen we de agenda meer moeten be
palen. En wel met onderwerpen die be
horen tot het wezen van het gedachte
goed van onze partij. Bijvoorbeeld de 
relatie tussen economie en ecologie. Of 
het ideaal van een steeds grotere 
marktwerking in combinatie met soli
dariteit en sociale zekerheid. In de 
derde plaats willen we meer anticipe
ren. We gaan in de fractie nog meer 
energie steken in het ruim van te vo
ren scheppen van een eigen referentie
kader om beslissingen te kunnen ne
men over de werkelijk belangrijke za
ken die in deze kabinetsperiode aan de 
orde komen, zoals de herijking van de 
sociale zekerheid, de volksgezondheid, 
de inzet van lastenverlichting in het 
regeerakkoord en de herijking van het 
buitenlands beleid." 
Wolffensperger ziet voor D66 een 
mooie toekomst. "Langzamerhand zal 
worden herkend dat de kern van de 

ideologie van Bolkestein conservatisme 
is. Dan keert de wal het schip. Je ziet 
nu al dat mensen zich afvragen of ze er 
eigenlijk wel goed aan gedaan hebben 
op de VVD te stemmen. Het alternatief 
voor de VVD is niet het CDA, want die 
partij speelt op het ogenblik geen rol. 
De PvdA kan enigszins een uitweg zijn, 
maar die zit in een ingewikkelde identi
teitscrisis. D66 is een verzamelpunt voor 
diegenen die niet een lijn van angst wil
len volgen, maar die een op hoop en 
toekomst gerichte koers willen varen. 
D66 kan een aantrekkelijke plaats in de 
politiek blijven innemen door zich te 
profileren tegenover de conservatieve 
kant van de politiek. Al heeft de recente 
verkiezingsuitslag mij teleurgesteld, ik 
ben zeker niet ontmoedigd." 

feroen Nugteren 

Goede campagne, teleurstellende resultaten 
Profileert D66 zich wel voldoende in de Tweede 

Kamer en in het kabinet? Of is tegen het verbale ge

weld van oppositieleider-met-regeringsverantwoorde

lijkheid Frits Bolkestein niet op te boksen? In ieder 

geval vormt het verloop van de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten reden voor een analyse. Wat vindt 

partijvoorzitter Wim Vrijhoef van de uitslag? 
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"Zonder meer teleurstellend. We had
den gerekend op een klein verlies ten 
opzichte van de uitslag van de verkie
zingen in mei 1994 voor de Tweede 
Kamer. Maar een zo fors verlies had 
niemand verwacht. Natuurlijk speelde 
de lage opkomst een rol, maar die ver
schilde niet eens veel van de zeer goed 
verlopen verkiezingen van vier jaar ge
leden. Maar toen waren we net buiten
spel gezet in de kabinetsformatie, wat 
ons de steun van veel kiezers ople
verde. Nu zitten we in het kabinet en 
meestal scheelt dat stemmen." 
Meestal, want coalitiepartner VVD, 
aangevoerd door fractievoorzitter 
Bolkestein, haalde het hoogste percen
tage stemmen uit haar geschiedenis. 
Bolkestein wist met zijn uitspraken 
over het asielbeleid en de 'randstad-ar
rogantie' de aandacht op zichzelf en 
zijn partij te vestigen. Vrijhoef: 
"Bolkestein heeft ons verrast. En geen 
van de coalitiepartijen wist een ade
quate reactie te verzinnen. Met zijn op
merkingen trok hij veel zwevende kie
zers naar de VVD toe." 
We spreken twee dagen na het debat 
over het asielbeleid, waarin Bolkestein 
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door PvdA en D66 gevraagd wordt om 
duidelijk te maken hoe hij staat tegen
over het asielbeleid van het kabinet. 
Vrijhoef: "En dan blijkt Bolkestein ge
woon achter dat beleid te staan. Maar 
ondertussen heeft hij met zijn sugges
ties van het tegendeel wel een hoop 
stemmen weten te halen." 
Bolkestein mag dan wel klagen over de 
randstedelijke arrogantie van de minis
ters in het kabinet, maar door zijn op
treden verdween de provincie volledig 
uit beeld in de campagne. Het asielbe
leid wordt nu eenmaal in Den Haag ge
maakt en ook de problemen van de 
grote steden worden zelden besproken 
in de provinciehuizen te Arnhem of 
Assen. De kandidaten van de VVD in 
de provincie zullen het wel best vin
den, maar of bij de uitslag gesproken 
kan worden van steun aan het beleid 
van de VVD op provinciaal niveau valt 

·te betwijfelen. 
Vrijhoef: "De invloed van de landelijke 
politiek op de uitslag van de regionale 
verkiezingen is inderdaad veel te groot. 
En doet absoluut geen recht aan de in
zet van de bestuurders op dat niveau. 
Maar hoe verander je dat? Je kunt den
ken aan het spreiden van de verkiezin
gen van lokale en regionale bestuur
ders. Maar met het gevaar dat de op
komst nog lager wordt. Of je zou die 
verkiezingen kunnen combineren met 
de landelijke verkiezingen, zodat de 
opkomst hoger is. Maar dan loop je 
weer het gevaar dat de regionale items 
helemaal ondergesneeuwd raken." 
De campagne van D66 was sterk ge
richt op de provincie. Vrijhoef: "Dat 

was een bewuste keuze, het deed recht 
aan de provincies en voorkwam dat 
het accent teveel op de landelijke poli
tiek zou komen te liggen. Ik vond onze 
campagne trouwens uitstekend: een 
goede sfeer, goed bezochte bijeenkom
sten en activiteiten". 
In de media wordt als oorzaak van het 
verlies van D66 gesteld dat het imago van 
milieupartij in het kabinet onvoldoende 
uit de verf komt. D66 is toch meer dan 
alleen een milieupartij. Profileert D66 
zich genoeg op andere gebieden? 
"Het Regeerakkoord stemt voor 90% 
overeen met ons programma. We zijn 
dus goed bezig geweest in de formatie. 
Alleen, we moeten wat we bereiken bij 
onderwijs, economie en volksgezond
heid meer onder de aandacht van het 
publiek brengen. Het milieu is, met 
name door ons, zo sterk in het beleid 
verankerd dat je daar als partij niet meer 
mee kunt scoren. Maar ook aan het on
derwerp van de jaren '90, werk en so
ciale zekerheid, levert D66 een forse bij
drage. Onze kracht is dat we niet tradi
tioneel denken, zoals de VVD ('lagere 
belastingen en lagere uitkeringen') of de 
PvdA ('vakbondsdenken'). Werk in de 
traditionele zin zal niet meer toenemen, 
maar er zijn veel andere invullingen 
mogelijk. Daar hebben we op het laatste 
congres uitgebreid over gesproken. En 
daar gaan we mee verder." 

Fred Herrebout 
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Lijsttrekkers likken hun wonden 
Dat de Statenverkiezingen voor D66 bepaald niet 

soepel zijn verlopen, mag wel als een understate

ment gelden. Tegen de verwachting in daalde het 

Democratische aandeel in de stemmen scherp. Over 

de oorzaken en de gevolgen spreken in dit artikel de 

provinciale lijsttrekkers voor Zuid-Holland en 

Overijssel Lynde Blok en Marijke de Vuyst-Sturm. 

"De meest rechtstreekse oorzaak voor 
het verlies ligt in het gegeven dat een 
groot deel van onze aanhang - liefst 
vijftig procent - niet heeft gestemd. 
D66 heeft daar trouwens niet als enige 
last van; bij de PvdA ligt dat percen
tage op veertig", stelt Lynde Blok, lijst
trekker in Zuid-Holland resoluut. Ze er
kent evenwel dat hier niet alles mee 
gezegd is: "Vier jaar geleden was de op
komst ongeveer hetzelfde, dus moeten 
er meer zaken meespelen. Volgens mij 
is de uiterst succesvolle campagne van 
Bolkestein en één van en dat brengt 
me direct bij het volgende punt: D66 
heeft onvoldoende gebruik gemaakt 
van haar sterke punten als regerings
partij. Het is opvallend dat juist op 
punten als veiligheid, gezondheidszorg 
en economie de VVD weet te scoren, 
terwijl het om onze bewindslieden 
gaat die daar perfect werk afleveren." 
Onverhulde kritiek vanuit Zuid
Holland, waar D66 haar zeteltal haast 
gehalveerd zag (van 15 naar 8). 
Zodoende waren de Democraten hier 
niet langer interessant voor de college
vorming; geen enkele realistische com
binatie konden ze aan een meerder
heid helpen met als resultaat een 
VVD/PvdA/CDA-combinatie. 
Elders in Nederland is het al niet veel 
anders: zelfs tradities worden er gebro-

ken. "In Overijssel is het de gewoonte 
dat er tijdens de collegevorming in be
slotenheid wordt onderhandeld. Maar 
wij hebben, gelet op de verkiezingsuit
slag, deze keer aan anderen het initia
tief gelaten", verklaart Marijkede 
Vuyst-Sturm desgevraagd. D66 ging in 
Overijssel van 8 naarS zetels en kon 
ook hier geen werkbare combinatie 
aan een meerderheid helpen. En dat is 
het- om met de woorden van Van 
Mierlo te spreken - beter om geen ge
nadebrood te eten. Dan bieden bezin
ning en constructieve oppositie meer 
soelaas. 
De meningen omtrent de invloed van 
landelijke politici op de 
Statenverkiezingen blijken in de pro
vincie overigens nogal uiteen te lopen. 
De Vuyst-Sturm signaleert verkeerde 
ontwikkelingen: "Een lijsttrekkersde
bat door fractievoorzitters uit de 
Tweede Kamer aan de vooravond van 
de Statenverkiezingen, vind ik een 
slechte zaak. Zo verdringt de landelijke 
politiek de provincie. Datzelfde geldt 
voor de campagnebijeenkomsten, waar 
politici uit Den Haag het hoogste 
woord voerden terwijl Statenleden er
bij hingen". Dat de provincie dit aan 
zichzelf te wijten zou hebben, wijst ze 
van de hand: "Een goede campagne 
begint met een goede afstemming. 
Voor Den Haag ligt er mogelijk een 
taak in het binden van de zwevende 
kiezers, maar dat moet een aanvul
lende rol zijn en geen verdringende." 
Blok laat echter een geheel ander ge
luid horen: "De campagne was te half
slachtig. De provincie heeft moeite 
haar rol aan de burger duidelijk te ma
ken. Dat is al tijden zo. Zelfs TV-spots, 
deze keer voor het eerst ingezet om de 
kiezer te activeren, hebben niet gehot-

De landelijke uitslagenavond in het provinciehuis in Haarlem werd druk bezocht, ondanks de teleurstellende uitslas. 

pen. Ook de inspanningen van de re
gionale pers en radio, die echt vreselijk 
hun best deden, hebben geen merk
baar effect gehad. Dan kom je op het 
punt dat je jezelf kunt afvragen of het 
misschien niet allemaal teveel ge
vraagd is van de burger. Het enige dat 
je vervolgens nog kan doen, is infor
matie verstrekken en open staan voor 
het publiek. Als je in die wetenschap 
verkeert, is een goede nationale cam
pagne beter dan wat we nu hebben ge
daan." 
Blok geeft echter toe dat het belang 
van de provincie in Zuid-Holland in de 
komende vier jaar voor een ieder wel
eens erg duidelijk kan worden. "Door 
de enorme winst van de VVD is het 
politieke landschap behoorlijk ver
rechtst. En juist op de gebieden waar 
de provincie belangrijk is -ruimtelijke 
ordening, landbouw, natuurbehoud -
is het CDA ook rechts. De progressieve 
meerderheid is hier verdwenen en dat 
zal de bevolking gaan merken wanneer 
het nieuwe streekplan wordt behan
deld of op het moment dat 
Zestienhoven ter sprake komt. Er 
wordt anders omgegaan met het 
Groene Hart, dat is zeker!" 
Het idee om gemeenteraadsverkiezin
gen te koppelen aan die van de Staten, 
met het doel meer kiezers naar de 
stemlokalen te trekken, kan op veel 
sympathie rekenen. "Als de opkomst 
maar verhoogd wordt, dan vind ik het 
allang goed", oordeelt Blok. "Wat mij 
betreft: combineren. Dan heb je als 
provincie gelijk meer grip op de onder
werpskeuze", antwoordt De Vuyst
Sturm. Maar het gegeven dat dit soort 
procedurele zaken een zeker belang 
heeft, neemt volgens haar niet weg dat 
de Democratische politici een les is ge
lezen. "Hoe Bolkestein in de Tweede 
Kamer opereert is ronduit gênant. Je 
moet niet 'tegen' roepen om het 'tegen 
' roepen. Geen spektakel maken om 
zieltjes te winnen. Maar wel heel snel, 
heel duidelijk een mening verwoor
den. Meteen vanaf het begin, dat 
wordt gewaardeerd. Wij zijn nog steeds 
en beetje geneigd de beste leerlingen 
van de klas te willen zijn. De kiezer is 
daar echter niet van gediend. We moe
ten leren in drie korte zinnen te for
muleren", besluit De Vuyst-Sturm. 

Eric van de Lisdonk 

DEMOCRAAT 5 



D66-gedeputeerden, zijn ze er nog? 
D66 is provinciaal buitenspel gezet. Haar bestuurders zitten alleen nog in Gelderland in de nieuwe Gedeputeerde Staten (althans bij het ter 

perse gaan van dit nummer). In andere provincies zijn de Democraten hun gedeputeerden kwijt. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Han 

Westerhof, vice-voorzitter organisatie, Tom Stroobach, vice-voorzitter politiek, en Pieter Fokkink, universitair docent politieke en bestuurs

ethiek aan de Universiteit in Twente en ondertussen oud-Statenlid voor D66 in Overijssel, geven hun verklaring voor de uitdunning van het 

aantal D66-bestuurders in het politieke middenveld. 

Alle drie geven als hoofdreden dat de 
onderhandelingen natuurlijk de som
bere verkiezingsuitslag van 8 maart 
weerspiegelen. Hiermee is D66 een ge
deelte van haar machtsbasis ontvallen. 
Maar ook geven zij andere factoren 
aan. Han Westerhof- die voor het 
Opleidingscentrum cursus 
Onderhandelingen voeren heeft gege
ven- wijst op het "Calimero-effect". 
De provinciale zetels van de vorige pe
riode zijn behaald na de (landelijke) 
kabinetsformatie waarbij D66 erbuiten 
werd gehouden. "D66 is nu een vol
wassen partij en de tijd is voorbij dat 
D66 door de andere partijen wordt ver
troeteld", aldus Westerhof. 
Tom Stroobach noemt de persoonlijke 

en politieke verhoudingen, die naast 
de uitslag de uiteindelijke samenstel
ling van de Gedeputeerde Staten bepa
len. Per provincie zijn deze verhoudin
gen anders, een verklaring waarom 
D66 in Gelderland wel een gedepu
teerde kan leveren. Door de politieke 
verhoudingen is het veelal zo dat bij 
samenwerking van de drie grote par
tijen, D66 bij de onderhandelingen au
tomatisch niet aan bod komt. 
Fokkink benadrukt de manier waarop 
de kandidatenlijsten worden samenge
steld. D66 selecteert haar kandidaten 
niet van hogerhand, maar laat dit aan 
de partijleden over. Kandidaten kun
nen hierdoor soms nieuw en onerva
ren zijn. Stroobach stelt echter dat niet 

D66'ers in de Staten 
Groningen (PS '91: 9 zetels, PS '95: 5 zetels) 
1. Koosje van Doesen-Dijkstra 
2. Sirnon Deinurn 
3. Margriet Smeets-van Son 
4. Renée Kerdijk-Scheepers 
5. Fred de Vries 

Friesland (PS '91: 6 zetels, PS '95: 3 zetels) 
1. Hein Hilarides 
2. Carla Dijkstra 
3. Marian Boers 

Drenthe (PS '91: 8 zetels, PS '95: 5 zetels) 
1. Marga Kool 
2. Cees Slottje 
3. Aad Dubbelboer 
4. Be Meems 
5. Anneke Kampfraath-Scheltema 

Overijssel (PS '91: 8 zetels, PS '95: 5 zetels) 
1. Marijkede Vuyst-Sturm 
2. Lourina Poot 
3. Ottie Drijber-Bosscher 
4. Grieko van Dijk 
5. Seijer Troost 

Flevoland (PS '91: 9 zetels, PS '95: 5 zetels) 
1. Guus Tiesinga 
2. Margriet de Jong 
3. Wim Boer 
4. Lucvan der Wal 
5. Wieher Kuper 
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Gelderland (PS '91: 11 zetels, PS '95: 
7 zetels) 
1. Marian Louppen-Laurant 
2. Carla Rieter-Michelotti 
3. Leontien Helfferich-van der Kleij 
4. Quirien Lensvelt-Ruijs 
5. Leo Franken 
6. Cor Bernard 
7. Gerrit Rike 

Utrecht (PS '91: 11 zetels, PS '95: 7 zetels) 
1. Jan Prevoo 
2. ]enny Allard-Knol 
3. Popke Wagenaar 

. 4. ]os Eibers 
5. Wouter van Lith-de Jeude 
6. Thea Horsmans 
7. Aleid Zuiderna-de jonge 

Noord-Holland (PS '91: 16 zetels, 
PS '95: 8 zetels) 
1. Els Berman 
2. Denise Abbas 
3. Patriek Poelmann 
4. Yvonne van Wagensveld 
5. Hans Berkhout 
6. Marjo van Maastricht 
7. Adrie van den Berg-Voets 
8. Gerard Le Belle 

Zuid-Holland (PS '91: 15 zetels, 
PS '95: 8 zetels) 
1. Lynde Blok 

zozeer de kwaliteit van de kandidaten, 
als wel de manier van besturen van 
D66, de andere politieke cultuur en 
houding, D66 in onderhandelingspro
cessen soms parten kan spelen. Andere 
politieke partijen reageren hier soms 
wat onwennig op. 
Het onderhandelingsproces zelf wordt 
door zowel Stroobach als Fokkink van 
minder belang geacht. Fokkink: 
"Onderhandelingen lijken geen rol te 
spelen, men heeft voor die tijd al dui
delijke opinies over hoe het proces 
gaat verlopen." 

Iris Koopmans 

2. Jan Pool 
3. Monique Terwiel 
4. Meine Henk Klijnsma 
5. Marianne de Leur 
6. Gerdjan Hoekendijk 
7. Han Weber 
8. Harry van Woerden 

Zeeland (PS '91: 6 zetels, PS '95: 3 zetels) 
1. Alex Dijkwel 
2. Ria Geluk 
3. jaap de Zeeuw 

Noord-Brabant (PS '91: 11 zetels, PS '95: 
8 zetels) 
1. Henk Giebels 
2. Jan de Vaan 
3. Rinske Verhoef-Bouwknegt 
4. Margret Vreedenburgh 
5. Aart-Jan Gorter 
6. Riet Lelyveld-Voets 
7. Ton Friessen 
8. Henk Pero 

Limburg (PS '91: 6 zetels, PS '95: 4 zetels) 
1. Tjeu Kusters 
2. Erik van Keulen 
3. Marie-Thérèse Velraad 
4. Clemens Degenaar 



foumalht Max van Weezet hield op het voorjaarsconsres een vraasgesprek met de fiactievoorzitter. 

Het basisinkomen: tussen 
utopie en wetenschap 

Op 4 en 5 maart vond het voorjaarscon

gres plaats met als voornaamste agenda

punt: de haalbaarheid en wenselijkheid 

van het basisinkomen. Allan Varkevisser, 

beleidsmedewerker van de SWB, was één 

van de organisatoren en kijkt terug op 

nut en resultaat van de discussie. 

Toen ik voor de eerste keer vernam dat 
men het voornemen had om tijdens 
het voorjaarscongres 1995 over het ba
sisinkomen te discussiëren, vroeg ik 
mij onmiddellijk af welke onverlaat de 
partij hiermee had opgescheept. Hoe 
zou je in hemelsnaam met zo'n 600 à 
1000 partijleden kunnen debatteren 
over een ingewikkelde en verstrek
kende verandering als de invoering 
van een basisinkomen·? Maar niet al
leen het grote aantal deelnemers en de 
complexiteit van het vraagstuk vorm
den in mijn visie haast onoverkome
lijke problemen, maar tevens - en mis
schien wel: vooral - de eigenzinnigheid 
en de eigengereidheid van de deelne
mers. Het lastige en tegelijkertijd het 
boeiende van een onderwerp als het 
basisinkomen is namelijk dat iedereen 
daarover wel een eigen mening of op
vatting op na houdt. Bij meer techni
sche onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
de aanleg van de Betuwelijn of de bru
teringsoperatie in de volkshuisvesting 
ligt dat geheel anders. 

utopisch element 
De grote betrokkenheid bij de discus
sie over een basisinkomen heeft naar 
mijn mening met twee aspecten ervan 
te maken. Ten eerste gaat het om een 

algemene regeling die voor iedereen in 
Nederland consequenties heeft, rijk of 
arm, oud of jong. Het raakt iedereen 
en wel direct. Ten tweede - en dat as
pect blijft toch steeds wat onder de op
pervlakte - draagt het basisinkomen 
een sterk utopisch element met zich 
mee, namelijk er wordt een situatie ge
creëerd waarin burgers geld krijgen 
zonder er iets voor te hoeven doen. 
Dit aspect van het basisinkomen zorgt 
m.i. voor de meeste commotie en de 
meeste onenigheid. De één ziet in het 
arbeidsloos inkomen het toppunt van 
de decadentie, een ander zal het uit
leggen als de logische consequentie 
van de technische vooruitgang en 
weer een derde zal het vervloeken om
dat met de arbeid de burger het laatste 
beetje daadwerkelijke invloed op de re
produktie van de samenleving wordt 
ontnomen. Dit utopische element zet 
mensen aan het denken en ontlokt 
hen onwillekeurig uitspraken over wat 
zij zelf de meest wenselijke samenle
ving vinden om in te leven. 
Over het algemeen wordt van deze 
principiële achtergrond gezegd dat het 
de discussie over het basisinkomen be
moeilijkt en misschien wel onmogelijk 
maakt. Dat is waar, maar alleen als het 
gaat om een strikt zakelijke discussie. 
Aan de andere kant versterkt het de 
betrokkenheid en de verbeeldings
kracht van mensen enorm, hetgeen 
een belangrijke voorwaarde is voor een 
discussie over zo'n belangrijke veran
dering als de invoering van een basis
inkomen. Het mag juist niet bij een za
kelijk technische discussie alleen blij
ven. Ik kom daar straks nog op terug. 

De opzet 
Mede op basis van bovenstaande over
denkingen voorzag ik grote moeilijk
heden bij het organiseren van de dis
cussie. Gelukkig is D66 een pragmati
sche partij en door het uithalen van 
enkele kunstgrepen heeft het congres 
uiteindelijk doorgang kunnen vinden. 
Deze kunstgrepen hielden ongeveer 
het volgende in: de SWB werd ge
vraagd een discussiestuk te schrijven 
over waarom het basisinkomen op
nieuw is opgekomen als alternatief 
stelsel van sociale zekerheid en wat er 
zoal voor het idee pleit en wat tegen 
het idee valt in te brengen. Het ver
haal van de SWB eindigde met 10 ge
wichtige en buitengewoon lastige vra
gen, die een antwoord behoefden al
vorens men een besluit zou kunnen 
nemen over de invoering van een ba
sisinkomen. De afdelingen bleken ach
teraf moeite met de SWB-notitie te 
hebben. Enerzijds omdat het ging om 
een niet amendeerbaar discussiestuk 
en anderzijds omdat het vanuit een 
nogal abstracte visie was geschreven. 
Tijdens het congres zou daarom door 
middel van een aantal algemene ple
naire inleidingen nog eens het kader 
van de discussie worden aangegeveD'. 
Vervolgens zou de ALV gescheiden uit
eengaan in verschillende deelsessies. 
In deze deelsessies zou men de invoe
ring van een basisinkomen vanuit be
paalde invalshoeken bespreken. Dit 
om de complexiteit van gehele vraag
stuk iets te verminderen en het op die 
manier bespreekbaar te maken. De ver
schillende invalshoeken waren: duur
zaamheid, emancipatie, arbeidspartici
patie, economische betaalbaarheid, 
staatsafhankelijkheid en de internatio
nale verhoudingen. Gaandeweg de dis
cussie in de deelsessie zou men dan in 
de vorm van een stelling een ant
woord proberen te geven op de vragen 
uit het SWB-discussiestuk. Deze resul
taten en conclusies van de deelsessies 
zouden worden gerapporteerd en de 
volgende dag in een nieuwe plenaire 
sessie worden besproken om de AL V in 
de mogelijkheid te stellen er een be
sluit over te nemen. 
Deze opzet hield een zeker risico in. 
De resultaten uit de deelsessies zouden 
elkaar gemakkelijk kunnen tegenspre
ken, met als gevolg dat men de vol
gende dag niet tot een integratie van 
de resultaten zou kunnen komen. 
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De uitvoering 
Op 4 maart was het dan zover: het experi
ment kon beginnen. Een drietal inleiders 
was gevraagd om samen met partijvoorzit
ter Wim Vrijhoef, nog eens uitvoerig in te 
gaan op de vraag waarom het basisinko
men als alternatief stelsel van sociale ze
kerheid weer op de agenda is verschenen. 
Joop Roebroek, universitair docent sociale 
zekerheidswetenschappen en gepromo
veerd op een proefschrift over de toe
komst van de sociale zekerheid, poneerde 
de ferme stelling dat het huidige beleid so
wieso de richting van een basisstelsel heeft 
ingeslagen en dat het er veeleer op aan
komt welk basisstelsel men zich wenst in 
plaats van te debatteren of het er ooit van 
zal komen. Volgens Roebroek is het stelsel 
van de sociale zekerheid gebaseerd op de 
verhoudingen van de industriële maat
schappij, zoals die in Nederland enkele de
cennia geleden bestonden. De Neder
landse economie en samenleving zijn fun
damenteel veranderd, derhalve dient ook 
het stelsel van sociale zekerheid te worden 
aangepast. Voor Roebroek is invoering van 
een basisinkomen een gedurfde stap in 
een nieuwe, onbekende tijd. 
De tweede inleider, Geert Hamaker zelf
standig adviseur op het gebied van ar
beidsorganisaties, had een korte en duide
lijke boodschap: de flexibilisering van de 

arbeidsverhoudingen kent geen maat en 
de enige manier om dan nog een bepaalde 
mate van sociale zekerheid te handhaven 
is de invoering van een basisinkomen. 
Paul Van SchiJfgaarde is een oude bekende 
binnen D66 als het gaat om discussies 
over een basisinkomen. De voornaamste 
belangstelling van de hoogleraar geodesie 
gaat van oudsher uit naar de bijdrage van 
een basisinkomen voor de oplossing van 
de veel te lage arbeidsparticipatie in 
Nederland. In het huidige stelsel staan 
(te)velen nodeloos gedwongen langs de 
kant. Zij zouden welbeschouwd best nut
tige taken kunnen uitvoeren maar worden 
daar domweg door het systeem niet toe in 
de gelegenheid gesteld. Een basisinkomen 
vergroot de mogelijkheden om mensen in 
te zetten voor het verrichten van maat
schappelijk nuttige taken. 
's Middags hadden dan de genoemde deel
sessies plaats. De grote betrokkenheid viel 
onmiddellijk op en het niveau van de dis
cussies was hoog. Naast alle eigen ideeën, 
opvattingen en ervaringen was er ook kri
tiek op de SWB-notitie en veel daarvan 
was terecht. In de notitie was bijvoorbeeld 
te weinig aandacht besteed aan de beteke
nis van arbeid voor mensen, niet alleen 
sociaal maar ook psychologisch. De ver
schuiving van de heffingsgrondslag van 
arbeid naar kapitaal was tevens een onder-

lngezo11den mededeling 

belicht aspect gebleven in de notitie. Veel 
deelnemers uitten de behoefte aan harde 
objectieve gegevens over de gevolgen van 
invoering van een basisinkomen. Het 
standaardantwoord luidde dat aangezien 
nergens in de wereld ooit een experiment 
is geweest met een basisinkomen, die ge
gevens helaas niet voor handen waren. 
Inderdaad deed het verschijnsel zich soms 
voor dat de resultaten van de deelsessies 
onderling strijdig bleken. In de deelsessie 
over economische haalbaarheid was bij
voorbeeld geconcludeerd dat alleen een 
gedeeltelijk basisinkomen tot de mogelijk
heden behoorde. Maar in de discussie over 
staatsafhankelijkheid trok men de conclu
sie dat alleen een volledig basisinkomen 
zou leiden tot vermindering van de bu
reaucratische controle en vereenvoudiging 
van de uitvoering. De voorzitters van de 
deelsessies, leden van de eongrescommis
sie en leden van het HB waren tot laat in 
de avond bezig om zich te beraden op een 
aantal consistente stellingen voor de ple
naire discussie op zondag 5 maart, met als 
resultaat de stellingen zoals die staan in 
het katern van deze Democraat. 

Lees verder op pag. 15 

UITBREIDING 

De opdrachtgever zoekt contact met overheden of private 

eigenaren van recreatieparken in Friesland, Drenthe, het 

Veluwegebied, Noord-Brabant, Zeeland alsmede aan de 

Noordzeekust en op de Waddeneilanden. 

SLOT WITVLIET BV De parken dienen specifiek bos-, danwel watergebonden 

te zijn. De combinatie met een jachthaven is een pré. 
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Eén van onze relaties 

wenst haar divisie recreatie 

uit te breiden. 

De divisie beschikt thans over 

een zevental recreatieparken, 

alsmede een hotel en een 

touringcarbedrij i. 

Alle parken bestaan reeds 

tientallen jaren. Een deel is na 

privatisering verworven. 
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Er bestaat voorkeur voor grond in eigendom. 

Omvangsindicatie: vanaf 15 ha en/of 600 plaatsen c.q. 

80 bungalows. 

Voor nadere oriëntatie kan men zich wenden tot ons bureau: 

mr. L. Witvliet, dhr. E. Kas MBA, dhr. ]. van Schaik of drs. H. Slot. 

Alle aanvragen voor oriënterende gesprekken en daaruit resulterende 

onderzoeken zullen conform de ZOA-norrn strikt confidentieel worden 

behandeld. 

A.A.M. Slot-Witvliet BV 

Tolsteegsingel 15, 3582 AD Utrecht. Tel. 030-511755, fax 030-512644 

SJot-Witvliet is een adviesbureau van de Adviseurs Associatie Maarssen. Het 

bureau is gespecialiseerd inde behandeling van fusie-, overname-, verzelfstandi

gings- en opvolgingsaangelegenheden. Het bureau adviseert opdrachtgevers en/ -of 

treedt namens hen op bij externe onderhandelingen en interne directievoering. 



-
Uiterst serieus debatterende D66'ers 
Langzamerhand zijn ze niet meer weg te denken van de D66-congressen: de fringemeetings. Geïntroduceerd als een van de vernieuwende ele

menten van het Congres Nieuwe Stijl zijn ze een vast onderdeel geworden van de congrescultuur van D66. De fringemeetings waren in 

Papendal zelfs zo succesvol dat de 'wandelgangen' gedurende een groot deel van de dag opvallend minder druk waren dan vroeger. 

Fringemeetings bieden de 
gelegenheid over een groot 
scala van onderwerpen in-
formeel (d.w.z. zonder be-
sluitvorming) van gedach-
ten te wisselen. Enerzijds 
creëert dat de mogelijkheid 
om over actuele thema's een 
debat te voeren in de partij, 
anderzijds om ook op an-
dere momenten dan die 
waarop verkiezingspro-
gramma's worden vastge-
steld het politieke debat 
over de brede linie verder te 
brengen. 
Het aanbod aan fringemee-
tings in Papendal was dan 
ook groot. Zo'n 15 fringe-
meetings, verdeeld over de 
zaterdag en zondag, stonden 
op het programma. De on-
derwerpen varieerden van 
zeer algemeen (Op zoek naar 
het Paarse Gevoel) tot zeer 
specifiek (XTC), maar waar 
ik ook kwam trof ik een zaal 
uiterst serieus debatterende 
D66'ers aan. De discussie 
over 'Het Paarse Gevoel' 
trok enkele honderden con-
gresgangers. Robin 
Linschoten en Jacob 
Kohnstamm trachtten ieder 
vanuit de eigen invalshoek 
aan te geven wat de meer-
waarde is van het paarse ka-
binet. Beide waren van me-
ning dat 'Paars' wel degelijk 
vernieuwend is (voorzitter 
Wim Dik had het op dit 
punt niet moeilijk), maar dit 

-
De campagne , 

was onvoldoende om de 
zaal te overtuigen. 

Weinig uitstraling 
Misschien is het in de rege-
ring wel voelbaar, zo luidde 
een aantal reacties vanuit de 
zaal, maar naar de burger 
toe is er te weinig uitstraling 
van de breuk met de CDA-
cultuur. Een aansporing dus 
van de D66-leden aan de be-
winctslieden om meer na-
druk te leggen op vernieu-
wing van de bestuurscul-
tuur, om Paars zodanige 
legitimiteit te geven dat een 
prolongatie van Paars over 
vier jaar vanzelfsprekend 
wordt. 
Van een heel ander karakter 
was de fringemeeting over 
regionaal economisch be-
leid. Deze vond op zondag 
plaats op het tijdstip dat 
volgens het officiële pro-
gramma was gereserveerd 
voor de lunch. Gevolg was 
dat het onderwerp slechts 
een klein aantal geïnteres-
seerden, of gespecialiseer-
den, trok. Een voorbeeld 
van de vragen die werden 
opgeworpen: moet regionaal 
economisch beleid aanslui-
ten bij (endogene) groeimo-
gelijkheden of mag het ook 
componenten bevatten van 
sociaal beleid? Als blijkt dat 
de congestie in de Randstad 
niet tot ontwikkeling van de 
periferie leidt, moet dan de 

Tweede

Kamerleden van 

D66 op campagne. 

congestie in de Randstad een sterke politieke lading. 
niet in de eerste plaats wor- Hier zaten een flink aantal 
den aangepakt? Hoeveel in- D66'ers bij elkaar (overwe-
vloed heeft de overheid op gend gemeentelijke bestuur-
regionale ontwikkeling? Is er ders was mijn indruk) die 
in vergelijking met Londen dagelijks worstelen met het 
en Parijs eigenlijk wel sprake frustrerende dilemma van 
van congestie in de de sociale problemen die 
Randstad? voortkomen uit hoge werk-
Opvallend was dat de deel- loosheid en de beperkte ins-
nemers aan de discussie trumenten die de gemeente-
vooral uit de regio's lijke politiek ter beschikking 
Groningen en staan om daar wat aan te 
Enschede/ Almelo afkomstig doen. Veel van de maatrege-
waren. Mag daaruit worden len die de werkgelegenheid 
geconcludeerd dat bijvoor- moeten stimuleren hebben 
beeld Midden- en Zuid- een pseudo-karakter. Het 
Limburg en West-Friesland enige positieve eraan is dat 
geen heil meer zien in regio- het mensen actief houdt, zo 
naai economisch beleid? merkte één van de spreek-

sters op. Een andere deelne-
Technisch mer was eveneens van me-
Evenals de discussie over het ning dat de bestaande maat-
regionaal economisch beleid regelen weinig effect 
(mij is nog steeds niet dui- hebben, behalve (een nega-
delijk wat 'value added lo- tief effect) op de gemeente-
gistics' zijn) was die over de begroting. 
aanstaande Deze negatieve conclusies 
Intergouvernementele leidden op hun beurt tot de 
Conferentie van de Europese filosofische vraag of we niet 
Unie tamelijk technisch. af moeten van 'het idee dat 
Deze bijeenkomst werd ove- werk gelukkig maakt'. 
rigens aangegrepen voor een Waarmee de discussie in de 
mini-peiling onder de aan- fringemeeting naadloos aan-
wezigen over de toekomst sloot op het hoofdthema 
van Europa, waarvan de re- van het congres, het basisin-
sultaten van nut zijn voor komen. 
de SWB-notitie die in voor-
bereiding is. Marjanne deKwaasteniet 
De bijeenkomst over 
'Gemeenten en de bestrij-
ding van werkloosheid' had 

Frans de Buyzer (zittend tweede van links) en Eric Ola( 

Brinkers (uiterst rechts) geven uitleg over het bulletin 

board sy.stem van D66 (zie katem). 

De eerste campagne-avond werd ge1wruft'n in Nijmegen. 
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Voedt D66 met ideeen 
D66 wil staan voor een inhoudelijk boeiende en open 

vereniging die leden en niet-leden actief betrekt in 

politieke en maatschappelijke discussies. Een 

ideeënpartij als D66 moet tenslotte gevoed blijven 

worden met nieuwe ideeën. Een manier om daar vorm 

aan te geven is door het organiseren van Politieke 

Podia. 

Discussievorming vindt veelal plaats 
in afdelingen en regio's. Aangezien le
denvergaderingen in eerste instantie 
bedoeld zijn voor politieke besluitvor
ming valt de discussie echter nogal 
eens in het water. Om afdelingen toch 
de mogelijkheid te geven het politieke 
debat te intensiveren worden er 
Politieke Podia opgezet. Dit houdt in 
dat er voor het organiseren van discus
siebijeenkomsten geld beschikbaar 

10 D E M 0 C R A A T 

komt en ondersteuning vanuit het 
Landelijk Secretariaat. Belangrijk hier
bij is dat het eenmaal opgestarte debat 
in gang blijft en dus de Politieke Podia 
een structureel karakter krijgen. Het is 
de bedoeling dat sub-regionale werk
groepen aan de slag gaan met een poli
tiek onderwerp, die uiteindelijk z'n 
presentatie krijgt in de vorm van een 
Politieke Podium. Hier kan eventueel 
weer vervolg aan gegeven worden 
door bijvoorbeeld aanbevelingen aan 
de partij, discussie met andere organi
saties of het organiseren van een dis
cussiebijeenkomst op een Congres 
Nieuwe Stijl. 
Om genoeg 'sterkte' te ontwikkelen 
voor het organiseren van Politieke 
Podia is het noodzaak dat het gedra
gen wordt door een aantal afdelingen 
gezamenlijk. Een regio is vaak te groot, 
een afdeling te klein. Bovendien wordt 

samenwerking tussen afdelingen zo 
gestimuleerd. Als onderwerp voor 
Politieke Podia zou gedacht kunnen 
worden aan thema's die op het con
gres behandeld worden. Uiteraard kan 
er ook gekozen worden voor andere 
onderwerpen die uitdieping behoeven. 
Als de aanbevelingen in het POR-rap
port door de leden op het najaarscon
gres '95 worden aangenomen zal er in 
'96 extra geld beschikbaar zijn voor de 
Politieke Podia. Dit jaar wordt er alvast 
een start gemaakt. Uiteraard valt of 
staat het idee met de actieve participa
tie van de afdelingen. Voorstellen en 
andere reacties op deze ideeën zijn dan 
ook zeer welkom. U kunt dit schrifte
lijk richten aan het Landelijk 
Secretariaat, t.a.v. Esther Teunissen, 
Medewerker Politiek. Uiteraard kunt u 
ook telefonisch contact opnemen. 

---~------ Inscz011tfen mcdedrfiiiS ----~ ----~-

Zoekt U een • 

secretaris 
een penningmeester, een voorzitter 
of gewoon een bestuurslid? 

Werving en selectie van bestuurders 
van Non~ Profit organisaties 

Oudedijk 31a, Postbus 4324, 3006 AH Rotterdam 
Telefoon 010/4524791, Telefax 010/4525171 
Deze advertentie is mogelijk gemaakt door de SNS-bank 
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Kiezen voor een open en 
democratisch Europa 
Durven politici en bevolkingen van de 

Lidstaten van de Europese Unie verder

gaande samenwerking aan? 

Dit is de hamvraag waarvoor we op dit 
moment staan. Kiezen we voor een in 
zichzelf gekeerd Europa; een "Congres 
van Wenen" uit de negentiende eeuw 
waar het unanimiteitsvereiste hoogtij 
viert en besluitvorming dus is overge
leverd aan de langzaamste deelnemer. 
Of kiezen we voor een open en demo
cratisch Europa; een (nog steeds) 
unieke samenwerking van landen die 
oog hebben voor de problemen van 
mensen. 

D66 wordt, zeker als het over Europese 
samenwerking gaat, menigmaal verwe
ten blauwdrukken na te streven. Dit 
verwijt willen we voor eens en altijd 
naar het rijk der fabelen verwijzen. 
Daarom wordt hieronder aangegeven 
waar de houding van D66 op is gefun
deerd. 

Klaar maken voor uitbreiding 
D66 kiest voor een open en democrati
sche Europese samenwerking, omdat 
een in zichzelf gekeerd, defensief 
Europa niet aansluit bij de strategische 
keuze waar Europa op dit moment 
voor staat. De omwentelingen in 
Midden- en Oost-Europa na de val van 
de Berlijnse muur in 1989 hebben bij
voorbeeld geleid tot meerdere aanvra
gen van landen tot de Unie toe te tre
den. Per 1 januari 1995 zijn 
Oostenrijk, Zweden en Finland al toe
getreden tot de Unie. Op langere ter
mijn staat uitbreiding met Cyprus, 
Malta, Polen, Tsjechië en Hongarije op 
de stoep. Andere landen in Midden- en 
Oost-Europa hebben ook al te kennen 
gegeven geïnteresseerd te zijn in het 
lidmaatschap van de Unie. 
Uitbreiding van de Unie met Midden
en Oosteuropese landen is een politiek 

gegeven. Voordat echter sprake kan 
zijn van een dergelijke forse uitbrei
ding, moeten de Lidstaten van de 
Europese Unie zorgen dat zij intern 
hun zaken in orde hebben. Zoals 
staatssecretaris Patijn op 14 februari 
van dit jaar tijdens het debat in de 
Tweede kamer over de uitbreiding van 
de Europese Unie zei, moet de herziene 
structuur van de Unie een totaal veran
derd strategisch, economisch en intern 
veiligheidsbeleid mogelijk maken. Om 
dit mogelijk te maken is het een abso
lute noodzaak dat traditionele machts
posities van Lidstaten worden verlaten. 
Niet door unanimiteit, maar door be
sluitvorming bij meerderheid kan een 
Europa worden vormgegeven dat open 
staat voor de problemen van mensen 
en hier concrete actie tegenover zet. 

Nationale machtsposities 
Al deze overwegingen laten goed be
schouwd Nederland geen keus. We 
moeten kiezen voor de offensieve aan
pak. Een voorbeeld hiervan is de be
strijding van criminaliteit en misdaad. 
De huidige situatie in Europa waarin 
grenzen om onder meer economische 
redenen vervagen, leidt alleen maar tot 
nieuwe mogelijkheden voor de georga
niseerde misdaad. Deze lieden houden 
zich niet aan grenzen. Politie en justi
tie zullen altijd een pas achter blijven 
lopen, omdat altijd weer manieren 
worden bedacht voor het ontduiken 
van de wet. Het vergroten van de vei
ligheid op straat eist echter een effec
tief Europees antwoord op deze crimi
nele acties. Landen alleen kunnen dit 
antwoord namelijk niet (meer) vinden. 
Een van de redenen voor het ontbre
ken van een Europees antwoord is dat 
Lidstaten ferm vasthouden aan hun 
formele nationale machtsposities. Op 
termijn is dit een onhoudbare positie, 
omdat bijvoorbeeld het bestrijden van 
de georganiseerde criminaliteit de mid
delen van één land te boven gaan. 

De campagne In het 

Noordhollandse 

facob Kohnslamm, Wim Dik (voor

zitter) en Robin Linsclwtcn tijdens de 

discussiebijeenkomst over 'Het paarse 

gevoel' op het voorjaarscongres. 

provinciehuis werd 

naast de landelijke 

D66-bijeenkomst 

ook de provinciale 

uitslagerzavond 

voor alle partijen 

gehouden. 

Structuurfondsen 
D66 staat eenzelfde open en offensieve 
houding voor waar het gaat om de af
drachten van de Lidstaten aan de 
Unie. Het lijkt in Nederland wel of het 
enthousiasme voor Europese integratie 
omgekeerd-rechtevenredig is met de 
hoogte van de afdracht. Hierbij is dan 
overigens geen rekening gehouden 
met de meer diffuse voordelen die 
onze nationale economie geniet door 
de Europese integratie. Het is bijvoor
beeld een illusie te denken dat de 
Noordeuropese landen enig baat zou
den ondervinden van een oneven
wichtige economische ontwikkeling 
binnen Europa. Grote verschillen in 
ontwikkeling leiden onvermijdelijk tot 
politieke spanningen die op hun beurt 
niet bevorderlijk zijn voor economi
sche ontwikkelingen. Het regionaal be
leid van de Europese Unie, waar onder 
meer de structuurfondsen onder val
len, hebben een belangrijke functie in 
het gladstrijken van de verschillen in 
ontwikkeling. De structuurfondsen 
hebben wel degelijk hun bijdrage gele
verd aan een meer evenwichtige (poli
tieke) ontwikkeling van de Unie. 

Samenspraak 
Doordat Lidstaten te veel vasthouden 
aan hun nationale machtsposities 
komt veel samenwerking niet van de 
grond. Kant en klare oplossingen zijn 
niet voor handen. Uit het voorgaande 
blijkt niettemin dat·Lidstaten eraan 
zullen moeten wennen dat deze positie 
niet houdbaar is. De houding die 
wordt gevraagd is helder: open staan 
voor het in samenspraak met andere 
partijen op nationaal en Europees ni
veau vinden van effectieve oplossin
gen voor de problemen die mensen da
gelijks ondervinden. Daar gaat het om. 

fan Willem Bertens 
voorzitter D66 delegatie 

Europees Parlement 
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"De gelegenheid maakt de 
staatssecretaris" 
"Machtsdenken vind ik een merkwaardig 

begrip. Ik zou niet op het idee komen om 

in die termen over politiek te praten. Ik 

begrijp wel hoe het werkt, macht. Je bent 

in de politiek ook voortdurend bezig met 

machtsvragen. Het is een beetje gek om 

te doen alsof je daar niets mee hebt. Dat 

kun je niet waar maken. Maar het is nooit 

een centrale drijfveer van mij geweest. Ik 

heb mij altijd laten leiden door de macht 

van het idee", zegt staatssecretaris A ad 

Nuis. Hij oogt ontspannen. En bekent jon

gensachtig lachend en met twinkelogen: 

"Als ik nu een concert bezoek of naar een 

tentoonstelling ga, werk ik nog ook ... Wat 

dat betreft kon ik het niet beter treffen." 

Is het staatssecretariaat een bekroning op 
de loopbaan? 

"Nee. Daarmee geef je de indruk dat 
het iets is wat ik altijd heb nagestreefd. 
Dat is nooit zo geweest. Ik ben vanaf 
de eerste jaren betrokken geweest bij 
D66, maar in de eerste jaren 'zat ik 
nergens in'. Politiek is voor mij een ac
tieve belangstelling, die nooit erop ge
richt was om er een baan uit te slaan. 
Dat is geleidelijk zo gegroeid. Ik heb 
het kamerlidmaatschap altijd heel 
boeiend gevonden." 

Geloof in de macht van het idee. Die hou· 
ding vertalen journalisten in: Nuis is een 
twijfelaar ... 
"Ik merk dat niet zo. Over het alge
meen denk ik wel graag ergens een tijd 
goed over na. En bekijk een vraagstuk 
van verschillende kanten. Maar als ik 
eenmaal iets vind, vind ik dàt ook vrij 
langdurig ... (grinnikt). Als je bedoelt: 
een houding om voortdurend het ge
vecht met argumenten aan te gaan, de 
bereidheid om je te laten overtuigen in 
het debat... Ja, ik heb het altijd verve
lend gevonden van politieke debatten 
dat ze dáár zo weinig ruimte voor bie
den. Terwijl dat toch de zin zou moe
ten zijn van een debat. Maar dat komt 
zelfs in intellectuele debatten vrij wei
nig voor." 

DE M AAT 

Je hebt je nooit alléén met politiek bezig 
gehouden? 

"Ik heb ooit een boekje geschreven: 
Twee schelven hooi. Opstellen over 
politiek en poëzie was de ondertitel. Er 
was geen sterveling die dat boek kocht, 
want mensen die geïnteresseerd waren 
in politiek hadden geen interesse in 
poëzie en omgekeerd. Ik blijf volhou
den dat je politiek niet goed doet, als 
je niet ook aandacht hebt voor iets an
ders. Dan verlies je het contact met het 
leven. Ik vind nog steeds beide interes
sant. Ik ben iemand die heellang bleef 
worstelen met zijn beroepskeuze. Daar 
blijf je overigens ook jong door. Dat 
gevoel 'als ik teveel doe aan het ene, 
dan moet ik weer naar het andere toe' 
heb ik inderdaad heel sterk gehad. 
Maar dat is voor het eerst van mij afge
vallen. Heel merkwaardig. Een oude 
Amerikaanse professor bij wie ik vroe
ger college volgde, zei altijd: een ezel 
tussen twee schelven hooi heeft het 
helemaal niet zo lastig, want het is een 
labiel evenwicht. Het is immers allebei 
lekker. Een ezel tussen twee stinkdie
ren is er slecht aan toe, want die komt 
niet van zijn plek. Ik heb nu zo'n baal 
hooi voor mij gekregen van werk, dat 
ik even niet taal naar die andere ... maar 
hem gewoon opeet. Het idee 'zou ik 
niet iets anders moeten doen in de
zelfde tijd?' ... dat ervaar ik ineens niet 
meer." 

Noem eens één essentieel punt dat je wilt 
bereiken? 

"Als je je lang hebt voorbereid op zo'n 
functie, dan kun je daar misschien ant
woord op geven. Dan heb je erover na
gedacht. Bij mij moet het groeien ... 
Het is de gelegenheid die de staatsse
cretaris maakt. Ik zit nu in een positie 
waarin ik een aantal ingrijpende be
sluiten moet nemen. Dat is wat het zo 
boeiend maakt. Het is bepaald geen 
winkeltje om op te passen, het is een 
winkeltje waarin ik ingrijpend moet 
verbouwen. De vernieuwing van het 
hoger onderwijs kun je duidelijk aan
wijzen, dat is een mooi stuk werk dat 
ik samen met minister Ritzen moet 
aanpakken. Minstens zo belangrijk is 
het toekomstige omroepbestel in dit 
land. Is er over vier jaar een publieke 
omroep, die kwalitatief goed is en zich 
niet heeft teruggetrokken op een ei-

landje voor fijnbesnaarde lieden? En 
met mijn achtergrond is het schrijven 
van de cultuurnota natuurlijk heel in
teressant. Die zal gelden voor de pe
riode van 1997 -2000. Ik moet er niet 
aan denken dat je deze functie krijgt, 
als zo'n nota net is vastgesteld. Ik wil 
ook ècht zelf schrijven aan die nota, 
vooral omdat die nu ook een ruimer 
bestek kan krijgen. De vorige nota was 
noodgedwongen echt beperkt tot het 
terrein van WVC. Er zijn allerlei raak
vlakken met onderwijs en wetenschap
pelijk beleid. Je kunt dus nu een cul
tuurnota schrijven die het cultuurbe
grip veel breder bestrijkt. Daar wil ik 
ook andere departementen over raad
plegen." 

je praat over doelstellingen alsof die pas 
gedurende het proces van meningsvorming 
en besluitvorming tot stand komen. Maar 
je streeft toch ook heel concrete idealen 
na? 

"Misschien is dit een goed voorbeeld ... 
Hobbema is een van de grote land
schapsschilders uit de zeventiende 
eeuw. Een leerling van Ruysdael. In het 
begin van zijn leven schilderde hij 
'tweederangs' werkjes. Hij is daarna en
kele jaren geweldig opgebloeid en 
heeft twintig magnifieke schilderijen 
gemaakt! ... En daarna is hij opgehou
den. Hij is toen ook getrouwd. Het is 
voorstelbaar dat hij in die tijd ontzet
tend verliefd was", gniffelt Aad Nuis. 
"Toen een van die schilderijen geveild 
werd, heb ik een pleidooi voor aan
koop kunnen houden in de 
Ministerraad. En het geld is er uitein
delijk gekomen. Ik heb het vrolijke ge
voel dat ik een schakel ben geweest die 
het mogelijk maakt dat die Hobbema 
nu in het Mauritshuis hangt. Als ik 
daar nu naar kijk, knik ik tevreden en 
enigszins bezitterig naar dat schilde
rij." 

Ik las dat Zeevalking zich - terugkijkend -
kritisch uitliet over wat hij met D66 con
creet heeft kunnen bereiken. 

Lachend: "Het is natuurlijk altijd goed 
om jezelf en wat je doet te relativeren. 
Die mate van relativering hoop ik ook 
ooit te bereiken, maar het is onverstan
dig om dat al bij voorbaat te doen. Als 
ik later wil relativeren sjok ik op mijn 
oude benen naar het Mauritshuis. Die 



-

Aad Nuis op campagne, hier 8amen met collega-staatssecretaris Dick Tamme/. 

Hobbema hangt er over tien jaar nog." 

De ontwikkelingen rondom de informatie
maatschappij Lijken sneller te gaan dan 
ooit. Een portefeuille met hoger onderwijs 
en media is beangstigend. Als je nu geen 
goede beslissingen neemt, zal je dat lang 
kwalijk worden genomen? 
"Nee, ik vind het niet beangstigend. 
Dat stimuleert bij mij de houding van 
'Even rustig ... nu geen paniek in de 
tent'. We hebben niet veel tijd, maar 
de tijd die we hebben moeten we goed 
gebruiken. De wezenlijke beslissingen 
over hoger onderwijs en media? Daar 
wil ik mensen over horen, ook buiten 
het allereerste circuit van mensen die 
er altijd al over praten. Daar moet je 
dan moeite voor doen. Want er ont
staat snel kribbigheid." 

"Interactieve technieken geven ook 
kansen aan de enkeling om onder Big 
Brather uit te komen. Als je een tech
niek krijgt waarbij iedereen een 'kastje' 

heeft om te communiceren met de an
dere kant van de wereld - zonder tus
senkomst van een zender - dan heb je 
een tegenkracht. Vooral de weten
schap maakt gebruik van het Internet
systeem. Je ziet terugkomen dat geleer
den over de hele wereld met elkaar 
corresponderen, zoals in de zeven
tiende eeuw ten tijde van Christiaan 
Huygens ook al het geval was." 

Heb je zelf een Internet-aansluiting? 

"Ik zal er zeker aan moeten geloven, 
want ik vind het heel boeiend als ik 
het nu zie. Ik pas persoonlijk niet snel 
nieuwe technieken toe. Toen ik voor 
de krant werkte, was ik een van de eer
ste met een computermodem. Dat was 
gemakkelijk, al waren mijn stukken 
nog steeds een minuut voor de dead
line pas af. Ik blijf wel gehecht aan 
schrijven met een vulpen. Het geeft 
een directe band tussen wat je denkt, 
wat je voelt en wat er staat. Ik zit op 

De campagne 
D66-delegaties brachten 

werk/Jezoeken aan he-

drijven, instellingen en ... 

dijkm. 

het departement met een pennetje 
tussen al het geweld." 

Peter van den Besselaar 

Aad Nuis (1933) studeerde Politieke en 
Sociale Wetenschappen. Was redacteur 
van Propria Cures. Hij had verschillende 
betrekkingen als wetenschappelijk mede
werker, was hoofdredacteur van uitgeverij 
Het Spectrum en literair criticus van de 
Haagse Post en de Volkskrant. Aad Nuis 
was onder meer voorzitter van de 
Adviesraad en lid van het Dagelijks 
Bestuur van D66. In 1978 werd hij geko
zen in Provinciale Staten van Gelderland, 
in 1981 in de Tweede Kamer. Van 1983 
tot 1986 maakte hij deel uit van de Eerste 
Kamer, om in 1986 weer te verhuizen 
naar de overkant van het Binnenhof 
Voordat hij staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
werd in 1994 was hij voorzitter van de 
Vaste Kamercommissie Welzijn en 
Cultuur. 
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fan Terlouw, 

Commissaris wm de 

Koningin in Gelderland, 

stond in de campagne

weken onbedoc:ld veel in 

de aandacht vanwege de 
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Raadpleging 
burgers is 
essentieel 
De D66-fractie heeft bij de Algemene 

Beschouwingen in november 1994 een 

motie in stemming gebracht waarin het 

college werd opgedragen de voorberei

dingen te starten voor een referendum 

over de regiovorming. Deze motie werd 

door een ruime meerderheid van de ge

meenteraad aangenomen. Sindsdien is er 

door voor- en tegenstanders van dit ini

tiatief veel aandacht besteed aan de 

(on)mogelijkheden van een correctief re

ferendum over de Rotterdamse regiovor

m ing. Minister Dijkstal heeft zelfs een 

brief gestuurd waarin hij aangeeft dat 

een collectieve zelfbinding door de Raad 

in strijd is met de grondwet. 

In de Raadsvergadering van 9 maart jl. 
is daarom deze spelregel aangepast en 
moeten individuele raadsleden aange
ven of zij een geldige uitslag van het 
referendum zullen respecteren. 
30 Maart zal een belangrijke dag zijn 
voor het Rotterdamse referendum. Een 
meerderheid van het College van 
Burgemeester en Wethouders zal dan 
de gemeenteraad adviseren tot het 
houden van een referendum over de 
regiovorming. Het college oordeelt dat 
de Rotterdamse gemeenteraad zich ge
durende de hele voorbereiding naar de 
regiovorming het recht heeft voorbe
houden op een finaal oordeel. Herre
giovormingsproces is vanuit de regio 
ingezet, waarbij Rotterdam een belang
rijke aanjaagfunctie heeft vervuld. 
Rotterdam houdt zich daarom het recht 
voor zelf een oordeel uit te spreken 
over de Lex Specialis en de daarmee ge
paard gaande opdeling van Rotterdam. 
Een raadpleging van de burgers van 
deze stad over dit voor hun zeer be
langrijke onderwerp wordt daarbij van 
essentieel belang geacht. Dit neemt 
niet weg dat bij de vraagstelling van 
het referendum aan de burger zeer 
duidelijk gemaakt moet worden dat 
uiteindelijk het parlement beslist en 
niet Rotterdam. 

Hans Oudendammer, D66-wethouder 
Bestuurlijke Vernieuwing in Rotterdam 
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Het referendum, 
een paarse belofte die 
koestering vergt! 
De laatste tijd is de politieke en maatschappelijke discussie over het lokale referen

dum weer in alle hevigheid opgelaaid. Her en der worden op basis van lokale referen

dumverordeningen referenda georganiseerd. Soms lokken zij met succes extra kie

zers naar de stembus of zorgen zij ervoor, datlokale politieke problemen ook lande

lijke bekendheid krijgen. Denk aan de sluitingstijden van de cafés in Leiden of het 

zwembad in Zoetermeer. 

Recent heeft ook de minister van Bin
nenlandse Zaken zich met het lokaal re
ferendum bemoeid door een circulaire 
te sturen aan alle gemeentebesturen, 
waarin de voorwaarden voor het hou
den van een referendum worden opge
somd. Gemeentelijke referendumveror
deningen moeten aan die voorwaarden 
voldoen, wil er geen strijd zijn met de 
Grondwet of de Gemeentewet. In en
kele gevallen heeft dat inmiddels tot 
aanpassing van de verordening geleid. 
D66 heeft zich sinds jaar en dag inge
zet voor de invoering van een referen
dum. We hebben het dan over een cor
rectief (wetgevings)referendum. Een re
ferendum dat wordt gehouden op 
verzoek van een groot aantal kiezers. 
Die kiezers kunnen -mits er voldoende 
mensen zijn opgekomen- bij meerder
heid uitspreken dat zij het niet eens 
zijn met een door het parlement aan
genomen wet, of een door Provinciale 
Staten of gemeenteraad genomen be
sluit. Het resultaat van zo'n referen
dum is in dat geval, dat de wet of het 
besluit door de kiezers wordt verwor
pen. Een soort vetorecht dus. Op die 
manier krijgen de kiezers daadwerke
lijk iets meer macht ten koste van de 
grote macht van het bestuur. Helaas is 
zo'n referendum op dit moment nog 
niet mogelijk omdat de Grondwet zich 
daartegen verzet. Het paarse kabinet is 
echter bezig - het regeerakkoord en 
ook de circulaire van minister Dijkstal 
zijn daarover duidelijk- een correctief 
referendum mogelijk te maken, zowel 
voor landelijke wetgeving als voor pro
vinciale en gemeentelijke besluiten. De 
invoering van dit 'enige echte' referen
dum blijft nog een kwestie van lange 
adem, omdat de Grondwet hiervoor 
moet worden gewijzigd. 
Tot die tijd zal het daarom alleen om 
raadgevende of raadplegende referenda 
kunnen gaan: raadgevend als zij op 
verzoek van de kiezers plaatsvinden en 
raadplegend als zij door het bestuur 

zelf worden geëntameerd. Dat raadge
vende/raadplegende element is tegelij
kertijd ook de zwakke plek van zo'n re
ferendum. Het kan immers niet abso
luut bindend zijn. D66 is om die reden 
in het verleden nooit een groot voor
stander van raadgevende/raadplegende 
referenda geweest. 
Natuurlijk kan dat bezwaar worden 
verkleind doordat de volksvertegen
woordigers van te voren afspreken dat 
zij zich aan de uitkomst van het refe
rendum zullen houden. Maar iedere 
keer opnieuw zal dat moeten gebeu
ren. Na afloop van een raadgevend of 
raadplegend referendum zal de betrok
ken volksvertegenwoordiging een be
sluit moeten nemen over de conse
quenties van het referendum. En dat is 
het cruciale verschil met een correctief 
referendum. 
Voor het welslagen van referenda in de 
toekomst is essentieel dat er zorgvuldig 
met de huidige lokale initiatieven 
wordt omgegaan. Bij te veelvuldig, on
zuiver of verkeerd gebruik kunnen de 
kiezers zo gemakkelijk in het referen
dum teleurgesteld raken. 
Enkele aspecten vereisen bijzondere 
aandacht. Zo moet met name zorgvul
dig worden omgegaan met referenda 
over onderwerpen, waarover het be
trokken bestuur niet de eindverant
woordelijkheid heeft, zoals bijvoor
beeld bij provinciale of gemeentelijke 
herindelingen. Aan de kiezer moet in 
die gevallen heel duidelijk worden uit
gelegd dat niet te zeggen valt, welke 
invloed het referendum heeft op het 
besluit van het andere bestuur dat voor 
die eindbeslissing wél verantwoordelijk 
is. Dat bestuur moet immers zijn eigen 
belangenafweging maken. 
Wordt die uitleg niet of niet goed ge
geven, dan zijn frustraties bij de kie
zers haast niet te vermijden als de ho
gere overheid uiteindelijk blijkt toch 
anders te beslissen. Bij de regeling van 
de correctieve referenda zal die eis van 



eindverantwoordelijkheid van het be
trokken bestuur dan ook één van de 
harde voorwaarden zijn. 
Daarnaast is het wenselijk dat in de 
verordeningen drempels worden inge
bouwd om ervoor te zorgen, dat er vol
doende draagvlak is voor het op ver
zoek van kiezers houden van een refe
rendum. Bij alle referenda moet ook 
tevoren duidelijk zijn, welke eisen aan 
de opkomst worden gesteld om vol
doende representativiteit te kunnen 
waarborgen. 
In het voorontwerp van wet voor raad
gevende en raadplegende lokale refe
renda dat door D66 tijdens de lande
lijke verkiezingscampagne van 1994 

-

werd gepresenteerd, is gepoogd enige 
structuur aan te brengen en zijn con
crete criteria opgenomen. Dat vooront
werp heeft zijn uitwerking niet gemist. 
In het regeerakkoord wordt immers de 
invoering van een correctief referen
dum concreet genoemd. Wij wachten 
nu op het kabinet. 
Maar laten we zeker als D66'ers in die 
tussentijd het referendum zeer zorgvul
dig benaderen. Want een verkeerd ge
bruik dreigt dit voor de democratie zo 
belangrijke instrument te frustreren 
nog voordat het tot wasdom heeft kun
nen komen. 

0/ga Scheltema, 
lid fractie D66 Tweede Kamer 

Gehoor geven aan de kiezer 
Op woensdag 17 mei aanstaande kunnen de kiesgerechtigde Amsterdammers middels 

een referendum hun mening geven over het raadsbesluit om op te gaan in de stadspro

vincie Amsterdam. Helaas verbiedt de huidige grondwet dat dit een beslissend referen

dum is, maar de Amsterdamse gemeenteraad heeft wel politiek vastgelegd dat hij gel· 

dige referendumuitslagen zal overnemen. Deze afspraak is· nog onder verantwoorde· 

lijkheid van D66-wethouder Ernst Bakker- gemaakt in januari 1994 bij de vaststelling 

van de referendumverordening; een gebeurtenis waar de partij zeer verguld mee was. 

Vooralsnog ga ik er van uit dat de 
Amsterdamse stemgerechtigden op 17 
mei vóór het besluit van de gemeente
raad zullen stemmen om samen met 
omliggende gemeenten een stadspro
vincie te vormen. Hiertoe houdt de ge
meente Amsterdam in de huidige 
vorm op te bestaan en wordt zij opge
splitst in kleinere zelfstandige gemeen
ten. 

Mocht de uitslag van het referendum 
Stadsprovincie onverhoopt negatief 
uitvallen, dan betekent dit wat mij be
treft dat Amsterdam haar steun aan 
het huidige proces van provincievor
ming moet opzeggen. Want als de kie
zer ons als volksvertegenwoordigers te
rugfluit dan moeten we daar als demo
craten gehoor aan geven. 

De provincievorming houdt overigens 
niet automatisch op als Amsterdam 
'nee' zegt. Uiteindelijk moet de 
Tweede Kamer nog haar oordeel vel
len. 

Ik realiseer me terdege dat de Kamer 
niet uitsluitend met de Amsterdamse 
kiezer te maken heeft. Toch zou het bi
zar zijn als de meest cruciale partner in 
dit provincievormingsproces zonder 
gevolgen zou kunnen afhaken. Daar 
komt bij dat er een regeerakkoord ligt 

dat het correctieve referendum grond
wettelijk mogelijk wil maken. Dat 
schept voor de regeringspartijen nu al 
de plicht om een negatieve referendu
muitslag zeer serieus te nemen. 
Vanzelfsprekend geldt dit met nadruk 
voor de Tweede-Kamerfractie van D66. 

De politieke wens om het correctieve 
referendum mogelijk te maken is niet 
alleen een kwestie van grondwetswijzi
ging, het begint met een politieke cul
tuuromslag. Volksvertegenwoordigers 
zullen er aan moeten wennen dat zij 
in bijzondere gevallen 'op last' in 
plaats van 'zonder last' van de kiezer 
een besluit zullen moeten nemen. 

Dit betekent dat we, in het hypotheti
sche geval van een negatieve referen
dumuitslag in Amsterdam, op zoek 
zullen moeten gaan naar een ander re
gionaal bestuursmodel dat wel vol
doende draagvlak heeft. Ik heb er ver
trouwen in dat de Tweede
Kamerfractie de referendumuitslag zal 
beoordelen in het licht van ons geza
menlijke streven om de kiezer ten 
principale het democratische recht op 
het laatste woord te geven. 

fikkie van der Giessen, D66-wethouder 
referendum in Amsterdam 

vervolg van pag.8 

Hoe nu verder? 
De vraag dringt zich op: wat nu? Het HB 
heeft toegezegd in 1996 opnieuw met een 
congresstuk te komen over sociale zeker
heid en basisinkomen. Als de partij echter 
geen duidelijk vervolg kan geven aan de re
sultaten van dit congres, dan loopt men het 
risico om hetzelfde doodlopende traject af 
te lopen als na de vorige discussie over het 
basisinkomen van ongeveer 10 jaar geleden. 
Ook toen heeft men zich positief uitgelaten 
over een basisinkomen, maar wenste men 
meer onderzoek. Meer onderzoek en meer 
wetenschappelijk inzicht kan echter het 
antwoord niet zijn. Dat zouden pragmatis
ten aan zichzelf toe moeten geven. De reali
teit na invoering van een basisinkomen zal 
gemaakt worden door de mensen die het 
genieten. Deze werkelijkheid laat zich niet 
met zekerheid voorspellen. Maar wat pre
cies de realiteit zal zijn na invoering van 
een basisinkomen is nog weer een andere 
vraag dan het realiteitsgehalte van een idee 
als het basisinkomen. Het eerste is funda
menteel onzeker en zal dat blijven, het laat
ste is reeds hoog en neemt gestaag toe. 
Het antwoord op de vraag 'Hoe nu verder?', 
ligt m.i. verborgen in de stellingen. Deze 
stellingen verwijzen namelijk alle naar an
dere, dieperliggende veronderstellingen 
over de inrichting van de samenleving. 
Bijvoorbeeld omtrent inkomensgelijkheid, 
individualisering, emancipatie, participatie
kansen en de betekenis van arbeid voor 
mensen, de noodzaak tot ecologisering van 
de belastingen in samenhang met duur
zame ontwikkeling. Misschien zou de partij 
zich eerst duidelijk moeten uitspreken over 
deze principiële thema's alvorens zij in staat 
zal zijn een besluit te nemen over de wense
lijkheid en de haalbaarheid van de invoe
ring van een basisinkomen. 
Hier stuit men wederom op de karakteris
tiek van het idee van een basisinkomen: 
het is een revolutionaire wijziging, met 
zeer realistische maar ook sterk utopische 
elementen. Tussen het utopische basisin
komen en het wetenschappelijk geplande 
en beheerste basisinkomen ligt een nie
mandsland dat men dient te betreden en 
te verkennen. En dat kan alleen op het 
kompas van duidelijke politieke keuzes en 
normen. Anders kom je óf geen stap voor
uit óf je raakt binnen de kortste keren uit 
koers en verdwaalt. Kort gezegd, een be
sluit over het basisinkomen wel of niet, 
kan alleen worden genomen op basis van 
heldere politieke èn normatieve keuzes. 

Al/an Varkevisser 
beleidsmedewerker SWB 

Zie het katern in deze Democraat voor de stel
Jingen over het basisinkomen die het congres 
heeft aangenomen en voor de manier waarop 
de discussie over het basisinkomen wordt 
voortgezet. 
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Vier nieuwe bestuursleden die op 

!zet voorjaarscongre.\ werden geko

zen: v.l.n.r. Matt J>nelrnan!) (eerste 

penningmeester}, Han Westerlw( 

(vice-voorzitter organisatie), 

Robert van Lente (tweede perming

meester) en Fred Eisner 

(secretaris politiek). 

Het dierenprofiel van 066 
D66 moet een duidelijker 'smoel' tonen. Dat is één van de conclusies die de partij trok 

uit het forse verlies van de afgelopen Provinciale-Statenverkiezingen. We moeten ons 

beter profileren, ons minder defensief opstellen en duidelijk laten zien waar we voor 

staan. Wat betekent dit voor onze politiek ten aanzien van dierenwelzijn ? 

D66 heeft een geschiedenis waarin het 
welzijn van dieren hoog in het vaandel 
staat. Onze partij heeft altijd zeer veel 
nadruk gelegd op het belang van im
materiële waarden. We hebben een 
traditie die gekenschetst wordt door 
een sterke inzet voor een verantwoord 
omgaan met de natuur en het milieu. 
Dieren vormen daar een wezenlijk on
derdeel van. 
Fractieleden van zowel de Tweede- als 
de Eerste Kamer hebben in hun feite
lijk handelen veel aandacht gegeven 
aan een breed scala van aspecten van 
het dierenwelzijn. Het is dan ook geen 
toeval dat in de afgelopen jaren drie 
van hen zijn aangewezen als 'dierenbe
schermers van het jaar', een titel waar 
bijzondere verdiensten tegenover moe
ten staan. Ook dit jaar viel D66 bij de 
Dierenbescherming in de prijzen, toen 
het Tweede-Kamerlid Bob van den Bos 
de eervolle onderscheiding kreeg. 

Onderwerpen aangaande dierenwelzijn 
leven zeer sterk bij onze achterban. 
Dat bleek te meer toen de Tweede
Kamerfractie moeite had om éénlijn te 
trekken ten aanzien van het al dan 

Colofon 
De Democraat is een uitgave van de politieke 
partij Democraten 66 en verschijnt in principe 
acht keer per jaar. Een door het Hoofdbestuur 
benoemde redactieraad is verantwoordelijk 
voor de uitgave. Deze raad wordt gevormd 
door: Kamla Balak, Peter van den Besselaar, 
Heine Buis, Arthur van Buitenen, Fred 
Herrebout, Marjanne de Kwaasteniet, Eric van 
de Lisdonk, Jeroen Nugteren, Adriënne 
Vrisekoop, Pierre Wimmers. 

Met dank aan: Frans de Buyzer, Sebastian 
Dingemans, Sirnone van Heli, Iris Koopmans, 
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niet sluiten van de pelsdierhouderijen 
in Nederland. Nooit stond de telefoon 
zo roodgloeiend: talloze teleurgestelde, 
maar ook verbaasde reacties van D66-
leden en sympathisanten. Mensen 
dreigden hun lidmaatschap op te zeg
gen of niet meer D66 te stemmen uit 
onvrede over de verdeelde opstelling 
van D66, die werd beschouwd als een 
breuk met het 'diervriendelijke' verle
den van de partij. 

Niet alleen onder onze eigen achter
ban, maar ook onder de Nederlandse 
bevolking, lijkt het bewustzijn met be
trekking tot het welzijn van dieren toe 
te nemen. Steeds meer mensen uiten 
hun bezorgdheid over het onnodig 
leed dat dieren wordt aangedaan. De 
kist-kalveren, het internationaal 
(slacht)veetransport en de intensieve 
veehouderij, zijn enkele van de vele 
onderwerpen die tot grote commotie 
leiden. 
Op het onlangs gehouden D66-
Congres werd het belang van dieren
welzijn nog eens onderstreept: maar 
liefst alle drie ingediende moties wer
den aangenomen. In duidelijke taal 

Gerdine Rodenburg, Edo Spier, 
Esther reunissen en Allan Varkevisser. 
Eindredactie: Jeroen Nugteren 
Vormgeving: Anker X Strijbos, Utrecht 
Opmaak katern: Lieke Warburg 
Foto's: Dennis Sies (tenzij anders vermeld) 
Druk: Brouwer Utrecht BV 

Landelijk Secretariaat D66 
Noordwal10 
2513 EA Den Haag 
Tel.: 070-3621515 (ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur) 
Fax: 070-3641917 

De Democraat is op 

zoek naar een 

Hij/zij gaat actief op zoek naar 
mogelijke adverteerders voor 
het landelijke D66-blad. 
Ervaring in een soortgelijke 
functie is gewenst. 

Voor meer informatie en aan
melding: 
]eroen Nugteren, 070-3621515. 

sprak de partij uit 'dat de bio-industrie 
ethisch onaanvaardbaar is en derhalve 
jaarlijks afgebouwd dient te worden 
om tenslotte een totaal-verbod te reali
seren (bij voorkeur in EU-verband)'; 
voorts 'dat er een wettelijke regeling 
moet komen die alle dierproeven bij 
de wet verbiedt, m.u.v. dierproeven 
waar momenteel nog geen enkel alter
natief voor handen is'. Een derde mo
tie was er één met een algemene strek
king, waarin er bij de Tweede- en 
Eerste-Kamerfracties op aan wordt ge
drongen in hun standpuntbepaling 
het dierenwelzijn consequent die 
plaats te geven die het conform de 
D66 traditie toebehoort. 

Onze leden hebben zich uitgesproken 
vóór een diervriendelijk D66-profiel. 
De woordvoerder dierenwelzijn voelde 
zich na afloop van het Congres duide
lijk gesterkt in zijn streven het eigen 
D66-gezicht te voorzien van diervrien
delijke gelaatstrekken. 

Sirnone van Heli 

Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 
richting Loosduinen, halte NoordwaL 

Wilt u iemand lid maken van D66, schrijf dan 
een briefje met zijn of haar naam, adres, 
plaats en tel.nr. naar bovenstaand adres. U 
kunt uiteraard ook bellen. 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij 
gebleekt papier. 



I KATERN I 
Ledenwerving 

Het hoofdbestuur start op korte termijn een werkgroep die zich zal buigen over de mogelijkheden van ledenwerving. 
Ten behoeve van deze werkgroep wordt nog gezocht naar een aantal mensen met een specifieke expertise. 

In de eerste plaats bestaat behoefte aan iemand die professionele ervaring heeft met abonnementen
werving/ledenwervingscampagnes. D66 is niet de enige vereniging in Nederland en ervaringen elders opgedaan 
kunnen van groot nut zijn bij de gedachten-vorming. 
Ten tweede is plaats voor een expert op het gebied van marktonderzoek en statistiek. Hoe onderzoeken we welke 
mensen potentieel lid van D66 willen worden? 

Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan deze commissie zoals hierboven omschreven dan kunt u zich opgeven 
bij het Landelijk Secretariaat, t.a.v. Jan-Dirk Sprokkereef. 

I CONGRES 
Op het congres van 4 en 5 maart j.l. dat gehouden 
werd in Arnhem, werd het volgende besloten: 

FINANCIËN 
Contributieregeling 1996 en regiobijdrageregeling 1996 
conform voorstel (Dem. 94/8} aangenomen. 

ALV 60 STELLINGEN BASISINKOMEN 
Aangenomen 
stelling 1 (Emancipatie} 
a Basisinkomen vergroot de mogelijkheden deel 

te nemen aan de arbeidsmarkt en draagt 
daardoor bij aan emancipatie van 
achterstandsgroepen. 

b Basisinkomen bevordert keuze vrijheid van 
mannen en vrouwen binnen een huishouden 
om deel te nemen aan het arbeidsproces en 
om zorgtaken eerlijker te verdelen. 

stelling 2 
Een basisinkomenstelsel draagt bij aan het bevorderen 
van arbeidsparticipatie. 

stelling 3 
De eventuele meerkosten van een basisinkomenstelsel 
mogen niet uit belasting op arbeid betaald worden, wèl 
uit belasting op kapitaal, consumptie, energie en 
milieubederf. 

stelling 4 
a De essentie van de vereenvoudiging van 

regelingen door invoering van basisinkomen 
schuilt in de afschaffing van alle categorieën 
die nu in het sociale zekerheidsstelsel worden 
gehanteerd. Dat is tevens noodzakelijk om het 
stelsel te laten aansluiten bij de 
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ALV 60 
geïndividualiseerde samenleving. 

stelling 5 
Vanwege de mogelijke nadelige gevolgen van 
invoering van een basisinkomen dient nadrukkelijk 
rekening te worden gehouden met: 
1 de ongelijke fysieke en geestelijke gesteldheid 

van mensen. 

stelling 6 

I 

Invoering van een basisinkomen vraagt om heldere 
definities in EU-verband over wie recht-hebbenden 
zijn (nationaliteits- c.q. ingezetenenprincipe}. Er moet 
een Europees basisinkomenexperiment komen, om het 
werkloosheidsprobleem te helpen oplossen en de 
mogelijkheid van een harmonisatie van de 
basiszekerheid te onderzoeken. 

Verworpen: stelling 4b en 5,2 

NB uit toelichting in congresboek: 
1. De hoogte van het basisinkomen is ten 

behoeve van de congresdiscussie van ALV 60 
gedefinieerd als een inkomen ten grootte van 
netto 50% van het minimumloon. 

2. Deze uitspraken worden door het 
Hoofdbestuur meegenomen als leidraad bij de 
discussie over het sociale zekerheidsstelsel. In 
1996 zal hierover aan deALVeen 
congresstuk met bijbehorende besluiten 
worden voorgelegd. 

1 
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Behandeling '066: Ruimte voor Politiek' op 
najaarscongres (ALV 61) 

In de vergadering van 19 februari 1995 heeft het 
hoofdbestuur het rapport 'D66: Ruimte voor Politiek' 
aangenomen. De kern van het rapport is in de titel 
verwoord: D66 moet ruimte geven aan politiek en die 
ruimte zijn. Het politieke debat is de belangrijkste taak 
van de politieke vereniging D66. Dit rapport is de 
uitkomst van een lange discussie over de 
partijorganisatie (POR) binnen de partij. Het rapport 
stelt een aantal wijzigingen in het huishoudelijk regle
ment van de partij voor, kent daarnaast voorstellen die 
een begratingswijziging noodzakelijk maken, maar 
bevat ook een groot aantal aanbevelingen die met 
onmiddellijke ingang door het hoofdbestuur kunnen 
worden gerealiseerd. 

Het feit dat de POR-voorstellen zo'n verschillend 
karakter hebben maakt dat het van belang is de 
discussie goed te structureren. Op het najaarscongres 
wordt in eerste instantie 'D66: Ruimte voor de 
Toekomst' integraal besproken. Dit betreft een 
algemene, niet besluitvormende discussie over de 
partijorganisatie. Eventuele onduidelijkheden worden 
uitgelegd door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur zet 
mondeling uiteen welke onderdelen van het rapport zij 
reeds binnen haar eigen taakstelling heeft gerealiseerd. 

Vervolgens komen achtereenvolgens het Huishoudelijk 
Reglement en de begroting aan de orde. Deze stukken 
worden respectievelijk eind juni en in augustus of 
september als congresstuk in de Democraat 
gepubliceerd. De voorstellen uit 'D66: Ruimte voor 
Politiek' die om een uitspraak van het congres vragen 
zijn hierin verwoord. Het zijn beide congresstukken ter 
besluitvorming en daarmee amendeerbaar. 

Vanaf de publikatie in juni tot 3 oktober kunnen 
afdelingen en regio's over de voorstellen vergaderen 
en hun amendementen indienen. Om iedereen reeds in 
een vroeg stadium op de hoogte te brengen treft u in 
deze bijlage het complete rapport 'D66: Ruimte voor 
Politiek' aan. De uiteindelijke amendeerbare voorstellen 
volgen, zoals hierboven reeds gemeld, in de juni
Democraat. 

TIJDPAD BESPREKING D66: RUIMTE VOOR 
POLITIEK 

juni 
HB vergadering over definitieve voorstellen 
reglementswijzigingen 
Publikatie congresstukken (reglementswijzi
ging) in Democraat 

augustus/september 
Publicatie begroting in Democraat 
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tot oktober 
Mogelijkheid houden MV/ARV over 
voorstellen (sluiting moties en amendementen 
3 oktober) 

november 
Vrijdag 24 en zaterdag 25 november 1995 
ALV 61 

066: RUIMTE VOOR 
POLITIEK 

Eindrapport partijorganisatie D66 
Den Haag, februari 1995 

1 INLEIDING 

Het gesternte waaronder een vrijwilligersorganisatie als 
een politieke partij haar rol moet vervullen, lijkt somber. 
One-issue-bewegingen hebben hun eigen wegen naar 
de macht gevonden en weten meer en meer invloed uit 
te oefenen op de besluitvorming, al is het maar door 
het aanleggen van een strategisch stukje bos. Burgers 
willen in het informatietijdperk niet meer langdurig 
vergaderen over huishoudelijke zaken en zijn via de TV 
gewend aan tegelijk hoogwaardige en verpozende 
discussies. Lokale partijen, zonder de noodzaak tot 
afstemming met buurgemeenten of provincie maken 
het de landelijke partijen hierbij lastig. Wat kan D66 
met haar leden in deze situatie realiseren? 

De kracht van een politieke partij is gelegen in haar 
vermogen de politieke agenda te bepalen. Een congres 
of een discussie over een actueel onderwerp kan een 
instrument zijn om het politieke klimaat te beïnvloeden 
of misschien wel te bepalen. De rol van de 
partijorganisatie zal hierin altijd een andere zijn dan die 
van de politieke vertegenwoordigers. De politieke 
vertegenwoordigers blijven de spreekbuis. Daarbij 
zorgen de leden via het congres of het bestuur voor de 
voeding met ideeën en het behoud van de binding met 
de achterban in het leven van alledag. 

Essentieel is het in deze situatie om juist de interne 
binding en samenhang zichtbaar te maken. Dit kan 
door samenhang te bewerkstelligen in de onderwerpen 
die door de partij behandeld worden. Bij een discussie 
over het basisinkomen op het landelijk congres vinden 
ook niet-leden enige tijd voor het congres een 
uitnodiging in de bus. Hierin worden zij gevraagd in 
hun gemeente mee te praten over dit onderwerp op 
een publieksbijeenkomst die is georganiseerd door 
D66. Een politieke partij heeft veel kortere lijnen dan 
een ambtelijke organisatie of een ander publiek 
orgaan. Die kracht moet worden benut, en dat kan 
alleen door het naast elkaar leggen van de agenda's. 
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De landelijke organisatie initieert, stuurt en evalueert 
op hoofdlijnen zaken met betrekking tot organisatie, 
procedures en financiën. Tevens is zij verantwoordelijk 
voor voorstellen tot politieke programma's, besluitvor
ming op AL V's, etc. Hetzelfde geldt voor regiobesturen 
en afdelingsbesturen op hun organisatieniveau. De 
zogenaamde 'belendingen' (Opleidingscentrum, 
Bestuurdersvereniging, Wetenschappelijk Bureau) 
hebben ieder een eigen taak binnen de organisatie. 
Afstemming tussen deze organen, die allen een 
uitvoerend apparaat hebben, is belangrijk. Voordat dat 
kan gebeuren, is overeenstemming over de taakstelling 
essentieel. 

De interne communicatie wordt binnen D66 vaak als 
één van de zwakke punten in de organisatie genoemd. 
Dit vindt haar oorzaak echter niet in het ontbreken van 
de wil om te communiceren. Veeleer is het onduidelijk 
wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt, zodat pas 
voldoende is gecommuniceerd als iedereen overal van 
op de hoogte is. Dit laatste is in onze groeiende partij 
ondoenlijk. Het is zaak verantwoordelijkheden zo te 
formuleren dat helder is wie als meest betrokkenen 
beslist geïnformeerd moeten worden. 

Door optimaal gebruik te maken van de verschillende 
organen met hun deelverantwoordelijkheden én 
communicatiekanalen, kan de bereidheid tot openheid 
en communiceren worden geëffectueerd. 

2 TAAKSTELUNG VAN DE PARTIJORGANEN 

De statuten zeggen het volgende over: 

Het (hoofd)bestuur 'is belast met de algemene leiding 
van D66 en met de uitvoering van besluiten van de 
Algemene Ledenvergadering.' Dit houdt in ieder 
geval -zo blijkt uit de reglementen -het volgende in: 
verantwoordelijkheid voor het voorleggen van 
verkiezingsprogramma's, het voeren van campagne, 
het controleren van de uitvoering van het 
verkiezingsprogramma door de fracties, het zorgen 
voor politiek debat in de partij, het goed doen 
functioneren van de partijorganisatie én het verzorgen 
van de communicatie tussen de leden en de andere 
partijorganen. 

Het Wetenschappelijk Bureau (SWB) heeft tot taak het 
verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk 
werk ten behoeve van de partij en haar fracties. Het 
SWB begeleidt daartoe werkgroepen, geeft adviezen 
en publiceert studies en ander wetenschappelijk 
materiaal. 

Het Opleidingscentrum verricht politieke vormings- en 
scholingsactiviteiten ten behoeve van D66. Middelen 
daarbij zijn cursussen voor kader en leden, voorlichting 
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aan bijvoorbeeld scholen, publiceren van materiaal ten 
behoeve van deze cursussen en voorlichting. 

De Bestuurdersvereniging bevordert de kennis over het 
openbaar bestuur bij haar leden en over het 
functioneren van gekozen bestuurders daarin. 
Hiernaast heeft zij als doel het stimuleren van een 
beleidsmatig samenhangend optreden van de 
verschillende politieke vertegenwoordigers en externe 
belangenbehartiging bij het ministerie van BiZa. 

De Adviesraad geeft de fracties en het Hoofdbestuur 
advies over politieke en partijorganisatorische 
onderwerpen. De Adviesraad houdt zich niet bezig met 
lopende congresonderwerpen. 

De noodzaak ontbreekt om de hierboven omschreven 
taakstellingen te veranderen. De genoemde taken zijn 
legitiem en zelfs essentieel voor het functioneren van 
een politieke partij. De vraag die we ons wel moeten 
stellen is of de huidige organisatiestructuur voldoende 
aanknopingspunten voor afstemming biedt. Die 
afstemming is essentieel teneinde als politieke partij 
een samenbindende rol in de samenleving op te eisen. 

3 WAARBORGEN COÖRDINATIE 

Welke bepalingen waarborgen een afdoende 
coördinatie tussen Hoofdbestuur, Wetenschappelijk 
Bureau, Bestuurdersvereniging en Opleidingscentrum? 
Hierover is veel te zeggen en het laatste woord erover 
zal ook na dit rapport nog niet gesproken zijn. De vier 
te onderscheiden uitvoeringsorganisaties (Landelijk 
Secretariaat, Wetenschappelijk Bureau, 
Opleidingscentrum en Bestuurdersvereniging) bekleden 
allen een andersoortige rol. De belendingen zijn 
(terecht) gekoppeld aan een andere reglementaire 
verankering in de partij. Naar de mening van het 
Hoofdbestuur zal de organisatie er als volgt uit moeten 
gaan zien: 

Het Hoofdbestuur is in bestuurlijk opzicht verantw
oordelijk voor en in staat tot een goede coördinatie en 
optimalisatie van activiteiten in de hele partijorgani
satie. Dit moet gebeuren op basis van een meerjarig 
HB-werkplan waarin politieke en organisatorische 
hoofdlijnen zijn opgenomen. Het HB-werkplan is 
richtlijn voor partij-activiteiten, waaronder congressen, 
wetenschappelijke onderzoeken, opleidings- en trai
ningsprogramma's, etc. Deze wordt in nauwe samen
werking met de belendingen opgesteld. Congressen 
vervullen een centrale rol in de partij; het 
congresonderwerp staat gedurende een half jaar in de 
hele partij centraal. Doordat het congresonderwerp 
lang tevoren bekend is, kunnen belendingen en 
afdelingen de discussie binnen en buiten de partij over 
dit onderwerp versterken. Ook de adviesraad kan zich 
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zo bij haar eigen planning rekening houden met de 
congresonderwerpen. De Adviesraad adviseert, zo 
regelt hetHuishoudelijk Reglement, niet over 
congresonderwerpen. 

Onderdeel van het HB-werkplan is het opzetten van 
een 'kennis-en-kunde-bank.' Het is daarbij zaak om 
de administratieve mogelijkheden van het landelijk 
Secretariaat te koppelen aan de bestanden die nu met 
name bij de drie belendingen en de Tweede Kamer 
(referentiecommissie) aanwezig zijn. Expliciet wordt in 
het werkplan daarnaast aandacht besteed aan 
ledenwerving. Het rechtstreeks aanschrijven van 
potentiële leden is daartoe een goed middel. 

Zoveel mogelijk maakt het Hoofdbestuur gebruik van 
de werkkracht en kennis van de belendingen op de 
terreinen waarvoor zij gecreëerd zijn. In het werkplan 
dient de taakverdeling nader geconcretiseerd te 
worden, zodat zonneklaar is op welk moment over welk 
onderwerp met welke belending gecommuniceerd 
wordt. 

Het Dagelijks Bestuur handelt organisatorische zaken 
zelfstandig af. Het voorzitterschap wordt een betaalde 
functie en het Dagelijks Bestuur wordt verkleind tot zes 
personen. De functies secretaris organisatie, secretaris 
politiek en tweede penningmeester komen te vervallen. 
De voorzitter ontvangt een part-time salaris, ook de 
overige leden van het Dagelijks Bestuur krijgen een 
vergoeding. Negen of tien maal per jaar komt het 
Hoofdbestuur - bestaande uit de DB-leden en de 
Regio-HB-Ieden - bij elkaar. Alle bestuursleden (ook 
op afdelings- en regioniveau) worden voor een termijn 
van drie jaar gekozen en zijn twee maal herkiesbaar. In 
het Hoofdbestuur wordt vooral tijd ingeruimd voor 
politiek inhoudelijke discussie. Partijorganisatorische 
kwesties komen in het Hoofdbestuur niet aan de orde. 
Tussentijds worden de Regio-HB-Ieden schriftelijk op 
de hoogte gehouden. 

De taak van regio-HB-Ieden is drieledig. Ten eerste 
onderhouden zij de relatie met de regio en vooral de 
regiobesturen (linking pin). Feitelijk ~ijn de regio-HS
leden het eerste aanspreekpunt (vertegenwoordiger) 
van het Hoofdbestuur in de regio, met uitzondering van 
uitvoerende en organisatorische zaken die via het 
landelijk Secretariaat lopen. Zij zijn geen lid van het 
Regiobestuur maar wonen wel - waar mogelijk - de 
vergaderingen bij. Het RHB-Iid onderhoudt eveneens 
de contacten met de nationale en Europese parlemen
tariërs die hun regio in portefeuille hebben. 

Ten tweede heeft de vertegenwoordiger van de regio 
een eigen portefeuille in het Hoofdbestuur. De inhoud 
hiervan wordt bepaald binnen het Hoofdbestuur na de 
verkiezing van het Regio-HB-Iid door de ALV. 
Denkbare portefeuilles zijn die taken die voorheen door 
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de secretarissen organisatie en politiek werden vervuld, 
maar ook op het terrein van de financiën zal de 
penningmeester afspraken kunnen maken over een 
werkverdeling. 

Tenslotte kunnen de Regio-HB-Ieden de taak van 
vertegenwoordiger in het bestuur van Wetenschappelijk 
Bureau, Bestuurdersvereniging of Opleidingscentrum 
op zich nemen. Bij de verdeling van de portefeuillès 
kan rekening worden gehouden met de woonplaats van 
de portefeuillehouders. Zo kan overleg tussen HB
Ieden met gelieerde portefeuilles snel en eenvoudig 
worden gevoerd. DB-leden hebben daarbij de 
coördinerende taak. 

Wat is de rol van de vertegenwoordigers van het 
Hoofdbestuur in de besturen van de Bestuurdersver
eniging, het Opleidingscentrum en het 
Wetenschappelijk Bureau? In de eerste plaats zijn zij 
volwaardig lid van het bestuur van de 'belending'. Zij 
zijn in tegenstelling tot collega's, niet door de ALV 
gekozen maar door het Hoofdbestuur benoemd. Dit 
maakt hen in de eerste plaats verbindingspersoon met 
het Hoofdbestuur. Zij verwoorden het standpunt van 
het Hoofdbestuur, geven problemen aan bij over
lappingen en zorgen voor een goede rapportage van 
de activiteiten van de 'belending' in het Hoofdbestuur. 
Dit kan bijvoorbeeld door relevante stukken op de 
agenda te zetten voor een HB-vergadering. Aangezien 
HB-vertegenwoordigers niet tot het veelal ingestelde 
Dagelijks Bestuur van de belending behoren, staan zij 
iets meer op afstand van de dagelijkse gang van 
zaken. 

De huidige bepalingen ten aanzien van het 
Wetenschappelijk Bureau houden in principe een 
voldoende waarborg in. Het in de Statuten verankerde 
recht van het Hoofdbestuur om het Wetenschappelijk 
Bureau te verzoeken onderwerpen in studie te nemen 
en de vertegenwoordiging met twee mensen, staan in 
principe garant voor voldoende afstemming. Centraal 
daarbij dient de planning van de onderwerpen (politieke 
agenda) op de lange termijn te staan. Het nu door het 
Wetenschappelijk Bureau gestarte onderzoek naar het 
sociale zekerheidsstelsel loopt parallel aan dat van het 
Hoofdbestuur. Dit is een goede aanzet. Via een 
versterkt vormgegeven relatie Hoofdbestuur
Wetenschappelijk Bureau, wordt tegemoet gekomen 
aan het knelpunt dat het Wetenschappelijk Bureau te 
ver van de partij staat. 

In de tweede plaats kan de afstand tot de partij ver
kleind worden door de werkgroepen nauwer aan te 
sturen en aan te doen sluiten bij onderwerpen die QP 

dat moment op de partijagenda staan (congressen, AR 
maar ook HB- en fractienotities). Afstemming van de 
agenda met de kamerfracties en Hoofdbestuur is 
daarbij essentieel. 
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Bij de Bestuurdersvereniging springen naast de twee 
afgevaardigden van het Hoofdbestuur de twee statutair 
vastgelegde adviseurs in het oog. Bestuurlijk bestaat 
geen relatie met het Opleidingscentrum, maar statutair 
zijn zowel de directeur Opleidingscentrum als de direc
tie van het Landelijk Secretariaat adviseur van het 
bestuur van de Bestuurdersvereniging. Het ligt voor de 
hand deze adviseurschappen te herformuleren. Parallel 
aan de aanbevelingen ten aanzien van de relatie 
Hoofdbestuur-Wetenschappelijk Bureau, kan gewerkt 
worden aan een onderling coherenter beleid. De taken 
van de Bestuurdersvereniging sluiten, bijvoorbeeld bij 
het behandelen van een conflict van een afdeling met 
een fractie, nauw aan bij de taken van het 
Hoofdbestuur. De Bestuurdersvereniging en de partij 
moeten werkzaamheden daarom goed afstemmen. 

Het Opleidingscentrum staat van de drie belendingen 
het dichtst bij de vereniging D66. Trainingen, scholing 
en informatie-bijeenkomsten zoals die door het 
Opleidingscentrum worden georganiseerd, vinden altijd 
plaats ter ondersteuning van activiteiten van de partij: 
fracties, besturen, campagnes etc .. Nauw contact met 
alle andere geledingen van de partij is hier dan ook 
gewenst. Het SHR geeft dit ook aan. Statutair is 
bijvoorbeeld zelfs sprake van een vertegenwoordiger 
van het Wetenschappelijk Bureau in het bestuur van 
het Opleidingscentrum. Het Wetenschappelijk Bureau 
ziet hier momenteel van af. Het Opleidingscentrum 
heeft een veel grotere overlap met de Bestuur
dersvereniging, die dan ook- in plaats van het 
Wetenschappelijk Bureau -een afvaardiging zou 
moeten hebben in dat bestuur. Juist omdat het 
Opleidingscentrum zo dicht op de partijorganisatie 
functioneert, dient meer invulling gegeven te worden 
aan de afvaardiging van het Hoofdbestuur in het 
bestuur van het Opleidingscentrum. Binnen het huidige 
SHR is het mogelijk om een lid van het Hoofdbestuur 
lid te laten zijn van het Dagelijks Bestuur (secretaris) 
van het Opleidingscentrum. Op die wijze kan de band 
Hoofdbestuur-Opleidingscentrum verder worden 
versterkt. 

Concluderend kan worden gezegd dat het 
hoofdbestuur vanuit bestuurlijk oogpunt alle eenheden 
met elkaar verbindt. Daarmee is het Hoofdbestuur 
verantwoordelijk voor en in staat tot coördinatie en 
optimalisatie van activiteiten. Dit vereist een werkwijze 
die enerzijds richtinggevend is, maar anderzijds 
signalen uit de andere organen vertaalt in het eigen 
beleid. Tijdige en heldere verzoeken van de 
arbeidsorganisatie en belendingen, adequate agende
ring, tijdige besluitvorming en regelmatige evaluatie van 
werkprogramma's zijn essentieel. Teneinde de 
coördinatie te optimaliseren zal op een aantal kleinere 
punten gekeken moeten worden naar de wederzijdse 
afvaardigingen. 
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4 COMMUNICATIE 

Over het algemeen zijn 066-ers het erover eens dat 
binnen de partij niet goed (genoeg) wordt 
gecommuniceerd. Al eerder is gezegd dat de 
kenbaarheid van elkaars verantwoordelijkheden (en 
daarmee informatiebehoefte) daarbij wel eens 
essentieel zou kunnen zijn. Het formuleren van 
werkplannen en wederzijds bespreken daarvan, is een 
goed hulpmiddel om deze kenbaarheid te vergroten. 

In de tweede plaats kan gedacht worden aan het 
verbeteren van de middelen om de boodschap over te 
brengen. Het realiseren van communicatie die twee 
kanten op gaat, staat daarbij centraal. Moderne 
communicatiemiddelen zoals een Bulletin Board 
System en elektronische communicatie (Internet) 
bieden ongekende mogelijkheden hiertoe. Regionale 
podia voor politiek debat kunnen ook in opzet en vorm 
stimuleren tot tweewegverkeer tussen politicus en 
kiezer, de afdeling en Den Haag. 

Ten aanzien van de partijbladen zijn drie doelgroepen 
te onderscheiden. Het betreft politieke beschouwingen 
van theoretische aard (IDEE), praktische informatie 
voor het 'kader' 0Joor de Draad) en een platform voor 
discussie met algemene ledeninformatie over 
stellingnames vàn de partij op congressen en in 
fracties (Democraat, Bulletin Board System, Postbus 
66). 

I 

Idee en Voor de Draad hebben een duidelijke functie 
binnen de partij. Idee wordt door velen te abstract 
gevonden, maar lijkt op dit moment wel degelijk een 
groep abonnees te hebben gevonden. Een vraag is of 
deze groep op termijn het blad blijft waarderen en de 
oplage in stand gehouden kan worden. Voor de Draad 
zal voortaan tien maal per jaar uitkomen, waarbij het 
blad niet kostendekkend is. Het komende jaar zal 
duidelijk worden of de informatiebehoefte groot genoeg 
is. Tenslotte kan de huidige rol van de Democraat als 
discussieplatform in twijfel worden getrokken. Wil de 
Democraat een rol als discussieplatform gaan 
waarmaken, dan is het in ieder geval van belang dat 
het blad tien maal per jaar verschijnt zodat beter op de 
actualiteit kan worden ingegaan. Het bestaan van drie 
middelen naast elkaar (Democraat, Postbus 66, BBS) 
is onwenselijk. Het is van belang dat de redactie 
prioriteiten stelt omdat de informatiebehoefte die naast 
IDEE en Voor de Draad rest, groot is. 
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5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

D66 kent traditioneel veel onverenigbaarheden tussen 
functie binnen of namens D66. Dit doet recht aan het 
principe van radikale democratisering en 'balance of 
power', maar leidt op veel plaatsen tot frustratie van 
deinzet van de vrijwilligers. Veel afdelingen moeten het 
HR wel met voeten treden, simpelweg omdat ze niet 
genoeg leden hebben om alle reglementaire functies te 
bekleden. Het Huishoudelijk Reglement dient op dit 
punt te worden herzien. Overigens is het, ook binnen 
het huidige reglement, mogelijk om bijvoorbeeld een 
verkiezingscommissie voor een aantal afdelingen 
tegelijk te laten opereren. 

Herziening is tevens noodzakelijk wat betreft de 
formele besluitvormingsregels voor ledenverga
deringen. Een bestuur is bij de voorbereiding gebonden 
aan een veelheid van regies. Altijd wordt hierin weer 
een hiaat gevonden, dat door middel van een nauw
keurigere omschrijving van de procedure kan worden 
gedicht. Deze ver doorgevoerde procedures kunnen 
nooit een gebrek aan vertrouwen in het functioneren 
van besturen wegnemen. Meer voor de hand ligt dan 
ook om de procedures juist te vereenvoudigen, de 
bestuursleden zijn tenslotte gekozen bestuurders die 
achteraf verantwoording af leggen aan de leden. Het 
reglement kan volstaan met algemene voorschriften die 
door het bestuur worden ingevuld. 

Hoe ziet het reglement er ten aanzien van de 
voorbereiding van de ledenvergaderingen uit? Het 
huidige systeem ('one man one vote') hoeft niet te 
worden aangetast. Het huidige reglement kent naast 
een onderwerp met een langdurig voorbereidend traject 
de zogenaamde actuele politieke moties (APM). Deze 
mogen niet over het hoofdonderwerp gaan en kunnen 
tot een in het congresreglement te bepalen moment 
worden ingediend. Deze APM's blijven gehandhaafd. 

De termijn waarop een congres tot besluitvorming kan 
komen over een hoofdonderwerp, dient te worden 
teruggebracht van meer dan een jaar tot minder dan 
zes maanden. Idealiter wordt onmiddellijk na een 
congres gestart met de formele toezending van de 
agenda van het volgende congres aan de leden. Het te 
bespreken onderwerp wordt volgens de themaplanning 
vastgesteld. Hierbij worden de fracties en de Advies
raad vanzelfsprekend betrokken, de agenda wordt altijd 
ter advisering voorgelegd. Het feit dat leden de agenda 
en de stukken ter besluitvorming een drietal maanden 
voor een congres in hun bezit hebben, maakt besluit
vorming mogelijk. Moties en amendementen die hierop 
door leden worden ingediend hoeven daarbij niet van 
te voren bij alle leden bekend te zijn. Dezelfde 
procedure geldt, zij het met kortere termijnen, voor een 
Algemene Afdelings- en Regiovergadering. 
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Ten tweede dienen kandidaatstellingsprocedures voor 
vertegenwoordigende lichamen inzichtelijker te worden. 
Daartoe is vermindering van de keuze-mogelijkheden 
essentieel. Het huidige onderscheid tussen het HR en 
het Verkiezingsreglement (bijlage D) is niet duidelijk. 
Individuele kandidaatstelling en het houden van een 
stemming onder de leden kan gehandhaafd blijven. De 
rol van stemadviescommissies wordt momenteel 
onderzocht met medewerking van een universiteit. De 
uitkomst van dit onderzoek moet eerst afgewacht 
worden voordat uitspraken gedaan worden. 

Uitgangspunt bij een goede partijorganisatie is het 
behalen van maximale resultaten gegeven de beperkte 
werkkracht. Mensen zijn in de huidige maatschappij 
slechts onder voorwaarden bereid om zich te 
commiteren aan een partij. De stap wordt genomen als 
de partij een professionele indruk maakt. Het liefst ziet 
de vrijwilliger een duidelijke - ook in de tijd 
afgeronde - taak. Vaste besturen en commissies 
worden daarom tot een minimum beperkt. 

De programmacommissie is een ad-hoc bestuurscom
missie die het verkiezingsprogramma voorbereidt. leder 
partijniveau heeft verder een kas- of financiële 
commissie en een verkiezingscommissie (vast of ad
hoc). Afdelingen kennen een ad-hoc stemcommissie, 
landelijk functioneert een rapportagecommissie. 
Landelijk zijn de financiële-, verkiezings- en 
rapportagecommissie vaste commissies. 

Bestuursleden op afdelings- en regiuoniveau worden 
als algemeen bestuurslid gekozen, niet in functie. 
Uitzonderingen hierop zijn de voorzitter en de 
penningmeester. 

6 REGIO'S EN AFDELINGEN 

D66 heeft een structuur waarbij regio's en afdelingen 
relatief autonoom functioneren. Zij zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen verkiezingsprogramma, 
kandidatenlijsten en bestuurlijke zaken. Uiteindelijk 
vormen de regio's en afdelingen echter een integraal 
onderdeel van de partij. Het is daartoe noodzakelijk om 
te definiëren op welke wijze de relatie afdeling-regio
landelijk vorm wordt gegeven. 

Lokale en provinciale verkiezingsprogramma's en 
kandidatenlijsten worden altijd ter beschikking gesteld 
van het Landelijk Secretariaat. Hoofdbestuur en 
Landelijke Verkiezingscommissie hebben hierin volgens 
het huidige reglement een toezichthoudende taak. 
Deze taak moet duidelijker omschreven worden. Leden 
moeten hiernaast voortaan het recht hebben om 
bemiddeling te vragen van het hoofdbestuur bij 
conflicten in afdelingen en regio's. Op deze wijze kan 
schade aan de partij worden voorkomen. 
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Het provinciaal niveau 
ledere provincie heeft een D66 equivalent in de vorm 
van een regiobestuur en een algemene 
regiovergadering. De bestuurlijke herindeling van 
Nederland wordt hierbij gevolgd. Regio's functioneren 
parallel aan de afdelingen met als taak het 
voorbereiden van programma en campagne voor de 
provinciale Statenverkiezingen, evenals de controle op 
de uitvoering van dat programma door de statenfractie. 

Het gemeentelijk niveau 
Het basisniveau waarop de vaste besturen en 
commissies actief zijn is de afdeling. Daar Zodra een 
gemeente 20 leden of meer bevat kan zij besluiten tot 
het oprichten van een afdeling. Hierover wordt in 
eerste instantie met het regiobestuur contact 
opgenomen, dat de oprichting bevestigd en formeel 
doorgeeft aan het hoofdbestuur. Komt een afdeling 
onder de tien leden, dan kan besloten worden tot 
opheffing van de afdeling. Daar waar kleine afdelingen 
de behoefte hebben om samen verder te gaan is dit 
een goede zaak die ondersteuning verdient. Op deze 
manier kunnen van onderaf eenheden worden opge
bouwd die en grotere slagkracht hebben. 

Een afdeling heeft een steunfractie, hiernaast bereidt 
een programmacommissie het verkiezingsprogramma 
voor en ledenvergaderingen spreken zich uit over het 
beleid van de fractie. Zij worden bij de procedurele 
voorbereiding van verkiezingen - waar mogelijk -
rechtstreeks ondersteund door het landelijk 
Secretariaat. 

Afdelingen en provincies krijgen rechtstreeks van het 
Hoofdbestuur - naast een vast basisbedrag - een 
substantieel hoger bedrag per lid dan nu gebruikelijk is. 
Grotere verbanden (regio's) krijgen daarbij minder dan 
een afdeling, aangezien zij schaalvoordelen genieten. 
Voor ieder nieuw lid ontvangt de afdeling of regio die 
het lid geworven heeft in het eerste jaar dertig gulden. 

Regionale servicepunten zijn in de voorgestelde 
organisatie niet noodzakelijk. 
Een voor afdelingen toegankelijk landelijk Secretariaat 
kan een intermediaire rol van de regio overbodig 
maken. Dit is alleen haalbaar als alle 
arbeidsorganisaties (inclusief die van de fracties) tot 
een goede onderlinge afstemming komen. Het 
beschikken over een goed professioneel apparaat blijft 
essentieel voor de partij. 

7 POLITIEKE DISCUSSIE 

De politieke partij heeft als taak het in verband brengen 
van elementen die de burgers van verschillende kanten 
op zich af zien komen. Daarvoor is het van belang om 
intern tot goede afstemming te komen, maar voeding 
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van onderaf met nieuwe ideeën is even onmisbaar. 
Deze voeding komt in de huidige structuur minder uit 
de verf. Zowel Den Haag, regio's als afdelingen 
hebben moeite om deze discussie goed vorm te geven. 

Een politieke partij kent meerdere functies, niet de 
minst belangrijke hiervan is het stimuleren van het 
politieke debat. Voor D66 geldt dat om twee redenen 
misschien nog meer dan voor andere partijen: 

naast specifiek politieke issues is de (open) 
rnanier van politiek bedrijven de bindende 
factor voor D66-ers. Daarom mag de 
discussie zich niet beperken tot bepaalde 
geledingen in de partij; 
D66 is van oorsprong een ideeënpartij. Om 
niet te verworden tot uitsluitend een 
pragmatische partij moeten steeds opnieuw 
ideeën worden ontwikkeld. 

Een manier om het politieke debat te intensiveren, -
zowel met de eigen leden binnen de partij als met de 
kiezers - is door het organiseren van regionale podia. 
Daarbij moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan: 

* 

* 

* 

* 

het organiseren van discussie op een goede 
schaal (eenheden van tussen de 200 en 400 
leden). Voor veel regio's geldt dat de 
afstanden tot de leden in de afdelingen zowel 
letterlijk als figuurlijk te groot zijn. Hierdoor is 
de betrokkenheid van leden minder dan 
gewenst. Bovendien heeft voor het 
regiobestuur de eerste prioriteit het besturen 
van de regio, en zijn zij logischerwijs niet altijd 
even goed in staat hun energie ook te 
besteden aan regionale podia; 
de podia hebben geen ad-hoc karakter. Voor 
de deelnemers moet duidelijk zijn wat met de 
uitkomst gebeurt. Doordat er niks met de 
uitkomsten van de regionale podia wordt 
gedaan (aanbeveijngen aan de partij, discussie 
met andere organisaties, werkgroep voor 
verdere verdieping etc.) verstomt de discussie. 
Door het opzetten van subregionale werkgroe
pen die een onderwerp bediscussiëren met de 
regionale podia als eindprodukt of door het 
agenderen van congresonderwerpen op de 
podia, krijgt het Podium een vaste plek in de 
discussie; 
de podia moeten grote bekendheid hebben 
onder de leden en centraal worden aangekon
digd; 
voldoende financiën zijn beschikbaar om de 
avond aan het publiek aan te kondigen en om 
een lokatie en programma met voldoende 
uitstraling te realiseren; 
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* ondersteuning van het Landelijk Secretariaat, 

het Opleidingscentrum en het Wetenschap
pelijk Bureau bij het realiseren van de 
bijeenkomst. 

Op kortere termijn hebben podia vooral kans van 
slagen wanneer zij dienen als voorbereiding voor 
congressen. Aangezien de ledenvergaderingen - zowel 
op landelijk, regionaal en afdelingsniveau - in eerste 
instantie bedoeld zijn voor politieke besluitvorming, valt 
de discussievorming als voorbereiding voor congressen 
nogal eens in het water. Regionale podia zijn 
daardoorde rnanier om deze lacune op te vullen. 
Overigens wil dit niet zeggen dat er niet veel meer 
onderwerpen zijn waarover podia te organiseren zijn. 
Het is echter beter om op één onderwerp dieper in te 
gaan, dan een aantal onderwerpen oppervlakkig te 
behandelen. Dus niet verbreding van de discussie 
maar verdieping. Op een podium worden maat
schappelijke groeperingen en andere partijen altijd 
uitgenodigd. 

Op termijn is het streven dat de podia ook gerealiseerd 
kunnen worden door de regio's en afdelingen zelf, 
waarbij het onderwerp gekozen wordt dat op dat 
moment verdieping nodig heeft. De onderwerpen die 
op een podium besproken worden komen voort uit de 
themaplanning. Deze themaplanning wordt niet alleen 
door het hoofdbestuur en de fracties gevoed, maar 
door de hele partij. Zodra een werkgroep (landelijk, 
provinciaal of regionaal) een idee heeft dat naar hun 
idee uitgewerkt moet worden maken zij dit kenbaar aan 
het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur stelt een 
beredeneerd antwoord waar het onderwerp een plaats 
krijgt in de meningsvorming in de partij. Het kan 
onderwerp worden van een (centraal gesubsidieerd) 
podium, een discussiebijeenkomst op het congres, 
hoofdonderwerp worden van een congres etc. 
Vanzelfsprekend is het ook denkbaar dat besloten 
wordt het onderwerp niet landelijk op te pakken. 

De podia zijn niet besluitvormend in de zin van het 
Huishoudelijk Reglement. De voorbereiding van 
congressen op deze podia zal dan ook niet in de vorm 
van bespreking van moties en amendementen 
plaatsvinden. De uitkomsten van de discussie kunnen 
door de aanwezige leden wel met de nodige 
handtekeningen worden ingebracht op het congres. 
Deze werkwijze sluit goed aan bij de formule van het 
Congres Nieuwe Stijl. 

·Ten behoeve van Regionale Podia vormt het 
Hoofdbestuur een substantieel fonds. Deze subsidiepot 
wordt beheerd door de politieke hoek van het Dagelijks 
Bestuur. Het is wenselijk dat met dit geld ook 
gemeenschappelijke activiteiten met de belendingen 
worden opgezet. Belangrijk criterium bij het toekennen 
van subsidie is, naast de inhoud van het voorstel, de 
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schaal van de activiteit. Een hele regio is vaak te groot 
en een afdeling te klein. Samenwerking tussen 
afdelingen wordt zo sterk gestimuleerd. 

Naast de behoefte om onderwerpen inhoudelijk uit te 
diepen hebben fracties en Hoofdbestuur vaak de 
behoefte aan een klankbord dat op korte termijn kan 
adviseren over meer actuele onderwerpen. Het is 
hierbij van belang dat een groep bijeengebracht wordt 
die voldoende 'het gevoelen' in de partij over het 
onderwerp kan verwoorden. Hiertoe wordt aan de 
Adviesraad een nieuwe vorm gegeven. 

Zodra Adviesraadsleden, het Hoofdbestuur of de fractie 
aangeeft behoefte te hebben aan een bijeenkomst, zet 
het Landelijk Secretariaat zich in om deze bijeenkomst 
te organiseren. Vertegenwoordigers van de genoemde 
groepen nemen deel aan een forumdiscussie over het 
onderwerp, eventueel wordt een expert gevraagd een 
inleiding te houden. De Adviesraadsleden uit de regio 
waar de discussie plaatsvindt hebben de taak de 
discussie inhoudelijk voor te bereiden en hun 
conclusies van de avond aan de fracties en/of het HB 
aan te bieden. De leden in de regio ontvangen een 
uitnodiging om vanuit de zaal deel te nemen aan de 
discussie. Voor deze adviesbijeenkomsten zijn ruime 
financiële middelen beschikbaar, hoewel door de 
lagere frequentie beperkter van omvang dan voor de 
Regionale Podia. 

8 CONCLUSIES 

In dit rapport is, soms nog met grove pennestreken, 
een vernieuwde organisatie van D66 neergezet. De 
aanbevelingen die in dit rapport zijn gedaan zijn 
driesoortig: 

aanbevelingen waarvoor wijzigingen van het 
Huishoudelijk Reglement noodzakelijk zijn 
aanbevelingen die het hoofdbestuur zelf 
onmiddellijk ter hand kan nemen 
aanbevelingen waarvoor de begroting 
dusdanig moet worden aangepast, dat het 
hoofdbestuur de aanbevelingen pas na het 
indienen van een nieuwe begroting kan 
realiseren. 

Zoals hierboven is beschreven zijn om een aantal 
andere zaken te realiseren structuurwijzigingen nodig. 
Dat houdt in dat het Huishoudelijk Reglement moet 
worden aangepast. Het Huishoudelijk Reglement moet 
minder onverenigbaarheden gaan bevatten en 
inzichtelijker van opzet worden wat betreft de 
voorbereiding van ledenvergaderingen en interne 
verkiezingen. De onderlinge vertegenwoordiging tussen 
Hoofdbestuur en Bestuurdersvereniging en 
Opleidingscentrum, kan op punten verbeterd worden. 
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I CONGRES- ALV 61 I 
Het Dagelijks Bestuur wordt verkleind tot zes personen 
en handelt zelfstandig partijorganisatorische zaken af. 
Besturen worden voor een termijn van drie jaar 
gekozen. Vaste commissies worden, op regionaal- en 
afdelingsniveau, tot een minimum beperkt. Besturen op 
lokaal en regionaal niveau worden, met uitzondering 
van de voorzitter en penningmeester, niet meer in 
functie gekozen. Afdelingen ontvangen rechtstreeks de 
afdracht per lid vanuit Den Haag. 

De volgende aanbevelingen kan het hoofdbestuur 
onmiddellijk ter hand nemen. In het op te stellen 
werkplan worden de ideeën over ledenwerving 
uitgewerkt en geconcretiseerd. Hetzelfde geldt voor de 
kennis-en-kunde-bank. Met de Bestuurdersvereniging 
worden afspraken gemaakt over opvang van oud
bestuurders, met het Opleidingscentrum over scholing. 
Het werkplan, opgesteld door het DB, bevat tevens een 
lange termijn themaplanning. Deze planning bevat 
naast congresonderwerpen ook onderwerpen die via 
een ander middel dan het congres ter hand kunnen 
worden genomen. Hier is afstemming met de SWB 
essentieel. Op kleine schaal kan begonnen worden met 
het organiseren van regionale podia. De relatie en 
mate van samenwerking tussen de besturen van de 
belendingen kan ook zonder reglementaire wijziging 
worden versterkt. 

Hetzelfde geldt voor de arbeidsorganisaties van partij, 
belendingen en fracties. Het DB handelt organisa
torische zaken zelfstandig af. Tenslotte verdient de 
lopende proef met moderne communicatiemiddelen 
blijvend alle aandacht van het HB. 

Tenslotte kunnen een aantal belangrijke zaken 
gerealiseerd worden door het hoofdbestuur, maar niet 
dan nadat zij de nodige aanpassingen in de begroting 
heeft gerealiseerd. Het hoofdbestuur zal in het najaar 
een doorberekening van de onderstaande voorstellen 
presenteren aan het congres. In de eerste plaats is 
voor het verhogen van de frequentie van de Democraat 
geld nodig. Ten tweede is dat het overgaan tot het 
beschikbaar stellen van een vergoeding voor DB
leden. Het voorzitterschap wordt een betaalde part
time functie. De verhoging van de afdracht aan de 
afdelingen zodat de basis van de partij wordt versterkt 
betekent eveneens een fundamentele ingreep in de 
begroting. Tenslotte moet plaats worden ingeruimd 
voor de Regionale Podia en Adviesbijeenkomsten. 
Deze bijeenkomsten kunnen dan bijdragen aan de 
gewenste communicatie die twee kanten op gaat. Zo 
biedt D66 de ruimte voor politiek. 

I WETENSCHAPPELIJK BUREAU I 
Door de SWB wordt gewerkt voor de politieke 
vertegenwoordiging, de politieke partij en aan de 
'politieke probleemstelling' in het algemeen. Het betreft 
onderwerpen die spelen op het snijvlak van politiek en 
maatschappij en van samenleving en overheid. De 
onderwerpen worden gekozen in samenspraak met de 
kamerfracties, individuele kamerleden en de politieke 
top van D66. Het betreft zaken die op de politieke 
agenda zullen verschijnen en waaraan nader 
onderzoek moet worden besteed. Bij deze formule ligt 
het accent op het denken zelf; analyses, neergelegd in 
publikaties, die moeten leiden tot beleidsgerichte 
uitgangspunten. 

De open samenleving en haar vrienden 

Dit is de titel van een 'vriendenboek', een cadeau voor 
Jan Glastra van Loon voor zijn vijfenzeventigste 
verjaardag. 
Ongeveer een jaar geleden werd de idee geboren om 
met Jan in discussie te gaan. In de brochure 'De 
ruimte waarin wij leven', had Jan Glastra van Loon zich 
immers uitgelaten over het open karakter van de ruimte 
waarin wij leven. Wij hebben deze tekst, waarmee het 
boek tevens opent, aan een aantal auteurs voorgelegd, 
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waaronder een aantal oud-promovendi, oud-collega's 
en vrienden, wier inzichten door Jan ontegenzeglijk 
interessant gevonden worden. 
En zo groeide het boek, het groeide uit tot een waar 
samenstel· van diagnose en commentaar omtrent het 
democratisch karakter van de maatschappij waarin wij 
leven. Als zodanig vormt het een caleidoscoop van 
filosofische, sociologische, juridische, cultuur
theoretische en vooral ook persoonlijke inzichten. 
Wij hopen met de publikatie van deze inzichten tevens 
iets te doen aan de stilstand van het denken over 
democratie, waar dit zich fixeert op de formele kanten 
en vooral om het management van de democratie. 
Democratie is, naast een vorm van bestuur, ook en 
vooral een levenswijze. En de ruimte hiervoor, daar 
gaat het hier om. 
De auteurs in dit door Boom uitgegeven boek zijn: 
Kees Schuyt, Christiaan de Vries, Pieter Fokkink, lnge 
van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, 
Herman van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, 
Greetje den Ouden-Dekkers, R.A.V. van Haersolte en 
Cees Maris. De SWB kan u het boek met een speciale 
ledenkorting aanbieden. In de boekwinkel is de prijs f 
39,50. Voor leden van D66 is de prijs /29,50.(ex porto) 
Bestellen kan telefonisch of door middel van 
onderstaande bon. 
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WETENSCHAPPELIJK BUREAU I 
Cliëntgebonden budget, 
voor wie en hoe ver? 

Conferentie van de werkgroep Volksgezondheid van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 

De complexiteit van de moderne samenleving heeft de 
mogelijkheden voor centrale sturing verminderd. 
Daarnaast lijkt de cultuur als zodanig steeds meer op 
het individu gericht te raken. De nadruk die in D66 
wordt gelegd op het democratisch proces vormt ook 
daarom een actueel politiek concept. Het beginsel van 
de eigen verantwoordelijkheid schept echter een 
dilemma met een uitgesproken politiek karakter. Waar 
moet het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid 
plaats maken voor dat van de beschermwaardigheid? 

Ook binnen de vormgeving aan de gezondheidszorg 
wordt gestreefd naar het zichtbaar maken van eigen 
verantwoordelijkheid. Het selecteren ('trechteren') van 
zorg die voor eigen rekening en verantwoording 
gegeven kan worden, en nominalisering van de 
premies zijn hier voorbeelden van. 
In het recent verschenen SWB-cahier 'Denkend over 
een nieuw stelsel van gezondheidszorg ... een 
conceptueel model' wordt voorgesteld maatregelen te 
nemen die leiden tot versterking van de zorgvrager. 
Deze geeft immers een natuurlijk tegenwicht aan de 
zorgverlener. Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor 
het proces van zorgverlening. 
Een van de middelen waarmee die 
verantwoordelijkheid zichtbaar gemaakt kan worden, is 
het cliëntgebonden budget. Het principe van 
bestedingsverantwoordelijkheid bij de zorgvrager is 
politiek weinig meer omstreden. Wèl is de vraag op 
welke wijze en wáár dit beginsel in de 
gezondheidszorg kan worden ingebouwd. Met name 
dient voorkomen te worden dat de zwakkeren zouden 
lijden onder de effecten die de bestedingsvrijheid, bij 
hen die daarvoor kiezen, zouden kunnen oproepen. 
Daarnaast kan men zich afvragen of het 
cliëntgebonden budget ook op andere terreinen dan die 
van de verzorging en verpleging toepasbaar zou zijn 
kunnen zijn. 

Drie vragen zullen centraal staan 

1. Hoe wordt ongelijkheid tussen naturacliënten 
en budgetcliënten voorkomen? 

2. Welke kenmerken van cliënten bepalen de 
geschiktheid voor een budget, en hoe kan 
ongeschiktheid voorkomen worden? 

3. Is het cliëntgebonden budget ook op andere 
categorieën van zorgverlening toepasbaar? 
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Programma 

Voorzitters: 

12.30 uur 
13.00- 13.10 uur 

13.10- 13.20 uur 

13.20- 13.30 uur 

13.30 - 13.40 uur 

13.40 - 13.50 uur 

13.50- 14.00 uur 

14.00- 14.10 uur 

14.00 - 15.00 uur 
15.00 - 16.30 uur 
16.30- 17.00 uur 

R.M.H. Schaub, tandarts, 
adjunct directeur Academisch 
Ziekenhuis Groningen 
S.P.C. Groen, klinisch 
geriater Kennemergasthuis, 
Haarlem 

Zaal open, ontvangst 
Mevr. dr. E Borst-Ei/ers, 
minister VWS 
Prof dr. P.A. H. van Ueshout, 
directeur NIZW 
Mr. A.F.M. Dekkers, directeur 
Nederlandse 
Patiënten/Const,Jmenten 
federatie 
Ir. J. Knipscheer, directeur 
thuiszorg Rotterdam 
Drs. J. de Kroes, directeur 
thuiszorg NTN 
Drs. J.A.M. van Adrichem, 
directeur ANOVA 
Dr. Th. Miltenburg, 
onderzoeker lTS 
Uitloop sprekers, pauze 
Discussie met de zaal 
Afsluiting 

De conferentie wordt gehouden op zaterdag 20 mei 
aanstaande in zaal Zeezicht, Nobelstraat 2 te Utrecht. 
De kosten bedragen f 35,-. Aanmelden kan 
telefonisch of schriftelijk op onderstaand adres. 

Brochure Bestuurlijke Dilemma's 

ledere bestuurder stuit in zijn functie wel eens op bijna 
onoverkomelijke problemen, delicate kwesties waarin 
het moeilijk kiezen is en waarbij niet onmiddellijk voor 
de hand ligt wat juist, goed en wenselijk is. Deze 
bestuurders bevinden zich met andere woorden in een 
dilemma-situatie. Voor een politicus in het openbaar 
bestuur is zo'n dilemma-situatie uitermate lastig te 
hanteren. Immers, hij functioneert binnen de publieke 
ruimte en kan zich niet voor beraad zomaar van dè 
buitenwereld afzonderen en hij is in principe steeds 
aansprakelijk vanwege zijn bijzondere 
verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Wat te 
doen? 
In een gezamenlijke uitgave van het wetenschappelijk 
bureau en de bestuurdersvereniging is getracht om een 
aantal handreikingen te geven aan bestuurders die in 
zulk soort situaties terecht zijn gekomen. Enerzijds om 
hen te helpen tot een oplossing te komen en 
anderzijds om de achtergronden van het ontstaan 
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I WETENSCHAPPELIJK BUREAU I 
ervan te onderzoeken. De brochure Bestuurlijke 
Dilemma's bevat derhalve concrete gevalsbe
schrijvingen van bestuurlijke dilemma's en meer 
theoretische achtergrondartikelen over oorzaken en 
gevolgen van dilemma's. Dit heeft een levendige 
confrontatie van praktijk en theorie opgeleverd. 
De brochure is geen handleiding in de Amerikaanse 
'How to'-traditie geworden, maar het is wel een 
interessante onderzoekingstocht door de wondere 
wereld van het openbaar bestuur. Kortom een 
aanrader voor iedereen die in politiek en bestuur is 
geïnteresseerd en zo eens dieper in de praktijk wil 
duiken. De brochure kost f 19,50 (ex porto). 

~~· ~~n ~ w~n~h~~lijk OOr~. 

Inhoud van nummer 1, 1995 

Redactioneel, Machinaties 

Bestuurlijke dilemma's, enkele kanttekeningen 
bij de recent verschenen brochure bestuurlijke 
dilemma's, door Carel Tielenburg en Philip 
ldenburg 
Twee artikelen over hetzelfde onderwerp; het 
eerste vormt de introductie op het thema, het 
tweede gaat dieper in op de aard van het 
zogenaamde klassieke dilemma 

Post-ideologische politiek, of D66 in het 
politieke spectrum, door Pieter Fokkink 
Wat is de positie van de politieke partij D66 in 
een tijdperk waarin wetenschap en technologie 
een de dienst uitmaken? Een bestuurlijk 
dilemma ... 

De hoofdzonden van het buitenlands beleid, 
door Bob van den Bos 
Ons neerleggen bij de kloof tussen realiteit en 
ideaal èn liever gelijk hebben dan krijgen zijn 
de twee hoofdzonden van het Nederlandse 
buitenlandbeleid. Hoe kan het beter? 

Keren of negeren, extreem-rechts blijft een 
probleem, door Erik Jan Bolsius 
Welke mogelijkheden biedt het recht om 
extreem-rechtse opvattingen en praktijken te 
bestrijden? 

Naar een maatschappelijke benadering van de 
economische orde, door Wim Jenniskans 

De werking van de economie vraagt om een 
integraler benadering. Een 'verkenning' 
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Geen progressieve maar een liberale 
volkspartij is nodig, door Meine Henk Klijnsma 
Door Paars zijn de politieke partijen in een 
ander verhouding tot elkaar komen te staan. 
Wellicht is het tijd voor een liberale volkspartij 

De gemeente neemt de wijk, column door 
Willem Sledóering 

Ik bestel: 

0 Het boek 'De open samenleving en haar 
vrienden' Prijs voor leden f 29,50 

0 Brochure 'Bestuurlijke Dilemma's' Prijs f 19,50 
0 SWB-Cahier 'Denkend over een nieuw stelsel 

van gezondheidszorg' Prijs f 10,-
0 'De waarde van de democratie' Prijs 1 2,50 
0 SWB-Nota 'Inzet voor vrede' Prijs f 12,50 
0 Brochure 'De ruimte waarin wij leven' f 19,50-
0 Brochure 'Referenda en Politiek'. f 19,50-
0 Brochure 'Duurzame Ontwikkeling' f 19,50-
0 Brochure 'De veranderende rol van de 

politieke partijen'Prijs f 15,-
0 SWB-Cahier 'In Goede Banen', over het 

verschijnsel migratie Prijs 1 10,-
0 SWB-Cahier 'Denken over democratie, van 

forum naar partnerschap' Prijs f 10,-
0 SWB-Cahier 'Relatie en Huwelijk' Prijs I 8,-
0 SWB-Nota 'Op zoek naar publiek' prijs f 5,-
0 SWB-Cahier 'Ingrijpen in menselijk leven' 

f 12,50 

Het tijdschrift Idee 
Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 30 pagina's per 
nummer. Een abonnement kost f 74,- per 
jaar. Een los nummer kost f 17,-

0 
0 

lk neem een abonnement 
Ik wil een los nummer 

0 Ik meld mij aan voor de conferentie 
cliëntgebonden budget, op 20 mei in Utrecht 

(alle prijzen zijn exclusief porto) 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: ........................ . 

Deze bon opsturen naar SWB 066, 
Noordwal 10, 2513 EA Den Haag 
Telefonisch bestellen 070-3621515 
Fax 070-3641917 
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I BESTUURDERSVERENIGING I 
AGENDA BESTUURDERSVERENIGING 
22 april Bestuurlijke organisatie. Meer informatie 

vindt u elders op deze pagina. 
20 mei Statendag voor de statenleden. Statenleden 

ontvangen een uitnodiging thuis. 
17 juni Algemene ledenvergadering 

Bestuurdersvereniging in Orpheus in 
Apeldoorn. Het centrale thema is onderwijs. 
Meer informatie vindt u elders op deze pagina. 

2 sept Themadag financieel beleid i.s.m. het 
Opleidingscentrum. Deze vindt plaats in De 
Reehorst in Ede. 

30 sept Bestuurderscongres in het Evertshuis in 
Bodegraven. 

17 nov Wethoudersmiddag. Centraal thema is het 
sturend vermogen van het college. 

Bestuurlijke organisatie 
zat. 22 april in Zeezicht in Utrecht (10.00- 15.00 uur). 
Onlangs bracht het kabinet een discussienota over de 
bestuurlijke inrichting van ons land. De themadag van 
de Bestuurdersvereniging heeft als doel om de D66-
bestuurders te informeren over de inhoud ervan en om 
een gezamenlijk D66-standpunt over dit onderwerp te 
ontwikkelen. Jacob Kohnstamm en Olga Scheltema 
zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Opgave is 
mogelijk door middel van de antwoordbon. Deelnemers 
dienen de kosten van deze ochtend (f 15,- voor leden 
van de Bestuurdersvereniging en f 25,- voor niet
leden) over te maken op de giro van de 
Bestuurdersvereniging o.v.v. nummer 7029. 

Algemene ledenvergadering 
Bestuurdersvereniging 
zaterdagmiddag 17 juni van ong. 13.00 tot 17.00 uur 
in Orpheus in Apeldoorn. 
Het centrale thema is onderwijsbeleid. Daarnaast 
zullen enkele landelijke politici aandacht besteden aan 
de algemene gevolgen van het kabinetsbeleid op de 
provincies en gemeenten. 
Allereerst worden drie inleiçlingen gehouden over de 
algemene ontwikkelingen in het onderwijs 
(decentralisatie, basisvorming, Weer samen naar 
school etc.); over de bestuursvormen van het openbaar 

onderwijs; en over onderwijs en arbeidsmarkt 
Vervolgens wordt in een forumdiscussie het thema van 
de bestuursvormen van het openbaar onderwijs verder 
uitgediept. 
Aanmelding voor de ledenvergadering is al mogelijk 
d.m.v. onderstaande antwoordstrook. De kosten 
bedragen f 20,- voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en f 30,- voor niet-leden en 
kunnen worden overgemaakt op de giro van D66 
Bestuurdersvereniging o.v.v. nr 7037. 

OPGAVESTROOK 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: ........................ . 

0 neemt deel aan de themadag over Bestuurlijke 
organisatie op zaterdag 22 april. Maakt het 
verschuldigde bedrag (f 15,- voor leden van 
de Bestuurdersvereniging en f 25,- voor niet
leden) over op de giro van de Bestuurders
vereniging o.v.v. nummer 7029. 

0 neemt deel aan de Algemene leden-vergade
ring van de Bestuurdersvereniging op 17 juni. 
Maakt het verschuldigde bedrag (f 20,- voor 
leden van de Bestuurdersvereniging en f 30,
voor niet-leden) over op giro van D66 
Bestuurdersvereniging o.v.v. nummer 7037. 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

Deze bon dient u toe te sturen aan D66 
Bestuurdersvereniging, Noordwal 10, 2513 EA Den 
Haag. Faxnummer: 070-3641917. 
Het gironummer is: 90866 t.n v 066 
Bestuurdersvereniging te Den Haag. Vergeet u niet het 
boekingsnummer te vermelden? 

VOORAANKONDIGING 

THEMABIJEENKOMST D66-AFDELINGSBESTUURDERS 

In het najaar van 1995 organiseert het Opleidingscentrum een bijeenkomst voor afdelingsbestuurders. In vorige 
bijeenkomsten ging het vooral over functionele taken van het afdelingsbestuur zoals het voorzitterschap, de 
secretaris etcetera. In deze bijeenkomst zal er veel meer aandacht zijn voor de politieke zijde van een 
afdelingsbestuur. Ondermeer komen aan de orde: de relatie met de fractie, de uitvoering van het verkie
zingsprogramma en de opzet van een steunfractie. 
Afdelingsbesturen worden van het definitieve programma, tijdstip en plaats op de hoogte gebracht. 
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I OPLEIDINGSCENTRUM I 
DOELTREFFEND EEN BIJEENKOMST LEIDEN 22 april 

Het Opleidingscentrum D66 houdt op 22 april een 
training voor leden van D66 die zo nu en dan een rol 
vervullen als gespreksleider of voorzitter van een 
vergadering, maar ook voor leden die dit in de nabije 
toekomst willen gaan doen. Het doeltreffende leiden 
van een vergadering stelt zekere eisen aan de 
gespreksleiding. Deze dient bijvoorbeeld alert te zijn, 
oog te hebben voor groepsprocessen en tevens het 
uiteindelijke doel van de bijeenkomst voor ogen te 
houden. 

Aan deze eisen wordt tijdens deze training, onder meer 
met behulp van een trainingsvideo, aandacht 
geschonken. Tevens wordt gekeken naar enkele 
elementaire basisregels: persoonlijke voorbereiding, 
voorbereiding van de agenda, vastleggen van 
conclusies en besluiten. 
De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, de kosten zijn 
/50,00 en de training wordt gegeven door Ellen 
Kleverlaan. 

THEMADAG D66-POLITIEK, KUNST EN CULTUUR 13 mei 

In samenwerking met de Groningse D66-afdeling wordt deze dag georganiseerd voor ieder die een dag wil delen 
met prominenten in de wereld van de kunst. Het programma omvat een rondleiding door het spraakmakende 
Groninger museum, gesprekken tussen vaklieden als Aad Nuis; Frans Haks, directeur Groninger museum; Edo 
Spier, D66 Eerste Kamerlid en architect; en Henk Pijlman, D66-wethouder. Daarnaast bieden wij u een lunch, een 
stadswandeling en een kijkje achter de schermen van de theaterwereld. Het gaat die dag om vragen als: 
*Wat zegt museumdirecteur Frans Haks over de bemoeienis van de politiek met zijn werk? 
*Wat zegt onze staatssecretaris Aad Nuis over zijn verantwoordelijkheid? 
* Zouden kunst en cultuur anders worden door D66-beleid? 
* Hoe werkt een wethouder die tot vreugde van omwonenden en verdriet van de deskundigen, de burger bij het 
beleid betrekt? 

Kom zaterdag 13 mei naar Groningen en neem een introducé mee. Geniet van een dag vol kunstbeleving en 
ontmoet politici, kunstenaars en hun dilemma's. Op 28 april of bij de 100e deelnemer sluiten wij de inschrijving. 
Kosten /45,-. 

U HEEFT HET WOORD 
20 mei 

Tijdens deze dag maakt u kennis met de 
basiselementen van elke presentatie: inleiding, 
uitwerking en conclusie. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan aspecten zoals nervositeit, aandacht 
vasthouden, audiovisuele ondersteuning, etc. Centraal 
in deze training staat de vraag: hoe zet ik een goede 
presentatie in elkaar? 
Gezien het intensieve karakter van deze training 
worden maximaal acht deelnemers ingeschreven. De 
training vindt plaats op 20 mei op het Landelijk 
Secretariaat van D66 in Den Haag en wordt gegeven 
door Roei van der Poort. De kosten zijn f 50,00 per 
deelnemer. 
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STUDIEDAG VOOR RAADSLEDEN 20 mei 

Vijf workshops rond de onderwerpen: 
* Het raadslid en de pers en andere media. In deze 
workshop is de aandacht gericht op de relatie met de 
pers, de valkuilen van een interview en uiteraard op de 
vragen van de deelnemers. 
*Het raadslid en het college van B&W. Of uw fractie 
nu deelneemt aan het college of niet, er is altijd een 
relatie met het college als geheel en met individuele 
wethouders. Hoe duidelijker deze relatie is, hoe 
prettiger u kunt werken. 
*Effectief in de raad. Hoe bepaal je je doel en hoe 
bereik je dat: strategieën en tactieken. 
* Effectief en Efficiënt omgaan met tijd. 
*De fractie en het afdelingsbestuur. Zonder afdeling 
zat u niet in de gemeenteraad en zonder uw inbreng 
wordt het partijprogramma niet uitgevoerd. De formele 
verantwoordelijkheden liggen vast maar hoe men daar 
in de praktijk mee omgaat vraagt enige wijsheid. 
Elke workshop wordt twee maal aangeboden, deel
nemers krijgen de kans aan twee verschillende work
shops mee te doen. Gastspreker is Gerrit Jan 
Wolffensperger. De dag vindt plaats in Utrecht. Kosten 
/37,50. 
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I 
KENNISMAKINGSDAG 
20 mei of 17 juni 

OPLEIDINGSCENTRUM 

SPEECH EN PRESENTATIE 
10, 11 en 17 juni 

I 
Kennismaken met D66 kan op 20 mei of 17 juni in 
Utrecht. Onder leiding van twee ervaren 066-ers 
worden de belangrijkste ideeën en doelstellingen van 
066 besproken. Er is ruimte voor uw vragen en er 
wordt aandacht geschonken aan de manieren om 
actief te zijn binnen de partij. Op 20 mei wordt de dag 
begeleid door Hanneke Blom (wethouder Lelystad) en 
Jan Willem van Waning (Tweede Kamerlid). Op 17 juni 
zijn de begeleiders Ruud Hessing (aankomend lid 
Eerste Kamer) en Dick Teegelaar (bestuurslid 
Opleidingscentrum). De maximaal 15 deelnemers ont
vangen ter voorbereiding de brochure 'Maak kennis 
met D66'. Kosten: /20,00. 

In een weekend en een daarop volgende zaterdag 
biedt het Opleidingscentrum de training 'Speech en 
presentatie aan. In het eerste deel zijn de oefeningen 
gericht op het versterken van het zelfvertrouwen. 
Vervolgens wordt een basis gelegd voor het 
voorbereiden, structureren en uitvoeren van een 
presentatie. Daarnaast komen het kunnen hanteren 
van storingen en interrupties aan bod. Diverse 
oefeningen worden aan de hand van video-opnamen 
bekeken en beoordeeld. Deelnemers ontvangen vooraf 
een cursusboek met oefeningen, tips en 
werkopdrachten. De training wordt gegeven door Max 
Peper en vindt plaats in Den Haag. De kosten zijn 
/150,00. 

THEMADAG VEILIGHEID 
zaterdag 2 september 

11 De toename van criminaliteit stelt de samenleving voor nieuwe en grotere problemen. Een groeiend gevoel van 
onveiligheid doet afbreuk aan de samenhang in die samenleving en ondermijnt het vertrouwen in de overheid. [. .. ] 
Gezocht moet worden naar nieuwe wegen in die brede maatschappelijke aanpak, zowel buiten als binnen het 
strafrecht. Essentieel hierbij is dat de burgers zich erkend en gesteund weten in hun bereidheid bij te dragen aan 
het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en onveiligheid 11 Uit: Het verkiezingsprogramma 94-98. 

Lokatie: Volksbuurtmuseum in Den Haag 

Albert van der Zalm, D66-raadslid in Den Haag en directeur van de Openbare basisschool Stortenbeker in de 
Schilderswijk begint met een inleiding op deze themadag over Veiligheid. Aan de hand van enkele voorbeelden 
geeft hij aan hoe er in de praktijk wordt omgegaan met (on)veiligheid. Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit 
workshops waarin wordt gediscussieerd over de volgende onderwerpen: ruimtelijke aspecten van onveiligheid, 
drugsproblematiek en gettovorming. 
Na deze discussie bieden wij u een lunch en een wandeling door de Schilderswijk. Hier worden enkele 
buurtbeheerprojecten bezocht en is er aandacht voor politie-activiteiten. Na deze kijk op de werkelijkheid volgt er 
een Veiligheidsdebat met Jacob Kohnstamm, Peter IJzerman (korpschef Twente) en Mieke Bloemendaal 
(burgemeester Culemborg). Discussieleider Han Polman zal hierbij nader ingaan op het integraal veiligheidsbeleid 
versus het grote-stedenbeleid; meer veiligheid versus minder politie; winkeliers en burgers en particuliere 
beveiligingsbureaus. In verband met de zomervakantie gaarne aanmelden vóór 1 juli aanstaande. 

LOKALE EN REGIONALE FINANCiëLE MIDDELEN 2 september 

In samenwerking met de Bestuurdersvereniging 
organiseert het Opleidingscentrum een bijeenkomst 
over financiële middelen en instrumenten. In een serie 
workshops en plenaire inleidingen wordt door een 
aantal deskundigen ingegaan op de actuele 
ontwikkelingen. Aan de orde komen ondermeer: lokale 
belastingen, de financiële verhoudingswet, Europese 
subsidiès, kerntakenbudgettering, de toezichthoudende 
taak van de provincie etcetera. 
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De bijeenkomst vindt plaats te Ede. De kosten zijn 
/32,50 voor leden van de Bestuurdersvereniging en 
/52,50 voor niet-leden van de Bestuurdersvereniging. 
Kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch. In verband 
met de zomervakantie gaarne aanmelden vóór 1 juli 
aanstaande. 
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I OPLEIDINGSCENTRUM 

THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 
21 oktober, Utrecht 

Op 21 oktober organiseert het Opleidingscentrum in samenwerking met de Euro-fractie van D66 een dag over 
D66-politek en Europa. 
Plenair komt ondermeer aan de orde: de bevoegdheden van en verhouding tussen Europees Parlement en 
Europese Commissie, de positie van D66 in het Europees Parlement. In een serie workshops komen vervolgens, 
onder leiding van een lid van de Euro-fractie en een kamerlid, een aantal belangrijke portefeuilles aan de orde: 
Buitenland & Veiligheid, Sociale Zaken & Werk, Milieu, Regionaal Beleid. 
De bijeenkomst vindt plaats te Utrecht. De kosten zijn /42,50 dit is inclusief documentatie, koffie, thee en een lunch. 

I 

IK BESTEL (s.v.p. aankruisen): 0 THEMADAG D66-POLITIEK, KUNST EN CULTUUR 
13 mei in Groningen. Kosten: /45,00 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING, prijs: /15,00. 
Brochure waarin voorschriften en regels uit de Statuten 
en het Huishoudelijk reglement van 066 inzichtelijk 
worden gemaakt. Alle bevoegdheden, rollen en taken 
van de voorzitter, de penningmeester, secretaris, 
secretaris politiek en van het 'gewone' bestuurslid 
worden beschreven. 
Er is vervolgens ruime aandacht voor de politieke taak 
van de afdeling en de verhouding van een afdeling tot 
de D66-fractie in de gemeenteraad. 

0 066 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD, 
prijs /25,00. 
Deze publikatie bevat onder andere de volgende 
onderwerpen: 
1 Raad in relatie tot het college en het ambtelijk 
apparaat; 
I Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering 
en de media; 
I Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, 
recht van initiatief en amendement, moties. 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK, /15,00. 

(alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief porto) 

0 VOOR DE DRAAD 
Een veelzijdig tijdschrift voor raads- en statenleden, 
afdelingsbestuurders en (lokaal) geïnteresseerde D66-
ers. Verschijnt tien maal per jaar met artikelen en 
interviews over lokale en regionale gebeurtenissen, 
wetenswaardigheden en nuttige informatie. Voor de 
Draad laat zien hoe bestuurders en leden van D66 in 
de rest van Nederland te werk gaan. Daarnaast biedt 
het tijdschrift vergelijkingsmateriaal, nieuws van de 
Bestuurdersvereniging en het actuele aanbod van het 
Opleidingscentrum. Een jaarabonnement kost /48,00. 
In het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging zit 
een abonnement inbegrepen. 

IK MELD MIJ AAN VOOR (s.v.p. aankruisen): 

0 DOEL TREFFEND EEN BIJEENKOMST LEIDEN 22 
april in Utrecht. Kosten: /40,00 
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0 U HEEFT HET WOORD 20 mei in Den Haag. 
Kosten /50,00 

0 STUDIEDAG VOOR RAADSLEDEN 20 mei in 
Utrecht. Kosten /37,50 

MAAK KENNIS MET D66 in Utrecht. Kosten: /20,00 
0 20 mei 
0 17 juni 

0 SPEECH EN PRESENTATIE 10, 11 en 17 juni in 
Den Haag. Kosten /150,00 

0 THEMADAG VEILIGHEID 2 september in Den 
Haag. Kosten /45,00 

LOKALE EN REGIONALE FINANCiëLE MIDDELEN 
2 september in Ede. 
0 /32,50 leden Bestuurdersvereniging 
0 /52,50 niet leden Bestuurdersvereniging 

0 THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 
21 oktober in Utrecht. Kosten /42,50 

Veertien dagen voor aanvang van de cursus krijgt u 
cursusmateriaal thuisgestuurd. Zodra u het 
cursusmateriaal ontvangen heeft, bent u definitief 
ingeschreven en verplicht de cursuskosten met 
bijgaande acceptgirokaart te voldoen. 

NAAM: 

STRAAT: ..................................................... NR. ........ 

PC en PLAATS: 

TELEFOON: 

FUNCTIE IN 066: 

UDNUMMER: 

Deze bon opsturen naar het Opleidingscentrum 066, Noordwal 1 o, 
2513 EA DEN HAAG of telefonisch bestellen: 070- 382 15 15 
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I EN VERDER ... I 
Voortvarend op elektronische snelweg 

Het prototype bulletin board (BBS) zoals beschreven in 
Democraat nummer 1 1995, is onder veel belang
stelling gedemonstreerd op het voorjaarscongres. Er 
werden onder andere mogelijkheden getoond voor het 
bekijken en versturen van (tekst)bestanden en het 
versturen van berichten. 
Aangezien de ontwikkeling van het BBS zich in een 
testfase bevindt, is de hoeveelheid informatie nog 
beperkt en slechts toegankelijk voor een kleine groep. 
De informatie die nu op het BBS aanwezig is, is onder 
meer afkomstig van de Tweede-Kamerfractie en het 
landelijk Secretariaat. 
In een volgende fase van het ontwikkeltraject zullen er 
meer geledingen van de partij bij het BBS betrokken 
worden. Het aanbod aan informatie kan dan voorlopig 
worden uitgebreid met de standpunten vanuit de 
andere fracties, stellingnames en verslagen van het 
Hoofdbestuur, persberichten en activiteitenagenda's. 

Top Project 

'Doe mij maar iets in de levensmiddelenbranche in 
Noord-Holland', gaf Tweede-Kamerlid voor D66 
Francine Giskes mee aan de organisatoren van het 
Top-project. Dit project is een initiatief van NCW/Jong 
Management om politici en jonge ondernemers met 
elkaar in contact te brengen. Zo werd Giskes voor een 
dag opeens directeur van een bedrijf met 160 
werknemers, Vleesch Dubois BV in Blokker. Zij maakte 
mee hoe kippen aan de ene kant van een gebouw 

Brief 

Gisteren de verkiezingsuitkomsten gezien. ( ... ) 
Bolkestein van de WD heeft onze kiezers wegge
snoept. laten we ons daar geen valse voorstellingen 
bij maken: hij heeft geen beeld uitgedragen van een 
neo-nazi. Wel van iemand die de problemen bij de 
naam durfde te nomen, problemen die bij vele 
Nederlanders leven, zoals de vrees voor etnische 
conflicten. ( ... ) D66 heeft ook iets gedaan, een daad 
gesteld. Wij hebben ons geprofileerd als een partij die 
een half minimumloon als basisinkomen uit zou willen 
keren aan de hele bevolking. ( ... ) 
We hebben een technisch hoogstandje op economisch 
gebied dichterbij willen brengen, een hoogstandje waar 
niemand om vraagt en dat in geen enkel buurland 
gerealiseerd is. Een van onze denktanks heeft dit alles 
voorgekookt en daarmee bewezen in ieder geval 
binnen D66 aanhangers te kunnen kweken. Met die 
steun hebben we ons echter vervreemd van de 
kiezers. We hebben een voor hen onbegrijpelijke 
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Daarnaast zullen er mogelijkheden gecreëerd worden 
voor deelname door het Wetenschappelijk Bureau, de 
Bestuurdersvereniging, het Opleidingscentrum en de 
Jonge Democraten. 
Het ligt in de bedoeling dat het BBS zal uitgroeien tot 
het basis-informatiesysteem ten behoeve van alle 
geledingen van de partij. Daarnaast wordt ook gedacht 
aan een beperkte toegang voor niet-leden. Op termijn 
zal een koppeling van het BBS naar Internet gereali
seerd worden waardoor het BBS deel zal uitrnaken van 
dit wereldwijde netwerk. Een klein aanbod aan 
publieksinformatie is inmiddels buiten het BBS om 
toegankelijk gemaakt via de Digitale stad Amsterdam 
en is als zodanig ook beschikbaar voor Internet
gebruikers. 
Regio's en afdelingen die willen deelnemen aan de 
testfase van het BBS worden verzocht contact op te 
nemen met het landelijk Secretariaat. 

levend aankomen en er aan de andere kant in diep 
gevroren brokken uitkomen, om te worden verscheept 
naar het Verre Oosten. 
Op haar plaats woonde Peter Poortinga, een niet 
rechtstreeks gekozen 32-jarige directeur, in Den Haag 
fractievergaderingen en plenaire zittingen bij. Eerste 
ontmoetingen waren voor beide partijen "interessant en 
leerzaam". 'We zijn elkaars positie beter gaan 
begrijpen", aldus de politica en de directeur. 

oplossing geboden voor een fraudeprobleem, waar zij 
eerder een justitieel ingrijpen hadden verwacht, mede 
omdat een systeemanalyse de gewone kiezer niet 
aanspreekt. Eerder hebben we soortgelijke oplossingen 
aangedragen voor weinig aansprekende staatkundige 
problemen. ( ... ) 
Misschien dat ik mezelf daarom altijd zo thuis heb 
gevoeld bij D66. Maar nee, dat is het niet alleen, onze 
volksvertegenwoordigers en bestuurders hebben 
meestal goede en plezierige oplossingen voor veel 
problemen, niet te principieel doordrammerig maar wel 
met oog voor de ethiek en toch realistisch. Helaas 
laten we ons keer op keer afleiden door technisch 
(economisch) mooie oplossingen van experts. We laten 
ons te veel leiden door de hang naar mooie nieuwe 
oplossingen en te weinig door wat potentiële kiezers 
interesseert. We doen aan technische sturing i.p.v. 
marktsturing. 
Wat kan een politieke partij van kiezers verwachten als 
ze zelf niet meer op de kiezers let? Het lijkt er op dat 
we in Arnhem, met ons basisinkomen, opnieuw een 
brug te ver zijn gegaan. P.G. Dekker, Dosterbeek 
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Grijze muis? 
Door Henk van der Linden 

In het denken en handelen van het lo
kale bestuur doen zich enkele ontwik
kelingen voor die je volgens mij rustig 
revolutionair zou kunnen noemen. 
Ontwikkelingen die er onafwendbaar 
toe leiden dat voor de politiek slechts 
een plekje langs de zijlijn wordt gere
serveerd. Hou me ten goede, ik heb ab
soluut geen hoge pet op van de in veel 
opzichten volstrekt verkalkte manier 
van besluitvorming in het lokale be
stuur. Of echter de aanpassingen die 
nu alom opduiken de democratische 
toets kunnen doorstaan, is voor mij 
nog maar de vraag. 

Zo zijn er steeds meer gemeenten die 
zich onder de vlag van klantvriende
lijkheid als optimaal dienstverlener 
presenteren. Het nobele streven is 
lOOo/o klanttevredenheid op zoveel 
mogelijk produkten. Het bekende 'pas
poort in 5 minuten' is intussen ge
volgd door tientallen produkten die 
aan open balies via persoonlijke ver
koop aan de burger worden gesleten. 
'Niks mis mee toch?', zult u zeggen. 
Nee natuurlijk niet, zolang deze trend 
maar niet doorschiet. In gemeenten 
met een produktbegroting is het voor 
volijverige gemeentebestuurders lastig 
de verleiding te weerstaan om steeds 
meer produkten op deze manier aan 
de burger te brengen. De kans zit er 
dik in, dat grote delen van de gemeen
telijke dienstverlening nog slechts op 
enorme afstand onder democratische 
controle komen te staan. We stevenen 
daarmee recht af op ambtenaren-zelf
bestuur. En is dat nou wat we op grote 
schaal willen? 

Een tweede trend is die van de co-pro
dukties. Een co-produktie is de recipro
que van de volledig vastgelopen be
sluitvormingscyclus, die we kennen 
als: 'ambtenarenplan-inspraak-com
missie-raad-beroepsprocedures'. 
Intussen een achterhaalde cyclus, 
want de moderne burger wordt vaak 
pas wakker als het raadsbesluit is geno
men. Zodat jaren van procederen vol
gen. Om deze ellende voor te blijven 
creëren bijdehandte bestuurders al in 
het voorcircuit hun draagvlak. In 
plaats van alles tot achter de komma 
op het stadhuis uit te denken, worden 
al vanaf het eerste begin alle mogelijke 
betrokkenen erbij gehaald. Al werken
deweg ontstaat een raadsvoorstel, 
waarmee zo goed als iedereen het op 
voorhand al eens is. Pas dan gaat het 
de politiek in. Wat de raadsleden res
teert is het plan toe te juichen. Van 
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hen worden kritische noten nauwe
lijks verwacht, laat staan dat ze wel
kom zijn. Het draagvlak is er immers 
toch al, nietwaar? Die meedenkende 
meeregelende burger kan door de raad 
toch niet afgevallen worden? De raad 
als applausmachine dus. Een typisch 
geval van burger-zelfbestuur. 

Voor de brave volksvertegenwoordiger 
rest nog zeggenschap over belangrijke 
kwesties als het jaarlijks beamen dat er 
in voldoende mate in openbaar onder
wijs wordt voorzien, de verkoop van 
groenreststroken, het vaststellen van 
meerjaren-onderhoudplanningen voor 
gemeentelijke gebouwen, en meer van 
die boeiende zaken. 

Onzin? Nee, pure werkelijkheid. In 
mijn functie als dagelijks bestuurder 
van de VNG (secretaris) en voorzitter 
van de VNG-werkgroep 'Besturen met 
draagvlak' zie ik deze modernismen in 
de discussie over bestuurlijke vernieu
wing allemaal prominentvoorbij ko
men. Tot nu toe is mij niet gebleken 
dat iemand zich druk maakt over het 
democratisch gehalte ervan. Niemand 
die zich de vraag stelt waar de grenzen 
liggen. 

Let wel: ik geef hier geen waarde-oor
deel. Ik vraag me alleen af wat er wel 
en wat er niet kan, democratisch ge
zien. Ik vind ook dat mijn partij in dit 
debat een prominente rol dient te spe
len. In mijn waarneming echter zie ik 
daar niets van terug: bij deze discussie 
ontbreekt D66 volledig. Onze partij, 
met haar in het verleden eerlijk ver
diende imago van vernieuwing, dient 
toch gewoon het voortouw te nemen 
en de agenda te bepalen?! Laten we de 
discussie aan anderen, dan worden we 
ook op dit punt de grijze muis onder 
de partijen. Onze kiezers zullen dat 
feilloos weten te waarderen. • 

Ondersteuning 

democratisering 
Kamla Balak 

Als secretaris buitenland D66 is 
Marjanne de Kwaasteniet tevens 
voorzitter van de D66-stichting IV
SOM (Instituut voor Vorming en 
Samenwerking Oost- en Midden
Europa). "Doelstelling van IVSOM 
is het democratiseringsproces in 
Midden- en Oost-Europa te onder· 
steunen door middel van samen· 
werking tussen D66 en politieke 
partijen in de nieuwe democra· 
tieën. De Nederlandse politieke 
partijen krijgen voor de uitvoering 
van hun activiteiten financiële 
steun van de regering o.a. op ba· 
sis van het aantal zetels in de 
Tweede Kamer. Sinds vorig jaar 
is het IVSOM-potje dus aanzien· 
lijk toegenomen". 
Sinds de inwerkingtreding heeft 
de regering de geografische reik· 
wijdte van het programma slaps· 
gewijs uitgebreid. "We hebben de 
geboden ruimte behoorlijk be· 
nut," constateert De Kwaasteniet, 
"D66 is niet alleen actief in de 
dichtbij gelegen landen, maar ook 
in de Baltische staten, Roemenië 
en Bulgarije. Dit jaar hebben we 
voor 't eerst twee conferenties 
georganiseerd met de buitenpar· 
lementaire oppositie in Servië. 
Dat was een co-produktie met de 
PvdA, het CDA en Groenlinks. 
Landen waar we tot nu toe geen 
activiteiten hebben, zijn Rusland, 
Ukraine en de zuidelijke Balkan. 
Op mijn vraag of ruim vijf jaar na 
het verdwijnen van het commu· 
nisme deze vorm van ondersteu· 
ning nog nodig is, antwoordt De 
Kwaasteniet zeer pertinent: "Ik 
vind de voortzetting van dit pro· 
gramma van groot belang. Een of 
twee keer vrije verkiezingen hou· 
den is niet genoeg. Het gaat om 
het creëren van een totaal nieuwe 
politieke cultuur op alle niveaus. 
Dat is een zaak van lange adem". 
Wat de toekomst van de IVSOM· 
activiteiten betreft merkt zij op: 
"Naar mijn mening dient dit pro· 
gramma in eerste instantie een 
buitenland-politieke doelstelling, 
namelijk ondersteuning van het 
democratiseringsproces. Daarom 
zou het goed zijn als het niet lan· 
ger via het ministerie van 
Binnenlandse Zaken zou lopen, 
maar rechtstreeks onder de mi· 
nister van Buitenlandse Zaken 
zou ressorteren. Ik hoop dat de 
herijkingsdiscussie dat bewerk· 
stellig!". • 



Ed Schuyer, fractievoorzitter in de Eerste Kamer 
"D66 heeft een nieuw profiel nodig" 
Ed Schuyer, de (voorlopige) voorzitter van de Eerste-Kamerfractie van D66, heeft alle vertrouwen in de toekomst. Goed, de Democraten vielen 

in maart ver terug. "Maar in de nieuwe politieke constellatie maakt het weinig uit of je nu 25 of 15 zetels bezet", klinkt het opgewekt. Tactisch 

moet er echter wel wat veranderen, mede gelet op de nabije toekomst. 

Door Eric van de Lisdonk 

De veranderde verhoudingen zijn vol
gens Schuyer van blijvende aard. "Ik 
denk dat in de komende tijd coalities 
van drie partijen de regel zullen zijn. 
PvdA, CDA en VVD zullen schomme
len tussen dertig en veertig, wij tussen 
twintig en dertig." Het CDA heeft de 
bodem bereikt, denkt hij. "Je moet op
passen dat je de gebeurtenissen niet 
doorvertaalt naar de toekomst. Dat die 
partij met zo'n ongekend verlies even 
de kluts kwijt is ... Het zou gek zijn als 
dat niet zo was. Maar zo gauw het 
CDA een nieuwe figuur te pakken 
heeft, zet het weer een opgaande lijn 
in; binnen de zojuist geschetste ver
houdingen. Ik zie bij het CDA geen 
versplintering tot klein rechts of 
zoiets." 

Profileren 
Schuyer vindt dat de Democraten op 
korte termijn van tactiek moeten ver
anderen, wil de partij de sleutelrol be
houden: "We moeten een paar zaken 
herijken. We hebben ons altijd sterk 
met staatsrechtelijke hervormingen en 
het milieu geprofileerd. Maar rege
ringsverantwoordelijkheid eist een 
breder scala aan onderwerpen." 
Volgens de fractievoorzitter valt het 
profiel van D66 relatief eenvoudig te 
vernieuwen. "Kijk maar naar de depar
tementen die we bezetten. Op Justitie 
heerst een sfeer die onder Hirsch- Eddy Sclwyer: "We moeten ons wat meer met onze resultaten profileren". Foto: Dennis Sies. 

Ballin ondenkbaar zou zijn geweest. 
De verhouding tussen individuele vrij
heid en criminaliteitsbestrijding vul
len we totaal anders in. Vriend en vij
and erkennen verder dat het gestrande 
schip van Volksgezondheid door mi
nister Borst is vlotgetrokken en dat 
minister Wijers met de 
Winkelsluitingswet een nieuwe weg is 
ingeslagen. Resultaten waar we best 
wat trotser op mogen zijn, die sterker 
geprofileerd moeten worden." 

Geen nederlagen-strategie 
Openlijke kritiek op de Tweede
Kamerfractie ? "Nee. Een fractie die ge
groeid is van 12 naar 24 moet zich 
nog zetten; een doodgewone zaak. 
Tegelijk verwachtte iedereen teveel 
van de mogelijkheden die kabinets
deelname zou bieden. Als gevolg daar-

van handelde de fractie aanvankelijk 
wat behoedzaam. Nu is gebleken dat 
hooguit mensen als Kok en Van 
Mierlo zich zo nu en dan als partijmi
nister kunnen laten gelden, dient de 
fractie de D66-invloed nadrukkelijker 
zichtbaar te maken." Schuyer vindt 
niet dat dit op termijn kan leiden tot 
een breuk in de coalitie. "Als je maar 
geen nederlagen-strategie kiest want je 
moet in het kabinet met elkaar verder. 
In die zin is de laatste verkiezingsuit
slag ook zo vervelend. Het enige posi
tieve aspect eraan is dat de VVD-ach
terban het paarse avontuur niet af
keurt. Voor het overige is het ten koste 
van PvdA en D66 gegaan. En dat valt 
binnen een coalitie nu eenmaal moei-
lijk te hanteren." 

De VVD had volgens Schuyer nooit 
ook maar durven dromen van de forse 
winst. "Ze zijn er nog beduusd van. 
Zie ook hun opstelling in de kwestie 
rond de voorzittersstoel. Tjeenk 
Willink mocht bij monde van 
Korthals-Altes eerst blijven, even later 
weer niet. De VVD-fractie is duidelijk 
nog zoekende. Ik verwacht overigens 
wel dat Tjeenk Willink uiteindelijk 
aanblijft. De oplossing moet volgens 
mij worden gezocht in een toezegging 
dat de VVD de voorzitter levert bij een 
tussentijds vertrek van Tjeenk 
Willink." 

Schuyer is dus van mening dat D66 
meer smoel moet tonen. Misschien 
dat een mediatraining helpt? "Ach, 
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dat is wel het minst belangrijke. Het is 
waar, we gaan naar een televisiedemo
cratie. Daar zul je op moeten inspelen. 
Dat is voor D66 het moeilijkst van alle
maal want wij dragen de overtuiging 
van het argument. En dat doet het he
laas slecht op TV. Mediatraining is 
hierbij niet meer dan een techniek. De 
kwestie gaat véél verder: je moet je af
vragen hoe ver je wilt gaan met het 
populariseren van je boodschap. En 
daarin hebben we nog lang niet de 
juiste houding gevonden." 

Kiesverenigingen 
Schuyer ziet de omvorming van par
tijen tot kiesverenigingen rap naderen. 
"De huidige scheidslijnen vervagen 
dermate snel dat ze in 2010 weleens 
geheel verdwenen kunnen zijn. Als het 
socialisme blijft afkalven, moet de 
PvdA zich op enig moment toch afvra
gen of dat het terrein is waar het on
derscheid moet worden gezocht. 
Indien de VVD na een aantal paarse ja
ren de klassieke tegenstellingen gaat 
oppoetsen maakt ze zich ook ongeloof
waardig. We krijgen daarom straks te 
maken met kiesverenigingen die zich 
voor een aantal jaren verbinden op 
programmatische punten. Puur prag
matisme." Nederland stevent dus af op 
het Amerikaanse model. "Waar men 
makkelijk van partij wisselt. Men is 
snel geneigd dat niet goed te vinden 
maar ik waag dat te betwijfelen. Ik ben 
niet zo normatief. Dingen gebeuren, 
processen houd je niet tegen. Je kan 
wel wat bijsturen, maar nooit alles 
vanuit één ideologie organiseren." 
Pragmatische mensen zijn volgens pu
risten onbetrouwbaar. "Zulke uitspra
ken irriteren me. Minister Sorgdrager is 
daar gelukkig heel stellig in geweest. 
Gelijk bij het eerste debat over de justi
tile begroting werd ze door de christe
lijke partijen uitgedaagd. Ze stoorde 
zich aan de suggestie dat ze normloos 
zou zijn indien ze niet op het Oude 
Testament zou teruggrijpen. Geheel te
recht. Hetzelfde geldt voor een kiesver
eniging dat een programmatische over
eenkomst voor de duur van een jaar of 
acht aangaat. Die zal zeker ook met af
schuw reageren op wat er nu in 
Ruanda gebeurt. Het grote voordeel is 
echter dat met pragmatisme in zulke 
gevallen veel meer valt te bereiken." • 
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Versnel tevreden 
over aangepaste 
Betuwelijn 
Het Tweede-Kamerlid Machleid Versnel wil de Betuwelijn voor D66 "met enige chique" 

binnenhalen. Ze is tevreden over de inzet en het resultaat van de fractie rond de 

spoorlijn. D66 zorgde voor 820 miljoen extra op een totaal bedrag van 8,1 miljard, 

waardoor de Betuweroute veel vriendelijker voor zijn omgeving kan worden. "Het is 

toch in grote mate aan D66 te danken dat er überhaupt, überháupt, verbeteringen in de 

Betuwelijn zijn aangebracht." 

Door feroen Nugteren 

Machteld Versnel is tamelijk in haar 
sas over het bereikte resultaat en zeker 
over de inzet van D66 rond de 
Betuwelijn. "Alles kan altijd mooier en 
beter. Maar we hebben het gevoel dat 
we er uit gesleept hebben wat we kon
den. Dan moet je op een 'gegeven mo
ment kunnen zeggen: dat was het dan. 
En dat moet je dan met enige chique 
binnenhalen. We hebben ons tot het 
uiterste ingezet en we hebben een 
goed resultaat bereikt: 820 miljoen 
gulden meer op een totale begroting 
van 8,1 miljard. Dat is ruim tien pro
cent extra", zegt het Tweede-Kamerlid 
voor D66. 
Ze wijst er nog eens op dat je in een 
coalitie nooit al je eigen wensen kunt 
verwezenlijken. "Maar toen destijds 
werd vastgesteld dat de Betuwelijn er 
moest komen, zag het pakket er bui
tengewoon droef uit. Een groot aantal 
maatregelen nu betekent evenzoveel 
verbeteringen. Zonder ons zou er niets 
zijn veranderd." 
Versnel meent dat D66 zowel haar 
groene als haar pragmatische gezicht 
redelijk heeft laten zien. "Waar het de 
inzet betrof, kwam ons groene gezicht 
duidelijk naar voren. Wat we uiteinde
lijk hebben bereikt, is een pragmati
sche oplossing waar we tevreden mee 
zijn. Je moet je er wel van bewust zijn 
dat er een essentieel verschil is tussen 
inzet en resultaat." 

Commissie Hermans 
Toen het vorige kabinet besloot dat de 
Betuweroute er moest komen, was de 
toenmalige variant voor D66 niet ac
ceptabel. Bij de onderhandelingen 
over het regeerakkoord in de zomer 
van 1994 oefende D66 dan ook sterke 
druk uit voor een milieuvriendelijker 
lijn. De commissie Hermans werd in
gesteld om onderzoek te doen naar 
onder meer rentabiliteit en milieu-

voorwaarden rond de route. In het 
eindrapport van de commissie werd de 
noodzaak voor een Betuwelijn duide
lijk neergezet. Ook werd gesteld dat de 
plannen rond de Betuwelijn zoals ze er 
lagen, een goede uitgangspositie 
vormden. Wel werden een aantal knel
punten aangewezen, met daarbij per 
punt de bijbehorende kosten. 
Versnel: "De minister in het vorige ka
binet heeft niet naar de gemeenten en 
provincies willen luisteren. Dat alleen 
al heeft bij de betrokken overheden 
een bepaalde toon gezet. Pas bij dit ka
binet is er wat aan gedaan. Er is uit
voerig overlegd. Het draagvlak voor de 
lijn is vergroot met een extra bedrag 
van 490 miljoen gulden voor veel 
kleine aanpassingen." 
"Maar daarmee was nog niets aan de 
vijf grote knelpunten gedaan. Wij 
vonden de voorstellen nog steeds on
aanvaardbaar. Aan het milieu was te 
weinig aandacht besteed en met de 
stiltegebieden was te weinig rekening 
gehouden. Uiteindelijk is er bij 
Giessen een tunnel bijgekomen, zijn 
er aanvaardbaarder oplossingen ge
vonden voor knelpunten bij Tiel, 
Geldermalsen en Gorkum en worden 
betere geluictsmaatregelen getroffen. 
Toen was men op 720 miljoen uitge
komen. Maar aan het Pannerden-ka
naal en het Rijn-Strangen-gebied was 
nog niets gedaan. Wij vonden dat on
aanvaardbaar en we hebben dat ook 
laten weten. Daardoor is er nu een op
lossing gevonden in weliswaar een 
brug, maar een 'fluisterbrug' en een 
geluidsarme M-baan-constructie door 
het Rijn-Strangen-gebied. Verder vin
den we het erg belangrijk dat het kabi
net bij de aanbesteding innovatieve 
technieken een goede kans wil geven, 
mits dat het binnen het totaalbedrag 
kan. Daarvoor zullen de verticale 
bandbreedtes in de planologische 
kernbeslissing wel opgerekt moeten 
worden." 



Aan 066 te danken 
"Het is toch in grote mate aan D66 te 
danken dat er überhaupt, überháupt, 
verbeteringen in de Betuwelijn zijn 
aangebracht. Dat er sowieso naar ge
meenten en provincies is geluisterd. 
Dat er een niet onaanzienlijk bedrag 
extra voor de lijn is uitgetrokken. De 
PvdA vond de oorspronkelijke voor
stellen goed genoeg en de VVD wilde 
aanvankelijk helemaal geen 
Betuwelijn omdat ze dachten dat die 
niet rendabel zou zijn. Je moet op een 
gegeven moment erkennen dat het 
hartstikke goed is dat je met z'n 24-en 
in een Kamer van 150 leden ruim tien 
procent meer voor de lijn hebt kun
nen bemachtigen." 

In het verkiezingsprogramma 1994-
1998 van D66 staat in de paragraaf 
Betuwelijn onder meer: 'Een optimale 
mix van vervoersmodaliteiten, waar
onder railvervoer, is daarbij wenselijk. 
De aandacht lijkt zich nu vooral te 
richten op railvervoer en met name op 
de Betuwelijn. De uitbreiding van an
dere vervoerswijzen, met name trans
port via water, moet echter niet uit het 
oog worden verloren.' 
Volgens Versnel doet de fractie niets 
anders dan dit programmapunt uit
voeren: "Met de Betuwelijn willen we 
primair de groei van het vrachtverkeer 
over de weg remmen. In die zin is de 
spoorlijn van strategisch belang voor 
het milieu. De binnenscheepvaart 

De huidige 'Betuwelijn' 

tus8en Tiel en 

Geldermalsen. 

Foto: Marcel Minnéc. 

maakt - zeker in het containervervoer -
een enorme groei door en dat is uitste
kend, want het is milieuvriendelijk 
vervoer. Alleen liggen niet alle bestem
mingen aan het water en ook daarom 
is de Betuweroute noodzakelijk. 
Rotterdam is met zijn haven via de 
Betuwelijn beter aangesloten op het 
Europese spoorwegnet. In die zin is de 
lijn voor de economie van strategisch 
belang. Momenteel wordt gebruik ge
maakt van de Brabantrou te, maar dat 
functioneert onvoldoende. Kortom, 
een optimale mix van vervoersmodali
teiten". • 

nFMOr.RAAT 



Weg met de adviesorganen! 
"Er is al die jaren al zoveel gestudeerd, zoveel opgeschreven, zoveel gepraat. Laten we het nu eindelijk maar eens doen." Dat is de strekking 

van het rapport 'Raad op Maat' waarin de herziening van het adviesstelsel wordt voorgesteld. Het rapport is tot stand gekomen onder voorzit

terschap van CDA-kamerlid De Jong en een uitwerking van de vraagpunten over adviesorganen die door de commissie Deelman waren gesteld. 

Daarmee vloeit het rapport rechtstreeks voort uit de motie van Van Mierlo uit1989 over staatkundige vernieuwing. 

Door facob Kohnstamm, staatssecre
taris Binnenlandse Zaken 

De herziening van het adviesstelsel 
moet ervoor zorgen dat de politiek zijn 
primaat versterkt. Het mag niet zo zijn 
dat besluitvorming dynamiek verliest 
door stroperige adviesprocedures. Ook 
kan en mag de politiek zich niet ver
schuilen achter adviezen van allerlei 
clubjes. De politici hebben een eigen 
verantwoordelijkheid die in volle glo
rie moet kunnen schitteren. 
In 'Raad op Maat' worden drie acties 
voorgesteld: de afschaffing van de ad
viesverplichting, de opheffing van alle 
adviesorganen (met uitzondering van 
de Raad van State) per 1 januari 1997 
en de instelling van een beperkt aantal 
breed georiënteerde kleine adviescolle
ges. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Waarom willen we de adviesverplich
ting afschaffen? Een goed voorbeeld 
om dit te illustreren is de Sociaal 
Economische Raad (SER). De politiek 
hecht sterk aan advisering door de 
SER. Daarmee creëer je draagvlak voor 
beleid, je bereikt consensus en het is 
essentieel voor sociale samenhang. 
Met andere woorden: politici willen 
graag geadviseerd worden door de SER. 
Maar de vraag is dan: moet er een for
mele verplichting zijn om deze raad 
advies te vragen? Nee, de politiek moet 
zijn eigen weg kunnen gaan, zijn eigen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen 
en zich niet afhankelijk maken van 
welk adviesorgaan dan ook. 
De D66-fractie is steeds een groot voor
stander geweest van de afschaffing van 
de adviesverplichting van de SER. In 

1992 werd de initiatiefwet van 
Bolkestein c.s. met het oog op die af
schaffing door D66 ondersteund. CDA 
en PvdA waren echter tegen en daar
mee werd het voorstel verworpen. 
Door de steun van de voltallige D66-
fractie is het nu - bij het wetsvoorstel 
Afschaffing adviesplicht - wel gelukt. 

Kleine adviescolleges 
Naast het afschaffen van de adviesver
plichting gaan we ook bijna alle be
staande adviesorganen opheffen (actie
punt 2 uit 'Raad op Maat'). Op dit mo
ment zijn dat er ruim honderd. En ze 
gaan over van alles en nog wat: van de 
Adviescommissie uitgifte mosselperce
len via de voorlopige Raad voor het 
ouderenbeleid tot de Raad van advies 
voor de ruimtelijke ordening. 
Daarvoor in de plaats komen ongeveer 

Sanering, maar wel samenhangende ad11 
economie en ecologie 

Olga Scheltema: "De fractie wil de staatssecretaris de kans geven aan te to

nen dat samenhangende adviserinx over economie en ecologie te realiseren 

is". Foto: Dennis Sies. 

Door Olga Scheltema, 
Tweede-Kamerlid D66 

De D66-fractie in de Tweede Kamer is 
een groot voorstander van de af
schaffing van adviesverplichtingen en 
vooral ook van de algehele herziening 
van het adviesstelseL Niet omdat wij 
vinden dat de politiek het alleen wel 
af kan, maar omdat de ver voortge
schreden institutionalisering van de 
advisering in de loop der jaren tot een 
behoorlijke versplintering en verstar
ring was gaan leiden. 107 
Adviesorganen is toch wel wat veel. 
Dat moest anders en beter kunnen, 
oordeelde een specifiek voor de sane
ring van adviesorganen ingestelde 
commissie uit de Tweede Kamer in 
1993 in het rapport 'Raad op Maat'. 

De afschaffing van de verplichting ad
vies te vragen was in feite een eerste 
stap, waarmee de Kamer onlangs heeft 
ingestemd. In 1993 zijn de hoofdlij
nen van het nieuwe adviesstelsel in de 
Kamer besproken naar aanleiding van 

'Raad op Maat'. Het is een van de rap
porten die in de vorige kabinetspe
riode zijn uitgebracht op het terrein 
van de staatkundige vernieuwing, 
door de naar ik hoop nog lang niet 
vergeten motie van Hans van Mierlo 
die in 1989 de steun van de gehele 
Kamer verwierf en op basis waarvan 
een aantal staatsrechtelijke ontwikke
lingen weer stevig op de politieke 
agenda is gekomen. Ik hoop dat wij 
daar binnenkort nog wat meer vruch
ten van kunnen plukken, nu van ons 
paarse kabinet. Denk bijvoorbeeld aan 
de burgemeestersbenoemingen, de 
wethouder van buiten de raad en het 
referendum. 
In het nieuwe adviesstelsel dat nu 
wordt voorbereid zullen de bestaande 
107 adviesorganen worden opgeheven 
en ongeveer 10 nieuwe brede adviesor
ganen worden ingesteld, in grote lij
nen één per departement. Met een 
forse sanering zijn wij het eens, maar 
het blijft natuurlijk wel de vraag of op 
een enkel terrein een apart adviesor
gaan toch niet wenselijk blijft, met 



facob Kohnstamm: "Er komen in totaal ongeveer 10 kleine adviescolleges 

met een breed werkterrein". Foto: Dennis Sies. 

• 

10 kleine adviescolleges met een breed 
werkterrein (bijvoorbeeld het cultuur
beleid, de inrichting van en de ver
houding tussen de verschillende over
heden, de versterking van de techno
logische ontwikkeling enzovoort). 
Deze colleges bepalen niet langer zelf 
hun agenda, dat doet de politiek. 

er1ng over 

name daar waar er sprake is van depar
tementsgrenzen overschrijdend gebied 
waarop nu juist in het bijzonder samen
hangende advisering noodzakelijk is. 
D66 heeft daarbij met nadruk gewezen 
op het terrein van milieu en economie. 
In de voorstellen wordt daar helaas niet 
in voorzien. De staatssecretaris wil die 
noodzakelijke samenhangende advise
ring verwezenlijken langs de weg van 
samenwerkingsverbanden tussen de ad
viesorganen die daarvoor in aanmer
king komen. 
De fractie wil de staatssecretaris de kans 
geven aan te tonen dat samenhangende 
advisering over economie en ecologie 
op die manier te realiseren is. Mocht 
dat onverhoopt echter niet lukken, dan 
zullen wij alsnog aandringen op de in
stelling van een apart adviesorgaan op 
dat terrein. 
Hetzelfde geldt overigens voor het 
brede terrein van de immigratie en inte
gratie. De fractie steunt de staatssecreta
ris van harte in zijn streven de gehele 
operatie per 1 januari 1997 te hebben 
afgerond. Hoe eerder hoe beter! • 

Regering en parlement bepalen de 
werkzaamheden van de colleges en be
palen de vragen aan de colleges. 
Ook wordt het nieuwe adviesstelsel 
flexibeler. Er komen prikkels om ad
viescolleges meer met elkaar te laten 
samenwerken. Advisering komt daar
mee losser van de departementale ko
kers. Verder zullen de adviezen betrek
king hebben op strategische vragen en 
over hoofdlijnen van beleid. Dus niet 
langer over hoe gemeenten hun reke
ning in moeten dienen bij het rijk, 
maar hoe het openbaar bestuur moet 
functioneren. 

Onafhankelijke oordelen 
Last but not least: er komt een scherpe 
scheiding tussen advies en overleg. 
'Advies' heeft in het nieuwe stelsel be
trekking op advisering door onafhan
kelijke deskundigen. 'Overleg' is de 
dialoog tussen enerzijds regering en 
parlement en anderzijds direct betrok
kenen en belanghebbenden. 
Een adviescollege met onafhankelijke 
deskundigen is niet langer een oploop 
van belangenvertegenwoordigers 
waarin compromissen worden geslo
ten die vervolgens de speelruimte van 
de politiek bepalen. In het nieuwe stel-

se! bedient het adviescollege de poli
tiek met onafhankelijke oordelen. 

Maar met deze herziening alleen zijn 
we er nog niet. De dialoog tussen 
enerzijds regering en parlement en an
derzijds de samenleving is in meerdere 
opzichten aan verbetering toe. 
Beleidsmakers en -bepalers moeten 
meer open staan voor geluiden uit de 
samenleving. Iedereen die dat wil, 
moet de politiek kunnen bereiken en 
daar gehoord worden. Daaraan te wer
ken, daarvoor mogelijkheden vinden, 
daar gaat het uiteindelijk om. Wellicht 
kan informatietechnologie- een an
dere loot uit mijn portefeuille - ons 
daarbij helpen. 

De herziening van het adviesstelsel 
staat erg in het teken van het primaat 
van de politiek: ook een helder paars 
agendapunt. Niettemin doet zich hier 
het curieuze feit voor dat - na de motie 
van Van Mierlo over staatkundige ver
nieuwing uit 1989- dit 'paarse punt' 
door de CDA' ers De jong enDeetman 
op de penalty-stip is gelegd. Het is aan 
de Tweede Kamer én het 
PvdA/VVD/D66-kabinet om de bal er 
nu in te schieten. • 
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Invloed in de wereld dankzij Europa 
Wat is het belang van een Europees buitenlands beleid? Wat kan er aan verbeterd worden? Wat is de positie van Nederland daarin? 

Onlangs is een nota verschenen over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Een aanleiding om daarover van ge

dachten te wisselen met Jan Willem Bertens. Bertens is 066 Eurodelegatieleider en buitenland-woordvoerder van de Europees 

Liberaal-Democratische Fractie in het Europees Parlement. 

Door Leon Peijnenburg 

In de komende jaren zal het Verdrag 
van Maastricht getoetst en mogelijk 
herzien worden. Vooruitlopend op een 
standpunt van onze regering heeft het 
kabinet besloten met vier nota's naar 
de Tweede Kamer te komen. Deze die
nen om het publieke debat in ons 
land, dat in het verleden vaak ontbrak, 
te stimuleren en een eenduidige positie 
van Nederland in Europa te vergemak
kelijken. 

Na de eerste nota, over de uitbreiding 
van de Europese Unie met Centraal- en 
Oosteuropese landen, is recentelijk de 
tweede nota verschenen. Deze nota 
gaat over het gemeenschappelijk bui
tenlands- en veiligheidsbeleid. Behalve 
bij de VVD, is deze nota goed ontvan
gen. 

Waarom een Europees buitenlands beleid? 
Jan Willen Bertens: "Ons land heeft al
leen niet veel in te brengen in de we
reldpolitiek. Daarvoor zijn we veel te 
klein. De goede ervaringen met het sa
men oplossen van problemen bracht 
de lidstaten van de EG ertoe om ook 
samen sterk te willen staan in het bui
tenlands beleid. Van een economisch 
machtsblok als Europa mag worden 
verwacht dat het ook zijn rol speelt in 
de buitenlandse politiek. Dit drong 
met name tot ons door toen de landen 

"Ook in defensieverband zal meer Europees samengewerkt moeten wordtll." 

Foto: Marcel Minnée. 

van Centraal- en Oost-Europa om onze 
hulp vroegen. Wij wilden niet alleen 
op economisch vlak, maar ook op poli
tiek terrein hulp kunnen bieden." 

Hoe heeft het Europees buitenlands beleid 
zich ontwikkeld? 
"Vanaf 1970 is een aarzelend begin ge
maakt met wederzijdse consultatie in
zake l;mitenlands beleid en het afleg
gen van gemeenschappelijke verklarin
gen binnen de Europees Politieke 
Samenwerking. Daarna zijn de mecha
nismen geleidelijk versterkt en is de ge
woonte tot Europese standpuntbepa
ling gegroeid. 
Sinds het Verdrag van Maastricht ken
nen we een gemeenschappelijk buiten
lands- en veilighèidsbeleid. Na ander
half jaar ervaring wordt nu een eerste 
evaluatie gemaakt. De buitenland-ma
chinerie van Europa draait op volle 
toeren. Sinds november 1993 zijn meer 
dan 100 verklaringen afgelegd, een 
tiental gemeenschappelijke standpun
ten ingenomen en is 15 maal besloten 
tot gemeenschappelijk optreden. Deze 
betroffen onder andere het Europees 
bestuur over de Bosnische stad Mostar, 
ondersteuning van het democratische 
en multiraciale overgangsproces in 
Zuid-Afrika en ondersteuning van het 
vredesproces in het Midden-Oosten." 

"Achter deze cijfers is de werkelijkheid 
echter veel minder mooi. Alle lidstaten 
moeten akkoord gaan met de te ne
men besluiten. Daardoor zijn de be
sluiten vaak laat en resulteert het in 
zwakke compromissen. Van gemeen
schappelijke beleidsvoorbereiding en 
analyse van probleemgebieden is al he
lemaal geen sprake. Tenslotte blijft het 
Europees buitenlands beleid vaak be
perkt tot mooie woorden en financiële 
hulp, zonder dat we een militaire stok 
achter de deur hebben. Deze besluite
loosheid en het gebrek aan daadkracht 
heeft de geloofwaardigheid van de 
Europese Unie danig aangetast." 

Hoe moeten we dit dan verbeteren? 
"Om tot een versterkt buitenlands be
leid te komen zullen we de eis van 
unanimiteit moeten opgeven. Hoe 
kunnen we anders straks in een Europa 
van 20- 25 lidstaten nog een buiten
lands beleid voeren? Een meerderheid 
van landen moet kunnen beslissen. 

Dat zal alle landen meer bereid maken 
tot het vinden van een compromis. 
Verder zal in Brussel door de 
Commissie en de Raad gemeenschap
pelijk studie moeten worden gemaakt 
van de conflicthaarden om het inne
men van een gemeenschappelijke 
Europese positie te vergemakkelijken. 
Tenslotte zal ook in defensieverband 
meer Europees samengewerkt moeten 
worden om gemeenschappelijke optre
dens ook kracht bij te zetten." 

Betekent dit niet een verlies aan 
Nederlandse invloed? 
"Besluitvorming bij meerderheid bete
kent dat de Nederlandse minister over
stemd kan worden en dat controle 
door de Tweede Kamer alleen niet lan
ger voldoende effectief kan zijn. Het 
Europees Parlement zal deze rol van de 
Tweede Kamer moeten aanvullen. 
Nederland kan dus inderdaad over
stemd worden. Maar alleen - zonder 
Europa- zou Nederland nagenoeg in
vloedloos zijn. Door het vetorecht op 
te geven kan Nederland, samen met 
andere lidstaten de soevereiniteit te
rugwinnen op Europees niveau. Door 
goede lobby, hoge kwaliteit van argu
menten en effectief onderhandelen 
kunnen we bovendien trachten onze 
invloed op de besluitvorming binnen 
Europa te behouden." 

"Anderzijds heeft dit het voordeel dat 
er dan ook namens Nederland effectief 
buitenlands beleid van Europa komt. 
Unanimiteit en Nederlands vetorecht
zoals de VVD wil - houdt Europa en 
dus ook Nederland machteloos. 
Meerderheidsbesluitvorming geeft 
Europa en dus ook Nederland meer in
vloed in de wereld. Met de crisis in het 
voormalig Yoegoslavië in het achter
hoofd zal je het met me eens zijn dat 
door de tandenloze consensus diplo
matie niet alleen Yoegoslavië en 
Europa, maar ook Nederland tot de 
verliezers behoort." 

Wat vind je van de nota van Van Mierlo? 
"De nota sluit prima aan bij hetgeen 
D66 al jaren zegt en wat ik hier in dit 
interview heb gezegd. Van Mierlo 
vindt hiermee ook het Europees 
Parlement aan zijn zijde. Overigens 
had ik Van Van Mierlo niets anders 
verwacht." • 



-
Sport, sport en nog eens sport 
in het programma 
In het verkiezingsprogramma 1994-1998 van 066 is slechts een korte passage over sport opgenomen. 066 heeft echter meer ideeën 

over sport. Begin april werd een inspirerende bijeenkomst gehouden met wethouders en gemeenteraadsleden van 066 die sport in 

hun portefeuille hebben. Hubert Fermina, woordvoerder sport voor de fractie van 066 in de Tweede Kamer, wil graag in die lijn 

voortgaan en sport in de toekomst meer aandacht geven. 

Door Hubert Eermina 

Maatschappelijk, sociaal en econo
misch gezien neemt sport in 
Nederland een belangrijke plaats in. 
Meer dan 7 miljoen mensen doen ac
tief aan sport, waarvan 5 miljoen in 
georganiseerd verband zoals in clubs 
en sportscholen. Daarnaast zijn 
700.000 mensen actief als vrijwilliger 
in het kader van de sport. Ik spreek 
dan niet eens over de miljoenen men
sen die op meer passieve wijze belang
stelling hebben voor sport als toe
schouwers en televisiekijkers. Als be
drijfstak biedt de sport arbeid aan 
tenminste 60.000 werknemers en de 
totale economische activiteiten wor
den geschat op een bedrag van tussen 
de 8 en 9 miljard gulden per jaar. 
Naast een economische betekenis heeft 
sport een grote maatschappelijke en 
sociale waarde: sport als maatschappe
lijk bindmiddel, als oefenterrein voor 
sociale vaardigheden en voor individu
ele geestelijke en lichamelijke ontwik
keling. De grote relevantie van de ac
tieve en passieve sportbeoefening kan 
en moet in onze maatschappij dan ook 
breed worden geaccepteerd. 
Onze samenleving is echter niet alleen 
gediend met een goede integratie van 
de sport in het bestel, maar ook met 
een krachtig sportbeleid. Dit mag niet 
toegesneden worden op uitsluitend 
vrijetijdsbesteding, maar moet ook 
ruime aandacht geven aan vorming, 
scholing, opvoeding in de waarden 
van en door de sport. Sport dient meer 
dan nu als beleidsinstrument te wor
den gehanteerd voor het bereiken van 
maatschappelijke doelen, zoals verbe
tering van de kwaliteit van de dage
lijkse leefomgeving, het bevorderen 
van de zelfredzaamheid van mensen, 
het doorbreken van isolement en so
ciale onverschilligheid, alsmede het 
opheffen van achterstandssituaties. 
Bepaalde bevolkingsgroepen als al
lochtonen, ouderen en gehandicapten 
zijn nog te weinig bij sportactiviteiten 
betrokken. Gezien het brede draagvlak 
kan sport op dat gebied een aanzien
lijke bijdrage leveren aan integratie en 
sociale vernieuwing. 
Het sportbeleid zou niet alleen op lan-

delijk niveau verbeterd kunnen wor
den, maar ook op lokaal niveau. Het 
sportbeleid heeft in veel gemeenten 
onvoldoende vorm gekregen als be
leidsinstrument. Er wordt uiteraard 
veel geld besteed aan faciliteiten en ac
commodaties, maar daarmee zijn we er 
nog niet. Het onderhouden van een 
goed sportklimaat vraagt een gezamen
lijke inspanning van zowel overheden, 
de georganiseerde sportwereld, het be
drijfsleven en de burger. 
In het bijzonder wil ik pleiten voor de 
relatie tussen sport en onderwijs. Naar 
mijn idee heeft onderwijs ook tot taak 
regelmatig, deskundig en gedifferen
tieerd voor te bereiden op basismotori
sche vaardigheden, afgestemd op inte
gratie met de sport in verenigingsver
band. Maar hoe staat het bijvoorbeeld 
met de samenwerking tussen scholen, 
de georganiseerde sport en de plaatse
lijke overheid? 
Kijkend naar het sportbeleid op lande
lijk niveau zijn er enkele punten die 
voor verbetering in aanmerking ko
men. Een statuut voor de topsport bij
voorbeeld, waarin de maatschappelijke 
en juridische status van de topsporter 
zijn geregeld. Bovendien zou er meer 
coördinatie tussen de ministeries die 
iets met sport te maken hebben, moe
ten zijn. Niet alleen VWS, maar ook 
SoZaWe; Defensie; Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen; Justitie; Financiën; 
Landbouw Natuurbeheer en Visserij; 
Economische Zaken en Buitenlandse 
Zaken realiseren zich onvoldoende 

Marc Ovennars in duel met 

de Duitser Osei Kuffour, 

tijdens de halve finale 

Champiorzs League Ajax

Bayem. Kamerlid Hubert 

Fermîna wil een statuut 

voor de topsport, waarin de 

maatschappelijke en juridi

sche status van de topspor

ter zijn geregeld. 

Foto: ANP. 

welke goede mogelijkheden sport kan 
bieden tot promotie van Nederland 
buiten onze landsgrenzen. 
Helaas moet ook bestrijding van van
dalisme en discriminatie in onze 
agenda staan, van maatschappelijke 
negatieve verschijnselen die zich overi
gens niet alleen in de sport voordoen. 
Begin april jongstleden was er een 
boeiende en inspirerende bijeenkomst 
van bestuurders, die sport in hun por
tefeuille hebben. In die lijn zou ik 
graag voort willen gaan. Ik stel voor 
om nog voor de zomervakantieperiode 
een vervolgbijeenkomst te organiseren 
in een groot sportcomplex in 
Amersfoort. Daarvoor wil ik graag be
stuurders op lokaal en provinciaal ni
veau uitnodigen, die met sport te ma
ken hebben en die tijdens de werkbij
eenkomst hun ideeën kunnen 
inbrengen en uitwisselen vanuit hun 
specifieke ervaring en deskundigheid: 
voor mijzelf een bron van kennis en 
inspiratie, die ik graag wil benutten 
om sport hoger op de agenda te bren
gen en om D66 meer te profileren als 
sport-minded. Via enkele bijeenkom
sten per jaar van een dergelijke werk
groep moeten we er samen in kunnen 
slagen een langere termijn beleid voor 
sport uit te zetten. Ik heb inmiddels al 
een lijst van adressen van bestuurders, 
die op 8 april aanwezig waren. Ik kan 
me voorstellen dat er meer belangstel
lenden zijn voor een volgende bijeen
komst. Laten die zich melden: 070-
3183066.• 
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Om D66 als ideeënpartij te blijven voeden 

met ideeën, worden Politieke Podia opge

zet. Deze Podia zijn bedoeld om leden en 

niet-leden actief te betrekken bij politieke 

en maatschappelijke discussies. De on

derwerpen van de Politieke Podia worden 

aangedragen door leden. Het Landelijk 

Secretariaat kan voor het organiseren van 

Politieke Podia financiële ondersteuning 

bieden. Voor meer informatie: Esther 

Teunissen, 070-3621515. 

D66 discussieert over dierenwelzijn 
Grenzen tussen lief en leed 
Datum: 
zondag 11 juni 1995 

Tijd: 
15.30 tot 17.30 uur (zaal open om 
15.00 uur) 

Plaats: 
Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, 
Sterrenzaal in de Rivièrahal 

Sprekers: 
o.a. Bob van den Bos (Tweede
Kamerlid D66) 

Gespreksleider: 
Inge Diepman (V ARA-radioprogramma 
Vroege Vogels) 

Dieren kunnen perfect voor zichzelf 
opkomen, totdat de mens er aan te pas 
komt. 
Mensen gaan al snel voorbij aan de ei
genwaarde en de eigen aard van het 
dier. Dieren verworden tot dingen die 
in het voordeel van de mens kunnen 
worden gebruikt, gemanipuleerd of ge
dood. 
Sinds de totstandkoming van de 
Gezondheids-en welzijnswet voor die-
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ren in 1992 wordt het dier wettelijk 
beschermd. Het 'nee-tenzij-principe' is 
uitgangspunt van deze wet. 
Handelingen die in strijd zijn met de 
eigenwaarde en het welzijn van dieren 
zijn ontoelaatbaar tenzij er voor de 
mens een noodzakelijk doel mee 
wordt gediend dat niet op een andere 
wijze kan worden bereikt. 
Over de vraag wanneer een dier zich 
'wel' voelt, in hoeverre dit dierenwel
zijn aangetast mag worden en voor 
welke belangen, organiseert D66 een 
politiek podium. 

De directe aanleiding om dit podium 
over dierenwelzijn te organiseren zijn 
de op het D66-voorjaarscongres aange
nomen actuele moties over dierenwet
zijn. Het Hoofdbestuur werd verzocht 
in de themaplanning serieuze aan
dacht te besteden aan de schrijnende 
problematiek van pelsdieren. Hier 
wordt op zondag 11 juni aanstaande 
gehoor aan gegeven in een toepasse
lijke omgeving: Diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam. 

'Dierenbeschermer van het jaar' Bob 
van den Bos- Tweede-Kamerlid voor 

D66 - zal de middag inleiden. Aan de 
hand van stellingen zullen mensen uit 
de praktijk discussiëren over de vraag 
of en in hoeverre dierenwelzijn aange
tast mag worden in het belang van de 
bio-industrie, genetische manipulatie, 
voor recreatieve doeleinden en de 
pelsdierfokkerij. 
Inge Diepman, presentator van het 
V ARA-radioprogramma Vroege Vogels, 
treedt op als gespreksleider. Zij zal er 
op toezien dat vooral u aan het woord 
komt. De bedoeling van de politieke 
podia is immers het openbare publieke 
debat te stimuleren. 

De toegang tot de discussiebijeen
komst is gratis (vanaf 15.00 uur aan de 
kassa melden dat u voor D66 komt), 
maar eerst een bezoekje aan de dieren
tuin is natuurlijk ook mogelijk. Hoe 
'wel' voelt de wasbeer zich in Blijdorp? 
Bij inlevering van de kassabon tijdens 
het politiek podium krijgt u de helft 
terugbetaald. 

Voor meer informatie: 
Esther Teunissen, 070-3621515 



Foto: Marcel Minnée 

Directeuren 
wetenschappelijke 
bureaus in debat 
Macht en gezag 
Datum: 
dinsdag 20 juni 1995 

Tijd: 
vanaf 20.00 uur 

Plaats: 
Amsterdam, Ijsbreker, Weesperzijde 
23. 

Sprekers: 
F. Becker (Wiardi Beekman Stichting), 
K. Groenveld (Telderstichting), C.J. 
Klop (Wetenschappelijk Instituut 
CDA), C. de Vries (Wetenschappelijk 
Bureau D66) 
Gespreksleider: 
John Jansen van Galen (journalist) 

Zowel in het dagelijks spraakgebruik 
als in de wetenschappelijke literatuur 

rust er zegen op het woord gezag en ta
boe op het woord macht. De vraag is 
of macht en gezag elkaar impliceren 
dan wel uitsluiten. Berust bestuurlijk 
prestige op macht of op gezag? Het 
kiezersgedrag wordt als grillig ervaren, 
maar voor een politieke partij geldt: 
het is gemakkelijker aan de macht te 
komen dan zich er te handhaven. Om 
er te komen worden we immers gehol
pen door de fouten van onze tegen
standers, maar wanneer we er zijn, 
hebben zij hetzelfde voordeel op ons. 

U bent van harte welkom op dit 
Politiek Podium. Voor vragen en dis
cussie vanuit de zaal wordt veel tijd in
gelast. 

Voor meer informatie: 
Henny Jellema, 023-420711 

Podium over duidelijkheid 
toekomst Europa 
Democratie, doorzichtigheid en daadkracht 
Datum: 
zaterdag 17 juni 1995 

Tijd: 
13.30- 18.00 uur 

Plaats: 
Utrecht, Jaar Beurs, Beatrix gebouw 

Sprekers: 
Jan Willem Bertens, Bob van den Bos, 
Laurens Jan Brinkhorst, Gerrit Jan 
Wolftemperger 

Liefde moet van twee kanten komen. 
Voordat mensen zich iets aan Europa 
gelegen laten liggen, moet de Europese 
besluitvorming zich openstellen voor 
de mensen. Met de 
Intergouvernementele Conferentie 
(IGC), die in 1996 begint, kan hiertoe 
een stap worden gezet. D66 vraagt tij
dens deze conferentie nadrukkelijk 
aandacht voor de doorzichtigheid en 

het democratisch gehalte van de 
Europese besluitvorming. Met de titel 
van het D66-verkiezingsprogramma als 
doel: een duurzaam, democratisch en 
open Europa. 

De resultaten van de IGC zijn bepa
lend voor de mate van effectiviteit van 
Europa in de komende decennia. De 
Tweede-Kamerfractie van D66 en de 
D66-delegatie in het Europees 
Parlement houden op 17 juni in 
Utrecht een politiek podium over de 
inzet van D66 tijdens de conferentie: 
democratie, doorzichtigheid en daad
kracht. De bedoeling van dit podium is 
nadrukkelijk de leden aan het woord te 
laten. 

Voor meer informatie of een gedetailleerd 
programma: 
Arthur van Buitenen 070-3182634 of 
Tanja Brok 070-3621515. 

DEMOCRAAT 11 



Potman uit Staten 

Henk Potman, D66-Statenlid in 
Utrecht, heeft onlangs- na 21 jaar- de 
Provinciale Staten verlaten. Sinds hij in 
1974 in de Staten werd gekozen, heeft 
hij zich vooral gericht op ruimtelijke 
ordening en huisvesting, landbouw en 
landinrichting. Bij zijn afscheid werd 
Potman geridderd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. De directe 
collega's van Potman zeggen vooral 
zijn aanwezigheid op vele bijeenkom
sten, zijn inzet en zijn kennis van za
ken in de komende periode node te 
zullen missen. 

Flevoland 

Guus Tiesinga heeft zich teruggetrok
ken als Statenlid in Flevoland. ]ob 
Leber volgt hem op. 

Colofon 
De Democraat is een uitgave van de politieke 
partij Democraten 66 en verschijnt in principe 
acht keer per jaar. Een door het Hoofdbestuur 
benoemde redactieraad is verantwoordelijk 
voor de uitgave. Deze raad wordt gevormd 
door: 
Kamla Balak, Peter van den Besselaar, Heine 
Buis, Arthur van Buitenen, Fred Herrebout, 
Marjanne de Kwaasteniet, Eric van de 
Lisdonk, Jeroen Nugteren, Adriënne 
Vrisekoop, Pierre Wimmers. 
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Het basisinkomen 

In de discussie die binnen en 
buiten D66 over het basisin
komen wordt gevoerd, proef 
ik twee aannames die mij 
niet bevallen. Zo is men ge
neigd het basisinkomen (ook 
wel basisloon genoemd) te 
zien als slechts de vervanging 
van die sociale verzekeringen 
die het gebrek aan inkomen 
uit arbeid compenseren. 
Hieruit volgt gemakkelijk de 
conclusie dat het basisinko
men alleen toegankelijk is 
voor achttien jaar en ouder. 
Vergeten wordt dat onze so
ciale voorzieningen middels 
de kinderbijslag al bij de wieg 
beginnen. Het basisinkomen 
begint daar dus ook. 

De andere aanname is dat de 
acute en massale invoering 
van het basisinkomen (van 
de ene dag op de andere voor 
het ganse volk) mogelijk en 
wenselijk is. Ik dacht (had ge
hoopt) dat we de grootheids
waanzin van de maakbaar
heid achter ons hadden gela
ten. De huidige sociale 
voorzieningen zijn niet per
fect, maar het middel van de 
schoksgewijze invoering van 
het basisinkomen is erger dan 
de kwaal. Het basisinkomen 
kan ook beginnen als vervan
ging van de kinderbijslag en 
met de genieters ervan mee
groeien. Tegelijkertijd kun
nen dan de huidige sociale 
voorzieningen en hun uit
voeringsorganen langzaam 
afsterven en over een eeuw 
met de laatste AOW' er ten 
grave worden gedragen. 

feroen Witmond, Utrecht 

Met dank aan: Hubert Fermina, Leon 
Peijnenburg, Gerdine Rodenburg, Marlijn van 
Triest 

Eindredactie: Jeroen Nugteren 
Bureauredactie: Sebastian Dingemans 
Vormgeving: Anker en Strijbos, Utrecht 
Opmaak katern: Lieke Warburg 
Foto's: Dennis Sies (tenzij anders vermeld) 
Druk: Brouwer Utrecht BV 

Landelijk Secretariaat D66 
Noordwal10 
2513 EA Den Haag 

De voorzet is een rubriek voor po
litieke en maatschappelijke dis
cussie. In ieder nummer ver
schijnt een stelling over een actu
eel onderwerp. Deze stelling geeft 
niet noodzakelijkerwijs de mening 
van de redactie weer. 
We verzoeken u op de stelling 
een schriftelijke reactie te geven 
van ongeveer 200 woorden. De 
redactie maakt een compilatie 
van de reacties die vervolgens 
gepubliceerd zal worden in de 
Democraat. 
U kunt uw reactie sturen naar: 
Landelijk Secretariaat D66, 
Noordwal10, 2513 EA Den Haag 
t.a.v. Sebastian Dingemans. 

Stelling: 

"D66 moet zich sterk maken 
voor afschaffing van de studie
financiering. De huidige plan
nen beroven de studenten im
mers van hun vrijheid om zelf 
het studietempo te bepalen, of 
zelfs om te stoppen met stude
ren! Dit in ruil voor een beurs 
die elk jaar lager wordt. 
Als student ben je dan beter af 
met kinderbijslag en de vrij
heid om te studeren zoals je 
wilt. Bijkomend voordeel van 
afschaffing van de studie
financiering is dat het college
geld ook kan worden ver
laagd." 

Tel.: 070-3621515 (ma.l/m vr. 9.00-17.00 uur) 
Fax: 070-3641917 
Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 
richting Loosduinen, halte NoordwaL 

Wilt u iemand lid maken van D66, schrijf dan 
een briefje met zijn of haar naam, adres, 
plaats en tel.nr. naar bovenstaand adres. U 
kunt uiteraard ook bellen. 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij ge
bleekt papier. 
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ALV 60 BESLUITVORMING ACTUELE 
POLITIEKE MOTIES 

In Democraat 95/3 vond U reeds de besluitvorming van 
het afgelopen voorjaarscongres over Financiën en 
Basisinkomen. Daarnaast zijn ook aangenomen de 
Actuele Politieke Moties 60.5001 over Burma, 60.5002 
over lndonesie, 60.5003 over Palestijnse autonome en 
bezette gebieden, 60.5004 over proefdieren, 60.5005 
over bic-industrie, 60.5006 over pelsdierfokkerijen, 
60.5007 over dierenwelzijn, 60.5008 over terugdringing 
van het financieringstekort, 60.5009 over 
arbeidsvoorziening, 60.5011 over banenstelsel 
Schiphol, 60.5012 over de uitbreiding van Schiphol, 
60.5014 over de Betuwelijn en 60.5016 over soft drugs. 
Ingetrokken werd 60.501 0 over preventieve 
ontslagtoets; niet in behandeling genomen werd 
60.5015 over veiligheid en ontzandingen in het 
rivierengebied; verworpen werd 60.5013 over de 
Betuwelijn. 

Ter uitvoering van APM 60.5006 vindt U elders in dit 
katern informatie over een politiek podium 
Dierenwelzijn. 

ALV 61 ONDERWERPEN EN TERMIJNEN -
HERHALING/AANVULLING 

Het najaarscongres 1995 zal worden gehouden op 
vrijdagavond 24 en zaterdag 25 november 1995 in 
Lelystad. Naast het hoofdonderwerp Hoger Onderwijs 
staan geagendeerd Partij-organisatie en herziening 
Huishoudelijk Reglement, jaarrekening 1994 en 
begroting 1996 en een voorstel wijziging regiogrenzen. 
Het niet-amendeerbare eindrapport Partij-organisatie 
"D66: ruimte voor politiek" heeft U reeds in Democraat 
95/3 aangetroffen. De agenda met het 
congresreglement, melding vacatures in besturen en 
commissies en een niet-amendeerbare notitie Hoger 
Onderwijs met amendeerbare stellingen en geheel 
amendeerbare wijzigingsvoorstellen Statuten en 
Huishoudelijk Reglement wordt gepubliceerd in 
Democraat 95/5 die rond 28 juni bij U in de bus valt. 
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De begroting en de jaarrekening worden gepubliceerd 
in de Democraat 95/6 die volgens planning rond 30 
augustus bij de leden is. 
De voorstellen Partij-organisatie zijn verwerkt in de 
begroting en de wijzigingsvoorstellen Statuten en 
Huishoudelijk Reglement. Bij wijzigingsvoorstellen op 
de begroting dient te worden aangegeven welke posten 
dienen te worden verhoogd ten laste van andere 
posten, die in gelijke omvang moeten worden verlaagd. 
De wijzigingsvoorstellen voor Statuten en Huishoudelijk 
Reglement zijn in hun geheel amendeerbaar. Wel 
wordt verzocht om goed rekening te houden met 
eventuele doorwerking van een amendement op 
andere delen van Statuten en Huishoudelijk 
Reglement. 

ALV 62 ONDERWERPEN EN 
TERMIJNEN - WIJZIGING 

In Democraat 95/1 werd vermeld dat het 
voorjaarscongres 1996 zou worden gehouden op 
23/24 maart 1996. In verband met een veranderde 
lokatie is ook de datum veranderd. Het congres zal nu 
plaatsvinden op 30/31 maart 1996 in Noordwijkerhout. 
De termijnen van publicatie en sluiting van indiening 
van moties en amendementen zijn eveneens naar 
achter verschoven. 
Volgens de nieuwe planning hebt U de 
tekstvoorstellen, alsmede de voorstellen voor 
contributieregeling en regio-afdrachtregeling op 13 
december 1995 in huis met Democraat 95/8. 
De sluiting van moties en amendementen m.b.t. zowel 
tekstvoorstellen als m.b.t. de financiële stukken is op 
maandag 19 februari 1996. 
Op de agenda staan: Technologiebeleid -
Natuuronwikkelingen en Cultuurlandschappen -
Sociale Zekerheid - Contributieregeling 1997 -
Regiobijdrageregeling 1997. 
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KENNISMAKINGSDAG 
zaterdag 17 juni 

Kennismaken met D66 kan op 17 juni in Utrecht. 
Onder leiding van twee ervaren D66-ers worden de 
belangrijkste ideeën en doelstellingen van D66 
besproken. Er is ruimte voor uw vragen en er wordt 
aandacht geschonken aan de manieren om actief te 

THEMADAG VEILIGHEID 
zaterdag 2 september 

zijn binnen de partij. De dag wordt begeleid door Ruud 
Hessing (lid Eerste Kamer) en Dick Teegelaar 
(bestuurslid Opleidingscentrum). De maximaal 15 
deelnemers ontvangen ter voorbereiding de brochure 
'Maak kennis met D66'. Kosten: /20,00. 

Het Opleidingscentrum organiseert op zaterdag 2 september in het Volksbuurtmuseum in Den Haag een themadag 
over Veiligheid. 
Albert van der Zalm (D66-raadslid in Den Haag en directeur van de Openbare basisschool in de Schilderswijk) 
begint met een inleiding over hoe er in de praktijk wordt omgegaan met (on)veiligheid. Daarna kunnen de 
deelnemers kiezen uit workshops waarin wordt gediscussieerd over de volgende onderwerpen: gevoelens van 
onveiligheid, spreidingsbeleid I de sociale stad en politietaken. Na deze discussie bieden wij u een lunch aan èn 
een door 't Gilde georganiseerde wandeling door de Schilderswijk. Al lopend door deze volksbuurt krijgt u een 
interessant beeld van oud en nieuw Den Haag. Na deze kijk op de werkelijkheid volgt er een Veiligheidsdebat met 
Jacob Kohnstamm, Peter IJzerman (korpschef Twente) en Mieke Bloemendaal (burgemeester Culemborg). 
Discussieleider Han Polman zal hierbij nader ingaan op het integraal veiligheidsbeleid versus het grote-stedenbe
leid; meer veiligheid versus minder politie; winkeliers en burgers en particuliere beveiligingsbureaus. Kosten voor 
deze dag: /45,00. 

In verband met de zomervakantie gaarne aanmelden voor 1 juli aanstaande. 

FINANCIËLE MIDDELEN EN 
MANAGEMENT 
zaterdag 2 september 

Opleidingscentrum en Bestuurdersvereniging 
organiseren op 2 september een dag over financiële 
middelen en financieel management voor de lokale en 
regionale overheid. 
In een serie workshops en plenaire inleidingen wordt 
door een aantal deskundigen ingegaan op de actuele 
ontwikkelingen. Aan de orde komen ondermeer: lokale 
belastingen, Europese subsidies in relatie tot de lokale 
en regionale overheid, kerntakenbudgettering en 
doelmatigheid, de financiële verhoudingswet, financiële 
sturingsmiddel en. 
De bijeenkomst vindt plaats te Ede. De kosten zijn 
/32,50 voor leden van de Bestuurdersvereniging en 
/52,50 voor niet-leden. Deelnemers krijgen een 
acceptgiro toegestuurd. Kosten zijn inclusief koffie, 
thee en lunch. 
In verband met de zomervakantie gaarne aanmelden 
vóór 1 juli aanstaande. 

LEREN DEBATTEREN 
zaterdag 16 september 

ledereen die politiek actief is zal op elk moment een 
debat moeten kunnen aangaan. Daarbij komt het veelal 
aan op argumentatieve kracht en overtuigingszin. Ook 
de persoonlijke houding speelt in een debat een 
belangrijke rol. 
Voor leden die hun debattechniek willen verbeteren, 
organiseert het Opleidingscentrum op 16 september in 
Den Haag een basistraining. Naast enige theorie zal er 
vooral worden geoefend aan de hand van een aantal 
debatsessies. Daarbij komt het onder andere aan op 
het beargumenteerd kunnen verdedigen van een 
politiek standpunt tegenover opponenten. 
Tot deze intensieve training worden slechts twaalf 
mensen toegelaten. Trainers: Henriëtte Vos en Roei 
van de Poort. Kosten /50,00. 

DE AANMELDINGS- EN BESTELBON VINDT U OP PAGINA 7 EN 8 VAN DIT KATERN. 
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BASISCURSUS GEMEENTE EN FINANCIËN 
zaterdag 16 september 

Wet- en regelgeving rond gemeentefinanciën zijn per 
1995 ingrijpend veranderd. Om u van deze 
ontwikkelingen op de hoogte te brengen organiseert 
het Opleidingscentrum een basiscursus. 
Tijdens deze cursus komen aan de orde: 
comptabiliteitsvoorschriften 1995, tijdelijke verfijnings
regels 1995, de herziene Financiële 

THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 
21 oktober 

Verhoudingswet, de cyclus van financiële instrumenten 
zoals Voorjaarsnota, Meerjarenraming, Begroting. 
Deelnemers ontvangen vooraf een exemplaar van de 
nieuwste publikatie van het Opleidingscentrum 
Gemeente en financiën. De cursus vindt plaats te 
Utrecht. Begeleider: Flip Huisman. Kosten /35,00 
(inclusief publikatie). 

Op 21 oktober organiseert het Opleidingscentrum in samenwerking met de Euro-fractie van D66 een themadag 
over D66-politiek en Europa. 
Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door de voltallige Euro-fractie en de Tweede Kamerleden Bob van de 
Bos, Thom de Graaf, Bert Bakker en Marijke Augusteijn. Plenair komen ondermeer aan de orde: de bevoegdheden 
van het Europees parlement in relatie tot de Europese Commissie; de intergouvernementele conferentie '96; D66-
politiek in relatie tot Europa. 
Daarnaast komen in een serie workshops, onder leiding van een lid van de Euro-fractie én een kamerlid, een 
aantal belangwekkende grensoverschrijdende portefeuilles aan de orde: Buitenland en Veiligheid; 
Werkgelegenheidsbeleid; Drugsbeleid en Milieubeheer. 

Deze themadag vindt plaats te Utrecht. 
De kosten zijn /42,50 (inclusief documentatie, koffie, thee, lunch). 

BIJEENKOMST D66-AFDELINGSBESTUURDERS 
4 november 

In het najaar van 1995 organiseert het 
Opleidingscentrum in Utrecht een bijeenkomst voor 
afdelingsbestuurders. In vorige bijeenkomsten ging het 
vooral over functionele taken van het afdelingsbestuur 
zoals die van voorzitter en secretaris. In deze 
bijeenkomst zal er meer aandacht zijn voor de 

politieke kant van een afdelingsbestuur. Ondermeer 
komen aan de orde: de relatie met de fractie, de 
uitvoering van het verkiezingsprogramma en de opzet 
van een steunfractie. Afdelingsbesturen worden van 
het definitieve programma, tijdstip en plaats op de 
hoogte gebracht. 

BESTUURDERSVERENIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
BESTUURDERSVERENIGING 

zaterdagmiddag 17 juni van 13.00 tot 17.00 uur. 
in Orpheus in Apeldoorn. 

Het centrale thema is onderwijsbeleid. Deskundige 
inleiders zullen aandacht besteden aan de 
ontwikkelingen op het gebied van lokaal en provinciaal 
onderwijsbeleid, de bestuursvormen van het openbaar 
onderwijs en de relatie tussen onderwijs en arbeids
markt. Daarnaast zal Jan Terlouw aandacht besteden 

aan de actuele politieke ontwikkelingen. Aad Nuis zal 
de middag afsluiten met een inleiding over de 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en cultuur. 
Opgave is mogelijk d.m.v. de antwoordstrook op 
pagina 7 en 8 van dit Katern. De kosten bedragen 
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f 20,- voor leden van de Bestuurdersvereniging en 
f 30,- voor niet-leden. Dit bedrag dient te worden 
overgemaakt op giro 90866 van D66 Bestuurders
vereniging te Den Haag o.v.v. nummer 7037. 
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BEST U U ROERSVERENIGING 

BESTUURDERSCONGRES 

zaterdag 30 september van 10.00 tot 16.30 uur 
in het Evertshuis in Bodegraven. 

Tijdens het jaarlijkse bestuurderscongres wordt in 
workshops aandacht besteed aan uiteenlopende 
onderwerpen uit de lokale en provinciale politiek. Doel 
van de dag is om informatie uit te wisselen en 
gemeenschappelijke standpunten te verwoorden. De 
dag wordt bijgewoond door lokale en provinciale 
bestuurders, Eerste- en Tweede-kamerleden, 
Europarlementariërs. En ook de D66-bewindslieden 
worden uitgenodigd voor deze dag. 
In de workshops zullen o.m. de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: bijzondere bijstand; taken van de 
gemeente en de provincie; integratiebeleid; jeugd, 
criminaliteitsbestrijding; de wethouder van buiten de 
raad; referenda, lokaal en provinciaal; algemene 
beschouwingen. 
De kosten voor deze dag bedragen f 32,50 voor leden 
van de Bestuurdersvereniging en f 50,- voor niet
leden. Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch. 

Opgave is mogelijk door de antwoordstrook op pagina 
7 en 8 van dit Katern in te vullen én het verschuldigde 
bedrag over te maken op giro 90866 van D66 Bestuur
dersvereniging te Den Haag o.v.v. nummer 7041. 

CAHIER 'PROFILERING DOOR D66-
WETHOUDERS' 

Een stagiair van de vakgroep Bestuurs- en 
belaidswetenschappen in Nijmegen heeft eind vorig 
jaar in opdracht van de Bestuurdersvereniging een 
onderzoek gedaan naar de profilering door D66-
wethouders. Hij heeft zich daarbij geconcentreerd op 
de vraag of D66-wethouders beschikken over een 
kenmerkende bestuursstijL De resultaten van zijn 
onderzoek zijn weergegeven in het cahier 'Profilering 
door D66-wethouders'. Dit cahier is verkrijgbaar bij de 
Bestuurdersvereniging. De kosten bedragen f 8,- voor 
leden van de Bestuurdersvereniging en f 12,- voor 
niet-leden. 
Belangstellenden kunnen het cahier bestellen 
d.m.v. bestelbon op pagina 7 en 8 van dit katern. 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

Door de SWB wordt gewerkt voor de politieke 
vertegenwoordiging, de politieke partij en aan de 
'politieke probleemstelling' in het algemeen. Het betreft 
onderwerpen die spelen op het snijvlak van politiek en 
maatschappij en van samenleving en overheid. De 
onderwerpen worden gekozen in samenspraak met de 
kamerfracties, individuele kamerleden en de politieke 
top van D66. Het betreft zaken die op de politieke 
agenda zullen verschijnen en waaraan nader 
onderzoek moet worden besteed. Bij deze formule ligt 
het accent op het denken zelf; analyses, neergelegd in 
publikaties, die moeten leiden tot beleidsgerichte 
uitgangspunten. 

DE OPEN SAMENLEVING EN HAAR 
VRIENDEN 

Dit is de titel van een 'vriendenboek', een cadeau voor 
Jan Glastra van Loon voor zijn vijfenzeventigste 
verjaardag. 
Ongeveer een jaar geleden werd de idee geboren om 
met Jan in discussie te gaan. In de brochure 'De 
ruimte waarin wij leven', had Jan Glastra van Loon zich 
immers uitgelaten over het open karakter van de ruimte 
waarin wij leven. Wij hebben deze tekst, waarmee het 
boek tevens opent, aan een aantal auteurs voorgelegd, 
waaronder een aantal oud-promovendi, oud-collega's 
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en vrienden, wier inzichten door Jan ontegenzeglijk 
interessant gevonden worden. 
En zo groeide het boek, het groeide uit tot een waar 
samenstel van diagnose en commentaar omtrent het 
democratisch karakter van de maatschappij waarin wij 
leven. Als zodanig vormt het een caleidoscoop van 
filosofische, sociologische, juridische, 
cultuurtheoretische en vooral ook persóónlijke 
inzichten. 
Wij hopen met de publikatie van deze inzichten tevens 
iets te doen aan de stilstand van het denken over 
democratie, waar dit zich fixeert op de formele kanten 
en vooral om het management van de democratie. 
Democratie is, naast een vorm van bestuur, ook en 
vooral een levenswijze. En de ruimte hiervoor, daar 
gaat het hier om. 
De auteurs in dit door Boom uitgegeven boek zijn: 
Kees Schuyt, Christiaan de Vries, Pieter Fokkink, lnge 
van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, 
Herman van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, 
Greetje den Ouden-Dekkers, R.A.V. van Haersolte en 
Cees Maris. De SWB kan u het boek met een speciale 
ledenkorting aanbieden. In de boekwinkel is de prijs 
f 39,50. Voor leden van D66 is de prijs f29,50.(ex 
porto). 
Bestellen kan telefonisch of door middel van bon 
op de laatste pagina van dit Katern. 
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WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

ltJoEE 
INHOUD IDEE 2-1995 

THEMANUMMER OVER HOGER ONDERWIJS 

De universiteit binnenste buiten, vraaggesprek met 
René Foqué door Christiaan de Vries 

De belaidsgevangenis van het hoger onderwijs, 
interview met Roei in 't Veld door Allan Varkevisser 

Hoger onderwijs in de klem, visies van Louk 
Hagendoorn, Carel Tielenburg, Henk Zeevalking 

Het HOOP van de toekomst, door Hans P.M. 
Adriaansens 

Reactie van de Luchthaven Schiphol op 'Machinaties', 
het redactioneel van Idee 1 - 1995 en een naschrift 
door Christiaan de Vries 
De grote infrastructurele projecten, veel meer van het 
zelfde, door Michel van Hulten 

Verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg, column 
door Wim Meyer 

BROCHURE BESTUURLIJKE DILEMMA'S 

ledere bestuurder stuit in zijn functie wel eens op bijna 
onoverkomelijke problemen, delicate kwesties waarin 
het moeilijk kiezen is en waarbij niet onmiddellijk voor 
de hand ligt wat juist, goed en wenselijk is. Deze 
bestuurders bevinden zich met andere woorden in een 
dilemma-situatie. Voor een politicus in het openbaar 
bestuur is zo'n dilemma-situatie uitermate lastig te 
hanteren. Immers, hij functioneert binnen de publieke 
ruimte en kan zich niet voor beraad zomaar van de 
buitenwereld afzonderen en hij is in principe steeds 
aansprakelijk vanwege zijn bijzondere 
verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Wat te 
doen? 
In een gezamenlijke uitgave van het wetenschappelijk 
bureau en de bestuurdersvereniging is getracht om een 
aantal handreikingen te geven aan bestuurders die in 
zulk soort situaties terecht zijn gekomen. Enerzijds om 
hen te helpen tot een oplossing te komen en 
anderzijds om de achtergronden van het ontstaan 
ervan te onderzoeken. De brochure Bestuurlijke 
Dilemma's bevat derhalve concrete gevalsbe
schrijvingen van bestuurlijke dilemma's en meer 
theoretische achtergrondartikelen over oorzaken en 
gevolgen van dilemma's. Dit heeft een levendige 
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confrontatie van praktijk en theorie opgeleverd. 
De brochure is geen handleiding in de Amerikaanse 
'How to'-traditie geworden, maar het is wel een 
interessante onderzoekingstocht door de wondere 
wereld van het openbaar bestuur. Kortom een 
aanrader voor iedereen die in politiek en bestuur is 
geïnteresseerd en zo eens dieper in de praktijk wil 
duiken. De brochure kost f 19,50 (ex porto). 

PUBLIKATIES IN VOORBEREIDING 

Nog voor de zomer zal een SWB-Cahier worden 
uitgebracht over de werking van het openbaar bestuur. 
De tekst wordt behandeld aan de hand van twee 
praktijkvoorbeelden. Informatie bij Carel Tielenburg 

Naar aanleiding van het thema basisinkomen op het 
voorjaarscongres zal deze zomer een SWB-Cahier 
verschijnen over het basisinkomen. In het cahier 
worden ook de inleidingen die tijdens het congres over 
het basisinkomen werden gehouden afgedrukt, 
alsmede de verslagen van de deelsessies. Inlichtingen 
bij Allan Varkevisser. 

In voorbereiding is een brochure over de grondslagen 
van het denken binnen D66. Er blijkt in de partij 
behoefte te be5taan aan meer informatie over 
denkrichtingen die voor D66 relevant kunnen zijn, maar 
niet iedereen is in de gelegenheid om zelfstandig de 
'bronnen' of de 'klassieken' van inspirerende 
denkrichtingen uitvoerig te raadplegen. Daarom moet 
de brochure de gelegenheid bieden tot 
plaatsvervangend lezen, in de zin van een zorgvuldig 
samengestelde reeks artikelen waarin theoretische 
onderwerpen voor een geïnteresseerd publiek worden 
ontsloten. De brochure zal in het najaar verschijnen. 
Inlichtingen bij Carel Tielenburg. 

Ook in voorbereiding is een publikatie over de 
verhouding tussen technologie en democratie. De 
publikatie beoogt een heroriëntatie op de relatie tussen 
technologie, cultuur en politiek. De publikatie zal in het 
najaar verschijnen. Inlichtingen bij Allan Varkevisser. 

Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden 
conferentie over het thema 'Kunstenpolitiek voor D66' 
wordt nu gewerkt aan een boek over dit thema. Dit 
boek, dat in het najaar moet verschijnen, is een 
gezamenlijke uitgave van het wetenschappelijk bureau 
en de Boekmanstichting, het studiecentrum voor kunst, 
cultuur en beleid. Inlichtingen bij André van der 
Brugge, tel: 070- 362 1515. 
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IVSOM 

INSTITUUT VORMING EN SAMENWERKING OOST- EN MIDDEN-EUROPA (IVSOM) 

Ook in 1995 organiseert het IVSOM een groot aantal 
projecten in Oost- en Midden-Europa. Van de elf 
projecten die zijn gepland, hebben twee projecten al 
plaats gevonden; het eerste in februari in Bulgarije en 
het tweede in maart in Nederland. Voor de zomer 
zullen nog 3 projecten worden georganiseerd, de 
overige in het najaar. 

IVSOM IN BULGARIJE 

In november 1994 en in februari 1995 organiseerde het 
IVSOM in samenwerking met het Centre for Liberal 
Strategies (CLS) twee seminars in Sofia, Bulgarije. Het 
CLS, de onafhankelijke denktank voor democratisering 
in Bulgarije, verzorgde de organisatie ter plaatse. Het 
IVSOM stelde het programma samen en leverde de 
trainers. 
Bert Bakker (lid van de Tweede Kamerfractie) en Pim 
Voskamp (Projectmanager van het IVSOM) 
vertegenwoordigden D66 op beide bijeenkomsten. 
De opzet van de bijeenkomsten bestond uit een 
seminar, dat werd afgesloten met een informele 
ontmoeting met journalisten (schrijvende pers, radio en 
televisie), hoogleraren, ambassadeurs en artiesten. 

Het eerste seminar had als centraal thema 
coalitievorming, het tweede seminar stond in het teken 
van oppositie voeren. Tijdens beide seminars werd 
veel aandacht besteed aan 
onderhandelingsstrategieën- en technieken. 
Uitgenodigd werden alle politieke leiders van de 
democratische partijen in Bulgarije, journalisten, 
ambassadeurs en studenten politicologie. 
Bert Bakker sprak op de twee seminars over de 
politieke aspecten van coalitievorming en oppositie 
voeren. Pim Voskamp trainde de deelnemers in de 
strategische, technische taktische aspecten van het 
onderhandelen. 
Beide seminars maakten veel tongen los. Het was 
even wennen voor de Bulgaarse politici; samenwerken 
in de politiek zonder een verrader van je eigen 
principes te zijn. De deelnemers waren dan ook 
uitermate geïnteresseerd in de ervaringen van D66. 

Door het niet samenwerken van de democratische 
partijen hebben de socialisten (lees: oud
communisten) bij de verkiezingen op 19 december 
1994 een absolute meerderheid behaald in het 
parlement; 125 van de 240 zetels. 
Deze situatie heeft de democratische partijen aan het 
denken gezet en heeft ze er allemaal van overtuigd dat 
een andere aanpak nodig is. Bert Bakker wees de 
deelnemers erop dat de campagne voor de volgende 
verkiezingen al weer begonnen behoort te zijn. De 
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betrokkenheid van een aantal politieke kopstukken 
tijdens de discussies was een goed begin. Iedereen, 
zelfs de socialistische deelnemers, deed enthousiast 
mee aan het politieke debat. 

Geconcludeerd kan worden dat deze IVSOM-activiteit 
op bescheiden wijze aanzet heeft gegeven tot een 
discussie over de politieke toekomst van Bulgarije. Het 
project kreeg zeer veel waardering van Bulgaarse zijde 
en de betrokken politici hebben het IVSOM en het CLS 
al laten weten dat wat hun betreft de samenwerking 
met D66 wordt gecontinueerd. 

DEMOCRATIE EN DRUGS 

Twaalf jonge mensen uit Litouwen en Polen hebben 
begin maart D66 en de Jonge Democraten bezocht. De 
Jonge Democraten hebben in samenwerking met het 
IVSOM een seminar over drugs en democratie in 
Amsterdam gehouden. Het doel was te kijken naar het 
functioneren van democratische systemen in de landen 
van de deelnemers aan het seminar. Verder werden 
ideeën ten aanzien van het verbeteren van 
besluitvormingsprocessen besproken. Aangezien het 
Nederlandse drugsbeleid de laatste tijd zowel in 
Nederland als in het buitenland ter discussie staat, 
werd de besluitvorming op dit niveau nader besproken 
en onderzocht. 
Onderdeel van het seminar was een bezoek aan het 
parlement en lokale overheden. Met politici, 
gezondheidswerkers en politiemensen werd 
gedebatteerd over het drugsbeleid in Nederland. Dit 
betekende voor veel deelnemers een overvloed aan 
nieuwe informatie en ideeën. De follow-up van dit 
project zal plaats vinden gedurende een bezoek van de 
Jonge Democraten aan Polen en Litouwen eind April. 

I DIC-boekje 

In het DIC-boekje staan de namen en adres
sen van alle gekozen D66-functionarissen. 

U kunt dit overzicht, dat ieder kwartaal wordt 
herzien, bestellen door 10 gulden over te 
maken op gironr. 1477777 t.n.v. Democraten 

L 66 te Den Haag o.v.v. 4313. 
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BESTELBON i 
OPLEIDINGSCENTRUM 

IK BESTEL (s.v.p. aankruisen): 

0 GEMEENTE EN FINANCIËN, prijs: 110,00. 
Gemeente en Financiën is een nieuwe praktische 
handleiding voor gemeenteraadsleden. Allereerst wordt 
ingegaan op aard, strekking en gevolgen van de 
gewijzigde Financiële Verhoudingenwet en de nieuwe 
Comptabiliteitsvoorschriften. De cyclus van financiële 
documenten wordt beschreven en er is een hoofdstuk 
gewijd aan het 'financiële instrumentarium' (produktbegro
ting, kengetallen). Naast de nodige feitenkennis vindt u in 
deze brochure vooral ook ideeën en concrete voorbeelden 
waarmee de lokale politicus instrumenten krijgt aangereikt 
om het budget-recht kritisch te hanteren. Deze brochure 
verschijnt in juni 1995 

0 MAAK KENNIS MET D66, prijs: I 5,00. 
Brochure over D66-beginselen, de partijstructuur van D66 
en haar ontstaansgeschiedenis. 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING, prijs: I 15,00. 
Brochure waarin voorschriften en regels uit Statuten en 
Huishoudelijk reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Bevoegdheden, rollen en taken van voorzitter, 
penningmeester, secretaris, secretaris politiek en van het 
'gewone' bestuurslid worden beschreven. Daarnaast is 
aandacht voor de politieke taak van de afdeling en de 
verhouding tot de gemeenteraadsfractie. 

0 RAADSWERK, prijs 15,00. 
Introductiebrochure over de formele en algemene praktijk
aspecten van het raadswerk: de inrichting van het 
gemeentebestuur, de positie van raadsleden etc. 

0 D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD, 
prijs 125,00. 
Deze publikatie bevat onder andere de volgende 
onderwerpen: 
I Raad in relatie tot het college en het ambtelijk apparaat; 
1 Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering en 
de media; 
1 Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, recht 
van initiatief en amendement, moties. 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK, prijs 115,00. 

0 RAAMWERK '94-'98 /15,- 0 + diskette /20,00. 

(alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief porto) 
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0 VOOR DE DRAAD 
Een veelzijdig tijdschrift voor raads- en Statenleden, 
afdelingsbestuurders en (lokaal) geïnteresseerde D66-ers. 
Verschijnt tien maal per jaar met artikelen en interviews 
over lokale en regionale gebeurtenissen, wetenswaar
digheden en nuttige informatie. Voor de Draad laat zien 
hoe bestuurders en leden van D66 in de rest van 
Nederland te werk gaan. Daarnaast biedt het tijdschrift 
vergelijkingsmateriaal, nieuws van de Bestuur
dersvereniging en het actuele aanbod van het Oplei
dingscentrum. Een jaarabonnement kost /48,00. In het 
lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging zit een 
abonnement inbegrepen. 

IK MELD MIJ AAN VOOR (s.v.p. aankruisen): 

0 MAAK KENNIS MET D66 17 juni in Utrecht. Kosten: 
/20,00 

0 THEMADAG VEILIGHEID 2 september in Den Haag. 
Kosten /45,00 

FINANCIËLE MIDDELEN EN MANAGEMENT 2 
september in Ede 
0 /32,50 leden Bestuurdersvereniging 
0 /52,50 niet-leden Bestuurdersvereniging 

0 LEREN DEBATIEREN 16 september in Den Haag. 
Kosten: /50,00 

0 BASISCURSUS GEMEENTEFINANCIËN 16 
september in Utrecht. Kosten /35,00 

0 THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 21 oktober 
in Utrecht. Kosten: /42,50 

Veertien dagen voor aanvang van de cursus krijgt u 
cursusmateriaal thuisgestuurd. Zodra u het 
cursusmateriaal ontvangen heeft, bent u definitief 
ingeschreven en verplicht de cursuskosten met bijgaande 
acceptgirokaart te voldoen. 

z.o.z. 
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BESTELBON 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

Ik bestel: 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

Het boek 'De open samenleving en haar 
vrienden', voor leden f 29,50 
Brochure 'Bestuurlijke Dilemma's', f 19,50 
Brochure 'De ruimte waarin wij leven', f 
19,50-
Brochure 'Referenda en Politiek', f 19,50-
Brochure 'Duurzame Ontwikkeling', f 19,50-
Brochure 'De veranderende rol van de 
politieke partijen', f 15,-

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Cahier 'Relatie en Huwelijk', f 8,-
Cahier 'Ingrijpen in menselijk leven' f 12,50 
Cahier 'Denkend over een nieuw stelsel van 
gezondheidszorg', f 10,-
Nota 'Inzet voor vrede', f 12,50 
Nota 'Op zoek naar publiek', f 5,-
'De waarde van de democratie', f 2,50 

Het tijdschrift Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 
30 pagina's per nummer. 

I 

0 

Cahier 'In Goede Banen', over het verschijnsel 
migratie, f 1 0, 
Cahier 'Denken over democratie, van forum 
naar partnerschap', f 10,-

0 
0 

Ik neem een abonnement, f 74,- per jaargang 
Ik wil een los nummer, f 17,-

BESTUURDERSVERENIGING 

0 

0 

neemt deel aan de Algemene ledenverga
dering van de Bestuurdersvereniging op 17 
juni. Maakt het verschuldigde bedrag (f 20,
voor leden van de Bestuurdersvereniging en f 
30,- voor niet-leden) over op giro 90866 van 
D66 Bestuurdersvereniging te Den Haag o.v.v. 
nummer 7037. 
neemt deel aan het Bestuurderscongres op 30 
september in Bodegraven. Maak het verschul
digde bedrag (f 32,50 voor leden van de 

0 

Bestuurdersvereniging en f 50,- voor niet
leden) over op giro 90866 van D66 
Bestuurdersvereniging te Den Haag o.v.v. 
nummer 7041 . 
bestelt het cahier 'Profilering van D66-
wethouders'. De kosten hiervan bedragen 
f 8,- voor leden van de Bestuurdersvereniging 
en f 12,- voor niet-leden, te voldoen m.b.v. 
de accept-giro die u bij het cahier ontvangt. 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

S.V.P. hieronder uw gegevens met blokletters invullen. 

NAAM: 

STRAAT: ...................................................................................................................................................... NR ........ . 

PC en PLAATS: 

TELEFOON: 

FUNCTIE IN D66: ................................................................................................................................................................... . 

LIDNUMMER: 

Deze bon opsturen naar het D66, Noordwal 10, 2513 EA 
DEN HAAG of telefonisch bestellen: 070 - 362 15 15 
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H van larie: 
"D66 zorgt vaak voor die ene s ap extra 
i de goede ri hting" 
~ Interview met de Uitbreidingsdrift 

~ partijleider: Schiphol aan . 
~ "Profileren? Daar trapt banden gelegd . . 
: de kiezer niet 

meer in." 

Publieke omroep moet 

sterk en herkenbaar 

blijven 

De organisatie van het 

D66-ideeëngoed 

De Voorzet schreeuwt 

om reactie 



Laten we 066 ontploffen? 
Door Fred Eisner, secretaris politiek 

"We wilden een ingrijpende staatsrechte
lijke vernieuwing, omdat we zagen dat er 
een grote afstand was gegroeid tussen de 
bestuurders en de burgers, omdat de rege
ring niet kon regeren en het parlement niet 
controleren ( ... ). En dan wilden we een in
grijpende partijvernieuwing omdat we 
vonden dat de huidige partijen niet meer 
de werkelijke politieke alternatieven boden 
(. .. ). Vervolgens wilden we een praktische 
in plaats van een ideologische politiek, 
omdat de ideologieën geen antwoord meer 
geven op de vragen die ons bezighouden. 
( .. .) En tenslotte was er het vierde punt, 
dat van de democratisering van de samen
leving op alle mogelijke niveaus." 
Dit citaat is natuurlijk niet van mij, 
maar uit de Leidse rede van Hans van 
Mierlo (D'66-congres september 1968). 
Dit lezend vind ik dat we nog niet toe 
zijn aan ontploffen, of opgaan in iets 
anders. We hebben nog niet bereikt 
wat we wilden. Hoewel gelukkig veel 
van de door ons gewenste vernieuwin
gen zijn gerealiseerd, is het nog op en
kele belangrijke terreinen of te weinig, 
of juist al te laat. Door geleidelijk op
tredende machtsverschuivingen heb
ben diverse van de toenmalige proble
men zich sinds die tijd namelijk ver
plaatst naar andere beleidsarena's. Op 
sociaal-economisch gebied bijvoor
beeld is veel van de besturing overge
dragen aan tripartite besturen, diverse 
andere uitvoerende taken zijn overge
gaan naar zelfstandige bestuursorga
nen of geprivatiseerd, en veel is gede
centraliseerd naar lagere overheden of 
juist doorgeschoven naar organen 
en/ of verdragen op Europees niveau. 
Al deze verschuivingen hebben juist 
weer geleid tot een afnemende invloed 
van de burger op beleid dat hem raakt, 
en ook de controle op dat beleid door 
zijn vertegenwoordigers is minder ef
fectief geworden. De macht is mis
schien wel (onbedoeld?) meer ver
deeld, maar beslist niet eerlijker, en ze
ker niet controleerbaardeL Die 
aspecten zijn jaren onderbelicht geble
ven. Als D66 niet bestond, zou ze nu 
worden opgericht ... Misschien met iets 
anders geformuleerde doelstellingen, 
en werkend met een iets anders ge
toonzet instrumentarium, maar met 
eenzelfde streven naar een open, de
mocratische en verantwoordelijke sa
menleving. 
Het toneel en de actoren zijn natuur
lijk anders. De landelijke politiek ligt 
nu van twee kanten onder vuur. Aan 
de ene kant de bevolking, de kiezers, 
het bedrijfsleven: vrijer, bewuster, 
mondiger, individualistischer. Aan de 
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andere kant de regering, die met afne
mende middelen en met minder be
voegdheden (vanwege de hierboven 
genoemde verplaatsing van macht, ta
ken, bevoegdheden, budgetten) steeds 
grootschaliger problemen op moet los
sen (milieu, verkeer en vervoer, onder
wijs, zorg), en daar steeds minder toe 
in staat lijkt. Zie bijvoorbeeld de poli
tieke incidenten zoals recentelijk de 
A73; de Betuwelijn; Schiphol; de regio
vorming Amsterdam en Rotterdam; en 
de tempobeurs. Nu zijn politieke inci
denten niet nieuw, maar ze liggen qua 
milieu en financiën wel zwaarder op 
de maag vergeleken met de affaires van 
vroeger (te dure duikboten, te late pas
poorten). 
Wie kan nu nog wàt aan betrokkenen 
uitleggen, anders dan dat het bij die 
anderen kennelijk slechts om politiek 
gewin gaat? Bij Schiphol is het ook 
niet meer uit te leggen: jarenlang base
ren wij onze houding t.o.v. Schiphol 
Mainport op het feit dat door betrok
ken departementen, en door de direc
tie van de NV Luchthaven Schiphol, 
met grote stelligheid wordt beweerd 
dat de dubbeldoelstelling m.b.t. EN 
milieu EN mainport gehaald wordt. 
Totdat puntje bij paaltje komt ... 
Terecht heeft de fractie tijdens de de
batten dus de nadruk gelegd op die mi
lieucomponenten en die grenzen aan 
de groei. 
Ten behoeve van herstel van vertrou
wen en van maatschappelijk draagvlak 
moet voor ons en voor iedereen weer 
duidelijk worden wie waarvoor verant
woordelijk is, en hoe die verantwoor
ding wordt geëffectueerd. Als over
heidstaken, -bevoegdheden en -bud
getten worden overgedragen, hoort 
ook de daarbij behorende verantwoor
dingsplicht te worden overgedragen. 
Dat mag natuurlijk naar een eventueel 
meer voor de hand liggend ander de
mocratisch gekozen orgaan. Duidelijk 
is wel dat de Tweede Kamer niet meer 
voor alles wat met rijksgeld of op rijks
grondgebied gebeurt verantwoordelijk 
is. Landelijk wordt die terugtreding 
van de overheid al jaren met de mond 
beleden, maar kabinet en Tweede 
Kamer bemoeien zich nog steeds met 
alle details, of laten zich daartoe maar 
al te makkelijk verleiden. In ieder geval 
zullen wij als partij actiever verant
woording afleggen, naar onze leden en 
naar de kiezers. We zullen anderen ter 
verantwoording roepen daar waar dat 
nodig is. En we zullen onze beleids
voorstellen waar dat nodig is, maar 
ook onze grenzen voor wat nog aan
vaardbaar is, duidelijker en eerder voor 
het voetlicht brengen. 

Referendum 

Rotterdam 

D66 is in Rotterdam een bestuur
derspartij. Al lange tijd draagt 
D66 verantwoordelijkheid in vrij
wel alle dagelijkse besturen van 
de deelraden. Na een oppositie
periode zijn we vorig jaar terug
gekeerd in het college van B&W. 
Op 7 juni was er een referendum 
over de regiovorming. D66 heeft 
hiertoe in de gemeenteraad het 
initiatief genomen. Volgens de 
wetsvoorstellen voor de stads
provincie Rotterdam komt er in 
1997 een sterker regiobestuur in 
de vorm van de stadsprovincie 
Rotterdam en wordt de gemeente 
Rotterdam opgedeeld in 10 of 11 
gemeenten nieuwe stijl. 
Nu, kort na het referendum waar
bij 86% van de Rotterdammers te
gen stemde, is het onzeker of de 
opdeling doorgaat. Ook de stads
provincie kan weer ter discussie 
komen, hoewel vrijwel iedereen 
het er binnen D66 wel over eens 
is dat er een sterk regiobestuur 
moet komen. 
Als eerste partij in Rotterdam or
ganiseerden wij een week na het 
referendum een openbare afde
lingsvergadering. Ruim 10% van 
de 600 leden nam deel aan een 
soms verhitte discussie, voor 
deze gelegenheid onder leiding 
van Wim Vrijhoel. De uitslag was 
een grote teleurstelling voor veel 
leden en zeker ook voor deel
raadsbestuurders, nu het instel
len van de nieuwe gemeenten in 
gevaar is gekomen. Er was kritiek 
op het onderwerp, omdat de 
Tweede Kamer beslist over de re
giovorming en niet de gemeente
raad. Bovendien is de campagne 
voor het 'ja' laat op gang geko
men en wellicht op de verkeerde 
manier gevoerd. Toch werd door 
niemand bestreden dat de over
duidelijke uitspraak van de 
Rotterdammers tegen de bestuur
lijke opdeling van de stad niet ge
negeerd mag worden. Een andere 
conclusie was dat de deelge
meenten een belangrijke functie 
blijven vervullen als het bestuur 
dat dicht bij de burgers staat. 
Bestuurlijke vernieuwing is niet 
altijd gemakkelijk en heeft zijn 
prijs, ook voor bestuurders van 
D66. Maar dat is een prijs die wij 
als Democraten bereid moeten 
zijn te betalen. 

Rikki Schulte 
voorzitter afdeling Rotterdam 



-
Hans van Mierlo: 
"D66 zorgt vaak voor die ene stap 
extra in de goede richting" 
Het kabinet Kok is nu bijna een jaar aan het werk. Na een lange formatie verscheen op 22 augustus 1994 een kabinet van PvdA'ers, VVD' ers en 

D66'ers· en zonder CDA'ers ·met de Koningin op het bordes. De commentaren in de media waren veelal sceptisch: de klassieke tegenstelling 

tussen arbeid en kapitaal, in casu PvdA en VVD, zou leiden tot voortdurende conflicten. En D66, als de partij in het midden, zou net als 12 jaar 

eerder, in al dit geweld ten onder gaan. De werkelijkheid blijkt anders te zijn: de 'paarse' combinatie van daadkracht en dualisme doet het uit· 

stekend. Reden voor een gesprek met Hans van Mierlo, minister, partijleider en voorvechter van 'paars'. Onderwerpen: hoe doet D66 het als 

regeringspartij. En wat wil hij zelf bereiken op Buitenlandse Zaken. 

Door Fred Herrebout 

We beginnen het gesprek met de uit
slag van de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten. Met name voor D66 
leverden die verkiezingen een 'onver
wacht' verlies op. 

Een uiting van ontevredenheid van de kie
zer over het paarse kabinet? 

Hans van Mierlo: "Nee. Dan hadden 
het CDA en Groen-Links flink moeten 
winnen. En dat was duidelijk niet zo: 
het CDA verloor opnieuw en de winst 
van Groen-Links was niet opzienba
rend. Het zit hem meer in de aard van 
de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten. De Provinciale Staten motive
ren de meeste kiezers niet erg om te 
gaan stemmen. Maar de motivatie is te 
vergroten: ik denk bijvoorbeeld aan de 
verkiezingen voor de Provinciale staten 

in 1990. Vlak voor die verkiezingen 
presenteerde het toen regerende kabi
net van CDA en PvdA de Tussen
balans, een pakket met extra bezuini
gingen die niet in het regeerakkoord 
stonden. De verontwaardiging over die 
maatregelen en de manier waarop het 
kabinet ze bracht zorgde ervoor dat 
veel mensen toch gingen stemmen. 
D66, toen in de oppositie, won flink. 
De VVD bereikte dit voorjaar hetzelfde 
door in de laatste weken voor de ver
kiezingen nogal provocerende uitspra
ken te doen over het vreemdelingenbe
leid. Dat raakt bij een aantal mensen 
toch een emotionele snaar, zodat ze 
alsnog gaan stemmen. Als je niet op 
dezelfde manier op die emoties wilt in
spelen, ben je als partij in het nadeel." 

Van Mierlo ziet in de uitslag dan ook 
geen teken dat de kiezers zich van D66 
afkeren: "Een kiezer die tevreden was 

over het beleid, bleef thuis." 
Hij beschouwt de uitslag ook niet als 
een slecht voorteken voor landelijke 
verkiezingen. Bij die verkiezingen is de 
motivatie van de kiezers veel groter en 
kan één partij niet zo makkelijk pro
fiteren van een paar controversiële uit
spraken. Maar helemaal zonder gevol
gen is de verkiezingsuitslag niet. 
Van Mierlo: "Natuurlijk heeft de uit
slag invloed op de sfeer tussen de frac
ties. Die is toch wat verhard. Maar de 
samenwerking in het kabinet is uitste
kend gebleven en de daadkracht heeft 
er niet onder geleden." 
Als voorbeelden noemt hij de soepele 
afronding van de besprekingen over de 
uitgavenkant van de begroting van 
1996, de invulling van de lastenver
lichting voor volgend jaar en de beslui
ten over Schiphol en de Betuwelijn. 
Van Mierlo over dat laatste onderwerp: 
"Vergeet niet dat we op nul zijn be
gonnen. Het vorige kabinet van PvdA 
en CDA had al besloten om de lijn aan 
te leggen. En geheel bovengronds. 
Toen dit kabinet de discussie her
opende, moesten drie partijen met zeer 
uiteenlopende standpunten het eens 
zien te worden. De PvdA had al inge
stemd met bovengrondse aanleg, de 
VVD was op economische gronden te
gen aanleg en D66 was voor aanleg, 
maar wilde 1,2 miljard extra voor be
perking van de overlast. Als je uit die 
discussie komt met het besluit de lijn 
aan te leggen en met 822 miljoen voor 
het oplossen van knelpunten, dan ben 
ik tevreden." 

Met name in de pers wordt gedaan alsof 
een 'eco'-partij als D66 per definitie tegen 
de uitbreiding van Schiphol en de aanleg 
van de Betuwelijn had moeten zijn? 

Van Mierlo: "Ik zou ons niet graag wil
len afficheren als 'eco'-partij. Dat zijn 
we ook nooit geweest. D66 heeft altijd 
een afweging tussen het milieu en an
dere factoren gemaakt. We dragen het 
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milieu wel hoog in ons vaandel. Zonder 
D66 was er geen extra geld voor de milieu 
knelpunten in de Betuwelijn gekomen. Ik 
zeg dat niet om te laten zien hoe goed we 
zijn, maar om te wijzen op iets wat vaak 
wordt vergeten: D66 zorgt vaak voor die 
ene stap extra- en bij de Betuwelijn is dat 
een forse stap - in de goede richting. 
In dit opzicht zijn we echte Nederlanders, 
dol op zelfkastijding. We kijken vooral 
naar wat we niet hebben bereikt en zien 
over het hoofd wat wel is gelukt. De 
Betuwelijn wordt op een voor het milieu 
verantwoorde manier aangelegd en ook 
het kabinetsbesluit over Schiphol is, van
uit het oogpunt van het milieu bezien, be
ter dan dat van het vorige kabinet." 

Bij veel andere onderwerpen, bijvoorbeeld 
de WAO, lijkt de discussie in de Kamer 
met name te gaan tussen VVD en PvdA. In 
ieder geval als je afgaat op wat de media 
erover berichten. Moet D66 zich niet ster
ker gaan profileren, bijvoorbeeld op soci
aal-economisch gebied? Van Mierlo vindt 
van niet: "Profileren? Daar trapt de kiezer 
niet meer in. Als je je gaat profileren kom 
je trouwens snel op één van de klassieke 
posities terecht. Die kun je bij PvdA en 
VVD nog altijd prima herkennen als het 
gaat over bijvoorbeeld sociale voorzienin
gen, belastingen, ontwikkelingshulp en 
defensie. 
Ons standpunt ligt daar meestal tussen die 
van onze coalitiepartners in, maar we 
moeten af van de opvatting dat een mid
denpositie geen positie is. Misschien wel 
wat saai, maar tegelijk krijgen we vaak 
voor elkaar wat we willen. U noemde de 
WAO al. Juist bij de WAO heeft de fractie 
goed doordachte voorstellen gemaakt, 
waarmee de impasse kon worden doorbro
ken en hebben we bereikt wat we wilden. 
Zo'n middenpositie komt heus wel over 
het voetlicht. D66 neemt trouwens niet al
tijd een middenpositie in: als het over 
staatsrechtelijke vernieuwing gaat hebben 
we erg uitgesproken standpunten." 

In een vraaggesprek met KRO Brandpunt sloot 
u samengaan van D66 met andere partijen 
niet uit. Enkele jaren geleden wees D66 sug
gesties van PvdA-voorzitter Rottenberg in die 
richting af Wat heeft u van gedachten doen 
veranderen? 

"Partijgroepering is een zaak die kiezers op 
dit moment veel minder aanspreekt dan 
bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Maar ik 
sluit niet uit dat het er in de toekomst 
toch een keer van komt, maar dan zullen 
alle politieke partijen daarbij betrokken 
zijn. De huidige samenwerking tussen 
PvdA, D66 en VVD, of beter gezegd de 
mate waarin die samenwerking succesvol 
zal blijken, is daarbij een niet onbelangrijk 
gegeven. Want ik vind een hergroepering 
van partijen alleen interessant als de com
binatie een kans heeft om bij verkiezingen 
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meteen een meerderheid te behalen. 
Het perspectief op die meerderheid is 
een onmisbare incentive om ook de 
kiezer te motiveren. Iedere andere op
tie vind ik irreëel. Het is nu ook niet 
aan de orde. Laten we er eerst maar 
voor zorgen dat dit kabinet op een 
overtuigende manier zijn werk doet. 
Dat is het sterkste wapen van D66." 

Als onderhandelaar voor D66 in de for
matie claimde Van Mierlo de minis
tersposten bij Volksgezondheid, 
Justitie, Economische Zaken en 
Buitenlandse Zaken. Met name de 
keuze voor Volksgezondheid was ver
rassend: in het vorige kabinet moest de 
toenmalige PvdA staatssecretaris 
Simons plannen voor een volksverze
kering uiteindelijk intrekken en ver
dween voortijdig naar Rotterdam. De 
noodzaak om de kosten in de hand te 
houden, de vele belanghebbende par
tijen en de ethische aspecten maken 
het tot één van de lastigste portefeuil
les. 
Van Mierlo: "Volksgezondheid is be
slist een D66 portefeuille: het gaat om 
zorg voor het individu. Typisch D66. 
Bovendien hadden we met Els Borst 
een ijzersterke kandidaat. Dat vonden 
de andere partijen tijdens de formatie 
ook. Iemand die de problemen met 
een grote sociale intelligentie bena
dert. En het blijkt een goede keuze te 
zijn geweest: haar beleid wordt door 
alle partijen geaccepteerd. 
Daarnaast heb ik me bij de formatie 
sterk gemaakt voor Justitie en 
Economische Zaken. Justitie omdat het 
de zenuw van de maatschappij is. Alle 
problemen in de maatschappij worden 
uiteindelijk omgezet in een juridische 
vorm, bijvoorbeeld in wetten of in ver
volgingsbeleid, om ze op te lossen. 
De keuze voor Economische Zaken was 
ook eenvoudig: in de eerste plaats om
dat het de enig overblijvende punt van 
de sociaal-economische driehoek was. 
De VVD had Financiën al geclaimd, de 
PvdA Sociale Zaken. Bovendien is 
Economische Zaken een terrein waar 
we als D66 met Hans Wijers heel wat 
kunnen laten zien." 

Van Mierlo zelf is minister van 
Buitenlandse Zaken - "D66 kon uitein
delijk nog de hand leggen op een 
vierde ministerspost", zegt hij beschei
den. Een ministerie dat, na het einde 
van de Koude Oorlog, op zoek is naar 
een nieuwe oriëntatie. In zijn herij
kingsnota zet van Mierlo uiteen wat de 
nieuwe koers zal zijn: "Ten tijde van 
de Koude Oorlog was het buitenlandse 
beleid de stabiele factor in ieder kabi
net. Dat is helemaal verdwenen. 
Nederland is, net als alle andere wes
terse landen, op zoek naar een nieuwe 

rol. Hoe moeten we ons opstellen ten 
opzichte van Rusland, dat oorlog voert 
in Tsjetsjenië. En hoe ga je om met 
Turkije, dat we graag bij het westerse 
bondgenootschap willen houden, 
maar dat tegelijk de mensenrechten 
schendt. 
In de herijkingsnota komen het beleid, 
de organisatie en de begroting van het 
ministerie aan de orde. Dat beleid 
rustte op twee pijlers: de vooroorlogse 
neutraliteit en de verdeling van Europa 
tijdens de koude oorlog. Met beide 
concepten kun je niet langer uit de 
voeten. 
Het gaat dus om het opnieuw vaststel
len van de prioriteiten van het buiten
lands beleid. Machts- en krachtsver
houdingen in de wereld zijn aan het 
wijzigen. Landen wedijveren meer en 
meer met elkaar op het terrein van 
economie en technologie. Dat bete
kent dat je alle instrumenten waarmee 
je je internationale beleid voert op el
kaar moet afstemmen, zowel beleid, 
organisatie als geld. 
Met de herijking wil ik bereiken dat we 
door bundeling van krachten als klein 
land toch op een effectieve manier 
aanwezig zijn in het buitenland. Ik zie 
het geld dat we in Buitenlandse Zaken 
steken als een investering. En dus 
moet je letten op het rendement. Een 
dergelijke zienswijze vereist ook veel 
meer afstemming tussen het buiten
landse beleid en economische belan
gen (met Economische Zaken), ontwik
kelingshulp en deelname aan vredes
missies." 

Wat wilt u aan het eind van uw periode 
als minister bereikt hebben? 

Van Mierlo: "Een andere aanpak van 
het buitenlandse beleid. Ik wil de inte
ressante geopolitieke positie van 
Nederland meer uitbuiten. Nederland 
moet de koers van Europa meer gaan 
beïnvloeden en de dialoog over Europa 
nieuw leven inblazen. Daarom beste
den we ook veel aandacht aan de voor
bereiding van de 
Intergouvernementele conferentie, het 
vervolg op 'Maastricht'. Over de uit
breiding van de Europese Unie, het ge
meenschappelijk veiligheidsbeleid, het 
Justitiële en het Binnenlandse Zaken 
beleid en over de institutionele vraag
stukken zijn nota's voorbereid. 
Daarmee vermijden we dat de samen
leving pas achteraf wordt geïnfor
meerd over wat er gaat gebeuren, zoals 
bij 'Maastricht'." 
Opvallend is de wijze waarop van 
Mierlo omging met de zaak 'Poncke 
Princen' en met de oprichting van het 
Koerdische parlement: "Sommige men
sen vroegen zich af waarom we zoveel 
moeite deden voor één persoon. Mijn 

reactie is dan: juist voor een persoon. 
Want de manier waarop je zo'n zaak 
afhandelt is symbolisch voor de 
waarde die je hecht aan begrippen als 
vrijheid en vergevingsgezindheid. Wat 
is de waarde van een grondwet als je er 
van gaat wijken zodra het een beetje 
spannend wordt. In dat opzicht staat 
dit ministerschap weer dicht bij het 
begin van D66: ons eerste thema, in 
1967, was namelijk het vrijheidsrecht: 
het recht op demonstratie, het recht 
op vergadering en de vrijheid van me
ningsuiting. Wat toen vooral bij 
Binnenlandse Zaken lag, kom ik bijna 
30 jaar later tegen bij Buitenlandse 
Zaken." 

Op zaterdag 2 september a.s. houdt D66 een 
Politiek Podium over de herijking van het 
Nederlands buitenlands beleid. Hans van 
Mierlo, minister van Buitenlandse Zaken, is 
een van de deelnemers aan dit podium. Meer 
informatie vindt u in de volgende Democraat. 
Wilt u een persoonlijke uitnodiging voor dit 
podium ontvangen, belt u dan met Esther 
Teunissen, Landelijk Secretariaat, 070-
3566034. Meer informatie over dit podium 
vindt u de volgende Democraat. 
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De publieke omroep moet sterk en 
herkenbaar blijven 
Met het vertrek van Veronica uit het bestel en de oprichting van de Holland Media Groep (Veronica, Endemol, CL T/RTL, VNU) is het 

debat over de toekomst van de publieke omroep danig opgelaaid. Niet alleen de komst van veelvuldig nieuw commercieel televisie

en radio-aanbod, maar ook de snelle technische ontwikkelingen, kortweg samen te vatten onder de noemer 'elektronische snel

weg', heeft meer dan ooit de toekomstige inrichting en taak van de publieke omroep centraal gesteld. 

Door Marijn de Koning en 
Guikje Roethof 

D66 heeft zich van meet af aan op het 
standpunt gesteld dat de overheid zorg 
dient te dragen voor een sterke en her
kenbare publieke omroep. De overheid 
heeft een primaire taak als het gaat om 
het aanbieden van een pakket van on
derscheidende en onafhankelijke, kwa
litatief hoogwaardige programmering. 
Het programma-aanbod geheel overla
ten aan de commercie zou er toe kun
nen leiden dat tal van programma's 
niet of nauwelijks aangeboden zouden 
worden. Te denken valt uiteraard aan 
nieuws- en actualiteitenprogramma's, 
maar ook aan hoogwaardig Nederlands 
drama en bediening van minderheids
groepen in de samenleving. 
Moet de publieke omroep alleen dat 
aanbieden, wat de commercie laat lig
gen? Nee, de aantrekkelijkheid zowel 
voor de kijker/luisteraar als voor de ad
verteerder- de publieke omroep is im
mers voor één derde afhankelijk van 
reclame-inkomsten- is het beste ge
baat bij een dubbele doelstelling. Dus 
een publieke omroep met én een brede 
programmering voor een grote groep 
kijkers/luisteraars én een smalle pro
grammering voor kleinere en meer spe
cifieke doelgroepen. 

Mediabeleid 
Het mediabeleid van D66 is er altijd op 
gericht geweest de structuur van de in
dividuele omroepvereniging onderge
schikt te maken aan de inhoud van de 
programmering van de publieke om
roep. Het gaat D66 niet om het in
standhouden van omroepverenigingen 
en het stelsel van toedeling van zend
tijd gebaseerd op ledenaantallen, op 
grond waarvan de zendconcessie wordt 
uitgegeven. Voorop staat dat een dui
delijk herkenbare en onderscheidende 
programmering overeind blijft; ook ge
zien in het licht van de ontwikkelin
gen op de elektronische snelweg. 
De publieke omroep zal zodanig geher
structureerd kunnen worden dat de 
omroepbijdrage meer rechtstreeks ge
bruikt wordt voor het realiseren van 

Het publieke bestri zal een Nieuwe eigen positie moelt'n hewcllten. 

specifiek publieke programma's. In de 
mediabrief van 16 mei j.l. sprekenAad 
Nuis en Hans Wijers over het creëren 
van operationele matching fondsen. 
Dan komt onderscheidende program
mering rechtstreeks in aanmerking 
voor subsidiëring uit de publieke mid
delen. In het verlengde daarvan zou
den de omroepen vrijer moeten zijn 
om voor ándere programma's eigen fi
nanciering te realiseren: aantrekken 
van sponsors en het inspelen op an
dere en nieuwe distributievormen. 
Succesvol gebleken programma's kun
nen dan uitgebracht worden op video 
en CD-I/CD-ROM en ook voorwerp 
van distributie zijn via pay-per-view. 
Alleen zo kan de publieke omroep 
flexibel en adequaat inspelen en reage
ren op de nieuwe technologische ont
wikkelingen in het kader van de elek
tronische snelweg. Want één ding is 
zeker, de een kan - zeker op den duur -
niet zonder de ander. 

Rentabiliteit 
Het lijkt weinig zinvol om nu lang stil 
te staan bij het toekomstige aantal zen
dernetten en radiofrequenties voor de 
publieke omroep, zoals dat veelvuldig 
is gebeurd de afgelopen tijd. Voorop 
dient te staan dat de omvang van de 
publieke omroep is afgestemd op het 
wenselijke bereik ervan. Daarnaast 
speelt een overweging als rentabiliteit 
uiteraard ook een belangrijke rol. 
Dit najaar zal een brede politieke dis
cussie gevoerd worden over de plaats 
en functie van de publieke omroep in 
de toekomst en de rol van de overheid 
daarbij. In ieder geval hopen wij dat 
niet de woorden van een EZ-ambte
naar worden bewaarheid, die laatst 
verzuchtte: "Praten nu over de om
roep? Het is 'fiddling while Rome is 
burning'!". Het publieke bestel zal een 
nieuwe eigen positie moeten bevech
ten. 



-
Uitbreidingsdrift Schiphol 
aan banden gelegd 
Niet meer dan 10.000 geluidgehinderde woningen, maximaal 36 tot 44 miljoen passagiers en de eerste drie jaren een nachtregime 

tot een tijdstip dat voor de meeste mensen nog bij de nacht hoort. Dit gezamenlijke resultaat werd aan het slot van het 

Schipholdebat bereikt door de drie paarse coalitiepartijen. De Schipholdirectie is ongerust over de beperking lot10.000 woningen 

en de milieubeweging over de beperking van de beperking. Voor D66 lijkt het resultaat op het eerste gezicht zeer verdedigbaar. 

Haar motie over de geluidhinder is aangenomen en samen met de andere milieuvoorwaarden is de uitbreidingsdrifl van de luchtha

ven aan banden gelegd. Na het debat -dat nog een onverwacht slot kreeg door de uilspraken van minister De Boer· spraken wij de 

woordvoerder van D66 in de wandelgangen van de Tweede Kamer. 

"Ik ben tevreden", zegt woordvoerder 
Nicky van 't Riet na afloop van het 
grote Schipholdebat in de Tweede 
Kamer. Na ruim 20 uur vergaderen 
heeft het parlement besloten de uit
breiding van de luchthaven weliswaar 
goed te keuren, maar niet zonder een 
zeer aanzienlijke aanscherping van de 
milieuvoorwaarden. Dat dit gebeurde 
met steun van de gehele coalitie is een 
"prettige bijkomstigheid", aldus Van 't 
Riet, "omdat dat het resultaat ver
sterkt". "De zorg van directeurSmits 
van Schiphol over de D66-motie 
m.b.t. de 10.000 geluidgehinderde wo
ningen komt natuurlijk niet alleen 
voort uit de inhoud, maar ook door 
het brede draagvlak. Het signaal "ge
noeg is genoeg" komt zo wel heelluid 
en duidelijk over." Overigens maakt 
D66 zich niet echt druk over ongerust-

heid van de Schipholdirectie. De per
manente drang van de luchthaven om 
na elk besluit een nieuwe campagne te 
starten begon toch al in het verkeerde 
keelgat te schieten. Van 't Riet: "De 
heerSmits en de zijnen doen er goed 
aan om zich te realiseren dat het ex
ploiteren van een vliegveld in zo'n 
dichtbevolkt leefgebied op steeds meer 
bezwaren zal stuiten. En een maat
schappelijk draagvlak is in die situatie 
veel meer waard dan een paar schijn
bare overwinningen die datzelfde 
draagvlak alleen maar verkleinen." 
Helaas voor de fractie is de milieube
weging niet erg te spreken over de uit
komst van het debat. Het slot op 
Schiphol is niet stevig genoeg en wat 
gebeurt er onder een volgend kabinet? 
Nicky van 't Riet kan een lichte erger
nis niet onderdrukken. "Kijk het is be-

kend dat D66 probeert het begrip 
duurzame ontwikkeling invulling te 
geven door alle economische groei te 
binden aan de randvoorwaarde milieu. 
Dat is moeilijk, ook zonder dat de mi
lieubeweging elke overwinning weg
poetst met de stelling dat het beter 
kan. Je moet de inzet van D66 afme
ten aan haar doelstelling en niet aan 
die van degenen die vinden dat je een 
hek rond Nederland moet plaatsen. 
Zolang wij het niet alleen voor het 
zeggen hebben zul je bovendien moe
ten realiseren dat je niet alles kunt 
binnenhalen. Dat is soms lastig te ac
cepteren, maar heel eerlijk gezegd ga 
ik ervan uit dat dit vaste gegeven het 
oordeel niet zo troebleert dat men de 
politieke successen niet meer wil of 
kan herkennen". 
Zie verder pagina 8 



"En wie vermoedt dat latere regeringen 
wel weer eens anders over Schiphol 
zouden kunnen denken, die hebben 
gelijk, maar dat noemen we ook wel 
democratie." 

In D66 zelf was het ook een paar we
ken onrustig, al vindt Van 't Riet dat 
het beeld in de media nauwelijks over
eenkomt met haar eigen ervaring: "Het 
zou toch heel raar zijn als wij binnen 
deze coalitie het dualisme zeer hoog 
achten en tegelijkertijd onrustig zou
den worden van een pittige discussie 
binnen de eigen partij. Ik heb de bij
dragen van de verschillende partijgele
dingen zeer nuttig gevonden en dat is 
geen dooddoener, want de invloed 
hiervan was ook duidelijk merkbaar in 
mijn uiteindelijke bijdrage. Natuurlijk 
handelt iedereen vanuit zijn of haar ei
gen verantwoordelijkheid en zul je de 
situatie dus soms verschillend inschat
ten, maar die prijs heb ik graag over 
voor het gezamenlijk bereikte eindre
sultaat. 

Na de Betuwelijn heeft de coalitie nu 
het laatste grote milieudebat van dit 
jaar tot een goed einde gebracht. 
Werkt het misschien toch beter om 
vooraf aan het debat een paar afspra
ken te maken met kabinet en rege
ringspartners? Nicky van 't Riet ver
werpt deze vraag omdat naar haar me
ning het een verkeerde weergave 
suggereert van de gang van zaken rond 
Schiphol. "Van de twintig uur hadden 
we er al zestien uur vergaderen opzit
ten en alle verschillen van mening la
gen voor iedereen zichtbaar op tafel. 
Ook binnen het dualistische systeem is 
het dan verstandig om je de vraag te 
stellen of je het bereiken van je doel
stelling overlaat aan de toevallige sa
menstelling van de AOV-fractie die dag 
of dat je nog eens even met je coalitie
genoten gaat praten. Ik ben blij met 
het resultaat van dat gesprek en het 
hielp ons bovendien de dualistische 
discussie met het kabinet zo af te ron
den dat de 10.000 woningen-grens niet 
langer werd ontraden". 
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Jonge Ruud Hessing in 
oude-mannen-club 
De nieuwe Eerste kamer is reeds geïnstalleerd. We vragen aan Ruud Hessing (35), de 

jongste senator, welke rol hij ziet weggelegd voor de Eerste Kamer en waarom hij als 

'jonge hond' zitting neemt in dit college van oude en wijze mannen. 

Door Martijn van Triest 

Moet de Eerste Kamer primair worden 
beschouwd als politiek college of fun
geert het volgens u als schild tegen de 
'waan van de dag'? 
"Kijk, het is in de eerste plaats een po
litiek orgaan. Dat betekent dat er niet 
alleen een droge toetsing van wetten 
moet plaatsvinden. Ik vind dat je de 
politieke afweging ook mee moet ne
men in de besluitvorming. Als het al
leen maar zou gaan om het toetsen 
van wetten, dan kan de rechter dat 
overnemen. De mate waarin de Eerste 
Kamer de politieke afweging maakt, 
hangt erg af van de manier waarop de 
Tweede Kamer haar werk doet." 

Hoezo? 
"Als de Tweede Kamer op een redelijk 
onafhankelijke manier tot politieke be
sluitvorming is gekomen, dan hoeft de 
Eerste Kamer de politieke afweging 
minder te maken. In die zin zijn dat 
communicerende vaten." 

Hoe bent u in de Eerste Kamer terecht ge
komen? 
"Door mijn kennis en ervaring heeft 
de stemadviescommissie mij in de eer
ste groep geplaatst. Daar ben je als 
kandidaat toch voor een groot deel 
van afhankelijk en dat advies is nu 
eenmaal erg bepalend voor de uitein
delijke samenstelling van de afvaardi
ging van 066 in gekozen lichamen. In 
die zin is het goed dat het 
Hoofdbestuur nu bezig is de rol van de 
stemadviescommissie te evalueren. 
Aan de ene kant moet je de leden via 
de stemadviescommissie een berede
neerd advies geven en aan de andere 
kant is dat advies wellicht te dwin
gend. Je zou volgens mij in een vroe
ger stadium moeten beginnen met de 
presentatie van de kandidaten aan de 
leden. Kandidaten zouden via discus
sie-avonden de mogelijkheid moeten 
krijgen zich te presenteren. Zo kunnen 
de leden al snel kennis maken met de 
kandidaten en een eigen keuze ma
ken." 

Waarom neemt een jonge vent van 35 zit
ting in de Eerste Kamer, die niet bekend 
staat als een echt jong en snel orgaan? 
"De Eerste Kamer heet inderdaad een 
oude-mannen-club te zijn. Dat wil 
echter niet zeggen dat er geen belang
rijke besluiten worden genomen. 
Bovendien denk ik dat de afvaardiging 
van D66 een afspiegeling moet zijn 
van de partij. Dus moet je ook sprei
den in leeftijd." 

Is het dan een opstap naar een glanzende 
politieke carrière? 
"Nee, eerder een logisch gevolg van 
mijn eerdere activiteiten. Als lid van 
de Provinciale Staten van Zuid
Holland vond ik de combinatie tussen 
werk en politiek al aantrekkelijk. Ook 
mijn huidige baan kan ik goed combi
neren met de Eerste Kamer. Bovendien 
ben ik erg geïnteresseerd in landelijke 
vraagstukken." 

Met welke baan gaat u het lidmaatschap 
dan combineren? 
"Als beleidsadviseur van de burgemees
ter van Utrecht houd ik mij bezig met 
de regiopolitie. Mijn belangrijkste taak 
is, naast advisering van de korpsbe
heerder, om de 38 burgemeesters in 
deze regio op één lijn te krijgen en te 
houden." 



-

-

Waardige discussie in dierentuin 
Op de enige zonnige middag van die week, zondag 11 juni j.l., heeft een groep D66'ers en dierenvrienden de weg gevonden naar 

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Aldaar organiseerde D66 een podium over dierenwelzijn. Dit is het eerste podium in een cyclus 

van podia die het debat in de partij en tussen D66 en maatschappelijke instellingen moet verbreden en verdiepen. 

Door Heine Buis 

De eigen, intrinsieke waarde van het 
dier en de vraag of die eigen waarde 
van het dier opgenomen moet worden 
in de grondwet stonden centraal in het 
betoog van D66 Tweede-Kamerlid en 
dierenbeschermer van het jaar Bob van 
den Bos. Uitgangspunt voor de D66-
fractie is dat de eigen waarde van het 
dier niet mag worden aangetast tenzij 
daar een zwaarwegende reden voor is, 
die gelegen kan zijn in essentiële be
hoeften van mens of dier. Het 'nee
tenzij-principe' moet hier van toepas
sing zijn. 

In de week voorafgaand aan het po
dium is er op het front van het dieren
welzijn belangrijke winst geboekt. 
Mede door D66 komt er een einde aan 
dierproeven om cosmeticaprodukten 
te testen. Dieren verminken om ons 
zelf te verfraaien, daar wordt nu mee 
gestopt. 

In de Tweede Kamer en in de maat
schappij dringt het besef steeds sterker 
door dat dieren een eigen, in zichzelf 
gelegen waarde bezitten. Vandaar dat 
de tijd rijp is, aldus Bob van den Bos, 
om dit uitgangspunt in artikel 21 van 
de Grondwet te verankeren. Artikel 21 
is een 'milieugrondrecht' dat in 1983 
in de grondwet werd opgenomen. 
Hierin staat dat de zorg van de over
heid gericht is op de bewoonbaarheid 
van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu. Door 
de intrinsieke waarde van het dier op 
te nemen krijgt het artikel meer kracht 
en inhoud. Daarmee voorkom je dat 
dit principe telkens weer bij iedere in
dividuele wet(swijziging) bevochten 
moet worden. Dieren worden hiermee 
overigens niet op gelijke voet met de 
mens geplaatst. 

In de discussie over dierenwelzijn 
kwam een scala van onderwerpen aan 
de orde, ontmoedigingsbeleid t.a.v. 
sportvissen, een sterke reductie van de 

uitgifte van de jachtvergunningen, ge
netische manipulatie (hoe wel voelt 
Herman zich), het volière-ei, anticon
ceptie bij beren in de dierentuin, etc. 
Hierbij werd telkens de terugkoppeling 
gemaakt naar de centrale vraagstelling 
: "Wanneer voelt een dier zich wel en 
onder welke voorwaarden mag je dit 
welzijn aantasten?". 

De meningen liepen nogal eens uiteen, 
maar de vrijheid om van mening te 
verschillen werd elkaar gegund, zo
doende werd het al met al een ge
slaagde en waardige discussie. 

De toekomst van Europa: 
doorzichtigheid, democratie en daadkracht 
Wat bezielde ruim tachtig D66'ers om op zaterdagmiddag in de Jaarbeurs in Utrecht bijeen te komen voor een Politiek Podium: het geloof in 

het belang van Europese integratie, de rede van Gerrit Jan Wolflensperger of de discussie over de herziening van het Verdrag van Maastricht. 

Welke factor ook de overhand heeft gehad, de combinatie moet de doorslag hebben gegeven. 

Door Arthur van Buitenen 

Vele onderwerpen passeerden de revue: 
uiteraard de sleutelonderwerpen voor 
de intergouvernementele conferentie 
(IGC) 1996 waarin het Verdrag van 
Maastricht wordt herzien. Daarnaast 
zijn tijdens de discussie in sneltrein
vaart onder meer het sociaal beleid van 
de Unie en de samenwerking tussen 
het Europees parlement en de natio
nale parlementen aan de orde geweest. 
Stilgestaan is ook bij de nettobetalerpo
sitie van Nederland. DB-lid Marjanne 
de Kwaasteniet kreeg bijval voor haar 
stelling dat deze nieuw verworven posi
tie voor Nederland geen rol mag spelen 
in de uitbreiding van de Unie met 
nieuwe lidstaten. 
In zijn rede stelde Gerrit Jan Wolffen
sperger dat D66 zich in de discussie 
over Europa moet laten leiden door 

pragmatisme en het stellen van priori
teiten. Wolffensperger brengt zijn ei
gen les direct in praktijk. In geval van 
Europolligt de prioriteit bij de rechter
lijke controle. Het belang van Europese 
integratie is hieraan ondergeschikt. 
Geen rol voor het Hof van Justitie bete
kent geen Europolverdrag. 

Zowel Gerrit]an Wolffensperger als 
Jan-Willem Bertens benadrukten de be
trokkenheid van mensen bij de 
Europese integratie. In de woorden van 
Wolffensperger: "Wij kunnen ons niet 
veroorloven dat de Europese burger 
steeds verder vervreemd raakt van 
Europa, terwijl datzelfde Europa een 
steeds grotere invloed krijgt op prakti
sche zaken die de burger raken." Het 
vergroten van de betrokkenheid is de 
inzet van D66 in de IGC. Drie speer
punten staan voor D66 centraal: 

Doorzichtigheid, Democratie en Daad
kracht. Jan-Willem Bertens voegt nog 
een vierde 'D' aan het rijtje toe: Durf. 
Bertens: "D66 mag dan wars zijn van 
ideologieën, wij zijn wel de partij van 
de idealen. Idealen, die we niet vooraf 
moeten inslikken als er twijfel is over 
de haalbaarheid. Concessies en com
promissen moeten we niet vooraf ma
ken, dat komt wel in het onderhande
lingsproces." 

Na dit Politiek Podium is het van be
lang de vlam brandend te houden, met 
name in regio's en afdelingen. Juist 
hier is het van belang de toegevoegde 
waarde van Europese integratie duide
lijk te maken. Een ding is zeker: nie
mand kan ontkennen dat Europa bin
nen D66 springlevend is. 

Voor toekomstige podia zie pag. 13 
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Wat is de 
ELDR? 
In december 1994 werd 066, na een lange 

periode van discussie, lid van de ELDR, 

de partij van Europese liberalen en de

mocraten (officieel: European Liberal, 

Dernocrat and Reform party). Vanaf dat 

moment waren onze Europarlementariërs 

niet langer op persoonlijke titellid van 

de ELDR, maar hadden zij ook het lid· 

maatschap van 066 als partij achter zich. 

Wat is de ELDR en hoe werkt deze partij? 

Nu we een half jaar 'meedraaien' is daar 

wat meer over te zeggen. 

Door Marjanne deKwaasteniet 

De ELDR is midden jaren zeventig op
gericht. Met name de Duitse FDP, in 
de persoon van Hans-Dietrich 
Genscher, stond aan de wieg van de 
ELDR. Lange tijd, om precies te zijn 
tot eind 1993, is de ELDR een federatie 
van partijen geweest, ter ondersteu
ning van de ELDR-groep in het 
Europees Parlement. Bij de inwerking
treding van het Verdrag van 
Maastricht is de federatie omgevormd 
tot een Europese partij zoals daarover 
wordt gesproken in het verdrag van 
Maastricht. In het verdrag van 
Maastricht werd namelijk voor het 
eerst gesteld dat partijen op Europees 
niveau een belangrijke factor vormen 
in het Europese integratieproces. 

Basisdocument van de ELDR is de 
Verklaring van Stuttgart van 1976, 
waarin de belangrijkste gemeenschap
pelijke uitgangspunten en doelstellin
gen van de ELDR zijn vastgelegd. 
Gezien de vele ontwikkelingen binnen 
de Europese Unie is het niet vreemd 
dat het document hier en daar enigs
zins gedateerd aan doet. Sommige 
punten die in 1976 de verklaring haal
den, hebben echter nog steeds actuali
teitswaarde, zoals de kwestie van de 
verkiezing van het Europees Parlement 
volgens het principe van de evenre
dige vertegenwoordiging en de verant
woording van de Europese Commissie 
tegenover het Europees Parlement. 

Hoewel de ELDR formeel nu een partij 
op Europees niveau is, betekent dat 
niet dat het functioneren van de ELDR 
volledig te vergelijken is met dat van 
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een partij die binnen een nationaal
politieke context opereert. Het span
ningsveld dat altijd bestaat tussen frac
tie, die midden in de actuele politiek 
staat, en de partij die de organisatori
sche en inhoudelijke basis vormt 
waarop de fractie opereert, is beslist 
groter tussen de ELDR-groep in het 
Europees Parlement (de fractie) en de 
ELDR-partij. De belangrijkste reden 
daarvoor is het toch enigszins frag
mentarische karakter van de ELDR
partij. De formele structuren, met het 
jaarlijkse congres als hoogste besluit
vormende orgaan, en de raad als 
spreekbuis van de ELDR-partij tussen 
congressen, zijn weliswaar aanwezig, 
maar die staan onvoldoende garant 
voor intensieve samenwerking. Het 
equivalent van de talloze informele 
werkgroepen en andersoortige initia
tieven, die binnen een partij als D66 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
het genereren van ideeën en het pro
duceren van stukken ontbreekt, door
dat de geografische afstanden groot 
zijn en bijeenkomsten derhalve tijdro
vend en kostbaar zijn. Gevolg is dat de 
gedachtenvorming die plaats vindt 
binnen de ELDR-groep een zeer zwaar 
gewicht drukt op de ELDR-standpun
ten. Een mooi voorbeeld van deze situ
atie is de manier waarop de 
Intergouvernementele Conferentie 
van 1996 is voorbereid binnen de 
ELDR. De ELDR-groep had te maken 
met een duidelijke deadline voor het 
opstellen van een document, namelijk 
het debat op 17 mei, waarin het 
Europees Parlement als geheel zijn po
sitie moest vaststellen. De ELDR-groep 
wist dan ook keurig op tijd in april 
zijn voorstellen af te ronden. Op dat 
moment was de voorbereiding op de 
IGC van de ELDR-partij, die zich 

enigszins moeizaam voortsleepte in 
een werkgroep in Brussel 'bemenst' 
vanuit de hoofdsteden, nog lang niet 
zover. Met als gevolg dat, uit vrees dat 
de partij uiteindelijk met een van de 
groep afwijkend document zou ko
men, is besloten op het komende 
ELDR-congres in Stockholm slechts 
een korte, in algemene termen ge
stelde, resolutie aan de vergadering 
voor te leggen. 

De angst dat de ELDR-partij achteraf 
met een wat anders geformuleerd stuk 
zou komen als de ELDR-groep is overi
gens bepaald geen hersenschim. Het 
verschil in samenstelling van de groep 
en de partij speelt hierin een rol. Na de 
Europese verkiezingen van vorig jaar is 
bijvoorbeeld de FDP niet langer in de 
groep vertegenwoordigd. De Liberal 
Dernocrats veroverden, met ongeveer 
een kwart van de stemmen in eigen 
land, slechts twee zetels in het EP. 
Gevolg is dat de ELDR-groep wordt ge
domineerd door liberalen en democra
ten uit de kleinere lidstaten (10 
Nederlanders, 8 Portugezen, 6 belgen, 
6 finnen etc.). In de ELDR-partij daar
entegen spelen, doordat de vertegen
woordiging in het congres en de raad 
wordt bepaald op basis van het abso
lute aantal stemmen behaald in natio
nale verkiezingen, de FDP en de 
Liberal Dernocrats een belangrijke rol, 
terwijl de partijen uit de kleinere lan
den veel minder sterk zijn vertegen
woordigd. Zo kon het gebeuren dat in 
de IGC-voorstellen van de ELDR-groep 
het woord 'federaal Europa' onder an
dere door druk van de Portugezen, niet 
voorkwam, terwijl in het laatste con
cept van de ELDR-partij (zoals gezegd 
heeft het document de eindstreep niet 
gehaald) nog steeds sprake was van 



een 'Europese Unie met gedecentrali
seerde-federale karakteristieken', om
dat de Liberal Dernocrats daarop zo in
sisteerden om zich in het Europa-debat 
in eigen land te profileren. 

Het verschil in samenstelling tussen 
ELDR-groep en ELDR-partij is overi
gens ook vanuit een ander opzicht re
levant. Een blik op de samenstelling 
van de groep (zie het kadertje) maakt 
duidelijk dat de grote lidstaten van de 
Europese Unie daarin niet of nauwe
lijks zijn vertegenwoordigd. Het poli
tiek liberalisme is in toenemende mate 
een fenomeen dat slechts bloeit in de 
kleinere lidstaten van Noord-West 
Europa. In Duitsland, Frankrijk, 
Spanje, en in feite ook Italië is op dit 
moment geen liberaal-democratische 
stroming van betekenis, en de Britse li
beral-democraten hebben te maken 
met de handicap van een kiesstelsel 
dat hen zwaar benadeelt. Slechts van
wege de andere systematiek van verte
genwoordiging naar de ELDR-partij 
kunnen partijen als de Liberal 
Dernocrats en de FDP, in afwachting 
van betere electorale tijden, een zekere 
rol blijven spelen in de ELDR. 

Leden van de ELDR 
Land 

België 

Denemarken 

Finland 

Frankrijk 
Duitsland 
Griekenland 
Ierland 
Italië 

Republicano Italiano 
Luxemburg 
Nederland 

Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Verenigd Koninkrijk 

Dernocrats 
Zweden 

Partij 

Parti Reformateur Liberal 
Vlaamse Liberalen en Democraten 
Det Radikale Venstre 
Venstre 
Liberal Party of Finland 
Centre Party of Finland 
Svenska Folkpartiet 
Parti Radical 
Freie Demokratische Partei 
Hellenic Liberal Party 
Progressive Dernocrats 
Federazione Liberali Italiani 

1/87 
Demokratesch Partei 
Democraten 66 

Liberales Porem 
Partido Social-Democrata 
Foro 
Alliance Party of Northern Ireland 

2/87 
Folkpartiet Liberalerna 

Zetels in EP 

3/25 
3/25 
1/16 
4/16 
-/16 
5/16 
1/16 
1/87 
-/99 
-/24 
-/15 
-/87 
Partita 

1/6 
4/31 
VVD 6/31 
1/21 
9/25 
-/64 
-/87 
Liber al 

1/22 

De justitie-pijler van het Verdrag van Maastricht 
De justitie-pijler van het Verdrag van Maastricht roept tegenstrijdige emoties op. Enerzijds voelen de burgers zich bij onderwerpen als asiel

en immigratiebeleid of de georganiseerde misdaad, drugshandel en fraude, direct betrokken en hebben zij het gevoel dat de nationale regerin

gen in Europa individueel en collectief hun belangen onvoldoende beschermen. Anderzijds gaat het om zaken die zo direct met het nationale 

staatsgezag en nationale cultuur zijn verbonden dat diezelfde regeringen slechts node bereid zijn hun gezag met anderen te delen. Dat heeft 

direct gevolgen voor de mogelijkheid een werkelijk Europees beleid op dit gebied tot stand te brengen. 

Door Petra van den Boomgaard 

Nog te veel zitten de nationale rege
ringen op hun eigen eilanden en zijn 
slechts mondjesmaat bereid samen te 
werken. En toch neemt de druk meer 
en meer toe. De afschaffing van de 
binnengrenzen in de Unie leidt ertoe 
dat nationale maatregelen nauwelijks 
effect sorteren en dwingt tot een meer 
Europese aanpak. 
Bovenstaande analyse is terug te vin
den in de derde regeringsnota over de 
voorbereiding van de komende interg
oevernementele conferentie ln 1996. 
In deze beleidsnota wordt ingegaan op 
de Europese samenwerking op het ge
bied van justitie en binnenlandse za
ken. Haarfijn worden de knelpunten 
van de huidige derde pijler - de justitie 
en de binnenlandse zaken pijler - van 
het Verdrag van Maastricht uiteenge
zet. De nota maakt een onderscheid 
tussen a) de tekortkomingen bij de 
doelmatigheid van besluitvorming en 
b) het gebrek aan democratische en 

rechterlijke controle. 
Doelmatigheid wordt geremd door het 
vereiste van unanimiteit. Het leidt er
toe dat iedere lidstaat van de Unie een 
veto kan uitspreken over een voorge
nomen besluit in de Raad van 
Ministers. Doelmatigheid wordt even
min bevorderd door de instrumenten 
in de derde pijler. Over het algemeen 
maken de lidstaten namelijk gebruik 
van niet-bindende resoluties of 
Conventies die opnieuw door alle lan
den moeten worden goedgekeurd in 
langdurige procedures. Regeringen 
hanteren bij de financiering van de 
derde pijler aparte verdeelsleutels. Het 
komt de daadkracht ten goede als di
rect gebruik wordt gemaakt van de re
guliere EG-begroting. 

Parlementaire controle 
Ook de democratische controle bij de 
derde pijler besluiten is volgens de re
geringsnota ver te zoeken. Het EP 
heeft nauwelijks invloed en wordt 
vaak pas achteraf geïnformeerd over 

besluitvorming in de Raad. Publikatie 
van Raadsbesluiten vindt alleen inci
denteel plaats. Maar ook controle op 
nationaal parlementair niveau biedt in 
dit geval niet echt een alternatief. 
Hoewel de Nederlandse aanpak zich 
het meest voor parlementaire beïn
vloeding van de eigen nationale mi
nisters leent, wordt desalniettemin de 
Tweede Kamer slechts enkele dagen 
voor de Raadsvergadering in de voor
genomen besluitvorming gekend. En 
in veel van de andere veertien parle
menten vindt helemaal geen debat 
plaats. 
Een tweede belemmering is verder dat 
het Hof van Justitie niet of nauwelijks 
bij de rechtsbescherming wordt be
trokken. De analyse erkent terecht dat 
deze afwezigheid van rechterlijke con
trole een van de meest fundamentele 
tekortkomingen van de derde pijler is. 

Kritiek 
Tegen de achtergrond van de scherpe 
analyse in de regeringsnota waren de 
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verwachtingen rond de voorstellen tot 
verbetering van de justitie en binnen
landse zaken pijler hooggespannen. 
Het voorstel om de materie van 
Schengen in de derde pijler over te ne
men, is positief te noemen en overeen
komstig de oorspronkelijke gedachte 
bij de oprichting van Schengen. Dit 
geldt ook voor de suggestie het visum
en asielbeleid direct te communautise
ren. Dat wil zeggen onder de institutio
nele structuur van de Unie te brengen. 

Alle lof verdient verder de duidelijke 
taal die wordt gesproken in relatie tot 
een volledige bevoegdheidstoekenning 
van het Hof van Justitie onder de 
derde pijler. In beginsel betekent dit 
dat alle voorstellen tot samenwerking 
op het gebied van justitie en binnen
landse zaken getoetst kunnen worden 
door het Hof van Justitie. 
Naast deze positieve punten toch een 
fundamenteel punt van kritiek. De re
gering blijkt niet bereid da remmende 

werking van unanimiteitsbesluitvor
ming ter discussie te stellen hoewel zij 
in haar analyse erkent dat deze vorm 
van besluitvorming verlammend 
werkt. En daarmee blijft ook de rol van 
het Europees Parlement een margi
nale. Van tweeën één: vetorecht en 
nationale parlementaire controle of 
gekwalificeerde meerderheidsbesluit
vorming en een volwaardige Europese 
parlementaire controle. 

D66 staat voor niets maar heeft 
alles te verliezen 
Door Leo Stoter en Allan V arkevisser 

Onderstaand artikel is sterk ingekort. 
De volledige tekst kunt u opvragen bij 
het Landelijk Secretariaat, 070-
3566066. 

In de huidige politieke cultuur wordt 
campagne voeren een steeds belangrij
ker onderdeel van de activiteiten van 
een politieke partij. Politici kunnen 
niet meer zonder de media waarin 
voortdurend verantwoording moet 
worden afgelegd en het beleid moet 
worden toegelicht en 'uitgelegd'. Een 
partij verkeert in een permanente staat 
van mobilisatie: met argusogen volgt 
men de andere politieke partijen, de 
polls en de ontwikkeling van de pu
blieke opinie. 
De ontwikkelingen op het gebied van 
de media en de nieuwe technologieën 
maken het mogelijk een politicus op 
elk moment van de dag over een wille
keurig onderwerp te ondervragen. 
Bovendien kan een politicus ook elke 
kwestie politiek maken door er iets 
over in de media te brengen. Er zijn 
verschillende manieren om dit cam
pagne-spel te spelen. In de laatste 
Statenverkiezingen heeft D66 ergens in 
de campagne een steekje laten vallen, 
een verkeerde zet gedaan of misschien 
zichzelf wel te weinig bewegingsvrij
heid toegestaan. De partij en de politi
cus die zich de meeste bewegingsvrij
heid hebben gegund, soms zelfs tot op 
het onbehoorlijke af, hebben zich door 
zo te handelen een enorme winst ver
schaft. De vraag is wat we hiervan kun
nen leren. 
Gerrit Jan Wolffensperger zegt in een 
interview in de Democraat door de uit
slag van de Statenverkiezingen teleur
gesteld te zijn, maar niet ontmoedigd. 
Zijn oplossing om een volgende keer 
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betere resultaten te boeken, luidt: Een 
heldere dialoog aangaan met andere 
partijen, de agenda meer bepalen en 
meer anticiperen. Wij denken dat dit 
onvoldoende is om het initiatief naar 
zich toe te kunnen trekken. Voor er 
met succes gewerkt kan worden moet 
eerst een fout uit het recente verleden 
hersteld worden. 
De fractie heeft zich namelijk te sterk 
geïdentificeerd met het paarse kabinet. 
Algemene opvatting binnen D66 is dat 
de partij nu- in plaats van het CDA
kan functioneren als middenpartij tus
sen socialisten en liberalen. Op basis 
van pragmatisme, a-dogmatische en 
fundamenteel democratische opstel
ling. Het pragmatisme lijkt eerder een 
handicap. Het CDA kon altijd terugval
len op haar normatieve uitgangspun
ten. Maar D66 wordt in het onderhan
delingsspel onder druk gezet door de 
anderen die de spanning tussen het ex
pliciete pragmatisme en het impliciete 
normatieve gedachtengoed - dat er wel 
degelijkis-tegen D66 uitspelen. 
D66 kan het paarse kabinet pas opei
sen als het in staat is om als breekijzer 
te functioneren om de dogmatische te
genstellingen tussen de VVD en de 
PvdA, tussen vrije markt en staatsbe
moeienis, op het gebied van sociale ze
kerheid, ontwikkelingshulp, onderwijs 
en volksgezondheid te overbruggen. 
Tot die tijd gebruiken die twee D66 als 
speelbal door beurtelings aanspraak te 
doen op het pragmatische of het nor
matieve aspect van de partij. 

De auteurs noemen dan de onderwer
pen, die sterk in discussie zijn, waarop 
D66 naar hun mening een brugfunctie 
zou kunnen vervullen. Zij werken die 
onderwerpen stuk voor stuk nader uit. 
Het gaat om het allochtonenbeleid, de 

infrastructuurprojecten, de criminali
teit, de gezondheidszorg, de volkshuis
vesting, het onderwijs, de sociale ze
kerheid, de duurzame samenleving en 
de Europese eenwording. Over dat laat
ste onderwerp schrijven de heren: 

Men dient zich binnen D66 los te ma
ken van de al te naïeve verwachting 
van de zegeningen van een Verenigd 
Europa voor Nederland. Het is allang 
duidelijk dat niet alle Nederlanders 
daar evenveel baat bij hebben. Daar 
mag en moet D66 niet voor weglopen. 
Men zal keer op keer moeten uitleggen 
waarom een bepaalde stap naar toene
mende integratie zinvol is en voor wie. 
Vooral dit laatste krijgt in de politieke 
discussie veel te weinig aandacht, ter
wijl dit aspect wel centraal staat in de 
discussies in huiskamers en op straat. 
Het is permanent campagne, maar die 
campagne moet niet uitlopen op een 
permanente zoektocht naar de zwe
vende kiezer. Een politieke partij en 
een kamerfractie kunnen er zelf veel 
aan doen om dit te voorkomen. Waar 
het kort gezegd om zal gaan, is het 
concreet vertalen van de eigen uit
gangspunten in zorgvuldig en herken
baar beleid. Door voortdurend met cre
atieve voorstellen te komen die geba
seerd zijn op heldere inzichten, 
zorgvuldige analyses en gestoeld op 
duidelijke uitgangspunten, wordt het 
mogelijk om zelf meer dan tot nu toe 
de politieke agenda te bepalen. En een
maal zover kunnen we de dialoog met 
de andere partijen laten voor wat hij 
is, want allerlei burgers zullen zich 
aangesproken voelen door zo'n partij 
en een gesprek met D66 willen aan
gaan. Zo krijgen we eindelijk het maat
schappelijk debat en engagement dat 
zo broodnodig is voor een levendige 



-
Databank voor vrouwen 

De ministersMelkerten Dijkstal heb
ben bureau TOPLINK geopend, met 
Jeannine Molier als directeur. Het doel 
is de deelname van vrouwen in bestu
ren, adviesraden, waterschappen, zelf
standige bestuursorganen en commis
sariaten te bevorderen. TOPLINK be
middelt bij de vervulling van vacatures 
in deze organen. Doel is bemiddeling 
op maat; het vinden van de juiste kan
didaat die voldoet aan het voorge
stelde profiel. Het bureau zal een be
stand opbouwen van deskundige vrou
wen die interesse hebben in een 
bestuursfunctie. Ministeries en andere 

Grijze muis? 

overheidsinstellingen, besturen van 
landelijke maatschappelijke organisa
ties en raden van commissarissen uit 
het bedrijfsleven kunnen zich melden 
met het verzoek een deskundige vrouw 
te zoeken. 
De algemene herziening van het act
viesstelsel biedt de mogelijkheid om 
het streefcijfer van 50% vrouwen in 
externe adviesorganen daadwerkelijk 
te bereiken. Bestuurlijke ervaring is 
een vereiste tot opname in de data
bank. Voor meer informatie: 070-
3640929. 

Maria van der Leeuw 

"Worden we ook op dit punt de grijze muis onder de partijen?", vraagt Henk van der Linden zich 

in het mei-nummer van Democraat af, schrijvend over (het opduiken van) 'ambtenaren-zelfbe

stuur' en 'burger-zelfbestuur'. "Tot nu toe is niet gebleken dat iemand zich druk maakt over het 

democratisch gehalte ervan", schrijft hij. 

Van der Linden vergist zich. De 
Noordhollandse fractie van D66 maakt 
zich wel degelijk druk over het demo
cratisch gehalte van besluitvorming en 
uitvoering in het kader van de nieuwe 
mode van 'kerntaken' en 'strategiepro
jecten', van 'draagvlak creren' en 'con
venanten'. 
Wij verzetten ons met hand en tand 
tegen het informeel, vertrouwelijk, 
dan wel schriftelijk consulteren van 
commissieleden omdat door het tonen 
van daadkracht geen tijd meer over is 
voor reguliere besluitvorming in de 
Staten. Dat geldt ook voor alles wat 
het IPO namens ons meent te doen, 
voor de ROA- en Randstadbesluit
vorming en voor de bestuursovereen
komsten die IPO namens ons sluit met 
het Rijk. 
Maar ook ambtenaren constateren de 
gevaren van projectmatige daadkracht 
en draagvlak-creatie die er toe kunnen 
leiden dat projecten sneller van de 

grond komen dan het bestuur, de 
Staten, kunnen bijbenen. 
Natuurlijk is er best wat aan te doen, 
zoals bijvoorbeeld afdwingen dat be
stuurs- en gebiedsovereenkomsten aan 
de Staten worden voorgelegd en een 
geregelder overleg over IPO-, ROA- en 
Randstadzaken. 
En wat de (voortgang van) de strategie
projecten betreft: ze bieden D66 een 
uitgelezen kans om 1 a 2 keer per jaar 
met de eigen betrokken raadsfracties te 
overleggen; daar gemeentebesturen, 
milieu-organisaties en iedere geïnteres
seerde bij te betrekken. Mijn ervaring 
is dat de ambtelijke projectleiders er 
graag aan meewerken op dergelijke bij
eenkomsten alle kleurige en fleurige 
informatie te verschaffen, al was het 
maar om de projecten steviger te stut
ten met het broodnodige 'draagvlak'. 

Gerard Le Belle 
Statenlid D66 Noord-Holland 

Politieke Podia 
Herijking buitenlands beleid 
Op zaterdag 2 september a.s. 
houdt D66 een Politiek Podium 
over de herijking van het 
Nederlands buitenlands beleid. 
Hans van Mierlo, minister van 
Buitenlandse Zaken, is een van de 
deelnemers aan dit podium. Meer 
informatie vindt u in de volgende 
Democraat. 

Van kunst·werk naar markt-werk 
Dit Politiek Podium, dat gehouden 
wordt op vrijdag 6 oktober a.s. 
gaat over het scheppen van be
taald werk door de vervulling van 
behoeften aan dienstverlening te 
koppelen aan behoeften om dien
sten te verlenen. Oftewel, hoe krij
gen we het geld aan het rollen dat 
mensen over hebben voor een soe
peler, aangenamer en vloeiender 
verloop van hun organisatie? Is 
dit maatschappelijk wenselijk en 
is het haalbaar? 

Technologie 
In voorbereiding is verder onder 
meer een Politiek Podium over 
technologie, dat dit najaar gehou
den zal worden. 

Voor meer informatie over de 
Politieke Podia: Esther Teunissen, 
Landelijk Secretariaat, 070-
3566034 

-
Let op! 
Het Landelijk Secretariaat heeft een 
ander telefoonnummer: 070-3566066. 
Het faxnummer is ongewijzigd geble
ven (070-3641917) 
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Martin Veltman - In memoriam 
Op zondag 11 juni jl. overleed op 66-jarige leeftijd Martin Veltman. Veltman stond aan de wieg van D'66. Hij leverde onder andere een belang· 

rijke bijdrage aan 'Appèl', een tekst uit 1966 'aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie'. 

Onderstaand In Memoriam is van de hand van Jan Beekmans, partijvoorzitter van 1968 tot 1971. 

Martin Veltman is van grote betekenis 
geweest voor D'66. Niet alleen als 
mede-oprichter van het 
Initiatiefcomité D'66 in september 
1966 maar ook en vooral als vormge
ver van het Appèl. 
Na de definitieve oprichting van de 
partij heeft hij vele jaren meegewerkt 
aan onze propaganda en campagne
voorbereidingen. 
Geheel nieuw voor die tijd was de 

veelbesproken en geroemde film van 
Hans wandelend door Amsterdam, die 
hij met Leen Timp gemaakt heeft. 
Telkens als er weer een TV-uitzending 
voorbereid moest worden, bespraken 
Martin, Leen, Hans en ondergetekende 
de wenselijkheden en mogelijkheden. 
Ik denk nog steeds met veel genoegen 
terug aan die sessies. 
Martin had een uitgesproken mening: 
een zo groot mogelijke herkenbaarheid 

te creëren door Hans te promoten en 
de zaak niet versnipperen door 
Hoofdbestuur of fractieleden naar vo
ren te schuiven. Dat viel niet altijd 
even gemakkelijk te vcrkopen in een 
club waarin iedereen zich een reclame
expert voelde. 
D66 is Martin Veltman veel dank ver
schuldigd. 

fan Beekmans 

De organisatie van het 066-ideeëngoed 
De uitslagen van de recent gehouden Provinciale-Statenverkiezingen hebben in ieder geval geleid tot een uitbarsting van activiteiten bij veel 

leden, commissies en bij andere min of meer officiële organen van 066. Het Hoofdbestuur werd • net als de Tweede-Kamerfractie· bestookt 

met zowel kritische analyses als voorstellen voor een andere politieke aanpak. Wat wordt er nu ondernomen om onze electorale positie te 

verbeteren? De secretaris politiek geeft een • hopelijk tot deelname prikkelende · inventarisatie. 

Door Fred Eisner 

Vrijwel alle activiteiten richten zich 
aan de ene kant op politieke beeldvor
ming (externe communicatie) en aan 
de andere kant op afstemming binnen 
de partij (interne communicatie). Het 
Hoofdbestuur, de Tweede
Kamerfractie, de Euro-fractie, de be
windslieden, het Wetenschappelijk 
Bureau, de Adviesraad, de 
Bestuurdersvereniging, de 
Programmacommissie, de jonge 
Democraten en provinciale en ge
meentelijke vertegenwoordigers heb
ben hierover diverse bijeenkomsten 
belegd. 
De betrokkenheid bij het (opnieuw?) 
formuleren van onze koers is groot. 
Hoe moet de wereld en de samenleving 
er op langere termijn uit zien en hoe 
beslist niet? Uitgangspunten zoals 
duurzaam omgaan met milieu, in een 
open en democratische samenleving, 
worden herbevestigd. Aan vermeende 
vaagheid gaan we voorbij door keuzes 
te maken, daaraan vast te houden en ze 
assertief voor het voetlicht te brengen. 

Themaplanning 
Meerdere partijgeledingen houden 
zich gezamenlijk bezig met de opzet 
van een themaplanning voor de korte 
en lange termijn. De bedoeling is dat 
deze planning past binnen het con
cept van permanente campagne. 
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Wanneer wil D66 waarmee naar bui
ten komen en op welke manier (con
gres, politiek podium, publikatie, 
Kamer of Parlement)? De stappen die 
worden ondernomen, zijn: 
-inventariseren bij de verschillende 
geledingen welke publieke activiteiten 
al waren gepland; 
- welke andere geplande activiteiten 
kunnen zich op welke manier voor ac
tieve externe communicatie lenen; 
-hoe kunnen we de partij-organisatie 
zo effectief mogelijk inzetten om het 
gewenste resultaat te bereiken. 
Dit jaar organiseert het Landelijk 
Secretariaat voor het eerst Politieke 
Podia, bedoeld om leden en niet-leden 
actief te betrekken bij politieke en 
maatschappelijke discussies. 

Communicatie 
Ter advisering van de Tweede
Kamerfractie en het Hoofdbestuur 
wordt een kleine, kwalitatieve stuur
groep communicatie ingesteld. Deze 
stuurgroep geeft adviezen over inhoud 
en vorm van de permanente cam
pagne. Daarnaast wil het Hoofd
bestuur de horizontale en verticale po
litieke communicatie binnen de partij 
verder verbeteren. 
Over horizontale communicatie- op 
provinciaal en gemeentelijk niveau -
heeft overleg plaats met de 
Bestuurdersvereniging. Met verticaal 
wordt bedoeld de communicatie tus-

sen Euro-fractie, Tweede-Kamerfractie, 
bewindslieden, provinciale en ge
meentelijke vertegenwoordigers. 
Ondertussen hebben al regelmatig bij
eenkomsten plaats tussen de partijlei
der, de voorzitter van de Tweede
Kamerfractie, de woordvoerder 
Binnenlands Bestuur in de Tweede
Kamerfractie, de twaalf provinciale 
fractievoorzitters en de politieke hoek 
van het Hoofdbestuur. Bovendien be
zoeken de Euro-fractieleden geregeld 
de regiovergaderingen. Verdere voor
stellen worden ontwikkeld. 
De Referentiecommissie als ambtelijk 
secretaris wordt verbreed en geïntensi
veerd. Deze commissie houdt zich met 
meer bezig dan enkel met burgemees
tersbenoemingen. Ook bestuurlijke 
functies in bijvoorbeeld regionale sa
menwerkingsverbanden, ZBO's, ad
viesorganen en -commissies en hoge 
ambtelijke functies behoren tot haar 
werkterrein. 

U kunt zelf natuurlijk ook deelnemen 
aan de 'grondslagendiscussies' - mon
deling, schriftelijk of via Internet; 
plaatselijk, provinciaal of landelijk. 
Heeft u aansprekende ideeën voor bij
voorbeeld de Politieke Podia (zie ook 
pagina 9 van deze Democraat), belt u 
dan met Esther Teunissen op het 
Landelijk Secretariaat, 070-3566034. 



-
Schaffen we de studiefinanciering af? 
De Voorzet is een nieuwe rubriek in de Democraat die ruimte biedt voor politieke en maatschappelijke discussie. leder nummer ver· 

schijnt een stelling over een actueel onderwerp. Lezers wordt gevraagd in maximaal 200 woorden op deze stelling te reageren. De 

redactie heeft het recht de ingezonden artikelen in te korten. U kunt uw reactie sturen naar Landelijk Secretariaat D66, t.a.v. 

Sebastian Dingemans, Noordwal1 0, 2513 EA Den Haag. 

De stelling waarop u wordt vcrzocht een 
reactie te geven, luidt: 

In het spanningsveld tussen economische en 
ecologische belangen bij onderwerpen als 
Schiphol en de Betuwelijn kent D66 aan de mi· 
lieuwaarden te weinig politiek gewicht toe. 

De stelling in de vorige Democraat luidde: 

D66 moet zich sterk maken voor afschaffing 
van de studiefinanciering. De huidige plannen 
beroven de studenten immers van hun vrijheid 
om zelf hun studietempo te bepalen, of zelfs te 
stoppen met studeren! Dit in ruil voor een 
beurs die elk jaar lager wordt. 
Als student ben je beter af met kinderbijslag 
en de vrijheid om te studeren zoals je wilt. 
Bijkomend voordeel van afschaffing van de 
studiefinanciering is dat het collegegeld ook 
kan worden verlaagd. 

Op deze stelling zijn uiteenlopende re
acties gekomen, maar allemaal met een 
eensluidende conclusie: het huidige 
stelsel van studiefinanciering dient zo 
snel mogelijk te worden afgeschaft. 

Joop Pouls uit Haarlo: 
De voortdurend verlaagde studiebeurs 
geeft studenten niet meer het idee dat 
we als maatschappij studeren van 
groot belang achten voor onze toe
komstige welvaart en welzijn. Ik on
derschrijf de stelling, dat de studie
beurs zo snel mogelijk ten grave moet 
worden gedragen. 
Ik zou echter een nieuw systeem wil
len voorstellen dat prestaties beloont 
en meer vrijheid/verantwoordelijkheid 
legt bij de student. In tegenstelling tot 
herinvoering van de kinder(!)bijslag 
voor studenten, lijkt het mij interes
sant eens alle facetten van het vol
gende idee te bekijken. Het voorstel is 
om studenten een budget te geven ter 
waarde van het minimum(jeugd)loon. 
Een inkomen voor het maatschappe
lijk (en natuurlijk voor zichzelf) nuttig 
bezig zijn. 

Het 'studenten-budget' wordt dan be
steed aan zaken als: 
- Collegegeld. Het invoeren van een 
progressief collegegeld voor het recht 
op studeren. De progressie is afhanke
lijk van het aantal genoten studieja
ren, het niveau van de opleiding en de 
leeftijd van de student. Hierbij zal het 

collegegeld in het 5e/6e studiejaar 
flink oplopen (10.000/15.000). 
Hierdoor kan iedereen in principe stu
deren als de kwaliteiten en inzet aan
wezig zijn en heeft de student de kos
ten van de studie (deels) in eigen 
hand. 
-Maatschappelijke vorming. Ik denk 
aan een verruiming/intensivering van 
studies door zich meer te bekwamen 
op gebieden als sociale/communica
tieve vaardigheden, commercieel in
zicht (ondernemerschap), leider
schapskwaliteiten etc. De student kan 
de zaterdag beter gebruiken voor deze 
activiteiten dan om iets bij te verdie
nen voor een disco-bezoek!?! 
- 'Zakgeld' (voor levensonderhoud/ver
tier. .. ). Hoe beter iemand zich inzet 
voor zijn studie (dus voor zijn/haar en 
onze toekomst), des te meer geld er 
overblijft voor andere zaken. 

Mcrmo van der Land: 
De studiefinanciering dient naar mijn 
bescheiden mening afgeschaft te wor
den. Maar wat moet ervoor in de 
plaats komen? Via de informatie 
Beheer Groep (waar geregistreerd staat 
wie waar studeert) kan het Rijk per on
derwijsinstelling het aantal studenten 
per opleiding vaststellen en daar een 
bepaald bedrag aan koppelen. Een 
soort subsidie per student, die direct 
aan de opleiding wordt verstrekt. De 
student betaalt dan geen collegegeld 
meer, maar alleen nog zijn onderwijs
materialen (boeken, etc.) Hiermee 
komt het idee van gratis onderwijs 
voor iedereen weer terug, iets wat in 
een aantal ons omringende landen 
heel gebruikelijk is. 
Er moet een beperking blijven op het 
aantal jaren dat een student ingeschre
ven mag staan, om het verschijnsel 
eeuwige student tegen te gaan. 
Een student houdt bij afschaffing van 
de studiefinanciering twee inkomsten
bronnen over: een (eventuele) ouder
lijke bijdrage en de bijverdiensten. 
Hiervan kunnen de boeken gekocht 
worden en eventuele kamerhuur en 
kosten voor het levensonderhoud be
taald worden. Lenen moet mogelijk 
zijn, bijvoorbeeld als de ouders geen 
bijdrage wensen te leveren. Het afdwin
gen van de ouderlijke bijdrage is moei
lijk maar niet onmogelijk. Wel moet de 
ouderlijke bijdrage, meer dan nu, goed 

afgestemd worden op het besteedbaar 
inkomen en kostenpatroon van de ou
ders. De ouders moeten het wel kunnen 
betalen. Maar het belangrijkste is dat 
(ook al zal niet elke student het zich 
kunnen veroorloven om op zichzelf te 
gaan wonen) iedereen in Nederland die 
capaciteiten heeft, de mogelijkheid 
heeft om te gaan studeren. 
Om te voorkomen dat binnen de kort
ste keren de collegezalen stampvol zit
ten, dient er bij de instroom reeds een 
selectie onder de studenten plaats te 
vinden d.m.v. een soort toelatingsexa
men. Ook kan (moet) er per onderwijs
instelling een 'studentenplafond' wor
den gesteld. 

Binnen D66 wordt tevens de discussie 
over een (partieel) basisinkomen ge
voerd. Wanneer dit basisinkomen in
gevoerd zou worden, komen uiteraard 
ook studenten hiervoor in aanmer
king. Dit zou hen volledig onafhanke
lijk maken van de financile welwil
lendheid van de ouders. 

f.G. Hoofmans uit Bavcl: 
Jeroen Witmond geeft in zijn ingezon
den brief in de Democraat nr. 4- 1995 
heel goed aan dat de invoering van 
een basisinkomen via de weg der gelei
delijkheid de beste methode is. Het te 
hanteren belastingpercentage kan dan 
per jaar worden aangepast als bestu
ringsmedium. Zo zal zowel de studie
beurs als de kinderbijslag worden ver
vangen en zal de toegankelijkheid tot 
een HBO of universitaire opleiding be
paald worden door de maatschappe
lijke prestatiewaarde van de be
treffende student. Het moet een voor
recht zijn een studie te mogen volgen 
op gemeenschapsgelden waar de pres
tatie bepalend is en niet de portemon
nee van de ouders. 
De eigen bijdrage in de vorm van col
legegeld kan ook afgeschaft worden. 
Een student met een basisinkomen 
kan dus op grond van zijn prestaties 
een studie volgen naar eigen keuze. De 
financiële verrekening vindt plaats na 
zijn studie wanneer hij een werkzaam 
inkomen geniet. D66 kan zich sterk 
maken om de studiefinanciering en 
het collegegeld in de huidige vorm 
dan af te schaffen. 
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Louise Groenman als hesirmend Kamerlid in 1981. Foto: Nico Naeft 

LouiseGroenman 
vertrekt uit Kamer 
Louise Groenman, vice-voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie, legt bij het 
begin van het nieuwe parlementaire 
jaar haar functie neer. Na 14 jaar lid
maatschap van de Tweede Kamer wil 
zij naar mogelijkheden zoeken haar er
varing en kennis op andere terreinen 
in te zetten. Ongetwijfeld zal de poli
tiek daarbij een rol blijven spelen. Haar 
keuze om nu te vertrekken is mede in
gegeven door het feit dat de groten
deels uit nieuwe leden bestaande frac
tie inmiddels is ingewerkt. 
De fractie zegt in het D66-periodiek 
'Postbus 66' dat het haar zeer spijt dat 
Louise Groenman de Kamer verlaat, 
maar is tegelijkertijd van mening dat 
iemand die zich zo lang op deze wijze 
voor de partij heeft ingezet, zonder 
enige terughoudendheid recht heeft op 
respect voor deze beslissing. 

Colofon 
De Democraat is een uitgave van de politieke 
partij Democraten 66 en verschijnt in principe 
acht keer per jaar. Een door het Hoofdbestuur 
benoemde redactieraad is verantwoordelijk 
voor de uitgave. Deze raad wordt gevormd 
door: 
Kamla Balak, Peter van den Besselaar, Heine 
Buis, Arthur van Buitenen, Fred Herrebout, 
Marjanne de Kwaasteniet, Eric van de 
Lisdonk, Jeroen Nugteren, Adriënne 
Vrisekoop, Pierre Wimmers. 

Met dank aan: Jan Beekmans, Ward Biemans, 
Petra van den Boomgaard, Fred Eisner, Marijn 
de Koning, Guikje Roethof, Rikki Schulte en 
Marlijn van Triest. 
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Louise Groenman is sinds 1981 lid van 
de Tweede Kamer, waar zij zich met 
name heeft beziggehouden net sociale 
zaken en emancipatie- en anti-discri
minatiebeleid. Zaken als individualise
ring, gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in de sociale zekerheid en 
de pensioenwetgeving gingen haar zeer 
ter harte. 
Op haar naam staan drie initiatiefwets
voorstellen: de verruiming van de win
kelsluitingswet, groepsacties gelijke be
handeling en het van Erwin Nypels 
overgenomen initiatiefvoorstel over de 
pensioenbreuk (door het parlement in 
1991 aanvaard). 

In een van de volgende edities van de 
Democraat verschijnt een interview met Louise 
Groen man. 

Eindredactie: Jeroen Nugteren 
Bureauredactie: Sebastian Dingemans 
Vormgeving: Anker en Strijbos, Utrecht 
Opmaak katern: Lieke Warburg 
Foto's: Dennis Sies (tenzij anders vermeld) 
Druk: Brouwer Utrecht BV 

Landelijk Secretariaat D66 
Noordwal10 
2513 EA Den Haag 
Tel.: 070-3566066 GEWIJZIGD! (ma. t/m vr. 
9.00-17.00 uur) 
Fax: 070-3641917 
Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 
richting Loosduinen, halte NoordwaL 

Nieuw nummer 
Secretariaat 
Het telefoonnummer van het 
Landelijk Secretariaat is gewijzigd. 
Het nieuwe nummer is 
070-3566066. 

Eerste· 
Kamerleden 
Na de recente (indirecte) Eerste
Kamerverkiezingen hebben de vol
gende D66'ers zitting in de senaat: 

H.M. (Hanneke) Gelderblom
Lankhout 
].F. Qan) Glastra van Loon 
R.C. (Ruud) Hessing 
E.H. (Eddy) Schuyer 
B. (Boele) Staal 
E.K. (Elida) Tuinstra 
A. (Adrienne) Vrisekoop 

Wilt u iemand lid maken van D66, schrijf dan 
een briefje met zijn of haar naam, adres, 
plaats en tel.nr. naar bovenstaand adres. U 
kunt uiteraard ook bellen. 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij 
gebleekt papier. 
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Het Landelijk Secretariaat van D66 heeft vanaf heden een nieuw telefoonnummer: 070 - 356 6066. 
Voorlopig blijft ook het oude nummer nog gehandhaafd. 

ALV 61: CONGRESREGLEMENT 
Ter uitvoering van art.89, lid 6 van het Huishoudelijk 
Reglement heeft het Hoofdbestuur van D66 het 
CONGRESREGLEMENT vastgesteld voor de 
61-ste ALV van D66 op vrijdag 24 en zaterdag 25 
november 1995 te Lelystad. 

art. 1 
Het congres van 24 en 25 november 1995 te 
Lelystad is een Algemene Ledenvergadering in de zin 
van art. 70 van het Huishoudelijk Reglement. 

art. 2 
Met inachtneming van art. 89 en 90 van het huishou
delijk reglement, dienen moties betreffende de 
agendapunten Partij-organisatie, 
wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk 
Reglement, Onderwijs, jaarrekening 1994 en moties 
en amendementen met betrekking tot de begroting 
1996 en Algemene Organisatorische Moties 
a. te zijn vastgesteld door een ledenvergadering, 

hetgeen moet blijken uit ondertekening door twee 
betrokken bestuursleden, voorzitter en secretaris, 
of te zijn voorzien van vijfentwintig handtekenin
gen (met vermelding van lidmaatschapsnummer) 
van leden van D66; 

b. uiterlijk, doch liefst eerder, op dinsdag 3 
october 1995 om 12.00 uur in de juiste vorm 
op het Landelijk Secretariaat van D66 te Den 
Haag te zijn ontvangen; 

Katern Democraat nr. 5, 1995 

c. uitsluitend in getypte vorm te zijn opgesteld op 
of in de vorm van het daartoe bij het Landelijk 
Secretariaat verkrijgbare standaardformulier; bij 
voorkeur vergezeld van een floppy met de tekst in 
WordPerfect 5.1. 

art. 3 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 90 en 93 
van het huishoudelijk reglement dienen Actuele 
Politieke Moties: 

a. te worden voorgesteld door tenminste 5 leden, 
hetgeen moet blijken uit ondertekening door be
trokken leden van D66 (met vermelding van lid
maatschapnummer); 

b. uiterlijk te worden ingediend voor donderdag 22 
november 1995 20.00 uur 's avonds bij het 
Landelijk Secretariaat; 

c. bij voorkeur in getypte vorm te zijn opgesteld in 
de vorm van het daartoe bij het Landelijk Secre
tariaat verkrijgbare standaardformulier; bij 
voorkeur vergezeld van een floppy met de tekst in 
WordPerfect 5.1.; 

d. omtrent het in behandeling nemen van de inge
diende AOM's en APM's beslist deALVaan het 
begin van het agendapunt in de vergadering op 
zaterdag 25 november 1995. 
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CONGRESSEN 

ALV 60 

Het definitieve rapport over het functioneren van 
Stemadviescommissies (SAC) is binnenkort gereed. 
Belangstellenden kunnen dit rapport opvragen bij het 
Landelijk Secretariaat, tel: 070-356 6066. 
De resultaten van het rapport zijn verwerkt in de 
wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk 
Reglement. 

ALV 61 

Waar en wanneer? 
Het najaarscongres van 1995 (ALV 61) zal dit keer, 
zoals eerder al in de Democraat is gemeld, gehouden 
worden op vrijdagavond en zaterdag 24 en 25 
november in Agora, Agorahof 2 te Lelystad. U kunt 
Agora bereiken met de trein, vanaf station Lelystad is 
het +/- 5 minuten lopen. 
Tevens is er naast Agora een parkeergarage waar 
zowel betaald als gratis geparkeerd kan worden. 

Waar gaat het over? 
Hetnajaarscongres heeft als hoofdonderwerpen Hoger 
Onderwijs, Rapport Partijorganisatie en Wijziging 
Statuten en Huishoudelijk Reglement. Voor de 
complete agenda van ALV 61 verwijs ik u naar pagina 
3 van dit katern. Het rapport Partijorganisatie is 
verschenen in Democraat 95/3. 
Het congresstuk Hoger Onderwijs en de 
wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk 
Reglement staan vanaf pagina 9 van dit katern. 

Congresboek A 
Ongeveer twee weken voor aanvang van het congres 
zal congresboek A gereed zijn. In dit congresboek vind 
u alle ingediende moties en amendementen. Als u 
congresboek A thuisgestuurd wilt hebben, dan kunt u 
daarvoor gebruik maken van bon op pagina 48 van dit 
katern. 

Nog nooit een congres meegemaakt? 
Het wordt hoog tijd daar iets aan te doen! 
Speciaal voor nieuwe leden en mensen die nog nooit 
op een congres zijn geweest, ligt er bij de info-balie 
van D66 een folder klaar die u alles vertelt over het 
reilen en zeilen op een congres. 

Kinderopvang! 
Gedurende de hele zaterdag is er kinderopvang 
beschikbaar. De crèche is voorzien van eenvoudige 
speeltjes voor de kinderen en wordt begeleid door 
vrijwilligers. De ouders moeten zelf voor eten en 
drinken voor de kinderen zorgen. 
Mocht u van plan zijn gebruik te maken van de 
kinderopvang, dan kan dit via de bon op pagina 48 van 
dit katern of telefonisch: 070-356 6066. 

Overnachten 
Aangezien ALV 61 een vrijdagavond/zaterdag congres 
is, bestaat de mogelijkheid om in Lelystad te 
overnachten. Dit kan in twee hotels, te weten: 

Hotel Mercure 
Bij Hotel Mercure kunt u gebruik maken van een 
speciale korting. Een overnachting kost u inclusief 
ontbijt: 
f 126,- voor een één-persoonskamer 
f 167,- voor een twee-persoonskamer. 
Hotel Mercure is gelegen naast Agora. Voor 
reserveringen kunt u bellen 03200-42444. 

Herberg de Oostvaarder 
In Herberg de Oostvaarder overnacht u op zalen van 3 
tot 6 personen. De kosten bedragen ongeveer f 25,
per persoon inclusief ontbijt. 
Herberg de Oostvaarder is bereikbaar per 
openbaarvervoer (buslijn 1 vanaf station Lelystad). 
Reserveren kunt u via het Landelijk Secretariaat, Ueke 
Warburg, tel: 070-356 6032. 
Aangezien er maar een beperkt aantal bedden 
beschikbaar zijn bij De Oostvaarder, verzoeken wij u 
om niet te lang met uw reservering te wachten. 

ALV 62 

ALV 62, het derde Congres Nieuwe Stijl zal plaatsvinden op zaterdag 30 en zondag 31 maart 1996 in de 
Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. 

2 

De tekstvoorstellen, alsmede de voorstellen voor contributieregeling en regio-afdrachtregeling treft u aan in de 
Democraat 8, 1995 die op 13 december 1995 bij u in de bus valt. 
De sluiting van moties en amendementen m.b.t. zowel tekstvoorstellen als m.b.t. de financiële stukken is op 
maandag 19 februari 1996. 
Op de agenda staan: Technologiebeleid - Natuurontwikkeling en Cultuurlandschappen - Sociale Zekerheid -
Contributieregeling 1997 - Regiobijdrageregeling 1997. 
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ALV 61: CONGRESAGENDA 

CONCEPT -AGENDA 

vrijdag 24 november 1995 (Lelystad, Agora) 
20.00 - 20.15 opening door de partijvoorzitter 

introductie congresleiding 
benoeming notulen- en stemcommissie 
toelichtingen: 
* stemprocedures door stemcommissie 
* verkiezingsprocedures door Landelijke Verkiezingscommissie 

20.15 - 22.30 ONDERWIJS 

22.30 schorsing 

zaterdag 25 november 1995 
10.00 heropening congres 

introductie congresleiding, notulencommissie, stemcommissie 
herhaling toelichtingen stemcommissie, LVC 

10.10- 10.25 PRESENTATIE KANDIDATEN BESTUREN EN COMMISSIES 

10.25 opening stembussen 

1 0.25 - 10.45 toespraak partijvoorzitter 

10.45- 11.15 PARTIJORGANISATIE 

11.15-12.30 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
wijzigingsvoorstellen 

12.30- 13.10 FINANCIËN EN ORGANISATIE 
* jaarrekening 1994 
*begroting 1996 

* voorstellen regiovorming 
* HB-resolutie proef kiessysteem AR-verkiezingen 
*voorstel LVC m.b.t. AR-verkiezingen 

* actuele organisatorische moties 

13.10 sluiting stembussen 

13.10 - 13.30 lunchpauze 

13.30 - 14.10 parallelle bijeenkomsten met fracties 

14.20 - 14.50 plenair interview met bewindslieden 

14.50 - 15.20 toespraak Hans van Mierlo 

15.20- 15.50 ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

15.50 - 16.30 toespraak voorzitter Tweede Kamerfractie 

16.30 uitslag verkiezingen besturen en commissies 

16.35 sluiting 
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vindplaats stukken: 

Dem. 95/5 pag. 4 

Congresboek A 

Dem. 95/3 pag. 2 

Dem. 95/5 pag. 10 

Dem. 95/6 

Dem. 95/5 pag. 40 
Dem. 95/5 pag. 40 

Congresboek A 

Congresboek B 
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ALV 61: HOGER ONDERWIJS 
Voor u ligt het congresdocument Hoger Onderwijs. De 
moties en amendementen op de congresresolutie 
dienen binnen te zijn op dinsdag 3 oktober 1995, 1 0.00 
uur op het Landelijk Secretariaat. 
Het congresdocument is gemaakt onder verantwoor
delijkheid van het Hoofdbestuur door de HB
commissie Hoger Onderwijs. Met dank aan Dick 
Mentink (vz), Olchert Brouwer, Mirjam Hommes, 
Douwe Jansz, Joke Jorritsma, Lennart van der Meulen 
Tom Stroobach, Thom Stoelinga, Patricia Verzantvoort: 
Frans van Vught en Bastiaan Winkel. 

ONTWIKKELING HOGER ONDERWIJS 
(niet amendeerbaar) 

Inhoud: 
I. Goed onderwijs voor iedereen 
11. Goed hoger onderwijs voor iedereen 
111. Hoekstenen van hoger onderwijsbeleid 

I. Goed onderwijs voor iedereen 

1. Belangen - Er is een aanhoudende behoefte aan 
goed opgeleide mensen, zowel van middelbaar als 
hoger niveau. Deze behoefte heeft een individueel 
element en een maatschappelijk element. Steeds meer 
mensen willen steeds meer leren om zich individueel 
zo goed mogelijk te ontplooien en om hun kansen op 
een goede (toekomstige) werkplek zo groot mogelijk te 
maken. Bij het maatschappelijk element staat het 
belang van welvaart en welzijn van de Nederlandse 
samenleving voorop. Over deze doeleinden bestaan in 
ons land breed gedragen opvattingen. Deze worden 
vooral gevoed door economische, sociale en culturele 
argumenten. Zo streven wij naar een hoge welvaart 
vanuit het besef dat Nederland zich als kennisland, 
gericht op kennisintensieve goederen en diensten, 
dient te profileren. Zo vinden wij op grond van sociale 
rechtvaardigheid dat een ieder zo gelijk mogelijke 
onderwijskansen moet kunnen hebben. 

2. Publieke zorg - Goed (hoger) onderwijs voor velen 
is een voorwerp van aanhoudende zorg van de 
overheid, om het in de woorden van het grondwetsarti
kel over onderwijs te zeggen. Uit deze zorgplicht vloeit 
een viertal overheidsverantwoordelijkheden en taken 
voort. 

Allereerst dient de overheid ervoor te zorgen dat 
sociaal-economische bar- rières worden geslecht bij 
het kiezen en volgen van onderwijs. In de tweede 
plaats is zij aan te spreken op het realiseren van een 
evenwichtig basisaanbod van onderwijsvoorzieningen. 
Dit aanbod zal, gezien de maatschappelijke behoefte, 
een gevarieerd geheel van hoogwaardige onderwijsop
leidingen op verschillende niveaus moeten omvatten. 
Om dit te bereiken zal de overheid in de derde plaats 
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de voorwaarden moeten scheppen dat de opleidingen 
voldoen aan eisen van kwaliteit en herkenbaarheid. 
Deze eisen kunnen snel veranderen en zijn niet voor 
iedere opleiding, of cluster van opleidingen, gelijk. De 
kwaliteit van een opleiding is immers afhankelijk van 
haar omgeving en. bevolking, van haar oplei
dingsdoelen en missie. Het (technische) begrip 'kwalifi
catie' is hier beter op z'n plaats, d.w.z. het geheel van 
kennis, vaardigheden e.d. dat nodig is voor het 
adequaat kunnen volgen van een aansluitende 
opleiding danwel voor het adequaat kunnen functi
oneren in een beroepsgerichte, wetenschappelijke of 
andere werkomgeving. Tenslotte is het een taak van 
de overheid dat verwante opleidingen goed op elkaar 
zijn afgestemd en dat deze leerlingen en studenten 
kunnen verwijzen en begeleiden naar bij hun capaci
teiten en behoeften passende leertrajecten en oplei
dingsniveaus. 

3. Succes en keerzijde - Het opleidingsniveau van de 
bevolking is sterk toegenomen. Net als in de ons 
omringende landen volgen velen hogere 
onderwijsopleidingen. Dat maatschappelijke en onder
wijskundig succes heeft ook zijn keerzijde: een 
krimpende maatschappelijke waardering voor andere 
opleidingsniveaus, fricties tussen capaciteiten van 
studenten en studie-eisen, kritiek op de kwaliteit van 
opleidingen door zowel deelnemers als afnemers, 
organisatorische en financiële problemen bij het hoger 
onderwijs. 

Soms lijkt het erop dat het initieel hoger onderwijs 
de laatste etappe in een afvalrace is geworden: de 
doorbijters komen aan de streep en zij die het niet 
halen komen ergens anders terecht. In de literatuur 
wordt gesproken over het probleem van de onderwijs
wedloop. Jongeren blijven steeds langer op school en 
streven naar zo hoog mogelijke diplomaniveau. Dat 
leidt niet alleen tot diploma-inflatie en verdringing op 
de arbeidsmarkt. Gevolg is ook uitval, opstuwing van 
de studieduur, hogere overheidsuitgaven en frustratie. 

4. Geen geïsoleerd probleem - Voor deze 
problematiek bestaat geen simpele oplossing, zoals 
overigens voor vele onderwijsproblemen geldt. Zo 
wordt de onderwijswedloop voor een belangrijk deel 
bepaald door de maatschappelijke waardering voor het 
secundair beroepsonderwijs. En die appreciatie laat 
zich moeilijk door overheidsregels en beleidsplannen 
sturen. Wel is duidelijk dat oplossingen voor de 
herziening van het hoger onderwijs niet los gezien 
kunnen worden van een herwaardering van de 
kwalificatie van het voortgezet en middelbaar beroeps
onderwijs. Discussie over instroom, selectie en op
leidingsaanbod zal in samenhang met de taak en 
functie van het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs gevoerd moeten worden. 

De opstuwing van de studieduur wordt eveneens 
veroorzaakt door de gescheiden werelden van 
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opleidingen en werk. Het vanzelfsprekender afwisselen 
van scholing en werk, het aanbieden van alternatieve 
opleidingstrajecten, zal de druk op een aangesloten 
opleidingsduur verminderen. Bovendien blijkt scholing 
op latere leeftijd, in combinatie met opgedane 
beroepservaring, van hoog rendement. Herziening van 
het hoger onderwijs vereist daarom eveneens 
vereenvoudiging van om- her- en bijscholing op latere 
leeftijd. 

11. Goed hoger onderwijs voor velen 

5. Blijvende spanning - Ook bij een herwaardering van 
het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zal de 
behoefte aan hoger onderwijs groot blijven, zowel 
vanuit de samenleving en de arbeidsmarkt als vanuit 
de studenten. Dat impliceert een blijvende spanning 
tussen aantallen studenten, wensen, eisen en 
bekostiging. Om deze spanning het hoofd te kunnen 
bieden, kan de overheid verschillende wegen 
bewandelen. 

Het meest voor de hand ligt een verdergaande 
doelmatigheidsverbetering om de verschillende 
belangen te verenigen: belangen van studenten die 
betaalbare, studeerbare, op maat gesneden studies 
willen volgen; belangen van het bedrijfsleven dat goed 
gekwalificeerd personeel zoekt; belangen van universi
teiten die naast onderwijs hun wetenschaps- en 
onderzoekstaak willen verrichten; belangen van de 
overheid die met eindige financiële middelen 
verantwoordelijk is voor adequate onder
wijsvoorzieningen. 

Maar in hoeverre zijn deze belangen via 
doelmatigheidsverbetering met elkaar te verenigen? 
Kan de overheid hiermee een toegankelijk, betaalbaar, 
gevarieerd geheel van hoogwaardige hoger 
onderwijsopleidingen garanderen? Moet de overheid 
geen andere wegen verkennen om een bevredigend 
antwoord op de laatstgenoemde vraag te vinden? 

6. Doelmatigheidsverbetering? - De geschiedenis van 
het hoger onderwijsbeleid van na de Tweede 
Wereldoorlog leert dat de overheid voortdurend 
gepoogd heeft de doelmatigheid van het hoger 
onderwijs, met behoud van het principe van gelijke 
kansen, te verbeteren. Langs twee lijnen kreeg dit 
beleid inhoud en vorm. De eerste betreft de verbetering 
van de interne doelmatigheid van het hoger onderwijs: 
beperking van de verblijfsduur van studenten door 
uniformering van een maximale cursus- en 
verblijfsduur, termijnstelling aan de duur van de 
studiefinanciering, beperking van de doorstroommoge
lijkheden ('stapelen'), vaststelling van een 
budgetplafond e.d. De tweede lijn betreft de externe 
doelmatigheid van het hoger onderwijs, door middel 
van concentratie en samenvoeging van opleidingen 
e.d. Dit beleid kwam vanaf het begin van de jaren 
tachtig van de grond: grote operaties als Taakverdeling 
en Concentratie (TVC) in het wetenschappelijk 
onderwijs en Schaalvergroting Taakverdeling en 
Concentratie (STC in het hoger beroepsonderwijs). 
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Vanaf het midden van de jaren tachtig wijzigde de 
overheid haar manier van sturing. Steeds meer zaken 
liet zij aan autonamere instellingen over. Dat paste in 
een tijdsbestek waarin de overheid 'op afstand' wilde 
gaan sturen. 

7. Een complex probleem- Kennis van de 
beleidsgeschiedenis van het hoger onderwijs 
relativeert. De huidige beleidsdiscussie over de 
stelselherziening is slechts een volgende stap in een 
lange rij van overheidsinitiatieven om het hoger 
onderwijs bijvoorbeeld aan te passen aan 
veranderende omstandigheden en zich wijzigende 
visies op de rol van de overheid. In deze 
ontwikkelingsgang van het hoger onderwijs passen 
geen grootste structuurplannen en blauwdrukken voor 
de toekomst. Die waren er wel, maar de werkelijkheid 
werd anders omdat de toekomst niet te vangen is in 
het netje van een structuurplan of blauwdruk. Dat was 
te voorzien, althans wanneer het hoger onderwijs als 
een complex probleem zou zijn gedefinieerd. 

Complexe problemen kenmerken zich door 
dynamiek. Voordat je het weet verandert het probleem 
van karakter en intensiteit. Wat zijn, om een voorbeeld 
te noemen, de gevolgen van de invoering van de 
prestatiebeurs op de 'massaliteit' van het hoger 
onderwijs en het studiegedrag van studenten? Een 
tweede, hier te noemen kenmerk van een complex 
probleem is dat betrokkenen het op zo verschillende 
manieren definiëren. De rijksoverheid beklemtoont 
andere zaken dan een student, bestuurder of 
werkgever. Uiteenlopende waarderingen over wat 
gedaan moet worden, horen hierbij. Volgens sommigen 
is het huidige systeem aan drastische wijziging toe, 
volgens anderen behoeft het niet zo'n vaart te lopen 
omdat het hoger onderwijs in Nederland van 
behoorlijke kwaliteit is. Nog anderen vinden dat het 
door de toenemende massaliteit en afnemende 
selectiviteit de hoogste tijd wordt om de 'oude' 
universiteit in ere te herstellen. 

8. Richting 2010- Het voorgaande komt erop neer dat 
de ontwikkelingsgang van hoger onderwijs voor velen 
over een periode van circa vijftien jaar nauwelijks is te 
overzien. Het omgaan met een complex probleem als 
de toekomstige inrichting betekent: vallen en opstaan, 
'learning by doing', voortgaande communicatie en 
onderhandelen, vernieuwen en aanpassen. Meestal 
met kleine stappen, door het stimuleren van kleinscha
lige initiatieven en het versterken van relaties tussen 
actoren die aan de verbetering van het hoger 
onderwijs, als maatschappelijk subsysteem, kunnen 
bijdragen. 

Meer in het algemeen kunnen wij uit de gang van 
zaken tot nu toe leren wat de kern van de uitdaging in 
de komende jaren voor het universitair onderwijs, het 
hoger beroepsonderwijs en de overheid is. Het gaat 
om het scheppen van voorwaarden, waarbinnen het 
hoger onderwijsbestel kan inspelen op en vorm kan 
geven aan de veranderingen die ons te wachten staan. 
Dat vereist, zoals opgemerkt, een continu proces van 
vernieuwing en aanpassing. Bij deze aanpak is in de 
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tweede plaats een duidelijke rolverdeling tussen over
heid en instellingen van groot belang (Al eerder in deze 
notitie zijn belangrijke overheidsverantwoordelijkheden 
in kaart gebracht). In de derde plaats kan de 
noodzakelijke veranderingsgezindheid van het hoger 
onderwijsstelsel alleen worden vergroot, als de instel
lingen over voldoende bevoegdheden beschikken om 
alert in te kunnen spelen op de vele en snelle veran
deringen in het onderwijs, de wetenschap en de maat
schappelijke omgeving. Autonomie en flexibiliteit zijn 
hier sleutelbegrippen voor het te voeren overheidsbe
leid: autonomie van instellingen, flexibiliteit in 
takenpakketten en in te zetten middelen. Tenslotte is er 
een visie nodig over de belangrijkste 'koersbepalers' 
van beleid als het gaat om identiteit en missie van het 
hoger onderwijs. Het wordt tijd meer in te zien dat het 
debat over de stelselherziening niet zozeer moet gaan 
over de 'buitenkant' van het hoger onderwijs: over 
beheersingsproblemen, institutionele problemen, over 
cursusduur en dergelijke, maar over de 'binnenkant' 
van het hoger onderwijs: over de condities die nodig 
zijn voor kwaliteitsversterking en -verhoging van het 
onderwijs en leren (het 'primaire proces') dat in hoger 
onderwijsinstellingen plaatsvindt. Over dergelijke 
hoekstenen van beleid gaat het navolgende. 

111. Hoekstenen van hoger onderwijsbeleid 

9. Goed onderwijs voor iedereen en goed hoger 
onderwijs voor velen wordt niet bereikt door een 'van 
bovenaf regelende overheid. Onderwijs is gebaat bij 
een overheid die initiatieven van instellingen stimuleert 
op het gebied van kwaliteitsversterking, vernieuwing 
van programma's, verbetering van het onderwijs
leerproces, en tevens haar wetgeving daarop richt. De 
overheid kan met name op drie terreinen deze 
stimulerende rol spelen. 

A. Vernieuwing op het grensvlak van hbo en wo 

10. Het Nederlandse hoger onderwijs wordt 
gekenschetst als een binair stelsel, d.w.z. door een 
institutionele tweedeling tussen WO en HBO. Deze 
tweedeling is historisch bepaald en wordt verdedigd 
met het argument dat beide soorten onderwijs een 
duidelijk verschil in functie hebben. In de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijke onderzoek 
(WHW) wordt de doelstelling van het hoger beroeps
onderwijs omschreven als: gericht op de overdracht 
van theoretische kennis en op de ontwikkeling van 
vaardigheden in nauwe aansluiting op de 
beroepspraktijk; die van het wetenschappelijk onderwijs 
is gericht op de voorbereiding tot de zelfstandige 
beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige 
toepassing van wetenschappelijke kennis. 

11. De traditionele tweedeling tussen HBO en WO ligt 
al geruime tijd onder vuur. In de afgelopen decennia 
zijn in beide sub-systemen opleidingen ontstaan die 
min of meer overlappingen vertonen. Ook ons 
verkiezingsprogramma spreekt over het in vele 
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gevallen vervagen of verdwijnen van niveauverschillen 
tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. 

12. In de praktijk zijn in de afgelopen jaren over de 
grenzen van beide subsystemen heen op de werkvloer 
samenwerkingsprojecten ontstaan. Aanvankelijk 
hadden deze vooral betrekking op het gebruiken van 
elkaars voorzieningen. In toenemende mate krijgen 
deze projecten echter meer het karakter van 
onderwijskundige samenwerking. Dit kan op 
verschillende manieren gebeuren, zoals het gebruik 
maken van elkaars expertise bij het opzetten van 
onderwijs- en onderzoeksprogramma's, het verzorgen 
van onderdelen van het curriculum door docenten van 
het andere subsysteem, het afstemmen van 
programma's op de verwante hbo- en wo-opleidingen 
om de wederzijdse doorstroming te bevorderen. De 
ervaring leert dat deze initiatieven alleen goed van de 
grond komen wanneer de direct betrokkenen daar de 
voordelen van inzien. 

De rijksoverheid zou op dit punt veel meer 
vernieuwend en stimulerend moeten zijn. Zij houdt nu 
meer of minder de boot af, defensief in haar 
(wetgevings)beleid om de institutionele verbanden van 
hbo en wo in stand te houden. Instemmend zijn wij op 
het punt dat het geen zin heeft een algemene 
discussie over wel/niet opheffen van beide onderwijs
soorten te voeren; zoiets levert weinig op. Wèl is het 
een directe taak van de overheid ruimte te scheppen 
voor inhoudelijke en bestuurlijke vernieuwingen die aan 
de basis var. het hoger onderwijs betekenisvol worden 
geacht, zelfs als deze tegendraads zijn en brede 
bruggen over de waterscheiding tussen beide subsys
temen slaan. Vrijplaatsen voor vernieuwing passen 
hierbij, met initiatiefrijke instellingen. De overheid dient 
op korte termijn in elk geval te beginnen met het 
wettelijk verruimen van de mogelijkheden van 
vernieuwing en samenwerking. 

B. Regionale samenwerkingsverbanden 

13. Voor de langere termijn zal de overheid de 
bestuurlijke voorwaarden moeten scheppen voor de 
gewenste verbetering van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, voor het realiseren van 
samenhangend aanbod van hoger onderwijsoplei
dingen en een goed doelgroepenbeleid. In het functio
neren van het hoger onderwijs in de toekomst zien wij 
een essentiële rol weggelegd voor krachtige 
samenwerkingsverbanden tussen de instellingen van 
hoger onderwijs met een breed voorzieningenpakket 
Deze samenwerkingsverbanden veronderstellen geen 
institutionele of bestuurlijke integratie van bestaande uit 
de openbare kas bekostigde instellingen. Achter
liggende gedachte is dat de instellingen voor hoger 
onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 
inhoudelijke vormgeving en onderlinge afstemming van 
opleidingen en studieprogramma's. Welke precieze 
vormen van samenwerking op terreinen als 
kwaliteitszorg, onderwijs en examens en personeel 
wordt gekozen, hangt van de mogelijkheden van de 
betrokken instellingen af. 
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Parallel hieraan vergroot de overheid de autonomie 
van de samenwerkende instellingen, onder 
randvoorwaarden. Wetgeving wordt versoepeld, met 
name waar het gaat om uniformiteitseisen met 
betrekking tot de inrichting van de opleidingen en de 
bekostiging van het hoger onderwijs. De rand
voorwaarden zijn al te dele genoemd: de verplichtingen 
tot samenwerking en afstemming onderling en met de 
omgeving ('afnemers'). Verder valt hier de aanpassing 
van de interne bestuursstructuur onder, gericht op 
onderscheid in onderwijs- en onderzoekstaken en 
versterking van de betrokkenheid van studenten en 
docenten bij de kwaliteit van het onderwijs. 

Ook de samenwerkingsvorm kan verschillen. 
Gedacht kan worden aan federatieve verbanden, maar 
ook aan regionale hoger onderwijscentra die gericht 
zijn op onderlinge samenhang tussen en afstemming 
op andere onderwijssoorten. 

C. Sturing op herkenbare opleidingen 

14. Veel aandacht in het debat over hoger onderwijs 
trekt de relatie tussen het bestaande onderwijsaanbod 
en de toenemende gedifferentieerde vraag naar hoger 
onderwijsopleidingen. Deze aandacht is terecht, met 
name ook omdat de beleidsvinger hier op de juiste plek 
wordt gelegd: de noodzaak van sturing op opleidingen 
en hun onderlinge inhoudelijke herkenbaarheid. 

15. Deze wijze van sturing gaat ervan uit dat 
zelfstandige opleidingen het directe aangrijpingspunt 
zijn voor de vernieuwing in het hoger onderwijs en dat 
de 'dragers' van die opleidingen (afnemers, 
beroepsorganisaties, docenten, studenten e.d.) 
gezamenlijk het beste kunnen bepalen hoe deze er uit 
moeten zien qua onderwijsprogramma, verschei
denheid aan leerarrangementen, selectie, kwalificatie
niveau. De genoemde sleutelbegrippen autonomie en 
flexibiliteit zijn hier van toepassing. 

Dit proces van inhoudelijke herijking van 
opleidingen zal ongetwijfeld uitmonden in een geva
rieerd geheel van leerloopbaanroutes. Daarbij ziet de 
overheid erop toe dat de onderwijsinstellingen 
opleidingen ontwikkelen die voldoende professioneel 
en maatschappelijk draagvlak hebben en die voldoen 
aan vergelijkbare kwalificatienormen. Meer in het 
bijzonder voor de langere termijn: 
- Geen institutionele differentiatie, maar pro

grammatische differentiatie is het centrale 
uitgangspunt. Het hoger onderwijs omvat op 
langere termijn een samenstel van verschillende 
soorten opleidingen die variëren naar aard, inhoud, 
niveau en duur (zoals: specifieke korte en langere 
beroepsopleidingen, meer algemene beroepsoplei
dingen, disciplinair gerichte opleidingen met een 
sterke onderzoekscomponent etc.). Of er 
bijvoorbeeld een propaedeuse moet zijn, en zo ja, 
hoe breed deze opgezet moet worden, is geen punt 
van overheidszorg. 

- De opleidingen worden in een bepaalde 
samenhang door een instelling of combinatie van 
instellingen (zie aanbeveling 8) aangeboden. 
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- De overheid is verantwoordelijk voor een bepaald 
basisaanbod van soorten opleidingen. Dat houdt in 
dat de overheid ook verantwoordelijk is dat er om 
bijvoorbeeld culturele overwegingen opleidingen 
blijven bestaan die om economische en andere 
redenen minder aantrekkelijk worden geacht. 

- De overheid waarborgt dat er deugdelijke oplei
dingen zijn. Hierbij horen erkenningsprocedures en 
het waarborgen van het civiel effect van opleidin
gen. De mogelijkheden en instrumenten daartoe 
zijn voor handen: accreditering door aangewezen 
instanties die hun specifiek 'keurmerk' aan een 
opleiding geven (o.a. met behulp van internationale 
vergelijking, beoordeling door studentenorganisaties 
en 'peer review'); het aansluiten bij internationale en 
EU-ontwikkelingen in het vaststellen van het 
kwalificatieniveau van een (erkende) opleiding, de 
diplomering en de titulatuur. 

- De overheid zorgt voor een open hoger 
onderwijssysteem van opleidingen. Binnen dit 
systeem opereren niet alleen de bestaande, geheel 
uit de openbare kas bekostigde instellingen, maar 
ook nieuwe (private) aanbieders van opleidingen, 
die bijvoorbeeld alleen erkend of aangewezen willen 
zijn. Dat prikkelt de alertheid van bestaande 
instellingen en opleidingen en dat stimuleert de 
noodzakelijke dynamiek in het hoger 
onderwijssysteem. Voor de wetgevende overheid is 
dat niets nieuws. Alleen er zal meer ruimte voor 
nieuwe aanbieders moeten komen, hetgeen een 
proactief overheidsbeleid veronderstelt. 

D. De randvoorwaarden van participatie en 
financiering 

16. De randvoorwaarde van zo hoog mogelijke 
participatie houdt in dat ontwikkelingskansen van 
individuen via het (hoger) onderwijs zo optimaal 
mogelijk moeten zijn (zie nr. 2}. Deze beoogde 
participatie kan worden bereikt door middel van 
differentiatie in hoger onderwijsopleidingen. 

17. Voor wat de bekostiging betreft ligt het in de rede 
te streven naar een systeem dat een combinatie van 
aanbod- en vraagfinanciering inhoudt. Dit gebeurt op 
basis van kwalificatie (aantal behaalde diploma's}, 
studentenaantallen en een gewogen gemiddelde duur 
van de opleiding of een combinatie van verwante 
opleidingen. Speling in lengte van studieduur wordt 
mogelijk gemaakt door een gedeelde financiering uit 
collegegelden en lump sum financiering van 
opleidingen. 

Hoe het zij, de tijd is rijp dat de overheid het initia
tief naar zich toetrekt en een multidisciplinair onder
zoek start naar de mogelijkheden van financiering en 
bekostiging. De te ontwikkelen alternatieven dienen te 
passen bij een hoger onderwijssysteem dat gebaseerd 
is op verschillen in opleiding en op versterking van de 
eigen verantwoordelijkheid van studenten. 
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ALV 61: HOGER ONDERWIJS 

HB-RESOLUTIE HOGER ONDERWIJS 
(amendeerbaar) 

1. De overheid heeft tot f<\ak een toegankelijk, 
betaalbaar, divers en onderscheidend aanbod 
van maatschappelijk en economisch relevante 
opleidingen te waarborgen. 

1.1 Er is een aanhoudende behoefte aan goed 
opgeleide mensen van middelbaar en hoger 
niveau, zowel gezien de wens tot individuele 
ontplooiing als vanwege het maatschappelijk 
belang. 

2. De overheid is aan te spreken op het 
realiseren van een evenwichtig basisaanbod 
van hoger onderwijsvoorzieningen. Dit aanbod 
omvat een gevarieerd geheel van 
hoogwaardige opleidingen op verschillende 
niveaus die aansluiten op de wensen en 
capaciteiten van studenten. Voorts dienen de 
opleidingen een duidelijk draagvlak te hebben 
in het maatschappelijk en professioneel 
netwerk waarin zij functioneren. 

2.1 Centraal uitgangspunt bij de beoordeling van het 
onderwijsaanbod is de programmatische 
differentiatie. Het hoger onderwijs omvat op 
langere termijn een samenstel van verschillende 
soorten opleidingen die variëren naar aard, 
inhoud, niveau en duur. 

2.2 De autonomie van de instellingen wordt op korte 
termijn vergroot door versoepeling van 
uniformiteitseisen en door verruiming van de 
inrichtingsvrijheid van opleidingen. 

2.3 Het huidige binair stelsel, d.w.z. het institutionele 
onderscheid tussen HBO en WO, is de basis van 
nieuwe ontwikkelingen als bedoeld in 2.1. Tege
lijkertijd dient de overheid programmatische 
samenwerking op het gebied van onderwijs en 
onderzoek tussen HBO en WO te stimuleren. Dit 
sluit versterking van de onderlinge concurrentie 
tussen opleidingen niet uit. 

2.4 De mogelijkheden voor nieuwe aanbieders van 
opleidingen moet worden verruimd. 

3. De overheid stelt eisen aan de doelmatigheid, 
kosten en kwalificatie van het 
opleidingsaanbod. 

3.1 De overheid ziet toe op afstemming van 
opleidingen en opleidingstrajecten en op het 
optimaal verwijzen en begeleiden van studenten 
naar bij hun capaciteiten en behoeften passende 
opleidingsniveaus. 
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3.2 Samenwerking tussen instellingen en afstemming 
van opleidingsaanbod wordt gestimuleerd. Er 
moet vormgegeven worden aan gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen instellingen, studen
ten en omgeving ('afnemers') voor de inhoud van 
de opleidingen. Instellingen worden verplicht hun 
interne bestuursstructuur aan te passen. 
Bovendien moet de betrokkenheid van studenten 
en docenten bij de vormgeving van 
studieprogramma's en de studeerbaarheid 
daarvan worden versterkt. 

3.3 De overheid bekostigt een divers basisaanbod 
van opleidingen op basis van kwalificatie, 
studentenaantallen en een gewogen gemiddelde 
duur van de opleiding. Speling in lengte van 
studieduur wordt mogelijk gemaakt door een 
gedeelde financiering uit collegegelden en lump 
sum financiering van opleidingen. 

3.4 De overheid waarborgt de deugdelijkheid van de 
opleidingen. De mogelijkheden en instrumenten 
daartoe zijn voorhanden: accreditering door 
aangewezen instanties; het aansluiten bij 
internationale en EU ontwikkelingen in het 
vaststellen van het kwalificatieniveau van 
opleidingen, de diplomering en titulatuur. 

4. De overheid waarborgt het recht van 
gekwalificeerde studenten op een afgeronde 
opleiding met civiel effect. 

4.1 Kwalificatie geschiedt op basis van differentiatie in 
het voortraject, begeleiding, selectie, sturing en 
studie-advies. Toegang tot hoger onderwijs is 
eveneens te verkrijgen via toelatingstoetsen of 
beoordeling van kwalificaties die gelijkwaardig zijn 
aan de reguliere vooropleidingsvereisten. 

4.2 Sociaal-economische factoren mogen geen 
barrière vormen voor onderwijskeuze. De overheid 
garandeert voor gekwalificeerde studenten de 
toegankelijkheid tot het (geheel of ten dele uit de 
openbare kas bekostigde) hoger onderwijs door 
financiële ondersteuning van minder draagkrach
tigen. 
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TOELICHTING 

ALV 61: WIJZIGINGEN STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het hoofdbestuur legt U hierbij zijn wijzigingsvoorstellen voor Statuten en Huishoudelijk Reglement voor. 
De Reglementencommissie, die op verzoek van het hoofdbestuur deze voorstellen uitwerkte, werd bijgestaan door 
Tineke Veenstra (Landelijk Secretariaat) en Frank Teunissen (stagiair). 

het stemmen (statuten art. 26.1) 
Voor wijziging van de statuten moeten tenminste 5% van de stemgerechtigde leden bijeen zijn. De besluiten moeten 
worden genomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor wijziging van het huishoudelijk 
reglement is een gewone meerderheid voldoende. 

de volgorde bij behandeling op het congres (HR art. 098) 
1 eventuele toelichting indiener 
2 eventuele sprekers 
3 advies hoofdbestuur 
4 reactie indiener 
5 stemming amendementen in volgorde congresboek 
6 stemming over het al dan niet geamendeerde voorstel, per onderdeel 
7 stemming moties in volgorde congresboek 
De congresleiding bepaalt de spreektijd en handelt naar bevind van zaken. 

AANVULLENDE INFORMATIE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR 
Voor diegenen onder U die deze voorstellen en detail willen bestuderen hebben wij een aanvullend pakket 
samengesteld dat U tegen kostprijs kunt verkrijgen bij het Landelijk Secretariaat. 
Dit pakket (f5,00 incl. porto) bevat 
- complete statuten en huishoudelijk reglement zoals voorgesteld 
- tabel van oude artikel naar nieuwe artikel met voorstelnr. 
- tabel van nieuwe artikel naar artikel van herkomst met voorstelnr. 
Van het oude huishoudelijk reglement is nog een beperkte voorraad verkrijgbaar. (f13,00 incl. porto) 
Gebruik voor uw bestelling de bon elders in dit katern of plaats een telefonische bestelling (070 - 356 6066) 

LEESWIJZER 
De voorstellen zijn zó gepresenteerd en geclusterd dat in één oogopslag helder is wat de kern van de wijziging is. 
Dat betekent soms dat de volgorde van het oude reglement niet geheel kon worden gevolgd. Waar nodig voor begrip 
van de samenhang vindt U een verwijzing. 
vetgedrukt nr + tekst = niet-amendeerbare samenvatting, kern voorstel 
schuingedrukte tekst = niet-amendeerbare toelichting 
p.m. = niet-amendeerbare administratieve verwijzingen 
voorbeeld in 1 e kolom: S.002c = amendeerbaar wijzigingsvoorstel 
N = nieuw nummer (N vervalt later bij verwerking) 
volgorde 
- eerst Statuten dan Huishoudelijk Reglement, dan nog enkele voorstellen die op beide betrekking hebben. 
- hoofdstuk 2 staat op volgorde van de nieuwe artikelnummers 
- bij alle overige hoofdstukken is de volgorde die van het oude reglement. 

INDIENEN VAN MOTIES EN AMENDEMENTEN OP DEZE VOORSTELLEN 
Gebruik het standaardformulier dat op aanvraag verkrijgbaar is bij het Landelijk Secretariaat. Vergeet niet de 
telefoonnummers van de contactpersonen voor overleg aan te geven. 
U kunt in 1 amendement alle voorstellen verwerken die onder 1 vetgedrukte samenvatting vermeld staan. Vermeldt in 
dat geval: betreft "geheel voorstel ... " 
Voor het aangeven van een passage: gebruik steeds de term van " ... " Vm " ... " in woorden, naast artikelnrs. en 
lidnummers. 
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VOORSTELLEN VOOR WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN 
met bijbehorende voorstellen HR 

art. 
S.001 
S.001a 

S.002 

S.002a 

S.002b 
S.002c 

H.002d 
H.002e 
H.002f 

H.002g 
H.002h 
H.002j 
H.002k 
S.003 
S.003a 

H.003b 
H.003c 

H.003d 

S.004 

S.004a 

S.005 
S.005a 

S.006 
S.006a 

S.006b 

S.007 

S.007a 

H.007b 

10 

voorstel 
redactioneel 
S zin 1 vervang 55e ALV op 28 nov 1992 

door 61 e ALV op 24/25 nov 1995 
opheffen van de mogelijkheid tot adspirant-lidmaatschap 
toelichting: deze mogelijkheid heeft niet geleid tot de verwachte stimulering van het lidmaatschap; 

kostenaspect 
807.1 ,807.2 
8.081' 809.1 
811.3 schrap "adspirant-" "(adspiranV) "dan wel adspirant-" 
809.2 schrap gehele lid 
809.3 plaats als N09.2 
Bij aanname van de voorstellen S.002 zijn eveneens aangenomen de voorstellen H.002e f/m H.002j 
H1 schrap in kop" & ADSPIRANT" 
001.1 schrap "(adspirant) 
kop schrap in kop voor art. 006 "Adspirantleden," 

vervang "bijzondere" 
door Bijzondere 

006 schrap geheel artikel 
007 plaats als N006 
008 schrap "(adspirant) 
008 plaats als N007 
weigeren toelating als lid 
07.2 voeg toe tussen "bijzonder lid" en "Een besluit" 

001.1 
N001.1 b 

plaats 
voeg toe 

Nadere regels hieromtrent worden gesteld in het huishoudelijk reglement. 
als N001.1a 
nieuw lid N001.1 b 
Het hoofdbestuur kan, indien de redelijkheid en de billijkheid dat eisen, 
alvorens te besluiten tot toelating van een lid of groep leden, een onderzoek 
instellen. Dit onderzoek dient binnen een maand te zijn afgerond. 

001.2 voeg toe na "contributie" 
, dan wel op het tijdstip van het hoofdbestuursbesluit tot toelating. 

duur lidmaatschap i.v.m. kandidaatstelling 
toelichting: gelijktrekken van de termijnen voor kandidaatstelling tussen bestuurlijke en 

vertegenwoordigende functies naar 1 jaar voor de opening van de kandidaatstelling 
811.3 vervang "verkiezing" 

door de openstelling van de kandidaatstelling 
mogelijk maken verenigbaarheid van EK met FC en BV en van EP TK met BV 
S 12.4 voeg toe na "onverenigbaar" (eind 1 e zin, begin 2e regel) 

, behoudens het lidmaatschap van de eerste kamer met het lidmaatschap 
van zowel de landelijke financiële commissie als het bestuurslidmaatschap 
van de bestuurdersvereniging. 

voeg toe tussen "binnen de partij" en ". Het lidmaatschap van het europese .. " 
, behoudens het bestuurslidmaatschap van de bestuurdersvereniging 

SWB - redactionele correctie 
S14.3c voeg toe 

826.6 voeg toe 

na "bureau" 
D66 
na "bureau" 
D66 

naamswijziging van Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 066 naar: Opleidingscentrum 066 
toelichting: op verzoek van de stichting zelf, een kortere meer heldere naam 
S 14.3d, kopje voor S 27.1 (woord "Stichting" blijft staan), 
S 27 in alle leden 

vervang Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D66", 
"de stichting politieke scholing en vorming D66" 
en "PSVI" 

door opleidingscentrum D66 
Bij aanname van dit voorstel zijn eveneens aangenomen de hierna volgende voorstellen H.007b f/m d 
142 vervang PSVI 
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H.OO?c 

H.007d 

s.ooa 

S.008a 

S.009 

S.009a 

s 010 

S 010a 

H 010b 

S.011 

S.011a 

S.012 

S.012a 

5.013 

biji.F 

biji.J 
018.1 

door 
vervang 

door 

vervang 
door 

opleidingscentrum D66 
Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D66", 
"de stichting politieke scholing en vorming D66" 
en "PSVI" 
opleidingscentrum D66 

"PSVI-uitgave" 
uitgave van het opleidingscentrum 
D66 

nadere uitwerking organisatiestructuur in huishoudelijk reglement i.v.m. met aldaar te wijzigen 
regels voor oprichten afdelingen 
toelichting: lokaal initiatief moet gehonoreerd worden met de status van afdeling; de bevoegdheid van 

het hoofdbestuur om toestemming te verlenen voor deelname aan de verkiezingen wordt als 
voldoende ervaren; 
zie voorstellen 4.001a (072.1d), 4.001d (075.1b), 4.002b (075.1d), 4.003a (079.1b), 5.020d 
(112.d), 5.021a (114.d) 

S14.4abc voeg toe tussen "vaststelt" en "ten behoeve van" (3x) 
op basis van in het huishoudelijk reglement vastgelegde kriteria 

het mogelijk maken dat ter vergadering over geagendeerde onderwerpen op basis van de discussie 
nog voorstellen worden geformuleerd en ter besluitvorming worden voorgelegd 
toelichting: voor hiermee verbonden voorstellen zie 4.002d (078.4), 4.003c (082.3), 4.017a (092.1) en 

4.008b (089.2) 
S 16.1 vervang "De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over voorstellen die aan 

alle terzake stemgerechtigde leden er vaststelling of goedkeuring zijn 
voorgelegd." 

door De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen die op 
de tevoren aan alle leden toegezonden agenda zijn opgenomen. 

bevoegdheid hoofdbestuur tot bijeenroepen ledenvergadering op lagere niveaus 
toelichting: in geval van een ontstane onwerkbare bestuurlijke situatie is het wenselijk voor de partij dat 

het hoofdbestuur volgens in het nieuwe HR-artikel 101.2 vastgelegde regels een 
ledenvergadering kan bijeenroepen en een interim-bestuur kan instellen 

S 16.3 voeg toe nieuw lid 

101.2 voeg toe 

Indien er naar het oordeel van het hoofdbestuur een onwerkbare bestuurlijke 
situatie is ontstaan op (sub)regionaal- of (deel)afdelingsniveau, is het 
hoofdbestuur bevoegd op desbetreffend niveau een ledenvergadering bijeen 
te roepen. 
nieuw lid 
In geval van het ontstaan van een onwerkbare bestuurlijke situatie op 
(sub)regionaal- of (deel)-afdelingsniveau, is het hoofdbestuur bevoegd op 
desbetreffend niveau een ledenvergadering bijeen te roepen. De agenda van 
die ledenvergadering bevat uitsluitend voorstellen van het hoofdbestuur om 
een werkbare situatie te bewerkstelligen. Indien de betreffende 
ledenvergadering niet leidt tot een werkbare situatie, heeft het hoofdbestuur 
het recht dwingend een maatregel op te leggen. Beroep tegen deze 
maatregel dient binnen 48 uur te worden ingesteld bij het geschillencollege. 
Het beroep kan slechts worden ingesteld op de grond dat de maatregel van 
het hoofdbestuur kennelijk onredelijk is. 

plaats als N1 07.2 
aantal bestuursleden flexibel maken 
toelichting: in verband met de samenstelling van het hoofdbestuur, dat uit een DB + evenveel regio

hoofdbestuursleden bestaat als er provincies zijn; bij instellen nieuwe stadsprovincies kan 
het totale aantal hoofdbestuursleden uitkomen op een even aantal 

S 21.3 voeg toe tussen "bestaat" en "uit" 
zo mogelijk 

verantwoordelijkheid hoofdbestuur 
toelichting: het hoofdbestuur is niet alleen verantwoordelijk dat de stukken er komen, maar ook voor de 

inhoud ervan 
S 22.1 vervang in de eerste zin "dat aan de ledenvergadering" 

+ in de laatste regel "worden voorgelegd" 
door na "politiek programma," te zetten: 

voor te bereiden en voor te leggen aan de ledenvergadering 
verantwoording van het hoofdbestuur aan de ledenvergadering 
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S.013a 
5.014 
S.014a 

5.015 

S.015a 

5.016 

S.016a 

toelichting: verplichting jaarverslag onvoldoende nuttig; gebeurt in de practijk ook niet 
S 22.3 schrap "vergezeld van een beleidsmatig jaarverslag" 
nadere definiëring welke geschillen door het geschillencollege dienen te worden behandeld 
S 25.1 c voeg toe tussen tussen "onderling," en "waarbij" 

secretaris opleidingscentrum 

voorzover die geschillen hun grondslag vinden in de uitoefening van 
statutaire of reglementaire taken of bevoegdheden, 

toelichting: De werkzaamheden van het hoofdbestuur en het opleidingscentrum liggen zeer nauw in 
elkaars verlengde (zie POR-rapport). Dit vergt een hoge mate van afstemming, ook op 
bestuurlijk niveau. Voorstel is daarom om de bestuurlijke relatie te versterken. 

S 27.5 voeg toe in r. 3 na "huishoudelijk reglement" 
en waarvan twee leden door het hoofdbestuur van D66 uit zijn midden in het 
bestuur worden benoemd. 

vervang "Het bestuur benoemt uit deze leden de secretaris." 
door Het bestuur benoemt uit deze, uit het hoofdbestuur benoemde, leden de 

secretaris. 
minimum aantal leden voor statutenwijziging beperken tot 750 betalende leden 
toelichting: het percentage congresbezoekers stijgt niet evenredig met het aantal leden 
S 28.1 vervang "tenminste vijf percent" 

door tenminste 750 leden of, indien zulks minder is, 5 percent 

Hierna volgen de wijzigingsvoorstellen van het huishoudelijk reglement. 
Daarna komen nog enkele voorstellen voor wijzigingen van termen en afkortingen, die betrekking 
hebben op zowel statuten als huishoudelijk reglement.(S017 t/m 5020), alsmede de algemene 
administratieve voorstellen A003 en A004. 
Geheel aan het eind zullen statuten, zoals gewijzigd, en daarna het huishoudelijk reglement, zoals 
gewijzigd, in hun geheel in stemming worden gebracht. 

VOORSTELLEN VOOR WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

voor
stel
nr. 

A.OOO 

A.001 

A.001a 

A.001b 
A.001c 

A.001d 

A.001e 

A.002 

A.002a 

A.002b 

A.002c 
A.002d 
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ALGEMEEN 

samenvatting voorstel 
toelichting: 
voorstel artikelwijzigingen 
oud art.nr. aard wijz. N = nieuw art.nr. 

ADMINISTRATIEVE VOORSTELLEN 

redactionele wijzigingen 
(worden in 1 x in stemming gebracht, tenzij iemand om aparte stemming vraagt) 
096.1 vervang "en" 

096.4 
127.3 

140.3 

HR geheel 

door een 
schrap herhaling artikel 096.4 
vervang 
door 
vervang 
door 
vervang 
door 

"Dat" 
De 
"ontleent" 
ontleend 
actueel politieke motie 
actuele politieke motie 

hoofdstuk 0 - DEFINITIES EN BEGRIPPEN 
herschikken op alfabetische volgorde zonder letter-aanduidingen 
toevoegen/corrigeren van enkele definities, aanpassen verwijzingen 
toelichting: vergroten toegankelijkheid 
000.2 voeg toe bij definitie C.b tussen "voorstellen" en "aan de ledenvergadering" 

worden voorbereid en 
000.2 voeg toe congresleiding - de gezamenlijke congresvoorzitters op het betreffende 

000.2 
000.2 

voeg toe 
herschik 

congres 
redactioneel - spellingsfouten en veranderingen in zinsconstructie betreffend 
op alfabetische volgorde zonder letter-aanduidingen 
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p.m. 

D.001 

D.001a 

D.002 

D.002a 

1.000 
p.m. 
p.m. 
1.001 
1.001 a 
1.001b 

p.m. 

1.002 
1.002a 

1.003 

1.003a 

1.004 

1.004a 
1.004b 

2.000 

pas verwijzingen aan 
(voorstellen A.003 en A.004a staan na HR) 

DIVERSEN 
het schrappen van de gehele toelichting op het huishoudelijk regle111ent (pag. 10 tfm 29) 
toelichting: overbodig en nodeloos verwarring stichtend 
Toelichting schrap gehele toelichting pag. 10 Vm 29 

het vervangen van de samenvattingen van de statuten aan het begin van alle hoofdstukken van het 
huishoudelijk reglement en van bijlagen E, F en J door 1 verwijzende zin 
toelichting: onnodige doublure, schept onduidelijkheid 
H 1 Vm 9 + 
bijl. E,F,J vervang 

door 
samenvatting uit statuten 
In dit hoofdstuk worden overeenkomstig de statuten nadere regels gesteld 
omtrent (het onderwerp dat in de hoofdstuktitel is aangegeven) 

hoofdstuk 1 -HET LIDMAATSCHAP 
samenvatting (statuten reeds vervangen bij voorstel D002a) 
adspirantlidmaatschap opheffen (reeds bij voorstel H.002e Vm j) 
voorkomen "overval" 
001.1 plaats als N001.1a 
001.1 b voeg toe nieuw lid 

Het hoofdbestuur kan indien de redelijkheid en billijkheid dat eisen, alvorens 
te besluiten tot toelating van een lid of een groep leden, een onderzoek 
instellen. Dit onderzoek dient binnen een maand afgerond te zijn. 

001.1 1 001,1 b, 001,2 (reeds behandeld bij statuten voorstel H.002d, H.003bcd) 

aangetekend 
004.1 vervang per aangetekende brief 

door met bericht van ontvangst 
instellen beroepsmogelijkheid en termijn bij weigering lidmaatschap 
toelichting: ook bij weigering als lid moet beroep mogelijk zijn met een termijn gelijk aan opzegging en 

004.2 
royement 
voeg toe tussen "Bij" en "opzegging" 

weigering, 
rechten lidmaatschap alle SWB-werkgroepen 
toelichting: De Stichting Wetenschappelijk Bureau moet niet belast worden met verenigingstaken. De 

partij zal door middel van politieke podia, Jokale en regionale werkgroepen en 
ledenvergaderingen de mogelijkheden tot participatie van leden verschaffen. 

005.1b schrap geheel lid 
005.1cdefg plaats als N005.1 bcdef 

Hoofdstuk 2- KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZING 
toelichting: De voorstellen met betrekking tot kandidaatstelling en verkiezing worden gedaan op basis van 

ervaring met het huidige reglement bij de verkiezingen voor gemeenteraden, Tweede Kamer, 
Europees Parlement, adviesraad, Provinciale Staten, Eerste kamer en besturen en commissie 
op landelijk niveau. De ervaring heeft geleerd dat het reglement in een groot aantal zaken 
voorziet maar dat het niet logisch is geordend. Daar komt voor het regionale en afdelingsniveau 
nog de dwarsverbanden tussen hoofdstuk 2 en bijlage D als extra complicerende factor bij. Tot 
slot is een aantal zaken niet of zeer onduidelijk geregeld. 

Het voorliggende voorstel is een meer logische ordening van artikelen en een integratie van 
bijlage D in hoofdstuk 2. Bijlage D komt door dit voorstel te vervallen. Na het bepalen van h~t 
stemrecht en de algemene verantwoordelijkheden en taken van bestuur, verkiezingscommissie 
en stemadviescommissie wordt het verkiezingsproces stap voor stap beschreven. Vanaf nieuw 
artikel 19 wordt het gehele proces volgtijdelijk beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
drie artikelen waarin tussentijdse verkiezingen Tweede Kamer en verkiezingen voor besturen en 
commissies worden geregeld. 

Een deel van de taken van de LVG worden overgedragen aan de regionale 
verkiezingscommissie. Hierdoor wordt de regionale verkiezingscommissie een vaste commissie. 
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2.001 1 Stemrecht 
2.001a 027.1 wijzig in N01 0 
2.001b N010 schrap het woord "de" 

2.001c 

2.001d 
2.002 
2.002a 
2,002b 
2.002c 
2.002d 

2.002e 

2.003 
2.003a 

2.004a 
2.004b 
2.004c 
2.004d 

2.004e 

2.004f 

2.004g 

in "stemmingen voor de kandidatenlijsten" 
N01 0 voeg toe na "kandidatenlijsten" 

de tekst ", besturen, commissies en bijzondere organen" 
N010 voeg toe "Dit recht is niet overdraagbaar." 
2 Verantwoordelijkheden bestuur 
017.1-3 wijzig in N011.1-3 
N011 .2 schrap geheel sub a 
N011.2 schrap geheel sub b 
N011.2.c-f wijzig in N011.2.a-d 
toelichting: het geschrapte deel wordt geregeld in voorstel 2.005 
N011.3 schrap de tekst "Naast de ledenvergadering kan de landelijke verkiezingscommissie een 

besluit tot herstemming ten aanzien van de lijstvolgorde en de verkiezing 
van de lijsttrekker nemen. Ledenvergadering of commissie nemen een 
dergelijk besluit uitsluitend in die gevallen, waarin procedurele fouten zijn 
gemaakt of achteraf onjuist gebleken informatie over, dan wel late 
terugtreding van, kandidaten, naar het oordeel van de ledenvergadering of 
commissie tot schade van belangen van de overige kandidaten kan hebben 
geleid. De beslissing van de commissie is voor beroep vatbaar. De 
beroepsprocedure bij het geschillencollege dient vóór de formele 
kandidaatstelling te zijn voltooid." 

3 Verkiezingscommissie 
01 0.2 & vervang door 
bijl D3.2 

014.1 wijzig in 
015.2 wijzig in 
014.2 wijzig in 
N013.3 wijzig de tekst 

in 
014.4 & wijzig in 
bijl D7.4 
N013.4 wijzig de tekst 

in 
N013.4 schrap de tekst 

N012 
1 De landelijke en regionale verkiezingscommissie zijn in elk geval een 

vaste commissie. 
2 De algemene afdelingsvergadering beslist of de afdelingsverkiezings

commissie een vaste commissie dan wel commissie-ad-hoc is. 
3 Indien geen vaste afdelingsverkiezingscommissie is ingesteld kiest de 

algemene afdelingsvergadering uiterlijk veertien maanden voor de 
verkiezing van de (deel)gemeenteraad een verkiezingscommissie-ad
hoc. 

N013.1 
N013.2 
N013.3 
"De verkiezingscommissie heeft als vaste commissie" 
"De verkiezingscommissie als bedoeld in artikel 12 lid 1 heeft'' 
N013.4 

"bovengenoemde verkiezingen" 
"verkiezingen op overeenkomstig niveau" 
", dan wel het kandidaatstellings- en verkiezingsreglement als bedoeld in 
artikel 19," 

2.005a 017.3 vervang door N014.1 

en 

2.005b 014.5 vervang 

14 

"De landelijke verkiezingscommissie heeft op landelijk en regionaal niveau 
de bevoegdheid om een besluit tot herstemming ten aanzien van de 
lijstvolgorde en de verkiezing van de lijsttrekker te nemen. De regionale 
verkiezingscommissie heeft eenzelfde bevoegdheid voor wat betreft 
verkiezingen op afdelingsniveau. De commissies mogen een dergelijk 
besluit uitsluitend nemen indien door procedurele fouten of door achteraf 
onjuist gebleken informatie over, dan wel late terugtreding van kandidaten, 
de belangen van één of meer andere kandidaten ernstig geschaad zijn." 
N014.2 
"De commissies nemen een besluit als bedoeld in het vorige lid ambtshalve 
of op verzoek van de ledenvergadering, een belanghebbende of het 
hoofdbestuur. Tegen de beslissing van de verkiezingscommissie, waarbij tot 
herstemming besloten is, staat beroep open bij het geschillencollege. Van 
een beslissing, waarbij de commissie een verzoek tot herstemming heeft 
afgewezen, is geen beroep mogelijk tenzij de commissie in strijd met de 
vereiste procedurele zorgvuldigheid heeft gehandeld." 
N014.3 
"De landelijke en regionale verkiezingscommissies zijn tevens belast met 
het geven van aanwijzingen met betrekking tot de uitleg en de toepassing 
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2.005c N014 voeg toe 

2.006a 010.1 wijzig in 
2.006b N015.1 wijzig het woord 

in 
2.006c N015.1.b wijzig in 

2.006d 012.1-3 wijzig in 
2.006e N016.3 wijzig de tekst 

in 
2.006f N016.3 voeg toe na 

de tekst 
2.006g N016.4 schrap de tekst 

2.007a 013.1-3 wijzig in 
2.007b N016.2 wijzig de tekst 

in 
2.008 4 Stemadviescommissie 
2.008a 022.5 
2.008b N017.1 

2.008c N017.1 
2.008d 022.1 
2.008e N017.2 

2.008f N017.2 

2.008g 022.2 

2.008h 
2.008j 

2.008k 

022.3 
N017.5 

022.4 

wijzig in 
wijzig de tekst 
in 
schrap de tekst 
wijzig in 
wijzig de tekst 
in 

wijzig de tekst 

in 

vervang door 

wijzig in 
wijzig de tekst 

in 

wijzig in 

en 

van de reglementen en het houden van toezicht op de verkiezingen. Tegen 
een besluit waarbij een aanwijzing wordt gegeven is beroep mogelijk bij het 
geschillencollege." 
N014.4 
"Indien er een geschil aanhangig wordt gemaakt bij het geschillencollege, 
dat verband houdt met de verkiezingen, wordt conform het eerste lid de tot 
herstemming bevoegde verkiezingscommissie hiervan onverwijld in kennis 
gesteld. Oe verkiezingscommissies zijn niet bevoegd tot het nemen van 
besluiten als bedoeld in het eerste en derde lid, totdat het geschillencollege 
uitspraak heeft gedaan." 

N015.1 
"LV" 
"ledenvergadering" 
"de regionale, respectievelijk afdelingsverkiezingscommissie bestaat uit 
tenminste drie leden;" 
N015.2-4 
"artikel 15 lid 4" 
"artikel 40" 
"bijlage C" 
"respectievelijk B" 
"en voert namens de commissie het overleg met het overeenkomstige 
bestuur." 

N016.1-3 
"in de eerstvolgende LV" 
"overeenkomstig artikel 40" 

N017.1 
"groeperen der kandidaten" 
"groeperen (van een deel) van de kandidaten" 
"voor de met name aangegeven beleidsterreinen." 
N017.2 
"één jaar vóór de datum waarop de verkiezingen worden gehouden" 
"achtentwintig dagen vóór de opening van de interne kandidaatstelling voor 
vertegenwoordigende lichamen" 
"volgens art.38, respectievelijk 39, vereiste besluit al dan niet aan de 
verkiezingen deel te nemen en de vaststelling van het verkiezingsreglement. 
Indien dit besluit niet uiterlijk één jaar voor de verkiezingen is genomen, kan 
er geen stemadviescommissie worden ingesteld." 
"volgens artikel 18, vereiste besluit al dan niet aan de verkiezingen deel te 
nemen." 
N017.3 
"Een stemadviescommissie bestaat uit een oneven aantal leden en treedt 
niet in de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verkiezings
commissie op overeenkomstig niveau." 
N017.4 
"bereidt het verantwoordelijke bestuur onmiddellijk een meervoudige 
voordracht voor het lidmaatschap van deze commissie voor." 
"bereidt het verantwoordelijke bestuur een instellingsbesluit en een 
voordracht voor de gehele commissie voor." 
N017.5 
"Oe in lid 4 genoemde voordracht is vanaf veertien dagen vóór de leden-
vergadering waarin zij worden gekozen opvraagbaar bij het verantwoor
delijke bestuur." 
N017.6 
"De ledenvergadering kiest de stemadviescommissie in overeenstemming 
met het gestelde in artikel 40. De gehele commissie wordt gekozen volgens 
de methode van bijlage C van het huishoudelijk reglement. Indien de 
voorgestelde commissie niet met een meerderheid van de geldige stemmen 
wordt gekozen vervalt zij reglementair." 

2.009 5 Besluit deelname aan de verkiezingen voor provinciale staten en gemeenteraden 
toelichting De artikelen 38 en 39 waarin wordt geregeld hoe regio's en afdelingen een besluit moeten 

nemen deel te nemen aan verkiezingen zijn samengevoegd. Daarnaast is beter geregeld hoe 
het hoofdbestuur moet worden geïnformeerd. 

2.009a 038.1 vervang door N018.1 
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2.009b 
2.009c 

2.009d 

2.009e 

2.010 
2.010a 
2.010b 
2.010c 

2.010d 

039.1-2 

039.1 
N018.2 

038.4 
039.4 

N018.3 

6 Profiel 
028 
N019.1 
N019.1 

022.6 
bijl D2.3 

vervang door 
voeg toe 

vervang door 

voeg toe 

wijzig in 
schrap de tekst 
voeg toe na 
de tekst 
vervang door 

"Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezing van provinciale staten 
respectievelijk (deel)gemeenteraad beslist de ledenvergadering op over
eenkomstig niveau of deelname aan deze verkiezingen al dan niet gewenst 
is." 
N018.2 
"Het hoofdbestuur dient binnen veertien dagen na het besluit van de 
ledenvergadering op de hoogte te worden gesteld. Het verantwoordelijk 
bestuur zendt met dit besluit het tijdpad en percentages zoals bedoeld in 
artikel 20 en de samenstelling van de ingestelde commissie(s)-ad-hoc 
mee. Bij het besluit wordt vermeldt of zelfstandig of in kombinatie met 
andere partijen wordt deelgenomen. Het afdelingsbestuur zend een afschrift 
van het besluit van de algemene afdelingsvergadering aan het regiobe
stuur." 
N018.3 
"Het hoofdbestuur beslist toestemming tot deelname te geven, indien haar 
geen duidelijke bezwaren bekend zijn en ingeval van verkiezing van 
(deel)gemeenteraden van het betrokken regiobestuur een positief advies tot 
deelname is ontvangen. Deze beslissing wordt uiterlijk twaalf maanden voor 
de verkiezing van provinciale staten respectievelijk (deel)gemeenteraden 
genomen en aan het verantwoordelijke bestuur schriftelijk bekend gemaakt. • 
N018.4 
"Deelname aan de verkiezingen voor provinciale staten respectievelijk 
(deel)gemeenteraad onder de aanduiding Democraten 66 (D66) of D66 als 
deel van een aanduiding kan uitsluitend met toestemming van het 
hoofdbestuur." 

N019.1 
"landelijke verkiezingen" 
"aan de leden" 
"voor de opening van de kandidaatstelling" 
N019.2 
"De ledenvergadering, waarin wordt besloten tot het eventueel instellen van 
een stemadviescommissie, stelt daartoe tevens een politiek profiel vast, 
waarin wordt aangegeven over welke deskundigheden een fractie in elk 
geval moet beschikken." 

2.011 7 Tijdpad kandidaatstelling en interne verkiezing 
toelichting Nieuw artikel 20 regelt het feitelijk verkiezingsproces. Bestuur of verkiezingscommissie bereiden 

2.011a N019 

2.011 b 030.3 

2.011 c 037.1 

2.011 d 029.1 

2.011 e bijl D2.6 

2.011 f N020.1 .e 

2.011 g N020.1.f 

16 

het verkiezingsproces voor, de ledenvergadering stelt uiteindelijk vast. 
voeg toe N020.1 

vervang door 

vervang door 

vervang door 

vervang door 

en 

voeg toe 

voeg toe 

"De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor:" 
N020.1.a 
"de Tweede Kamer der Staten-Generaal begint tenminste twaalf maanden 
voor ccde dag der kandidaatstelling» ingevolge de Kieswet, en sluit acht 
maanden voor diezelfde datum;" 
N020.1.b 
"de Eerste Kamer der Staten-Generaal begint tenminste acht maanden 
VOOr ccde dag der kandidaatstelling» VOor de Statenverkiezingen ingevolge 
de Kieswet, en sluit uiterlijk vijf maanden voor diezelfde datum;" 
N020.1.c 
"het Europees parlement begint tenminste acht maanden voor ccde dag der 
kandidaatstelling» ingevolge de Kieswet, en sluit uiterlijk drie maanden voor 
deze dag;" 
N020.1.d 
"provinciale staten begint tenminste twaalf maanden voor «de dag der 
kandidaatstelling» ingevolge de Kieswet, en sluit minimaal zeven dagen 
voor de sluiting van de aanmeldingstermijn voor de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, zoals bedoeld in sub b van dit lid;" 
N020.1.e 
"(deel)gemeenteraden begint tenminste twaalf maanden voor ccde dag der 
kandidaatstelling» ingevolge de Kieswet, en sluit uiterlijk vier maanden voor 
diezelfde datum;" 
N020.1.f 
"de landelijke adviesraad begint op de tweede maandag in januari en sluit 
op de laatste dinsdag in februari van een even kalenderjaar;" 
N020.2 
"De samenstelling van de kandidatenlijst(en) geschiedt via een schriftelijke 
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poststemming. De verkiezingscommissie zendt hiertoe aan alle 
stemgerechtigde leden een kandidatenoverzicht en een stembiljet uiterlijk 
veertien dagen voor de eerste presentatiebijeenkomst." 

2.011 h 030.4 vervang door N020.3 
"De samenstelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal geschiedt in twee ronden, een voorronde en de samen
stelling van de definitieve kandidatenlijst." 

2.011j bijl D2.6.b vervang door N020.4 
"De presentatieperiode van kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen 
begint niet eerder dan achtentwintig dagen na sluiting van de 
aanmeldingstermijn en eindigt niet later dan zeven dagen voor de sluitings
datum van de poststemming." 

2.011 k bijl D2.6.c vervang door N020.5 
"De definitieve kandidatenlijst dient uiterlijk achtentwintig dagen voorafgaan
de aan ccde dag der kandidaatstelling .. ingevolge de Kieswet te zijn vastge
steld." 

2.011m N020.5 voeg toe N020.6 
"De ledenvergadering stelt de data genoemd in de voorgaande leden vast 
op voorstel van de verkiezingscommissie. Indien er nog geen afdelings
verkiezingscommissie is ingesteld bereidt het afdelingsbestuur het voorstel 
voor." 

2.011n N020.6 voeg toe N020.7 

2.012 

2.012a 
2.012b 

2.012c 

"De ledenvergadering als bedoeld in het vorige lid stelt tevens op voorstel 
van de verkiezingscommissie respectievelijk het afdelingsbestuur vast: 
a. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de interne 

verkiezingen voor een plaats op de definitieve kandidatenlijst; 
b. de minimaal te behalen plaats in de uitslag van de poststemming voor 

deelname aan de lijsttrekkersverkiezing; 
c. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst worden op een kandida

tenlijst ingevolge de Kieswet; 
d. het minimaal te behalen percentage stemmen van de kiesdeler aan 

voorkeursstemmen dat de landelijke verkiezingscommissie toepast bij 
het corrigeren van de kandidatenlijst Tweede Kamer der Staten
Generaal, zoals vastgelegd in artikel 37." 

8 Onverenigbaarheden en dispensatie 
toelichting in dit artikel wordt centraal voor het gehele reglement voor alle functies de onverenigbaarheden 

geregeld. In de leden 1 en 2 zijn de onverenigbaarheden met vertegenwoordigende lichamen 
geregeld. In lid 3 de onverenigbaarheden van besturen, bijzondere organen en commissie. In 
het lid 4 wordt het tijdstip van onverenigbaarheid geregeld. De wijziging ten opzichte van de 
huidige situatie is het toestaan van de verenigbaarheid van het ambt van burgemeester met het 
lidmaatschap van de eerste kamer en het bestuurslidmaatschap bestuurdersvereniging met 
tweede en eerste kamer en europees parlement. Door het centraal regelen van de 

020.1 
N021.1 

020.2 

onverenigbaarheden kunnen een aantal artikelen buiten hoofdstuk 2 worden geschrapt. 
wijzig in N021.1 
wijzig de tekst "of burgemeester." 
in "of burgemeester. Voor een burgemeester geldt de onverenigbaarheid niet 

vervang door 
met het lidmaatschap van de eerste kamer." 
N021.2 
De statutaire onverenigbaarheid van het lidmaatschap van vertegenwoor
digende lichamen met bestuurlijke functies geldt: 
a voor de tweede kamer met alle functies uitgezonderd het bestuurslid

maatschap van de bestuurdersvereniging; 
b voor de eerste kamer met alle functies uitgezonderd het bestuurslid

maatschap van de bestuurdersvereniging en het lidmaatschap van de 
financiële commissie; 

c voor het europees parlement met alle functies uitgezonderd het 
bestuurslidmaatschap van de bestuurdersvereniging; 

d voor provinciale staten met alle functies op regionaal niveau; 
e voor openbare lichamen en gewestraden met alle functies op subregi

onaal niveau; 
voor gemeenteraden met alle functies op afdelingsniveau; 

2.012d N021.2 schrap de tekst 
voeg toe 

g voor stadsdeelraden met alle functies op deelafdelingsniveau. 
"en gaat in op de datum van benoeming." 

2.012e N021.2 N021.3 
De overige onverenigbaarheden zijn als volgt geregeld: 
a het lidmaatschap van het hoofdbestuur en geschillencollege is onver-
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en 

schrappen 

enigbaar met het lidmaatschap van enig andere partijfunctie als bedoeld 
in artikel 14 lid 5 van de statuten, behalve de in de statuten en dit regle
ment geregelde Q.Q. lidmaatschappen; 

b het lidmaatschap van de bijzondere organen is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van de overige bijzondere organen, bestuur en commissies 
op overeenkomstig niveau en met een overeenkomstige bijzonder 
orgaan op landelijk, (sub)regionaal en (deel)afdelingsniveau; 

c het lidmaatschap van een (sub)regio- of afdelingsbestuur is onverenig
baar met het lidmaatschap van de bijzondere organen en commissies op 
overeenkomstig niveau en met het bestuur op landelijk, (sub)regionaal 
en (deel)afdelingsniveau; . 

d het lidmaatschap van een stemadviescommissie is eneverenigbaar met 
het lidmaatschap van het bestuur en enig andere commissie op 
overeenkomstig niveau of het kandidaat zijn voor een vertegenwoor
digende functie op overeenkomstig niveau en met een stemadviescom
missie op landelijk, (sub)regionaal en (deel)afdelingsniveau; 

e het lidmaatschap van een commissie is onverenigbaar met het lidmaat
schap van het bestuur, bijzondere organen en overige commissies op 
overeenkomstig niveau en de overeenkomstige commissie op landelijk, 
(sub)regionaal en (deel)afdelingsniveau. 

N021.4 
De onverenigbaarheden genoemd in het vorige lid gaan in op het moment 
van benoeming, behoudens voor de leden van een verkiezingscommissie of 
financiële commissie. Voor een lid van een verkiezingscommissie of 
financiële commissie gaat de onverenigbaarheid in op het moment van 
aanmelden voor de interne kandidaatstelling. 

053 I 072.2 I 084.1,2,3 I 103.1 I 111.2 I 
113.2 I 121 I 151.1 I 172.1 

2.013a 021 vervang door N022.1 

2.014 

18 

Dispensatie van de reglementaire onverenigbaarheden is mogelijk, indien 
na verkiezing blijkt dat personen worden gekozen in een functie, terwijl zij 
een daarmee onverenigbare andere functie vervullen. 
N022.2 
Dispensatie kan voorts worden verleend aan kandidaten voor enige 
partijfunctie binnen D66 of namens D66 die op de dag van verkiezing korter 
dan een jaar lid zijn van D66. 
N022.3 
Voor het behandelen van een dispensatieverzoek geldt de volgende 
procedure: 
a de betrokkene dient bij het hoofdbestuur een schriftelijk verzoek in voor 

het verkrijgen van dispensatie voor een bepaalde periode; 
b het hoofdbestuur kan, indien zij geen enkele grond ziet om de dispensa

tie te verlenen, het verzoek onmiddelijk gemotiveerd en schriftelijk 
afwijzen; 

c indien het hoofdbestuur het verzoek niet onmiddelijk afwijst, draagt zij de 
landelijke verkiezingscommissie bij een onverenigbaarheid met een 
landelijke functie respectievelijk regionale verkiezingscommissie op de 
gegrondheid van het verzoek te onderzoeken; 

d de verkiezingscommissie zoals bedoeld in het voorgaande lid zal in ieder 
geval de direct belanghebbenden in de gelegenheid stellen om binnen 
een bepaalde termijn schriftelijk te reageren op het verzoek; 

e de verkiezingscommissie zal vervolgens schriftelijk verslag uitbrengen 
aan het hoofdbestuur en daarbij een voorstel doen om het dispensa
tieverzoek in te willigen of af te wijzen; 
het hoofdbestuur beslist met inachtneming van het onderzoek van de 
verkiezingscommissie over het verzoek. Van de beslissing van het 
hoofdbestuur worden verzoeker en belanghebbenden schriftelijk in 
kennis gesteld. Door verzoeker en de door de verkiezingscommissie in 
sub d aangemerkte belanghebbende kunnen over de beslissing van het 
hoofdbestuur in beroep bij het geschillencollege. 

N022.4 
In geval van een verzoek als bedoeld in lid 1 dient de procedure als 
bedoeld in lid 3 te zijn voltooid voor datum van benoeming van de 
verzoeker. 

9 Opening en sluiting kandidaatstelling 
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2.014a 024.1 vervang door N023.1 

2.014b N023.1 voeg toe 

"De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling opent en sluit op de data 
zoals vastgesteld door de ledenvergadering conform artikel 20 lid 6." 
N023.2 

2.015 
2.015a 

2.015b 
2.016 

2.016a 
2.016b 

2.016c 
2.016d 

2.016e 
2.016f 

2.016g 

2.016h 
2.016j 
2.016k 

2.016m 

2.016n 
2.0160 
2.016p 
2.016q 
2.016r 
2.016s 

10 Aanmelding kandidatuur 
023.1 & vervang door 
bijl D4.1 

"De verkiezingscommissie maakt de data zoals bedoeld in het eerste lid en 
het aanmeldingsadres schriftelijk bekend aan alle leden." 

N024.1 
"leder lid van D66 kan zich bij de betreffende verkiezingscommissie 
aanmelden als kandidaat door middel van een kandidaatstellingsformulier, 
de landelijke verkiezingscommissie stelt daartoe een model vast. De 
verkiezingscommissie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanmel
ding." 

015.3 wijzig in N024.2 
11 Voorwaarden en te leveren gegevens 
toelichting In nieuw artikel 25 word twee vrijwel identieke 16 en 23 samengevoegd. In één artikel worden 

023.2 
N025.1 

023.2.a 
N025.1.a 

016.2.a 
016.2.b 

016.2.c & 
016.1 

023.2.b 
023.2.c 
N025.1.f 

023.2.d 

023.2.e 
023.2.f 
023.4.a 
023.4.b 
023.3 
N025.2 

nu beschreven aan welke voorwaarden een kandidaat moet voldoen en welke gegevens 
geleverd moeten worden bij' de kandidaatstelling. 
wijzig in N025.1 
wijzig de tekst "indiening van de kandidatenlijst" 
in "«dag der kandidaatstelling" ingevolge de Kieswet'' 
wijzig in N025.1.a 
wijzig de tekst "dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement" 
in "de statuten en dit artikel" 
wijzig in N025.1.b 
vervang door N025.1 .c 

vervang door 

wijzig in 
wijzig in 
schrap de tekst 

vervang door 

wijzig in 
wijzig in 
wijzig in 
wijzig in 
wijzig in 
wijzig de tekst 

"te verklaren geen lid te zijn van een andere landelijke politieke partij; bij 
verkiezingen voor provinciale staten of (deel)gemeenteraden dient tevens 
verklaard te worden geen lid te zijn of te zullen worden van een regionale of 
plaatselijk politieke groepering;" 
N025.1.d. 
"een aantal persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon
nummer, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, maatschappelijke 
functies) en gegevens omtrent huidige en vorige partijfuncties te ver
strekken. De kandidaat kan een persoonlijke toelichting van maximaal 
driehonderd woorden verstrekken bij de aanmelding. Deze toelichting mag 
geen verklaringen bevatten die strijdig zijn met de overige bij de 
kandidaatstelling gevraagde verklaringen en hierin mogen geen namen van 
andere leden of van partijorganen als referentie worden vermeld;" 
N025.1.e 
N025.1.f 
", alsmede het kandidaatstellings- en verkiezingsreglement als 
onverenigbaar aangemerkte functies," 
N025.1.g 
"aan te geven zich voor het lijsttrekkerschap wenst te kandideren;" 
N025.1.h 
N025.1.i 
N025.1.j 
N025.1.k 
N025.2 
"een onverkiesbare plaats" 

in "de laagste plaats" 
2.016t N025.2 voeg toe voor "geplaatst" 

de tekst "in volgorde van het aantal stemmen" 
2.017 12 Acceptatie/afwijzing 

toelichting Het tijdstip en de wijze van accepteren en afwijzen van kandidaten wordt in dit artikel geregeld. 
Bovendien z1j'n de termijnen van beroep en uitspraak meer begrijpelijk bepaald. 

2.017a N025.3 voeg toe N026.1 

2.017b 016.4-5 vervang door 
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"In een zitting binnen 24 uur na sluiting van de aanmeldingstermijn bepaalt 
de verkiezingscommissie welke kandidaten worden geaccepteerd en welke 
kandidaten worden afgewezen. Van deze zitting wordt procesverbaal 
opgemaakt. De landelijke verkiezingscommissie stelt het model van het 
procesverbaal vast." 
N026.2 
"De geldigheid van de aanmeldingen voor functies wordt beoordeeld door 
de verkiezingscommissie, die verplicht is na te gaan of aan de voor de 
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kandidaatstelling geldende voorwaarden wordt voldaan. Een aanmelding 
wordt ongeldig verklaard indien: 
a. de feitelijke gegevens, bedoeld in dit hoofdstuk onjuist of onvoldoende 

zijn; 
b. de verkiezingscommissie beschikt over schriftelijke aanwijzingen die 

ernstige twijfels oproepen over de juistheid van de afgelegde verkla
ringen; 

2.017c 024.4 vervang door 
c. de aanmelding na het gepubliceerde sluitingstijdstip wordt ontvangen. • 
N026.3 

2.017d 

2.017e 
2.018 
2.018a 

038.3 & 
39.5 

en 

vervang door 

024.5 wijzig in 
13 Stemadvies 
022.7 vervang door 

en 

"Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven dagen na sluiting van de 
aanmeldingstermijn, ontvangt de kandidaat schriftelijk bericht van de 
verkiezingscommissie. Indien de aanmelding wordt aanvaard, wordt de 
betreffende kandidaat een acceptatiebevestiging gezonden. Indien de 
aanmelding niet geldig wordt geoordeeld, zendt de verkiezingscommissie 
hiervan bericht aan de kandidaat met opgave van redenen." 
N026.4 
"De kandidaat kan binnen veertien dagen na sluiting van de aanmeldings
termijn in beroep gaan tegen de afwijzing door de verkiezingscommissie bij 
het geschillencollege, die binnen eenentwintig dagen na sluiting van de 
aanmeldingtermijn beslist." 
N026.5 
"Binnen veertien dagen na de sluiting van de aanmeldingstermijn voor 
vertegenwoordigende lichamen zendt de regionale respectievelijk afdelings
verkiezingscommissie het procesverbaal zoals bedoeld in lid 1 aan de 
landelijke verkiezingscommissie." 
N026.6 

N027.1 
"Indien een stemadviescommissie volgens de voorwaarden van artikel 17 is 
ingesteld dan wordt het stemadvies als volgt opgesteld: 
a. na sluiting van de aanmeldingstermijn voor vertegenwoordigende licha

men worden tenminste achtentwintig dagen uitgetrokken om alle kandi
daten, die zich daartoe hebben opgegeven bij de kandidaatstelling, door 
de commissie te kunnen horen; 

b. de commissie hoort de kandidaten aan de hand van het politieke profiel 
dat door de ledenvergadering conform artikel 19 lid 2 is vastgesteld, aan 
de hand waarvan de kandidaten zullen worden beoordeeld; 

c. de commissie stelt het stemadvies unaniem vast en legt deze eerst aan 
alle kandidaten voor, waarna alle kandidaten gedurende vier dagen het 
recht hebben aan dit advies van de commissie een persoonlijke reactie 
toe te voegen van ten hoogste driehonderd woorden, hetwelk onver
brekelijk verbonden met het stemadvies aan de leden ter kennis wordt 
gebracht." 

N027.2 
"Over de wijze van handelen van de commissie kan tot drie dagen na het 
uitbrengen van het stemadvies aan de kandidaten door een kandidaat een 
geschil aanhangig worden gemaakt bij het geschillencollege. Het geschil
lencollege beslist binnen zeven dagen na uitbrengen van het stemadvies. 
Het stemadvies kan niet aan de leden ter kennis worden gebracht, indien er 
nog procedures bij het geschillencollege lopen." 

2.018b N027.2 voeg toe N027.3 
"Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het 
stemadvies betrekking op de kandidaten van de definitieve tweede ronde." 

2.019 14 Presentatie en voorkeuracties 
toelichting Kandidaten krijgen de mogelijkheid zelf initiatieven ten behoeve van de eigen kandidatuur te 

ontplooien. Het geven van een mondelingen stemadvies tijdens presentatie bijeenkomsten 
wordt beperkt tot individuele leden. Voorkeursacties zijn eenvoudiger maar even streng 
omschreven. 

2.019a 025.1-3 & vervang door N028.1 
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bijl 05.1-2 Na sluiting van de aanmeldingstermijn en beslechting van eventuele 
beroepen worden alle stemgerechtigde leden door de betreffende verkie
zingscommissie in staat gesteld op een presentatievergadering kennis te 
maken met de kandidaten. 

en N028.2 
In de presentatievergadering worden de kandidaten in staat gesteld hun 
kandidatuur persoonlijk te ondersteunen op een door de verkiezings-
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en 

2.019b N028.3 voeg toe 

2.019c 025.4 & vervang door 
bijl D5.1-2 

2.020 026 vervang door 

en 

2.021 15 De poststemming 

commissie nader te bepalen wijze. De stemgerechtigde leden worden 
schriftelijk op de hoogte gesteld van plaats en de datum van de presenta
tievergadering. 
N028.3 
Individuele leden van D66 hebben het recht tijdens een presentatieverga
dering mondeling stemadviezen te geven. Per vergadering wordt hiervoor 
ten hoogste een half uur uitgetrokken, na de presentatiefase. Wie een 
stemadvies wil uitbrengen, dient zich voor de aanvang van de vergadering 
bij de voorzitter van de vergadering aan te melden. De voorzitter distribueert 
de spreektijd. Zijn er meer dan tien gegadigden, dan beperkt de voorzitter 
het aantal sprekers als volgt tot tien: de sprekers worden door loting 
aangewezen. 
N028.4 
"Daarnaast zijn kandidaten gerechtigd tijdens de presentatieperiode, zoals 
vastgesteld door de ledenvergadering op grond van artikel 20 lid 4, de 
eigen kandidatuur op ledenvergaderingen kenbaar te maken." 
N028.5 
"Onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 27 is het uitbrengen van 
schriftelijke stemadviezen door andere partijorganen of fracties in verte
genwoordigende lichamen niet toegestaan." 

N029.1 
"Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten 
voor vertegenwoordigende functies namens de partij is toegestaan, onder 
de voorwaarden dat: 
a. er op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten wordt 

gesproken of gehandeld in woord of geschrift; 
b. indien er sprake is van verzending aan leden, het landelijk secretariaat 

op kosten van de actievoerders als "verzendhuis" optreedt; 
c. aan actievoerders geen ledenlijsten of adres-etiketten van leden ter 

beschikking worden gesteld. 
N029.2 
"Voorkeursacties zoals bedoeld in het vorige lid dienen ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan het verantwoordelijke bestuur." 

toelichting In een artikel is de poststemming voor zowel een voorronde Tweede Kamer als definitieve 
ronde voor alle vertegenwoordigende lichamen beschreven. Voor alle niveaus is een 
poststemming nu voorgeschreven. 

2.021a 031.2 vervang door N030.1 

2.021 b 031.1 vervang door 

2.021c 033 vervang door 

2.021d 029.2 & vervang door 
031.3 & 
034.1 & 
037.2 & 
bijl D2.1 & 
bijl D4.2 

2.021e 027.1 & vervang door 
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"De samenstelling van de definitieve kandidatenlijst voor vertegenwoordi
gende lichamen geschiedt via een schriftelijke poststemming onder alle 
stemgerechtigde leden. De samenstelling van de definitieve kandidatenlijst 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt voorafgegaan door een 
voorverkiezingsronde. Hiertoe zendt de verkiezingscommissie een 
kandidatenoverzicht in alfabetische volgorde, beginnende met een door 
loting verkregen letter, van alle kandidaten." 
N030.2 
"Aan de voorverkiezingsronde Tweede Kamer der Staten-Generaal nemen 
die kandidaten deel die geen minister, staatssecretaris of lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal zijn." 
N030.3 
"Aan de samenstelling van de definitieve kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamer der Staten Generaal nemen deel de kandidaten die: 
a. in de voorverkiezingsronde zijn geëindigd op een plaats overeenkomend 

of lager met het aantal te plaatsen kandidaten op de definitieve kandida
tenlijst, zoals is vastgesteld door ledenvergadering conform artikel 20 lid 
7 sub c; 

b. minister, staatssecretaris of lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal zijn." 

N030.4 
"Bij het kandidatenoverzicht voor de voorverkiezingsronde Tweede 
Kamer der Staten-Generaal respectievelijk de definitieve kandidatenlijst 
voor vertegenwoordigende lichamen wordt tevens toegezonden een 
stembiljet en indien van toepassing het stemadvies." 

N030.5 

21 



029.2 & "Het gewaarmerkte stembiljet bevat een toelichting, datum en tijdstip 
031.3 & waarop de poststemming sluit, alsmede het minimaal en maximaal 
034.1 & aantal te vermelden kandidaten." 
037.2 & 
bijl D2.1 & 
bijl D4.3 

2.022 16 Bepaling uitslag poststemming 
toelichting Het tijdstip en wijze van vaststellen van de uitslag van de poststemming wordt in dit artikel 

geregeld. 
2.022a 032.1 & vervang door N031.1 

bijl D6.1 "In een zitting binnen 24 uur na sluiting van de poststemming bepaalt de 
verkiezingscommissie de uitslag van de poststemming. Van deze zitting 
wordt procesverbaal opgemaakt. De landelijke verkiezingscommissie stelt 
het model van het procesverbaal vast." 

2.022b 029.3 & vervang door N031.2 
032.2 & "Bij het bepalen van de uitslag van de stemming worden slechts die 
034.2 & stembiljetten in aanmerking genomen, die voor de sluitingsdatum van de 
037.3 & poststemming zijn ontvangen." 
bijl D6.2 

2.022c 029.3 & vervang door N031.3 
032.3 & "Op basis van de tijdig ontvangen stembiljetten wordt een ranglijst van 
034.3 & kandidaten opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijlage B van 
037.3 & het huishoudelijk reglement." 
bijl D6.3 

2.023a bijl D6.4 vervang door N032.1 

2.023b 
2.023c 

2.024 

2.025 
2.025a 
2.025b 

2.025c 

2.025d 

2.025e 

bijl D7.2 wijzig in 
N033.2 wijzig de tekst 

in 

038.4 & vervang door 
039.6 

en 

17 Verkiezing lijsttrekker 
bijl D7.1 wijzig in 
N034.1 wijzig de tekst 

N034.1 

029.4 & 
034.4 & 
bijl D2.2 & 
bijl D7.3 & 
N034.2 

in 

wijzig de tekst 
in 
vervang door 

voeg toe 

en 

2.025f 037.4 vervang door 

22 

"De verkiezingscommissie maakt de uitslag door toezending van het 
procesverbaal «bepaling uitslag poststemming" bekend aan de kandidaten 
en het verantwoordelijk bestuur." 
N032.2 
"LV" 
"ledenvergadering" 

N033.1 
"Binnen veertien dagen na de sluitingsdatum van de schriftelijke poststem
ming wordt het procesverbaal van de uitslagbepaling voor verkiezingen van 
provinciale staten en (deel)gemeenteraden toegezonden aan de landelijke 
verkiezingscommissie." 
N033.2 
"Wanneer naar oordeel van de landelijke verkiezingscommissie de uitslag 
van de stemming niet juist is bepaald, treedt zij in overleg met het bestuur 
op overeenkomstig niveau dat de uitslag zonodig corrigeert, na de 
betrokken verkiezingscommissie daarover te hebben gehoord." 

N034.1 
"zich daartoe bij de aanmelding hebben opgegeven en die bij de schriftelijke 
stemming tenminste vijftig percent van de maximaal mogelijke stemwaarde 
hebben behaald" 
"bij de poststemming aan de voorwaarde gesteld in artikel 20 lid 7 sub b 
heeft voldaan" 
"LV" 
"ledenvergadering" 
N034.2 
"De ledenvergadering, die het verkiezingsprogramma vaststelt, kiest de 
lijsttrekker uit de kandidaten die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze 
verkiezing geschiedt volgens bijlage C van het huishoudelijk reglement." 
N034.3 
"De verkiezingscommissie bepaalt in een zitting tijdens de in lid 2 bedoelde 
ledenvergadering de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing. Van deze zitting 
wordt procesverbaal opgemaakt. De landelijke verkiezingscommissie stelt 
het model van het procesverbaal vast." 
N034.4 
"Indien geen der kandidaten voldoet aan de eisen gesteld in de voorgaande 
leden wordt de uitslag van de poststemming de definitieve kandidatenlijst." 
N034.5 
"De voorgaande leden zijn niet van toepassing op de verkiezing van de 
lijsttrekker voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De lijsttrekker 
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2.026 
2.026a 

2.026b 

2.026c 

2.027 
2.027a 

2.028 
2.028a 

2.029 
2.029a 
2.029b 

2.030a 
2.030b 

18 Opstellen kand: jatenlijst 
037.5 & vervang door 
bijl D2.5 

029.4 & vervang door 
034.4 & 
bijl D2.3 & 
bijl D7.3 

034.5-7 vervang door 

en 

Eerste Kamer der Staten-Generaal is de kandidaat die de eerste plaats 
heeft behaald in de poststemming. 11 

N035.1 
"De kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend lichaam omvat de 
kandidaten die aan de voorwaarden gesteld in artikel 20 lid 7 sub a en c 
hebben voldaan en voorzover de Kieswet geen verdere beperkingen stelt." 
N035.2 
"De door de ledenvergadering gekozen lijsttrekker wordt, ook indien 
hij/zij bij de poststemming niet de eerste plaats heeft behaald, als 
nummer 1 op definitieve kandidatenlijst geplaatst. Op de overige plaatsen 
worden de kandidaten in volgorde van de poststemming geplaatst, de 
rekening houdend met het bepaalde in art. 25 lid 2." 
N035.3 
"De verkiezingscommissie bepaalt welk aantal kandidaten van de definitieve 
kandidatenlijst op alle in te dienen kandidatenlijsten op de met de definitieve 
kandidatenlijst overeenkomstig genummerde plaatsen wordt geplaatst." 
N035.4 
"De overige nog niet geplaatste kandidaten van de definitieve kandidatenlijst 
worden naar woonplaats principe en volgorde van de definitieve 
kandidatenlijst op de resterende plaatsen van de in te dienen kandidaten
lijsten geplaatst." 

19 Schrappen kandidaat van kandidatenlijst door HB 
018 & vervang door N036.1 
bijl D8 "Het hoofdbestuur heeft tot uiterlijk veertien dagen vóór de «de dag der 

kandidaatstelling» ingevolge de Kieswet de bevoegdheid kandidaten van de 
kandidatenlijst voor vertegenwoordigende lichamen te schrappen, voor wat 
betreft de niet-landelijke lichamen uitsluitend op voordracht van de 
landelijke verkiezingscommissie, dan wel het verantwoordelijke bestuur." 

en N036.2 

en 

"De landelijke verkiezingscommissie respectievelijk het verantwoordelijke 
bestuur doen zo'n voordracht uitsluitend wanneer er feiten of omstandig
heden aan het licht komen, die op het moment van kiezen niet of onvol
doende bekend waren en die naar het oordeel van de landelijke verkie
zingscommissie respectievelijk het verantwoordelijk bestuur: 
a redelijkerwijs tot een aanmerkelijk andere uitslag zou hebben geleid; 
b die een kandidaat dan wel de partij ernstig in diskrediet brengen. 
N036.3 
"De beslissing van het hoofdbestuur is, behalve in het geval van tussen
tijdse landelijke verkiezingen, voor beroep vatbaar. Het hoofdbestuur zendt 
daartoe onverwijld aangetekend de gemotiveerde beslissing aan 
betrokkene, die gedurende zeven dagen het recht heeft daartegen bij het 
geschillencollege in beroep te gaan. De beroepsprocedure bij het geschil
lencollege dient voor de ccde dag der kandidaatstelling» ingevolge de 
Kieswet te zijn voltooid." 

20 Correctie Voorkeursstemmen Tweede Kamer der Staten-Generaal 
034.8 vervang door N037 .1 

en 

"Conform het door de algemene ledenvergadering vastgestelde percentage 
voorkeursstemmen, artikel 20 lid 7 sub d, corrigeert de landelijke verkie
zingscommissie de kandidatenlijst Tweede Kamer der Staten-Generaal. De 
kandidaten die minimaal het voornoemde percentage voerkeursstemmen 
hebben gehaald worden in volgorde van het aantal behaalde voerkeurs
stemmen bovenaan de lijst geplaatst. De overige kandidaten bezetten in 
volgorde van de kandidatenlijst Tweede Kamer der Staten-Generaal de 
resterende plaatsen." 
N037.2 
"De volgorde van de voor voerkeursstemmen gecorrigeerde kandidatenlijst 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is bepalend voor de benoeming van 
de kandidaten." 

21 Tussentijdse verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 
035.1-2 wijzig in N038.1-2 
N038 wijzig de tekst "tweede kamer der staten-generaal" 

036.1-4 
N039.2-4 

in "Tweede Kamer der Staten-Generaal" 

wijzig in 
wijzig de tekst 

N039.1-4 
"KB" 
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in 
2.030c N039.3 wijzig de tekst 

in 
2.030d 036.5 vervang door 

2.030e 036.6 vervang door 

en 

2.031 22 Verkiezing in functies 
2.031a 16.7 & vervang door 

040 & 
041 & 
042 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

24 

"Koninklijk Besluit" 
"art. 18." 
"artikel 36." 
N039.5 
"Alle kandidaten worden in de gelegenheid gesteld zich te presenteren op 
de 25e dag na het Koninklijk Besluit te Utrecht. 
«Voorkeursacties» blijven mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in 
het huishoudelijk reglement." 
N039.6 
"De verkiezing wordt gehouden in één landelijke poststemming volgens de 
methode van bijlage B van het huishoudelijk reglement. • 
N039.7 
"De lijsttrekker wordt gekozen volgens de methode van bijlage C van het 
huishoudelijk reglement tijdens de algemene ledenvergadering die het 
verkiezingsprogramma vaststelt." 

N040.1 
De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor: 
a besturen, bijzondere organen en commissies op landelijk niveau 

begint onmiddellijk nadat door het hoofdbestuur aan de leden mede
deling hiervan is gedaan doch uiterlijk vier maanden voor de Algemene 
Ledenvergadering en sluit twee maanden voor de Algemene Ledenver
gadering; 

b besturen en commissies op regionaal en (deel)afdelingsniveau begint 
onmiddellijk nadat door het overeenkomstig bestuur aan de leden 
mededeling hiervan is gedaan doch uiterlijk veertien dagen voor de 
overeenkomstige ledenvergadering en sluit zeven dagen voor de 
overeenkomstige ledenvergadering. 

N040.2 
leder lid repectievelijk regio- of afdelingslid van D66 kan zich bij de 
betreffende verkiezingscommissie aanmelden als kandidaat door middel van 
een kandidaatstellingsformulier. De landelijke verkiezingscommissie stelt 
daartoe overeenkomstig artikel 25 lid 1 een model vast. De verkiezings
commissie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanmelding. 
N040.3 
In een zitting binnen 24 uur na sluiting van de aanmeldingstermijn bepaalt 
de verkiezingscommissie overeenkomstig artikel 26 welke kandidaten 
worden geaccepteerd en welke worden afgewezen. 
N040.4 
Onverminderd de beroepsmogelijkheden bij of krachtens het huishoudelijk 
reglement toegekend, kunnen geschillen inzake de kandidaatstelling niet 
worden beschouwd als geschillen vallend onder artikel 25 lid 1 van de 
statuten. 
N040.5 
Voor landelijke functies kan de kandidaat binnen veertien dagen na sluiting 
van de aanmeldingstermijn in beroep gaan bij het geschillencollege, die 
binnen eenentwintig dagen na datum van sluiting van aanmeldingstermijn 
beslist. 
N040.6 
Voor regionale en afdelingsfuncties kan de kandidaat binnen drie dagen na 
de sluiting van de aanmeldingstermijn in beroep gaan bij het geschillen
college, die uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de leden
vergadering beslist. Indien het geschillencollege niet in staat is binnen deze 
termijn te beslissen, wordt de verkiezing opgeschort tot een eerstvolgende 
ledenvergadering. 
N040.7 
Tijdens de ledenvergadering welke dient te voorzien in de ontstane 
vacature(s) worden de kandidaten in staat gesteld hun kandidatuur 
persoonlijk toe te lichten op een door de verkiezingscommissie nader te 
bepalen wijze. 
N040.8 
Individuele leden hebben het recht na de presentatie van de kandidaten 
mondelinge stemadviezen te geven. De voorzitter distribueert in overleg met 
de verkiezingscommissie de spreektijd. 
N040.9 
Ongeacht of er voor interne partijfuncties één of meerdere kandidaten 
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en 

beschikbaar zijn, wordt er gekozen volgens het voor die functie bepaalde in 
het huishoudelijk reglement. Over alle kandidaten dient altijd schriftelijk te 
worden gestemd conform de bepalingen in dit reglement. 
N040.10 
In een zitting tijdens de ledenvergadering bepaalt de verkiezingscommissie 
overeenkomstig bijlage B of C de uitslag van de stemming. 

2.032 Schrappen overbodige artikelen c.q. leden 
toelichting In de voorgaande 32 voorstellen is een nieuw kandidaatste/lings- en verkiezingsreglement 

opgebouwd uit het bestaande hoofdstuk 2 en bijlage D. Hierdoor zijn de volgende artikelen of 
leden overbodig geworden. Deze kunnen dus worden geschrapt. 

schrappen 
01 0.3-4 I 014.3 I 015.1 I 016.3 I 019.1-2 I 022. 7.c 
024.2-3 I 025.5 I 030.1-2 I 034.7 I 034.9 I 037.6-7 I 038.2 I 01.1-4 I 09 

2.033 Wijziging artikelen in andere hoofdstukken met verwijzing naar hoofdstuk 2 

3.000 
p.m. 
3.001 

3.001a 
3.001b 
3.001c 
3.001d 

3.001e 
p.m. 
3.001f 

p.m. 
3.001g 
3.001h 
3.001j 

3.001k 

3.001m 
3.001n 
3.001p 
3.001q 
3.001r 
3.001s 

toelichting In andere hoofdstukken wordt voor het verkiezen van functionarissen verwezen naar artikel 15 
lid 4. Deze verwijzing klopt bij het aannemen van de voorstellen hoofdstuk 2 niet meer. 

071 & wijzig de tekst "artikel 15 lid 4" 
085.2 & in "artikel 040" 

095.2 & 
104.2 & 
111.4 & 
113.4 & 
122.1 & 
152.2 

hoofdstuk 3 - HET PROGRAMMA 
samenvatting (statuten reeds vervangen bij voorstel 0.002a) 
afschaffen beleidsprogramma 
toelichting: Het HR maakt onderscheid tussen het be/eidsprogramma en het verkiezingsprogramma. 

050.1a 
050.2 
057 
058.1 

058.1,2,3 
058.4,5 
059 

060.3 
060.1,2,4 
060.5 
061.2 

061.1,2,3 
062.2 
062.1,3,4 
072.1c 
087.2a 
087.2bcd 
089.3a 
089.3bc 
090.6 

Waar het verkiezingsprogramma het beleid aangeeft dat D66 in vier jaar wenst te 
verwezenlijken, geeft het be/eidsprogramma een systematische weergave van de 
partijstandpunten weer. Deze standpunten moeten zo veel mogelijk zijn gericht op 
hoofdlijnen van beleid. Doel van het belaidsprogramma is daarmee om de standpunten van 
D66 over een langere termijn dan vier jaar aan te geven. Het belaidsprogramma is met 
nadruk geen programma van uitgangspunten. In de praktijk blijkt, zowel bij het congres als 
bij het bestuur, onvoldoende behoefte te bestaan aan het beleidsprogramma. Het is a/lange 
tijd niet meer aangepast: de meerwaarde ten opzichte van het verkiezingsprogramma is te 
beperkt. De reglementaire verplichting tot het hebben van een belaidsprogramma kan dan 
ook beter vervallen. Deze artikelen in het HR blijken een minder geëigend middel om de 
standpuntbepaling op langere termijn richting te geven. 
schrap "het belaidsprogramma en" 
schrap geheel lid 
schrap geheel artikel + kopje 
schrap "worden onder verantwoordelijkheid van de programmacommissie 

plaats 

schrap 
plaats 

plaats 
schrap 
vervang 
door 
plaats 
schrap 
plaats 
schrap 
schrap 
plaats 
schrap 
plaats 
vervang 

door 

vervaardigd en" 
als N053.1,2,3 
(bij voorstellen 3.003b en c geschrapt) 
"op basis van het geldende beleidsprogramma" 
als N054 
(wordt bij voorstel 3.004a geschrapt) 
als N055.1,2,3 
geheel lid 
"beleidsprogramma" 
landelijk verkiezingsprogramma 
als N056.1,2,3 
geheel lid 
als N057.1,2,3 
geheel lid 
gehele artikel 
als N087.2abc 
geheel lid 
als N089.3ab (worden bij 4.002d en 4.009a nog gewijzigd) 
"in art. 89 lid 3 sub a tenminste 2 maanden bedraagt en inzake 
congresvoorstellen als bedoeld in art. 89 lid 3 sub c" 
in art. 089 lid 2 sub b 
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3.002 

3.002a 

3.002b 

3.002c 

3.002d 

3.002e 
p.m. 
3.002f 
3.002g 

3.002h 
3.002j 

3.002k 
p.m. 
3.002m 

3.002n 
p.m. 

26 

programmacommissies: 
op landelijk niveau slechts 1 programmacommissie handhaven 
programmacommissies laten benoemen door het bestuur en niet meer door de ledenvergadering; 
de instellingsbesluiten van programmacommissies tevoren ter kennis van de leden brengen. 
toelichting: 
D66 kent een programmacommissie die rechtstreeks rapporteert aan de AL V. Het bestuur, dat leiding geeft 
aan de partij, draagt daardoor geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het programma zoals het 
wordt voorgesteld aan de ledenvergadering. Een bestuur van een politieke partij moet verantwoordelijk 
gehouden kunnen worden voor de inhoud van zo'n belangrijk voorstel aan de leden. Hiertoe dient de 
programmacommissie een HB-commissie te zijn. 
Het politieke programma van D66 wordt door het huidige reglement gedefinieerd als de AL V-uitspraken, 
het beleidsprogramma en het verkiezingsprogramma. Het bestuur draagt op dit moment 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het beleidsprogramma (dat 'boven' het verkiezingsprogramma 
gaat) en voor alle overige politiek inhoudelijke voorstellen aan de ledenvergadering. Vraag is waarom 
daarvan ten aanzien van het verkiezingsprogramma moeten worden afgeweken. 
De meerwaarde van een aparte programmacommissie zou kunnen stoelen op een versterking van de 
democratie. Dit lijkt onverdedigbaar, aangezien het concept-programma hoe dan ook wordt voorgelegd aan 
de leden. De leden kunnen de tekst amenderen. Hiernaast zijn er geen redenen om aan te nemen dat een 
rechtstreeks gekozen programmacommissie meer persoonlijke kwaliteit aantrekt dan een rechtstreeks 
gekozen bestuurslid met dezelfde verantwoordelijkheid. Pluriformiteit in de programmacommissie is al in 
hoge mate verzekerd door de q.q.-leden die ook een plaats zullen krijgen in de HB-commissie voor het 
verkiezingsprogramma. Overigens wenst het HB de huidige leden van de PC in de HB-commissie te 
benoemen zodat continuïteit is verzekerd. 
De taken van programmacommissies worden omschreven in instellingsbesluiten en behoeven dus niet 
opgenomen in het HR. 
051.1 vervang 

N051.1b 

051.2 

051.3 

052 
053 
054 
055.1 

055.2,3,4 
055.5 

056 
057 
060.1 

060.2 
060.3 

door 

voeg toe 

voeg toe 

vervang 
door 

schrap 

schrap 
vervang 
door 

plaats 
schrap 
vervang 
door 

plaats 
schrap 

schrap 

plaats 
plaats 

geheel lid door nieuw art. N051.1 a 
Er is een hoofdbestuurscommissie voor het politiek programma ten behoeve 
van het verkiezingsprogramma voor de tweede kamer en het Europees 
parlement en er zijn regio-, respectievelijk afdelingsbestuurscommissies ten 
behoeve van het verkiezingsprogramma op het desbetreffende niveau. Al 
deze bestuurscommissies worden verder aangeduid als 
programmacommissies. 
nieuw lid N051.1 b 
De instellingsbesluiten voor deze commissies dienen minimaal 1 jaar voor 
de verkiezingen aan alle leden ter kennis worden gebracht. 
aan het begin van het lid vóór "De leden" 
De hoofdbestuurscommissie bestaat uit een oneven aantal leden, waarvan 
tenminste één lid uit het midden van de fractie van de eerste kamer, één lid 
uit het midden van de fractie van de tweede kamer en één lid namens de 
fractie in het europees parlement. 
geheel lid 
Programmacommissies op regionaal en lokaal niveau bestaan uit een 
oneven aantal leden, en worden door het regio-, respectievelijk het 
afdelingsbestuur benoemd en ontslagen. 
gehele artikel 
(reeds gehele art. geschrapt bij 2.012e) 
gehele artikel 
gehele lid 
Voorts adviseert de hoofdbestuurscommissie voor het politiek programma 
omtrent de voorstellen aan de algemene ledenvergadering over majeure 
politieke thema's. 
als nr. N052.1 
gehele leden 
gehele lid 
Bovendien is deze commissie belast met de bewaking van de samenhang 
van het politieke programma en gebruikt dit als toetsingskader voor de 
beoordeling van "actuele politieke moties" tijdens eenALVen de 
vastgestelde verkiezingsprogramma's 
als N052.2 
gehele artikel 
(reeds geschrapt in voorstel 3.001 c) 
"worden onder verantwoordelijkheid van de programmacommissie 
vervaardigd en" 
als N055.1 
als N055.2 
(wordt geschrapt bij 4.002a) 
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3.002p 

3.002q 
3.003 

3.003a 
3.003b 
3.003c 
3.003d 

3.004 

p.m. 
3.004a 
p.m. 
p.m. 

4.000 
p.m. 
p.m. 
4.001 

p.m. 
4.001a 

4.001b 

4.001c 

p.m. 
p.m. 
4.001d 
4.001e 

4.001f 

4.001g 

4.001h 

4.001j 

4.001k 

060.4 . schrap "Onverminderd het bepaalde in art. 50 lid 2" 
vervang " mag het europees verkiezingsprogramma niet" 
door Heteuropees verkiezingsprogramma mag niet 
plaats als N055.3 

060.5 schrap geheel lid 
verkiezingsprogramma Nederlands Parlement 
toelichting: overbodige regels 
058.1 ,2,3 plaats als N053.1 ,2,3 
058.4 schrap geheel lid 
058.5 schrap geheel lid 
059 vervang "De programmacommissie werkt voortdurend aan de" 

door Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de voortdurende 
vervang Een geval 
door In geval 

(reeds geschrapt bij voorstel 3.001 d "op basis van het beleidsprogramma" 
plaats als N054 

verkiezingsprogramma voor het Europees parlement, provinciale staten en 
gemeenteraadsprogramma 
toelichting: schrappen overbodige regels 
060.1,2 (eerdere hernummering naar N055 bij voorstel 3.001 m,n en p) 
060.3 schrap geheel lid 
061 (eerdere wijziging en hernummering naar N056 bij voorstel 3.001) 
062 (eerdere hernummering naar N057 bij voorstel 3.001 k) 

hoofdstuk 4 - DE LEDENVERGADERING 
samenvatting (samenvatting statuten reeds vervangen bij voorstel D.002a) 
071 (bij voorstel 2.033 bij verwijzing art.nr. gewijzigd in art. 040) 
taken algemene ledenvergadering, grenswijzigingen regio's en buitenlandse afdelingen 
het overhevelen van het vaststellen van de afdelingsbijdrage van de algemene regiovergadering 
naar de landelijke ledenvergadering 
toelichting: dit betekent efficiency en harmonisatie, voor het regiobestuur een verlichting en voor de 

072.1c 
072.1d 

072.1e 

N072.1e 

072.2 
074.1d 
075.1b 
089.3b 

126.3 

131.1 

132.1a 

132.2 

133.1 

afdeling het sneller kunnen beschikken over hun geld 

vervang 
door 

plaats 
voeg toe 

plaats 
voeg toe 

schrap 
voeg toe 

voeg toe 

vervang 
door 
schrap 

vervang 
door 

vervang 
door 
vervang 
door 
schrap 

(reeds geschrapt bij voorstel 3.001 n over beleidsprogramma) 
"en regioafdracht" 
en het vaststellen van de jaarlijkse verdeling van de financiële bijdrage van 
het hoofdbestuur over de regio's en afdelingen. 
als N072.1c 
tussen "het" en "zonodig" 
, aan de hand van een gemotiveerd voorstel van het verantwoordelijke 
bestuur, 
als 072.1d 
nieuw lid N072.1 e 
het, aan de hand van een gemotiveerd voorstel van het hoofdbestuur, 
instellen van een subregio waarvan het grondgebied 
regiogrensoverschrijdend is. 
(reeds geschrapt bij voorstel 2.012e) 
(verwijzing wordt bij voorstel 6.001 g aangepast) 
geheel lid 
tussen "contributieregeling en de" en "regiobijdrageregeling" 
afdelings- en 
tussen "regio's" en "aan de ALV" 
en de afdelingen 
"wordt deze regiobijdrageregeling" 
worden deze bijdrageregelingen 
"Tevens dient het regiobestuur hierbij een voorstel in voor een financiële 
bijdrage aan afdelingen als bedoeld in art. 75 lid 1 sub b, en de subregio's, 
als bedoeld in art. 75 lid 1 sub c." 
"regioafdracht, zoals vastgesteld ingevolge art. 131 lid 1" 
contributiegelden door het hoofdbestuur, zoals bedoeld in art. 072.1 sub e 
en art. 126 lid 3 
2x "regiobestuur" 
hoofdbestuur 
"regionale" 
landelijke 
"Tevens dient het afdelingsbestuur hierbij een voorstel in voor een financiële 
bijdrage aan deelafdelingen als bedoeld in art. 79 lid 1 sub b" 
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4.001m 

4.002 
p.m. 
4.002a 

4.002b 

4.002c 
4.002d 

4.002e 

4.003 
4.003a 

4.003b 

4.003c 

4.004 
4.004a 

4.004b 
p.m. 
4.004c 
4.005 

4.005a 

4.005b 

4.006 

28 

133.2 vervang "regiopenningmeester" 
door penningmeester van het hoofdbestuur 

algemene regiovergadering/ARV/grenswijzigingen, bijeenroepen vergadering, besluitvorming 
075.1 b (geheel lid reeds geschrapt bij voorstel 4.001 d) 
075.1 c vervang geheel lid 

075.1d 

075.1e 
N078.3 

078.4 

door het aan de hand van een gemotiveerd voorstel van het regiobestuur instellen 

voeg toe 

voeg toe 

plaats 
plaats 
voeg toe 

schrap 

van een subregio waarvan het grondgebied niet regiogrensoverschrijdend is; 
tussen ": het" en "zonodig" 
, aan de hand van een gemotiveerd voorstel van het verantwoordelijke 
bestuur, 
na "afdelingen" 
: het bestuur doet een dergelijk voorstel in ieder geval indien het ledental 
van een afdeling beneden de 10 is gekomen 
als N075.1b 
als N075.1d 
nieuw lid N078.3c 
1 0% van de leden van de betreffende regio. 
"met dien verstande dat over de inhoud van de voorstellen pas kan worden 
besloten in een eerstvolgende ledenvergadering, nadat deze voorstellen aan 
de regioleden zijn voorgelegd. 

deelafdeling/ grenswijzigingen/ bijeenroepen vergadering/ besluitvorming 
079.1 b vervang geheel lid 

door met in achtneming van de voorwaarde dat de grenzen van een deelafdeling 
dienen samen te vallen met de grenzen van één of meer deelgemeenten: 
het, aan de hand van een gemotiveerd voorstel van het verantwoordelijke 
bestuur, zonodig wijzigen van grenzen van deelafdelingen; 

voeg toe het bestuur doet een dergelijk voorstel in ieder geval indien het ledental van 
een deelafdeling beneden de 10 is gekomen. 

N082.2c voeg toe nieuw sub-lid N082.2c 
1 0% van de leden van de betreffende afdeling 

082.3 schrap met dien verstande dat over de inhoud van de voorstellen pas kan worden 
besloten in een eerstvolgende ledenvergadering, nadat deze voorstellen aan 
de afdelingsleden zijn voorgelegd. 

de besluitvorming rapportagecommissies 
083.1 vervang "vijf" 

door zeven 
083 
084 

plaats als N084 

086 plaats 
landelijk congres/termijnen 

(reeds geschrapt bij voorstel 2.012e) 
als N083 

D66 kent het one man one vote principe. Dit wordt op twee manieren inhoud gegeven. Ten eerste hebben 
alle leden stemrecht op ledenvergaderingen en bij schriftelijke stemmingen indien zij dat wensen. Ten 
tweede betekent dit dat de partij verplicht is aktief alle leden de teksten waarover wordt besloten ter 
beschikking te stellen, zonder dat zij hierom verzocht hebben. Teksten die niet aan alle leden zijn gezonden 
kunnen niet ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit tweede uitgangspunt beperkt de flexibiliteit in de 
besluitvorming aanzienlijk. Voorstel is deze voorwaarde in deze strikte zin te verlaten. 

In de huidige situatie kan een ledenvergadering over congresonderwerpen geen nieuwe voorstellen 
formuleren ter besluitvorming. Deze mogelijkheid is beperkt tot de Actuele Politieke Moties. Ratio hierachter 
is dat de leden die zijn thuisgebleven hiervan niet op de hoogte zijn. Ze hebben deze tekst niet mee 
kunnen nemen in hun beslissing het congres te bezoeken of niet. Overigens behoeven amendementen 
(ook tekstvoorstellen!) reglementair nu al niet aan alle leden te worden toegezonden. Het congresboek 
waar ze in staan wordt uitsluitend op aanvraag toegezonden. 

Voorgesteld wordt dat het feit dat alle leden weten waarover een ledenvergadering spreekt voldoende is 
om deze vergadering te mandateren tot besluitvorming te komen. De mogelijkheid bestaat dat de exacte 
tekst van het voorstel pas tijdens de bijeenkomst wordt geformuleerd. Het actieve aspect zoals dat ook voor 
het congresboek met de amendementen geldt wordt versterkt: leden houden hun stemrecht, maar bij 
afwezigheid bij congressen wordt het mandaat dat ze aan deze bijeenkomst geven groter. De letterlijke 
tekst hoeft niet langer bekend te zijn, wel het onderwerp en de tekst die als basis dient voor de 
besluitvorming. 
087.1 schrap "zo grondig mogelijk" 

schrap "en alle geledingen van de partij hierbij te betrekken. overbodig 
087.2a schrap geheel lid 
087.2bcd plaats als N087.2abc 
aankondiging en agenda, termijnen verkorten 
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4.006a 

4.006b 

4.006c 

4.006d 

4.007 

4.007a 

4.008 
4.008a 
4.008b 

4.008c 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
4.008d 

4.008e 
4.009 

4.009a 

p.m. 
p.m. 
p.m. 
4.009b 
4.010 

4.010a 
4.011 

4.011a 

4.011b 
4.012 
4.012a 
4.013 

toelichting: zijn nu te lang om op de actualiteit te kunnen inspelen 
088.1 vervangen gehele lid 

door De data van een congres worden tenminste één jaar tevoren aan de leden 
bekend gemaakt. Bij de planning van een congres dienen de maand juli en 
de periode van 15 december tot en met 1 januari bij de termijnbepaling 
buiten beschouwing te worden gelaten. 

088.2 vervang "elf" 

088.3 

door zeven 
vervang 
door 
vervang 
door 

"concept-agenda" 
onderwerpen en termijnen 
"tien" 
zes 

088.4 vervang "zeven" 
door drie 
schrap "ofwel direct na het aan de ALV voorafgaande congres, 

het mogelijk maken om op korte termijn een congres bijeen te roepen 
toelichting: als de actualiteit dit vraagt moet het mogelijk zijn op korte termijn bijeen te komen om 

besluiten te nemen 
N088.6 voeg toe nieuw lid N088.6 

6. Het hoofdbestuur kan om zwaarwegende redenen en op basis van een 
gemotiveerd besluit deALVin speciale zitting bijeenroepen, buiten de 
congressen als bedoeld in artikel 073 om. De speciale zitting volgt de 
gebruikelijke vergaderwijze van een ALV, met uitzondering van de termijnen 
en vereisten in dit artikel en de artikelen 089, 090, 091, 092 en 097 lid 1 tlm 
3. De besluitvormingstermijnen worden door het hoofdbestuur bij het 
congresreglement geregeld. De agenda van de speciale zitting is uiterlijk 
één week voor de aanvang in het bezit van de leden. De leden bijeen in 
speciale zitting kunnen rechtsgeldige besluiten nemen. 

publicatie congresvoorstellen, termijnen verkorten 
089.1 schrap geheel lid 
089.2 voeg toe tussen "plaatsvinden" en "Bij de" 

089.3 zin 1 
089.3a 
089.3b 
089.3c 
N089.3c 

plaats 
plaats 

voeg toe 

, met uitzondering van congresvoorstellen die tijdens het congres conform 
(nieuw) art. 089.3 worden geformuleerd. 
als N089.1 
als N089.2 zin 1 
(reeds geschrapt bij voorstel 3.001 i BP) 
(wijzigingen bij voorstellen 4.001 e en 4.009a) wordt N089.2a 
(hernummering reeds bij voorstel 3.001 p BP) wordt N089.2b 
nieuw lid 
m.b.t. politieke en organisatorische resoluties: op een door het HB bepaald 
en via het congresreglement aan de leden ter kennis gebracht tijdstip 

089.3d plaats als N089.2c 
schrappen van de term "de actuele politieke agenda" 
toelichting: deze term is in de afgelopen jaren verwarrend gebleken, mede in relatie tot "actuele politieke 
motie" ze wordt ook verder in het HR niet omschreven; bovendien: hoe actueel is de agenda als voorstellen 
3 maanden tevoren moeten worden gepubliceerd? 
089.3b schrap ", de actuele politieke agenda" ("politieke en organisatorische resoluties" 

geschrapt en opgenomen in N089.2c bij voorstel 4.008d) 
089.4 (wordt geschrapt bij 4.011 q) 
089.5 (actuele politieke agenda geschrapt bij voorstel 4011 b, inhoud in N092.1) 
D (in hoofdstuk 2 reeds gehele bijlage geschrapt} 
089.3 plaats aldus gewijzigd als N089.2 
opheffen verplichting vermelding beslispunten 
toelichting: bij de gegroeide practijk van het publiceren van een niet-amendeerbare notitie, met 
amendeerbare beslispunten of resoluties is deze verplichting weinig zinvol 
089.4 schrap geheel lid 
de mogelijkheid scheppen dat het hoofdbestuur, op basis van de discussie nog voorstellen ter 
besluitvorming aan de ALV kan voorleggen 
N089.4 voeg toe nieuw lid N089.4 

089.5 schrap 
herschikking 

Het hoofdbestuur heeft het recht naar aanleiding van de discussie in de ALV 
congresvoorstellen te formuleren en aan diezelfde ALV ter besluitvorming 
voor te leggen. 
geheel lid (inhoud staat in nieuw N092.1) 

089.6 plaats als N089.3 
schrap model congresreglement als bijlage HR 
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toelichting: voorstel schrappen naar analogie van het schrappen van het model verkiezingsreglement als 
bijlage, omdat de omschrijving wat er in moet staan reeds in het reglement is opgenome; daarbij komt dat 
er zaken instaan als "in getypte vorm• terwijl in de komende jaren, al naar gelang de moderne 
communicatiemiddelen zich ontwikkelen binnen 066, het congresreglement daarop aangepast moet kunnen 
worden 
089.6 schrap "conform bijlage model G" 
moties en amendementen/taakverdeling op het congres 
090.2+6 vervang "art. 89 lid 3 sub c 

door art. N089 lid 2 sub b 
090.6 (reeds zinsdeel geschrapt bij voorstel 3.001 q BP) 
mogelijk maken dat algemene organisatorische moties (AOM) en organisatorische resoluties op elk 
congres aan de orde kunnen worden gesteld 
090.7 vervang "die" 

door de 
schrap ", waarin de begroting is geagendeerd" 

moties en amendementen - ineenvoegen door HB i.p.v. door RC 
toelichting: practische werkwijze, indieners worden niet meer van twee kanten benaderd; de 

Rapportagecommissie blijft eindverantwoordelijk voor de volgorde van het congresboek 
091.Ba vervang geheel lid 

door het hoofdbestuur te adviseren amendementen, die zich in dezelfde richting 
uitlaten, voor een verantwoorde besluitvorming op het congres, ineen te 

091.Bb 
091.C 

plaats 
vervang 
door 
plaats 

091 D plaats 
de congresboeken 
092.1 zin 1 vervang 

092.1 zin 2 
092.1 

door 

vervang 
door 

voegen. 
als 091.C 
"art. 89 lid 3 sub c" 
art. 89 lid 2 sub b 
als N091.D 
als N091.E 

"ter kennis van de leden gebracht" 
opgenomen. 
(zie voorstel 4.018a voor wijziging) 
"Het eerste' Vm "beschikbaar." 
Het eerste congresboek (A), met moties en amendementen m.b.t. de 
voorstellen voor verkiezingsprogramma's (behalve in geval van art. 73 lid 4) 
en statuten en huishoudelijk reglement, contributieregelingen en regio- en 
afdelingsbijdrageregelingen, alsmede de gegevens m.b.t. de kandidaten voor 
besturen en commissies, die door de AL V worden gekozen, wordt op 
aanvraag uiterlijk 14 dagen voor deALVaan de leden toegezonden; 
Het eerste congresboek (A) met moties en amendementen m.b.t. overige 
voorstellen, als genoemd in (nieuw) art. 089.2b is beschikbaar op een in het 
congresreglement bekend te maken tijdstip; 
Het tweede congresboek (8), met daarin actuele politieke moties, moties 
m.b.t. de jaarrekening en moties en amendementen m.b.t. de 
congresbegroting, alsmede eventuele aanvullingen op congresboek A, is op 
de eerste dag van het congres beschikbaar. 
In geval van voorstellen, cf art. 089.4 op het congres worden geformuleerd 
verschijnt er een congresboek C, op een door het hoofdbestuur te bepalen 
en in het congresreglement vermeld tijdstip op het congres. 

van de verplichting voor het hoofdbestuur om bij elke motie of elk amendement een aanbeveling te 
vermelden een mogelijkheid te maken 
toelichting: het is aan het hoofdbestuur om te beslissen of dit in onderscheidene gevallen al dan niet 

wenselijk is 
092.1 vervang 

door 
"vermeldt" 
kan vermelden 

orde van de ALV, het mogelijk maken dat landelijke functionarissen het congres voorzitten 
094.1 vervang "uit de leden die geen zitting hebben in het hoofdbestuur of een van de 

overige landelijke organen" 
door uit leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres. 

095.2 (bij voorstel 2.033 bij verwijzing art.nr. gewijzigd in art. 040) 
vastleggen stemmingen 
toelichting: herstellen omissie 
095.5 voeg toe na "stemming" 

en legt de uitslag van de stemming in een proces verbaal vast. 
096.1 (reeds typefout hersteld bij voorstel A 001.a) 
flexibel maken van de opslagplaats van de geluidsbanden 
toelichting: om redenen van zorgvuldig archiefbeheer kan het wenselijk zijn de banden elders beter op 
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5.006a 

5.006b 

5.006c 
5.007 
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te slaan 
096.3 vervang ", waar ook de geluidsbanden worden opgeslagen." 

door De geluidsbanden worden op een via het landelijk secretariaat ter 
raadpleging bereikbare plaats bewaard. 

096.4 (doublure reeds geschrapt bij voorstel A.001 b) 
Het hoofdbestuur krijgt ook het recht om, gehoord de discussie, ter congresse nog moties en 
amendementen in te dienen 
toelichting: Teneinde besluitvorming over een op het congres geformuleerde tekst mogelijk te maken 

(zie toelichting "landelijk congres/termijnen" hierboven) is het van belang dat het 
hoofdbestuur met haar inhoudelijke verantwoordelijkheid moties en amendementen kan 
indienen, naast de rapportagecommissie die dat slechts kan doen vanuit haar technische en 
procedurele bevoegdheid. 

097.3 vervang "heeft het alleenrecht" 
door en het hoofdbestuur hebben het recht 
voeg toe tussen "ALV" en amendementen" 

moties en 

hoofdstuk 5- DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 
samenvatting (statuten reeds vervangen bij voorstel D002a) 

helderdere hoofdstuktitel 
titel vervang "Van het bestuur" 

door De bestuurlijke organisatie 
schrappen hetgeen elders reeds in andere bewoordingen voorkomt 
100 schrap geheel artikel 
het hoofdbestuur, taken 
101.1 abcd voeg toe tussen :voor het" en "voorleggen" 

voorbereiden en 
plaats als N1 00.1 abcd 

1 01.2abc plaats als N1 00.2abc 
1 01.3abc plaats als N1 00.3abc 
maximale zittingstermijnen verhelderen 
toelichting: de bedoeling was en is dat de maximale zittingstermijn gebonden is aan het orgaan, dus 

dat bij aansluitende wisseling van functie van 1 persoon binnen een bestuur of commissie, 
de maximale termijn slechts 6 jaar kan zijn 

N1 00.4 voeg toe nieuw lid N1 00.4 
de maximale zittingstermijn in enig bestuur of commissie is 6 jaar 

het regelen van opvolging bij tussentijdse vacatures in gekozen besturen en commissies 
toelichting: het is onwenselijk dat plaatsen lang onbezet blijven 
N1 00.5 voeg toe nieuw lid N1 00.5 

Bij tussentijdse vacatures in besturen wijst het betrokken bestuur een 
functiewaarnemer aan voor de periode tot de eerstvolgende 
ledenvergadering waarop een nieuw bestuurslid kan worden gekozen. 

105.4 schrap geheel lid 
107 (wordt bij voorstel 5.010 hernummerd naar N1 01) 
opheffing van de functies secr. politiek, secr. organisatie en tweede penningmeester van het 
Dagelijks Bestuur 
toelichting: slagvaardig bestuur is een klein bestuur 
102.1 a schrap "een oneven aantal leden, te weten" 

"een secretaris politiek" 

102.1b 

"en een secretaris organisatie" 
"eerste en tweede" 

vervang twaalf regio-hoofdbestuursleden 
door de regio-hoofdbestuursleden (per regio één afgevaardigde 
plaats als N1 05.1 

102.2 plaats als N1 05.2 
het nader bepalen van de plaats van de regio-hoofdbestuursleden in het hoofdbestuur 
toelichting: POR 
1 02.3 vervang "Uit dien hoofde nemen zij tenminste deel aan de vergaderingen van het 

regiobestuur, hebben daarin een adviserende stem, en aan de algemene 
regio-vergaderingen, waarin zij de leden verslag uitbrengen van de 
hoofdbestuurswerkzaamheden" 

door , en hebben een eigen stem binnen het hoofdbestuur 
plaats als N1 05.3 

toevoegen van het landelijk secretariaat als ondersteuning van het hoofdbestuur 
toelichting: omissie herstellen 
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102+ voeg toe nieuw lid 
Het landelijk secretariaat ondersteunt het hoofdbestuur bij de uitvoering van 
zijn taken. 

103.1 
plaats 

schrap 
pla<:ts 

als N105.4 
(reeds geschrapt bij 2.012e onverenigbaarheden) 
geheel lid (overbodig) 
als N106.1 

103.2 
104.1 
104.2 
1 04.3 plaats 

(verwijzing reeds aangepast bij voorstel 2.033d) wordt N1 06.2 
als N106.3 

verkiezing hoofdbestuur 
toelichting: 2 jaar is te kort, maximaal 6 jr blijft. 
1 05.1 vervang "twee" 

105.2 

105.2 

door drie 
plaats als N1 07.1 
vervang 
door 
voeg toe 

"tweemaal" 
éénmaal 
na "herkiesbaar" 
, ongeacht een eventuele tussentijdse wijziging van diens functie in het 
hoofdbestuur 

105.3 

105.4 
106.1,2 
106.3 

plaats 
vervang 
door 
plaats 

plaats 

aldus bij 5.009b+c gewijzigde lid als N1 07.2 
"twee 
drie 
als N107.3 
(reeds geschrapt bij voorstel 5.005b) 
als N1 08.1,2 

vervang "art. 1 05 lid 4" 
door art. N1 00.5 
plaats als N1 08.3 

schrappen omschrijving verplichte vaste HB-commissies 
toelichting: instelling is een Ha-verantwoordelijkheid en behoeft dus niet in het reglement te worden 

omschreven 
als N101.1a,b 107.1a,b 

107.1c 
plaats 
schrap "; in elk geval stelt het hoofdbestuur een hoofdbestuurseemmissie voor het 

politieke programma, alsmede een hoofdbestuurseemmissie voor de statuten 
en het huishoudelijk reglement i11" 

plaats als N1 01.1 c 
delegatie van het hoofdbestuur aan het dagelijks bestuur via delegatiebesluiten mogelijk maken 
toelichting: essentiëel voor een slagvaardig bestuur 
107.2 vervang "het hoofdbestuur kan geen bevoegdheid aan het dagelijks bestuur 

delegeren, wanneer in de statuten of het huishoudelijk reglement staat dat 
het hoofdbestuur zelf terzake een beslissing dient te nemen. 

door het hoofdbestuur kan jaarlijks een besluit nemen bevoegdheden, die 
krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement tot de 
verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur behoren, te delegeren aan het 
dagelijks bestuur. 

plaats als N1 07.3 
N1 07.2 (reeds toegevoegd bij voorstel H.01 Ob) 
toegevoegd secretaris heeft geen stemrecht 
toelichting: overbodige opmerking 
108.1 schrap "en heeft daarin geen stemrecht" 

plaats als N1 02.1 
1 08.2,3,4,5 plaats als N1 02.2,3,4,5 
gemotiveerde verantwoording 
toelichting: er bestaat geen niet gemotiveerde verantwoording 
109.1 schrap "gemotiveerde" 

plaats als N1 03.1 
op geëigende wijze 
toelichting: overbodige toevoeging 
109.2 vervang "Het hoofdbestuur brengt regelmatig verslag uit over zijn werkzaamheden op 

Democraat 
toelichting: 
11 0.1,2,3,4a 

de daartoe geëigende wijze." 
door Mede met het oog daarop brengt het hoofdbestuur aan de ALV regelmatig 

gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden. 
plaats als N1 03.2 

q.q. uit hoofdbestuur i.p.v. uit dagelijks bestuur 
practisch, gezien inkrimping DB 
plaats als N1 04.1,2,3,4a 
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11 0.4b vervang 
door 
plaats 

"dagelijks bestuur te benoemen door het hoofdbestuur;" 
van het hoofdbestuur, uit zijn midden te benoemen; 
als N104.4b 

Democraat redactieraad 
toelichting: taak aanpassen overeenkomstig die van overige toegevoegde secretarissen 
11 0.5 voeg toe tussen "redactieraad" en "door" 

en de verslaglegging 
110.5 vervang "toe te voegen" 

door als toegevoegd secretaris beschikbaar te stellen. 
plaats als N1 04.5 

geschillen tussen hoofdbestuur en redactieraad 
toelichting: overbodige opmerking 
11 0.6 schrap gehele lid 
lidmaatschap redactieraad partijfunctie 
toelichting: overbodige opmerking 
110.7 schrap gehele lid 
111.4 (bij voorstel 2.033 reeds art.nr. verwijzing veranderd in art. 040) 
het regiobestuur/ samenstelling/ onverenigbaarheid met CdK, niet langer in functie kiezen van 
secretaris, aanpassen zittingstermijn aan die voor alle besturen n.o. 2x 3 jaar, regelen tussentijdse 
vacatures 
111.1 

111.2 
111.3 
111.4 

111.5 

111.6 
111.7 

schrap 
plaats 

plaats 
vervang 
door 
plaats 
vervang 
door 
vervang 
door 
plaats 
plaats 
schrap 

"en het regio-hoofdbestuurslid, dat slechts een adviserende stem heeft" 
als N109.1 
(reeds geschrapt bij voorstel 2.012e onverenigbaarheden) 
als N109.2 
"secretaris, penningmeester en overige leden" 
en de penningmeester 
als N109.3 
"twee" 
drie 
"tweemaal" 
"eenmaal" 
als N109.4 
als N109.5 
", waarbij een eventuele functiewaarnemer wordt benoemd en de 
eerstvolgende ARV een nieuw bestuurslid kiest" 

plaats als N1 09.6 
het afdelingsbestuur/wijziging tot stand komen afdelingen 
In het huidige reglement beslist de ARV op voorstel van het regiobestuur tot het oprichten van een afdeling. 
Voorgesteld wordt om de wensen aan de basis centraal te stellen: Indien een gemeente 20 D66-leden 
heeft kunnen zij een afdeling worden. Samenwerking, door één afdeling uit verschillende gemeenten te 
laten bestaan, wordt gestimuleerd maar kan niet worden afgedwongen. Het hoofdbestuur houdt de huidige 
bevoegdheid om een afdeling, na advies te hebben ontvangen van het regiobestuur, al dan niet 
toestemming te verlenen onder de naam 066 aan de verkiezingen deel te nemen. Dit instrument voldoet 
om de noodzakelijke coherentie binnen de partij te garanderen. 
112 r.1 vervang "naast de algemene tot bijzondere taak" 

112.r.1+a,b 
112.c 

N112.+ 

113.1 
113.2 
113.3 
113.4 

door naast de, in artikel 100 genoemde algemene taken, tot bijzondere taak" 
plaats als N110 r.1 + N110.a,b 
schrap "het vaststellen van gebieden waarbinnen afdelingen kunnen worden 

voeg toe 

plaats 
voeg toe 

plaats 

plaats 
schrap 
voeg toe 

schrap 
plaats 

opgericht, en" 
tussen ''van het" en "oprichten" 
doen 
als N110.c 
nieuw lid en plaats als N110.d 
het bestaan van een nieuwe afdeling vast te stellen naar aanleiding van een 
door tenminste 20, in de bewuste afdeling geregistreerde leden, 
ondertekend verzoek daartoe. Het bestuur toetst in dit verband slechts of het 
verzoek voldoet aan bovenstaand vereiste en of de grenzen van de afdeling 
samenvallen met de wettelijke grenzen van één gemeente. 
als N111.1 
(reeds geschrapt bij voorstel 2.012e) 
als N111.2 
"secretaris" 
na "secretaris" 
en 
en de overige leden 
als N111.3 

Katern Democraat nr. 5, 1995 33 



5.020h 

5.020j 

5.020k 

5.020m 

5.021 
5.021a 

6.000 
p.m. 
6.001 

6.001a 
p.m. 
p.m. 
6.001b 
6.001c 
6.001d 
6.001e 
6.001f 

6.001g 
6.001h 
6.001j 
p.m. 
p.m. 
6.002 

6.002a 

6.002b 
6.003 
6.003a 

6.003b 
6.003c 
p.m. 
6.003d 
p.m. 
6.003e 
p.m. 
p.m. 
6.003f 
6.003g 

7.000 
p.m. 
p.m. 
7.001 
7.001a 

7.001b 

34 

113.5 

113.6 

113.7 

vervang 
door 
vervang 
door 
plaats 
schrap 
plaats 
schrap 

plaats 
114abc vervang 

door 
plaats 

deelafdelingen 
114+ voeg toe 

.. twee .. 

drie 
"tweemaal" 
éénmaal 
als N111.4 
"secretaris" 
als N111.5 
"waarbij een eventuele functiewaarnemer wordt benoemd en de 
eerstvolgende AA V een nieuw bestuurslid kiest." 
als N111.6 
"naast de algemene tot bijzondere taak" 
naast de, in artikel 100 genoemde algemene taken, tot bijzondere taak 
als N112.a,b,c 

nieuw lid en plaats als N112.d 
het bestaan van een nieuwe deelafdeling vast te stellen naar aanleiding van 
een door, tenminste 20, in de bewuste deelafdeling geregistreerde leden, 
ondertekend verzoek daartoe. Het bestuur toetst in dit verband slechts of het 
verzoek voldoet aan bovenstaand vereiste èn of de grenzen van de 
deelafdeling samenvallen met de wettelijke grenzen van één deelgemeente. 

hoofdstuk 6 - FINANCIEN, BEGROTING EN JAARREKENING 
samenvatting (statuten al vervangen bij voorstel D.002a) 
Financiële commissie/ herschikking van de artikelen in consequente volgorde, naar analogie van 
de voorstellen voor de LVC/aanpassen onverenigbaarheid aan voorstel 3.005a (S12.4) 
120 plaats als N122 
121 (reeds geschrapt bij voorstel 2.012e onverenigbaarheden) 
122.1 (bij voorstel 2.033 reeds art.nr. verwijzing veranderd in art. 040) 
122 plaats alsN123 
123 plaats als N124 
124 plaats als N 120 
125 plaats als N121 
074.1d vervang "art. 125 lid 4" 

door art. N121 lid 4 
126.1 ,2,3 plaats als N125.1 ,2,3 
127.1/7 plaats als N126.1/7 
128.1/4 plaats als N127.1/4 
126.3 (reeds bij voorstel 4.001 f gewijzigd) 
127.3 (reeds behandeld bij voorstel A.001 c redactioneel) 
jaarrekening wordt ... ter goedkeuring aangeboden 
toelichting: herstel onjuistheid 
128.2 vervang "goedgekeurd" 

door ter goedkeuring aangeboden 
129.1 ,2 plaats als N128.1 ,2 
correctie verwijzing 
130.1 a vervang 

130.1abcd 
130.2 
131.1 
131.1/4 
132.1a 
132.1abcd 
132.2 
133.1 
133.1/4 
134 

door 
plaats 
plaats 

plaats 

plaats 

plaats 
plaats 

sub d 
sub c 
als N129.1 abcd 
als N129.2 
(reeds gewijzigd bij voorstel 4.001 g over fin. bijdrage afd.) 
als N130.1/4 
(reeds gewijzigd bij voorstel 4.001 h over fin. bijdrage afd.) 
als N131.1 abcd 
(reeds behandeld bij voorstel 4.001j) (wordt N131.2) 
(reeds behandeld bij voorstel 4.001 k over fin. bijdrage afd.) 
als N132.1/4 
als N133 (N134/139 worden p.m.) 

hoofdstuk 7 - DE BESTUURDERSVERENIGING 
samenvatting 
140.3 
vereenvoudiging 
140.5 vervang 

door 

141.1 vervang 

(statuten reeds vervangen bij voorstel D.002a) 
(reeds behandeld bij voorstel A001 .d redactioneel) 

geheel lid 
Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig artikel 9 van de statuten en indien 
niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid artikel 140.1. 
"zodra aan de contributieverplichting is voldaan" 
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7.001c 

7.002 
p.m. 
7.002a 

8.000 
N.B. 1 
N.B. 2 

N.B. 3 

N.B. 4 

N.B. 5 

p.m. 
8.001 
8.001a 

8.002 
p.m. 
8.002a 
p.m. 
8.002b 

8.002c 

8.002d 

8.003 
8.003a 

8.003b 

8.003c 
p.m. 
p.m. 

8.004 

door 

141.2 en 3 vervang 

indien en voor zolang de contributieverplichting uit hoofde van het 
lidmaatschap van de bestuurdersvereniging is voldaan. 
beide leden door 1 nieuw lid 141.2 
De leden van de Bestuurdersvereniging vormen tezamen de Algemene 
Ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging (ALB). Zij stelt een 
verenigingsreglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten die strijdig 
zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement. 

adviseurs van het bestuur van de Bestuurdersvereniging 
142 (reeds vervangen term PSVI in voorstel S.007a) 
142 vervang "De directeur van het landelijk secretariaat en de directeur van het PSVI 

fungeren" 
door Een vertegenwoordiger namens het hoofdbestuur en de directeur van het 

opleidingscentrum kunnen fungeren 

hoofdstuk 8 - GESCHILLEN 
als volgorde is aangehouden de artikelvolgorde van het oude huishoudelijk reglement; 
omdat binnen dit hoofdstuk behoorlijk is gewijzigd niet alleen in de volgorde van artikelen of artikelleden, 
maar ook in delen van artikelleden staat hier en daar tussen haakjes voor de duidelijkheid de plaats van 
herkomst van sommige tekstdelen vermeld. Een enkele maal staat ook een verwijzing op de plaats van 
het nieuwe art. nr. 
omdat de kern van een aantal wijzigingsvoorstellen gerelateerd is aan verschillende uit elkaar liggende 
artikelen, volgen van die voorstellen hieronder allereerst de samenvatting en de verwijzing van de artikelen; 
op de plaats van de artikelwijziging zelf, vindt U dan weer een verwijzing naar de samenvatting van de 
kern. Daar waar de artikelwijzigingen opeenvolgend zijn, staat de kern van de wijzigingsvoorstellen 
aangegeven direct voor die artikelwijzigingen. 
In dit hoofdstuk worden veel artikelen over het geschillencollege zodanig herschikt en geherformuleerd, 
dat de regels helderder zijn en zo veel mogelijk de procedure in de tijd gevolgd wordt. 
betreft: wijzigingsvoorstellen oud art. 152.2, 154, 155, 156.2, 157.2, 158.1 ,2,3. 
het mogelijk maken voor de voorzitter om deel uit te maken van een kamer 
toelichting: maakt het voorzitterschap meer aantrekkelijk en vergroot daardoor de mogelijkheid tot het 

aantrekken van goede kandidaten; er zijn overigens artikelen gecreëerd om 
belangenverstrengeling te voorkomen 

betreft: wijzigingsvoorstellen oud art. 156.3b en 160.2 en nieuw art. nr. 154.4 

samenvatting (statuten reeds vervangen bij voorstel D.002a) 
nader aanduiden aanbeveling 
150.2 voeg toe tussen "een" en "aanbeveling" 

schriftelijke, gemotiveerde 
verplaatsen/hernummeren/redactionele fout herstellen 
151.1 (moet zijn 151, geheel art. reeds geschrapt bij voorstel 2.012e) 
152.1 plaats als N151.1 
152.2 (bij voorstel 2.033h reeds art. verwijziging gecorrigeerd) 
152.2 plaats "Met inachtneming" Vm "reglement" 

als N151.2 zin 1 
152.2 plaats "De ALV kan" Vm "ontheffen" 

als N151.2 zin 5 
152.3 plaats geheel lid 

als N151.2 zin 3 en 4 
het instellen van een plaatsvervangend voorzitterschap van het geschillencollege 
152.2 voeg toe na "huishoudelijk reglement." 

152.4 

153 
160.2 

plaats 
vervang 
door 

plaats 
schrap 

Het geschillencollege kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter 
aanwijzen overeenkomstig bijlage C van het huishoudelijk reglement. 
als N151.2 zin 2 
gehele lid 
Indien de voorzitter van het geschillencollege aftreedt, neemt de 
plaatsvervangend voorzitter zijn taken waar, totdat door de eerstvolgende 
ALV een nieuwe voorzitter is gekozen. 
als N151.3 
geheel artikel (overbodig) 
(m.b.t. plv. voorzitterschap zie ook voorstel 8.014a) 
(N152.1 komt gewijzigd van oud 158.1 - N152.2 komt van oud 158.2-
N152.3 komt van oud 158.3) 

de behandeling van geschillen 
herschikken en herformuleren van de artikelen over het geschillencollege zodanig dat de regels 
helderder zijn en zo veel mogelijk de procedure in de tijd gevolgd wordt; 
toevoegen van de bevoegdheid van de voorzitter van het GC om geen kamer in te stellen en de 
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8.004a 
8.004b 

p.m. 
8.005 

8.005a 

8.006 

8.006a 

8.006b 

8.007 
8.007a 

8.007b 

8.007c 

8.007d 
8.007e 
8.008 
8.008a 

8.009 
8.009a 

8.009b 
8.009c 

36 

gemotiveerde beslissing hieromtrent binnen 2 weken te laten weten 
154 plaats alsN152.4 
155 vervang geheel artikel en plaats als resp. 

door N153.1 Een als zodanig aanhangig gemaakt geschil wordt onverwijld in 
handen gesteld van de voorzitter. Deze gaat eerst na of: 
a. het een geschil betreft dat op grond van het bepaalde in artikel 25 van 
de statuten behoort tot de taak van het geschillencollege, èn; 
b. het geschil, gelet op de daarop van toepassing zijnde regelgeving, tijdig 
aanhangig is gemaakt. 
N153.2 Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in het vorige lid onder a. 
en b., kan de voorzitter volstaan met de gemotiveerde beslissing geen 
kamer in te stellen. De voorzitter doet een afschrift van deze beslissing zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, aan de betrokkenen 
toekomen. 
N153.3 Als het geschil tot de competentie van het geschillencollege behoort 
en tijdig aanhangig is gemaakt, kan de voorzitter, alvorens een kamer aan te 
wijzen, trachten de partijen te verzoenen. 
N153.4 In de gevallen waarin een verzoeningspoging niet tot resultaat leidt, 
maakt de voorzitter geen deel uit van de kamer die het geschil behandelt. 
(153.4 heeft relatie met art. 156.3 in voorstel 8.007a) 

schrappen van de bepaling vooraf wie als voorzitter van de kamer optreedt 
toelichting: overbodige regel, de leden van de kamer kunnen dit onderling uitmaken 
156.1 schrap Als voorzitter van de kamer zal het lid optreden, dat het langst deel uitmaakt 

van het college. 
plaats als N154.1 

het maken van een uitzondering voor spoedeisende gevallen bij in de gelegenheid stellen van het 
indienen van een verweerschrift en het partijen in de gelegenheid stellen in elkaars aanwezigheid te 
worden gehoord 
toelichting: gegroeid gebruik, werkt verhelderend voor partijen en kamer 
156.2 vervang geheel lid 

156.2 

door Alvorens een uitspraak te kunnen doen, stelt de kamer 

plaats 
voeg toe 

a. de partij, tegen wie het geschil aanhangig is gemaakt - behoudens 
spoedeisende gevallen - in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen; 
als N154.2 
N154.2b partijen in de gelegenheid in elkaars aanwezigheid te worden 
gehoord. 

vervolg kern .... betr. mogelijkheid dat voorzitter GC zitting heeft in kamer 
156.3 schrap "de voorzitter van het college kan geen deel uitmaken van enige kamer." 

157.1 

157.1 

157.2 

plaats 
voeg toe 

plaats 
voeg toe 

vervang 
door 
plaats 

(nieuw N153.4 bij voorstel 8.004b gaf al aan wanneer de voorzitter geen 
deel kan uitmaken van een kamer) 
als N154.3 
tussen "geschil" en "persoonlijk" 
zodanig 
als N155.1 
na "betrokken zijn." 
dat de onpartijdigheid gevaar loopt. 
"zal steeds worden aangenomen bij: 
wordt steeds aangenomen bij 
"Een zodanig ... zal .. aangenomen ... a,b,c .. geweest" 
in N155.1 tussen (nieuw) "gevaar loopt" en (oud) "Bij twijfel" 

157.1 plaats "Bij twijfel" Vm "gehoord worden" als eind N155.1 
157.2 plaats "Door ieder" Vm "gevaar loopt" als N155.2 
verbeteren van de formulering van de wrakingsprocedure 
157.3 vervang gehele lid 

door De gemotiveerde beslissing tot wraking wordt door de voorzitter genomen op 
een zodanig tijdstip, dat de reeds geplande behandeling - behoudens in 
uitzonderlijke gevallen - op een daartoe aangekondigde datum en tijdstip 
doorgang kan vinden. Alvorens tot zijn beslissing te komen, hoort de 
voorzitter - zo nodig telefonisch - degene, die om wraking heeft verzocht, 
evenals het betrokken lid. 

plaats als N155.3 
verplaatsingen en hernummeringen 
158.1 schrap "als bedoeld in art. 25 van de statuten" 

158.2 
158.3 

plaats rest als nieuw art. N152.1 
plaats als N152.2 
plaats als N152.3 
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p.m. 
8.009d 

p.m. 
8.009e 

8.010 
8.010a 

8.011 

8.011a 

8.011 b 

8.011c 

8.012 

8.012a 
8.012b 

8.012c 

8.012d 
8.012e 

8.013 

8.013a 

8.014 

158.4 vervang 
door 
en plaats 

158.5 vervang 
door 

(bij voorstel 8.004a is oud art. 154 al N152.4 geworden) 
158.2 
N162 
als N156.1 
(bij voorstel 8.017b komt gewijzigd 163 naar N156.2) 
geheel lid 
De voorzitter van de kamer die het geschil behandelt, is met inachtneming 
van het bepaalde in het reglement van orde) vrantwoordelijk voor een 
zorgvuldige behandeling van het geschil. De voorzitter van de kamer draagt 
er in ieder geval zorg voor dat 
a. beide partijen de beschikking hebben over alle op het geschil betrekking 
hebbende stukken; 

plaats 
beslissing in geschillen 
verplaatsen van kopje 

b. het bepaalde in art. N154.2 wordt nageleefd. 
als N156.3 

van voor oud artikel 160 
naar voor nieuw artikel 158 

preciseren moment en plaats van ontvangst geschil; tevens herstellen van enkele onvolledige 
nummers in de verwijzingen 
159.a vervang "uiterlijk tien dagen na de dag waarop een geschil bedoeld in art. 16 lid 7, 

159.b 

159.c 

door 

vervang 
door 
plaats 
vervang 

door 

plaats 
vervang 

door 

art. 17 lid 3 en art. 24 lid 4 aanhangig is gemaakt" 
"uiterlijk tien werkdagen na de ontvangst op het landelijk secretariaat van de 
brief waarin een geschil als bedoeld in art. N040.5, N040.6, N011.3 en art. 
N026.4 aanhangig is gemaakt. 
art. 36 lid 3 
art. N039.3 
als N157a 
"uiterlijk één maand na de dag waarop een geschil bedoeld in art. 7 lid 2 
van de statuten, art. 25 lid 1 van de statuten en art. 4 lid 2 aanhangig is 
gemaakt" 
"uiterlijk één maand na de ontvangst op het landelijk secretariaat van de 
brief waarin een geschil als bedoeld in art. 07 lid 2 van de statuten, art. 25 
lid 1 van de statuten en art. 004 lid 2 aanhangig is gemaakt'' 
als N157.b 
"uiterlijk drie maanden na de dag waarop een geschil bedoeld in art. 25 lid 2 
van de statuten en art. 86 lid 2 aanhangig is gemaakt'' 
"uiterlijk één maand na de ontvangst op het landelijk secretariaat van de 
brief waarin een geschil als bedoeld 1n art. 25 lid 2 van de statuten en art. 
083 lid 2 aanhangig is gemaakt" 

plaats als N157.c 
schrappen van het vermelden of een uitspraak al dan niet met eenparigheid van stemmen is 
genomen; procedurele vereisten 
toelichting: dit is niet relevant voor de uitspraak en werkt alleen maar eventuele onvrede met de 

160.1 zin 1 
160.1 

160.1 

160.1 
160.1 

beslissing in de hand 
plaats De kamer Vm "stemmen" als N158.1 zin 1 
schrap Bij de beslissing wordt vermeld of deze met eenparigheid dan wel bij 

vervang 

door 

plaats 
plaats 
schrap 

meerderheid van stemmen is genomen. 
"Een beslissing kan slechts dan genoemen worden, indien de kamer voltallig 
is en aan de procedurele vereisten, genoemd in de artikelen 156, 158 en 
159 is voldaan." 
De kamer neemt een beslissing met inachtneming van de procedurele 
vereisten vervat in dit hoofdstuk en bij voltalligheid. 
als N158.1 zin 2 
"De beslissing der kamer" Vm "gemotiveerd gegeven" als N158.1 zin 3 
De leden der kamer die een van de meerderheid afwijkend standpunt 
innemen kunnen daarvan schriftelijk doen blijken. Een desbetreffend 
schrijven wordt als bijlage gevoegd bij de beslissing. 

het onverwijld melden van het dictum van de uitspraak aan de partijen 
toelichting: bevestiging gegroeid gebruik, prettig voor partijen 
160.1 vervang "Zij" 

door Het dictum van de uitspraak 
plaats als N158.1 zin 4 

het vervangen van een verwijzing naar artikelen inzake procedurele vereisten door de bredere 
verwijzing van het gehele hoofdstuk en het beperken tot een beroepsmogelijkheid tot "het menen 
benadeeld te zijn" 
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8.014a 

8.015 
8.015a 

8.015b 
8.016 

8.016a 

8.016b 
8.016c 
8.017 
8.017a 

8.017b 

8.018 
8.018a 

9.000 
p.m. 
p.m. 
9.001 
9.001a 
9.001b 

9.001c 

0.000 
0.001 
0.001a 
0.002 

0.002a 

0.002b 

toelichting: 
160.2 

deze verwijzing is terecht breder en onnodige beroepen om verzoek worden vermeden 
vervang ", genoemd in artikel 156 lid 2 en 3, artikel 158 lid 2 en artikel 159 niet is 

voldaan" 
door vervat in dit hoofdstuk niet is voldaan, en daardoor benadeeld te zijn 

wederom in relatie tot instelling plaatsvervangend voorzitter 
160.2 voeg toe na "voorzitter van het geschillencollege" 

vervang 
door 
voeg toe 

, dan wel diens plaatsvervanger indien de voorzitter deel heeft uitgemaakt 
van de kamer 
", die onverwijld een onpartijdig onderzoek instelt" 
. Deze stelt onverwijld een onpartijdig onderzoek in 
tussen "beslist" en "- àf" 
hij 

160.1,2 plaats aldus (8.014a + 8.015a) gewijzigd als N158.1 ,2 
met ontvangstbevestiging i.p.v. aangetekend 
toelichting: dit heeft hetzelfde effect, maar is meer practisch en goedkoper. 
161 .1 vervang "per aangetekend schrijven" 

door met ontvangstbevestiging 
plaats als N159.1 

161.2,3 plaats als N159.2,3 
162 plaats als N160 
het bepalen dat het geschillencollege definitief een reglement van orde vaststelt 
163 vervang "kan ... vaststellen" 

door stelt ... vast 
163 schrap "door het reglement van orde als bijlage K bij het huishoudelijk reglement te 

voegen" 
plaats 

hernummering 
als N156.2 

164 plaats als N162 

hoofdstuk 9 - ADVIESRADEN 
samenvatting 
172.1 

(reeds geschrapt bij voorstel D002a) 
(reeds geschrapt bij voorstel 2.012e, onverenigbaarheden) 

172.2 plaats als N172 
"één" 
twee 
gehele lid 

177.2 vervang 
door 

178 vervang 
door Het dagelijks bestuur voorziet in het secretariaat van de raad door een van 

de medewerkers als "toegevoegd secretaris" beschikbaar te stellen. Het 
secretariaat heeft zijn zetel ten kantore van het landelijk secretariaat. 

hoofdstuk 10- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
vervangen overgangsregeling 
190 schrap geheel artikel 
uitdienen lopende zittingstermijn leden dagelijks bestuur 
toelichting: Dit voorstel houdt verband met het overgaan naar een (gedeeltelijk) betaald voorzitterschap. 

191 

192 

BIJLAGEN 

Realisatie daarvan vergt enige tijd. Het is daarom wenselijk voor de 3 vervallende DB
functies een ruime overgangsperiode te creëren. 
vervang geheel artikel 
door De nieuwe bepalingen met betrekking tot zittingstermijnen per periode zijn 

ook van toepassing op leden die bij het van kracht worden van deze 
bepalingen reeds in functie zijn, met uitzondering van de leden van het 
dagelijks bestuur wier functie volgens art. 1 05.1 is komen te vervallen. 
Hiervoor geldt dat de functie wordt opgeheven bij het verstrijken van de 

plaats 
plaats 

oude zittingstermijn van de lopende periode, of zoveel eerder als mogelijk. 
als art. N190 
als N191 

D MODEL VERKIEZINGSREGLEMENT (bijlage D) 
p.m. (reeds geschrapt bij diverse voorstellen in hoofdstuk 2) 

F STICHTING POLITIEK SCHOLINGS- EN VORMINGSINSTITUUT D66 I 
OPLEIDINGSCENTRUM D66 

p.m. (naam reeds gewijzigd in voorstel S007a) 
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p.m. 

G 
p.m. 

H 
H.001 
H.001a 

J 
p.m. 
p.m. 

samenvatting (reeds vervangen bij voorstel D002a) 

CONGRESREGLEMENT (bijlage G) 
(bij voorstel 4.013a reeds voorgesteld deze bijlage geheel te schrappen) 

REDACTIESTATUUT DEMOCRAAT (bijlage H) 
schrappen verplichting aparte Democraatbegroting aan ALV voor te leggen 
5 vervang "door het hoofdbestuur aan de ALV voorgelegd na overleg met de 

redactieraad 
door , na overleg met de redactieraad, vermeld in de partijbegroting 

REGLEMENT VAN DE BESTUURDERSVERENIGING (bijlage J) 
samenvatting (statuten is reeds geschrapt bij voorstel D.002a) 
018.1 (wijziging PSVI in OC reeds behandeld bij S.007a) 

VOORSTELLEN VOOR WIJZIGINGEN IN TERMINOLOGIE ZOWEL IN STATUTEN ALS IN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

5.017 

S.017a 

5.018 

S.018a 

5.019 

S.019a 

5.020 

S.020a 

A.003 
A.003a 

A.003b 

A.003c 
A.004 

A.004a 

aanpassen terminologie • gewone commissies en ad hoc commissies 
plaats telkens voor de term in HR "ALV" 
toelichting: verwarring ontstaat soms: bedoeld wordt gewone AL V-commissies en ad hoc ALV

commissies, beter dat er dan ook bij te vermelden. Het HB en de BV kunnen immers ook 
gewone en ad hoc commissies instellen. 

SHR voeg toe overal waar het woord "commissies voorkomt in statuten en huishoudelijk 
reglement ervoor zetten al naar gelang van toepassing: 
LV- of ALV 

aanpassen terminologie "vaste commissies" 
toelichting: gebleken is dat de term vaste commissies verwarring schept. 
SHR vervang de term "vaste commissies" 

door permanente ALV-commissies 
aanpassen terminologie "rapportagecommissie" 
toelichting: Voor nieuwe leden is de term "rapportagecommissie" volstrekt zonder inhoud. 
SHR vervang de term "rapportagecommissie" 

door besluitvormingseemmissie 
herziening afkortingen en benamingen voor ledenvergaderingen 
toelichting: Nieuwe leden hebben moeite zich onze afkortingen eigen te maken. Door een logische 

opbouw wordt dit probleem voorkomen. 
vervang in de gehele statuten en huishoudelijk reglement de volgende huidige afkortingen en benamingen 

ALV algemene ledenvergadering 
ARV algemene regionale ledenvergadering 
ASV algemene subregio-vergadering 
AAV algemene afdelingsledenvergadering 
DAV algemene deelafdelingsledenvergadering 
ALB algemene ledenvergadering BV 

door 
congres landelijke ledenvergadering 
RV regionale ledenvergadering 
SV subregionale ledenvergadering 
AV afdelingsledenvergadering 
DV deelafdelingsledenvergadering 
LB landelijke ledenvergadering bestuurdersvereniging 

hernummering en aanpassing inhoudsopgave en trefwoordenregister/uniformeren spelling 
Tengevolge van onderstaande voorstellen zullen de nummers van artikelen en leden van artikelen worden 
gewijzigd zoals hieronder aangegeven. De reglementencommissie krijgt het mandaat om na de 
besluitvorming zo nodig nummers alsnog aan te passen. 
De reglementencommissie krijgt het mandaat om inhoudsopgave en trefwoordenregister conform de 
besluitvorming aan te passen. 
De reglementencommissie krijgt het mandaat om spelling/schrijfwijze achteraf te uniformeren en corrigeren. 
schrappen van alle artikelen of leden daarvan m.b.t. onverenigbaarheden buiten hoofdstuk 2 
toelichting: voor de duidelijkheid thans nog laten staan 
HR schrap alle artikelen of leden daarvan buiten hoofdstuk 2 voorzover zij betrekking 

hebben op reeds in hoofdstuk 2 geregelde onverenigbaarheden. 

HIERNA KUNNEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT IN HUN GEHEEL WORDEN VASTGESTELD. 
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ALV 61: ORGANISATIE 

REGIOVORMING 

Ten einde de recente ontwikkelingen rond Amsterdam 
en Rotterdam zal het voorstel regiovorming in een 
volgende Democraat worden gepubliceerd. 

HB-RESOLUTIE AL TERNATIEVE 
KIESSYSTEMEN (amendeerbaar) 

De op ALV 61 voor te stellen wijzigingen van het 
Huishoudelijk Reglement bevatten geen inhoudelijke 
wijziging van de kiessystemen bij de interne 
verkiezingen, zoals vervat in bijlage B en C van het 
Huishoudelijk Reglement. 

Op diverse niveaus in de partij is discussie ontstaan 
over mogelijke alternatieve kiessystemen. Het gaat 
d~arbij om de wijze van stemmen bij de poststemming, 
n1et het one-man-one-vote systeem als zodanig. Een 
keuze voor alternatieve kiessystemen kan pas 
genomen worden na een grondige discussie in de partij 
op grond van deugdelijk onderzoek naar de praktische 
consequenties. 

Het HB wenst hiertoe de volgende activiteiten te 
ondernemen: 
- het opstellen van een rapport waarin verschillende 

alternatieve kiessystemen voor interne verkiezingen 
worden vergeleken 
tijdens de komende AR-verkiezingen een 
experiment uitvoeren met verschillende 
kiessystemen 
bij deze AR verkiezingen zal het resultaat worden 
vastgesteld volgens bijlage B/C van het vigerende 
HR en niet een van de andere geteste systemen 
op grond van de resultaten van bovenstaande 
activiteiten zal het HB een gefundeerd voorstel 
doen aan ALV 62 omtrent het al dan niet wijzigen 
van de in bijlage B en C omschreven kiessystemen. 

De ledenvergadering stemt in met de voorgenomen 
activiteiten van het Hoofdbestuur. 

VOORSTEL LANDELIJKE 
VERKIEZINGSCOMMISSIE VERKIEZINGEN 
ADVIESRAAD 1996 (amendeerbaar) 

1. tijdpad 

1.1. De kandidaatstelling voor de adviesraad 1996 
opent op 8 januari 1996 en sluit op 27 februari 
1996, 12.00 uur. 

1.2. De presentatieperiode loopt van 26 maart Vm 26 
april 1996. 

1.3. De stembus sluit op vrijdag 3 mei 1996, 12.00 
uur. 

2. Minimum aantal te behalen stemmen om voor 
verkiezing in aanmerking te komen. 

40 

2.1. Indien het aantal kandidaten kleiner is dan of 
gelijk is aan het aantal aan een regio 
toegewezen zetels, dan dient een kandidaat op 
minimaal 50% van de binnengekomen 
stembiljetten te zijn vermeld om voor verkiezing 
als (plaatsvervangend) lid van de adviesraad in 
aanmerking te komen. 

2.2. Indien het aantal kandidaten groter is dan het 
aantal aan de regio toegewezen zetels, dan 
dient een kandidaat op minimaal 10% van de 
binnengekomen stembiljetten te zijn vermeld om 
voor verkiezing in aanmerking te komen. 

Toelichting: 
De voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk 
Reglement gaan er van uit dat bij interne verkiezingen 
de desbetreffende ledenvergadering een aantal 
besluiten neemt als nadere uitwerking van het 
Huishoudelijk Reglement. Dit betreft de data die gelden 
voor opening en sluiting van de kandidaatstelling, en 
het minimum aantal stemmen dat een kandidaat moet 
behalen om voor verkiezing in aanmerking te komen. 
Als de voorstellen voor wijziging van het HR worden 
aangenomen, dient de ALV tevens enkele besluiten te 
nemen ter voorbereiding op de adviesraadverkiezingen 
van begin 1996. 

De in het tijdpad genoemde data zijn gebaseerd op art. 
20 van het gewijzigde Huishoudelijk Reglement. Op het 
moment van het schrijven van dit voorstel, is de 
planning van de Democraat in de desbetreffende 
periode nog niet bekend. Zonodig zal het voorstel 
worden aangepast. 

Bij het vaststellen van het minimum aantal te behalen 
stemmen om voor verkiezing in aanmerking te komen 
wordt een onderscheid gemaakt tussen regio's waar 
het aantal kandidaten groter is dan het aantal aan die 
regio toegewezen kandidaten en regio's waar dan niet 
het geval is. 

Indien het aantal kandidaten kleiner is dan of gelijk is 
aan het aantal toegewezen zetels, moet er toch een 
verkiezing plaatsvinden, om te beoordelen of de 
desbetreffende kandidaten het vertrouwen van de 
leden hebben. Als meer dan de helft van de binnen
gekomen stembiljetten zich uitspreekt voor de 
verkiezing van een kandidaat, dan is die gekozen. 

Bij een groot aantal kandidaten is het niet doenlijk om 
de grens ook bij 50% te zetten. De leden beoordelen 
hier niet alleen of zij een kandidaat wel of niet geschikt 
vinden, maar zij dienen ook een keuze te maken 
tussen de kandidaten. Tot nu toe wordt bij vergelijkbare 
verkiezingen in D66 (vaststellen van kandidatenlijsten 
voor gemeenteraden, provinciale staten, eerste kamer 
en Europees parlement) de regel gehanteerd dat een 
kandidaat op 10% van de stembiljetten vermeld moet 
zijn om voor plaatsing op de kandidatenlijst in 
aanmerking te komen. Voorgesteld wordt om daar bij 
aan te sluiten. 
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ALV 61: VACATURES BESTUREN EN COMMISSIES 

Tweede kennisgeving van de vacatures waarin de ALV 
op 24 en 25 november 1995 zal voorzien. 

De kandidaatstelling sluit op 19 september 1995 om 
12.00 uur. Ingevulde kandidaatstellingsformulieren 
moeten dan binnen zijn bij het Landelijk Secretariaat 
(LS). Kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijgbaar bij 
het Landelijk Secretariaat, Noordwal 1 0, 2513 EA Den 
Haag, tel. 070-356 6066. De meeste vacatures 
ontstaan doordat het lid in het voorjaar aan het einde 
van zijn/haar zittingstermijn komt. 

Hoofdbestuur 
Dagelijks Bestuur 
publiciteitscoördinator (herkiesbaar) 
Info: Wim Vrijhoef (partijvoorzitter), 080-447 508 of 
Jan-Dirk Sprokkereef (LS), 070-356 6066. 

Taak: 
De publiciteitscoördinator is binnen het Hoofdbestuur 
en het Dagelijks Bestuur primair verantwoordelijk voor 
de organisatie van de in- en externe communicatie en 
publiciteit. 
Profiel: 
kennis en ervaring op het gebied van Public Relations 
en marketing; 
- creatieve persoonlijkheid 
- goed gevoel voor politieke verhoudingen in de 

partij; 
- affiniteit voor het politieke handwerk in 

vertegenwoordigende lichamen; 
- goed organisatorisch inzicht; 
- goede contactuele eigenschappen; 
- minimaal 10 uur per week beschikbaar 

regio-Hoofdbestuursleden 
Drenthe (niet herkiesbaar) 
Overijssel (herkiesbaar) 
Noord Holland (niet herkiesbaar) 
Urnburg (niet herkiesbaar) 
Info: Han Westerhof, vice-voorzitter organisatie 
tel: 015-628648 of Jan-Dirk Sprokkereef (LS) 
tel: 070-356 6066. 

Taak: 
Het regio-Hoofdbestuurslid verzorgt de communicatie 
tussen het Hoofdbestuur (HB) en de regio, met als 
speciaal aandachtspunt het overbrengen van politieke 
en organisatorische signalen van regio en afdelingen 
naar het HB. 
Profiel: 
- partijfuncties vervuld binnen de eigen regio; 
- in staat zijn een netwerk van contacten binnen de 

eigen regio te onderhouden; 
- voldoende tijd beschikbaar hebben voor het 

bijwonen van de vergaderingen van HB, 
regiobestuur en algemene regiovergadering, 
alsmede voor andere bijeenkomsten op regionaal 
niveau om op de hoogte te zijn van regionale en 
lokale problemen; 

- in staat zijn namens het HB problemen te helpen 
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oplossen binnen de regio op het moment dat 
besturen en/of fracties deze zelf niet kunnen 
oplossen; 

- in staat zijn politieke besluitvorming en visies van 
HB en Tweede Kamerfractie te verwoorden op 
regionaal en lokaal niveau; 

- in staat zijn het voorzitterschap van HB
werkgroepen te vervullen; 

- contacten onderhouden met het Landelijk 
Secretariaat. 

Het Hoofdbestuur heeft het recht om een voordracht te 
doen voor de functies in het Dagelijks Bestuur. 
De Algemene Regiovergadering heeft dit zelfde recht 
voor het Hoofdbestuurslid van de eigen regio. 

Financiële commissie 
2 leden lid (einde 1" termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Ewout 
Cassee (voorzitter FC ): 023 - 249 147. 

Geschillencollege 
voorzitter (niet herkiesbaar) 
lid (einde 1" termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Marianne 
van der Ham (voorzitter GC ): 071 - 132 236. 

landelijke Verkiezingscommissie 
3 leden (waarvan 2 einde 1" termijn, herkiesbaar, en 1 
niet herkiesbaar). 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Gert 
Warmerdam (voorzitter LVC): 079 - 617 916. 

Programmacommissie 
3 leden (waarvan 2 nieuwe vacatures, en 1 niet 
herkiesbaar). 
De Programmacommissie zoekt versterking o.a. met 
deskundigheid op het gebied van financiële, 
economische en budgettaire zaken. 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Michel van 
Hulten (voorzitter PC ): 03200 - 21279. 

Rapportagecommissie 
3 leden (waarvan 1 einde 1" termijn, 1 niet herkiesbaar 
en 1 nieuwe vacature). 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Jim van 
Beusekom (voorzitter RC): 070 - 362 0922. 

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 
voorzitter (einde 2" termijn, herkiesbaar) 
4 leden (waarvan 2 einde 2" termijn, herkiesbaar, 1 
einde 1" termijn, herkiesbaar en 1 einde 2" termijn) 
Info: bel met de SWB in kantooruren: 070 - 356 6039. 

Bestuur Opleidingscentrum 
1 penningmeester (einde 1" termijn, herkiesbaar) 

2 leden (waarvan 1 einde 1" termijn, herkiesbaar 
en 1 einde 1 • termijn, niet herkiesbaar). 
Info: bel in kantooruren met Leo Pinxten (directeur 
Opleidingscentrum): 070 - 356 6043. 

41 



ADVIESRAAD 

ADVIESRAAD 10 JUNI1995. 

In de adviesraadvergadering van 1 0 juni jl. is 
gesproken over het (gewenste) imago van D66, de 
intergouvernementele conferentie '96 en de financiële 
verhoudingenwet (herverdeling van het 
gemeentefonds). 

D66-IMAGO. 

Aan de hand van een korte notitie is in de Adviesraad 
in een eerste ronde gesproken over D66 en haar 
imago. Welk imago heeft de partij? Welk imago denkt 
de partij dat ze heeft? Welk imago zouden we willen 
hebben? Komen de waarden op grond waarvan D66-
ers handelen voldoende naar buiten in de 
beeldvorming? Is het beeld van D66 als naar buiten 
wordt getreden samen te vatten in begrippen als open, 
onafhankelijk en toekomstgericht. 
De discussie heeft in ieder geval voldoende aanleiding 
gegeven dit onderwerp een volgende vergadering 
nader te bespreken. 
Suggesties en/of opmerkingen kunnen aan Hans v/d 
Werf (tel.nr. 05241-1833) worden doorgegeven. 
Het Hoofdbestuur wordt geadviseerd een permanente 
stuurgroep in te stellen, die alle uitingen van de partij 
periodiek evalueert en naar aanleiding daarvan 
suggesties formuleert. 

INTERGOUVERNEMENTELE 
CONFERENTIE 1996 (IGC'96). 

Vanuit de europese fractie was voor dit onderwerp 
aanwezig Laurens-Jan Brinkhorst en vanuit de tweede 
kamerfractie Bob van den Bos. 
De IGC'96 dient zich te richten op diverse facetten. In 
een motie heeft de Adviesraad nogmaals uitgesproken 
dat bij de standpuntbepaling inzake "Europa" voor D66 
de democratie te allen tijde prioriteit dient te krijgen. 
Zolang de democratische controle via het Europees 
parlement onvoldoende kan worden uitgeoefend dienen 
de reeds bestaande controle-mogelijkheden via het 
nationale parlement beter te worden benut. 
Besluitvorming dient dan ook zodanig te geschieden 
dat democratische controle mogelijk is. 
In een tweede motie is uitgesproken duurzame 
ontwikkeling als een duidelijke hoofddoelstelling in het 
aangepaste verdrag van Maastricht dient komen te 
staan. 
De inbreng van de parlementariërs wordt in grote lijnen 
door de Adviesraad ondersteunt. Zo dient aansluiting 
van midden- en oost-europese landen de allerhoogste 
prioriteit te krijgen Hierdoor kan de tweedeling in 
europa ongedaan worden gemaakt. Daarnaast dient 
D66 zich van de WD te onderscheiden door te 
benadrukken dat een verdere europese integratie juist 
in het nationale belang van Nederland is. Stagnerende 
Brusselse besluitvorming slaat als een boemerang op 
ons terug. Gebrek aan openheid en democratische 
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legitimiteit is in wezen zelf een stagnerende factor: het 
creëert achterdocht en weerstanden, ook tegen goede 
of onvermijdelijke beslissingen. 

FINANCIËLE VERHOUDINGENWET 
(herverdeling gemeentefonds). 

Het kabinet is voornemens de jaarlijkse uitkeringen uit 
het gemeentefonds anders te verdelen (bij 
gelijkblijvend totaal) en heeft zijn plannen eind 1994 
bekendgemaakt. De plannen hebben veel tegenstand 
opgeroepen. Na het zomerreces zal in de tweede 
kamer besluitvorming hieromtrent plaatsvinden. 
In een eerste ronde heeft de adviesraad kort 
gesproken over enkele politiek relevante vragen. 
Is het politiek aanvaardbaar dat de herverdeling welke 
voor meerdere gemeenten zeer drastisch is in een zeer 
korte termijn (drie jaar) wordt doorgevoerd. Is het juist 
dat voor de berekening van de bijdrage uit het 
gemeentefonds per individuele gemeente niet alleen 
een uitgavenijking plaatsvindt maar tevens een 
inkomstenijking. In het voorstel wordt ervan uitgegaan 
dat iedere gemeente de (theoretische) 
belastingcapaciteit van de OZB maximaal benut. 
Dat een herverdeling van het gemeentefonds 
noodzakelijk is wordt niet bestreden. Dat deze 
herverdeling "ten gunste" van de grote steden komt 
evenmin. Echter in hoeverre het huidige voorstel 
bestuurlijk zorgvuldig is en goed onderbouwt wordt 
betwijfeld. De Adviesraad zal in haar vergadering van 
september de tweede kamer hieromtrent adviseren. 
Suggesties en/of opmerking kunnen (door wethouders 
financiën) worden doorgegeven aan Paul Doucet 
(tel.nr. 030-283979). 

ACTUELE POLITIEKE MOTIES. 

De Adviesraad dringt er bij de D66-fractie op aan om 
de nodige initiatieven te nemen teneinde alsnog te 
komen tot de aanleg van een tunnel onder het 
Pannerdenskanaal. De aanleg van een tunnel is in 
vergelijking met de aanleg van een brug een betere 
waarborg om de natuurwaarden van het 
Natuurstrangergebied bij Zevenaar/Duiven te 
behouden. 
De Adviesraad ondersteunt het door de D66-tweede 
kamerfractie gevoerde beleid en de daarbij 
gehanteerde onderbouwing met betrekking tot het 
kabinetsvoorstel uitbreiding Schiphol. 
Een motie dat Nederland geen extra manschappen 
moet leveren voor de Internationale Interventiemacht is 
niet aangenomen. 
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I OPLEIDINGSCENTRUM 

THEMADAG VEILIGHEID 
zaterdag 2 september 

Het Opleidingscentrum organiseert op zaterdag 2 september in het Volksbuurtmuseum in Den Haag een 
themadag over Veiligheid. 
Albert van der Zalm (D66-raadslid in Den Haag en directeur van de Openbare basisschool in de 
Schilderswijk) begint met een inleiding over hoe er in de praktijk wordt omgegaan met (on)veiligheid. Daarna 
kunnen de deelnemers kiezen uit workshops waarin wordt gediscussieerd (met o.a. Boele Staal en Margreet 
Steenhuisen) over de volgende onderwerpen: gevoelens van onveiligheid, spreidingsbeleid I de sociale stad 
en politietaken. Na deze discussie bieden wij u een lunch aan èn een door 't Gilde georganiseerde wandeling 
door de Schilderswijk. Al lopend door d~ze volksbuurt krijgt u een interessant beeld van oud en nieuw Den 
Haag. Na deze kijk op de werkelijkheid volgt er een Veiligheidsdebat met Jacob Kohnstamm, Peter IJzerman 
(korpschef Twente) en Mieke Bloemendaal (burgemeester Culemborg). Discussieleider Han Polman zal hierbij 
nader ingaan op het integraal veiligheidsbeleid versus het grote-stedenbeleid; meer veiligheid versus minder 
politie; winkeliers en burgers en particuliere beveiligingsbureaus. 

Kom zaterdag 2 september naar Den Haag en neem een introducé mee. Kosten voor deze dag zijn per 
persoon f45,00. 

FINANCIËLE MIDDELEN EN 
MANAGEMENT 
zaterdag 2 september 

Opleidingscentrum en Bestuurdersvereniging 
organiseren op 2 september een dag over financiële 
middelen en financieel management voor de lokale 
en regionale overheid. 
In een serie workshops en plenaire inleidingen 
wordt door een aantal deskundigen ingegaan op de 
actuele ontwikkelingen. Aan de orde komen onder
meer: lokale belastingen, Europese subsidies in 
relatie tot de lokale en regionale overheid, 
kerntakenbudgettering en doelmatigheid, de 
financiële verhoudingswet, financiële 
sturingsmiddelen. 
De bijeenkomst vindt plaats te Ede. De kosten zijn 
f32,50 voor leden van de Bestuurdersvereniging en 
f52,50 voor niet-leden. Deelnemers krijgen een 
acceptgiro toegestuurd. Kosten zijn inclusief koffie, 
thee en lunch. 

KENNISMAKINGSDAG 
zaterdag 23 september 

BASISCURSUS GEMEENTE EN 
FINANCIËN 
zaterdag 16 september 

Wet- en regelgeving rond gemeentefinanciën zijn 
per 1995 ingrijpend veranderd. Om u van deze 
ontwikkelingen op de hoogte te brengen organiseert 
het Opleidingscentrum een basiscursus. 
Tijdens deze cursus komen aan de orde: 
comptabiliteitsvoorschriften 1995, tijdelijke 
verfijningsregels 1995, de herziene Financiële 
Verhoudingswet, de cyclus van financiële 
instrumenten zoals Voorjaarsnota, Meerjarenraming, 
Begroting. 
Deelnemers ontvangen vooraf een exemplaar van 
de nieuwste publikatie van het Opleidingscentrum 
Gemeente en financiën. De cursus vindt plaats te 
Utrecht. Begeleider: Flip Huisman. Kosten f35,00 
(inclusief publikatie). 

Kennismaken met D66 kan op 23 september in Den Haag. Onder leiding van twee ervaren D66-ers worden de 
belangrijkste ideeën en doelstellingen van D66 besproken. Er is ruimte voor uw vragen en er wordt aandacht 
geschonken aan de manieren om actief te zijn binnen de partij. De dag wordt begeleid door Leentien Helfferich 
(statenlid in Gelderland) en Boris Dittrich (Tweede Kamerlid). De maximaal 15 deelnemers ontvangen ter 
voorbereiding de vernieuwde brochure 'Maak kennis met D66'. Kosten: f 20,00. 

I 
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OP LEl Dl NGSCENTRU M 

THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 
zaterdag 21 oktober 

Op 21 oktober organiseert het Opleidingscentrum in samenwerking met de Euro-fractie van D66 een themadag 
over D66-politiek en Europa. 
Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door de voltallige Euro-fractie en de Tweede Kamerleden Bob van de 
Bos, Thom de Graaf, Bert Bakker en Marijke Augusteijn. Plenair komen ondermeer aan de orde: de bevoegdheden 
van het Europees parlement in relatie tot de Europese Commissie; de intergouvernementele conferentie '96; D66-
politiek in relatie tot Europa. 
Daarnaast komen in een serie workshops, onder leiding van een lid van de Euro-fractie én een kamerlid, een 
aantal belangwekkende grensoverschrijdende portefeuilles aan de orde: Buitenland en Veiligheid; 
Werkgelegenheidsbeleid; Drugsbeleid en Milieubeheer. 

Deze themadag vindt plaats te Utrecht. 
De kosten zijn /42,50 (inclusief documentatie, koffie, thee, lunch). 

STUDIE/CONTACTDAG VOOR 
(ASPIRANT)WATERSCHAPS
BESTUURDERS 
zaterdag 21 oktober 

In december 1995 worden in Drenthe de verkiezingen 
voor de Waterschappen gehouden. Daarmee zijn alle 
113 Waterschappen van een nieuw bestuur voorzien. 
Voor al die D66-ers onder hen organiseert het D66-
0pleidingscentrum een studie/contactdag. Aan de orde 
komen onder andere de plaats van een waterschap ten 
opzichte van ministerie, rijksdienst, provincie en 
gemeente; geldstromen; D66-criteria omtrent de 
besteding daarvan. Het programma bevat naast theorie 
ook een werkbezoek. 

BIJEENKOMST D66-
AFDELINGSBESTUURDERS 
zaterdag 4 november 

In het najaar van 1995 organiseert het 
Opleidingscentrum in Utrecht een bijeenkomst voor 
afdelingsbestuurders. In vorige bijeenkomsten ging het 
vooral over functionele taken van het afdelingsbestuur 
zoals die van voorzitter en secretaris. In deze 
bijeenkomst zal er meer aandacht zijn voor de politieke 
kant van een afdelingsbestuur. Ondermeer komen aan 
de orde: de relatie met de fractie, de uitvoering van het 
verkiezingsprogramma en de opzet van een 
steunfractie. Afdelingsbesturen worden van het 
definitieve programma, tijdstip en plaats op de hoogte 
gebracht. 

OPROEP AAN ALLE ZITTENDE EN KANDIDAAT-WATERSCHAPSBESTUURDERS 

Laat het Opleidingscentrum weten wanneer u waterschapsbestuurder bent of dat u zich hiervoor heeft gekandideerd. 
Dit in verband met bovengenoemde studie/contactdag. Bel 070 - 356 60 44. 

VOOR DE DRAAD heeft bijna 1500 abonnees, en wordt gelezen door een veelvoud aan raads- en statenle
den, afdelingsbestuurders, leden van de Tweede Kamer en (lokaal) geïnteresseerde D66-ers. 
Het tijdschrift verschijnt tien maal per jaar met artikelen en interviews over lokale en regionale gebeurtenissen, we
tenswaardigheden en nuttige informatie. Voor de Draad laat zien hoe bestuurders en leden van D66 in de rest van 
Nederland te werk gaan. Daarnaast biedt het vergelijkingsmateriaal, nieuws van de Bestuurdersvereniging en het 
actuele aanbod van het Opleidingscentrum. 

Neem een abonnement op Voor de Draad voor /48,00 per jaar. 
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WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

Door de SWB wordt gewerkt voor de politieke 
vertegenwoordiging, de politieke partij en aan de 
'politieke probleemstelling' in het algemeen. Het betreft 
onderwerpen die spelen op het snijvlak van politiek en 
maatschappij en van samenleving en overheid. De 
onderwerpen worden gekozen in samenspraak met de 
kamerfracties, individuele kamerleden en de politieke 
top van D66. Het betreft zaken die op de politieke 
agenda zullen verschijnen en waaraan nader 
onderzoek moet worden besteed. Bij deze formule ligt 
het accent op het denken zelf; analyses, neergelegd in 
publikaties, die moeten leiden tot beleidsgerichte 
uitgangspunten. 

INHOUD IDEE 2-1995 

EEN THEMANUMMER OVER HOGER ONDERWIJS. 

De universiteit binnenste buiten, vraaggesprek met 
René Foqué door Christiaan de Vries 
Hoe staat het met de academische vrijheid èn de 
vrijheid van onderwijs in een verbureaucratiseerde 
universiteit? Een hoogleraar rechtsfilosofie geeft zijn 
visie 

De belaidsgevangenis van het hoger onderwijs, 
interview met Roei in 't Veld door Allan Varkevisser 
Hoe moet er binnen het hoger onderwijs worden 
gereageerd worden op de problemen van massificatie, 
stapeling en betaalbaarheid? Een gesprek met een 
eigenzinnige en consistente hervormer 

Hoger onderwijs in de klem, visies van Louk 
Hagendoorn, Carel Tielenburg, Henk Zeevalking 
Drie meningen over de problemen in het 
wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepson
derwijs en het vraagstuk van massa ven selectie 

Het HOOP van de toekomst, door Hans P.M. 
Adriaansens 
Een toelichting op het onlangs gepubliceerde WAR
rapport 'Hoger onderwijs in fasen' 

Reactie van de Luchthaven Schiphol op het 
redactioneel 'Machinaties' van Idee nummer 1 en een 
naschrift door Christiaan de Vries 

De grote infrastructurele projecten, veel meer van het 
zelfde, door Michel van Hulten 
Het denken over infrastructuur behoeft een 
heroriëntatie, een pleidooi 

COLUMN, Verantwoordelijkheden in de 
gezondheidszorg, door Wim Meyer 
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DE OPEN SAMENLEVING EN HAAR 
VRIENDEN 

Dit is de titel van een 'vriendenboek', een cadeau voor 
Jan Glastra van Loon voor zijn vijfenzeventigste 
verjaardag. 
Ongeveer een jaar geleden werd de idee geboren om 
met Jan in discussie te gaan. In de brochure 'De 
ruimte waarin wij leven', had Jan Glastra van Loon zich 
immers uitgelaten over het open karakter van de ruimte 
waarin wij leven. Wij hebben deze tekst, waarmee het 
boek tevens opent, aan een aantal auteurs voorgelegd, 
waaronder een aantal oud-promovendi, oud-collega's 
en vrienden, wier inzichten door Jan ontegenzeglijk 
interessant gevonden worden. 
En zo groeide het boek, het groeide uit tot een waar 
samenstel van diagnose en commentaar omtrent het 
democratisch karakter van de maatschappij waarin wij 
leven. Als zodanig vormt het een caleidoscoop van 
filosofische, sociologische, juridische, 
cultuurtheoretische en vooral ook persóónlijke 
inzichten. 
Wij hopen met de publikatie van deze inzichten tevens 
iets te doen aan de stilstand van het denken over 
democratie, waar dit zich fixeert op de formele kanten 
en vooral om het management van de democratie. 
Democratie is, naast een vorm van bestuur, ook en 
vooral een levenswijze. En de ruimte hiervoor, daar 
gaat het hier om. 
De auteurs in dit door Boom uitgegeven boek zijn: 
Kees Schuyt, Christiaan de Vries, Pieter Fokkink, lnge 
van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, 
Herman van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, 
Greetje den Ouden-Dekkers, R.A.V. van Haersolte en 
Cees Maris. De SWB kan u het boek met een speciale 
ledenkorting aanbieden. In de boek-winkel is de prijs 
f 39,50. Voor leden van D66 is de prijs f 29,50 (ex 
porto). Bestellen kan telefonisch of d.m.v. de bon op 
pagina 47 en 48 van dit Katern. 

BROCHURE BESTUURLIJKE DILEMMA'S 

ledere bestuurder stuit in zijn functie wel eens op bijna 
onoverkomelijke problemen, delicate kwesties waarin 
het moeilijk kiezen is en waarbij niet onmiddellijk voor 
de hand ligt wat juist, goed en wenselijk is. Deze 
bestuurders bevinden zich met andere woorden in een 
dilemma-situatie. Voor een politicus in het openbaar 
bestuur is zo'n dilemma-situatie uitermate lastig te 
hanteren. Immers, hij functioneert binnen de publieke 
ruimte en kan zich niet voor beraad zomaar van de 
buitenwereld afzonderen en hij is in principe steeds 
aansprakelijk vanwege zijn bijzondere 
verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Wat te 
doen? 
In een gezamenlijke uitgave van het weten-schappelijk 
bureau en de bestuurdersvereniging is getracht om een 
aantal handreikingen te geven aan bestuurders die in 
zulk soort situaties terecht zijn gekomen. Enerzijds om 
hen te helpen tot een oplossing te komen en 
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anderzijds om de achtergronden van het ontstaan 
ervan te onderzoeken. De brochure Bestuurlijke 
Dilemma's bevat derhalve concrete gevalsbe
schrijvingen van bestuurlijke dilemma's en meer 
theoretische achtergrondartikelen over oorzaken en 
gevolgen van dilemma's. Dit heeft een levendige 
confrontatie van praktijk en theorie opgeleverd. 

De brochure is geen handleiding in de Amerikaanse 
'How to'-traditie geworden, maar het is wel een 
interessante onderzoekingstocht door de wondere 
wereld van het openbaar bestuur. Kortom een 
aanrader voor iedereen die in politiek en bestuur is 
geïnteresseerd en zo eens dieper in de praktijk wil 
duiken. De brochure kost f 19,50 (ex porto). 

PUBLIKATIES IN VOORBEREIDING 

Nog voor de zomer zal een SWB-Cahier worden 
uitgebracht over de werking van het openbaar bestuur. 
De tekst wordt behandeld aan de hand van twee 
praktijkvoorbeelden. Informatie bij Carel Tielenburg 

Naar aanleiding van het thema basisinkomen op het 
voorjaarscongres zal deze zomer een 
SWB-Cahier verschijnen over het basisinkomen. In het 
cahier worden ook de inleidingen die tijdens het 
congres over het basisinkomen werden gehouden 
afgedrukt, alsmede de verslagen van de deelsessies. 
Inlichtingen bij Allan Varkevisser. 

In voorbereiding is een brochure over de grondslagen 
van het denken binnen D66. Er blijkt in de partij 
behoefte te bestaan aan meer informatie over 
denkrichtingen die voor D66 relevant kunnen zijn, maar 
niet iedereen is in de. gelegenheid om zelfstandig de 
'bronnen' of de 'klassieken' van inspirerende 
denkrichtingen uitvoerig te raadplegen. Daarom moet 
de brochure de gelegenheid bieden tot 
plaatsvervangend lezen, in de zin van een zorgvuldig 
samengestelde reeks artikelen waarin theoretische 
onderwerpen voor een geïnteresseerd publiek worden 
ontsloten. De brochure zal in het najaar verschijnen. 
Inlichtingen bij Carel Tielenburg. 

Ook in voorbereiding is een publikatie over de 
verhouding tussen technologie en democratie. De 
publikatie beoogt een heroriëntatie op de relatie tussen 
technologie, cultuur en politiek. De publikatie zal in het 
najaar verschijnen. Inlichtingen bij Allan Varkevisser. 

Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden 
conferentie over het thema 'Kunstenpolitiek voor D66' 
wordt nu gewerkt aan een boek over dit thema. Dit 
boek, dat in het najaar moet verschijnen, is een 
gezamenlijke uitgave van het wetenschappelijk bureau 
en de Boekmanstichting, het studiecentrum voor kunst, 
cultuur en beleid. Inlichtingen bij André van der 
Brugge. 

BESTUURDERSVERENIGING I 
BESTUURDERSCONGRES 

zaterdag 30 september van 10.00 tot 16.30 uur 
in het Evertshuis in Bodegraven. 

Tijdens het jaarlijkse bestuurderscongres wordt in 
workshops aandacht besteed aan uiteenlopende 
onderwerpen uit de lokale en provinciale politiek. Doel 
van de dag is om informatie uit te wisselen en 
gemeenschappelijke standpunten te verwoorden. De 
dag wordt bijgewoond door lokale en provinciale 
bestuurders, Eerste- en Tweede-kamerleden, 
Europarlementariërs. En ook de D66-bewindslieden 
worden uitgenodigd voor deze dag. 
In de workshops zullen o.m. de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: bijzondere bijstand; taken van de 
gemeente en de provincie; integratiebeleid; jeugd, 
criminaliteitsbestrijding; de wethouder van buiten de 
raad; referenda, lokaal en provinciaal; algemene 
beschouwingen. 
De kosten voor deze dag bedragen f 32,50 voor leden 
van de Bestuurdersvereniging en f 50,- voor niet
leden. Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch. 

46 

Opgave is mogelijk door de antwoordstrook op pagina 
7 en 8 van dit Katern in te vullen én het verschuldigde 
bedrag over te maken op giro 90866 van D66 Bestuur
dersvereniging te Den Haag o.v.v. nummer 7041. 

CAHIER 'PROFILERING DOOR D66-
WETHOUDERS' 

Een stagiair van de vakgroep Bestuurs- en 
beleidswetenschappen in Nijmegen heeft eind vorig 
jaar in opdracht van de Bestuurdersvereniging een 
onderzoek gedaan naar de profilering door D66-
wethouders. Hij heeft zich daarbij geconcentreerd op 
de vraag of D66-wethouders beschikken over een 
kenmerkende bestuursstijL De resultaten van zijn 
onderzoek zijn weergegeven in het cahier 'Profilering 
door D66-wethouders'. Dit cahier is verkrijgbaar bij de 
Bestuurdersvereniging. De kosten bedragen f 8,- voor 
leden van de Bestuurdersvereniging en f 12,- voor 
niet-leden. 
Belangstellenden kunnen het cahier bestellen 
d.m.v. bestelbon op pagina 47 van dit katern. 
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ALGEMENE BESTELBON 
Landelijk Secretariaat, Opleidingscentrum, Wetenschappelijk Bureau 

en Bestuurdersvereniging 

LANDEUJK SECRETARIAAT 

0 Ik bestel Congresboek A van AL V 61 
0 Ik bestel het pakket aanvullende informatie wijzigingen 

Statuten en Huishoudelijk Reglement (f 5,- incl. porto) 
0 Ik meld .... (aantal) kinderen aan voor de crèche van 

ALV 61 

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van D66 kunt 
u bestellen door f 13,- (incl. porto) over te maken op giro 
1477777 t.n.v. penningmeester D66, Den Haag, o.v.v. 
HHR 4311. 
De nieuwe versie Guni '95) van het DIC-boekje is te 
bestellen door f 10,- over te maken op het zelfde 
gironummer o.v.v. DIC 4313. 

OPLEIDINGSCENTRUM 

IK BESTEL (s.v.p. aankruisen): 

0 GEMEENTE EN FINANCIËN, prijs: /10,00. 
Gemeente en Financiën is een nieuwe praktische 
handleiding voor gemeenteraadsleden. Allereerst wordt 
ingegaan op aard, strekking en gevolgen van de 
gewijzigde Financiële Verhoudingenwet en de nieuwe 
Comptabiliteitsvoorschriften. De cyclus van financiële 
documenten wordt beschreven en er is een hoofdstuk 
gewijd aan het 'financiële instrumentarium' (produktbegro
ting, kengetallen). Naast de nodige feitenkennis vindt u in 
deze brochure vooral ook ideeën en concrete voorbeelden 
waarmee de lokale politicus instrumenten krijgt aangereikt 
om het budget-recht kritisch te hanteren. 
0 MAAK KENNIS MET D66, prijs: /5,00. 
Vernieuwde brochure over D66-beginselen, de 
partijstructuur van D66 en haar ontstaansgeschiedenis. 
0 D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD, 
prijs /25,00. 
Deze publikatie bevat onder andere de volgende 
onderwerpen: 
1 Raad in relatie tot het college en het ambtelijk apparaat; 
1 Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering en 
de media; 
I Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, recht 
van initiatief en amendement, moties. 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK, prijs /15,00. 

0 RAAMWERK '94-'98 /15,- 0 +diskette /20,00. 

(alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief porto) 

0 VOOR DE DRAAD 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING, prijs: /15,00. 
Brochure waarin voorschriften en regels uit Statuten en 
Huishoudelijk reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Bevoegdheden, rollen en taken van voorzitter, 
penningmeester, secretaris, secretaris politiek en van het 
'gewone' bestuurslid worden beschreven. Daarnaast is 
aandacht voor de politieke taak van de afdeling en de 
verhouding tot de gemeenteraadsfractie. 

IK MELD MIJ AAN VOOR (s.v.p. aankruisen): 

0 THEMADAG VEILIGHEID 2 september in Den Haag. 
Kosten /45,00 

FINANCIËLE MIDDELEN EN MANAGEMENT 2 
september in Ede 
0 /32,50 leden Bestuurdersvereniging 
0 /52,50 niet-leden Bestuurdersvereniging 

0 BASISCURSUS GEMEENTEFINANCIËN 16 
september in Utrecht. Kosten /35,00 

0 KENNISMAKINGSDAG 23 september in Den Haag. 
Kosten: /20,00 

0 THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 21 oktober 
in Utrecht. Kosten: /42,50 

Veertien dagen voor aanvang van de cursus krijgt u 
cursusmateriaal thuisgestuurd. Zodra u het 
cursusmateriaal ontvangen heeft, bent u definitief 
ingeschreven en verplicht de cursuskosten met bijgaande 
acceptgirokaart te voldoen. 

Een veelzijdig tijdschrift voor raads- en statenleden, afdelingsbestuurders en (lokaal) geïnteresseerde D66-ers. Verschijnt 
tien maal per jaar met artikelen en interviews over lokale en regionale gebeurtenissen, wetenswaardigheden en nuttige 
informatie. Voor de Draad laat zien hoe bestuurders en leden van D66 in de rest van Nederland te werk gaan. Daarnaast 
biedt het tijdschrift vergelijkingsmateriaal, nieuws van de Bestuurdersvereniging en het actuele aanbod van het Oplei
dingscentrum. Een jaarabonnement kost /48,00. In het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging zit het abonnement 
inbegrepen. 
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I BESTELBON I 
WETENSCHAPPEUJKBUREAU 

IK BESTEL: 0 SWB-Cahier 'Denken over democratie, van forum naar 

0 Het boek 'De open samenleving en haar vrienden' Prijs 
voor leden f 29,50 

0 Brochure 'Bestuurlijke Dilemma's' f 19,50 
0 SWB-Cahier 'Denkend over een nieuw stelsel van 

gezondheidszorg' f 10,-
0 'De waarde van de democratie' f 2,50 
0 SWB-Nota 'Inzet voor vrede' f 12,50 
0 Brochure 'De ruimte waarin wij leven' f 19,50 
0 Brochure 'Referenda en Politiek'. f 19,50 
0 Brochure 'Duurzame Ontwikkeling' f 19,50 
0 Brochure 'De veranderende rol van de politieke 

partijen' f 15,-
0 SWB-Cahier 'In Goede Banen', over het verschijnsel 

migratie f 10,-

partnerschap' f 10,-
0 SWB-Cahier 'Relatie en Huwelijk' f 8,-
0 SWB-Nota 'Op zoek naar publiek' f 5,-
0 SWB-Cahier 'Ingrijpen in menselijk leven' 

f 12,50 

Het tijdschrift Idee 
Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 30 pagina's per 
nummer. Een abonnement kost f 74,- per jaar. Een 
los nummer kost f 17,-

0 Ik neem een abonnement 
0 Ik wil een los nummer 

alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief porlo 

BESTUURDERSVERENIGING 

0 neemt deel aan het Bestuurderscongres op 30 
september in Bodegraven. Maak het verschuldigde 
bedrag (f 32,50 voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en f 50,- voor niet-leden) over 
op giro 90866 van D66 Bestuurdersvereniging te Den 
Haag o.v.v. nummer 7041. 

0 bestelt het cahier 'Profilering van D66-wethouders'. De 
kosten hiervan bedragen f 8,- voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en f 12,- voor niet-leden, te 
voldoen m.b.v. de acceptgiro die u bij het cahier 
ontvangt. 

0 bestelt de bundel over lokaal onderwijsbeleid. 
In deze bundel zijn bijdragen opgenomen van drie 
D66-deskundigen en -bestuurders over de actuele 
ontwikkelingen en met standpunten van de Tweede
Kamerfractie. 
Kosten (f 4,- inclusief verzendkosten) kunt u voldoen 
m.b.v. de acceptgiro die u bij de bundel ontvangt. 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

S.V.P. HIERONDER UW GEGEVENS MET BLOKLETTERS INVULLEN. 

NAAM: 

STRAAT: ...................................................................................................................................................... NR ........ . 

PC en PLAATS: 

TELEFOON: 

FUNCTIE IN D66: 

LIDNUMMER: 

Deze bon opsturen naar het D66, Noordwal 10, 2513 EA DEN HAAG of 
telefonisch bestellen: 070 - 356 6066 
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1i g w Jd K m rlld n mt h ld oocuMENTATIECENrRuM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

"Ik ben geen praatjesmaker" 

~ Hoger onderwijs . . 
:op congres 

~ Reorganisatie . . 
~ maakt partiJ 

~ professioneler . . . . . 
~ Het gaat Louise Groen-. . 
~ man om de knikkers, . 
~ niet om het spel . . . 

De herijking van 

het buitenlands 

beleid 

Milieuwaar den: 

te weinig politiek 

gewicht? 

PARTIJEN 



InscLonden mededelins 

___ " _____ "_ 

De Bestuurdersvereniging van D66 is de vereniging van 
alle gekozen en politiek benoemde lokale, provinciale, lande
lijke en Europese D66-bestuurders. Doelstellingen van de vereni
ging zijn de bevordering van een netwerk van D66-bestuurders, 
bevordering van de uitwisseling van deskundigheid en beharti
ging van de belangen van de leden. 
De Bestuurdersvereniging organiseert bijeenkomsten en con
gressen, geeft eigen cahiers uit en geeft adviezen over politieke 
en bestuurlijke kwesties aan haar leden. De vereniging is een 
subvereniging van D66 en telt zo'n 900 leden. De werkzaamhe
den worden verricht door een cordinator. 

De Bestuurdersvereniging zoekt ter verdere ondersteuning van 
haar werkzaamheden voor 16 uur per week een 

MEDEWERKER (M/V) 
Het werk houdt in: 
• organisatie van bijeenkomsten en congressen; 
• begeleiding van project- en werkgroepen; 
• redactionele werkzaamheden; 
• administratieve ondersteuning; 
• taken op het gebied van ledenadministratie en financiële ad
ministratie; 
• opvang van lopende werkzaamheden en telefoontjes. 
De medewerker wordt aangestuurd door de coördinator van de 
Bestuurdersvereniging. 

De functie-eisen zijn: 
• MBO I HBO-niveau; 
• affiniteit met D66, bij voorkeur blijkend uit partij-lidmaat
schap; 
• kennis van lokaal en provinciaal bestuur; 
• goede contactuele en organisatorische vaardigheden; 
• goede beheersing van de Nederlandse taal; 
• kennis van en ervaring met WP 5.1; 
• zo mogelijk organisatorische ervaring. 

De nieuwe medewerker wordt ingeschaald in schaal 7 BBRA 
(maximaal! 4.249,- bij volledige werktijd). 

Meer informatie over de Bestuurdersvereniging en over deze 
functie kunt u opvragen bij de (waarnemend) coördinator van 
de Bestuurdersvereniging, Anne-Marie Hartog (070- 3566066). 

Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae, kunt u richten 
aan: 
D66 Bestuurdersvereniging, t.a.v. Monique Oomes, coördinator, 
Noordwa/10, 2513 EA Den Haag o.v.v. 'sollicitatie 
Bestuurdersvereniging'. Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 23 septem
ber bij ons binnen te zijn. 

2 D E M 0 C R A A T 

Kom naar het congres! 

Vrijdagavond 24 en zaterdag 25 no
vember (gehele dag) houdt D66 in 
Lelystad haar halfjaarlijkse congres. De 
hoofdonderwerpen zijn hoger onder
wijs en wijzigingen van de statuten en 
huishoudelijk reglement. De agenda 
van de ledenvergadering vindt u in 
het katern van deze Democraat. 
Zeker ook nieuwe leden zijn van harte 
welkom! Voor hen ligt bij de ingang 
een speciale 'congreswijzer' gereed. U 
hoeft zich voor het congres niet aan te 
melden. De toegangsprijs van 15 gul
den betaalt u bij de ingang. Vergeet 
uw lidmaatschapskaart niet! 

Nieuw nummer Landelijk 
Secretariaat 
Het telefoonnummer van het Lande
lijk Secretariaat is gewijzigd. Het 
nieuwe nummer is 070-3566066. Het 
Landelijk Secretariaat is van maandag 
t/m vrijdag van 0.900-17.00 te berei
ken. 

Nieuwe functie 

Oud-fractievoorzitter Maarten 
Engwirda heeft een nieuwe functie. 
Hij is lid van de Europese Rekenkamer 
geworden. Deze instantie zetelt in 
Luxemburg. Engwirda kan zijn erva
ring (hij was lid van de Rekenkamer 
in Nederland) nu op Europees niveau 
uitbouwen. 



-
De universiteit op z'n kop 
Het gaat niet goed met het hoger onderwijs. De kosten stijgen voortdurend, vakgroepen worden wegbezuinigd, de studenten wor

den geconfronteerd met tempobeurzen en regelmatig barst de discussie los of de toelating niet moet worden beperkt. 

Het katern van de vorige Democraat bevatte het congresdocument van D66 over het hoger onderwijs. Een bescheiden ogende visie 

op de toekomst van het hoger onderwijs, maar met verreikende consequenties. Een gesprek met Dick Mentink, voorzitter van de 

werkgroep die het document heeft opgesteld, laat zien dat op relatief eenvoudige wijze goed hoger onderwijs kan worden gereali· 

seerd. 

Door Fred Herrebout 

Het najaarscongres van D66, dat op 24 
en 25 november in Lelystad zal worden 
gehouden, heeft als politiek onderwerp 
het hoger onderwijs. Goed hoger on
derwijs is essentieel voor Nederland: 
onze concurrentiepositie -en daarmee 
onze welvaart- is alleen te handhaven 
als we ons richten op de produktie van 
kennisintensieve goederen en dien
sten. Maar de afgelopen jaren is er in 
hoofdzaak gesproken over het terug
brengen van de kosten van dat onder
wijs. 
De visie van D66 in het congresdocu
ment wijkt sterk af van wat gebruike
lijk is in het onderwijs: geen allesom
vattende structuren in dikke nota's, 
maar meer autonomie voor de instel-

lingen. Bovendien kan op korte ter
mijn een begin gemaakt worden. 

Regels overboord 
De kern van het voorstel is dat de rol 
van de overheid in het hoger onder
wijs sterk moet veranderen. Volgens 
het congresdocument kunnen veel be
staande regels in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onder
zoek (WHW) verdwijnen: zaken als de 
lengte van de studie, de bestuursstruc
tuur van de instellingen en de toela
tingseisen hoeven niet door 
'Zoetermeer' te worden voorgeschre
ven. Die kunnen worden overgelaten 
aan de instellingen zelf. Ook moet de 
wereld van het hoger onderwijs meer 
open worden: de afnemers van hoger 
onderwijs moeten meer invloed krij-

gen en concurrentie moet mogelijk 
worden door ook andere aanbieders 
van onderwijs toe te laten. 
Volgens Dick Mentink betekent dit 
niet dat de overheid zich helemaal te
rugtrekt uit het hoger onderwijs. Dat 
zou ook niet kunnen, omdat het on
derwijs volgens de grondwet een aan
houdende zorg voor de overheid moet 
zijn. Mentink: "De overheid krijgt wel 
een heel andere rol: het stimuleren van 
initiatieven van instellingen. De over
heid blijft verantwoordelijk voor de 
toegankelijkheid en de financiering 
van het hoger onderwijs" 

Voorwaardenscheppend 
De nota noemt drie gebieden waarop 
de overheid stimulerend moet gaan 
optreden. Dat zijn de vernieuwing op 

Stildenten aan de Universiteit Utrecht hebben een tentamen. 

Foto Maarten Hartrnan. 
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het grensvlak tussen HBO en WO, regio
nale samenwerkingsverbanden en de her
kenbaarheid van opleidingen. 
Mentink over deze gebieden: "We pleiten 
niet voor het opheffen van het onder
scheid tussen HBO en WO. Dat is een ver
spilling van energie. Wel willen we dat de 
huidige beperkingen op het gebied van sa
menwerking tussen HBO en WO verdwij
nen. Daarnaast willen we dat op langere 
termijn het hoger onderwijs samen met 
z'n omgeving, dat zijn bijvoorbeeld afne
mers, studenten en verenigingen van be
roepsbeoefenaars, de inhoud van opleidin
gen gaat vaststellen. Dat betekent meer 
differentiatie, waarmee de opleidingen be
ter kunnen aanst.uiten op de verscheiden
heid aan wensen van de afnemers. 
Voorbeelden zijn het lesprogramma, de 
studieduur en het wel of niet selecteren 
van studenten." 
Dat betekent niet dat economisch oninte
ressante opleidingen verdwijnen en de 
universiteiten een soort bedrijfsscholen 
worden. De overheid blijft verantwoorde
lijk voor een basisaanbod aan opleidingen 
en voor de deugdelijkheid van opleidin
gen. Dat laatste door het opstellen van er
kenningsprocedures voor opleidingen en 

door te zorgen dat de 'waarde' van een op
leiding duidelijk is. Hierbij past het aan
sluiten bij Europese ontwikkelingen, zodat 
Nederlandse diploma's en titels ook in het 
buitenland op de juiste waarde worden ge
schat. 
Een ander punt is het stimuleren van 'ac
creditering'. Daarbij beoordeelt een onaf
hankelijk instituut een opleiding op een 
aantal door het instituut vastgestelde crite
ria. Mentink noemt als voorbeeld hotel
scholen. Een Europees accrediteringsinsti
tuut voor deze opleidingen beoordeelde 
één opleiding als sterk internationaal geo
rinteerd, een tweede als een opleiding met 
sterke bindingen met de afnemers en een 
derde als innovatief. Dergelijke kwalifica
ties bieden duidelijkheid voor studenten 
en afnemers en geven de instellingen de 
mogelijkheid om zich te profileren. 
Een aspect van het hoger onderwijs kan 
natuurlijk niet buiten beschouwing wor
den gelaten: de kosten. Mentink meent 
dat de voorstellen de kosten niet hoeven 
op te drijven: "Onze voorstellen gaan uit 
van een spreiding van de opleiding over 
een langere periode, afgewisseld met pe
riodes waarin wordt gewerkt. Dat zal de 
druk verminderen om zo lang mogelijk te 

studeren en de volledige opleidingsduur in 
een keer te gebruiken. Zo wordt de effecti
viteit van de studie verhoogt." Overigens 
volgt er nog een nota waarin de financie
ring van het hoger onderwijs verder wordt 
uitgewerkt. 

Wat zal er straks met de visie worden ge
daan, nadat deze door het congres is be
discussieerd? "De haalbaarheid van de 
voorstellen schatten we hoog in", zegt 
Dick Men tink, voorzitter van de commis
sie die het congresstuk heeft opgesteld: 
"De benadering is 'bottom-up', de instel
lingen moeten het zelf gaan invullen. Er is 
geen sprake van een van boven opgelegd 
dictaat. Dat maakt de kans op acceptatie 
groter." 
Bovendien presenteert staatssecretaris Aad 
Nuis na deze zomer in het kabinet een 
schets voor de vernieuwing van het hoger 
onderwijs. Mentink: "Ons stuk komt dus 
op het juiste moment voor de discussie in 
de Kamer. Het past trouwens helemaal 
binnen de al bijna 10 jaar geleden, mede 
door Nuis, opgestelde D66-visie op hoger 
onderwijs: meer flexibiliteit en meer auto
nomie voor de instellingen." • 

Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement op 
congres 
Reorganisatie 
maakt partij professioneler 
Tijdens het najaarscongres van 1995, 24 en 25 no· 

vember in Lelystad, zal het Rapport Partijorganisatie 

uitgebreid besproken worden. De leden kunnen zich 

dan uitspreken over de voorgestelde wijzigingen van 

de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Hoe 

is de discussie die tot het uiteindelijke rapport 

leidde eigenlijk verlopen? En wat zijn de belangrijk· 

ste voorstellen? Een gesprek met partijvoorzitter 

Wim Vrijhoef en Jan-Dirk Sprokkereef, die vanuit het 

Landelijk Secretariaat nauw betrokken is geweest bij 

de discussie over de partij-organisatie. 

Door Marleen Nieuwenhuis 

Het is allemaal begonnen met de ge
dachte dat de organisatie van D66 niet 
voldoende is meegegroeid met de partij 
en dat reorganisatie dus hard nodig is. 
Wim Vrij hoef: "De partij draagt nu 
verantwoordelijkheden die om een be-
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trouwbare organisatie vragen. D66 
moet professioneler worden, om beter 
politiek te kunnen bedrijven." 

De voorgeschiedenis 
In het voorjaar van 1992 wordt door 
het Hoofdbestuur voor het eerst ge
sproken over deze noodzaak tot veran
deringen en wordt de partij-organisatie 
onder de loep genomen. Het resultaat 
van deze besprekingen is de instelling 
van de POR-commissie met experts op 
het gebied van organisatie en het func
tioneren van D66. In het rapport 
'Nieuwe Lijnen' wordt een analyse ge
geven van de partij en de omgevings
factoren. 
Op basis hiervan worden implementa
tievoorstellen gedaan. Ook de ideeën 
die aan de basis leven worden hierin 
meegenomen. In januari 1994 komen 
ruim 50 partijgenoten uit alle geledin
gen en lagen van de partij bijeen om 
de rol van het afdelings-, regio- en 
hoofdbestuur te bespreken. Verder is er 

aandacht voor de professionalisering/ 
scholing en de Service-instellingen in 
Den Haag. Dit alles leidt tot zeer ver
nieuwende discussies. 
Al deze ervaringen worden in een rap
port verwerkt: het concept-rapport 
'Besturen is durven veranderen'. Dit 
wordt niet alleen door het 
Hoofdbestuur, maar ook door de ver
schillende organen van D66 bespro
ken. Besloten wordt de vele suggesties 
uit te werken en te komen tot een de
finitieve rapportage. 
Een zogenaamde schrijfgroep schrijft 
vervolgens op basis van de voorgaande 
rapporten het eindrapport: 'D66: 
Ruimte voor Politiek'. Dit wordt gepu
bliceerd in de Democraat van maart 
1995. In de daaropvolgende 
Democraat verschijnt de concrete re
glementswijziging, de uitwerking van 
het rapport. Elders in deze Democraat 
vindt u de vertaling van het rapport in 
de begroting. De afdelingen en de re
gio's bespreken de congresvoorstellen 



Het principe van 'onc man, one vote'- ieder lid heeft hetzelfde 

stemrecht- blijft onverminderd gehandhaafd. 

in september van dit jaar en op het na
jaarscongres van 24 en 2.5 november 
van dit jaar zal de uiteindelijke besluit
vorming plaatsvinden. 
Het rapport is uitgebreid voorbespro
ken in de partij. De behandeling van 
het rapport op het najaarscongres bete
kent de afronding van een discussie 
die inmiddels al 3 jaar loopt en op alle 
niveaus van de partij aan de orde is ge
weest. Hoog tijd dus voor de concrete 
uitwerking. 

Wat verandert er? 
jan-Dirk Sprokkereef stelt met nadruk 
dat geen stemrecht wordt weggehaald 
bij de leden. Het 'one man, one vote'
principe blijft onverminderd gehand
haafd. Voor Wim Vrijhoef staat cen
traal staat dat iedereen binnen de orga
nisatie een bijdrage moet kunnen 
leveren aan een gemeenschappelijke 
doelstelling. "Het hoofdbestuur heeft 
een centrale rol in de organisatie. Met 
een door het hoofdbestuur opgesteld 
werkplan zal een betere afstemming 
met de belendingen worden nage
streefd." Om de organisatie meer ge
stroomlijnd te maken, zijn de functies 
van alle organen goed bekeken. "De 
taakstelling van de 'belendingen', zoals 
het Opleidingscentrum en de 
Bestuurdersvereniging, zijn allemaal 
gehandhaafd. De besluitvorming op le
denvergaderingen is echter te ingewik
keld en kan een stuk eenvoudiger. 
Leden kunnen zo tijdens het congres 
hun ideeën inbrengen, zodat een le
vendig debat kan ontstaan." 

Voorgesteld wordt dat als alle leden de 
agenda en de oorspronkelijke tekst
voorstellen kennen besluitvorming 
kan plaatsvinden. Het is mogelijk dat 
de exacte tekst van het voorstel pas tij
dens de vergadering wordt geformu
leerd. Voor alle duidelijkheid: leden 
houden hun stemrecht, maar bij afwe
zigheid bij congressen wordt het man
daat dat ze aan deze bijeenkomst ge
ven groter. De dynamiek van een le
denvergadering wordt groter, de 
besluitvorming aanzienlijk flexibeler 
en er kan beter op de actualiteit wor
den ingespeeld. 

Financiën 
De belangrijkste verandering in de or
ganisatie rond de financiën is dat afde
lingen hun geld voortaan rechtstreeks 
van het landelijk bestuur ontvangen. 
Het regiobestuur zit daar dus niet lan
ger tussen. Het Landelijk Secretariaat 
neemt het administratieve proces van 
de vrijwilligers van het regiobestuur 
over en de afdracht wordt landelijk 
vastgesteld. "Op deze manier krijgt ie
dere afdeling eenzelfde bedrag per lid. 
Zo kunnen we de afdelingen verster
ken", zegt Sprokkereef. 

Programma-commissie 
In de huidige situatie is het zo dat de 
programmacommissie verantwoording 
schuldig is aan het congres en het pro
gramma aan de leden voorlegt. In de 
praktijk wordt het bestuur hier ook 
voor verantwoordelijk gehouden. De 
leden hebben tenslotte niet voor niets 

een bestuur gekozen met daarin een 
'politieke hoek'. "Er is hier dus sprake 
van een dubbele democratische con
trole. Voorgesteld wordt om de pro
grammacommissie op alle niveaus van 
de partij voortaan als een gewone be
stuurscommissie te beschouwen. Dit 
betekent dat de commissie het pro
gramma voorlegt aan het bestuur, die 
het op haar beurt weer voorlegt aan de 
leden. Het programma wordt dan be
handeld als elk ander ingebracht agen
dapunt en de leden hebben het laatste 
woord." 
Aansluitend hierop stelt Jan-Dirk 
Sprokkereef dat na onderzoek is geble
ken dat bijna 40o/o van de afdelingen 
door een fysiek tekort aan mensen niet 
kan voldoen aan het Huishoudelijk 
Reglement. Het is voor een kleine afde
ling niet mogelijk om alle voorgeschre
ven commissietaken binnen de afde
ling te vervullen. Lidmaatschap van 
een vaste commissie is namelijk bijna 
nergens mee te verenigen. Door onver
enigbaarheden van functies te vermin
deren en door de programmacommis
sie een bestuurscommissie te maken 
wordt in dit probleem voorzien. 

Tot slot stelt Wim Vrijhoef nadrukke
lijk dat de inspraak absoluut overeind 
blijft. "Juist om die inspraak optimaal 
te houden, moet de organisatie goed 
zijn. Je kunt je dan geen omslachtige 
procedures veroorloven. Dan gaat de 
besluitvorming ten onder aan schoon
heid." • 



Louise Groenman neemt na 14 jaar afscheid 
"Ik ben geen praatjesmaker" 
In augustus 1994 werd ze nog gekozen tot vice-fractievoorzitter, na een spannende en voor 066 succesvol verlopen kabinetsf01rma!ie. Nu, een 

jaar later, verlaat Louise Groenman de Tweede Kamer. 
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Door Arjen de Wolft 

Drs Louise Sienke Groenman is SS jaar 
oud, en Kamerlid sinds 1981. Haar par
lementaire werk werd gekenmerkt door 
haar inzet voor gelijkberechtiging van 
vrouwen, minderheden en homoseksu
elen op allerlei terreinen. En, natuur
lijk, door haar koppige streven naar 
verruiming van de winkelsluitingstij
den. Dat laatste was nuttig voorwerk, 
waarvan D66-minister Hans Wijers in
middels de vruchten plukt. Ze be
schouwt het als haar grootste prestatie 
in de Kamer. 
Haar D66-collega's in de fractie en, in
middels, het kabinet omschrijven haar 
zonder uitzondering als: aardig. 
Vasthoudend, ter zake kundig ook, 
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maar bovenal: aardig. Geen straatvech
ter. Ze is ook geen politiek dier in hart 
en nieren, zegt ze zelf. Ze is geen ge
haaide debater en niet iemand van de 
politieke spelletjes. Het gaat haar niet 
om het spel, maar om de knikkers. Ze 
wil gewaardeerd worden om wat ze in
houdelijk heeft te vertellen, niet om 
haar politieke handigheid. 
Fractievoorzitter heeft ze dan ook 
nooit willen worden. Hans van Mierlo: 
"Ze is onvoorstelbaar toegewijd aan 
haar onderwerpen. Haar aardigheid 
maakt haar kwetsbaar en dat kan in de 
politiek soms een handicap zijn. Ze is 
geen vooroploper. Anderen hebben 
van haar een positiever beeld dan zij 
van zichzelf heeft. Ik vind het heel erg 
jammer dat ze weg gaat." 

We spreken elkaar in haar grotendeels 
al ontruimde werkkamer in het oude 
gedeelte van het Tweede
Kamergebouw. Het bijna lege vertrek 
ademt een sfeer van ontheemding. En 
ze is net terug van vakantie. De ideale 
omstandigheden voor een afscheidsin
terview. 

Zo, nu heeft u natuurlijk alle tijd voor een 
promotie op de rol van Sinterklaas in !Jet 
lieden en de toekomst? 

(Lachend:) "Ik heb mijn studie 
Sociologie inderdaad afgerond met een 
scriptie over het ontstaan van het 
Sinterklaasfeest, maar ik denk niet dat 
ik nog op Sinterklaas zal gaan promo
veren. Dat onderwerp leek me voor 
een scriptie gewoon leuk, meer niet. 
Maar ik zou wel weer op de een of an
dere manier willen terugkeren naar 
mijn oude vakgebied." 

Hebben zich al nieuwe activiteiten aange
diend? 

Ik word voorzitter van de projectgroep 
Landelijk Preventief Jeugdbeleid, die 
binnenkort van start gaat. De project
groep moet in drie jaar tijd beleid ont
wikkelen voor een landelijk pro
gramma voor preventieve jeugdzorg. 
Het gaat er dan om te voorkomen dat 
jongeren het onderwijs vroegtijdig ver
laten, in de criminaliteit terechtkomen 
enzovoort. Met name op gemeentelijk 
niveau gebeurt er op dit gebied natuur-

lijk al veel, maar staatssecretaris 
Terpstra van VWS wil ook op nationaal 
niveau tot daden komen. Voordat ik 
kamerlid werd werkte ik trouwens al 
voor haar ministerie, toen nog CRM, 
en toen hield ik mij ook al bezig met 
Jeugdbeleid. Op het brede maatschap
pelijke terrein is wellicht nog wat meer 
advieswerk te verrichten." 

Blijft u, met al uw kennis en ervaring, ook 
dingen doen voor de partij? 

(Peinzend:) "Mijn kunde ligt denk ik 
vooral op het beleidsinhoudelijke ter
rein, niet zozeer op het partij-organisa
torische. Als de gelegenheid zich voor
doet, en mijn kennis up-to-date blijft, 
zal ik de fractie nog wel eens willen ad
viseren ... " 

Een mentor-rol zoals Len Rempt die na 
haar vertrek uit de Kamer nog een tijdje 
voor de VVD-fractie heeft gehad ligt u 
minder? 

" ... Nou, Len Rempt had een kamertje 
in het Tweede-Kamergebouw, en dat 
heb ik straks niet meer. De fractieleden 
zullen mij dus thuis in Maarssen moe
ten bellen ... " Ze denkt even na, en zegt 
dan licht ironisch: "Maar dat zie ik ze 
eerlijk gezegd nog niet zo snel doen." 

In een door u in 1992 geschreven opinie
stuk in Trouw zegt u onder meer: "De be
strijding van grijsheid in de Tweede 
Kamer verdient de hoogste prioriteit". Hoe 
beschouwde u uzelf als Kamerlid? 

"In ieder geval was ik geen grijze 
muis ... " Zegt ze met enige verbazing. 
"Niet in de zin dat ik saai was, of wei
nig sprankelend. Ik heb vaak gepro
beerd om mensen op een originele ma
nier op andere gedachten te brengen, 
om originele invalshoeken te kiezen, 
ook in het debat met het kabinet. Voor 
bewindslieden die zwaar steunden op 
door hun ambtenaren aangedragen 
teksten was dat zelfs wel eens een pro
bleem; die waren niet op nieuwe 
spoortjes voorbereid. Ien Dales was dat 
meestal wél: daar kon je ontzettend 
leuk mee debatteren. Ik had niet zo
veel bravoure; ik ben geen praatjesma
ker. Maar over sommige zaken kon ik 
me echt kwaad maken, die hadden een 



zekere lading voor mij: het minderhe
den-debat, gelijke behandeling van 
vrouwen en homo's ... 

Van een gebrek aan originaliteit kunt u 
inderdaad nauwelijks worden beticht: 
toen de Tweede Kamer in 1987 debat
teerde over invoering van de militaire 
dienstplich~ voor vrouwen zong u in uw 
eerste termijn een anti-dienstplichtliedje 
van Koos Speen hof(; dat was een parle
mentaire primeur. Twee jaar geleden 
zorgde u voor opschudding door in de 
Kamer te suggereren dat de media "het 
wegnemen van het taboe rond minderhe
den" opvatten als "een vrijbrief" om alles 
in de sensationele s(eer te trekken". En 
con(essioneel Nederland was not amused 
toen u vorig jaar van mening bleek te zijn 
dat de Kerken niet behoren tot het maat
schappelijk middenveld. 

"Dat ik dat liedje zong was echt toe
vallig; dat was geen geplande actie. 
Oorspronkelijk was ik van plan de 
tekst gewoon voor te dragen, maar 
toen ik het woord kreeg dacht ik: 
waarom zou ik het eigenlijk niet zin
gen? En dat met minderheden en de 
pers: ach, als iets me aan het hart gaat, 
zeg ik dingen wel eens ongenuanceer
der dan anders." 

Vindt u dat er binnen D66 plaats is voor 
geloof? 

"jawel hoor, voor zover individuele le
den die invalshoek willen hanteren 
om naar de samenleving te kijken." 

Maar zou iemand die D66 vertegenwoor
digt, zich in zijn o(haar standpuntbepa
ling op een geloo(sovertuiging mogen ba
seren? Is D66 per definitie een vrijzinnige, 
niet-con(essionele partij? 

"D66 is een vrijzinnige partij. Dat is 
niet hetzelfde als anti-confessioneel: ik 
kan mij best voorstellen dat een indi
vidueel D66-lid zijn mening mede op 
basis van zijn geloof vormt. Als hij 
zijn fractie vervolgens voor zijn me
ning weet te winnen, prima. Ik denk 
dat D66 juist ruimte biedt aan zeer uit
eenlopende levensbeschouwingen. In 
die zin is D66 ook veel toleranter ten 
opzichte van confessionele partijen 
dan andersom het geval is: wij laten 
het CDA in zijn waarde als het zich op 
het Christendom beroept. Een vrijzin
nig standpunt van onze kant kan niet 
altijd op een zelfde verdraagzaamheid 
rekenen." 

Zou ik uw politieke denkbeelden kunnen 
samenvatten onder de noemer: "ruimte 
voor individuele vrijheid en ontplooiing"? 

Ze denkt even na, en zegt dan beslist: 

"]a. Niet in de zin van: doe maar waar 
je zin in hebt, maar met respect voor 
andermans vrijheid. De overheid en 
anderen moeten het individu geen on
nodige beperkingen opleggen." 

Maar mensen vormen vaak geheel vrijwil
lig sociale eenheden, zoals het gezin. Wat 
is er tegen om bijvoorbeeld in de fiscale o( 
de sociale-zekerheidswetgeving een gezin 
te behandelen als een eenheid, en niet als 
een toevallig samenstel van individuen? 

"Daar is tegen dat die wetgeving indi
viduen soms belemmert in hun zelf
standige economische ontwikkeling, 
vooral waar het de verhouding man
vrouw betreft. Voor zover dat niet het 
geval is, kun je een gezin natuurlijk 
gewoon als een gezin behandelen." 

Ik heb begrepen dat uw beslissing om de 
Kamer te verlaten is gevallen tijdens het 
kerstreces van '94. U wilde meer tijd voor 
uzelf"; het kamerlidmaatschap legde teveel 
beslag op uw privé-leven; bovendien vindt 
u uzel( nu nog jong genoeg om andere 
dingen ter hand te nemen. Je zou zeggen: 
dat had u ook kunnen bedenken bij uw 
kandidaatstelling in oktober '93. Wat is 
er in dat tussenliggende jaar veranderd? 

"Er is niet zoveel veranderd, maar ik 
vond dat ik nog de verantwoordelijk
heid had om te helpen bij de kabinets
formatie en om nieuwe fractieleden in 
te werken. De kandidaatstellingsproce
dure is voor mij geen bepalend mo
ment geweest." 

Is het achteraf" bezien nu erg verstandig 
geweest om Van Mierlo naar het kabinet 
te laten vertrekken? 

"Ik denk dat Hans van Mierlo dat zelf 
toch wel graag wilde, maar ook dat de 
andere partijen dat gewoon verwacht
ten." 

Iemand als Bolkestein liet zich erg weinig 
gelegen liggen aan wat andere partijen 
wel o( niet van hem verwachtten; die blee( 
gewoon in de kamer ... 

"]a, maar de portefeuilleverdeling was 
kennelijk al op voorhand zo dat 
Buitenlandse Zaken voor Van Mierlo 
was, en dus voor D66." 

In een interview met Marja Vuijsje in het 
september-nummer van OPZIJ, dat bin
nenkort verschijnt, zegt u over Van Mierlo 
onder meer: "Hij laat vanuit zijn natuur
lijk overwicht weinig ruimte aan ande
ren". Misschien is het maar goed dat hij 
geen deel meer uitmaakt van deze sterk 
uitgebreide (ractie met erg veel beginnende 
kamerleden, die ongetwij(eld allemaal 
van zich willen doen spreken? 

"Ach, dat weet ik eigenlijk niet. 
Misschien wel. Maar misschien had hij 
zo'n fractie ook nog een hoop kunnen 
leren." 

En Wolffensperger als (ractievoorzitter? 
Ze/( wilde hij dat geloof" ik niet al te 
graag ... 
"Het was voor hem heel erg moeilijk, 
ja." 

Maar waren er dan geen anderen? Voor 
Wo/ffensperger was het tweede keus, 
Kohnstamm wilde om een o( andere reden 
pertinent niet ... u zelf? 

Resoluut: "Nee, ik heb mij niet in dat 
gedoe begeven. Ik wilde dat niet, ik 
dacht niet dat dat goed was." 

Maar in zo'n situatie moet een (ractie 
toch van alle betrokkenen vragen hun 
standpunt nog eens serieus te heroverwe
gen? 

"De fractie heeft toen een beroep op 
Gerrit jan gedaan en hem gevraagd: 
doe dat alsjeblieft. En ik moet zeggen 
dat hij zich er voor de volle honderd 
procent voor inzet. Echt hoor: zeer ge
motiveerd." 

D66 valt na regeringsdeelname vaak ont
zettend diep; ziet u D66 beklijven, na 
1998? 

"Maar we vallen elke keer een beetje 
hoger. We worden steeds meer een 
constante factor; we krijgen steeds 
meer maatschappelijke wortels. Steeds 
vaker komen mensen in interessante 
functies er voor uit dat ze D66-lid zijn; 
dat hadden vroeger alleen het CDA, de 
PvdA. Ik denk dat we in 1998 nog 
steeds een stevige basis zullen hebben. 
Het hangt ook af van wat de andere 
partijen gaan doen, maar er zouden 
wel erg grote ongelukken moeten ge
beuren ... " 

Hoe komt het dat de D66-(ractie niet wat 
je noemt de spelbepaler in deze coalitie 
lijkt te zijn? De VVD- en PVDA-(racties 
hebben meestal het initiatie( in de discus
sie ... 

"Voor de oppervlakkige krantelezer is 
dat misschien zo. Maar van de mensen 
die de politiek wat beter volgen zullen 
er veel zijn die de meerwaarde van 
D66 wel degelijk zien en ons optreden 
waarderen." 

Maar die oppervlakkige krantelezer loopt 
wel een keertje naar de stembus natuur
lijk. Wat is dan de meerwaarde van D66? 
Waarin onderscheidt het zich van andere 
partijen? 



"Een andere manier van politiek bedrij
ven, niet in sjablonen denken, niet in 
links-rechtsschema's ... " 

Natuurlijk, maar denkt u niet dat een kiezer 
antwoorden van een partij verwacht op con
crete maatschappelijke problemen waarvoor 
hij zich gesteld ziet, voordat hij op die partij 
zal stemmen? Heeft D66 behoefte aan inhou
delijke verdieping op een aantal terreinen, of 
kunnen we volstaan met "onze manier van 
politiek bedrijven'? 

"Nee, daar hangt natuurlijk ook een aan
tal terreinen aan. Het mensen uitleggen 
dat de kosten voor de gezondheidszorg de 
pan uitrijzen bijvoorbeeld, en dat het al
leen maar erger wordt omdat de bevolking 
vergrijst. Dat is één ding. En daar vervol
gens een heldere oplossing tegenover zet
ten. Voor de Sociale Zekerheid geldt het
zelfde. Wat heb je te bieden naast het 
mini-stelsel van de VVD, waar je overigens 
niets meer over hoort. Dat komt volgend 
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jaar. Milieu, justitie." 

Wat moeten we nou, en ik formuleer het met 
opzet wat populistisch, vinden van de minder
heden? Daar vindt Bolkestein immers ook iets 
van? 

"Ik begrijp nooit waarom we iets zouden 
moeten vinden van "de minderheden". 
Minderheden zijn gewoon mensen als ie
dereen. Natuurlijk vinden Nederlanders 
iets van andere Nederlanders. Maar je 
hoort niets te vinden van minderheden 
als groep." 

Moeten we dan misschien iets vinden van mi
gratie? 

"]a, en daar is ook beleid voor." 

Vindt u het niet storend dat "rechts" zo'n dui
delijke mening lijkt te hebben over minderhe
den en dat "links" een beetje met de mond vol 
tanden lijkt te staan? 

"Ik denk dat "rechts" en "links" in dit ge
val vrij aardig samenvallen, omdat alles 
wat er aan verscherpte maatregelen geno
men wordt op dit terrein in de kamer vrij 
breed wordt gesteund. En wat "rechts" 
dan toevoegt ontgaat mij, want dat zijn 
dingen die juridisch of internationaal
rechtelijk niet kunnen. En als "rechts" 
zegt: minderheden zijn een last voor de 
samenleving en moeten zo snel mogelijk 
de grens over, dan zit je op het terrein van 
Janmaat; dat kan Bolkestein toch niet be
doelen." 

Het feit blijft dat Bolkestein met zijn polemi
serende stijl van velen waardering oogst. 
Ferme taal, duidelijkheid, dat spreekt de mo
derne kiezer kennelijk aan ... 

"Ach, de Bolkestein-methode van balletje 
opgooien, bij weerstand snel alles terug
trekken en uiteindelijk geen echt spel spe
len verliest die waardering op een gegeven 
moment wel weer, ook binnen zijn eigen 
VVD. Hij maakt niets waar." 

Wat vindt u van de kwaliteit van de D66-
fractie? Hoe doen die vele nieuwe, politiek on
ervaren mensen het? 

"Het gaat goed. De nieuwe mensen zijn 
snel ingewerkt geraakt, de fractie opereert 
als eenheid. Wat dat betreft ga ik met een 
gerust hart weg." 

Zo onverdeeld positief kan het toch nooit zijn? 
Heeft u met uw indrukwekkende staat van 
parlementaire dienst de fractie niet wat op
bouwend advies te geven? 

"De fractie zou wel wat brutaler mogen 
worden. Zich meer in de kijker spelen, de 
discussie naar zich toetrekken. Het contact 
met onze bewindslieden wordt wel beter. 
Dat politieke samenspel zou verder uitge
diept kunnen worden. Van hen moet toch 
vaak in eerste instantie informatie van
daan komen, om vervolgens een strategie 
uit te kunnen zetten." 

U verlaat de kamer met een tevreden gevoel? 

"]a. Ik laat de boel redelijk op orde achter 
en ik denk dat ik een redelijk kamerlid 
ben geweest." 

We staan op, ons gesprek is ten einde. 
Langzaam kijkt ze haar halflege kamer 
rond. Dan zegt ze zachtjes: "Ik heb het er 
toch wel moeilijk mee. Voor mijn vakan
tie al; en nu weer." Op mijn weg naar 
buiten verdwaal ik hopeloos in de gange
tjes van het oude gebouw. Ik heb het erg 
moeilijk met de Tweede Kamer. • 



Europese liberale partijen bijeen in 
Stockholm 
Van 5 tot 8 juli jongstleden kwamen in de Zweedse 

hoofdstad Stockholm de Europese liberale partijen 

bijeen om met elkaar te congresseren over zaken als 

de toekomst van Europa, fraudebestrijding en werk

gelegenheid. De liberalen, die op Europees niveau 

georganiseerd zijn in de ELDR, werden vanuit 

Nederland vertegenwoordigd door de VVD en -sinds 

kort ook- D66. Het gegeven dat de VVD en D66 in 

Europa niet altijd op één lijn zitten werd op dit con

gres subtiel bevestigd. 

Door Jan Hoekerna 

Nog wat onwennig zaten de veertien 
D66'ers in de fraaie banken van de 
oude zaal van de Riksdag, het Zweedse 
parlement. Voor hen was dit het eerste 
ELDR-congres sinds D66 het formele 
lidmaatschap heeft verworven. Bij vo
rige congressen van de ELDR had D66 
slechts een status als waarnemer. 
Schuin tegenover de D66-delegatie in 
de zaal zaten "liberale vrienden van de 
VVD", al sinds de oprichting zo'n 
twintig jaar geleden lid van de ELDR. 
De D66-delegatie bestond uit de vier 
D66-Europarlementariërs, drie leden 
van het Hoofdbestuur onder wie secre
taris buitenland Marjanne de 

Kwaasteniet, die als delegatieleider op
trad, ondergetekende namens de 
Tweede-Kamerfractie en een aantal 
medewerkers. 
We waren vooral nieuwsgierig naar de 
samenwerking met de VVD: eendrach
tig (links-?)liberaal of toch verdeeld 
ondanks het gezamenlijke lidmaat
schap van een club? 
De waarheid lag in het midden. Naar 
onder meer bleek tijdens een bijzon
dere gemeenschappelijke vergadering 
van de VVD- en D66-delegaties liepen 
de meningen vooral uiteen op onder
delen van de resolutie van dit 16e con
gres over de Intergouvernementele 
Conferentie (IGC), 'Maastricht 2'. 
Hoewel de VVD-Euro's er beduidend 
vooruitstrevender opvattingen op na 
houden dan hun Haagse collega's, wa
ren sommige passages over meerder
heidsbesluitvorming in de Europese 
Raad van Ministers en versterking van 
de rol van Commissie en EP een stapje 
te ver, hetgeen resulteerde in verschil
lend stemgedrag op amendementen 
van onder meer de Britse Liberaal 
Democraten en D66. 
Dat D66 door een afruiloperatie het 
amendement over het schrappen van 
de zin "the opt outs presently held 
should be abandoned" moest steunen 
was een smet op ons blazoen, maar ge
lukkig haalde dit amendement het niet 
en sprak het congres zich ferm uit te-

Bijeenkomst over milieu 
Leden van de Kerngroep Duurzame Ontwikkeling en de 
Werkgroep Milieu van het Wetenschappelijk Bureau organise
ren een bijeenkomst die in de herfst en wellicht in het Tweede
Kamergebouw wordt gehouden. Ook vorig jaar werd op die 
plek een vergelijkbare bijeenkomst - in de vorm van een works
hop en met Tweede-Kamerleden - gehouden. 
Ter voorbereiding worden basisdocumenten geschreven over: 
- de weg naar een groen BNP; 
- mobiliteit en infrastructuur in een duurzame samenleving; 
- werkgelegenheid en milieu in een duurzame samenleving; 
- een duurzame invulling van de Vierde Nota 
Waterhuishouding; 
- hoe optimaal in te spelen op de effecten van de te verwachten 
klimaatverandering? 
maatverandering? 

Leden die hieraan een inhoudelijke bijdrage willen leveren, 
wordt verzocht contact op te nemen met Wieger Fransen, 030-
211456 I 206675. • 

gen de huidige en toekomstige "opt 
outs". 
Bij de actuele resoluties haalde een 
krachtige congresuitspraak tegen de 
Franse kernproeven, ingediend door 
D66/Doeke Eisma, een overgrote meer
derheid. 
De VVD stemde mee, maar tegen een 
afzonderlijke paragraaf over de Britse 
positie, een onverklaarbare actie. 
De ELDR als geheel verkeert in goede 
gezondheid met een nieuwe voorzitter 
als opvolger van "good old" Willy de 
Clerq (België/VLD): Uffe Elleman 
Jensen, de ex-minister van 
Buitenlandse Zaken van Denemarken. 
Wel zullen congressen nog wat meer 
inhoudelijk moeten worden met meer 
debat, maar dit congres viel op die 
punten ook weer niet echt tegen. 
Zorgelijk is wel de uitgesproken noor
delijke dominantie. De zuidflank van 
Europa (Frankrijk, Italië, Portugal en 
Spanje) was zo goed als afwezig. 
Last but not least: de contacten VVD
D66 waren in het persoonlijke vlak 
voortreffelijk. De meer dan twintig (!) 
VVD' ers, waaronder drie Tweede
Kamerleden en een Senator, de direc
teur van de Teldersstichting en vele 
anderen, waren opvallend veel bij de 
D66 delegatie in café Opera te vinden, 
alwaar de midzomernachtszon een
drachtig kon worden aanschouwd. • 

Fotograaf 
De foto's van Hans van Mierlo op pagina 
1 en 3 van Democraat nr. 5 van dit jaar 
zijn gemaakt door Marco Hillen. 
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Europees beleid voor 15 miljoen 
extra banen 
In de laatste plenaire vergadering van het Europees 

Parlement vóór het zomerreces werd het zoge

naamde rapport Coates (naar de rapporteur: Ken 

Coates, Labour-lid van het EP) aangenomen. Dit rap

port is het eindprodukt van de vorig jaar juli inge

stelde Tijdelijke Commissie voor de 

Werkgelegenheid. De opdracht van deze commissie 

was het opstellen van een actieplan ter stimulering 

van de werkgelegenheid, gebaseerd op de voorstel

len uit het zogenaamde Witboek Delors (Witboek 

Groei, Concurrentievermogen en werkgelegenheid) 

dat voorstellen bevat voor een coherent en actief 

werkgelegenheidsbeleid dal tot het jaar 2000 circa 

15 miljoen banen moet opleveren. Johanna Boogerd 

was in deze commissie woordvoerder voor de 

Liberale Fractie (ELDR). 

Door Sophie in 't Veld 

De Tijdelijke Commissie 
Werkgelegenheid heeft in december 
een resolutie voorgelegd aan de Top 
van Essen en ze heeft haar werkzaam
heden nu afgesloten met het boven-
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vermelde rapport. De Liberale Fractie 
heeft grotendeels tegen het stuk ge
stemd, of zich van stemming onthou
den. Er was wel degelijk waardering 
voor een groot aantal onderdelen van 
het rapport, maar een aantalleden was 
op principiële gronden van mening 
dat sociaal- en arbeidsmarktbeleid niet 
tot de competentie van de Unie beho
ren. Hoewel het rapport naar de smaak 
van enkele liberalen ook wat té socia
listisch van toon was, oordeelde men 
aanvankelijk gematigd positief. De 
omslag naar tegen stemmen was 
vooral een reactie op een op het laat
ste moment ingediend amendement 
van de communisten over een belas
ting op speculatieve kapitaalbewegin
gen. 

Coördinatie op Europees niveau 
Momenteel bedraagt het werkloos
heidscijfer in de Europese Unie gemid
deld zo'n 11 'Jtb. Voor jongeren tot vijf
entwintig jaar echter, is het gemid
delde 21 cv.,, in sommige regio's 
(bijvoorbeeld delen van span je) oplo
pend tot 70%. Alom wordt erkend dat 
werkloosheid het grootste probleem is 
waarmee de Unie zich geconfronteerd 
ziet. 
In het licht van de internationalisering 

van de economie, de totstandkoming 
van de interne markt en de groeiende 
internationale concurrentie, wordt 
duidelijk dat ook de arbeidsmarkt in 
toenemende mate een internationale 
aangelegenheid is. Waar alle andere 
marktfactoren op Europees of wereld
niveau gestuurd worden, kan de werk
loosheid niet meer uitsluitend op na
tionaal niveau bestreden worden. Voor 
een effectieve werkgelegenheidspoli
tiek is het noodzakelijk de zaken op 
Europees niveau te coördineren. 
Hoewel deze gedachte in brede kring 
geaccepteerd wordt, blijkt het in de 
praktijk nog geen eenvoudige zaak tot 
overeenstemming te komen over de 
gewenste aanpak, mede door de ver
schillen tussen de nationale systemen. 

Flexibiliteit 
Johanna Boogerd heeft zich, als lid 
van de Tijdelijke Commissie werkgele
genheid, de Commissie Sociale Zaken 
en de Commissie Economische Zaken 
het afgelopen jaar intensief bezig ge
houden met het thema werkgelegen
heid. Er zijn een aantal terugkerende 
thema's in haar rapporten. 
Allereerst de discussie over "flexibilise
ring". Sommigen verstaan dit als vèr
gaande deregulering of uitsluitend als 



arbeidstijdverkorting. Johanna Boogerd 
staat voor een ruimere opvatting van het 
begrip flexibiliteit. Flexibiliteit betekent 
maatwerk in zaken als werktijd, organisa
tie van het werk, opleiding, sociale zeker
heid, pensioenen, hypotheken, mobiliteit 
en dienstverlening. Al deze zaken moeten 
beter afgestemd worden op de behoeften 
van zowel de markt als het individu, en 
makkelijk aangepast kunnen worden aan 
veranderende omstandigheden. In de 
praktijk zijn veel van deze dingen al in 
ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de 
winkelsluitingswet, telewerken en flexi
bele pensioenen. Desalniettemin onder
vindt het concept flexibilisering nogal wat 
weerstand uit de hoek van de ouderwetse, 
dogmatische socialisten, uit angst voor 
een situatie waarin de werker rechteloos 
en vogelvrij is. 

Niet-loongebonden kosten van arbeid 
Een ander veelbesproken punt was de 
niet-loongebonden kosten van arbeid. De 
"wig" wordt veelal gezien als een belang
rijke rem op de groei van de werkgelegen
heid, vooral (maar niet uitsluitend) aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt. 
Maatregelen als verschuiving van lasten 
op arbeid naar andere bronnen (milieu, 
kapitaal, produktie) en het ruimhartiger 
toepassen van het lage BTW-tarief op ar
beidsintensieve dienstverlening kunnen 
effectieve instrumenten zijn in de strijd 
tegen de werkloosheid. 
Op het gebied van Human Resources 
Management is vooral onderwijs en oplei
ding belangrijk. Hoewel het gemiddelde 
opleidingsniveau in de Unie de laatste de
cennia enorm gestegen is, sluiten de oplei
dingen niet goed aan bij de eisen van de 
arbeidsmarkt. Er komen steeds meer jon
geren op de arbeidsmarkt zonder adequate 
opleiding en beroepskwalificaties. 
Bovendien gaan de technologische ont-

VACATURE 

De D66-fractie in het Europees Parlement 
zoekt een persmedewerker/voorlichter voor 
32 uur per week. 

Hij/zij dient over goede communica
tieve vaardigheden te beschikken, er
varing te hebben met diverse aspec
ten van de media en bekend te zijn 
met Europese besluitvormingsproces
sen. 

Reacties voor 11 september a.s. naar: 

Europees Parlement 
D66 Eurofractie 
t.a.v. Jan Willem Bertens 
9 7-113 rue Belliard 
B-1 04 7 Brussel 

wikkelingen dermate snel dat bij- en om
scholing steeds belangrijker worden. De 
Europese Unie heeft een aantal pro
gramma's op dit terrein, waaronder 
Leonardo da Vinci (beroepsopleiding), 
ADAPT (bij- en omscholing van werkers in 
de industrie) en het Europese jaar van het 
Levenslang Leren (1996). 
Op het gebied van arbeidsbemiddeling, 
scholing en training kunnen de organisa
ties voor arbeidsvoorziening een grote rol 
spelen, mits de voorwaarden worden ge
schapen voor een efficiënter functioneren. 
Middelen die momenteel gespendeerd 
worden aan de compensatie van inko
mensderving (uitkeringen) kunnen veel 
effectiever worden ingezet voor een actief 
arbeidsmarktbeleid. Het Witboek Delors 
stelt dat een verdrievoudiging van de uit
gaven voor openbare arbeidsvoorzienings
organisaties in de Unie in drie jaar tijd een 
verlaging van de werkloosheid met 1,5 
miljoen mensen zou opleveren. 

Milieu 
Het milieu speelt nog geen hoofdrol in de 
Europese discussie over werkgelegenheid. 
In het witboek Delors is een belangrijk 
hoofdstuk gewijd aan het thema duur
zame ontwikkeling. De manier waarop wij 
gebruik maken van zowel menselijke 
hulpbronnen onderbenutting) en natuur
lijke hulpbronnen (overbenutting) leiden 
tot verspilling en hoge kosten. economi
sche groei is volgens het ontwikkelings
model van het Witboek zeer wel mogelijk 
zonder een zware wissel te trekken op het 
milieu. Stimuleren van schone technolo
gie en optimaal gebruik maken van na
tuurlijke hulpbronnen spelen hierin een 
sleutelrol. Hoge energie-prijzen blijken in 
de praktijk te resulteren in een meer effi
ciënt energie-verbruik. In haar rapport 
voor advies betreffende een energiebeleid 
voor de Europese Unie bespreekt Bongerd 

VACATURE 

Doeke Eisma, lid van het Europees Parlement, 
zoekt een medewerker voor 32 uur per week. 

Hij/zij dient ervaring te hebben op het 
gebied van milieu en bekend te zijn 
met de Europese besluitvormingspro
cessen. 
Standplaats: Brussel en Den Haag 

Reacties voor 15 september a.s. naar: 

Europees Parlement 
D66 Eurofractie 
t.a.v. Doeke Eisma 
97-113 rue BelHard 
B-1047 Brussel 

de verhouding tussen energiekosten, con
currentievermogen en werkgelegenheid. 
Zij pleit voor een verhoging van de energ
ieprijzen, gecombineerd met een lasten
verlichting voor het bedrijfsleven middels 
een belastingherziening, zodat het ener
gieverbruik teruggedrongen wordt zónder 
verlies van concurrentiekracht. Deze en 
dergelijke zaken kunnen alleen tot stand 
gebracht worden indien de Lidstaten be
sluiten tot een gezamenlijke energiepoli
tiek. 

Europa-toets 
Zolang de Europese Unie geen uitbreiding 
van haar bevoegdheden in sociaal en ar
beidsmarktbeleid tegemoet kan zien, is 
het aan de Lidstaten verder te kijken dan 
hun eigen landsgrenzen en het probleem 
gezamenlijk aan te pakken. 
Bongerd is voor de invoering van een zo
genaamde Europa-toets. Dat wil zeggen: 
de Lidstaten worden verplicht hun 
nieuwe sociale en fiscale wetgeving te 
toetsen op hun effecten voor werkers in 
Europa en met name de grensarbeiders. 

Het Spaanse voorzitterschap van de Raad 
heeft aangekondigd dat werkgelegenheid 
bovenaan het prioriteitenlijstje staat en 
dat het voornemen is flink vooruitgang te 
boeken op dit terrein. De Lidstaten zullen 
op de Top van Madrid in december voor 
de eerste maal verslag doen van hun acti
viteiten op het gebied van werkgelegen
heid, zoals afgesproken op de top van 
Essen in 1994. Dat lijkt een goed moment 
voor evaluatie en reflectie over werkgele
genheidsbeleid in de Europese Unie. • 

In deze Democraat gaat een D66-krant met nieuws 
uit het Europees Parlement als bijlage mee. Voor 
meer informatie hierover kunt u bellen met Arthur 
van Buitenen, 070·3182634. 

STAGIAIR(E) GEZOCHT 

Doeke Eisma, lid van het Europees 
Parlement, zoekt een stagiair(e) die 
zich gedurende 6 maanden vooral zal 
bezighouden met Europees regionaal 
beleid. 
Interesse en kennis op het gebied van 
Europees regionaal beleid zijn gewenst 
evenals bekendheid met met de 
Europese besluitvormingsprocedures. 
Standplaats: Den Haag 

Reacties voor 20 september a.s. naar: 

Europees Parlement 
D66 Eurofractie 
t.a.v. Doeke Eisma 
97-113 rue Belliard 
B-104 7 Brussel 
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Herijking, waar gaat het om? 
Door Bob van den Bos 

Voordat de regeringsnota vroegtijdig 
uitlekte, wist bijna niemand wat er 
precies met herijking werd bedoeld. De 
introductie van het begrip werd in de 
praktijk opgevat als een openbare uit
nodiging aan iedereen die dat niet la
ten kon, zijn mening te ventileren 
over alle denkbare aspecten van onze 
buitenlandse politiek. Deze opinie-in
stuif was even geanimeerd als onbe
doeld. Het ging er Van Mierlo c.s. im
mers 'slechts' om het beleid op hoofd
lijnen tegen het licht te houden en 
daar de organisatorische en financiële 
consequenties uit te trekken. Welke 
nieuwe prioriteiten dringen zich door 
de drastisch gewijzigde internationale 
situatie op? Over belangrijke beleids
onderwerpen, zoals de Europese inte
gratie (Intergouvernementele 
Conferentie, IGC), vredesoperaties of 
de toekomst van de NAVO wordt los 
van herijkingsnota met de Kamer gede
batteerd. 
Een belangrijk ijkpunt voor de regering 
is de positie en invloed van ons land. 
Deze dienen zo sterk mogelijk te blij
ven, ook in een wereld waarin concur
rentie en 'pure' machtspolitiek steeds 
meer overheersen. Nederland zal 
daarom alle zeilen moeten bijzetten. 
Dit betekent dat zowel de voorberei
ding als de uitvoering van het geheel 
van onze buitenlandse betrekkingen 
moeten worden gestroomlijnd. 

Reorganisatie (binnen het departement 
van Buitenlandse Zaken en tussen de 
betrokken departementen) is boven
dien dringend gewenst om de ook in 
deze sector(en) ingeslopen verkokering 
te lijf te kunnen gaan en een stevige 
basis te leggen voor geïntegreerd be
leid. 
De 'nieuwe' prioriteitsstelling en aan
passing van het instrumentarium moe
ten uiteraard ook hun financiële vert
aling krijgen. De moeilijkheid om hier
over binnen 'Paars' afspraken te 
maken, vormde de aanleiding voor het 
hele herijkingsavontuur. De discussie 
over het percentage van het Bruto 
Nationaal Produkt dat aan ontwikke
lingssamenwerking moet worden uit
gegeven, heeft een tamelijk zware poli
tieke dimensie omdat ideologische tra
dities en identiteit van partijen in het 
geding zijn. De PvdA en D66 hebben 
steeds voor relatief hoge uitgaven voor 
ontwikkelingssamenwerking gepleit, 
terwijl de VVD bij voortduring de inef
fectiviteit ervan uitventte en vooral pal 
stond voor defensie. 
De liberalen benadrukken bovendien 
dat Nederland in het buitenland bo
venal op moet komen voor de eigen 
economische belangen: al te goed is 
buurmans gek. Door deze politieke di
mensie is het probleem van de verde
ling van de buitenlandse uitgaven 
door de buitenwereld (media) niet ge
heel ten onrechte als een test-case be
schouwd voor de levensvatbaarheid 

van 'Paars'. Mede daarom is er met een 
zekere spanning uitgekeken aar de ver
schijning van de herijkingsnota. 
Voor de D66-fractie staat vast dat het 
buitenlands beleid zich nog meer dan 
tot nu toe op Europa zal moeten oriën
teren. Verdere versterking van een ver
brede Europese Unie is voor Nederland 
van het grootste belang. Er zal meer 
beleidsmatige en financiële aandacht 
aan Midden- en Oost-Europa gegeven 
moeten worden. De democratische en 
economische ontwikkeling van ons 
werelddeel is wezenlijk, ook om daar
mee in staat te zijn de Derde Wereld te 
helpen opbouwen. 
De internationale veiligheidsorganisa
ties als de VN, de NAVO en WEU zijn 
er in Joegoslavië, Ruanda, maar ook in 
de 'vergeten' Soedan, volstrekt ontoe
reikend gebleken. De lidstaten dienen 
zich er rekenschap van te geven wat 
het hun waard is om toekomstige 
'Sebrenica's' te voorkomen! 
De zeer frustrerende recente ervaringen 
mogen er niet toe leiden dat de wereld 
zich in quasi machteloosheid gaat af
keren van nieuwe conflicthaarden. 
Alleen al om humanitaire redenen is at 
voor D66 onaanvaardbaar. Dit bete
kent onvermijdelijk dat ook Nederland 
een bijdrage aan de internationale 
rechtsorde zal moeten blijven leveren, 
overeenkomstig onze mogelijkheden 
als klein/middelgroot land. Wel zullen 
we strengere eisen aan de doelmatig
heid van de inzet van Nederlandse mi-

Hans van Mierlo bezocht tijdens de verkiezingscampa,\'nC in apri/'94 een VN-dorp. Links en rechts acl1ter hem respectievelijk de huidige Kamerleden Bo/J van den Boç en fan Hoekema. 



litairen moeten stellen. 
Verder ligt het volgens de D66-fractie 
voor de hand dat de meer specifieke 
economische belangen van Nederland 
zodanig een plaats in ons beleid krij
gen als door de verscherpte internatio
nale concurrentie noodzakelijk wordt 
gemaakt. 
Het zou kortzichtig zijn niet het grote 
belang van de opkomende industrie
landen - met name in Azië - te onder
kennen. Om het simpel te zeggen, het 
geld dat we in Afrika aan ontwikke
lingssamenwerking uitgeven, moet 
eerst in Azië worden verdiend. Vooral 
de Chinese markt biedt op termijn on
waarschijnlijke mogelijkheden. 
Overigens voorzie ik in dit verband wel 
aanzienlijke problemen waar het gaat 
om de spanning tussen economische 
belangen en het opkomen voor men
senrechten, een andere niet minder be
langrijke prioriteit voor D66. Hopelijk 
zullen op langere termijn de schendin
gen verdwijnen als economische ont
wikkeling leidt tot grotere politieke sta
biliteit. 
In organisatorisch opzicht is het nood
zakelijk dat de minister van 
Buitenlandse Zaken een grotere coördi
nerende rol krijgt. Niet omdat de be
windsman Van Mierlo heet, maar om
dat beleidsintegratie dit vereist. De 
hoofdlijnen van beleid worden uiter
aard in het Kabinet vastgesteld, zij het 
op voorstel van de minister van 
Buitenlandse Zaken. D66 ziet voorals
nog geen reden om de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking te degra
deren tot staatssecretaris, als het pri
maat van buitenlandse betrekkingen 
maar duidelijk bij de minister van 
Buitenlandse Zaken ligt. Het idee om 

-Netwerken voor vrouwen 
De Nederlandse Vereniging van 
Vrouwen met een Academische 
Opleiding houdt op zaterdagmiddag 9 
september op het Landelijk Secretariaat 
te Den Haag voor de vrouwen van D66 
het door haar ontwikkelde 'netwerk
spel'. Doel van dit spel is vrouwen te 
leren nog beter van hun netwerken ge
bruik te maken. 

op het departement regio-directies te 
vormen - waarbinnen de verschillende 
thema's geïntegreerd kunnen worden 
behandeld - spreekt ons zeer aan. Ook 
zijn wij voorstanders van een grotere 
zelfstandigheid van ambassades, mits 
dit niet ten koste gaat van parlemen
taire controle. 
Zoals bekend was de inzet van de D66-
fractie met betrekking tot de uitgaven 
voor ontwikkelingssamenwerking 0, 9o/o 
van het Bruto Nationaal Produkt. Een 
compromis is, gezien de opstelling van 
de VVD, onvermijdelijk. Uiteraard is 
de uitkomst voor ons onaanvaardbaar
der naarmate deze dichter bij ons eigen 
uitgangspunt ligt. Wij hechten er 
evenwel aan de procenten-discussie 
voor langere tijd uit de axiomatische 
sfeer te halen. Het belangrijkste is dat 
er een grotere flexibiliteit is de buiten
landuitgaven komt. We moeten erken
nen dat een grotere samenhang tussen 
ontwikkeling en vrede, veiligheid e 
welvaart, eigen belang op korte termijn 
en mondiaal belang op lange termijn, 
zo met elkaar samenhangen dat we ons 
in eigen huis(houdbeurs) geen kunst
matige onderscheidingen meer kunnen 
veroorloven. 
Het kabinet is er immers uit: het heeft 
een belangrijke 'paarse' test-case door
staan. De D66-fractie zal de nota wel
willend kritisch beoordelen, op basis 
van de hier geschetste criteria. Wat ik 
er al zo van weet, heb ik veel vertrou
wen in een goede uitkomst van het 
Kamerdebat. • 

D66 houdt op 14 oktober in Utrecht een 
Politiek Podium over de herijking van het bui
tenlands beleid, met o.a. Hans van Mierlo. Zie 
de rubriek Politiek Podium op deze pagina. 

Deze bijeenkomst komt in de plaats 
van de bijeenkomst die was gepland op 
donderdag 7 september in Utrecht. De 
laatste netwerk-bijeenkomst heeft 
plaats op dinsdag 12 december in Den 
Haag. 
Voor meer informatie en aanmelding: 
Marie-Louise Tiesinga 036-5328473 I 
Truus Houtepen 040-833330 I Mirande 
Smidt 02159-39210. • 

Herijking 
buitenlands beleid 

D66 houdt op zaterdag 14 oktober 
a.s. (gewijzigde datum!) in het 
Polmanshuis te Utrecht een 
Politiek Podium over de herijking 
van het buitenlands beleid. Onder 
anderen Hans van Mierlo, minister 
van Buitenlandse Zaken, houdt op 
dit politiek podium - bedoeld om 
leden en niet-leden actief bij poli
tieke en maatschappelijke discus
sies te betrekken - een inleiding. 
De volgende vragen staan op het 
Podium centraal: vanuit welke 
houding wordt in de toekomst bui
tenlandse politiek bedreven? Wat 
zijn de doelstellingen van het 
nieuwe beleid? In hoeverre speelt 
het nationale eigenbelang een gro
tere rol dan nu? In hoeverre speelt 
Nederland een voortrekkersrol in 
bijvoorbeeld het mensenrechten
beleid? 
Geïnteresseerden kunnen bellen 
met Reine Buis (medewerker 
Tweede-Kamerfractie, 070-
3183066) voor een persoonlijke 
uitnodiging. 

Werk 
Het Politiek Podium over werk dat 
gehouden zou worden op 6 okto
ber a.s., komt te vervallen. 

Energie 
Hans Wij ers, minister van 
Economische Zaken, is een van de 
deelnemers aan een Politiek 
Podium over energie. Dit podium 
wordt gehouden op woensdag 1 
november a.s. van 20.00 tot 22.00 
uur. De plaats is nog onbekend. 
Voor meer informatie: Esther 
Teunissen, 070-3566034. 
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Milieuwaarden: 
te weinig politiek gewicht ? 
De Voorzet is een rubriek die ruimte biedt voor politieke en maatschappelijke discussie. leder nummer verschijnt een stelling over 

een actueel onderwerp. Lezers wordt gevraagd in maximaal 200 woorden op deze stelling te reageren. De redactie behoudt zich het 

recht voor de ingezonden artikelen in te korten. U kunt uw reactie- vóór maandag 2 oktober a.s. - sturen naar: Landelijk 

Secretariaat D66, t.a.v. Sebastian Dingemans, Noordwal10, 2513 EA Den Haag. 

De stelling waarop u verzocht wordt 
een reactie te geven, luidt: 

De verwachtingen die mensen hebben van 
D66 als regeringspartij, zijn te hoog ge
spannen. 

De stelling in de vorige Democraat 
luidde: 

In het spanningsveld tussen economische 
en ecologische belangen bij onderwerpen 
als Schiphol en de Betuwelijn kent D66 
aan milieuwaarden te weinig politiek ge
wicht toe. 

Robert van Galen, namens D66 afde
ling Tiel: 
Machteld Versnel presenteerde het 
kabinetsbesluit over de Betuwelijn 
als een besluit waarover D66 tevre
den is en dat "met enige chique" 
binnengehaald kan worden. 
Dit getuigt naar mijn mening van 
wansmaak en doet onrecht aan alle 
D66 opvattingen die er op lokaal 
niveau over de Betuwelijn zijn. 
Heeft D66, sprekend met van 
Mierlo voor die ene stap extra in de 
goede richting gezorgd? Als je de 
Maij-voorstellen vergelijkt met het 
huidige kabinetsbesluit, dan lijkt 
het antwoord te moeten zijn: ja. 
Maar het gaat uiteindelijk om het 
resultaat. 
We wilden een duurzame aanleg 
van de Betuwelijn. Goede maatre
gelen tegen geluidsoverlast, tril
lingshinder en bovendien een opti
male veiligheid. Het huidige kabi
netsbesluit staat daar echter niet 
voor garant. 
Voor Tiel, één van de knelpunten 
in het tracé volgens de commissie 
Hermans, wordt er 70 miljoen uit
getrokken voor een (schijn)oplos
sing, die niet adequaat is, die niet 
duurzaam is en die niet garant 
staat voor een behoud van een 
goed woon- en leefmilieu. Een ge
luidsscherm dat niet afdoende is en 
waardoor ruim 9000 mensen last 
zullen gaan ondervinden van ge
luidshinder, een verlaagde ligging 
die trillingshinder niet uitsluit en 
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op de meest noodzakelijke plaatsen 
wat groen langs de lijn om het ra
zende monster wat aan het oog te 
onttrekken. Dat noem ik geen eco
logische inpassing. 
Zo'n oplossing kan niet met enig 
chique worden gepresenteerd, ze
ker niet door D66! Het is duidelijk 
dat economische factoren zwaarder 
hebben gewogen dan de ecologi
sche belangen. 
In het verkiezingsprogramma 
stond niet voor niets dat de aanleg 
van de Betuwelijn technisch ge
avanceerd en zorgvuldig zou moe
ten geschieden. Het kabinet wil bij 
de aanbesteding van "dit fraaie in
frastructurele werkje" een kans ge
ven aan innovatieve technieken. 
Een nobel streven, dat D66 terecht 
ondersteunt. Maar met dit kabi
netsbesluit kan geen sprake zijn 
van innovatieve technieken omdat 
het moet gebeuren binnen het to
taalbudget. Juist het gebruik van 
innovatieve technieken wordt in 
aanvang gekenschetst door veelal 
hogere (ontwikkelings)kosten. Het 
rendement zal pas op langere ter
mijn zichtbaar worden. De kosten 
gaan in zo'n geval voor de baten 
uit. Meer geld is echter niet be
schikbaar, dus van het toepassen 
van innovatieve technieken zal wel 
niets terecht komen. 
Doordat D66 de relatie met ruimte
lijke ontwikkeling op lange termijn 
bij het Betuwelijnbesluit naar de 
achtergrond heeft laten verdwijnen 
kun je slechts vaststellen dat de 
steun van D66 voor het Kabinet 
met betrekking tot de vernieu
wende technieken edelmoedig is, 
maar opnieuw tot niets leidt. 
Voor mij zit de kracht van D66 in 
het genuanceerde denken. In Tiel 
hebben vele Democraten dat node 
gemist. De Betuwelijn komt er, en 
hoe?! Als straks de treinen door het 
fraaie landschap razen zal de 
Betuwe wellicht huilen we en blijkt 
het groene gezicht van D66 te zijn 
verbleekt. 

Michel van Hu/ten, voorzitter D66 
Programma Commissie: 
De paradox van de huidige econo
mische ontwikkeling is dat naar
mate we er beter in slagen de ar
moede bij ons en in de wereld te 
bestrijden door een verhoogde pro
duktie (economische groei), we ook 
de mogelijkheid verminderen dat 
blijvend de kwaliteit van het leven 
voor allen verbetert (ecologische 
verarming). Rijker aan goederen 
betekent wereldwijd in toene
mende mate meer vervuiling van 
water, bodem en lucht, meer ener
gieverbruik en meer uitputting van 
grondstoffen. Technische verbete
ringen in de produktiewijzen ver
minderen weliswaar per eenheid 
produkt de vervuiling, uitputting 
en milieuaantasting, maar die 
vooruitgang wordt te niet gedaan 
('gecompenseerd'?) door een groei
ende wereldbevolking en groeiende 
consumptie per hoofd der bevol
king. 
Hoewel we dit allemaal weten en 
de geldigheid van deze constaterin
gen niet betwist wordt, gaat on
danks 'de politiek' -alle politieke 
partijen en helaas ook D66- door 
met het nemen van korte termijn 
beslissingen, zoals die betreffende 
Schiphol en de Betuwelijn, die ons 
verder leiden op dit doodlopende 
pad. Het milieu in de breedste zin 
van dat woord heeft kennelijk ook 
voor ons nog geen waarde die ver
der gaat dan wat alleen in markt
waarde termen vertaald kan wor
den. En zelfs aan die financiële 
waardering van het 'gratis' milieu 
komen wij niet toe. 

Tilly Fynaut uit Eindhoven: 
Ik geloof dat D66 een eerlijke po
ging doet om aan beide recht te 
doen wedervaren en daar zit hem 
de onduidelijkheid dan ook me
teen in want wie voor het een of 
het ander is heeft per definitie een 
duidelijker gezicht (tegenwoordig 
smoelwerk genoemd). Een gezicht 
wat twee kanten uitkijkt spreekt de 
voor- en de tegenstanders niet aan. 



Zo min als een brug in feite onderdeel 
is van een van beide oevers, maar ze 
tegelijkertijd verbindt. 
Toch is D66 niet uit op de midden
moot, maar wenst zij progressief en 
vernieuwend te zijn. Nu heeft ze de 
pech dat politiek bedrijven in het ver
leden bepaalde regels kende die we 
"spelregels" noemen. D66 meent dat 
politiek niet alleen een spel zou moe
ten zij waarbij mensen als meneer 
Bolkestein zetten doen en dan afwach
ten welke zetten anderen daar tegen
over stellen. Wellicht heeft D66 in de 
gaten dat politiek bedrijven betekent 
verantwoording nemen voor het totaal 
en verantwoording delegeren voor on
derdelen. 
Schiphol en de Betuwelijn en ook de 
hoge snelheidslijn zijn speerpunten 
waarop mensen als ik zich kunnen 
richten om genoegen of ongenoegen 
te uiten en dat genoegen of ongenoe
gen kan best elders geworteld zijn, bij
voorbeeld in de bestaande rommel om 
je heen, of het lawaai in de bossen of 
omdat je toch nooit met het vliegtuig 
durft, of omdat je geen enkele baat 
hebt bij die Betuwelijn als werkloze of 
bijstandsmoeder, maar wel de be
hoefte voelt de politiek eens even 
dwars te zitten of als je wel vaak per 
vliegtuig reist je begrip te tonen. Of als 
je man vrachtrijder is je meent dat hij 
vaker thuis zal zijn als zijn vrachten 
per trein geregeld gaan worden. lk be
doel maar. Veel mensen die stemmen, 
stemmen eigenlijk op heel andere za
ken. 
Een zwevende stemmer is iemand die 
eigenlijk niet geïnteresseerd is in par
tijpolitiek, maar wel in het hele scala 
van politieke activiteiten. Hij overziet 
van waar er te veel van is gezien de 
huidige situatie en waar er wat bij 

moet of er een luis in de pels gestopt 
moet worden. Dan stemt hij heus niet 
op de luis (koekoek-CD-AOV-midden
standspartij) als zodanig maar als wek
ker die een in slaap gevallen politiek 
bestel moet doen schrikken. Ik heb wel 
eens een directeur van een bedrijf ho
ren zeggen dat hij op Marcus Bakker 
ging stemmen, omdat hij meende dat 
zijn eigen partij een flinke schop on
der de kont moest hebben. 
Mijn advies is om economische wel
vaart en welzijn en economische groei 
eens niet te zien als alleen vooruitgang 
en welzijn, maar ook als ooit genoeg. 
Dat idee van meer geld verdienen 
heeft zijn langste tijd gehad. Beter sa
menwerken, nationaal en internatio
naal zou voorop moeten staan. 

Bart Heller uit Hilversum: 
De stelling uit Democraat nr. 5 lijkt 
me (helaas) juist te zijn. De oorzaak 
daarvan is wellicht niet zozeer gelegen 
in de politieke afwegingen an sich, 
maar in een verkeerde manier van po
litiek bedrijven; een lakse, naïeve en te 
weinig kritische manier. 
Een goed voorbeeld daarvan is te vin
den in dezelfde Democraat nr. 5. De 
secretaris politiek stelt daarin: 
"Jarenlang baseren wij onze houding 
t.o.v. Schiphol Mainport op het feit 
dat door betrokken departementen, en 
door de directie van NV Luchthaven 
Schiphol, met grote stelligheid wordt 
beweerd dat de dubbeldoelstelling 
m.b.t. EN milieu EN mainport gehaald 
wordt. Totdat puntje bij paaltje 
komt ... ". Het zijn de oprechte teleur
stelling en verontwaardiging die uit 
deze woorden spreken die het pro
bleem zo haarfijn bloot leggen. D66 is 
zijn kritische houding kwijt. D66 
dreigt het slachtoffer te worden van 

zijn tot in extremis doorgevoerde rede
lijkheid. Of is het een overdaad aan 
naïviteit en fatsoen? 
De 'betrokken departementen' zijn die 
van Verkeer en Waterstaat en van 
Economische Zaken. Kortom, samen 
met o.a. Schiphol zelf, de Nederland
Distributie-adepten, de beton-lobby. 
Ook ministeries en ambtenaren zijn 
geen onbeschreven bladeren, maar 
(groepen) mensen met eigen opvattin
gen en belangen. Dat is niet erg, maar 
dient wel in het achterhoofd te wor
den gehouden. Natuurlijk gaan de 
voorstanders zelf niet bij voorbaat kri
tisch doen over de uitbreiding van 
Schiphol. Dat hoeft ook niet, dat is de 
taak van anderen. Bijvoorbeeld van 
een kritische partij als D66. 
Vraagtekens bij de dubbeldoelstelling 
konden al veel eerder worden gezet, 
ook door D66. 
En dat had D66 ook moeten doen. 
Niet door blind te varen op de voor
standers, maar door zelf informatie te 
verzamelen en na te denken. Door kri
tisch te zijn. Eens was D66 dat. Een 
goed (en succesvol) voorbeeld daarvan 
is te vinden in het boek 'Beeld van een 
partij'. "De macht zit waar de informa
tie zit. Onze raadsfractie heeft altijd 
haar eigen informatiebronnen aange
boord buiten B&W om. Zo kunnen we 
ook alternatieven presenteren en zelf 
nota's schrijven en de gemeente dwin
gen daaraan aandacht te besteden." 
Aldus een toenmalig gemeenteraadslid 
in Gennep. 
Misschien kan iemand deze man 'ns 
een belletje geven. Zodat we niet meer 
'tevreden' hoeven te zijn met "die ene 
stap extra in de goede richting". Waar 
het ooit ging om de 'ontploffing' van 
het politieke bestel is dat immers wel 
een hele stap terug. • 
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Nieuwe rol 
"Toen bekend was dat Louise 
Groenman uit de Tweede Kamer zou 
vertrekken, hebben Gerrit jan en 
Louise individuele gesprekken met àlle 
kamerleden gevoerd. Ik heb begrepen 
dat zij steeds twee vragen hebben ge
steld. Kies je voor een 'behoudend' of 
een vernieuwend scenario bij de keuze 
van een nieuwe vice-fractievoorzitter? 
En aan wie denk je? De grote meerder
heid gaf de voorkeur aan een vice-frac
tievoorzitter uit de groep nieuwe ka
merleden. Gerrit Jan heeft gemeld dat 
bij de namen die werden genoemd één 
naam steeds aanwezig was. Hij heeft 
voorgesteld mij te benoemen en dat is 
zo ook unaniem besloten." Roger van 
Boxtel was niet echt verrast, al "waren 
er meer mensen in het vizier". 
Indianenverhalen in de pers over de 

Nieuw in de Kamer 
"Ik heb nog steeds geen duidelijkheid 
over mijn geloofsbrieven gekregen van 
de griffie", zegt Hans Jeekei met milde 
ironie in zijn stem. "Het is vakantie
tijd". 
In september neemt hij de opengeval
len plaats in de fractie van Louise 
Groenman in. Hij was hoofd strategie 
bij de directie Natuurbeheer op het 
Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Op vijf be
leidsterreinen mag Hans Jeekei zich 
straks eerste woordvoerder van D66 
noemen: Volkshuisvesting ("verschrik
kelijk veel aardiger dan ik had durven 
vermoeden"), Milieu en Fiscaliteit, 
Overheidsinformatievoorziening ("de 
elektronische snelweg van de over-

De Democraat is een uitgave van de politieke 
partij Democraten 66 en verschijnt in principe 
acht keer per jaar. Een door het Hoofdbestuur 
benoemde redactieraad is verantwoordelijk 
voor de uitgave. Deze raad wordt gevormd 
door: 
Kamla Balak, Peter van den Besselaar, Heine 
Buis, Arthur van Buitenen, Fred Herrebout, 
Marjanne de Kwaasteniet, Eric van de 
Lisdonk, Jeroen Nugteren, Adriënne 
Vrisekoop, Pierre Wimmers. 

Met dank aan: Bob den Bos, Jan Hoekema, 
Marleen Nieuwenhuis, Sophie in 't veld en 
Arjen Wolft. 
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heid"), Gemeentelijke Basisadmini
stratie en de begroting van de Tweede 
Kamer zelf. Op het gebied van ruimte
lijke ordening en milieu is Hans Jeekei 
de tweede woordvoerder. "Op het mi
nisterie hield ik mij bezig met de maat
schappelijke kanten van het milieu. In 
het beleidsterrein Milieu en Fiscaliteit 
komt dat terug. Bijvoorbeeld de ecolo
gisering van het belastingstelsel. Er zijn 
twee topics. Enerzijds de mogelijkhe
den om heffingstoeslagen te gaan bere
kenen op produkten, bijvoorbeeld chl
oor, kerosine, mergel en zandgrind. 
Maar ook de hele discussie over reis
kosten en het belastingstelsel, die in 
Europees verband gevoerd moet wor
den." 

Eindredactie: Jeroen Nugteren 
Bureauredactie: Sebastian Dingemans 
Vormgeving: Anker x Strijbos, Utrecht 
Opmaak katern: Lieke Warburg 
Foto's: Dennis Sies (tenzij anders vermeld) 
Druk: Brouwer Utrecht BV 

Landelijk Secretariaat D66 
Noordwal10 
2513 EA Den Haag 
Tel.: 070-3566066 GEWIJZIGD! (ma. t/m vr. 
9.00-17.00 uur) 
Fax: 070-3641917 
Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 
richting Loosduinen, halte Noordwal. 

procedure hebben hem gestoord. 
"Voor zover ik daar zicht op heb, was 
het een zeer transparante procedure." 
Welke ambities heb je? "Ik wil mijn rol 
als vice-fractievoorzitter goed vervul
len. Niet pontificaal. Maar juist veel 
werk achter de schermen. De fractie
voorzitter is het visitekaartje. Ik zie het 
als mijn taak om Gerrit Jan te steunen, 
te coachen en te helpen." jouw optre
den is in de media niet onopgemerkt 
gebleven: je bent een 'snelle opkomer'. 
Roger: "Als je puur naar de feiten kijkt, 
klopt dat ook. Maar ik ben niet de 
enige, er zijn meer kamerleden bij wie 
die woorden worden gebruikt: zo'n eti
ket zegt me niets. Ik blijf maar nuch
ter." 

Ingezonden kopij dient binnen te zijn voor de 
eerstvolgende vergadering van de redactie
raad. De vergaderingen zijn in 1995 als volgt 
gepland: nr. 7- 19/9, nr. 8- 07/11. 
Visueel gehandicapten kunnen de Democraat 
ontvangen via de Nederlandse Luister en 
Braille Bibliotheek (070-3211211 ). 

Wilt u iemand lid maken van D66, schrijf dan 
een briefje met zijn of haar naam, adres, 
plaats en tel.nr. naar bovenstaand adres. U 
kunt uiteraard ook bellen. 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij 
gebleekt papier. 
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ALV 61, alternatieve kiessystemen 
ALV 61, financiën 
Opleidingscentrum 
Wetenschappelijk Bureau 
Bestuurdersvereniging 
IVSOM 
bestelbon 

ALV 61 wordt gehouden op vrijdagavond 24 en zaterdag 25 november in AGORA, Agorahof 2 te Lelystad. 
AGORA ligt op ± 5 minuten lopen van Station Lelystad. 

Agenda: 
Zie voor de herziene agenda van ALV 61 pagina 2 van dit katern. 

Moties en amendementen: 
Moties betreffende agendapunt Partij-organisatie, wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement, 
Onderwijs en de jaarrekening 1994, alsmede moties en amendementen met betrekking tot de begroting 1996 en 
Algemene Organisatorische moties dienen uiterlijk dinsdag 3 oktober om 12.00 uur in de juiste vorm op het 
Landelijk Secretariaat te zijn ontvangen. (Houdt u er rekening mee dat de post er soms een aantal dagen over kan 
doen!) 

APM's: 
Actuele Politieke Moties kunnen tot uiterlijk donderdag 22 november 1995 20.00 uur 's avonds bij het Landelijk 
Secretariaat worden ingediend. 

Kandidaatstelling: 
Zie voor een overzicht van de vacatures besturen en commissie pagina 3 van dit Katern. 
Kandidaatstellingsformulieren kunt u aanvragen bij het Landelijk Secretariaat (zie bestelbon pag. 19 van dit Katern). 
De ingevulde formulieren dienen uiterlijk dinsdag 19 september 12.00 uur op het Landelijk Secretariaat te zijn 
ontvangen. 

ALV62 
Wanneer en waar: 
ALV 62, het derde Congres Nieuwe Stijl zal plaatsvinden op zaterdag 30 en zondag 31 maart 1996 in de 
Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout. 

De tekstvoorstellen, alsmede de voorstellen voor contributieregeling en regio-afdrachtregeling treft u aan in 
de Democraat 8, 1995 die op 13 december 1995 bij u in de bus valt. 

Moties en amendementen: 
De sluiting van moties en amendementen m.b.t. zowel tekstvoorstellen als m.b.t. de financiële stukken is op 
maandag 19 februari 1996. 

Onderwerpen: 
Op de agenda staan: Technologiebeleid - Natuurontwikkeling en Cultuurlandschappen - Sociale Zekerheid -
Contributieregeling 1997 - Regiobijdrageregeling 1997. 

Katern Democraat nr. 6, 1995 



I ALV 61: CONGRESAGENDA 

CONCEPT -AGENDA (het programma is na de lunch op zaterdag licht gewijzigd t.o.v. Democraat 5, 1995) 
vindplaats s;tukken: 

vrijdag 24 november 1995 (Lelystad, Agora) 

20.00 - 20.15 opening door de partijvoorzitter 
introductie congresleiding 
benoeming notulen- en stemcommissie 
toelichtingen: 
* stemprocedures door stemcommissie 
* verkiezingsprocedures door Landelijke Verkiezingscommissie 

20.15-22.30 ONDERWIJS 

22.30 schorsing 

zaterdag 25 november 1995 

10.00 heropening congres 
voorstellen congresleiding, notulencommissie, stemcommissie 
herhaling toelichtingen stemcommissie, LVG 

10.10- 10.25 PRESENTATIE KANDIDATEN BESTUREN EN COMMISSIES 

10.25 opening stembussen 

10.25 - 1 0.45 toespraak partijvoorzitter 

10.45 - 11.15 PARTIJORGANISATIE 

11.15- 12.30 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
wijzigingsvoorstellen 

12.30- 13.10 FINANCIËN EN ORGANISATIE 
* jaarrekening 1994 
* begroting 1996 (inclusief wijziging regio-afdracht 1996) 
* voorstel afdracht politieke vertegenwoordigers 
* voorstellen regiovorming 
*voorstel LVG m.b.t. AR-verkiezingen 
* HB-resolutie proef kiessysteem AR-verkiezingen 

* actuele organisatorische moties 

13.1 0 sluiting stembussen 

13.10 - 13.30 lunchpauze 

13.30 - 14.30 parallelle bijeenkomsten met fracties 

14.40 - 15.1 0 plenair interview met bewindslieden 

15.1 0 - 15.25 toespraak voorzitter delegatie Europees Parlement 

15.25- 15.55 ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

15.55 - 16.35 toespraak voorzitter Tweede Kamerfractie 

16.35 uitslag verkiezingen besturen en commissies 

16.45 sluiting 

Dem. 95/5 pag. 4 

Congresboek A 

Dem. 95/3 pag. 2 

Dem. 95/5 pag. 10 

Dem. 95/6 
Dem. 95/7 

Dem. 95/5 pag. 40 
Dem. 95/5 pag. 40 

Congresboek A 

Congresboek B 
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~ ALV 61: VACATURES BESTUREN EN COMMISSIES ~ 
Derde kennisgeving van de vacatures waarin de ALV 
op 24 en 25 november 1995 zal voorzien. 

De kandidaatstelling sluit op 19 september 1995 om 
12.00 uur. Ingevulde kandidaatstellingsformulieren 
moeten dan binnen zijn bij het Landelijk Secretariaat 
(LS). Kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijgbaar bij 
het Landelijk Secretariaat, Noordwal 10, 2513 EA Den 
Haag, tel. 070-356 6066. De meeste vacatures 
ontstaan doordat het lid in het voorjaar aan het einde 
van zijn/haar zittingstermijn komt. 

Hoofdbestuur 
Dagelijks Bestuur 
publiciteitscoördinator (herkiesbaar) 
Info: Wim Vrijhoef (partijvoorzitter), 080-447 508 of 
Jan-Dirk Sprokkereef (LS), 070-356 6066. 

Taak: 
De publiciteitscoördinator is binnen het Hoofdbestuur 
en het Dagelijks Bestuur primair verantwoordelijk voor 
de organisatie van de in- en externe communicatie en 
publiciteit. 
Profiel: 
kennis en ervaring op het gebied van Public Relations 
en marketing; 
- creatieve persoonlijkheid 

goed gevoel voor politieke verhoudingen in de 
partij; 
affiniteit voor het politieke handwerk in 
vertegenwoordigende lichamen; 
goed organisatorisch inzicht; 
goede contactuele eigenschappen; 
minimaal 10 uur per week beschikbaar 

regio-Hoofdbestuursleden 
Drenthe (niet herkiesbaar) 
Overijssel (herkiesbaar) 
Noord Holland (niet herkiesbaar) 
Umburg (niet herkiesbaar) 
Info: Han Westerhof, vice-voorzitter organisatie 
tel: 015-628648 of Jan-Dirk Sprokkereef (LS) 
tel: 070-356 6066. 

Taak: 
Het regio-Hoofdbestuurslid verzorgt de communicatie 
tussen het Hoofdbestuur (HB) en de regio, met als 
speciaal aandachtspunt het overbrengen van politieke 
en organisatorische signalen van regio en afdelingen 
naar het HB. 
Profiel: 
- partijfuncties vervuld binnen de eigen regio; 
- in staat zijn een netwerk van contacten binnen de 

eigen regio te onderhouden; 
- voldoende tijd beschikbaar hebben voor het 

bijwonen van de vergaderingen van HB, 
regiobestuur en algemene regiovergadering, 
alsmede voor andere bijeenkomsten op regionaal 
niveau om op de hoogte te zijn van regionale en 
lokale problemen; 

- in staat zijn namens het HB problemen te helpen 
oplossen binnen de regio op het moment dat 
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besturen en/of fracties deze zelf niet kunnen 
oplossen; 

- in staat zijn politieke besluitvorming en visies van 
HB en Tweede Kamerfractie te verwoorden op 
regionaal en lokaal niveau; 

- in staat zijn het voorzitterschap van HB
werkgroepen te vervullen; 

- contacten onderhouden met het Landelijk 
Secretariaat. 

Het Hoofdbestuur heeft het recht om een voordracht te 
doen voor de functies in het Dagelijks Bestuur. 
De Algemene Regiovergadering heeft dit zelfde recht 
voor het Hoofdbestuurslid van de eigen regio. 

Financiële commissie 
2 leden lid (einde 1 e termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Ewout 
Cassee (voorzitter FC ): 023- 249 147. 

Geschillencollege 
voorzitter (niet herkiesbaar) 
lid (einde 1" termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Marianne 
van der Ham (voorzitter GC ): 071 - 132 236. 

Landelijke Verkiezingscommissie 
3 leden (waarvan 2 einde 1" termijn, herkiesbaar, en 1 
niet herkiesbaar). 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Gert 
Warmerdam (voorzitter LVG): 079- 617 916. 

Programmacommissie 
3 leden (waarvan 2 nieuwe vacatures, en 1 niet 
herkiesbaar). 
De Programmacommissie zoekt versterking o.a. met 
deskundigheid op het gebied van financiële, 
economische en budgettaire zaken. 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Michel van 
Hulten (voorzitter PC ): 03200 - 21279. 

Rapportagecommissie 
3 leden (waarvan 1 einde 1" termijn, 1 niet herkiesbaar 
en 1 nieuwe vacature). 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Jim van 
Beusekom (voorzitter RC): 070 - 362 0922. 

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 
voorzitter (einde 2" termijn, herkiesbaar) 
4 leden (waarvan 2 einde 2" termijn, herkiesbaar, 1 
einde 1" termijn, herkiesbaar en 1 einde 2" termijn) 
Info: bel met de SWB in kantooruren: 070 - 356 6039. 

Bestuur Opleidingscentrum 
1 penningmeester (einde 1" termijn, herkiesbaar) 
3 leden (waarvan 1 einde 1" termijn, herkiesbaar 
en 1 einde 1 • termijn, niet herkiesbaar, 1 vacature). 
Info: bel in kantooruren met Leo Pinxten (directeur 
Opleidingscentrum): 070 - 356 6043. 
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ALV 61: CORRECTIE VOORSTELLEN WIJZIGINGEN 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Hieronder vindt u enkele administratieve wijzigingen en correcties van de Statuten en Huishoudelijk 
Reglement. Deze voorstellen zullen tevens worden opgenomen in het congresboek A. opdat U tijdens het 
congres slechts met 2 documenten behoeft te werken. 
voorstel- oud 
nr.. .ar:t.nr.. 
S.007 naamswijziging PSVI in oe 

toelichting: administratieve aanvulling voorstel 
S.007e2 183 vervang scholings- en vormingsinstituut 

0.001 

0.001 a 

2.012 

2.012e+ 

2.012e++ 

2.013a+ 

A.003a+ 

A.001C+ 
3.001 a+ 
3.001a++ 
3.001j+ 
4.001h+ 
4.001j+ 
4.001k+ 
4.001m+ 
4.016a+ 
8.007a+ 
8.018a+ 

5.020d+ 

5.020m+ 

4 

door opleidingscentrum D66 

verkiezings- en kandidaatstellingsreglement behoeft niet meer te worden vastgesteld 
toelichting: gevolg van wijzigingen in hoofdstuk 2 

000.2Ad schrap ""kandidaatstellings- en verkiezingsreglement" is het reglement als 
bedoeld in HR-artikel 019;" 

centraal regelen onverenigbaarheden 
toelichting: administratieve consequenties voorstel 2.012 

F 04. 1 schrap geheel lid 
nummer overige leden 1 lager 
E 04.04 schrap "Het lidmaatschap" Vm "europees parlement." 

dispensaties 
toelichting: bij landelijke functies is behalve een beoordeling door het HB, een onderzoek 
door een onafhankelijk orgaan gewenst. 

N 022.3c vervang N 022.3c 
"draagt zij bij een onverenigbaarheid met een landelijke functie de Landelijke 
Verkiezingscommissie op de gegrondheid voor het verzoek te onderzoeken, in 
overige gevallen voldoet een onderzoek van het Hoofdbestuur. 

hernummeren 
toelichting: bij het verwerken tot de eindtekst ontdekten we nog enkele onvolkomenheden 
v.w.b. hernummering. 

127.3 plaats als 126.3 
050.1 a plaats als 050a 
050.1 b plaats als 050b 
061.4 plaats als 056.4 
132.1a plaats als 131.1a 
132.2 plaats als 131 .2 
133.1 plaats als 132.1 
133.2 plaats als 132.2 
091.Ba plaats als 091.8 
156.4 plaats als 154.4 
164 plaats als 161 

hernummeren 
toelichting: bij overige besturen en commissies waren de artikelen zo omgezet dat eerst de 
taak en daarna pas de samenstelling kwam. Volgens de kopij Democraat 95/3 was dit bij · 
deze artikelen nog niet gebeurd. 

N109 plaats als N110 
N11 0 plaats als N1 09 

N111 plaats als N112 
N112 plaats als n111 
splitsen na afloop 
toelichting: bij de verwerking tot de eindtekst zagen we dat het uiteindelijk duidelijker is om 
lid 2 te splitsen in 2 en 3 en dan wordt 3 nieuw 4. Omdat de voorstellen bij dit artikel al 
gecompliceerd genoeg zijn en wij dit onder het mandaat van A.003a vinden vallen melden wij 
hierbij de volgende wijziging die dus achteraf zal plaatsvinden 
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ALV 61: CORRECTIE VOORSTELLEN WIJZIGINGEN 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

A.003a 

2.011f 

2.011 f.l 

2.011f.ll 

2.011 h 

2.011 h 

2.016m-q 

2.016m 
2.016n 
2.0160 
2.016p 
2.016q 

N151.2 
N151.2 plaats 
N151.3 plaats 

plaats zin 1 en 2 als N151.2 
zin 3,4,5 als N151.3 
als N151.4 

herplaatsing lid dat regelt het tijdpad kandidaatstelling en interne verkiezing van de 
landelijke adviesraad 

toelichting: abusievelijk in hoofdstuk 2 opgenomen 
174.5 vervang door nieuw lid N174.5 

De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor de landelijke 
adviesraad begint op de tweede maandag in januari en sluit op de 
laatste dinsdag in februari van een even kalenderjaar. 

174.6 vervang door nieuw lid N174.6 
De poststemming geschiedt binnen zes weken na sluiting van de 
aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling. 

percentage stemmen van de kiesdeler aan voorkeurstemmen 
toelichting: tekstuele fout 

N020.6 voeg toe N020.7d 
het minimaal te behalen percentage stemmen van de kiesdeler aan voor
keursstemmen. Zij doet dat op een vergelijkbare wijze als is vastgelegd 
voor de landelijke verkiezingscommissie in artikel 037. 

vervallen melding kandidering voor lijsttrekkerschap 
toelichting: abusievelijk opgenomen in de eindversie van dit artikel 

023.2d schrap geheel lid 
023.2e wijzig in N025. 1 g 
023.2f wijzig in N025.1 h 
023.4a 
023.4b 

wijzig in 
wijzig in 

N025.1i 
N025.1j 

ALV 61: ALTERNATIEVE KIESSYSTEMEN 

EEN ANDER KIESSYSTEEM?! 

Ogenschijnlijk wordt met de HB-voorstellen van de 
wijzigingen van hoofdstuk 2 van het Huishoudelijk 
Reglement in Democraat 95/5 het hele kiessysteem 
op de schop genomen. Bijna niets komt terug op 
dezelfde plaats. Teksten zijn gewijzigd, geschrapt 
en/of toegevoegd. Ik kan u geruststellen: een groot 
deel van de wijzigingsvoorstellen is cosmetisch. 
Sprake is van een betere ordening en teksten zijn 
beter geformuleerd. Een tweede stap die gezet gaat 
worden is de telmethode tegen het licht houden. 

Over het huidige systeem wordt in de 
wandelgangen veel geklaagd. De klacht is dat het 
huidige systeem te makkelijk manipuleerbaar is. Het 
HB vraagt daarom in een resolutie in te stemmen 
met een experiment tijdens de 
adviesraadsverkiezingen van 1996. Als het 
komende congres instemt met de resolutie kan er bij 
de raadsverkiezingen van 1996 met een aantal 
verschillende methoden worden geëxperimenteerd. 

Let wel: het experiment is alleen bedoeld om 
effecten van andere telmethoden te kunnen 
vaststellen. De uitslag van de 
adviesraadsverkiezingen wordt volgen de -niet 
gewijzigde- bijlage B van het reglement vastgesteld. 

In het experiment zullen we de volgende 
telmethoden in ieder geval betrekken: matrix, 
rapportcijfers en het huidige systeem met andere 
intervallen. 
In de matrix-methode wordt aan de hand van de 
volgorde op iedere individueel stembiljet gekeken 
hoe kandidaten onderling scoren. Door dit voor alle 
kandidatenparen te doen ontstaat een volgorde van 
kandidaten. De kandidaat op nummer 1 van de lijst 
heeft vaker de voorkeur boven een andere 
kandidaat gehad. 
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I ALV 61: ALTERNATIEVE KIESSYSTEMEN 

Bij de rapportcijfer-methode krijgt iedere kiezer 
een bepaald aantal genormeerde punten en kan 
deze aan kandidaten toewijzen. Door de punten te 
normeren heeft iedere kiezer een even zware stem. 
De kiezer kan echter zelf bepalen of zijn stem naar 
een beperkt aantal kandidaten gaat of uitspreid over 
een groot aantal kandidaten. 
In het huidige systeem is de interval steeds 1 punt. 
Met een aantal verschillende intervallen zal tijdens 
het experiment worden gewerkt. 

Er zijn nog vele andere mogelijkheden. Wij roepen u 
dan ook op andere alternatieven aan te dragen. Het 
HB zal een begeleidingscommissie instellen om het 
experiment te begeleiden en uit te werken tot een 
voorstel voor het najaarscongres 1996. Indien u een 
alternatief kiessysteem heeft of door het HB in de 
begeleidingscommissie benoemd wilt worden, kunt u 
contact opnemen met Ueke Warburg, 070-3566032. 

Namens het Hoofdbestuur 
Gert Warmerdam, voorzitter LVC 

ALV 61: FINANCIEN 

JAARREKENING 1994 

Niet alleen in politiek, maar ook in financieel opzicht 
was 1994 een succesvol jaar voor D66. Het boekjaar 
werd afgesloten met een verhoudingsgewijs zeer 
gunstig resultaat. Dat is vooral het gevolg van hogere 
contributie-inkomsten en lagere personeelskosten. Het 
hoofdbestuur heeft besloten het batig saldo groten
deels toe te voegen aan diverse voorzieningen, 
waarmee de financiële basis van de partij wordt ver
sterkt. 
Voor een nadere specificatie van de baten en de lasten 
in 1994 zij verwezen naar de in dit katern opgenomen 
officiële jaarrekening, opgesteld door BDO 
CampsObers. 
Het volledige rapport ligt ter inzage op het Landelijk 
Secretariaat, inclusief de cijfer t.a.v. de Bestuurders
vereniging en de Stichting Huisvestingsvermogen. 

BEGROTING 1996 
In de begroting 1996 is rekening gehouden met de 
plannen van het hoofdbestuur om de partijorganisatie 
te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is het rapport 066: 
Ruimte voor politiek. Speerpunten met financiële 
consequenties zijn ondermeer: professionalisering 
bestuur, betere communicatie, stimulering politiek 
debat, meer middelen naar de afdelingen, lagere 
drempel voor aan bezoek congressen. 
Ten behoeve van de professionalisering van het 
bestuur is geld uitgetrokken voor het parttime betalen 
van de voorzitter en voor een vergoeding aan de leden 
van het dagelijks bestuur. 
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Binnen de begroting zijn 1 0 nummers van de 
Democraat mogelijk. Verder is capaciteit beschikbaar 
voor ontwikkeling en gebruik van moderne commu
nicatiemiddelen. Het het bedrag voor politieke podia is 
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 
Het ligt in de bedoeling dat de afdelingen voortaan een 
rechtstreekse afdracht van de partij krijgen (zie het 
afzonderlijke voorstel in dit katern). Het budget voor de 
afdracht aan regio's en afdelingen is verhoogd tot 
300.000 gulden; daarin is een bedrag van 40.000 
gulden begrepen voor ledenwerving. 
Er is een nieuwe voorziening gevormd om congressen 
te kunnen organiseren met een lagere toegangsprijs 
(15 in plaats van 25 of 35 gulden) wat de animo voor 
congresbezoek kan stimuleren. 
Ten slotte werkt het hoofdbestuur in overleg met de 
betrokkenen aan een afdrachtregeling van politieke 
vertegenwoordigers om daarmee de verkiezings
tondsen op nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
voeden. 
Om het politieke en financiële draagvlak van de partij 
te vergroten, zal een ledenwervingscampagne worden 
gehouden. Voor het begrotingsjaar 1996 is voorzichtig
heidshalve echter nog geen rekening gehouden met .. 
een netto-aanwas van het ledental. De begroting is 
sluitend. 

De penningmeesters 
Malt Poelmans & Robert van Lente, augustus 1995 
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ALV 61: FINANCIEN 

BDO CampsObers 
Reg i steraccountants 

Postbus 16128, 230 I GC Leiden 

Haagse Schouwweg 8e. 2332 KG Leiden 

Telefoon 071-32021 I Telefax 071- 32140'5 

Met ingang van 10-10-1995 

Telefoon 071-5767020 Telefax 071-'ïl:! 1400, 

MEDEDELING VAN DE ACCOUNTANT 

De in dit orgaan opgenomen Balans per 31 december 1994, Staat van baten en lasten over 
1994 en Grondslagen voor de financiële verslaggeving van Vereniging Politieke Partij 
Democraten te 's-Gravenhage zijn ontleend aan de jaarrekening 1994 van de Vereniging. 

Bij de jaarrekening 1994 is door ons een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Leiden,6juni 1995 

BDO CampsObers 

Katern Democraat nr. 6, 1995 

Firmanten kunnen door m1ddel van 
hun BV lid van de maatschap zi1n 

Alphen a/d RiJn- Amsterdam- Apeldoorn- Arnhem 
Breda- Curaçao- Dordrecht- Eindhoven -Geleen 
s-Gravenhage- Gron1ngen- Helmond- s-Hertnç:enbnsch 
Lelden- Maastncht- NaaldwiJk- Nqmegen - Rc>nc.,endd:-11 
Rotterdam- Tilburg- Utrecht 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1994 
in gulden~ 

ACTIVA 

Vaste activa 

Matetiëk ">!.'te activa 
Kantoorinrichting en -machines 

Vlottende activa 

Voorraden 

V ordetingen 
Tweede Kamerfractie 
Stichting Instilllut Vorming en Samenwerking 
Midden- en Oost- Europa D66 
Bestuurdersvereniging 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 
Stichting PolitiekScholings-en 
Vormingsinstituut D66 
D66 Fractie Euro-Parlcment 
Jonge Democraten 
Debiteuren 
Suhsidie Commissariaat voor de Media 
Ovetige vordetingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

Totaal 

31-12-1994 

I 16.016 

94.638 
41.274 
20.51\6 

14.9i17 
12.229 
i\.827 

68.166 
22.582 

1 18.537 

15.045 

P.M. 

517.842 

2.58().079 

3.112.966 

31-12-1993 

64.197 

58.455 
0 

24.144 

32.472 
6.465 
2.955 

81.28 1 
0 

77.575 

32.663 

P.M. 

347.544 

2.372.224 

2.752.431 

PASSIVA 

Vermogen 

Kapitaal 
Algemene n.~scrve 

Contrihuticfonds 
V crkiczingsfonds 
Oost-Westfonds 

Voorzieningen 

Algemeen 
Landelijk secretariaat 
Congressen 
RTV 
Toekomstige huisvestingskosten 

Kortlopende schulden 

Stichting Beheer Huisvestingswmwgen D66 
Bestuurdersvereniging 
Vooruitontvangen contrihutie 
Crl·diteuren 
Suh~idic Commissatiaat voor de l\1èdia 
Pensioenpremies 
Vooruitontvangen hotcln:servetingen Congres 
Nieuwe Stijl 1995 
Belastingen en premies sociale verzeketingen 
Ovetige schulden en overlopende passiva 

T<1taal 

31-12-1994 

28.000 
130.918 

176.461 
138.219 

0 

566.000 
106.049 
100.000 
40014 

() 

428.1 n 
0 

889.343 
81.153 

0 
222.319 

43.430 
17 038 

145.909 

15l\.9J l\ 

314.680 

473.598 

Xl2.063 

l.l-:27 .305 

3.112.966 

31-12-1993 

26.000 
41.907 

148.146 
437.967 

1.120 

500.000 
l\0.107 

() 

9.613 
59.713 

134.400 
33.209 

721.651 
263.506 

5.1 JO 
158.367 

0 
19.730 

1 1 l.8i15 

67.907 

587.233 

655.140 

649.43:l 

1447.858 

2.752.431 
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\'ERENJGI!'IG POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 TE 'S-GRAVENIIAGE 

STAAT VAN LASTEN EN BA TEN OVER 1994 
in guldens 

Lasten 

Personeelskosten 

Kosten secretariaat en huisvestingskosten 

Kosten Hoofdbestuur en Adviesraad 
Declaraties middels schcn!Gngcn 
Overige declaraties 

Publiciteit 
DemocrJ.at 
Publiciteitskosten algemeen 

Dotaties aan voorzieningen 
Dotatie voorziening toekomstige huisvestingskosten 
Dotatie voorziening congressen 
Bijdrage aan Ver!Gezingsfonds 
Bijdrage aan Ver!Gezingsfonds (ledenwerfactie) 
Dotatie voorL.iening landelijke secretatiaat 
Dotatie voorziening algemeen 

Bijdragen aan de regio's 

Subsidies 
Subsidie Stichting Politieke Scholings-en 
Vormingsinstituut D66 
Subsidie Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 
Subsidie Jonge Democraten 

Algemeen 
Rente 
Accountantskosten 
HE-Commissie Vrouwenrechten/Mensenrechten 
Activiteiten aan de basis en regionale podia 
Diverse lasten minus baten 
OnvoorLien 

Totaallasten 
Voordelig saldo 

1994 
Werkelijk 

557.R58 

292.106 

250.174 
164.780 

106.604 
8.756 

230.000 
100.000 
75.000 

0 
50.000 
40.000 

190.419 

60.000 
58.000 
27.500 

48.120 
22.443 
4.619 
1.905 
1.870 

0 

2.290.154 
89.011 

2.379.165 
======== 

1994 
Bepminp, 

612.350 

368.839 

250.000 
153.000 

140.000 
10.000 

0 
0 

75.000 
0 

50.000 
0 

195.000 

60.000 
58.000 
25.000 

0 
24.000 
4.525 

12.500 
3.142 

29.661 

2.071.017 
983 

2.072.000 
======== 

1993 
Werkelijk 

630.412 

22:2.414 

231.458 
192.817 

144.926 
10.538 

4.000 
0 

75.000 
30.000 

104.000 
103.000 

181.951 

60.000 
58.000 
25.000 

2.790 
23.238 

1.553 
15.670 
8.240 

0 

2.125.007 
436 

2.125.443 

Baten 

Algemeen 

Contributies 
Nagekomen contributies voorgaande jaren 
Diverse donaties en schen!Gngen 

Schcnkingen middels declaraties 

Rente 
Opbrengst speciale actie 

Totaal haten 

I 'i'J4 
Werkelijk 

1.986.057 
16.636 
9.372 

250.174 

116.926 
0 

2.379.165 

1994 
BegroTing 

1.750.000 
1.000 
1.000 

250.000 

50.000 
20.000 

2.072.000 

1993 
Werkelijk 

1.787.886 
10.752 

676 

231.458 

71.087 
23.500 

2.125.443 
======== 
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Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te 's-Gravenhage 

JAARREKENING 

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verktijgings- of vervaardigingsptijs. Voor zover niet anders vcrmeld worden activa 
çn passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 
Inventatissen met een aanschafwaarde tot f 5JX>O worden direct ten laste van de staat van lasten en 
haten gebracht. 
Met ingang van 1993 worden investetingen in kantoorimichting en -machines ten laste van de 
voorziening landelijk secretariaat gebracht. 

VooiTaden 
De vootTaden brochures zijn P.M. opgenomen. 

V ordetingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van 
een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vetmeld, ter vrije beschikking van de Vereniging. 

Kapitaal 
Het kapitaal wordt jaarlijks opgcrent met het gemiddeld behaald rentepercentage op uitgezette gelden, 
waarbij het rentebedrag wordt afgerond naar boven op duizenden guldens. 

Contributiefonds 
Het contributiefonds wordt gevoed door bijdragen van pattijleden die enig jaar f 3.300 (tot en met 
1993 f 3.000) of meer aan contributie hebben betaald. Zij zijn voor de duur van hun lidmaatschap 
vtijgesteld van contri butieverplichtingen. 
Het contributiefonds wordt jaarlijks opgerent met het gemiddeld behaald rentepercentage op de 
uitgezette gelden, waarbij het bedrag wordt afgerond naar boven op duizenden guldens. 
Jaarlijks wordt 5% van het fonds aan de in dat jaar ontvangen contributies toegevoegd. 

Katern Democraat nr. 6, 1995 



Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te 's-Gravenhage 

Vcrkiezingsfonds 
Het verkiezingsfonds wordt gevoed met de in het boekjaar ontvangen bijdragen en een bijdrage uit de 
pmtijkas. De uitgaven ter zake van de in het bockjaar gehouden verkiezingen worden op het 
verkiezingsfonds in mindering gebracht. 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde. 
De voorziening algemeen is bedoeld om minimaal één jaar lang met de helft van het personeelsbestand 
te kunnen blijven functioneren. De voorziening wordt jaarlijks op gerent met het gemiddeld behaald 
rentepercentage op de uitgezette gelden, waarbij het bedrag wordt afgerond naar boven op duizenden 
guldens. 
De voorziening landelijk secretariaat is bedoeld ter dekking van de éénmatige kosten van de 
verandering en vcrsterking van de centrale organisatie van de pmtij, in het bijzonder van het landelijk 
secretariaat en ten behoeve van het doen van investeringen in kantoonnachines. 
De voorziening voor congressen is gcvonnd voor toekomstige congressen welke niet meer 
kostendekkend georganiseerd kunnen worden. In de toekomst zullen voordelige resultaten van 
congressen aan de voorziening worden toegevoegd, nadelige resultaten zullen ten laste van de 
voorziening worden gebracht. 
De RTV voorziening betreft het verschil tussen de ontvangen vergoedingen en de werkelijk 
uitgegeven bedragen welke krachtens artikel 102 van de Mediawet gereserveerd mogen worden voor 
uitzendingen in de kc)lncnde jaren. Deze gelden staan niet ter vrije beschikking van de Vereniging. 
De voorziening voor toekomstige huisvestingskosten is bedoeld om minimaal één jaar de 
huisvestingskosten te kunnen voldoen. In 1994 is deze voorziening overgedragen aan de Stichting 
Bcheer Huisvestingsvermogcn D66 te 's-Gravenhage. 

Kmtlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Lasten 
De lasten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. 
Met ingang van 1993 worden de aanschaffingen van kantoorimichting en -machines ten laste van de 
voorziening landelijk secretariaat gebracht. 

Baten 
Als baten van een boekjaar worden verantwoord de op dat boekjaar betrekking hebbende 
ontvangsten, ook wanneer deze in een ander boekjaar worden ontvangen. Echter met uitzondering 
van de ontvangen giften, donaties en bijdragen, waarvoor het kasstelsel wordt gehanteerd. 

Katern Democraat nr. 6, 1995 11 



ALV 61: FINANCIEN 

BATEN Rekening 1994 Begroting 1995 Begroting 1996 

1. Contributies 1.986.057 1.850.000 1.900.000 

2. Contributies vrg. jaren 16.636 1.000 10.000 

3. Donaties/schenkingen 9.372 5.000 9.000 

4. Gedeclareerde schenkingen 250.174 250.000 250.000 

5. Rente (ontvangen) 116.926 50.000 125.000 

6. Speciale actie 23.500 45.000 

7. Diverse baten 100 

8. Nadelig saldo 27.500 

Totaal baten 2.379.266 2.207.000 2.339.000 

LASTEN Rekening 1994 Begroting 1995 Begroting 1996 

1. Personeel 557.858 598.750 670.000 

2. Secretariaat 218.583 213.000 200.000 

3. Huisvesting 73.525 86.500 80.000 

4. Hoofdbestuur/Adviesraad 164.780 279.250 195.000 

5. Geschonken declaraties 250.174 250.000 250.000 

6. Democraat 106.505 151.000 151.000 

7. Publiciteit 8.756 10.000 10.000 

8. Vr.-/Mensenrechten 4.619 5.000 5.000 

9. Regio's/afdelingen 190.418 208.000 260.000 

9a Ledenwerving 30.000 40.000 

10. Verkiezingstands 75.000 75.000 75.000 

11. Subsidie SWB 58.000 58.000 58.000 

12. Subsidie PSVI 60.000 60.000 60.000 

13. Subsidie JD 27.500 25.000 25.000 

14. Accountant 22.443 20.000 20.000 

15. Politieke podia 1.905 12.500 25.000. 

16. Diverse lasten 1.970 5.000 5.000 

17. Onvoorzien 20.000 20.000 

18. Voorzieningen 420.000 100.000 140.000 

19. Rente (toegerekend) 48.120 50.000 

20. Batig saldo 89.110 

Totaal lasten 2.379.266 2.207.000 2.339.000 
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I ALV 61: FINANCIEN 

WIJZIGING REGIOBIJDRAGEREGELING 1996 
(Financiën, zaterdag 12.30) 

Dit betreft een wijziging van de regiobijdrageregeling 
1996 die op de ALV 60 is vastgesteld. Deze wijziging 
vloeit rechtstreeks voort uit het rapport: "D66: Ruimte 
voor politiek" dat op ALV 61 ter discussie zal staan. 

In totaal zal f 300.000 in de begroting 1996 worden 
opgenomen ten behoeve van de regio's en afdelingen. 
Ten opzichte van het bedrag dat op ALV 60 hiervoor is 
gereserveerd (f 238.000), is dit een substantiële 
verhoging. Dit bedrag is onder te verdelen in een 
algemene bijdrage een projectsubsidie en 
ledenwerving. 

HetHBstelt voor de algemene bijdrage aan regio's en 
afdelingen te wijzigen van f 13,50 (afdracht 1996 zoals 
vastgesteld op het voorjaarscongres) naar f 15,00 per 
betalend lid. In de begroting is daartoe, uitgaande van 
een stijging van het aantal leden tot 16.000, een 
bedrag van f 240.000 gereserveerd. (dit betekent een 
verhoging van f 24.000) 
Momenteel vindt de financiering van de regio's en 
afdelingen door het HB plaats via een getrapt systeem: 
de regio's ontvangen een bepaalde bijdrage van het 
HB en zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de 
financiering van de afdelingen. De regio's ontvangen in 
1995 in totaal als algemene bijdrage f 13,00 per 
betalend lid, waarvan f 2.500 als vast bedrag. 

De voorgestelde wijziging van de afdrachtregeling 
houdt in dat nu niet alleen de regio's, maar ook de 
afdelingen rechtstreeks door het HB worden 
gefinancierd. Bij de praktische uitwerking van deze 
regeling, bleek dat de afdracht aan de afdelingen per 
regio (soms sterk) verschilt. Aangezien het HB het 
principe dat afdelingen van gelijke omvang in financiële 
zin gelijk moeten worden behandeld als uitgangspunt 
heeft genomen, ontstaan bij rechtstreekse financiering 
door het HB (soms aanzienlijke) herverdeeleffecten. 
Regio's en afdelingen kunnen er zowel fors op vooruit 
als op achteruit gaan. 

Van de afdracht van f 15,00 zal f 9,30 per betalend lid 
rechtstreeks worden betaald aan de afdelingen. Dit 
betekent dat de afdelingen er ten opzichte van de 
huidige afdrachtregelingen per regio op vooruit gaan. 
De afdelingen die nu van hun regio meer dan f 9,30 
per betalend lid krijgen, zullen er op achteruitgaan. Dit 
betreft een twintigtal afdelingen. Deze kunnen in eerste 
instantie structurele compensatie zoeken bij de regio. 
Het is namelijk zo dat de regio's die nu meer dan 
f 9,30 aan de afdelingen betalen er op vooruit zullen 
gaan zodat zij deze afdelingen kunnen ondersteunen. 
Uitgangspunt van het HB is dat als gevolg van de 
nieuwe afdrachtregeling geen enkele afdeling minder 
geld zal ontvangen, terwijl in totaliteit de 
afdelingsfinanciën worden versterkt. 

Katern Democraat nr. 6, 1995 

De resterende f 5,70 per betalend lid zal worden 
verdeeld over de regio's met dien verstande dat elke 
regio een vast bedrag van f 1.000 zal ontvangen. Het 
is onvermijdelijk dat regio's die momenteel relatief 
weinig doorgeven aan de afdelingen er door deze 
nieuwe afdrachtregeling op achteruit gaan. De 
verlaging wordt echter gemaximeerd tot 10% van de 
totale jaarlijkse uitgaven van de diverse regio's. Indien 
de begroting van een regio door deze vermindering 
van de landelijke bijdrage met meer dan 10% daalt zal 
in 1996 een eenmalige compensatie worden gegeven. 

De uitkering van de algemene bijdrage zal, zowel aan 
de regio's als aan de afdelingen, uitgekeerd worden in 
de vorm van 2 voorschotten en een definitieve 
afrekening. Regio's en afdelingen komen alleen in 
aanmerking voor een bijdrage als een door de ARV of 
AA V goedgekeurde en door een kascommissie 
gecontroleerde jaarrekening van het afgelopen jaar en 
een door de ARV of MV goedgekeurde begroting van 
het lopende jaar wordt verstuurd aan het Landelijk 
Secretariaat. 

Naast de algemene bijdrage is in de begroting 1996 
tevens een apart bedrag van f 20.000 gereserveerd 
voor activiteiten aan de basis. Dit is een substantiële 
verhoging van het bedrag dat in voorgaande jaren 
hiervoor in de begroting was opgenomen. Elke afdeling 
of regio kan op grond hiervan om een bijdrage van het 
HB in de kosten van activiteiten verzoeken, mits dit 
verzoek vergezeld wordt van een deugdelijke begroting 
voor deze activiteit. 

Tenslotte is in de begroting 1996 een bedrag van f 
40.000 (in 1995 f 30.000) opgenomen ten behoeve 
van ledenwerving. Een door het HB ingestelde 
commissie ledenwerving zal op korte termijn 
voorstellen presenteren voor de besteding van dit 
bedrag. 

Namens het Hoofdbestuur, 

Robert van Lente 
Tweede penningmeester. 
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OPLEIDINGSCENTRUM 

KENNISMAKINGSDAG 
zaterdag 23 september of zaterdag 14 oktober 

Kennismaken met D66 kan op 23 september in Den 
Haag of 14 oktober in Utrecht. Onder leiding van twee 
ervaren D66-ers worden de belangrijkste ideeën en 
doelstellingen van D66 besproken. Er is ruimte voor uw 
vragen en er wordt aandacht geschonken aan de 
manieren om actief te zijn binnen de partij. De dag 
wordt op 23 september begeleid door Leontien 
Helfferich (statenlid in Gelderland) en Boris Dittrich 
(Tweede Kamerlid) en op 14 oktober door Robert van 
Lente (raadslid Den Haag) en Stefanie van Vliet 
(Tweede Kamerlid). De maximaal vijftien deelnemers 
ontvangen ter voorbereiding de vernieuwde brochure 
'Maak kennis met D66'. Kosten: /20,00. 

THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 
zaterdag 21 oktober 

STUDIE/CONTACTDAG VOOR 
(ASPIRANT)WATERSCHAPS
BESTUURDERS 
zaterdag 21 oktober 

In december 1995 worden in Drenthe de verkiezingen 
voor de Waterschappen gehouden. Daarmee zijn alle 
113 Waterschappen van een nieuw bestuur voorzien. 
Voor al die D66-ers onder hen organiseert het D66-
0pleidingscentrum een studie/contactdag. Aan de orde 
komen onder andere de plaats van een waterschap ten 
opzichte van ministerie, rijksdienst, provincie en 
gemeente; geldstromen; D66-criteria omtrent de 
besteding daarvan. Het programma bevat naast theorie 
ook een boottocht door het Hoogheemraadschap 
Amstel en Vecht. Kosten: /45,- (dit is inclusief 
koffie/thee, boottocht en lunch). 

Op 21 oktober organiseert het Opleidingscentrum in samenwerking met de Euro-fractie van D66 een themadag 
over D66-politiek en Europa (zie ook de bijlage in deze Democraat). 
Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door de voltallige Euro-fractie en de Tweede Kamerleden Bob van de 
Bos, Thom de Graaf, Bert Bakker en Marijke Augusteijn. Plenair komen ondermeer aan de orde: de bevoegdheden 
van het Europees parlement in relatie tot de Europese Commissie; de intergouvernementele conferentie '96; D66-
politiek in relatie tot Europa. 
Daarnaast komen in een serie workshops, onder leiding van een lid van de Euro-fractie én een kamerlid, een 
aantal belangwekkende grensoverschrijdende portefeuilles aan de orde: Buitenland en Veiligheid; 
Werkgelegenheidsbeleid; Drugsbeleid en Milieubeheer. 

Deze themadag vindt plaats te Utrecht. 
De kosten zijn /42,50 (inclusief documentatie, koffie/thee, lunch). 

LEREN DEBATIEREN 
zaterdag 28 oktober 

ledereen die politiek actief is zal op elk moment een 
debat moeten kunnen aangaan. Daarbij komt het veelal 
aan op argumentatieve kracht en overtuigingszin. Ook 
de persoonlijke houding speelt in een debat een 
belangrijke rol. 
Voor leden die hun debattechniek willen verbeteren, 
organiseert het Opleidingscentrum op 28 oktober in 
Den Haag een basistraining. Naast enige theorie zal er 
vooral worden geoefend aan de hand van een aantal 
debatsessies. Daarbij komt het onder andere aan op 
het beargumenteerd kunnen verdedigen van een 
politiek standpunt tegenover opponenten. 
Tot deze intensieve training worden slechts zestien 
mensen toegelaten. Trainers: Henriëtte Vos en Roei 
van de Poort. Kosten /50,00. 
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BIJEENKOMST D66-
AFDELINGSBESTUURDERS 
zaterdag 4 november 

Op zaterdag 4 november organiseert het 
Opleidingscentrum in Utrecht een bijeenkomst voor 
afdelingsbestuurders. In vorige bijeenkomsten ging het 
vooral over functionele taken van het afdelingsbestuur 
zoals die van voorzitter en secretaris. In deze 
bijeenkomst zal er meer aandacht zijn voor de politieke 
kant van een afdelingsbestuur. Ondermeer komen aan 
de orde: de relatie met de fractie, de uitvoering van het 
verkiezingsprogramma en de opzet van een 
steunfractie. Afdelingsbesturen worden van het 
definitieve programma op de hoogte gebracht. 
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WETENSCHAPPELIJK BUREAU 
Door de SWB wordt gewerkt voor de politieke 
vertegenwoordiging, de politieke partij en aan de 
'politieke probleemstelling' in het algemeen. Het betreft 
onderwerpen die spelen op het snijvlak van politiek en 
maatschappij en van samenleving en overheid. De 
onderwerpen worden gekozen in samenspraak met de 
kamerfracties, individuele kamerleden en de politieke 
top van D66. Het betreft zaken die op de politieke 
agenda zullen verschijnen en waaraan nader 
onderzoek moet worden besteed. Bij deze formule ligt 
het accent op het denken zelf; analyses, neergelegd in 
publikaties, die moeten leiden tot beleidsgerichte 
uitgangspunten. 

lrj[. DtijdscEhrift vEan het wetenschappelijk bureau. 

llJ inhoud nummer 3, 1995 

PARTIJEN EN TIJDSCHRIFTEN 

Distantie en reflectie, de betekenis van het politiek
wetenschappelijke tijdschrift, door Christiaan de Vries 
Over de samenhang tussen de betekenis van de 
politiek-wetenschappelijke tijdschriften en de betekenis 
van de politieke partijen zelf. 

Over intellectuelen gesproken, door Pamela Kribbe 
Een pleidooi voor bezinning op het intellectuele 
karakter van de arbeid van de politiek
wetenschappelijke tijdschriften. 

Burgerschap en individualisering, door René Gabriëls. 
Aandacht voor burgerschap als reactie op het proces 
van individualisering. Niet een sociaal liberalisme, maar 
een liberalisering van het socialisme is nodig. 

Nieuwe wegen, de Intergouvernementele Conferentie 
1996, door Jan Willem Tellegen. 
Een beschouwing over democratische openbaarheid en 
recht in Europa. Hoe dient het nationale belang te 
worden gedefinieerd en hoe gaan we om met het 
vraagstuk van de nationale identiteit. Een aanzet tot de 
antwoorden hierop. 

Het ideologisch gezicht van D66, door Joop Abbes. 
De functie van ideologie is veranderd, maar zij blijft 
noodzakelijk. Nodig zijn nieuwe vormen, die een 
nieuwe identiteit geven aan toekomstige partijen en 
aan D66 in het bijzonder. 

De zorgvrager centraal, column door Jan Pool. 

Idee nummer 4 heeft als thema de regionale 
economie met onder meer een gesprek met professor 
Lambooy, een artikel van Jan Maarten de Vet en 
statementinterviews met Particia Engels, Kees Verhaar 
en Riek ten Have. 

Katern Democraat nr. 6, 1995 

DE OPEN SAMENLEVING EN HAAR 
VRIENDEN 

Dit is de titel van een 'vriendenboek', een cadeau voor 
Jan Glastra van Loon voor zijn vijfenzeventigste 
verjaardag. 
Ongeveer een jaar geleden werd de idee geboren om 
met Jan in discussie te gaan. In de brochure 'De 
ruimte waarin wij leven', had Jan Glastra van Loon zich 
immers uitgelaten over het open karakter van de ruimte 
waarin wij leven. Wij hebben deze tekst, waarmee het 
boek tevens opent, aan een aantal auteurs voorgelegd, 
waaronder een aantal oud-promovendi, oud-collega's 
en vrienden, wier inzichten door Jan ontegenzeglijk 
interessant gevonden worden. 
En zo groeide het boek, het groeide uit tot een waar 
samenstel van diagnose en commentaar omtrent het 
democratisch karakter van de maatschappij waarin wij 
leven. Als zodanig vormt het een caleidoscoop van 
filosofische, sociologische, juridische, 
cultuurtheoretische en vooral ook persóónlijke 
inzichten. 
Wij hopen met de publikatie van deze inzichten tevens 
iets te doen aan de stilstand van het denken over 
democratie, waar dit zich fixeert op de formele kanten 
en vooral om het management van de democratie. 
Democratie is, naast een vorm van bestuur, ook en 
vooral een levenswijze. En de ruimte hiervoor, daar 
gaat het hier om. 
De auteurs in dit door Boom uitgegeven boek zijn: 
Kees Schuyt, Christiaan de Vries, Pieter Fokkink, lnge 
van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, 
Herman van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, 
Greetje den Ouden-Dekkers, R.A.V. van Haersolte en 
Cees Maris. De SWB kan u het boek met een speciale 
ledenkorting aanbieden. In de boekwinkel is de prijs f 
39,50. Voor leden van D66 is de prijs f29,50.(ex porto) 
Bestellen kan telefonisch of door middel van bon op de 
laatste pagina van dit Katern. 

NIEUWE PRIORITEITEN IN HET 
BUITENLANDS BELEID 

De projectgroep Herijking Buitenlands Beleid heeft een 
notitie geschreven over het buitenlands beleid. De · 
notitie is verschenen in de reeks SWB-Cahier. 
De projectgroep, ingesteld door de SWB-werkgroepen 
Buitenland en Defensie, heeft ervoor gekozen een 
richtinggevende visie op het buitenlands beleid te 
ontwikkelen en daarbij tevens aandacht te schenken 
aan de organisatorische en financiële aspecten. 
Het SWB-Cahier is te bestellen door de bon op de 
laatste pagina van dit Katern in te vullen en terug te 
sturen. Het cahier kost f 12,50 (ex porto). 
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BESTUURDERSVERENIGING 

BESTUURDERSCONGRES 

Zaterdag 30 september van 10.00 tot 16.30 uur 
in het Evertshuis in Bodegraven 

Tijdens het jaarlijkse bestuurderscongres wordt in 
workshops aandacht besteed aan uiteenlopende 
onderwerpen uit de lokale en provinciale politiek. 
Doel van de dag is om informatie uit te wisselen en 
gemeenschappelijke standpunten te verwoorden. De 
dag wordt bijgewoond door lokale en provinciale 
bestuurders, Eerste- en Tweede-kamerleden, 
Europarlementariërs. De D66-bewindslieden zijn 
eveneens uitgenodigd voor deze dag. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
lokale omroep; bijzondere bijstand; integratiebeleid; 
jeugd, criminaliteitsbestrijding; splitsing wonen -
zorg; wethouder van buiten de raad; referenda; 
profilering en organisatie van de fractie; algemene 
beschouwingen; bewonersparticipatie en wijkbeheer; 
vervoerregio's; relatie van gemeenten met wo
ningbouwcorporaties; beleggingsactiviteiten van 
gemeenten; financieringsstelsel onderwijs; 
sluitingstijden van winkels. 

De kosten voor deze dag bedragen /32,50 voor 
leden van de Bestuurdersvereniging en f50,- voor 
niet-leden. Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en 
lunch. Opgave kan telefonisch (tel 070 - 3566066) 
waarna u het verschuldigde bedrag overmaakt op 
giro 90866 van D66 Bestuurdersvereniging te Den 
Haag o.v.v. nummer 7041. 
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LOKAAL ASIELBELEID: VAN OPVANG 
TOT UITZETTING 

Zaterdag 14 oktober in CSB-zalencentrum in 
Utrecht 

Het warrige beeld van steeds weer wisselende 
aantallen asielzoekers en de verschillende manieren 
van aanpak door de politiek leiden met regelmaat 
tot onduidelijkheid. Op deze discussiemiddag komt 
de vraag aan de orde hoe D66-bestuurders zich 
kunnen opstellen in het lokaal asielbeleid. Sprekers 
op deze ochtend zijn o.a. Jan Bloemers (directeur 
asielzoekerscentrum Helmond) en Boris Dittrich 
(Tweede Kamerlid). Opgave is telefonisch mogelijk 
of met de bestelbon op de laatste pagina van dit 
Katern. De kosten bedragen /15,00 voor leden van 
de Bestuurdersvereniging en /25,00 voor niet
leden. Deze zijn over te maken op giro 90866 van 
de Bestuurdersvereniging o.v.v. nummer 7049. 

THEMABIJEENKOMST VERKEER EN 
VERVOER 

Zaterdag 18 november in Utrecht 

Op deze themamiddag over verkeer en vervoer 
komen onder andere de volgende onderwerpen aan 
de orde: Bestuurlijke ontwikkelingen zoals de 
regionale samenwerking onder de schaal van de 
provincie. Hoe kijkt 066 aan tegen (het 
kabinetsstandpunt ten aanzien van) het plan Brokx, 
de verzelfstandiging van de Nederlandse 
Spoorwegen, positie van Railned en het taxivervoer. 
Hoe gaan we om met het vervoer in de landelijke 
gebieden: is er samenhang tussen VNG-vervoer, 
leerlingenvervoer en taxivervoer? 
Opgave is telefonisch mogelijk of met de bestelbon 
op de laatste pagina van dit Katern. De kosten 
bedragen /15,00 voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en /25,00 voor niet-leden. 
Deze zijn over te maken op giro 90866 van de 
Bestuurdersvereniging o.v.v. nummer 7051. 
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IV SOM 
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INSTITUUT VORMING EN SCHOLING OOST- EN MIDDEN EUROPA 

In juni en juli j.l. hebben weer twee IVSOM 
projecten plaatsgevonden. 
Jan-Dirk Sprokkereef reisde op 24 en 25 juni naar 
Servië om daar een training partijorganisatie en 
communicatie te verzorgen. Project Manager Harry 
Unde organiseerde een multilateraal seminar in 
Letland over publiciteit in campagnetijd. Hieronder 
volgen hun verslagen. 

SERVIE 

Oriëntatiereis 
Op 24 en 25 juni 1995 vond in Belgrado het eerste 
project van een Nederlandse politieke partij sinds het 
begin van de oorlog plaats. Eind 1994 heeft D66 het 
initiatief genomen voor een oriënterende reis naar 
Servië. Ondersteuning van politieke partijen aldaar valt, 
om begrijpelijke redenen, niet onder de VN-boycot. 
Voor Servië is in de subsidieregeling van het Ministerie 
van Binnenlandse zaken zelfs een uitzondering 
gemaakt zodat ook 'burgerbewegingen' (lees: de 
oppositie) ondersteund kunnen worden. 

De delegatie van de Nederlandse partijen, die namens 
D66 onder leiding stond van Bob de Ruiter, kwam met 
een helder advies. Geschikte partners voor een project 
waren de Civic Alliance' van Vesna Pesic en voorzitter 
Miljenko Dereta en de onafhankelijke vakbond 
Nezavisnost. De Civic Alliance heeft twee zetels in het 
parlement, Nezavisnost is een middelgrote vakbond. 
Wat beide partners bindt is hun afwijzing van de oorlog 
in Bosnië. De oorlog overheerst in Servië alle overige 
thema's. 

Het visum 
Met het CDA, de PvdA en Groenlinks werd in de loop 
van 1995 een programma overeengekomen. 
Gedurende twee weekeinden zou een training plaats
vinden over de opbouw van een partijorganisatie en 
communicatie. Het eerste seminar was met ruim twintig 
deelnemers (voornamelijk kaderleden van de Civic 
Alliance) een groot succes. Bij de realisatie van de 
tweede training ondervonden we plotseling veel 
tegenwerking van de Servische autoriteiten. Omdat de 
Civic Alliance open kaart wilde spelen, en geen 
toeristen visum voor ons wilde aanvragen, vulde ik 
keurig 'ontmoeting met Civic Alliance' in op mijn visum 
aanvraag. 

Waar dat het eerste weekend geen problemen had 
opgeleverd leidde het in mijn geval, als trainer van het 
tweede weekend, achter het loket van de ambassade 
van 'Joegoslavië' al snel tot een zenuwachtig overleg. 
Na ruim een uur ging een zwaar beveiligde deur voor 
mij open. De zaakgelastigde, in verband met de 
verminderde diplomatieke betrekkingen tussen 
Nederland en Servië de hoogste man van de 
ambassade, wilde graag een indringend gesprek 
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aangaan. Waarom geen bezoek aan de partij van de 
heer Milosevic? Ik mompelde zoals afgesproken wat 
over uitwisseling van jongeren. De zaakgelastigde 
deelde mee dat hij mij zelf gráág een visum zou geven, 
maar hij moest het wel aan Belgrado vragen. 
Wat volgde waren weken van wachten, langs gaan op 
de ambassade, bellen met Buitenlandse Zaken, 
telefoontjes 'dat het akkoord er morgen zou zijn' en 
telefoonljes dat de aanvraag zoek was in Belgrado. 
Uiteindelijk moesten we twaalf uur voor het vertrek van 
het vliegtuig de reis afzeggen. Vier uur na het 
geplande vertrek van het vliegtuig stond de 
vreugdevolle mededeling op mijn antwoordapparaat dat 
het visum in orde was. 

De politieke situatie 
Gelukkig was een nieuwe datum zo gepland en bleek 
het politieke klimaat gunstiger. De weigering van ons 
visum was het diplomatieke antwoord geweest op de 
actie van de Nederlandse ambassade in Belgrado om 
iemand het land uit te 'smokkelen'. Het beoogde 
seminar kon dan ook in juni plaatsvinden. Samen met 
Meindert Stolk, de trainer namens het CDA, trof ik een 
zonnig en mondain Belgrado aan. Zelfs benzine is ruim 
voorhanden, hoewel uitsluitend via de zwarte markt. De 
werkelijkheid achter deze façade is echter dramatisch. 
Alle technieken die in een slecht misdaadverhaal 
worden opgevoerd, worden tegenover de leiders van 
de oppositie gehanteerd. Uitgevallen en afgetapte 
telefoonlijnen, achtervolgingen, ontslag, inbraak en 
diefstal van documenten. 

De intelligentia zijn het land in grote getale ontvlucht. 
Aangezien het land geen democratische traditie kent, 
was het aantal democratische hervormers al zeer 
gering. De groep die ervoor heeft gekozen te blijven is 
klein, maar heeft een indrukwekkende mentale kracht. 
Steun uit het westen, materieel of moreel, is echter van 
het grootste belang om deze kracht te kunnen 
behouden. Dat maakt een IVSOM-project in Servië 
een verplichting. 

Het seminar 
Het seminar werd aan de hand van een beproefde 
reader gehouden. Uitgangspunt was dat de ogen van 
de deelnemers zich zouden gaan richten op de 
maatschappij en de vele organisaties die daarin actief 
zijn. Vaak sluiten de democratische partijen in Midden
en Oost-Europa zich onbewust aan bij de methode 
van hun communistische voorgangers: alleen de 
macht, het centrale apparaat is onderdeel van hun 
analyses (en frustraties). De eerste dag leidde daarbij 
vaak tot grote weerstand over dit vernieuwende onder
werp en de in dit deel van Europa ongebruikelijke 
presentatie. Ellenlange introducties van de inleiders 
bleven achterwege en maakten plaats voor oefeningen 
en deelsessies. Het verschil in 'vergadercultuur' is altijd 
weer opvallend. 
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IVSOM 

De tweede dag was de weerstand tegen de methode 
verdwenen en ontstond een beginnend 
saamhorigheidsgevoel. De samenwerking die zo 
ontstond tussen de vakbond en de politieke partij was 
een belangrijk bijprodukt van het seminar. Het 
onderwerp vergemakkelijkte het werk ook aanzienlijk: 
'weetjes' op het gebied van PR en communicatie 
werden gulzig verslonden. Met name de 
vakbondsleden en een vertegenwoordiger van de aan 
de Civic Aliance verbonden Moslim-partij in Servië 
bleken al zeer ver te zijn op dit terrein. Zonder het te 
laten merken vroeg ik me wel eens af of je niet beter je 
eigen partij kan toespreken op dit punt. 'Spreek met 
één mond, keep it short and simple (KISS)': het is altijd 
gemakkelijker geadviseerd dan zelf gedaan. 
Dit doet echter niets af aan het nut van dit Servië
project van het IVSOM; het was een een zeer 
geslaagd project. 

LETLAND 

Op 5, 6 en 7 juli organiseerde D66 samen met de 
Letse Democratische Partij Saimnieks (DPS) een 
werkconferentie in Jurmala (Letland). De bijeenkomst 
werd geleid door kamerlid Bert Bakker. Eind september 
zijn er parlementsverkiezingen in Letland. Daarom was 
als conferentie-thema publiciteit en campagnevoeren 
gekozen. Alle deelnemers waren enthousiast over de 
conferentie en willen de contacten met D66 in de 
toekomst graag voortzetten. 

De politieke situatie 
Vorig jaar organiseerde het IVSOM voor de eerste keer 
een conferentie in een van de Baltische republieken 
(Estland). Om de toèn aangegane contacten te 
onderhouden en nieuwe aan te gaan werd dit jaar een 
conferentie gehouden in Letland. Mede op advies van 
de ELDR werd de conferentie georganiseerd met de 
DPS. De DPS is een links-liberale, jonge partij die 
vooral populair is onder jonge zakenmensen en 
studenten. De partij zit in de oppositie en bezet nu vijf 
van de honderd zetels in het parlement. "Maar we 
staan vlak voor onze doorbraak", zegt secretaris 
buitenland Normunds Grostins. De opiniepeilingen 
geven hem gelijk. Twee maanden voor de verkiezingen 
staat de DPS op twaalf zetels en mag hopen op meer. 
"We doen het goed bij de zwevende kiezer", verklaart 
campagneleider lvars Kizbers. 
Toch moet de DPS tijdens de verkiezingscampagne 
heel wat klippen omzeilen. De partij heeft weinig leden 
met politieke ervaring en veel minder invloed op de 
media dan de regering. Letland telt twee landelijke 
kranten waarvan 'Diena', de grootste en rijkste, de 
regering steunt. De andere krant is neutraal. De 
televisie is eveneens een supporter van het 
regeringsbeleid. Een werkconferentie over publiciteit en 
campagne kwam de DPS dan ook goed uit. 
De conferentie werd ook bezocht door de Letse Partij 
voor Nationale Harmonie (TSP, zes zetels) en Litouwse 
Liberale Democratische Partij (LDP, 4 van de 141 
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zetels). Voor de LDP was het de eerste kennismaking 
met D66. De TSP neemt in het politieke centrum van 
Letlandeen niet te benijden positie in. De partij verschilt 
op sociaal-economisch terrein nauwelijks van de DPS, 
maar komt daarnaast op voor de rechten van het 
Russische deel van de bevolking. Bijna de helft van de 
Letten is Russisch. Het zal nog tot ver na het jaar 2000 
duren voordat iedere Letse Rus het Letse 
staatsburgerschap kan krijgen. Gezien de gruwelen 
van vijftig jaar Russische bezetting is dat wel te 
begrijpen. De Raad van Europa heeft er dan ook zijn 
goedkeuring aan verleend. 

De TSP wil de verzoening tussen de Letten en de 
Letse Russen versnellen en iedereen die dat wil 
meteen de Letse nationaliteit geven. Daardoor heeft de 
TSP het imago van 'Russenpartij' gekregen. Ten 
onrechte, want de partij is evenzeer op het westen als 
op het oosten gericht. De conferentie met D66 is voor 
haar een goede manier te brainstormen over haar 
moeilijke electorale positie. Het verschaft de TSP ook 
een goed argument naar de kiezer toe dat Oost en 
West voor haar even belangrijk zijn. 

Het seminar 
De conferentie begon op de avond van 5 juli en werd 
door ongeveer dertig mensen bezocht: parlements
leden, bestuursleden en regionale campagneleiders. 
Voor D66 namen Bert Bakker, Harry Linde en Nico 
Pijnacker Hordijk deel. Na een informele opening en 
verdere verbroedering in de sauna op de eerste dag 
ging de tweede dag van het programma van start. 

De tweede dag was vooral bedoeld voor het, in 
workshopvorm, discussiëren over hoe je je 
campagnestrategie kunt bepalen. Met andere woorden 
wat voor jouw partij de belangrijkste verkiezingsthema's 
en doelgroepen zijn. En daarnaast welke campagnestijl 
je wilt hanteren. Kies je ervoor je af te zetten tegen je 
politieke tegenstanders of vaar je je eigen koers. De 
dag werd afgesloten met een zeiltocht over de 
Oostzee. 
De laatste dag is gebruikt voor het discussiëren in over 
de omgang met de media. Dat kon meteen in praktijk 
worden gebracht, want de conferentie is ook afgesloten 
met een goed bezochte persconferentie. Vrijwel alle 
kranten en de belangrijkste tv-stations hebben er 
aandacht aan besteed. 
De reacties op de conferentie waren onverdeeld . 
positief. Normunds Grostins: "Deze conferentie was 
voor ons een groot succes, en dat zeg ik niet om 
diplomatieke redenen." De DPS stelde de 
workshopvorm, dus de nadruk op het uitwisselen van 
informatie, zeer op prijs. Het bestuur sprak de hoop uit 
dat er in de toekomst nog veel conferenties tussen D66 
en de DPS zullen volgen. Het Litouwse parlementslid 
Valdas Petraukas van de LDP deelde dit 
enthousiasme: "Volgend jaar zijn er in Litouwen 
parlementsverkiezingen. Als D66 volgend jaar bereid 
zou zijn met ons een conferentie in Vilnius te 
organiseren zou dat voor mijn partij een grote steun 
zijn." 
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ALGEMENE BESTELBON 
Landelijk Secretariaat, Opleidingscentrum, Wetenschappelijk Bureau 

en Bestuurdersvereniging 

LANDELIJKSECRETARIAAT 

0 Congresboek A, AL V 61 
0 Ik bestel het pakket aanvullende informatie wijzigingen 

Statuten en Huishoudelijk Reglement (f 5,- incl. porto) 
0 Ik meld .... (aantal) kinderen aan voor de crèche van 

ALV 61 
0 Kandidaatstellingsformulier besturen en commissies 
0 Materialenbestellijst (briefpapier, enveloppen, 

promotiemateriaal e.d.) 

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van D66 kunt 
u bestellen door I 13,- (incl. porto) over te maken op giro 
1477777 t.n.v. penningmeester D66, Den Haag, o.v.v. 
HHR 4311. 
De nieuwe versie (september '95) van het DIC-boekje is 
te bestellen door I 10,- over te maken op het zelfde 
gironummer o.v.v. DIC 4313. 

OPLEIDINGSCENTRUM 

0 GEMEENTE EN FINANCIËN, prijs: 110,00. 
Gemeente en Financiën is een nieuwe. praktische 
handleiding voor gemeenteraadsleden. Allereerst wordt 
ingegaan op aard, strekking en gevolgen van de 
gewijzigde Financiële Verhoudingenwet en de nieuwe 
Comptabiliteitsvoorschriften. De cyclus van financiële 
documenten wordt beschreven en er is een hoofdstuk 
gewijd aan het 'financiële instrumentarium' 
(produktbegroting, kengetallen). Naast de nodige 
feitenkennis vindt u in deze brochure vooral ook ideeën 
en concrete voorbeelden waarmee de lokale politicus 
instrumenten krijgt aangereikt om het budget-recht 
kritisch te hanteren. 

0 MAAK KENNIS MET D66, prijs: 15,00. 
Vernieuwde brochure over D66-beginselen, 
partijstructuur van D66 en haar ontstaansgeschiedenis. 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING, prijs: 115,00. 
Brochure waarin voorschriften en regels uit Statuten en 
Huishoudelijk reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Bevoegdheden, rollen en taken van 
voorzitter, penningmeester, secretaris, secretaris 
politiek en van het 'gewone' bestuurslid worden 
beschreven. Daarnaast is aandacht voor de politieke 
taak van de afdeling en de verhouding tot de 
gemeenteraadsfractie. 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK, prijs 115,00. 

0 RAAMWERK '94-'98 115,- 0 + diskette 120,00. 

0 VOOR DE DRAAD 

0 D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD, 
prijs 125,00. 
Deze publikatie bevat onder andere de volgende 
onderwerpen: 
Raad in relatie tot het college en het ambtelijk 
apparaat; 
Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering en 
de media; 
Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, recht 
van initiatief en amendement, moties. 

(alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief porto) 

IK MELD MIJ AAN VOOR (s.v.p. aankruisen): 

0 KENNISMAKINGSDAG 23 september in Den Haag. 
Kosten: 120,00 

0 KENNISMAKINGSDAG 14 oktober in Utrecht. Kosten: 
120,00 

0 THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 21 oktober 
in Utrecht. Kosten: 142,50 

0 STUDIE/CONTACTDAG VOOR 
(ASPIRANT)WATERSCHAPSBESTUURDERS 21 
oktober in Ouderkerk aan de Amstel. Kosten: 145,00 

0 LEREN DEBATIEREN 28 oktober in Den Haag. 
Kosten: 150,00 

Een veelzijdig tijdschrift voor raads- en statenleden, afdelingsbestuurders en (lokaal) geïnteresseerde D66-ers. Verschijnt 
tien maal per jaar met artikelen en interviews over lokale en regionale gebeurtenissen, wetenswaardigheden en nuttige 
informatie. Voor de Draad laat zien hoe bestuurders en leden van D66 in de rest van Nederland te werk gaan. Daarnaast 
biedt het tijdschrift vergelijkingsmateriaal, nieuws van de Bestuurdersvereniging en het actuele aanbod van het Oplei
dingscentrum. 
In het volgende nummer van Voor de Draad onder andere een interview met Boris Dittrich en Jan Bloemers over de 
opvang van asielzoekers, een column van Gerrit Jan Wo/ffensperger, een artikel over de /egalisering van drugs en een 
pleidooi voor betere dienstverlening op het platteland. In het oktober-nummer volgt een interview met minister Else Borst 
en een column van Hans van Mierlo. 

Een jaarabonnement kost 148,00. In het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging zit het abonnement inbegrepen. 
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BESTELBON 

WETENSCHAPPEUJKBUREAU 

SPECIALE UITGAVEN 
0 De waarde van de democratie', 1994 f 2,50 
0 De open samenleving en haar vrienden, in gesprek met 

Jan Glastra van Loon, 1995, voor leden f 29,50 

CAHIERS 
0 Relatie en Huwelijk, 1991, f 8,-
0 Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 

1993, f 10,-
0 In Goede Banen, een analyse van het het verschijnsel 

migratie, 1993, f 10,-
0 Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 
0 Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 

1994, f 10,-
0 Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, 

f 12,50 

NOTA'S 
0 Op zoek naar publiek, 1993, f 5,-
0 Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 

BROCHURES 
0 De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, 

f 15,-
0 Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 
0 Referenda en Politiek, 1993, f 19,50 
0 De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 

1994, f 19,50 
0 Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 

HET TIJDSCHRIFT IDEE 
Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 30 pagina's per 
nummer. Een abonnement kost f 74,- per jaar. Een 
los nummer kost f 17,-

0 Ik neem een abonnement 
0 Ik wil een los nummer 

BESTUURDERSVERENIGING 

0 neemt deel aan het Bestuurderscongres op 30 
september in Bodegraven. Maak het verschuldigde 
bedrag (/32,50 voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en /50,00 voor niet-leden) over 
op giro 90866 van D66 Bestuurdersvereniging te Den 
Haag, o.v.v. nummer 7041. 

0 neemt deel aan de discussiemiddag over L.okaal 
asielbeleid: van opvang tot uitzetting op zaterdag 14 
oktober in Utrecht. De kosten bedragen /15,00 voor 
leden van de Bestuurdersvereniging en /25,00 voor 
niet-leden. Deze zijn over te maken op giro 90866 van 
de Bestuurdersvereniging o.v.v. nummer 7049. 

0 neemt deel aan de themabijeenkomst Verkeer en 
vervoer op zaterdag 18 november in Utrecht. De kosten 
bedragen /15,00 voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en /25,00 voor niet-leden. Deze 
zijn over te maken op giro 90866 van de 
Bestuurdersvereniging o.v.v. nummer 7051. 

0 bestelt het cahier Profilering van D66-wethouders. De 
kosten hiervan bedragen /8,- voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en /12,- voor niet-leden, te 
voldoen m.b.v. de accept-giro die u bij het cahier 
ontvangt. 

0 bestelt de bundel Onderwijs in ontwikkeling. De kosten 
bedragen f4,- en kunt u voldoen m.b.v. de accept-giro 
die u bij de bundel ontvangt. 

S.V.P. HIERONDER UW GEGEVENS MET BLOKLETTERS INVULLEN. 

NAAM: 

STRAAT: ...................................................................................................................................................... NR ........ . 

PC en PLAATS: 

TELEFOON: 

FUNCTIE IN D66: 

LIDNUMMER: 

Deze bon opsturen naar D66, Noordwal 10, 2513 EA DEN HAAG of 
telefonisch bestellen: 070 - 356 6066 
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Kortzichtig eigenbelang 
uitgangspunt herijking 
Door Ido van der Meulen 

Afgelopen september is de nota 'herij
king van het buitenlands beleid' uitge
komen. Het was de bedoeling dat er in 
deze nota alleen over de organisatori
sche en financiële zaken van het bui
tenlands beleid gesproken zou wor
den. De discussie in de media, de 
NGO's (Niet Gouverne-mentele 
Organisaties) en de politiek heeft zich 
echter veel meer op de onderbouwing 
van de uitgangspunten van het bui
tenlands beleid gericht. Ook de Jonge 
Democraten hebben hun aandacht op 
de discussie rond de uitgangspunten 
gericht. Het argument hiervoor is ei
genlijk heel eenvoudig. Om oplossin
gen voor organisatorische en finan
ciële kwesties te kunnen vinden, zijn 
nou eenmaal heldere uitgangspunten 
in het beleid nodig. Ook in dit artikel 
willen de Jonge Democraten ingaan 
op de uitgangspunten van het buiten
lands beleid. De Jonge Democra-ten 
vinden dat binnen de kaders van de 
nota aanpassingen gemaakt moeten 
worden. 

Het begrip 'nationaal belang' is de 
Jonge Democraten een doorn in het 
oog. In de nota wordt geprobeerd dit 
nationaal belang in ruime zin en met 
oog voor problemen op de lange ter
mijn te hanteren. Er moet echter ge
vreesd worden dat het buitenlands be
leid zich uitsluitend op korte termijn 
belangen, namelijk de eigen economi
sche, zal gaan richten. Twee zeer grote 
en bedreigende problemen, te weten 
milieudegradatie en de mensenrech
tensituatie, raken ondergeschikt aan 
kortzichtig economisch gewin. 

In de herijkingsnota valt te lezen dat 
economische ontwikkeling en ecolo
gie samen moeten gaan en dat 
Nederland een 'actieve milieudiplo
matie' dient te gaan voeren. Tevens 
wordt er gesproken over een onver
minderde inzet voor de mensenrech
ten. Dit klinkt allemaal prachtig maar 
met woorden bereik je weinig. Juist 
het meest effectieve middel om men
senrechten en milieu te steunen, na
melijk via de handelsrelaties, laat men 
in de herijkingsnota buiten beschou
wing. Dat de overheid het Neder
landse bedrijfsleven middels export
kredieten steunt, is op zich niet ver
keerd, maar zij zou daar meer eisen 
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aan moeten verbinden. Exportsteun 
zou alleen aan bedrijven verstrekt mo
gen worden die maatregelen nemen 
op het gebied van milieu en arbeids
voorwaarden. Dus eigenlijk een soort 
ethische code. Hierdoor kan de over
heid via het bedrijfsleven een 'spin 
off' in de maatschappelijke ontwikke
ling van andere landen veroorzaken. 
Met het verlenen van onvoorwaarde
lijke exportsteun aan het bedrijfsleven 
wordt die spin off niet bereikt. 
Indonesië en in ruimere zin heel Zuid
Oost en Oost-Azië zijn hier het voor
beeld van. Het is wel heel erg teleur
stellend dat in de passage over Zuid
Oost en Oost Azië hier absoluut niet 
over gesproken wordt. Terwijl de pro
blemen op het gebied milieu en men
senrechten juist in deze regio om aan
dacht schreeuwen. Mensenrechten 

worden op de meest grove wijze ge
schonden en van milieuproblemen 
heeft men vaak nog niet eens ge
hoord! 
Velen zullen bovenstaand betoog af
doen als zijnde onhaalbaar. Het is ze
ker waar dat Nederland in grote mate 
afhankelijk is van de internationale 
gemeenschap, maar Nederland hoeft 
mondiale trends niet altijd alleen 
maar af te wachten. Ons land kan ook 
wel degelijk een voortrekkersrol spe
len. Bovendien zullen we wel moeten, 
willen we grensoverschrijdende pro
blemen het hoofd kunnen bieden. 
Vervallen in kortzichtig eigenbelang is 
in ieder geval een verkeerde methode. • 
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Is de universiteit 
ten dode 
opgeschreven? 
Wie de reacties uit de universitaire wereld op de plannen van Ritzen en Nu is hoort, zou denken dat de universiteit 

ten dode is opgeschreven. Volgens D66-staatssecretaris Nuis van Onderwijs zijn die reacties niet terecht. Het 

D66-congres van 24 en 25 november a.s. heeft hoger onderwijs als politiek thema. We spraken met Aad Nuis 

over dit onderwerp. En over het "dotteren" van het middenveld. 

Door Fred Herrebout 

Op Prinsjesdag presenteerde Aad Nuis 
in het ontwerp Hoger Onderwijs en 
Onderzoeksplan HOOP de visie van 
het kabinet op de toekomst van het 
hoger onderwijs. In de aanloop naar 
dat stuk hield Nuis een informatier
onde over het hoger onderwijs. In to
taal zijn er 17 bijeenkomsten geweest 
van wat al snel 'circus Nuis' heette. 
Nuis: "Het waren buitengewoon boei
ende en succesvolle bijeenkomsten. De 
wereld van het hoger onderwijs in 
Nederland is sterk georganiseerd. Al die 
belangengroepen formuleren hun 
standpunten en deponeren die hier in 
Zoetermeer in de brievenbus. Maar zelf 
confronteren ze hun standpunten zel
den met elkaar. Op de informatiebij
eenkomsten hoorde ik een veel grotere 
variëteit aan meningen en nuances 
daarin dan in de standpunten van de 
organisaties." 

Betekent dit dat dergelijke informatieron
des ook voor andere problemen nodig zijn? 
Nuis: "Ik denk het wel, alhoewel de 
vorm kan verschillen. Maar op deze 
wijze ontstop je als het ware de infor
matiekanaaltjes naar de werkelijkheid." 
En lachend voegt hij er aan toe: "Een 
soort dotteren van het middenveld." 

Nuis vindt dat problemen vaak versim
peld worden en teruggebracht tot twee 
of drie tegenovergestelde belangen. 
"Vooral Bolkestein is daar goed in: het 
zit zus en zo en zo moet je het oplos
sen." Volgens Nuis schuilt in versimpe
ling ook het gevaar van gemiste kan
sen. Ter illustratie haalt hij een anek
dote aan over Johan de Wit en de rol 
die deze speelde bij de nederlaag die de 
Hollanders de Engelsen in een verras
singsaanval bij Chatham toebrachten. 
Volgens de deskundigen, in dit geval 
de Hollandse zeelieden, was de vaar-

geul in de Theems te ondiep voor de 
schepen. Maar Johan de Wit, een bui
tenstaander, gebruikte een dieptelood 
om de diepte te meten en ontdekte zo 
dat de vaargeul wel diep genoeg was. 
Nuis: "In het hoger onderwijs is het
zelfde aan de hand. De meningen van 
de betrokkenen zijn veel genuanceer
der en gevarieerder dan de belangenor
ganisaties doen voorkomen. En dat be
tekent dat je veel tijd moet steken om 
boven tafel te krijgen waar in het ho
ger onderwijs echt behoefte aan is. In 
het HOOP zijn we daar zoveel mogelijk 
van uit gegaan." 

Heeft u al reacties gehad uit de partij of de 
fractie op het HOOP? 
"Er zijn vooral vanuit de maatschappij 
veel reacties geweest. Van de universi
teiten, van de studenten en van de 
pers. Die reacties zijn trouwens opval
lend genuanceerd, als je dat vergelijkt 
met de reacties op het regeerakkoord. 
Naar mijn idee is er wel degelijk draag
vlak voor de naar mijn mening even
wichtige voorstellen die we doen." 
Ook politiek heb ik tot nu toe overwe
gend positieve reacties gehad. Maar 
pas in januari geeft de Kamer definitief 
een oordeel. Voor het hele HOOP is 
een wettelijk vastgelegd traject. We 
staan nu aan het begin van dat traject. 
Allerlei betrokkenen kunnen hun me
ning er over geven en tenslotte heeft 
de Kamer het laatste woord." 

Wat verwacht Nuis van de discussie over 
het hoger onderwijs op het congres? 
"Ik ben reuze benieuwd. Zowel het 
congresdocument als het HOOP zijn 
gebaseerd op ons verkiezingspro
gramma ten aanzien van hoger onder
wijs. Bij het HOOP speelden de strakke 
financiële kaders natuurlijk een grote 
rol." 
"Ik verwacht een open discussie, niet 
alleen over de congresstukken, maar 

ook over de kabinetsplannen. 
Natuurlijk hoop ik op warme instem
ming, met hier en daar kritische kant
tekeningen, want anders is het ook 
niet goed. 
De discussie op het congres komt op 
het juiste moment. Eind november is 
het HOOP nog niet vastgesteld, dus de 
opvattingen van het congres spelen 
een rol in de meningsvorming." 

Wat vindt u van het congresdocument? 
In de eerste plaats is dat, net als het 
HOOP, gebaseerd op het verkiezings
programma. Het is een vrij algemeen 
stuk, minder gedetailleerd dan het 
HOOP. Dat is geen bezwaar, ik vind 
dat congressen zich met de hoofdlij
nen en de lange termijn moeten bezig
houden en niet teveel met de details. 
Natuurlijk moet er wel over details ge
praat worden, maar ze moeten daar 
niet worden vastgelegd. Dat moet de 
regering met de direct betrokkenen 
doen. Een congres moet zich beperken 
tot het formuleren van de criteria waar
aan de plannen getoetst moeten wor
den." Lachend: "Ik hoop dat het con
gres er ook zo tegenaan kijkt." 
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Taakverdeling 
Over de taakverdeling tussen Ritzen en 
Nuis bestaan nogal wat misverstanden. 
Ritzen is verantwoordelijk voor de dage
lijkse gang van zaken in het hoger onder
wijs, terwijl Nuis bezig is met het ontwik
kelen van een visie op hoe het hoger on
derwijs er op langere termijn uit moet 
zien. Nuis: "Ik ben dus ook degene die het 
HOOP straks in de Kamer moet verdedi
gen. Mijn handtekening staat er als eerste 
op. Die van Ritzen als tweede, want het 
HOOP bevat ook een aantal zaken die de 
dagelijkse gang van zaken op korte ter
mijn beïnvloeden. Ik zal ook het wetsont
werp verdedigen wat straks op basis van 
het HOOP bij de Kamer zal worden inge
diend." 

Hoe verloopt de samenwerking met Ritzen? 
"Natuurlijk verschillen we qua toon en ka
rakter, maar de samenwerking gaat uitste
kend. We lezen ook graag in de kranten 
waar we het niet over eens zouden zijn. In 
werkelijkheid lopen onze opvattingen veel 
minder uiteen dan de pers suggereert. 
We hebben natuurlijk verschillende in
valshoeken: ik kijk meer van buiten naar 
binnen, naar de rol van het hoger onder
wijs in de maatschappij. Die rol is de laat
ste decennia sterk veranderd. Het hoger 
onderwijs leidt nu circa een derde van de 
beroepsbevolking op, 20 jaar geleden was 
dat misschien S procent. Dat betekent dat 
ze ook voor heel andere beroepen oplei
den: nu heeft het middenkader ook hoger 
onderwijs, vroeger niet. 
Ritzen is iemand die het hoger onderwijs 
van binnenuit kent en bovendien nog be
grotingsspecialist is. We vullen elkaar dus 
uitstekend aan." 

Maakt het feit dat Ritzen uit de PvdA en u uit 
D66 komt de samenwerking niet lastiger? 
"Nee, dit kabinet is zo dualistisch dat we 
eerst met een voorstel komen en dat voor
leggen aan de fracties. We vragen niet 
eerst wat de fracties willen. Natuurlijk ge
bruik je bij het maken van die voorstellen 
je partijpolitieke intuïtie. Dat dualisme be
tekent wel dat als je intuïtie je in de steek 
laat, je een politiek probleem hebt. Maar 
tot nu toe heb ik geen reden om aan te ne
men dat ik met HOOP in zo'n situatie te
recht ben gekomen." 

Volgens Nuis zijn de verschillen tussen de 
partijen ten aanzien van het hoger onder
wijs ook niet zo groot. Bij alle drie draait 
het om toegankelijkheid, kwaliteit en be
taalbaarheid. Alleen toetst de PvdA alle 
plannen nadrukkelijker op het eerste as
pect, de VVD op het laatste en benadrukt 
D66 vooral het belang van grotere variatie 
in de opleidingen. Maar bij hoger onder
wijs, anders dan bijvoorbeeld bij mediabe
leid, verliest geen van de partijen de an
dere aspecten uit het oog. 
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Aftellen 
Nuis: "Geen van de drie coalitiepartijen 
had rekening gehouden met de bezuini
ging op het hoger onderwijs. Het was een 
consequentie van de keuze voor werk, 
werk en nog eens werk, één keer voor ie
dere partij. De collectieve lasten moesten 
omlaag. Onderwijs, met een begroting van 
33 miljard een van de hoogste posten, 
moest natuurlijk ook inleveren. En dan 
wordt het aftellen: basisonderwijs niet, 
voortgezet onderwijs niet, dus blijft het 
hoger onderwijs over. 
Bij hoger onderwijs is in de eerste plaats 
gekeken naar de studiefinanciering. De sa
menleving heeft profijt van het feit dat 
mensen hoger onderwijs volgen, maar de 
studenten zelf hebben er later ook profijt 
van. Dus is het redelijk om ze te vragen 
een groter deel zelf te betalen. Waarbij na
drukkelijk rekening wordt gehouden met 
de toegankelijkheid, bijvoorbeeld door bij 
het terugbetalen van de studieschuld reke
ning te houden met de draagkracht." 
Daarnaast moeten de universiteiten de ef
ficiency vergroten. De studieduur wordt 
niet verkort, maar de studenten moeten 
het programma wel sneller gaan doorlo
pen, wat betekent: in de tijd die er voor 
staat. De universiteiten moeten zorgen dat 
dat ook kan. Een kortere verblijfsduur be
tekent minder studenten op de universi
teiten, zodat met een kleinere organisatie 
kan worden volstaan. 
Op het HBO is de situatie wat anders: daar 
wordt de studieduur voor VWO' ers en 
MBO' ers korter maar het aantal studenten 
kan nog toenemen. Het budget voor het 
HBO gaat dan ook niet omlaag. Dat ver
klaart ook waarom er uit de hoek van het 
HBO minder reacties op de plannen zijn 
gekomen. Alhoewel het HBO natuurlijk 
ook bezwaren maakt, met name tegen de 
kortere studieduur voor studenten vanuit 
het VWO en MBO. 
Het feit dat de vernieuwingen samenval
len met een reductie van het budget zorgt 
natuurlijk voor heftige reacties op het 
HOOP. Maar het is ook een prikkel om het 
extra goed te doen." 

Goedidee 
Oud topambtenaar Roei in 't Veld en col
legevoorzitter van de Universiteit van 
Amsterdam Jan Karel Gevers pleitten er 
onlangs voor dat de overheid zich terug
trekt uit het hoger onderwijs. De overheid 
zou de universiteiten meer ruimte moeten 
bieden eigen programma's op te zetten en 
zelf de studieduur en de hoogte van het 
collegegeld te bepalen. 
Nuis: "Gevers zou schrikken als ik zei: 
goed idee, doe maar. Het leeuwedeel van 
het hoger onderwijs wordt nog altijd door 
overheid betaald. Maar HOOP gaat alleen 
over door de overheid bekostigd onder
wijs. Mensen mogen van mijn part tot 
hun VUT studeren, maar dat wordt dan 
niet door de overheid bekostigd. De uni-

versiteiten kunnen verder hun gang gaan. 
Er wordt vaker geroepen dat de overheid 
zich moet terugtrekken. Maar tegelijk 
vindt men dan wel dat de overheid moet 
zorgen voor de kwaliteit en de toeganke
lijkheid. Logisch, want een werkgever 
moet toch weten wat een diploma waard 
is als hij iemand aanneemt. Dat is een taak 
van de overheid." 
Het kabinet wordt soms verweten Neder
land dommer te maken door op hoger on
derwijs te bezuinigen. En dat terwijl de 
Nederlandse economie het steeds meer zal 
moeten hebben van kennisintensieve be
drijven. Nuis vindt dat ondanks de plan
nen het uitgangspunt van hoger onderwijs 
voor velen, gehandhaafd blijft: "Het aan
tal jongeren met een hoger onderwijs di
ploma neemt niet af in de toekomst, maar 
de groei is er uit. Bepaalde groepen, zoals 
allochtonen, hebben nog een achterstand 
die moet worden ingelopen. Maar ik denk 
niet dat we er naar moeten streven dat ie
dereen hoger onderwijs krijgt. 
Vroeger gingen mensen eerst studeren en 
gebruikten hun studietijd om na te den
ken wat ze met hun studie wilden. Ik ben 
daar zelf een voorbeeld van. Die luxe kun
nen we ons niet meer veroorloven. Maar 
wat dwingt je om direct te gaan studeren. 
Als je niet weet wat je wilt, kun je ook een 
jaartje werken om je toekomst te bepalen. 
Als je het weet, dan ben je ook veel beter 
gemotiveerd voor je studie en kost het je 
minder moeite om die te voltooien." 

Zelfvertrouwen 
Nuis vindt dat het 'paarse' kabinet het 
goed doet. Het feit dat de rol van D66 wat 
onderbelicht blijft, baart hem niet al te 
veel zorgen. Nuis: "Zonder D66 zou het 
kabinet er niet gekomen zijn. En de cohe
sie van het kabinet is een direct gevolg 
van het feit dat het uit drie partijen be
staat. Hoe lang zou het goed gegaan zijn 
met alleen PvdA en VVD? Onze bewinds
lieden blijven trouwens niet onderbelicht. 
Maar het is een D66 verdienste dat ze als 
personen gewaardeerd worden en niet als 
vertegenwoordiger van een partij. Om die 
reden wordt de geweldige D66 presentie 
niet gezien, het wordt zo vanzelfsprekend 
gevonden als de lucht om hen heen." 
Ook de wat tegenvallende opiniepeilingen 
baren Nuis geen zorgen: "Voor D66 is het, 
meer dan voor andere partijen, noodzake
lijk om steeds opnieuw aan de kiezers uit 
te leggen waarom we bestaan. Dat bete
kent dat we meer dan andere partijen 
blootstaan aan de grillen van het electo
raat. Dat is volgens mij een kracht. D66 
heeft al enkele malen eerder een terugval 
meegemaakt en toen haar bestaansrecht 
duidelijk kunnen maken. Het vereist zelf
vertrouwen, en daar ontbreekt het ons wel 
eens aan. Je moet niet voortdurend willen 
scoren, want dat is ook niet wat de kiezers 
van je verwachten." • 



D66-burgemeester wisselt van gemeente 

MaiJda Berndsen bindende factor in 
Beverwijk 

Magda Berndsen heeft op de lijst voor het Tweede

Kamerlidmaatschap gestaan. Nu zou zij haar functie als 

burgemeester niet meer willen verruilen voor een plaats in 

de Kamer. Waarom? Magda Berndsen voelt zich een be

stuurder, geen politicus. 

Een gesprek met een vrouwelijke D66-burgemeester, die 

net van gemeente is veranderd. 

Door Iris Koopmans 

Bloemstukken kunnen het huis niet 
meer in bij Magda Berndsen. Zij ver
wisselde onlangs haar burgemeester
schap van de 6000 inwoners tellende 
gemeente Obdam voor het burgemees
terschap van de gemeente Beverwijk, 
een gemeente met 35.000 inwoners. 
Haar loopbaan is tegelijk frappant als 
gedegen te noemen. Lange tijd was zij 
werkzaam in de zwakzinnigenzorg en 
de geestelijke gezondheidszorg en 
dacht zij niet aan een burgemeester
schap. Door veel werk te verzetten 
voor D66 binnen verschillende bestu
ren en andere functies, groeide Magda 
Berndsen in het politieke bedrijf. 

Je begon je politieke carrière als raadslid 
in de gemeente Boskoop. Hiernaast hielp 
je destijds met het opzetten van een be
stuurssecretariaat en een afdeling voor
lichting van D66-burgemeester Sander 
Brugman in Bodegraven. Wist je toen al 

dat je zelf burgemeester wilde worden? 
"Ik was kandidaat voor de Tweede 
Kamer, niet hoog hoor, zeg nummer 
36. Jacob Kohnstamm zij tegen mij 
eens na te denken over een burgemees
terschap, dat heb ik gedaan. Drie keer 
solliciteerde ik voor het burgemeester
schap. De derde keer was Obdam, waar 
ik dus ook burgemeester ben geworden." 

Was het moeilijk als vrouw en als D66'er 
burgemeester te worden? 
"Er werd bij mijn aanstelling zelfs ge
zegd 'ach daar moet zo nodig een 
vrouwelijke D66'er geparachuteerd 
worden'. Mijn gemeentesecretaris in 
Obdam, ook lid van D66, haalde dit bij 
mijn afscheid nog aan. Gebleken is dat 
dit een verkeerde vooronderstelling is 
geweest. In Obdam was en is er een 
goed klimaat voor de aanstelling van 
een vrouwelijke burgemeester." 

Bij je intreding in Obdam was er een vol
ledig vrouwencollege. Er was het beeld van 
een 'damesclubje' en van 'theekransjes' in 
de collegekamer, zo las ik in de Drevel, het 
regioblad van Noord-Holland. Je hebt je 
daar tegen verzet? 
"Ik heb in 1993 de uitspraak gedaan 
hier doodziek van te worden. We zijn 
gewoon bestuurders en dit heeft niets 
te maken met sexe of vrouw-zijn." 

Hoe was het besturen van de gemeente 
Obdam? 
"Het is een heel aardige rustige agrari
sche gemeente. Obdam is een mooi en 
welvarend dorp. Een goede gemeente 
voor een startende burgemeester. 
Voordeel van een kleine gemeente is 
dat je beleidsinhoudelijk bezig kunt 
zijn. Als burgemeester kun je een be
hoorlijke stempel op het beleid van 
zo'n gemeente drukken." 

Toch ga je de zes jaar in Obdam niet vol
maken. Jammer? 
"Ja, in principe vind ik het netjes je 
ambtstermijn vol te maken, maar er 
doen zich wel eens situaties voor dat je 
daar niet helemaal aan toe komt. Een 
relativerende opmerking is dat op welk 
moment je ook weggaat binnen zo'n 
baan, er altijd dingen op de rails gezet 
zullen zijn, die je eigenlijk zou willen 
afmaken." 
Hoe carrière-gericht ben je? 
"Ik ben helemaal niet carrière-gericht, 
het loopt. Vanuit het provinciehuis 

werd gezegd, denk eens aan het burge
meesterschap van Beverwijk. Ik zou zelf 
niet eens zo snel aan een overstap naar 
Beverwijk hebben gedacht. De overstap 
is qua inwonersaantal heel groot." 

Spreekt Noord-Holland en specifiek 
Beverwijk je aan? 
"Het is een provincie waar ik graag 
wilde blijven. Noord-Holland is een 
prachtige provincie. Boven het IJ vind 
ik het dan nog extra plezierig. Je hebt 
daar nog de rust doordat je buiten de 
Randstad zit. Tegelijk ben je ook heel 
dicht bij die Randstad." 

Zal het burgemeesterschap in Beverwijk 
sterk verschillen van het burgemeester
schap in Obdam? 
"Ja, dat is dag en nacht verschil. Ik 
denk dat het burgemeesterschap in 
Beverwijk een volstrekt andere functie 
is als het burgemeesterschap in 
Obdam. Het is een stad met stadse pro
blemen, op het gebied van onder an
der orde en veiligheid, economische 
ontwikkeling, werkgelegenheid en ver
keersaspecten rondom de bekende we
kelijkse Beverwijkse bazaar." 

Een grotere gemeente, betekent dat dat je 
verder van de mensen af komt te staan? 
"Dat weet ik eigenlijk niet, dat zal ik 
nu moeten gaan ervaren. De schaal is 
natuurlijk groter, er zijn meer mensen. 
Toch denk ik dat dit ook te maken 
heeft met je eigen instelling en hoe je 
met je ambt omgaat." 

Je hebt nogal wat werk verzet binnen 
D66. Notuliste van het Hoofdbestuur, se
cretaris van de hoofdbestuurcommissie 
Gemeentelijk en Provinciaal Overleg (voor
loper van de huidige 
Bestuurdersvereniging), voorzitter van het 
Opleidingscentrum en nu voorzitter van de 
Bestuurdersvereniging. Wat spreekt je 
hierin zo aan? 
"De betrokkenheid bij de partij is bij 
mij heel groot. Ik doe graag iets voor 
de partij. Eigenlijk heeft het twee kan
ten. Aan de ene kant vind ik dat ik 
ontzettend veel aan de partij te danken 
heb en ik vind dat ik daar iets voor te
rug moet doen. Ik doe dat in de vorm 
van deze bestuursfuncties. 
Tegelijkertijd vind ik het leuk bestuur
lijk bezig te zijn. Het Opleidings
centrum spreekt mij aan, omdat ik het 
leuk vind om cursussen te geven. Ik 
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heb dat dan ook heel veel gedaan binnen 
het Opleidingscentrum." 

Wat zou er nog beter kunnen binnen de hui
dige Bestuurdersvereniging, waarvan je nu 
voorzitter bent? 
"Meer leden. Het lidmaatschap is nu vrij
blijvend, wat mij betreft blijft dat ook zo. 
Het doel van de Bestuurdersvereniging is 
ondersteuning van degenen die met 
raads- en statenwerk bezig zijn. Hiervoor 
worden veel thema-bijeenkomsten geor
ganiseerd, om de raads- en Statenleden 
goed toe te rusten voor hun werk. 
Recentelijk is uit een enquête gebleken, 
dat het niveau van met name de raadsle
den laag zou zijn. Ik vind in z'n alge
meenheid dat raads- en statenleden inder
daad vaak slecht toegerust zijn om aan 
hun klus beginnen. Ik geloof niet dat er 
een onderscheidend verschil is in de kwa
liteit van de raads- en Statenleden tussen 
de reguliere partijen. Wel merk je dat 
plaatselijke partijen vaak een enorme in
formatie-achterstand hebben. Deze par
tijen hebben geheel geen opleidingsmoge
lijkheden en zijn afhankelijk van vakbla
den als 'Binnenlands Bestuur'. 
Als Bestuurdersvereniging heb je samen 
met het Opleidingscentrum dus een hele 
belangrijke taak. Hierbij is het noodzake
lijk de raads-en statenleden ervan te over
tuigen cursussen en thema-bijeenkomsten 
daadwerkelijk benutten." 

Kun je je rol als voorzitter van de 
Bestuurdersvereniging nog combineren met 
het nieuwe burgemeesterschap? 
"Ik heb gezegd dat ik in ieder geval nog 
voorzitter van de Bestuurdersvereniging 
wil blijven. Ik ben behoorlijk calvinistisch 
opgevoed en geleerd dat je moet afmaken, 
waaraan je begint. Wel zal ik een aantal 
nevenfuncties in de regio West-Friesland 
af stoten, daar ben ik nu langzamerhand 
mee bezig." 

Heeft u een specifieke taakopvatting van het 
burgemeesterschap? 
"Ja, ik vind dat je een bindende factor 
moet zijn, zowel in een gemeenteraad als 
in de gemeente. De ombudsfunctie vind 
ik ontzettend belangrijk en je onafhanke
lijkheid speelt een hele grote rol. Door die 
onafhankelijkheid kun je ook die bin
dende factor zijn, zowel binnen een col
lege als in een raad. Wat ik heel belangrijk 
vind, is dat niet college-partijen door de 
burgemeester worden 'bijgepraat' over het 
collegebeleid. Deze partijen hebben een 
informatie-achterstand, die het liefst ge
heel moet worden weggewerkt." 

Sta je boven de partijen? 
"Nee, ik sta niet 'boven' de partijen, dat 
geeft namelijk zo'n hiërarchische indruk. 
Ik zeg liever dat ik 'tussen' de partijen en 
ook 'tussen' de mensen sta." 
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Bestaat er een typische D66-burgemeester? 

"Ja, ik denk dat het haast niet nodig is om 
te zeggen: deze burgemeester heeft een 
open houding naar andere partijen, naar 
de medewerkers in het gemeentehuis en 
naar de bevolking. Een burgemeester die 
geen achterkamertjes-politiek hanteert, 
niet meedoet aan circuitjes, maar met een 
open vizier zaken en mensen tegemoet 
treedt. De D66-burgemeesters die ik ken 
hebben ook zo'n houding." 

Opgeklommen binnen de partij, van een 
kleine naar een grotere gemeente, is dit beter 
dan vanuit de Haagse politiek als burgemees
ter te worden geplaatst? 
"Ja, dat denk ik zeker. Een burgemeester is 
een bestuurder, een Tweede-Kamerlid een 
politicus. Een politicus hoeft niet per se 
een goed bestuurder te zijn. Ik vind het 
helemaal geen logische stap om vanuit de 
Tweede Kamer het burgemeesterschap te 
gaan vervullen. Je bent op zo'n andere 
manier bezig. Met het automatisme om 
(oud-)Tweede-Kamerleden op een gegeven 
moment tot burgemeester te benoemen, 
ben ik het dan ook niet eens." 

Wat vindt u van de gekozen burgemeester? 
"Hier sta ik heel erg achter. Het is dood
zonde dat de aanwezige kwaliteiten van 
burgemeesters onvoldoende benut kun
nen worden, omdat ze buiten het poli
tieke circuit vallen. Op het moment dat je 
gekozen wordt, kan dit ten koste gaan van 
onafhankelijkheid. Je zult dan een ander 
soort functie krijgen. Ik vind het belache
lijk dat in deze tijd, waarin democratie 
zo'n gemeengoed is geworden, Nederland 
zo ongeveer het enige land is waar burge
meesters nog benoemd worden. Het is 
heel ouderwets en past eigenlijk niet bin
nen een parlementaire democratie." 

Dreigt dan niet het gevaar van een populis
tisch ingestelde burgemeester? 
"Ik hoop dat als we gekozen burgemees
ters krijgen, deze ook in staat zullen zijn 
hun rug recht te houden. Niet dat zij 
standpunten wijzigen op het moment dat 
zij de hete adem van de plaatselijke bevol
king in hun nek voelen, wat wel eens bij 
wethouders is gebeurd. Volgens mij heeft 
dit heeft meer te maken met de kwaliteit 
van de bestuurder, dan met het systeem. 
Ik vind het arrogant te veronderstellen dat 
het alleen met het systeem van een be
noemde burgemeester goed kan gaan. Kijk 
om je heen, gaat het in de beschaafde lan
den om ons heen dan helemaal verkeerd?" 

Hecht je veel waarde aan een evenredig aan
tal vrouwelijke burgemeester? 
"Niet alleen aan een evenredig aantal 
vrouwelijke burgemeesters. Ik vind dat 
vrouwen net zo goed moeten kunnen par
ticiperen in de hele politieke wereld, maar 
ook binnen de maatschappij. Dat er dan 
een afspiegeling ontstaat van onze samen-

leving, vind ik niet meer dan normaal." 

Moet er om dit te bereiken positieve discrimi
natie plaatshebben? 
"Wat mij betreft zal het, zowel wat betreft 
het aantal vrouwen, als het aantal D66'
ers, in eerste instantie altijd moeten gaan 
om kwaliteit. Je richt anders alleen maar 
schade aan en loopt zelfs het gevaar dat je 
stappen terug moet zetten. Wel moeten 
de mogelijkheden gegeven worden." 

Wat is de reden voor het nog steeds geringe 
aantal D66-burgemeesters? 
"Ik denk dat het ermee te maken heeft dat 
wij nog helelfaal niet zo lang deelnemen 
aan..allerlei colleges. ()ns potentieel aan 
wethouders, wat nog steeds toch wel de 
voorbode is om burgemeester te kunnen 
worden, is nog steeds niet zo groot. 
Daarbij komt dat D66 niet zo'n echte be
stuurderspartij is, zoals bijvoorbeeld het 
CDA. Dat blijkt ook uit het feit dat in ver
trouwenscommissies CDA-kandidaten ge
woon heel goed scoren. CDA heeft al zo
veel jaren bestuurderservaring in de partij 
zitten. Hier zit dan ook een groot span
ningsveld. Wij vinden dat we de voor
drachten van de vertrouwenscommissie 
uitermate serieus moeten nemen en tege
lijkertijd vinden we dat er te weinig 
D66'ers benoemd worden. Als je als D66'
er niet in de voordracht komt, dan zal je 
ook nooit kunnen worden benoemd. 
Commissarissen moeten dan ook wel be
reid zijn om D66'ers door te sturen naar 
vertrouwenscommissies." 

Wat kan de partij doen om meer D66-burge
meesters te krijgen? 
"Wanneer we meer D66-burgemeesters 
willen hebben, zullen mensen die deze 
ambitie hebben zich kenbaar moeten ma
ken bij de kamerlobbyist Olga Scheltema. 
Als Opleidingscentrum en Bestuurdersver
eniging moeten wij er dan voor zorgen, 
dat deze mensen goed toegerust naar ver
trouwenscommissies gaan. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de gevoe
ligheid rondom aanstellingen, namen 
mogen niet zomaar op straat komen te 
liggen. Wil je tot meer benoembare kandi
daten komen, dan moet je daar als partij 
in investeren." • 

Ook nieuwe 
D66-burgemeester in Litb 

Mevrouw H.J.G.J. van Hoek-Martens 
is .met ingang van 1 november a.s. 
benoemd tot burgemeester van Lith. 
Zij is lid van D66 en momenteel wet
houder/loco-burgemeester van de 
gemeentè Bakel. 



Wat doet het bestuur aan 
politiek? 
Door Fred Eisner 

Waar ging het ook al weer over: voor de 
zomervakantie vond u in dit 'politieke 
hoekje' een inventarisatie van allerlei acti
viteiten die binnen D66 op gang waren 
gekomen, o.a. veroorzaakt door de verkie
zingsuitslag bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten. Vrijwel al die activitei
ten focussen op politieke beeldvorming 
(naar buiten dus) enerzijds, en interne 
communicatie (afstemming binnen de 
partij) anderzijds. Over beide aandachts
punten zijn inmiddels diverse discussies 
gestart, in opbouwende zin, binnen en 
tussen Hoofdbestuur/Dagelijks Bestuur 
(HB/DB), Tweede-Kamerfractie (TK-frac
tie), Wetenschappelijk Bureau, 
Adviesraad, Bestuurdersvereniging, Euro
fractie, kabinetsfractie, 
Programmacommissie, Jonge Democraten 
en provinciale en gemeentelijke vertegen
woordigers. 
In die discussies worden uitgangspunten, 
zoals duurzaam met milieu omgaan in 
een open en democratische samenleving, 
herbevestigd. Maar ook: we gaan nu met 
het maken van keuzes en het vasthouden 
daaraan onze vaagheid voorbij, en dat 
zullen we assertiever over het voetlicht 
brengen. Het HB/DB en de TK-fractie zul
Jen deze discussies waar mogelijk stimule
ren. 

Hoever zijn we? 
De aangekondigde inventarisatie van poli
tieke thema's heeft inmiddels plaatsge
vonden en geleid tot een gedachtenwisse
ling binnen het HB. Dat leidde tot een 
formulering van diverse concrete thema's 
en een tweetal wat meer abstracte aan
dachtspunten die als paraplu of als kap
stok zouden kunnen fungeren voor de po
litieke discussie binnen de partij. 
(Uitdrukke-lijk staat hier: kapstok of para
plu zouden kunnen zijn: in D66 is het 
niet aan het Hoofdbestuur alleen om me
teen ook maar richting en inhoud van die 
thema's vast te stellen.) Beide hoofd
thema's, verder uit te werken: 
- mens en/in samenleving, individualiteit 

en solidariteit; 
- duurzaamheid, economie en ecologie. 
Binnen de kaders die voortvloeien uit 
deze thema's, maar tevens mede bepalend 
voor deze kaders, vinden discussies plaats 
over onderwerpen uit de groslijst van 
'aangedragen' (inclusief gegevens uit re
cente NIPO-enquêtes) meer concrete en in 
de praktische politiek actuelere thema's: 
- werkgelegenheid/arbeidstijdverkorting, 

oudedagsvoorziening, deregulering, ba
sisinkomen, ecotax; 

- landbouw (mest), energie, technologie, 
komende grote infrastructurele projec
ten, ruimtelijke ordening (compacte ste
den, groene ruimten); 

- veiligheid, criminaliteit, drugs; 
- zorg, onderwijs, vergrijzing, medisch-et-

hische vraagstukken; 
- nieuwkomers, samenlevingsvormen, 

kansen en gevolgen van de informatie
maatschappij, vergrijzing; 

- internationale veiligheid, internationale 
solidariteit. 

Welke acties zijn afgesproken? 
Al deze onderwerpen komen de volgende 
2 à 3 jaar op een of andere wijze georgani
seerd aan de orde: 

A. Op landelijk niveau , 
bijvoorbeeld als congresonderwerp: 
- najaar '95: hoger onderwijs; 
- voorjaar '96: sociale zekerheid, techno-

logie, natuurontwikkeling/cultuurland
schappen; 

- najaar '96: sociale samenhang en veilig
heid; 

- voorjaar '97: mens in de samenleving. 
- voorstel volgende congressen: nieuwko-

mers, samenlevingsvormen, informatie
maatschappij, volksgezondheid, land
bouw in het kader van duurzame ont
wikkeling. 

B. Op landelijk en regionaal niveau, 
bijvoorbeeld als onderwerp van politieke po· 
dia 
(N.B.: afdelings-en regiosecretarissen heb
ben van het Landelijk Secretariaat infor
matie ontvangen over vorm van en steun 
aan deze vorm van politieke discussiebij
eenkomsten, en hoe de resultaten ervan 
verder te leiden). 

Het HB/DB ziet het als zijn taak de poli
tieke discussie zoveel mogelijk te stimule
ren en te coördineren door middel van re
gelmatig overleg met partijleden en -orga
nen op alle niveaus. Wij geven dus 
weliswaar een aanzet, maar spontane dis
cussies over andere/belangrijker thema's 
zien we nog liever. 

Voor meer informatie: 
Esther Teunissen op het Landelijk 
Secretariaat, telefoon: 070-3566034 
(of per e-mail bij ondergetekende: 
eisnerf@icns.nl). • 

De auteur is secretaris politiek. 

Gezocht: leden 
werkgroep Landbouw 
De werkgroep Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij van het Wetenschappelijk 
Bureau van D66 functioneert binnen de 
partij ononderbroken sinds 1966. 
Momenteel bestaat de werkgroep uit on
geveer 50 leden, die allen afhankelijk 
van de te behandelen onderwerpen min 
of meer actief participeren. De werk
groep wil op korte termijn aandacht be
steden aan de volgende onderwerpen: 
- beheer van zoetwatervoorraden in rela

tie tot de landbouw; 
- ruimtelijke ordening, landbouw en na

tuurbeheer in Nederland (ecologische 
doelstellingen); 

- aquacultuur als bijdrage aan de oplos
sing van de voedselproblematiek; 

- onderzoek en voorlichting; vernieu
wing van organisatie en werkwijze; 

- verband tussen de energieprijzen en de 
kosten van de voeding; 

- natuurbehoud in Nederland en 
Europa; 

- gebruik van de zee en de gevolgen 
daarvan voor de biodiversiteit; 

- biotechnologie in al zijn aspecten en 
problemen. 

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met Anne 
Cazemier, Nassaustraat 35, 3601 BB 
Maarssen, tel. 03465-68588. • 

Let op! 
Hans van Mierlospreekt 
op·.de •Algemene Leden· 
vergaderlng,vatt24·en 
25 november a.s. nlet 
lp îatel'dag··maar op 
vriJdagavo,ndJ .. Zie,de 
ag,nda In bet katern,. 
van deze Democraat. 
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'Idee' over regionaal beleid 
nieuwe stijl 
Naar een revival van de regio? Deze vraag 

stond onder meer centraaltijdens de presen

talie van hetlaatste nummer van Idee, het 

tijdschrift van het wetenschappelijk bureau 

van D66, op dinsdag 26 september jl. in het 

Provinciehuis te Arnhem. Het betreft een the

manummer gewijd aan theorie en praklijk van 

de regionale economie in Nederland. Het 

nummer werd door Care! Tielenburg, redac

tielid van Idee, aangeboden aan parlijvoorzit

ter Wim Vrijhoef. Een klein gezelschap van 

genodigden uit de partij nam aan de bijeen· 

komst deel. 

De redactie van Idee heeft dit initiatief ge
nomen vanwege het grote, maar helaas 
vaak onderschatte, belang van de regio
nale problematiek. Het is niet overdreven 
om te stellen dat de belangstelling voor 
dit thema, zowel in de economie als in de 
politiek, tot voor kort sterk dalende was. 
Sinds enkele jaren zijn er duidelijke teke
nen van een hernieuwde interesse voor de 
ontwikkeling van regio's. De oriëntatie 
van het beleid is echter wezenlijk veran
derd. Het regionale beleid 'oude stijl' was 
opgezet om de herverdeling van economi
sche opbrengsten tussen de verschillende 
regio's te bevorderen. In het regionale be
leid 'nieuwe stijl', de huidige oriëntatie, 
wordt de ontwikkeling van regio's ge
plaatst in het kader van de globalisering 
van de economie. De artikelen in het the
manummer staan allemaal in het teken 
van die oriëntatie. 

In zijn overhandigings-speech ging Care! 
Tielenburg vooral in op het belang van 
themanummers voor het denken en han
delen in de partij. Zo wordt in een groot 
interview met Prof.dr. ].G. Lambooy, een 
vooraanstaand deskundige op het gebied 
van economische geografie en regionale 
economie, dit specialistische terrein voor 
een breder publiek ontsloten. De vertaling 
van deze deskundigheid naar politiek en 
beleid komt in dit interview aan de orde 
en in een bijdrage van de hand van Jan 
Maarten de Vet, adviseur bij bureau 
Kolpron en actief in meerdere werkgroe
pen van de partij. Tenslotte geven een 
drietal betrokken partijgenoten hun visie 
hun visie op de problematiek in zoge
naamde 'statement-interviews' vanuit ver
schillende regio's (Friesland, Gelderland 
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Partijvoorzitter Wim Vrijhoe((rechts) ontvangt uit handen van redacteur Care/ Tielenburg de speciale editie van 'ldee 1
• 

Foto: Wim van der Ende. 

en de Randstad). 
Als een rode draad door de verschillende 
bijdrage loopt de alom gevoelde en geuite 
behoefte aan een nieuwe meer conceptu
ele opvatting van economie voor D66. Dit 
is immers tot op de dag van vandaag een 
zwakke plek in het denken van de partij. 
De SWB zal daarom binnenkort starten 
met een projectgroep 'Economie' om in 
deze lacune te kunnen voorzien. 
Wim Vrijhoef toonde zich zichtbaar ver
heugd met het themanummer en gaf een 
tweeledige reactie, enerzijds vanuit zijn rol 
als partijvoorzitter en anderzijds vanuit 
zijn ervaring als directeur van de Gelderse 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Als 
partijvoorzitter wees hij erop dat D66 wel 
degelijk uitgesproken economische stand
punten verkondigd in het partijpro
gramma, het regeerakkoord en het beleid 
van minister Wijers van Economische 
Zaken. Op het punt van het regionaal be
leid kan D66 de vergelijking met andere 
partijen zeker doorstaan. De vraag is ech
ter wel of de politieke partijen in het alge
meen wel voldoende aandacht schenken 
aan de regionale problematiek. Daarom is 
het met het oog op de toekomst zeer wen
selijk dat er verder wordt nagedacht over 
onze economische uitgangspunten. Het 
themanummer geeft hiertoe een aantal 
waardevolle aanzetten, aldus de partij
voorzitter. 
Daarnaast sprak Vrijhoef over de ervarin
gen die hij heeft opgedaan als een van de 
actoren in het netwerk van de Gelderse 
economie. Als gevolg van de globalisering 
kan men worden geconfronteerd met be
drijfssluitingen in de regio. Vrijhoef heeft 
dit van dichtbij meegemaakt als wethou
der van Economische zaken in Nijmegen, 

nadat Philips bekend had gemaakt een 
vestiging aldaar te willen sluiten. In de 
strijd om het behoud van de werkgelegen
heid ontstaat vaak een vijandige houding 
tegenover de onderneming in kwestie. Dit 
heeft echter een contra-produktieve uit
werking op de pogingen van het openbaar 
bestuur om de werkgelegenheid voor de 
regio te behouden. De invloed van de glo
bale economische ontwikkeling moet ech
ter niet worden overschat. In de meeste 
gevallen hebben de betrokken bestuurders 
meer te maken met de internationale be
stuurlijke context, i.c. de Europese Unie, 
dan met transnationale ondernemingen. 
Tenslotte roerde Vrijhoef nog een geheel 
andere kwestie aan: het is erg belangrijk 
dat de verschillende functies bij de uitvoe
ring van het regionaal beleid goed uit el
kaar worden gehouden. De overheid kan 
niet uitsluitend optreden als 'business 
partner' van het bedrijfsleven, zij heeft 
ook te maken met andere belangen. In 
Gelderland heeft de GOM de eerstge
noemde rol op zich genomen, zodat pro
vincie en gemeenten zich kunnen concen
treren op een meer integrale afweging van 
belangen. 

Het thema gaf na afloop van de beide in
leidingen volop aanleiding tot discussie. 
Zo kwam onder meer naar voren dat het 
regionaal beleid in zijn huidige vorm 
vooral een bestuurlijke en geen publieke 
aangelegenheid is, terwijl het nu juist om 
dit laatste zou moeten gaan. Dan zou het 
zich ook beter verhouden tot de opvattin
gen van D66. • 



Nederland als 
ontwikkelingsland 
Januari 1994 stelde het Hoofdbestuur de Commissie Vrouwenrechten Mensenrechten in. De doelstelling is: de ondersteuning van beleidsvoorbereiding met 

betrekking tot nationale en internaionale beleidskwesties met betrekking tot vrouwen -, dus mensenrechten. Onlangs werd mij de vraag gesteld door een D66-

ster of de Commissie reden van bestaan heeft. Binnen D66 wordt vrouwen toch geen strobreed in de weg gelegd? Inderdaad, binnen D66 is dat niet het geval. 

Maar een politieke partij heeft alleen een "reden van bestaan" als zij het wel en wee van Nederland en de Nederlanders ter harte neemt. 

In Haagse Kringen heeft de mening 
postgevat dat het in Nederland met de 
gelijkberechtiging, de gelijkstelling en 
de gelijke behandeling van vrouwen 
en mannen redelijk op orde is. 
Welnu, vanuit een kleine selectie blijkt 
al dat er niet alleen op internationaal 
en europees niveau, maar ook op na
tionaal niveau nog heel wat werk aan 
de winkel is. 

Internationaal 
"In geen enkelland ter wereld hebben 
vrouwen dezelfde rechten en kansen 
als mannen", zo moet de ontwikke
lingsorganisatie van de VN cocluderen. 
De D66 Cie Vrouwenrechten 
Mensenrechten (VrMr) heeft zich op 
de 4e Wereldvrouwenconferentie o.a. 
ingezet voor kiessystemen diegelijke 
kansen bieden aan vrouwen en man
nen; en met succes. De haken rond de 
betreffende artikelen zijn verdwenen. 
Dit is in Nederland een actueel punt, 
daar voorstellen worden gedaan ook in 
Nederland een regionaal kiesstelsel in 
Nederland in te voeren. Regionale/dis
trictenstelsels werken nadelig voor 
vrouwen. Habitat II is in voorberie
ding; de VN-converentie gericht op 
"huisvesting voor iedereen", "duur
zaam wonen" endevoorwaarden voor 
een leefbare toekomst. De VN wil dat 
in alle analyses het gender/vrouwenge
zichtspunt betrokken wordt. Eén van 
deze is: gelijke toegang tot eredieten 
en subsidies. 

Europese Unie 
Voor de herziening van het verdrag 
van Maastricht is de Intergouverne
mentele Conferentie 1996 gepland. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Binnen de politieke partijen ontbreekt 

het besef bijna geheel dat belangen 
van vrouwen daarin ook een rol spe
len. De raad van Europa ( de organisa
tie voor het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens) en de Europese 
Commissie organiseerden conferenties 
over: "Wamen and the European 
Construction". De Commis-sie VrMr is 
actief op het gebied van de EU-vrou
wenactiviteiten en de IGC in het bij
zonder. Zij zei namens de vrouwenor
ganisaties in Nederland het woord voe
ren op de door het Europees parlement 
georganiseerde hoorzitting van 17/18 
oktober 1995. 

Nederland 
De vooruitgang van de vrouwen in 
Nederland gaat mondjesmaat. 
Daar waar het vooral op persoonlijke 
initiatieven aankomt doen de vroewen 
het goed. In de medische opleidingen, 
die tot rechter, tot notaris, tot advo
caat, maken vrouwen 50% tot 70'Jib 
van de opleidingen uit. In het "klasje" 
van Buitenlandse Zaken is dat 50%. In 
de gekozen politieke organen schom
melt het 0/r> vrouwen rond de 30%. In 
de Gedeputeerde Staten is achteruit
gang te bespeuren: van 24% naar 18%. 
In het schoolleiderschap blijkt bij on
derzoek dat vrouwen in die funktie 
vrijwel niets verschillen van mannen. 
Toch blijft de achterstand bstaan. 
Van de topambtenaren bij de rijksover
hied is 945 man, 65 vrouw. 
Werkelooshied onder vrouwen is gro
ter, 11,4%, dan onder mannen, 6,6%. 
deels is dit te wijten aan regeis van de 
sociale zekerheid en de fiscus (de wig). 
De inrichting van de maatschappij is 
nog steeds zo dat er eerder sprake is 
van ontmoedigingsbeleid omvrouwen 
de stap naar werk te vergemakkelijken. 

Mondiaal slaat Nederland een deernis
wekkend figuur wat gender(vrouwen)
beleid betreft. In een onderzoek in 17 
landen naar het percentage vrouweijke 
hoogleraren scoort alleen Botswana la
ger. Daar is geen enkele vrouw hoogle
raar. De Ontwikkelingsorganisatie van 
de VN maakte ter gelegenheid van 
Beijing vergelijkingen tussen de lan
den. Wat inkomen uit arbeid betreft 
staat Nederland op het niveau van Sri 
Lanka en Zambia; wat betreft bestuur
lijke participatie van vrouwen deelt 
Nederland plaats 56 met Burkina 
Fasso. Het rapport geeft geen statistiek
over het voorkomen van gewield in ge
zinnen. Alle onderzoeken concluderen 
dat rond 10% van vrouwen/dochters 
in gezinnen, dat wil zeggen 750.000 
vrouwen/miesjes uit alle sociale lagen, 
bloot staan aan ernstig geweldadog ge
drag van echtgenoot/partner.(brand
wonden, botbreuk, blijvende motori
sche-, gehoor- of gezichtsstoornis, mis
kraam) Achter de fraaie woorden over 
gezins"waarden" gaat een andere reali
teit schuil: de "waarde" van geweldda
dig gedrag dat maatschappelijk ged
oogd wordt, tot nu toe stelt het kabi
net zich vrij passief op in het 
aandragen van oplossingen. 
Het emancipatie/genderbeleid van de 
overheid blijft uit. Einde 1995 loopt 
het huidige beleid af.Er zou een "koers
bepaling" in 1995 verschijnen. dat is 
"koersbepaling 1996" geworden. 
De D66-Commissie Vrouwenrechten 
Mensenrechten heeft "reden van be
staan". • 

Maria van der Leeuw, Voorzitter Cie 
Vrouwenrechten mensenrechten. 
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Europese gedachten over drugs 
Als er één beleidsterrein is waarop het duidelijk is dat Nederland geen op zichzelf staande nationale staat meer is, maar deel uit maakt van een 

groter Europees politiek geheel, dan is dat het terrein van het drugsbeleid. De recentelijk verschenen drugsnota 'Continuïteit en verandering' geeft 

aan dat het nationale drugsbeleid van de Regering sterk onder invloed staat van de Europese gedachten over drugs. 

Door Doeke Eisma 

De drugsnota 'Continuïteit en veran
dering' ging niet alleen veel minder 
ver dan eerder was aangekondigd, er 
werd zelfs een kleine knieval gemaakt 
naar met name de Franse regering 
door de hoeveelheid softdrugs die ie
mand mag kopen fors te verlagen. Het 
is vooral een signaal naar het buiten
land om aan te geven dat men zich in 
het vrije Nederland wel degelijk reali
seert deel uit te maken van een Europa 
waarin men over het algemeen sterke 
bedenkingen heeft bij het Nederlandse 
beleid. 
Het was dan ook zeer interessant dat 
eind september in het Europees 
Parlement de stemming plaatsvond 
over een rapport over een 'communau
tair actieprogramma inzake de preven
tie van drugversla ving'. Met het oog 
op toekomstig Europees drugsbeleid 
was deze stemming van groot belang. 
Naast de inhoudelijke kant van de 
zaak, was ook de timing bijzonder. In 
dezelfde week kwam de eerder ge
noemde Regeringsnota uit. Het was 
een uitgelezen mogelijkheid te zien in 
hoeverre Nederland geïsoleerd staat in 
haar drugsbeleid. 

Demonstratie in 1975 in Den Haag voor een liberaler drugsbeleid. 

Foto: Marcel Minnee. 

Het voorstel dat ter stemming kwam, 
moet leiden tot een Europese aanpak 
van drugverslaving, met name gericht 
op de volksgezondheidsaspecten. Een 
deel van het drugsbeleid waarin 
Nederland zich- terecht- zeer sterk 
voelt staan. Op grond van cijfers is im
mers aan te tonen dat in verhouding 
tot andere Europese landen weinig 
jongeren van soft naar hard drugs 
overstappen en dat het gebruik van 
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hard drugs onder jongeren afneemt. 
Dit in tegenstelling tot de ervaringen 
in vele ons omringende landen. Dit 
onderdeel van het drugsbeleid is waar
schijnlijk gemakkelijker te verdedigen 
dan dat ten opzichte van de handel in 
drugs. 

Met het aannemen van het rapport 
werd voor het eerst duidelijk hoe een 
drugsbeleid dat door alle Europese lan
den gesteund kan worden er uit zou 
kunnen komen te zien. Hoewel het 
voorstel dat uiteindelijk door het 
Parlement is aangenomen minder ver 
gaat dan de D66-fractie had gehoopt, 
is er een tendens waar te nemen die 
zalleiden tot een liberaler kijk op 
drugs. Tot onze spijt durfde het 
Parlement nog niet zo ver te gaan het 
amendement te steunen dat pleitte 
voor een onderscheid tussen hard en 
soft drugs. Overigens meende ook een 
deel van de VVD-fractie dit amende
ment niet te kunnen steunen. 
Gevoelsmatige overwegingen spelen 
helaas zo'n belangrijke rol bij deze af
weging dat cijfers over gebruik en 
mate van gevaar voor de volksgezond
heid geen doorslaggevende rol spelen. 

Wel is het Parlement akkoord gegaan 
met de gedachte het gebruik van drugs 
uit het strafrecht te halen. Dit bt>tekent 
dat drugsgebruikers niet vervolgd mo
gen worden, tenzij zij betrokken zijn bij 
de smokkel, produktie en afzet van 
drugs. Dit is een grote stap in de richting 
van een menselijker behandeling van 
drugverslaafden. Opvallend was ook nu 
weer dat een meerderheid van de VVD
leden het hier niet mee eens was. 

Ook andere progressieve standpunten 
werden door het Europees Parlement 
ingenomen. Het heeft zich positief uit
gesproken over het voortzetten van 
methadonprogramma's en het ter be
schikking stellen van gesteriliseerde 
naalden. Tevens werd een amende
ment van D66 gesteund dat vraagt om 
de organisatie van een conferentie met 
grote steden waar de drugsproblema
tiek zeer nijpend is. Onze hoop is dat 
de goede ervaringen in Nederland van 
grote waarde kunnen zijn bij het ont
wikkelen van effectiever drugsbeleid in 
de Europese steden. Als men op stede
lijk niveau binnen Europa heil ziet in 

de Nederlandse aanpak, is de kans aan
wezig dat die positieve houding door
slaat naar de landelijke politiek. 

Belangrijker dan deze afzonderlijke 
amendementen was echter te zien 
waar het Nederlands drugsbeleid nu 
staat ten opzichte van de andere lan
den van de Europese Unie. ledereen 
weet dat de Franse regering officieel fel 
gekant is tegen de Nederlandse wijze 
van aanpak. Regelmatig hoor je echter 
ook geluiden dat men in Frankrijk op 
lokaal niveau wel degelijk te spreken is 
over een liberaler beleid. In het 
Europees Parlement komen deze ver
schillende stemmen vanuit de vijftien 
Lidstaten bijeen. 

Dit werd tijdens de onderhandelingen 
in de wandelgangen meer dan duide
lijk. Er liepen twee scheidslijnen door 
het Parlement. Eén gebaseerd op natio
naliteit en één op politieke kleur. 
Franse en vooral Zweedse leden van 
het Parlement hebben zich vrijwel 
consequent tegen liberaliserende maat
regelen gekeerd. Van Franse zijde wijst 
men met name de beschuldigende vin
ger naar Nederland. Veelal is dit geba
seerd op vooroordelen. Zo ziet men 
Nederland als het aanvoerland van 
cannabis, terwijl het overgrote deel 
van deze produkten vanuit Spanje de 
Franse grens overkomen! 

Hoewel Frankrijk meer invloed heeft 
binnen Europa kan de uitgesproken 
mening van Zweden op het gebied van 
drugs voor Nederland wel eens een 
groter gevaar betekenen. Zweden heeft 
namelijk jarenlang een zeer liberaal be
leid gevoerd. Dit heeft volgens hen 
echter averechts gewerkt. Het aantal 
verslaafden en daarmee de overlast 
nam enorm toe. Om die reden is men 
in Zweden volledig omgeslagen en pre
dikt men nu een zeer stringent beleid. 
Tijdens mijn bezoek aan het drugsbe
strijdingsteam in Stockholm bleek dat 
zelfs op verdenking van softdrugsge
bruik de politie de vermeende ge
bruiksplaatsen, bijvoorbeeld wonin
gen, kan binnen dringen. Voor 
Nederland betekent dit dat men zich 
ook naar dit Scandinavische land zal 
moeten richten om te bewijzen dat het 
gedoogbeleid wel degelijk goede resul
taten geeft. 



\'erkoop van soft drugs op een popfè:dival. 

Foto: Marcel Min nee. 

Zweden en Frankrijk krijgen onvoor
waardelijke steun van de partijen die 
zich bewegen in de rechter helft van 
het politieke spectrum. De grootste 
Europese partij aan die kant, de chris
ten-democraten inclusief het CDA, 
heeft stevige standpunten ingenomen 
tegen drugs. Binnen de Liberale fractie, 
waarvan ook D66 deel uitmaakt, wa
ren de meningen sterk verdeeld. Een 
deel van de fractie nam onder leiding 
van D66 progressieve standpunten in. 
Een ander deel, waaronder ook som
mige VVD'ers, toonde zich aangevoerd 
door de Zweden en de conservatief li
beralen uit de fractie overtuigd van het 
tegenovergestelde. 

Het eindresultaat is dan ook een com
promis dat in de toekomst misschien 
door alle Lidstaten te accepteren is. 
Voor Nederland gaat het wellicht niet 
ver genoeg (geen duidelijk onder
scheid tussen soft en hard drugs), voor 

andere landen misschien te ver (me
thadonprogramma's, verspreiding van 
injectienaalden). Voor de Nederlandse 
regering kan het een handleiding wor
den bij de voorbereiding van voorstel
len in de Europese Raad van Ministers. 
Want het is duidelijk dat het gevecht 
daar nog heftiger zal zijn dan in het 
Parlement. In de Raad zal een voorstel 
gemakkelijker geblokkeerd kunnen 
worden. Dit eerste resultaat is daarom 
pas de eerste stap in een ingewikkeld 
besluitvormingsproces. Eén ding is 
echter zeker. Dankzij het Verdrag van 
Maastricht heeft het Europees 
Parlement eenzelfde invloed op het 
eindresultaat als de Raad. Indirect kan 
Maastricht dus leiden tot een progres
siever Europees drugsbeleid. • 

De auteur is lid van het 
Europees Parlement 

Sinds wanneer is 
geslacht een kwaliteit? 

Door Arthur van Buitenen 

In Zweden worden vrouw en man het meest 
gelijk behandeld. Zweden is ook het land waar 
vrouwen en mannen in meest gelijke mate 
deelnemen aan de samenleving, met name in 
de hogere posities. 
Mensen die mij kennen weten dat ik de eerste 
ben om gelijke deelname van vrouwen en 
mannen toe te juichen. Toch is de prijs voor 
gelijke deelname in Zweden naar mijn smaak 
soms te hoog. Neem bijvoorbeeld de partici
patie van vrouwen in de politiek. Het aantal 
vrouwen in het parlement, de Riksdagen, is 
nagenoeg gelijk aan het aantal mannen. Op 
het eerste gezicht lijkt dit fantastisch. Toch 
frons ik mijn wenkbrauwen als mij duidelijk 
wordt gemaakt hoe dit resultaat tot stand 
komt. 
De meeste politieke partijen in Zweden hante
ren namelijk het volgende systeem. Door een 
interne partijstemming wordt de kandidaten
lijst vastgesteld. Tot zover is er niets aan de 
hand, maar vervolgens wordt deze lijst geher
groepeerd naar regionale vertegenwoordiging 
en gerangschikt op mannetje-vrouwtje-man
netje-vrouwtje-enzovoort-enzoverder. In de 
praktijk kan dit dus betekenen dat een per
soon (vim) na hergroepering hoger of lager op 
de lijst komt te staan. 
Eerlijkheid gebied te zeggen dat in de poli
tieke functies waarvoor deze procedures niet 
gelden (burgemeesters bijvoorbeeld) de deel
name van vrouwen veel lager ligt. Niettemin 
vraag ik mij af of de schending van fundamen
tele democratische principes dit doel heiligt. 
Het meest schrijnend van bovenbeschreven 
procedures is dat mensen worden beoordeeld 
op grond van externe 'kwaliteiten', regionale 
afkomst en geslacht. Hiermee wordt mis
schien een gelijke deelname bereikt, gelijk
waardigheid van vrouwen en mannen wordt 
allerminst bereikt. 
Gelijkwaardige deelname van vrouwen en 
mannen in alle lagen van de samenleving is 
een belangrijk streven. Ook in Nederland valt 
hieraan nog heel wat te verbeteren. Schijn· 
heilige procedures maskeren echter de werke· 
lijkheid en dragen niets bij aan het bereiken 
van het doel. • 

Gezocht 

Een beeld van een partij, een reden 
van bestaan, (r)appel, politiek in 
uitvoering en ander meer en minder 
belangrijke teksten die in de loop 
der jaren over D66 zijn verschenen. 
Heeft u nog een extra exemplaar in 
de kast staan: ik ben er blij mee! 

Arthur van Buitenen, 070-3617508. 
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Voldoet D66 aan de verwachtingen? 
De Voorzet is een rubriek die ruitme biedt voor politieke en maatschappelijke discussie. In ieder nummer verschijnt een stelling 

over een actueel onderwerp. Lezers wordt gevraagd in maximaal 200 woorden op deze stelling- die onderaan dit artikel staat- te 

reageren (bij voorkeur op flop WP5.1 ). De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten. U kunt uw reactie 

vóór 27 november a.s. sturen naar: Landelijk Secretariaat D66, Democraat, Noordwal1 0, 2513 EA Den Haag. 

De stelling in de vorige Democraat luidde: 

De verwachtingen die mensen hebben van D66 
als regeringspartij, zijn te hoog gespannen. 

Ecueraten 66 
D66 heeft reeds vanaf haar geboorte de 
pretentie gehad om politieke proble
men op een frisse, progressieve wijze te 
benaderen. De archaïsche, op dogma's 
gefundeerde manier van beargumente
ren, moest plaats maken voor een 
meer pragmatische dialoog. 
De kiezer krijgt van de Democraten 
dus geen blauwdruk voor de toekomst 
en juist daarom zouden de verwachtin
gen niet te hoog gespannen kûnnen 
zijn. Een partij die vaak het verwijt 
krijgt "nergens voor te staan" kun je 
immers moeilijk "ergens" ter verant
woording voor roepen. 
Echter, tijdens de afgelopen Tweede
Kamerverkiezingen heeft een groot 
aantal kiezers zich (gelukkig) gereali
seerd dat D66 wel degelijk ergens voor 
staat! De verwachtingen die de 
Democraten bij het D66-electoraat 
hebben gewekt, liggen enerzijds op het 
terrein van de democratisering van het 
besluitvormingsproces, met het correc
tief referendum als belangrijkste speer
punt. Anderzijds is de verwachting ge
wekt dat een stem voor D66 een stem 
voor het milieu is. 
En juist dit laatste lijkt D66 niet te 
kunnen waarmaken. Als er één ding is 
waar de D66-aanhang teleurgesteld 
over is, is het wel de behartiging van 
het milieubelang bij zaken als bijvoor
beeld de Betuwelijn en luchthaven 
Schiphol. D66 zou zich veel te makke
lijk hebben ingelaten met slappe com
promissen. 
Compromissen vormen in onze parle
mentaire democratie echter wel een 
manier om tot beslissingen te kunnen 
komen, waarmee meerdere belangen 
gediend zijn. Bij zaken als de 
Betuwelijn en Schiphol heeft daarom 
de zogenaamde dubbeldoelstelling, 
waarin óók het sociaal-economisch be
lang wordt meegewogen, centraal ge
staan. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat juist door een partij als D66 aan de 
milieucomponent in deze dubbeldoel
stelling recht is gedaan. 
D66 kan ook als actiepartij aan de zij
lijn van het politieke spel blijven 
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schreeuwen voor een beter milieu. Wel 
zo veilig, de handen blijven immers 
schoon. Je kunt je echter afvragen hoe 
duurzaam de Betuwelijn er dan bij had 
komen te liggen. D66-kiezers die dit 
van D66 verwachten, hebben inder
daad te hoog gespannen verwachtin
gen. Zij kunnen beter een nieuwe par
tij oprichten, namelijk E66! Of te wel, 
Ecocraten 66. 
Ecocraten zijn gerechtvaardigd het mi
lieu tot dogma te verheffen. 
Democraten verloochenen zichzelf 
echter wanneer zij dit ecologisch fun
damentalisme gaan bedrijven. 

Ageeth Telleman, Amsterdam 

Durf en innovatie 
Bij te hoog gespannen verwachtingen 
zijn er twee partijen. Ten eerste de par
tij die verwachtingen heeft, in dit ge
val D66-leden en -kiezers en ten 
tweede de partij die verwachtingen 
moet waarmaken, te weten D66 als po
litieke club. Gaarne een korte beschou
wing langs deze lijnen. Toen vorige zo
mer na maandenlang hard werken 
'Paars' gerealiseerd werd, was één van 
de eerste mededelingen uit het nieuwe 
kabinet dat het een normaal Kabinet 
zou zijn zonder kleurbekentenis 
vooraf. Terecht werd voor deze positie 
gekozen. Er lag immers een grote klus 
te wachten waar gewoon hard aan 
moest worden gewerkt. En het Kabinet 
wenste te worden beoordeeld op de re
sultaten van dat werk en niet op iets 
anders. 
Verdween Paars daarmee van het kleu
renpalet? Neen, integendeel, want met 
Paars werd en wordt bedoeld dat het in 
het politieke bedrijf anders zou gaan 
dan in het recente verleden. Hiermee 
werd o.m. gedoeld op het zogenaamde 
dualisme tussen Kabinet en Kamers, 
maar ook dat problemen nu echt aan
gepakt gaan worden. 
Is dat paars, de rol van D66? Wel, als 
D66 dit kan bereiken dan nemen we 
direct ons petje af. Maar iedereen weet 
dat deze doelstellingen alleen op een 
langere termijn resultaten opleveren. 
Systemen en tradities zijn slechts bij
zonder langzaam van koers te verleg
gen. Daar komt bij dat de huidige pro
blematiek zo groots en complex is, met 
diep in onze maatschappij veranderde 

oorzaken, dat voor echte oplossingen 
meer nodig is dan een vier jaar lang 
hard-werkende Kabinetsclub. Tegen 
deze achtergrond krijgt m.i. Paars pas 
echt haar kleur na 8 tot 12 jaar. 
Kortom, de terecht hoog gespannen 
verwachtingen aangaande de rol van 
D66 in Paars moeten vergezeld gaan 
van een even groot uithoudingsvermo
gen bij D66-kiezers en -leden om te
leurstellingen op voorhand te voorko
men. 
Dit is geen vrijbrief voor de D66-verte
genwoordiging in Parlement en 
Kabinet om slechts de tijd haar werk te 
laten doen. Want er ligt nog steeds 
veel werk te wachten dat gewoon ver
zet moet worden. En D66'ers hebben 
daarnaast een extra claim waar te ma
ken, die van D66 als partij van de ver
nieuwing. Immers, als gezegd wordt 
"het gaat met Paars nu anders", dan 
zal vooral D66 die koers moeten ver
leggen. En dat dat moeilijk is, weten 
we. Dertig jaar geleden probeerde D66 
het milieu op de politieke agenda te 
krijgen. Dat is gelukt, maar wel met 
een 'lead time' van ruim 20 jaar. Het 
vervelende van deze rol is dat erken
ning, in dit geval uitgedrukt in elector
ale winst, vaak lang uitblijft, waardoor 
de batterij sneller leegloop en de nei
ging dan ontstaat die moeilijke rol te 
verlaten en maar mee te doen met de 
'hit-and-run-politiek' gericht op de 
korte-termijn winst, dankbaar in beeld 
gebracht door de Haagse sensatie-jour
nalistiek. 
Dus als van kiezers en leden aangaande 
de rol van D66 in Paars uithoudings
vermogen mag worden gevraagd, mag 
gelijktijdig worden verwacht dat D66, 
als politieke actor, voor en achter de 
schermen durf en innovatie toont op 
alle beleidsgebieden, beargumenteerd 
vanuit een lange termijn idee en waar
bij een electorale winst van het mo
ment geen drijfveer is. In dit verband 
wees Van Mierlo eerder dit jaar op 
'waarden en issues' van D66, als ver
bindende elementen tussen kiezers en 
leden enerzijds en politiek Den Haag 
anderzijds. Slechts als dit in de ko
mende periode niet uit de verf komt, 
zijn verwachtingen wellicht hoog te 
gespannen. 

Dirk Winkel, Utrecht 



Helder en herkenbaar 
Een jaar na het aantreden van het paarse 
kabinet is er binnen D66 een debat op 
gang gekomen over hoe de partij haar 
nieuwe rol, in het centrum van het poli
tieke spectrum, vervult. Dat is vreemd, 
want zijn we daar niet een beetje laat 
mee? Had de partij zich niet al voor 3 mei 
van het vorig jaar moeten richten op haar 
nieuwe rol van regeringspartij? 
D66 voldoet niet aan de verwachtingen. 
Althans, niet volgens het electoraat. D66 
zou van 24 naar 21 zetels zakken als er nu 
verkiezingen zouden zijn. De partij met 
het onverwoestbaar vage imago kreeg vo
rig jaar de kans om te laten zien wat ze 
waard was. Dat was met name te danken 
aan het feit dat het electoraat het vertrou
wen in de gevestigde partijen, het CDA 
voorop, verloren had. Deze ontevreden
heid resulteerde in een politieke aardver
schuiving, waarbij de machtsvraag, anders 
dan in de voorgaande decennia, ineens ge
heel open lag. En wat belangrijker was, 
voor D66 was een cruciale rol weggelegd. 
Dat de paarse coalitie tot stand kwam, 
werd nog als een overwinning voor D66 
uitgelegd. Maar bij de debatten over de 
Betuwelijn verschenen reeds donkere wol
ken boven de partij. PvdA en VVD waren 
in staat om hun meningsverschillen te 
overbruggen, zo heette het. Dat de notie 
van D66 als 'bruggenbouwer' als spil van 
het kabinet, naïef was, werd toen al zicht
baar. 
Een jaar later is het niet anders. D66 heeft 
zich ook als regeringspartij laten margina
liseren tot grijze muis. De kwalitatief 
hoogstaande inbreng van de D66-minis
tersploeg wordt niet (h)erkend. 
Kabinetsvoorstellen worden gezien als 
compromissen tussen PvdA en VVD. Dat 
veel van het beleid D66-standpunten be
vat is onvoldoende duidelijk. D66 weet te 
weinig aandacht naar zich toe te trekken. 
De aandacht van de media voor D66-
standpunten tijdens debatten is gering. De 
aandacht richt zich met name op de op
vattingen van PVDA en VVD (Bolkestein). 
D66 zal zich anders moeten gaan opstel
len. De tijd waarin D66 herkenbaar was 
aan haar oude idealen is voorbij. Het refe
rendum, een ander kiesstelsel en andere 
programmapunten waar de partij om be
kend stond zullen deze kabinetsperiode 
wet worden. Het is aan de D66-ministers 
en Tweede-Kamerfractie om dat goed voor 
het voetlicht te brengen. Voor de toe
komst zal de partij zich moeten profileren 
op nieuwe standpunten die vallen binnen 
een consistent geheel een duidelijke eigen 
maatschappij-opvatting. Kenmerken: hel
derheid en herkenbaarheid. ( ... ) 

En dan is er nog dat netelige onderwerp 
waarover niemand iets durft te zeggen. 
Wie is de topman (of -vrouw) met wie 
D66 de toekomst tegemoet gaat? Er moet 
snel duidelijkheid komen omtrent het toe-

komstig politiek leiderschap van D66. Alle 
geruchtenstromen en speculaties dreigen 
D66 in de hoek te drijven. D66 mag niet 
in de situatie komen zoals het CDA die ge
kend heeft. De media spelen hierin een 
cruciale rol. Wanneer D66 nu een nieuwe 
politiek leider kiest, zal de aandacht van 
de media zich op die persoon concentre
ren. Op die manier kan D66 werken aan 
een herkenbaar gezicht en een eenduidig 
profiel. Dat heeft tijd nodig en daarom is 
het beter nu de knoop al door te hakken. 
Van Mierlo kan leiding blijven geven aan 
de D66-ministersploeg om zorg te dragen 
voor de herkenbaarheid van D66 in het 
kabinet. 
Een campagne eindigt niet met de verkie
zingen. Ook in de tussenliggende periode 
dient een partij duidelijk te maken waar 
zij voor staat. Als regeringspartij dien je 
duidelijk te maken waar zij voor staat. De 
burger zit niet te wachten op een partij die 
alleen als de verkiezingen voor de deur 
staan tot leven komt. Het is van groot be
lang om bij het kiezerspubliek een duide
lijk herkenbaar gezicht te hebben. 
Bovengenoemde maatregelen dragen hier
aan bij. D66 helder en herkenbaar. Een 
aardige leuze voor de volgende verkiezing. 

Menno S. van der Land, Haarlemmermeer 

Naar de concurrent 
Het antwoord op de stelling is: ja. Je kunt 
natuurlijk zo'n stelling op alle mogelijke 
manieren beantwoorden doch de burger 
vindt naar mijn ervaring dat het 'ja' moet 
zijn. Wanneer D66 meeregeert dan vind je 
weinig terug van alle creativiteit van voor 
de verkiezingen. De dames en heren poli
tici zie of hoor je niet meer op de werk
vloer. Brieven aan Kamerleden worden 
niet beantwoord. Zelfs de ontvangst niet 
bevestigd. Alleen de VVD steekt met kop 
schouders en kreten boven alles uit. Je 
kunt dus het beste na de verkiezingen lid 
van de VVD worden. Hierdoor heb je dan 
toch inbreng in het politieke gebeuren. 
Vragen en ideeën kun je kwijt bij de con
current Rob van Gijzel van de PvdA. 

Jan Holsteijn, Spijkenisse 

Het Verlichtingsideaal 
Natuurlijk hebben de burgers niet te hoge 
verwachtingen van D66. Hun verlangens 
zijn redelijk. Ze hebben in de loop der ja
ren met honderdduizenden, nee vele mil
joenen op D66 gestemd en daarmee ge
toond deze partij serieus te nemen. Is het 
dan vreemd, dat zij van D66 verlangen dat 
de partij zichzelf serieus neemt? 
De burgers zien de ministers van D66, die 
overigens uitstekend werk leveren, allerlei 
besluiten nemen, maar als men aan bij
voorbeeld Wijers vraagt waarom hij dit of 
dat standpunt in neemt, luidt het ant
woord: "omdat ik het zo voel". Wat moet 
de kiezer daar nu mee aan? Moet de kiezer 

nu ook al het gevoel van Wijers, of dat 
van Van Mierlo, doorgronden om te we
ten wat hij aan D66 heeft? D66 maakt 
zich sterk voor de pragmatische methode. 
Maar deze methode, die er kort gezegd op 
neerkomt verstandige besluiten te nemen 
op het juiste moment, vertelt alleen hóe 
D66 iets wil bereiken, niet wàt de partij 
wil bereiken. Waarom zou een kiezer op 
een methode stemmen, als hij niet weet 
waar deze methode toe leidt? Bovendien 
wil iedere partij wel verstandige besluiten 
nemen op goede momenten, zodat er 
voor de kiezer geen enkele reden is speci
aal D66 voor deze methode in het zonne
tje te zetten. Gelukkig is D66 niet wat zij 
in de dagelijkse omgang voorgeeft te zijn: 
een vage beweging met een universele me
thode die halfbakken wordt uitgevoerd 
(geen districtenstelsel maar een regiostel
sel, geen gekozen maar een aangewezen 
burgemeester, geen negatieve inkomsten
belasting maar een pseudo-socialistisch 
basisinkomen of basissteun). 
D66 is iets heel anders. D66 is een echte 
partij met een uitstekend ideeëngoed, dat 
wortelt in het denken der Verlichting. In 
het wat krappe, 19e eeuwse liberalisme 
geldt de vrijheid van het individu als de 
heilige graal, maar in het denken der 
Verlichting zien wij, D66'ers, die vrijheid 
slechts als een middel om te komen tot 
ontplooiing. De fundamentele behoefte 
van de mens is niet vrij te zijn, zoals de 
VVD denkt, maar zich te ontplooien in 
betrekking tot andere mensen. Niemand 
wil een symfonie schrijven die nooit door 
anderen gehoord zal worden. Geen mens 
kan met plezier werken als zijn werk nooit 
door anderen gewaardeerd wordt. 
Als Wijers zich sterk maakt voor bijvoor
beeld de liquidatie van het Nederlandse 
kartelstelsel, doet hij dat niet "omdat hij 
dat zo voelt", of louter omdat het econo
misch efficiënter is. Hij zet zich daarvoor 
in omdat hij, geheel volgens het Ver
lichtingsideaal, de burgers de ruimte wil 
geven zich ook in economische zin te ont
plooien. Het probleem met D66 is niet dat 
onze ministers de verkeerde besluiten ne
men; de makke is dat ze niet laten zien dat 
die besluiten regelrecht voortvloeien uit 
een heldere, coherente en bovenal juiste 
visie op de mens en zijn ontwikkeling op 
het einde van de 20e eeuw. 
De vraag die de burgers stellen aan D66 is 
eenvoudig: wat wil D66 met Nederland 
aan in de 2le eeuw? Het is aan D66 het 
antwoord te formuleren. Moeilijk is het 
niet. Het ideeëngoed is er al jaren; het 
wacht er slechts op uitgesproken te wor
den. 

Ernst Raedecker, Amsterdam 

Zie nieuwe stelling op pagina 14. 
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De nieuwe stelling is: 

De recentelijk in Amsterdam en Rotterdam 

gehouden referenda over regiovorming had

den beter niet gehouden kunnen worden, 

want het Rijk neemt over de regiovorming 

uiteindelijk de beslissing. • 

Cartoonist: Aart Nugteren 

Podia over zorg, energie en 
gedachtegoed 
De Politieke Podia van D66 zijn bedoeld om leden en niet-leden actief bij politieke en maatschappelijke discussies te betrekken. 

U bent van harte welkom bij deze publieke bijeenkomsten, die door of in nauwe samenwerking met afdelingen of regio's worden ge

organiseerd. De toegang is gratis. Voor meer informatie: Esther Teunissen (Landelijk Secretariaat), 070-3566034. 

Extramurale zorg 
'Medezeggenschap in de extramurale 
zorg, kansen en barrières' is het thema 
van een Politiek Podium dat is georga
niseerd door D66 afdeling Tilburg. 
Gastspreker is ELS BORST, minister 
van Volksgezondheid. 

Andere sprekers die avond zijn profes
sor MUFFELS, hoogleraar ouderenbe
leid aan de Universiteit Brabant en 
mevrouw STUURMAN-FOSPERS, voor
zitter van het college van advies thuis
zorg Midden-Brabant. 
Gespreksleider is dr. F. VAN DOORNE. 

Datum en tijd: maandag 23 oktober 
1995, 20.00-22.00 uur 
Plaats: Hotel Mercure, Heuvelpoort 
300, Tilburg 

Energie 
D66 houdt op woensdag 1 november 
a.s. in Den Bosch een Politiek Podium 
over duurzame energie. HANS WI]ERS, 
minister van Economische Zaken, 
houdt op dit Podium een inleiding. 
Het onderwerp - duurzame energie
bronnen en energiebesparing - heeft 
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als rode draad het spanningsveld tus
sen economische en ecologische be
langen. Kernwoorden in de discussie 
zijn bijvoorbeeld regulerende energie
heffing, bevordering van marktwer
king versus milieu en mogelijkheden 
van technologische vernieuwing. 

Naast Hans Wijers hebben in het fo
rum zitting de heer KETTING, direc
teur Samenwerkende 
Electriciteitsproducenten en Eerste
Kamerlid voor de VVD, en professor 
VELLINGA, directeur Instituut 
Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit. 
Naast de forumleden kunnen de aan
wezigen in de zaal deelnemen aan de 
discussie. 
Gespreksleider is oud-parlementair 
journalist MAX DE BOK. 

Datum en tijd: woensdag 1 november 
1995, 20.00- 22.00 uur 
Plaats: De Muzerije, Hinthamerstraat 
74, Den Bosch (gelegen aan de noord
kant van de Sint-Jan, loopafstand CS 
10 minuten). 

Democraten '95 
'Democraten '95' is de werktitel van 
een Politiek Podium dat wordt georga
niseerd door D66 afdeling Amsterdam. 
Aanleiding hiervoor is dat het tien jaar 
geleden is dat Hans van Mierlo de 
'Reden van Bestaan' heeft uitgespro
ken. Tien jaar geleden stond D66 op 
een historisch dieptepunt, nu zijn we 
de vierde partij van het land en dra
gen we regeringsverantwoordelijkheid. 
Op het Politiek Podium wordt gefilo
sofeerd over het gedachtegoed van 
D66. Wat we in 1966 bedachten en in 
1985 opnieuw tegen het licht hielden. 
Met de mensen die toen de 'Reden 
van Bestaan' hebben geschreven en 
anderen, onder wie ook leden die in 
1966 nog niet waren geboren. Een 
middag van reflectie en projectie. 
O.a. HANSVAN MIERLO en GERRIT 
JAN WOLFFENSPERGER zijn aanwe
zig. 

Datum: zondag 19 november a.s., 
15.00 tot 17.00 uur 
Plaats: bovenzaal theater Odeon, 
Singel 460, Amsterdam • 



Jachthaveninzetvan 
langslepende strijd 
Een jachthaven in Rhenen is de inzet van een 

langslepende strijd tussen het college van 

B&W en de gemeenteraad van deze rustieke 

gemeente aan de oevers van de Rijn. Met 

name de rol van D66 is opvallend. We spreken 

erover met de fractievoorzitter van D66, me-

vrouw Hoorn. Zij stelde de bestuurlijke integri

teit van het college aan de kaart door telkens 

om meer informatie vanuit het college te vra

gen en de resultaten van een enquête open

baar te maken. 

Door Martijn van Triest 

Mevrouw Hoorn: "Dit drama over de 
aanleg van een grootschalig recreatie
project met een jachthaven en haven
gebouw, surfplas, ijsbaan, rondvaartbo
ten en 300 parkeerplaatsen in de uiter
waarden aan de voet van de 
Cuneratoren speelt al vanaf 1980. De 
gemeente wil daar een haven maken 
die geschikt is voor 270 boten. Dat vin
den wij te groot. Niet alleen omdat de 
haven in een prachtig natuurgebied 
zou worden aangelegd, maar ook om
dat het aangezicht van de stad Rhenen 
door 270 masten wordt aangetast. 
Bovendien zou de Koningstuin, dat is 
het restant van een cultuur-historisch 
monument, moeten worden afgegra
ven. Maar het college van B&W, dat 
wordt gevormd door CDA, PvdA en 
VVD, wil die jachthaven wel. Het zou 
goed zijn voor de werkgelegenheid en 
de middenstand van Rhenen zou ervan 
profiteren. Het college is in zee gegaan 
met een projectontwikkelaar. Deze is 
bereid om in ruil voor het zand, dat bij 
het uitgraven van de haven vrijkomt, 
een jachthaven te bouwen. Het zal de 
burgers dus niets kosten." 

Het lijkt er dus op dat de jachthaven zal 
worden aangelegd? 
Mevrouw Hoorn: "Zo eenvoudig ligt 
het niet. De gemeente en de project
ontwikkelaar hebben een realisatie
overeenkomst getekend waaraan nogal 
wat haken en ogen zitten. Zo heeft de 
projectontwikkelaar het 'recht' om er 
een jachthaven te bouwen en niet de 
plicht. Dat vinden wij op z'n minst 

vreemd. Bovendien heeft de gemeente 
tot nu toe verzuimd een financiële on
derbouwing van de plannen te geven. 
Als D66 vinden wij dat toch wel van 
belang. Zo'n haven moet natuurlijk 
worden onderhouden. En wat als die 
projectontwikkelaar failliet gaat, dan 
zit je met een groot gat in de uiter
waarden. Het college heeft hier nog 
geen duidelijk antwoord op gegeven 
en een financiële onderbouwing zou 
niet mogelijk zijn omdat 'je nu een
maal niet de bedrijfsgegevens van een 
projectontwikkelaar kunt onthullen'." 

D66 is dus tegen? 
Mevrouw Hoorn: "Ja, en de andere 
partijen die niet in het college zitten 
ook. Het leek dan ook een goed idee 
om een enquête te houden. Het col
lege heeft een wervende folder laten 
maken en gaf de burgers de mogelijk
heid om via een antwoordstrook te re
ageren. Omdat die folder echt pro
jachthaven was, besloot een groep bur
gers in Rhenen - die zich inmiddels 
hadden verenigd in een stichting - een 
tegenfolder te maken. De middenstand 
op haar beurt - die wel voordelen in de 
jachthaven ziet - maakte prachtige 
aanplakposters. De aanleg van de 
jachthaven leefde dus echt en de fol
der van de gemeente en de stichting 
kwamen vele reacties binnen." 

En, wat was de uitslag? 
Mevrouw Hoorn: "Op de folder van 
het college kwamen zo'n 1800 reacties. 
Daarvan waren 1020 reacties voor 780 
tegen. In de plaatselijke krant claimde 
de wethouder triomfantelijk dat er vol
doende draagvlak was om het project 
uit te voeren. Maar toen wij als raads
leden de uitgetikte reacties in mochten 
zien, bleek dat alle genuanceerde reac
ties bij 'voor' lagen. Terwijl er veel re
acties bij zaten van kinderen die kre
ten invulden als 'gaaf' en 'tof'. Uiter
aard lag dit ook op de stapel'voor'. 
Omdat ik dit op zijn minst vreemd 
vond, heb ik een twintigtal opvallende 
reacties eruit gevist en aan de stichting 
gegeven. Die hebben tijdens de com
missievergadering uit deze reacties ge
citeerd. Het college en met name de 
burgemeester is daar erg boos over ge
worden, want de uitslag van de 
enquête zou vertrouwelijk zijn van
wege de vermelding van naam en 

adres. Als fractie zijn wij echter van 
mening dat zo'n enquête controleer
baar moet zijn omdat de burgers moe
ten weten wat er met hun stem ge
beurd is. In de krant hebben wij dan 
ook uitgelegd waarom wij dit hebben 
gedaan en onze excuses aangeboden 
aan die burgers waar wij de privacy 
mogelijk van hebben geschonden." 

Rond de jachthaven is dus een ware rel 
ontstaan. De vraag is natuurlijk wel 
of deze nu wordt aangelegd? 
Mevrouw Hoorn: "Daar zijn de raad en 
het college nog steeds niet uit. Als 
D66-fractie stellen wij nu een compro
mis voor. Wij pleiten ervoor de 
Konings-tuin in oude glorie te herstel
len en een veel kleinere jachthaven 
aan te leggen. Dat zou het monument 
en het aangezicht van Rhenen sparen. 
Uit die enquête bleek namelijk dat er 
in Rhenen wel degelijk belangstelling 
is om een haven aan te leggen. Als 
D66 zijn wij daar dus ook niet perti
nent tegen. Wij vinden de haven in 
zijn huidige vorm alleen veel te groot." 

Is een compromis nog wel mogelijk als er 
al zoveel tussen de partijen heeft 
plaatsgehad? 
Mevrouw Hoorn: "Dat is inderdaad 
een probleem. Het is een prestige
kwestie geworden. Zo is de burgemees
ter nog steeds bezig om mijn handels
wijze bij de enquête aan de kaak te 
stellen. Wat dat betreft heb ik wel 
steun aan een aantal D66'ers. Zo 
kwam een raadslid uit een andere ge
meente met een uitspraak van de Hoge 
Raad bij mij. Uit deze uitspraak bleek 
duidelijk dat een raadslid ook verant
woordelijk is voor het algemeen be
lang. 
Daarnaast vinden wij het als fractie erg 
frustrerend dat het college van B&W 
zo'n arrogante houding aanneemt. 
Vooral de weigering om een financiële 
onderbouwing van de plannen rond 
de jachthaven te geven. Dan kun je als 
D66 dus geen alternatief aanbieden, 
omdat je daar financieel inzicht voor 
nodig hebt. 
Het is dus heel moeilijk om op deze 
manier oppositie te voeren. Door de 
gegevens van die enquête openbaar te 
maken heb ik het omgaan met reacties 
van burgers door dit college aan de 
kaak willen stellen." • 
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Een eed voor de politiek 
Ik ben een volwassen burger. Ik ver
wacht van de 'politiek' niet dat ze 
mijn problemen oplossen, dat moet ik 
zelf doen. Ik verwacht van 'de politiek' 
niet dat ze de problemen van ons land 
oplossen, veel problemen willen niet 
opgelost worden of zijn onoplosbaar 
door de randvoorwaarden. We kunnen 
Nederland tijdens de verbouwing niet 
sluiten of een luchthaven uitbreiden 
zonder grond te onttrekken aan wo
ningbouw en recreatie. Ik verwacht 
van de politiek wel dat ze problemen 
niet veroorzaken of verergeren. 
Ik had bijvoorbeeld dan ook niet ver
wacht dat er van ideeën van de com
missie Oort (belasting-vereenvoudi
ging) in de praktijk veel terecht zou 
komen. Hoe kan een valselijk als con
sensus aangeduide, verzameling com
promissen tussen special interests iets 

De Democraat is een uitgave van de politieke 
partij Democraten 66 en verschijnt in principe 
acht keer per jaar. Een door het Hoofdbestuur 
benoemde redactieraad is verantwoordelijk 
voor de uitgave. Deze raad wordt gevormd 
door: 
Kamla Balak, Peter van den Besselaar, Heine 
Buis, Arthur van Buitenen, Fred Herrebout, 
Marjanne de Kwaasteniet, Eric van de 
Lisdonk, Jeroen Nugteren, Adriënne 
Vrisekoop, Pierre Wimmers. 

Met dank aan: Doeke Eisma, Fred Eisner, Iris 
Koopmans, Maria van der Leeuw, ldo van der 
Meulen, Esther Teunissen, Carel Tielenburg, 
Marlijn van Triest. 

moois opleveren? Dus moest men 
mijn belastingaangifte corrigeren om
dat ik zo dom was het verschil tussen 
brutoloon en fiscaal loon niet op m'n 
klompen aan te voelen. Maar waar 
haalt 'de politiek', en daarmee impli
ciet D66, de gotspe vandaan om de 
bouwval van schijven, belastingvrije 
voeten, forfaitaire aftrekposten en 
overhevelingstoeslagen nog verder te 
ruïneren met een afdrachtskorting?! 
Het is natuurlijk leuk dat er misschien 
wat meer mensen aan de baan komen 
omdat het in dienst nemen goedkoper 
wordt, maar tegelijkertijd wordt het 
duurder gemaakt om diezelfde mensen 
ooit nog eens een netto loonsverho
ging te geven. Bovendien wordt het 
novum van een belastingkorting (iets 
anders dan een belastingvrije voet) 
geïntroduceerd, met alle kostbare aan-

Eindredactie: Jeroen Nugteren 
Bureauredactie: Sebastian Dingemans 
Vormgeving: Anker x Strijbos, Utrecht 
Opmaak katern: Lieke Warburg 
Foto's: Dennis Sies (tenzij anders vermeld) 
Druk: Brouwer Utrecht BV 

Landelijk Secretariaat D66 
Noordwal10 
2513 EA Den Haag 
Tel.: 070-3566066 GEWIJZIGD! 
(ma. tim vr. 9.00-17.00 uur) 
Fax: 070-3641917 
Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 
richting Loosduinen, halte NoordwaL 

066 spreekt mij aan! 
D Noteer mij als lid en stuur mij een welkomstpakket 
D Stuur mij vrijblijvend een informatiepakket 

passingen aan administratiesystemen 
van dien, terwijl men vergelijkbare ef
fecten kan sorteren door te stoeien 
met de grenzen en de tarieven van de 
schijven en met de vaste aftrek voor 
beroepskosten. Maar bovenal zint het 
mij niet dat, in weerwil van de geest 
van art. 1 GW, een groep burgers op 
dubieuze gronden tot ongelijk geval 
wordt bestempeld, om zo een onge
lijke behandeling mogelijk en noodza
kelijk te maken. 
Voordat artsen op patiënten worden los
gelaten leggen ze een eed af dat ze geen 
schade zullen berokkenen, het lijden 
niet zullen verergeren. Moet er voor 'de 
politiek' niet ook zoiets komen? 

feroen Witmond, Utrecht 

Ingezonden kopij dient binnen te zijn voor de 
eerstvolgende vergadering van de redactie
raad. Plaatsing is ter beoordeling van de re
dactieraad. De vergaderingen zijn in 1995 als 
volgt gepland: nr. 8- 07/11. 

Visueel gehandicapten kunnen de Democraat 
ontvangen via de Nederlandse Luister en 
Braille Bibliotheek (070-3211211 ). 

Wilt u iemand lid maken van D66, schrijf dan 
een briefje met zijn of haar naam, adres, 
plaats en tel.nr. naar bovenstaand adres. U 
kunt uiteraard ook bellen. 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij 
gebleekt papier. 

> 

Naam man/vrouw 

Adres 

Postede/plaats -----------------------------

Telefoon 

Opsturen naar: Landelijk Secretariaat D66- Noordwal 10-2513 EA Den Haag 
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CONGRES OP 24 EN 25 NOVEMBER 1995 

Het eerstvolgende landelijk congres van D66 heeft plaats op vrijdag (avond) 24 en zaterdag (gehele dag) 25 november 
a.s. Op deze Algemene Ledenvergadering (ALV 61) staan centraal het hoger onderwijs en voorstellen tot wijziging van 
de statuten en het huishoudelijk reglement. De laatste versie van ALV-agenda vindt u op pagina 2 van dit katern. 
Daarin staat ook vermeld waar u de benodigde congresstukken kunt vinden. 

De toegangsprijs van het congres is 15 gulden. Wij verzoeken u uw lidmaatschapskaart mee te nemen. Degenen die 
voor het eerst een congres bezoeken kunnen bij de info-balie een 'congreswijzer' verkrijgen. Wilt u informatie over een 
hotelovernachting voor de nacht van vrijdag op zaterdag, dan kunt u contact opnemen met Lieke Warburg, Landelijk 
Secretariaat, 070-3566066. 

ALV 61 
REGIOVORMING 
In Dem. 95/5 katern pag. 40 links bovenaan meldden wij U ''Teneinde de recente ontwikkelingen rond Amsterdam 
en Rotterdam zal het voorstel regiovorming in een volgende Democraat worden gepubliceerd." 
Het kabinet heeft op dit moment nog geen besluit genomen. Mocht dit voor ALV 61 nog tijdig geschieden dan wordt 
een eventueel voorstel gepubliceerd in congresboek A voor ALV 61. 

VOORSTEL LVC VERKIEZINGEN ADVIESRAAD 1996 
Ten tijde van de publicatie van het voorstel was de productiedatum van de betreffende Democraat nog niet bekend. 
Op basis hiervan en rekening houdend met mogelijke beroepsprocedures zal het kandidatenoverzicht rond 17 april 
in de bus liggen. 
De LVG stelt in verband hiermee de volgende wijziging in haar voorstel voor: 

1.2 vervang "26 april 1996" door: 1 0 mei 1996 
1.3 vervang " 3 mei 1996" door: 17 mei 1996 
Het aldus gerectificeerde voorstel zal in congresboek A nogmaals in zijn geheel worden afgedrukt. 

ALV 62 
Wanneer en waar: ALV 62, het derde Congres Nieuwe Stijl zal plaatsvinden op zaterdag 30 en zondag 31 maart 
1996 in de Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout. 
De tekstvoorstellen, alsmede de voorstellen voor contributieregeling en regio-afdrachtregeling treft u aan in de 
Democraat 8, 1995 die op 13 december 1995 bij u in de bus valt. 

Moties en amendementen: De sluiting van moties en amendementen m.b.t. zowel tekstvoorstellen als m.b.t. de 
financiële stukken is op maandag 19 februari 1996. 

Onderwerpen: Op de agenda staan: Technologiebeleid - Natuurontwikkeling en Cultuurlandschappen - Sociale 
Zekerheid - Contributieregeling 1997 - Regiobijdrageregeling 1997. 

Katern Democraat 7, 1995 1 



ALV 61: CONGRESAGENDA 
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CONCEPT -AGENDA (het programma is op vrijdagavond gewijzigd t.o.v. Democraat 6, 1995) 

vrijdag 24 november 1995 (Lelystad, Agora) 
20.00 - 20.15 opening door de partijvoorzitter 

introductie congresleiding 
benoeming notulen- en stemcommissie 
toelichtingen: 
* stemprocedures door stemcommissie 
* verkiezingsprocedures door Landelijke Verkiezingscommissie 

20.15 - 21.00 ONDERWIJS 

21.00 - 21.30 toespraak Hans van Mierlo 

21.30 - 23.00 ONDERWIJS (vervolg) 

23.00 schorsing 

zaterdag 25 november 1995 
10.00 heropening congres 

voorstellen congresleiding, notulencommissie, stemcommissie 
herhaling toelichtingen stemcommissie, LVC 

10.10- 10.25 PRESENTATIE KANDIDATEN BESTUREN EN COMMISSIES 

10.25 opening stembussen 

10.25 - 1 0.45 toespraak partijvoorzitter 

10.45 - 11.15 PARTIJORGANISATIE 

11.15- 12.30 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
wijzigingsvoorstellen 

12.30- 13.10 FINANCIËN EN ORGANISATIE 
* jaarrekening 1994 
* begroting 1996 (inclusief wijziging regio-afdracht 1996) 
* voorstellen regiovorming 
*voorstel LVC m.b.t. AR-verkiezingen 
* HB-resolutie proef kiessysteem AR-verkiezingen 
* actuele organisatorische moties 

13.1 0 sluiting stembussen 

13.1 0 - 13.30 lunchpauze 

13.30 - 14.30 parallelle bijeenkomsten met fracties 

14.40 - 15.10 plenair interview met bewindslieden 

15.1 0 - 15.25 toespraak voorzitter delegatie Europees Parlement 

15.25- 15.55 ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

15.55- 16.35 toespraak voorzitter Tweede Kamerfractie 

16.35 uitslag verkiezingen besturen en commissies 
16.45 sluiting 

vindplaats stu1kken: 

Dem. 95/5 pag. 4 

congresb1oek A 

Dem. 95/3 pag. 2 

Dem. 95/5 pag. 10 

Dem. 95/6 pag. 6 

Dem. 95/5 pag. 40 + Dem. 95/7 pag. 1 
Dem. 95/5 pag. 40 

congresboek A 

congresboek 8 
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ALV 62: VACATURES BESTUREN EN COMMISSIES 

Eerste kennisgeving van de vacatures waarin de ALV 
op 30 en 31 maart 1996 zal voorzien. 

De kandidaatstelling sluit op dinsdag 30 januari 1996 
om 12.00 uur. Ingevulde kandidaatstellingsformulieren 
moeten dan binnen zijn bij het Landelijk Secretariaat 
(LS). Kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijgbaar bij 
het Landelijk Secretariaat, Noordwal 10, 2513 EA Den 
Haag, tel. 070-356 6066. De meeste vacatures 
ontstaan doordat het lid in het voorjaar aan het einde 
van zijn/haar zittingstermijn komt. 

Hoofdbestuur Dagelijks Bestuur secretaris organisatie 
Het hoofdbestuur attendeert U erop dat aan ALV 61 
een voorstel 5.006a is voorgelegd ter opheffing van 
deze functie. Wanneer dit voorstel wordt 
aangenomen, vervalt deze vacature. 
Het Hoofdbestuur heeft het recht om een voordracht te 
doen voor de functies in het Dagelijks Bestuur. 
Info: Wim Vrijhoef (partijvoorzitter), 024-344 7508 of 
Jan-Dirk Sprokkereef (LS), 070-356 6066. 

Financiële commissie 
voorzitter (einde laatste termijn) 
1 lid (einde 2e termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Ewout 
Cassee (voorzitter FC ): 023 - 524 9147. 

Geschillencollege 
lid (einde 1 e termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Marianne 

van der Ham (voorzitter GC ): 071 - 513 2236. 

Landelijke Verkiezingscommissie 
voorzitter (einde maximale termijn) 
2 leden (einde 1 e termijn, herkiesbaar) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Gert 
Warmerdam (voorzitter LVG): 079- 361 7916. 

Rapportagecommissie 
voorzitter (herkiesbaar) 
2 leden (waarvan 1 herkiesbaar en 1 nog onbekend) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Jim van 
Beusekom (voorzitter RC): 070- 362 0922. 

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 
penningmeester (einde maximale termijn)* 
2 leden (1 einde 1e termijn, herkiesbaar en 1 einde 1e 
termijn nog onbekend of herkiesbaar)* 
Info: bel met de SWB in kantooruren: 070 - 356 6039. 

Bestuur Opleidingscentrum 
voorzitter (einde maximale termijn)* 
1 lid (einde 2e termijn, herkiesbaar)* 
Info: bel in kantooruren met Leo Pinxten (directeur 
Opleidingscentrum): 070 - 356 6043. 

* Wij attenderen u erop dat bij aanname van AM. 
61.4017 dat in congresboek A zal worden 
gepubliceerd, de zittingstermijn van alle besturen en 
commissies 3 x 2 jaar wordt. Dat betekent dat de 
vacatures voor besturen van DB, SWB en 
Opleidingscentrum voor ALV 62 niet meer openstaan. 

BESTUURDERSVERENIGING 

WETHOUDERSMIDDAG 11 november 
Met als centraal thema: het sturend vermogen van het 
college. Wethouders en burgemeesters hebben een 
uitnodiging ontvangen. 

THEMABIJEENKOMST VERKEER EN 
VERVOER 18 november 
Discussie-ochtend (van 1 0.00 - 13.00 uur) in Utrecht. 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
Bestuurlijke ontwikkelingen zoals de regionale 
samenwerking onder de schaal van de provincie. Hoe 
kijkt D66 aan tegen (het kabinetsstandpunt ten aanzien 
van) het plan Brokx, de verzelfstandiging van de 
Nederlandse Spoorwegen, positie van Railned en het 
taxivervoer. Hoe gaan we om met het vervoer in de 
landelijke gebieden: is er samenhang tussen WVG
vervoer, leerlingenvervoer en taxivervoer? 
Opgave voor deze ochtend is telefonisch mogelijk of 
met de bestelbon op pagina 8. De kosten bedragen 
f 15,00 voor leden van de Bestuurdersvereniging en 
f 25,00 voor niet-leden. Dit bedrag is over te maken 
op giro 90866 van de Bestuurdersvereniging o.v.v. 
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nummer 7051. 

THEMABIJEENKOMST VERDELING 
OVERHEIDSTAKEN 16 december 
Discussie-ochtend in Utrecht over de verdeling van 
overheidstaken over de diverse bestuurslagen. Meer 
informatie volgt in Voor de Draad. 

'PROFILERING DOOR D66-WETHOUDERS' 
Een onderzoek naar de profilering door D66-
wethouders. Beschikken D66-wethouders over een 
kenmerkende bestuursstijl? Het cahier is verkrijgbaar à 
f 8,- voor leden van de Bestuurdersvereniging en 
f 12,- voor niet-leden. 

BUNDEL 'ONDERWIJS IN ONTWIKKELING' 
Hierin zijn bijdragen opgenomen van drie D66-
deskundigen en -bestuurders over de actuele 
ontwikkelingen in het lokaal onderwijsbeleid en de 
standpunten van de Tweede-Kamerfractie. De bundel 
is te bestellen tegen kopieer- en verzendkosten. 
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ADVIESRAAD I 
ADVIESRAAD 2 SEPTEMBER 1995. 
In de adviesraadvergadering van 2 september jl. is 
gesproken over het (gewenste) imago van 066, en de 
financiële verhoudingenwet (herverdeling van het 
gemeentefonds). 

Sociale zekerheid 
Naast bovengenoemde punten heeft een eerste 
inventariserende ronde plaatsgevonden over het thema 
Sociale zekerheid. In een volgende 
adviesraadvergadering zal dit onderwerp in 
besluitvormende zin terugkomen. Aspecten als de rol 
van de overheid, financiering, inkomen bij 
werkloosheid, invaliditeit en ziekte zullen hierbij onder 
andere aan bod komen. Contactpersoon voor dit 
onderwerp is Emiel Stolp (tel.nr. 074-438772). 

066 imago. 
In de voorgaande Adviesraadvergadering is gesproken 
over een rapport van een adviesraad-werkgroep 
"Imago". Mede naar aanleiding van dit rapport heeft 
een discussie plaatsgevonden met een vertegen
woordiging van het Hoofdbestuur. De Adviesraad 
constateert dat het de verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur is -en dat het HB deze verantwoorde
lijkheid ook neemt- om een strategisch concept te 
ontwikkelen met betrekking tot het D66-imago. 

Financiële verhoudingenwet (herverdeling 
gemeentefonds) 
Eveneens is in de voorgaande Adviesraadvergadering 
gesproken over de herverdeling van het gemeente
fonds. In haar vergadering van 2 september jl. heeft de 
Adviesraad geconstateerd dat de herverdeling van het 
gemeentefonds noodzakelijk is. De noodzaak, de 
algemene uitkering aan de vier grote steden te 
verhogen wordt eveneens onderkend. Tevens wordt 
onderkend dat het onmogelijk is een ijksysteem te 
ontwikkelen dat in alle gevallen voldoet. Het moet dan 
ook mogelijk zijn in voorkomende (zeer onredelijke) 
gevallen af te kunnen wijken van de thans voorge
stelde verdeling. Wel is de adviesraad nadrukkelijk van 
mening dat een adequaat invoeringstraject van de 
nieuwe verdeling gevonden dient te worden. 
Gemeenten die als gevolg van deze herverdeling met 
ingrijpende verlaging van de inkomsten worden 
geconfronteerd dienen in de gelegenheid te worden 
gesteld om passende maatregelen te kunnen nemen. 

Actuele politieke motjes 
De D66-adviesraad heeft haar afkeuring uitgesproken 
over de voorgenomen Franse kernproeven. 066 dient 
te bevorderen dat alle Nederlanders -indien zij het met 
deze kernproeven niet eens zijn- van hun afkeur blijk 
moeten geven, door als burgers alles te doen wat niet 
gewelddadig is, maar wel duidelijk moet maakt dat 
deze kernproeven niet van deze tijd zijn en onmiddellijk 
gestopt moeten worden. Met deze acties moet door 
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worden gegaan, ook als een eerste, of meerder 
kernproeven zijn gehouden. Tevens is de Adviesraad is 
van mening dat regeringsleiders van landen (Frankrijk 
en China) die kernproeven nemen, niet welkom zouden 
moeten zijn in Nederland. 

ADVIESRAAD BEZOEKT EUROPEES 
PARLEMENT. 
Van 18 tot en met 20 september jl. heeft een 
vertegenwoordiging van de Adviesraad op uitnodiging 
van de D66-fractie het Europees parlement bezocht. 
Tijdens het bezoek bestond uitvoerig de gelegenheid 
van gedachten te wisselen met de 066-eurofraktie. 
Twee spraakmakende onderwerpen domineerden 
tijdens het bezoek de agenda. De franse kernproeven 
en (drugs)verslavingszorg. 
De stellingname van Jan-Willem Bertens -als 
woordvoerder van de ELDR-fractie (waarin zowel 066 
als de WO zitting hebben)- was duidelijk en in lijn met 
eerdere uitspraken van de D66-adviesraad. Afkeuring 
en de oproep om door te blijven gaan met het 
protesteren tegen de Franse kernproeven. 
Tijdens de plenaire zitting van het Europarlement stond 
bij de behandeling van een nota verslavingszorg het 
Nederlandse drugsbeleid centraal. Alhoewel het 
agendapunt verslavingszorg betrof, werd de 
gelegenheid door meerdere fracties aangegrepen om 
forse kritiek te uiten op het -in hun ogen- te liberale 
drugsbeleid. Zeker de harde kritiek van mw. Ooms 
(woordvoerster van de christen-democratische fractie) 
was opvallend. Wellicht dat het feit dat het CDA geen 
minister van justitie meer heeft hier een rol in speelt. 
Met Gijs de Vries (WO en fractievoorzitter van de 
ELDR) heeft een dialoog plaatsgevonden over de 
positie van 066, WO en de ELDR in het Euro
parlement. In zijn ogen zit de ELDR-fractie letterlijk en 
figuurlijk in het midden van het Europarlement. "En zo 
hoort dat ook voor een liberale fractie" aldus Gijs de 
Vries. Belangrijker dan de interne markt en landbouw is 
het proces van vrede, veiligheid en het behoud van 
democratische waarden in (West-)Europa. De as 
Frankrijk-Duitsland is hierbij, vanuit historisch oogpunt, 
van essentieel belang. De Europese Unie dient de 
betrokkenheid van haar burgers bij dit historisch proces 
te blijven betrekken. 
Door Jan-Willem Bertens werd tenslotte nog eens 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht dat de invloed 
van Europa op haar burgers reeds zeer groot is en 
alleen nog maar groter zal worden. De aandacht echter 
die de Europese Unie en dus ook het Europarlement 
krijgt van de media, maar ook van de nationale 
parlementen staat in geen enkele verhouding tot de 
(wetgevende) invloed van Europa op haar burgers. 
Het is aan een partij als 066 daar verandering in te 
brengen. Een begin zou kunnen zijn dat alle D66-
gremia oog hebben voor en rekening houden met 
Europa. 

Roelof van Netten 
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Voor u ligt het D66 Europa Bulletin. Middels deze 
bijlage in de Democraat zal de Delegatie in het 
Europees Parlement de leden regelmatig op de 
hoogte houden van standpunten die namens D66 in 
dit Parlement worden ingenomen. Daarnaast 
wordt dit medium ook gebruikt voor het 
verstrekken van meer algemene info: bijvoorbeeld 
de aankondiging en het verslag van werkbezoeken 
en spreekbeurten. • 

PREVENTIE VAN DRUGSVERSLAVING OP 
NIVEAU VAN DE UNIE 

Tijdens de plenaire sessie in september heeft het 
Europees Parlement zich overtuigd uitgesproken 
voor het streven naar een Europees 
drugsbestrijdingsprogramma. Volgens Doeke 
EISMA heeft het EP een uitgebalanceerd 
standpunt ingenomen, hoewel het nog niet zover 
durfde te gaan een duidelijk onderscheid te 
maken tussen soft- en harddrugs. In tegenstelling 
tot een deel van de VVD-fractie zijn de D66 
leden van het EP grote voorstanders van dit 
onderscheid. 

Een grote stap in de richting van een menselijker 
behandeling van drugsverslaafden is het 
aangenomen amendement waarin wordt verklaard 
dat "drugsgebruikers niet vervolgd mogen 
worden, tenzij zij betrokken zijn bij de smokkel, 
productie en afzet van drugs". De VVD-delegatie 
heeft dit standpunt helaas niet gesteund. 

Tevens heeft het Parlement zich positief 
uitgesproken over het voortzetten van 
methadonprogramma's en het ter beschikking 
stellen van gesteriliseerde injectienaalden. 

Met grote meerderheid heeft het EP een D66-
amendement aangenomen dat pleit voor de 
organisatie van een studiebijeenkomst waaraan 
wordt deelgenomen door steden met een 

bijzonder nijpend drugsprobleem. Dit zal moeten 
leiden tot een effectiever beleid in steden, 
waarbij de Nederlandse ervaringen van grote 
waarde kunnen zijn, aldus Doeke EISMA.• 

SCHOENZOLEN EN DE EUROPESE UNIE 

Heeft u recentelijk nog nieuwe hakken en zolen 
onder uw schoenen laten zetten? En is het u 
daarbij ook opgevallen dat dat aanmerkelijk 
duurder is dan een tijdje geleden? Heeft u ook 
overwogen om dan maar liever nieuwe schoenen 
te kopen dan de oude nog eens op te lappen? En 
heeft u daarbij ook met spijt bedacht dat met 
deze prijzen de ambachtelijke schoenlapper bij u 
in de buurt binnenkort wel zal verdwijnen? 

Als dit alles u door het hoofd is gegaan dan bent 
u, waarschijnlijk zonder het te beseffen, 
geconfronteerd met een onvervalst staaltje 
Europese regelgeving. In 1992 is in de Europese 
Unie namelijk een begin gemaakt met het 
harmoniseren van de BTW-tarieven. Daarbij 
werd onder meer het hoge tarief vastgesteld op 
ten minste 15%, met de mogelijkheid goederen en 
diensten onder het lage tarief te brengen. 

Om dit laatste punt gaat het allemaal. In bijlage H 
van deze Zesde Richtlijn wordt bepaald welke 
goederen en diensten onder het lage tarief mogen 
(dus niet: moeten) vallen, naar eigen inzicht van 
de lid-staat. De Europese Commissie onderzoekt 
elke twee jaar of door de toepassing van het lage 
tarief geen vervalsing van de concurrentie 
plaatsvindt. 

Het Europees Parlement pleit al lange tijd voor 
de toepassing van het lage tarief op 
arbeidsintensieve dienstverlening. Hieronder valt 
niet alleen schoenreparatie, maar bij voorbeeld 
ook de electriciën, de loodgieter, de tuinman en 
de winterschilder. De Commissie heeft hiertoe 
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nog steeds geen voorstel ingediend, hoewel uit 
eigen rapportages van de Commissie blijkt dat er 
geen sprake is van concurrentievervalsing. Van 
groot belang is tevens dat uit deze rapportages 
duidelijk blijkt dat de hoogte van het BTW-tarief 
grote invloed heeft op de werkgelegenheid. Als 
onderhoudswerkzaamheden in het lage tarief 
vallen, zou dit een positieve invloed hebben op de 
werkgelegenheid. 

In de plenaire zitting van het Europees Parlement 
is in september gestemd over het rapport van de 
Nederlandse socialist METTEN. Hij roept de 
Commissie op eindelijk te komen met een 
voorstel voor uitbreiding van de werkingssfeer 
van het lager BTW- tarief. 

Een aantal leden van het EP, waaronder onze 
Johanna BOOGERD, stelde al in een eerder 
stadium een schriftelijke vraag aan de Commissie 
over dit onderwerp. Tot nu toe volhardt de 
Commissie in haar weigering met het argument 
dat deze herziening van het tarief aan de orde zal 
komen tijdens de invoering van het definitieve 
BTW-stelsel in 1997. Het staat echter nog maar te 
bezien of hier werkelijk van komt, bovendien 
kunnen werkloze schoenlappers en lotgenoten niet 
zo lang wachten. 

Het Europees Parlement was bijzonder 
ontevreden met de houding van de Commissie en 
verwees het rapport terug naar de commissie 
economische zaken van het EP. De leden van deze 
commissie zullen alsnog proberen met de 
Europese. Commissie tot overeenstemming te 
komen.• 

REGIONALE CONTACTEN ONMISBAAR 
VOOR EUROPEES REGIONAAL BELEID 

Naast zijn werkzaamheden als 
milieuwoordvoerder voor de Europese Liberale 
fractie, is Doeke EISMA ook plaatsvervangend 
lid van de commissie regionaal beleid in het 
Europees Parlement. Aangezien hij het enige 
Nederlandse lid is in deze commissie, ligt hier een 
belangrijke verantwoordelijkheid. Het regionaal 
beleid is grotendeels tot en met 1999 door de 
Europese Commissie aan de hand van doelstel
lingen en prioriteiten vastgelegd. Het Europees 
Parlement heeft voornamelijk een controlerende 
taak te vervullen met betrekking tot de besteding 
van de Europese subsidiegelden. Na 1999 worden 
de Europese structuurfondsen herzien. Daar moet 
nu al rekening mee worden gehouden. Deze 
herziening betekent dat ook voor Nederlandse 

projecten minder geld beschikbaar zal zijn. 

Nederland zal in de periode 1994-1999 in totaal 
2, 7 miljard gulden aan Europees geld ontvangen. 
Voor de controle op de besteding van de 
Europese gelden zijn contacten met regionale en 
lokale vertegenwoordigers van groot belang. 
Bovendien zijn deze contacten de beste manier 
om de wensen en problemen ten aanzien van het 
Europees regionaal beleid te inventariseren. 
Daarom brengt D66 nu werkbezoeken aan de 
grensregio's die Europees geld ontvangen voor 
grensoverschrijdende samenwerking. In juli was 
Doeke EISMA samen met D66 Tweede- Kamerlid 
Marijke AUGUSTEIJN in Emmen (Zuid-Oost 
Drenthe) en in september werd met Bert 
BAKKER, ook Kamerlid voor D66, Enschede in 
Overijssel en Doetinchem in Gelderland bezocht. 
Op het programma staan verder nog 
werkbezoeken aan Limburg en Zeeuwsch
Vlaanderen. 

Opvallend is dat op basis van de afgelegde 
werkbezoeken nu al een aantal dezelfde 
conclusies kan worden getrokken: de Europese 
gelden worden goed besteed en het geld wordt 
vooral gebruikt als stimulans om projecten sneller 
van de grond te krijgen. Bovendien blijkt dat de 
subsidies wel degelijk tot na u we re 
grensoverschrijdende samenwerking hebben 
geleid. 

Zorgen bestaan er echter omtrent de on doorzich
tige Europese regelgeving, slechte informatie
voorziening en de democratische controle, met 
name ten aanzien van grootschalige economische 
projecten. Dit zijn punten waarvoor D66 in het 
EP zeker aandacht zal vragen.• 

BAN DE LANDMIJN 

Bij het schrijven van dit artikel vindt in Wenen 
de herzieningsconferentie plaats van het 
Conventionele Wapens Verdrag. Dit verdrag 
dateert uit 1980 en heeft tot doel het gebruik van 
bepaalde inhumane conventionele wapens, zoals 
landmijnen, te verbieden of aan banden te 
leggen. Het bestaan van dit verdrag heeft helaas 
niet de verdere verspreiding van deze wapens en 
het daarmee verbonden leed kunnen voorkomen. 

Daarom is nu, 15 jaar na dato, een 
herzieningsconferentie georganiseerd. Het doel 
van deze conferentie is een verdergaande 
beperking van het gebruik van en de handel in 
deze wapens te bereiken. Daarnaast is een betere 
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controle op de naleving van het verdrag en een 
grotere deelname aan het verdrag van belang. 
Momenteel doen namelijk slechts 50 landen mee 
aan het verdrag en heeft het verdrag slechts 
betrekking op internationale conflicten. 

Interne conflicten, zoals in Cambodja, 
Afghanistan en Somalië moeten ook onder het 
verdrag vallen. In deze landen bevinden zich 
namelijk de meeste mijnen. Het EP heeft op basis 
van het rapport van Jan-Willem BERTENS 
onlangs gepleit voor een volledig verbod op 
handel, gebruik en opslag van landmijnen. 
Volgens dit rapport moet er een einde komen aan 
de jaarlijkse toename van 2 miljoen mijnen in de 
wereld, terwijl slechts 100.000 mijnen jaarlijks 
worden opgeruimd. Zonder een verbod blij ft het 
opruimen van mijnen dweilen met de kraan open. 

Tegelijkertijd heeft Guikje ROETHOF in de 
Tweede Kamer namens D66 de Nederlandse 
regering opgeroepen een meer ambitieuze 
opstelling te kiezen inzake de herziening van het 
Conventionele Wapens Verdrag. België kent 
bij voorbeeld al een volledig verbod op handel en 
productie van landmijnen. Tegenwoordig hebben 
mijnen hun militaire relevantie verloren. Ook de 
066 Tweede- Kamerfractie vindt het niet 
acceptabel dat deze wapens, vaak lang nadat een 
conflict is afgelopen, nog zoveel menselijk leed 
veroorzaken. 

Het verdrag moet daarom maximaal worden 
aangescherpt. Bovendien moeten Nederland en de 
Europese Unie zich inzetten om zoveel mogelijk 
landen te overtuigen dit aangescherpte verdrag te 
onderschrij ven.• 

HET EUROPEES PARLEMENT IN DE IGC'96 

In 1996 zal de intergouvernementele conferentie 
(IGC) van start gaan die zich buigt over de 
herziening van het Verdrag van Maastricht. Of 
het overleg tot bevredigende resultaten zal leiden 
is afhankelijk van de politieke wil van de 
regeringen van de 15 lid-staten van de Unie. 
Sinds juni van dit jaar komt een "groep van 
wijzen" .bijeen om deze voor de Unie belangrijke 
conferentie voor te bereiden. In deze groep zitten 
vertegenwoordigers van de 15 regeringen, een 
Europees Commissaris en twee leden van het 
Europees Parlement. De voorzitter van de groep, 
de Spanjaard Carlos WESTENDORP, heeft 
inmiddels zijn eerste tussentijdse rapport 
geschreven. Hieronder volgen enkele punten die 
betrekking hebben op het Europees Parlement en 

de rol van de nationale parlementen. 

Op dit moment bestaat het Europees Parlement 
uit 626 leden. Als nog meer landen toetreden tot 
de Unie groeit het aantalleden van het parlement 
mee. Het aantal leden van het EP kan hiermee 
boven de 1000 komen: een onhoudbare situatie. 
Het lijkt daarom redelijk een maximum aantal, 
bijvoorbeeld 700, leden vast te stellen. Een 
meerderheid van de lid-staten (lees: alle lid
staten behalve het Verenigd Koninkrijk) vindt 
bovendien dat een uniforme verkiezingsprocedure 
moet worden ingevoerd. 

Naast een pleidooi voor vereenvoudiging van de 
wetgevingsprocedures noemen enkele leden van 
deze "groep van wijzen" de uitbreiding van de 
politieke controlemogelijkheden van het EP. Zo 
wordt voorgesteld om de mede- wetgevende 
bevoegdheden van het Parlement uit te breiden. 
Verder vinden zij bij voorbeeld dat de voorzitter 
van de Europese Commissie zich door het EP 
moet worden gekozen op basis van een door de 
Raad opgestelde lijst. Bovendien is het EP bij 
uitstek het orgaan om zich bezig dient te houden 
met de bestrijding van fraude met Europees geld. 

De groep onder leiding van Carlos 
WESTENDORP acht de betrokkenheid van 
nationale parlementen bij de Europese 
besluitvorming van groot belang. Onder meer 
vanuit deze gedachte is in de eerste helft van 
1995 vanuit diverse (onder meer Franse) hoeken 
voorgesteld een "Europese Tweede Kamer" in te 
stellen. Deze Kamer zou bestaan uit nationale 
parlementariërs. De Groep van Wijzen is hier niet 
voor. Zo bestaan er nog vele ancluidelij kheden 
over dit voorstel, bij voorbeeld de verhouding tot 
het Europees Parlement. Een nieuw instituut 
verlamt de besluitvorming en maakt het geheel 
alleen maar onoverzichtelijker. Tijdens een 
overleg in de Nederlandse Tweede Kamer bleek 
begin oktober dat zowel de Nederlandse regering 
als het Nederlands parlement ook zeer afhoudend 
staan tegenover de gedachte van een "Europese 
Tweede Kamer". 

Toch zal de betrokkenenbeid van de nationale 
parlementen bij Europa tijdens de IGC aan de 
orde komen. Ook D66 heeft hiervoor gepleit. Zo 
is mede op initiatief van D66 in de IGC- inzet van 
de Liberale Fractie onder meer opgenomen dat 
nationale parlementen het recht moeten hebben 
een zaak aan te spannen bij het Europese Hof van 
Justitie, bijvoorbeeld als zij vinden dat hun 
rechten zijn geschonden.• 
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Berichten van D66 in het Europees Parlement 
************************************************************************************* 

VOORLICHTINGSCAMPAGNE IGC 

Onlangs werd in de institutionele commissie van 
het Europees Parlement met overgrote 
meerderheid een amendement aangenomen van 
Laurens Jan BRINKHORST. Het amendement 
stelt voor 50 miljoen ECU te reserveren voor een 
grootscheepse IGC- voorlichtingscampagne in 
1996-1997. Volgens Laurens Jan BRINKHORST 
komen tijdens de IGC'96 vraagstukken aan de 
orde die van fundamenteel belang zijn voor het 
dagelijks leven van de mensen in Europa. Het is 
daarom zaak te voorkomen dat de voorbereiding 
van de onderhandelingen over het nieuwe 
Verdrag van Maastricht de burgers voor 
voldongen feiten stelt. De burger dient in de 
gelegenheid te worden gesteld aan de discussie 
deel te nemen. Wil de Unie namelijk een succes 
zijn, dan moeten de burgers erachter kunnen 
staan. Zij hebben uiteindelijk het laatste woord. 

Het is de taak en de plicht van de Unie, met 
name van het Parlement en de Commissie, om de 
burgers bewust te maken van het belang van de 
vraagstukken die op de IGC aan de orde zijn. Een 
voorlichtingscampagne is hiervan een onmisbaar 
onderdeel.• 

HOORZITTINGEN 

Half oktober organiseert de institutionele 
commissie van het Europees parlement een aantal 
hoorzittingen over de IGC. Tijdens deze 
bijeenkomsten zullen ongeveer 300 organisaties 
hun verlangens en ideeën voor de komende IGC 
aan de leden van het EP voorleggen. D66 -lid 
Maria VAN DER LEEUW zal namens meer dan 2 
miljoen Nederlandse vrouwen tijdens deze 
hoozittingen het woord voeren. Niet alleen de 
politiek georganiseerde vrouwen, maar ook de 
Nederlandse Vrouwenraad en de 
V rou wenalliantie zullen zich vertegenwoordigd 
weten.• 

HET DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN 
EUROPA 

In eerdere nummers van de Democraat zijn 
commentaren gegeven op de huidige discussie 
over Europese integratie. Voor meer informatie 
kunt u de gezamenlijke IGC- inzet opvragen van 
de D66 EP-delegatie en de D66 Tweede
Kamerfractie (070. 3182634). Daarnaast heeft het 
SWB een notitie uitgebracht over de IGC. 

Voor deze notitie kunt u contact opnemen met 
het SWB (070. 3566066).• 

ELDR: SACHAROV PRIJS VOOR MAGUIB 
MAFOUZ 

Als het aan de Europees Liberale Fractie (ELDR) 
van het Europees Parlement ligt, krijgt de 
Egyptische mensenrechtenactivist en schrijver 
MAFOUZ de Sacharov Prijs. Deze prijs wordt 
ieder jaar uitgereikt aan een persoon die zich 
bijzonder heeft inzet voor het stimuleren van de 
vrijheid van meningsuiting. Mede op initiatief 
van Jan-Willem BERTENS hebben de liberalen in 
het EP besloten MAFOUZ voor te dragen omdat 
hij de gematigde moslimbeweging in het 
Middellandse Zeegebied symboliseert. Hij verzet 
zich zowel tegen het moslim- fundamentalisme, 
als tegen de onderdrukking van deze stroming. 

De keuze van de ELDR past goed in het actievere 
beleid dat de Europese Unie wil voeren richting 
de landen rond de Middellandse Zee. De 
explosieve bevolkingsgroei en de stagnerende 
economie leiden tot sociale onrust en conflict in 
deze regio. De aanpak van de Europese Unie 
om vat onder meer handelsmaatregelen, veel 
aandacht voor sociale herstructurering, 
democratie en mensenrechten. Eind november zal 
in Barcelona een EU- mediterane conferentie 
plaatsvinden om in samenspraak met de 
mediterane landen het samenwerkingsprogramma 
verder uit te werken. 

Ter voorbereiding van deze conferentie wordt in 
het Europees Parlement een rapport behandeld 
over de EU -mediterane samenwerking. Het EP 
probeert onder meer in de EU- begroting meer 
ruimte te maken voor dit programma. Begin 
oktober is tevens een hoorzitting van de Liberale 
Fractie aan dit onderwerp ge wij d.• 

COLOFON 

Het Europa Bulletin wordt samengesteld door de 
D66 delegatie in het Europees Parlement. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Arthur VAN BUITENEN: 070. 3182634.• 
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editie oktober 1995 -4-



OPLEIDINGSCENTRUM 

BIJEENKOMST 066-
AFDEUNGSBESTUURDERS 
zaterdag 4 november 

Op zaterdag 4 november organiseert het 
Opleidingscentrum in Utrecht een bijeenkomst voor 
afdelingsbestuurders. In vorige bijeenkomsten ging het 
vooral over functionele taken van het afdelingsbestuur 
zoals die van voorzitter en secretaris. In deze 
bijeenkomst zal er meer aandacht zijn voor de politieke 
kant van een afdelingsbestuur. Ondermeer komen aan 
de orde: de relatie met de fractie, de uitvoering van het 
verkiezingsprogramma, het opzetten van een 
communicatieplan, vormgeving en uitvoering van een 
aantrekkelijk jaarprogramma etcetera. Kosten voor 
deze dag: /12,50. 

TRAINING SPEECH EN PRESENTATIE 
4, 5 en 11 november 

In een weekend en de daarop volgende zaterdag biedt 
het Opleidingscentrum de training 'Speech en 
Presentatie' aan. In het eerste deel zijn de oefeningen 
gericht op het versterken van het zelfvertrouwen. 
Vervolgens wordt een basis gelegd voor het 
voorbereiden, structureren en uitvoeren van een 
presentatie. Daarbij komen het kunnen hanteren van 
storingen en interrupties aan bod. Diverse oefeningen 
worden aan de hand van video-opnamen bekeken en 
beoordeeld. 
De training wordt gegeven door Max Peper en vindt 
plaats in Den Haag. De kosten zijn /200,00 

BIJEENKOMST VOOR 
WETHOUDERS/BURGEMEESTERS 
vrijdagmiddag 17 november 

Met als thema: 'Het primaat terug in de politiek, wat 
betekent dit voor de D66-wethouder?' organiseren 
Opleidingscentrum en Bestuurdersvereniging op 
vrijdagmiddag 17 november een bijeenkomst te 
Utrecht. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen 
zijn ondermeer: Het college van B&W als Raad van 
Bestuur - de gemeenteraad als raad van 
commissarissen; collegiaal opereren versus sectoraal 
werken; sturen op hoofdlijnen etcetera. De 
verschillende onderwerpen zullen door enkele 
deskundige partijgenoten worden belicht. Opgeven kan 
tot uiterlijk 1 november. De deelnamekosten zijn 
/25,00. 

Katern Democraat 7, 1995 

KENNISMAKINGSDAG 
zaterdag 18 november 

Kennismaken met D66 kan op 18 november in 
Utrecht. Onder leiding van twee ervaren D66-ers 
worden de belangrijkste ideeën en doelstellingen van 
D66 besproken. Er is ruimte voor uw vragen en er 
wordt aandacht geschonken aan de manieren om 
actief te zijn binnen de partij. De dag wordt begeleid 
door Tweede Kamerlid Stefanie van Vliet en 
hoofdbestuurslid Robert van Lente. De maximaal 
vijftien deelnemers ontvangen ter voorbereiding de 
vernieuwde brochure 'Maak kennis met D66'. Kosten: 
/20,00. 

DE FRACTIEVOORZITTER, EEN ROL VAN 
BETEKENIS 
zaterdag 9 december (van 13.00 uur tot 16.30 uur) 

Het Opleidingscentrum D66 organiseert op zater
dagmiddag 9 december 1995 in de Eenhoorn te 
Amersfoort de D66-bijeenkomst voor fractievoorzit
ters. 
Het programma voorziet zowel in kennisoverdracht en 
informatie-uitwisseling, als in de behoefte om met 
collega-fractievoorzitters in contact te komen. De 
middag begint met een forumdiscussie, waarin Eddy 
Schuyer (fractievoorzitter Eerste Kamer), Han 
Wasterhof (vice-voorzitter organisatie in het 
Hoofdbestuur) en Ed Figee (publicist in NG-Magazine 
en Bestuursforum) debatteren over het imago van D66 
en de rol van de lokale fractievoorzitter. 
In een aantal workshops worden de volgende 
invalshoeken nader uitgewerkt: effectief fractiema
nagement (zowel intern als in relatie tot 
bestuur/afdeling); effectieve ingang tot het ambtelijk 
apparaat; sturen op hoofdlijnen en profilering D66. De 
kosten voor deze middag zijn /25,00. De inschrijving 
sluit op 15 november of zodra de 1 ODe deelnemer zich 
heeft gemeld. 

OMGAAN MET LASTIGE 
MENSEN/CONFUCTHANTERING 
zaterdag 9 december 

Wie actief is in de politiek zal van tijd tot tijd 
geconfronteerd worden met 'lastige' mensen, 
bijvoorbeeld in vergaderingen, bijeenkomsten of tijdens 
een presentatie. Soms luistert men niet, probeert men 
u een hak te zetten of zelfs onderuit te halen. 
Met deze training leert u een aantal technieken om 
tijdens dergelijke confrontaties op de juiste wijze met 
de mensen om te gaan. Er wordt gewerkt met 
verschillende op de praktijk gerichte oefeningen en er 
is een uitstekende instructie-video. De training vindt 
plaats in Den Haag. De deelnamekosten zijn /35,00. 
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WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

Ir l DEhrift vaEn het wetenschappelijk bureau. 

llJ inhoud nummer 4, 1995 

THEMANUMMER OVER REGIONALE 
ECONOMIE 
Economie, ruimte en regio's, vraaggesprek met J.G. 
Lambooy door Carel Tielenburg 
Over de verhouding tussen economie en ruimte en de 
positie van de regio's. Een gesprek met een regionaal
econoom 

Naar een revival van de regio?, door Jan Maarten de 
Vet 
Welke elementen spelen een rol bij een succesvolle 
ontwikkeling van sommige regio's en waarom lukt het 
andere niet zich te ontplooien? 

Economie in de regio, visies van Riek ten Have, 
Patricia Engels en Kees Verhaar 
Drie visies op de wijze waarop economisch beleid in de 
regio zou moeten worden afgestemd 

Voorts vindt u in dit nummer de volgende bijdragen: 
- De doeleinden van de democratie, door Peter 

Pappenheim 
- Een paarse lijn, door Leo Stoter en Allan Varkevisser 
- Ideologie in debat, door Pieter Fokkink 
- Informatie is macht, column door Marga Kool 

NIEUWE PUBLIKATIES 

In oktober brengt de SWB twee nieuwe publikaties uit: 

'Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, hebben 
verschillende visies gevolgen voor kwaliteit? door de 
SWB-werkgroep volksgezondheid. 

Een cahier over niet-conventionele methoden van 
geneeskunde, die op dit moment nog naast de 
conventionele methoden worden toegepast. De 
werkgroep pleit in deze tekst voor een gelijkwaardige 
benadering van beide methoden. Dat betekent 
enerzijds dat de niet-conventionele methoden aan 
dezelfde eisen moeten voldoen als de conventionele 
methoden, maar anderzijds dat beide dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben om aan deze eisen te 
voldoen. Om dit te bereiken zal voor de niet- . 
conventionele geneeskunde de infrastructuur moeten 
verbeteren. Deze is nu niet aanwezig omdat de 
overheid en de conventionele beroepsgroep de niet
conventionele methoden pas willen 'erkennen' op grond 
van bewijs. Deze drempel, die het verschil tussen wel 
of niet erkend zijn veroorzaakt, zorgt voor een vicieuze 
cirkel waardoor niet-conventionele methoden nooit 
voldoende bewijs kunnen leveren. De auteurs bepleiten 
een 'erkennings-ladder': rechten en plichten nemen toe 
bij het klimmen op deze ladder. Naarmate er meer 
kwaliteit en meer bewijs geleverd wordt, verwerft de 
methode een betere infrastructuur. Ten behoeve van 
de zorggebruiker moeten de kwalificaties duidelijk zijn, 
zodat de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van 
de methode ingeschat kunnen worden. 

'Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sector: de 
PBO (werktitel), door de SWB-werkgroep Landbouw. 

In deze nota worden de structuur en de werkingswijze 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder de 
loep genomen. Vragen over decentralisering en 
privatisering en van sectormanagement en 
democratische controle worden in de discussie 
geïntroduceerd als 'toetsstenen' voor het functioneren 
van het systeem. De werkgroep landbouw heeft deze 
lijn van denken toegepast in een reconstructie van de 
PBO-structuur. Drie begrippen zijn met name van 
belang: dynamisering van het bedrijfsleven, bestuurlijke 
vernieuwing en publieke controle. Langs deze 
begrippen wordt de PBO beschouwd en vervolgens 
wordt een aantal aanbevelingen gedaan. 

CONGRESTHEMA HOGER ONDERWIJS 

Het congres staa~. vrijdagavond 24 november in het teken van het Hoger Onderwijs. Bij de SWB zijn nog 
exempl~ren v~rknjgbaar van het themanummer van Idee hierover. Een uitgave die u niet mag missen als het 
onderwiJSbeleid u ter harte gaat. U vindt hierin vraaggesprekken met hoogleraren en beleidmakers statements van 
personen uit de onderwijswereld en een analyse van het WRR-rapport HOOP. (Idee nr. 2, juni 1995) 

THEMANUMMERS IDEE 
Van de volgende themanummers van Idee zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen: 

'Het jubileumnummer over de rol van het politiek-wetenschappelijke tijdschrift, nummer 5, 1994 
'De grote stad, nummer 6, 1994 
'Hoger onderwijs', nummer 2, 1995 
'Regionale economie', nummer 4, 1995 
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ALGEMENE BESTELBON 
Landelijk Secretariaat, Opleidingscentrum, Wetenschappelijk Bureau 

en Bestuurdersvereniging 

LANDELIJKSECRETARIAAT 

IK BESTEL: 
0 Congresboek A, AL V 61 
0 Ik bestel het pakket aanvullende informatie wijzigingen 

Statuten en Huishoudelijk Reglement (j 5,- incl. porto) 
0 Ik meld .... (aantal) kinderen aan voor de crèche van 

ALV 61 
0 Kandidaatstellingsformulier besturen en commissies 

0 Materialenbestellijst (briefpapier, enveloppen, 
promotiemateriaal e.d.) 

De nieuwe versie (september '95) van het DIC-boekje is 
te bestellen door f 10,- over te maken op gironummer 
1477777 t.n.v. penningmeester D66, Den Haag, o.v.v. DIC 
4313. 

OPLEIDINGSCENTRUM 

IK BESTEL: 
0 GEMEENTE EN FINANCIËN, prijs: /10,00. 

Gemeente en Financiën is een nieuwe praktische 
handleiding voor gemeenteraadsleden. Allereerst wordt 
ingegaan op aard, strekking en gevolgen van de 
gewijzigde Financiële Verhoudingenwet en de nieuwe 
Comptabiliteitsvoorschriften. De cyclus van financiële 
documenten wordt beschreven en er is een hoofdstuk 
gewijd aan het 'financiële instrumentarium' 
(produktbegroting, kengetallen). Naast de nodige 
feitenkennis vindt u in deze brochure vooral ook ideeën 
en concrete voorbeelden waarmee de lokale politicus 
instrumenten krijgt aangereikt om het budget-recht 
kritisch te hanteren. 

0 MAAK KENNIS MET D66, prijs: /5,00. 
Vernieuwde brochure over D66-beginselen, 
partijstructuur van D66 en haar ontstaansgeschiedenis. 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING, prijs: /15,00. 
Brochure waarin voorschriften en regels uit Statuten en 
Huishoudelijk reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Bevoegdheden, rollen en taken van 
voorzitter, penningmeester, secretaris, secretaris 
politiek en van het 'gewone' bestuurslid worden 
beschreven. Daarnaast is aandacht voor de politieke 
taak van de afdeling en de verhouding tot de 
gemeenteraadsfractie. 

0 VOOR DE DRAAD 

0 D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD, 
prijs /25,00. 

Deze publikatie bevat onder andere de volgende 
onderwerpen: 
1 Raad in relatie tot het college en het ambtelijk 

apparaat; 
Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering en 
de media; 
Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, recht 
van initiatief en amendement, moties. 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK, prijs /15,00. 

0 RAAMWERK '94-'98 /15,- 0 + diskette /20,00. 

(alle bovengenoemde prijzen zij'n exclusief porto) 

Een veelzijdig tijdschrift voor raads- en Statenleden, afdelingsbestuurders en (lokaal) geïnteresseerde D66-ers. Verschijnt 
tien maal per jaar met artikelen en interviews over lokale en regionale gebeurtenissen, wetenswaardigheden en nuttige 
informatie. Voor de Draad laat zien hoe bestuurders en leden van D66 in de rest van Nederland te werk gaan. Daarnaast 
biedt het tijdschrift vergelijkingsmateriaal, nieuws van de Bestuurdersvereniging en het actuele aanbod van het Oplei
dingscentrum. 
In het volgende nummer van Voor de Draad onder andere een interview met minister Els Borst, een artikel door Winnie 
Sorgdrager en een column van Hans van Mierlo. 

Een jaarabonnement kost /50,00. In het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging zit het abonnement inbegrepen. 
Wordt u voor 15 november abonnee voor het nieuwe jaar, dan omtvangt u twee nummers gratis. 
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BESTELBON 

WETENSCHAPPEUJKBUREAU 

IK BESTEL: 
Speelale uitgaven 

0 De waarde van de democratie', 1994 f 2,50 
0 De open samenleving en haar vrienden, in gesprek met 

Jan Glastra van Loon, 1995, voor leden f 29,50 

Nota's 
0 Op zoek naar publiek, medianota, 1993, f 5,-
0 Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 

HET TIJDSCHRIFT IDEE 
Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 30 pagina's per 
nummer. Een abonnement kost f 74,- per jaar. Een 
los nummer kost f 17,-

0 Ik neem een abonnement 
0 Ik wil een los nummer 

Brochures 
0 De veranderende rol van de politieke partiien, 1991, 

f 15,-
0 Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 
0 Referenda en Politiek, 1993, f 19,50 
0 De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 

1994, f 19,50 
0 Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 

Cahiers 
0 Relatie en Huwelijk, 1991 , f 8,-
0 Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 

1993, f 10,-
0 In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel 

migratie, 1993, f 10,-
0 Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 
0 Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 

1994, f 10,-
0 Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, f 

12,50 

BESTUURDERSVERENIGING 

0 meldt zich aan voor de themabijeenkomst over Verkeer 
en vetvoer op 18 november. 

0 bestelt het cahier Profilering van D66-wethouders. De 
kosten hiervan bedragen /8,- voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en /12,- voor niet-leden, 

te voldoen m.b.v. de accept-giro die u bij het cahier 
ontvangt. 

0 bestelt de bundel Onderwijs in ontwikkeling. De kosten 
bedragen /4,- en kunt u voldoen m.b.v. de accept-giro 
die u bij de bundel ontvangt. 

S.V.P. HIERONDER UW GEGEVENS MET BLOKLETTERS INVULLEN . 

NAAM: .............................................................................................................................................. Dhr. I Mevr. 

VOORLETTERS: 

STRAAT: ...................................................................................................................................................... NR ........ . 

PC en PLAATS: 

TELEFOON: 

FUNCTIE IN 066: 

LIDNUMMER: 

Deze bon opsturen naar D66, Noordwal 10, 2513 EA DEN HAAG of 
telefonisch bestellen: 070 - 356 6066 
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Hoezo gezinspolitiek 
Door Edo Spier 

De teloorgang van de grote ideolo
gieën en de Westerse godsdiensten 
heeft geleid tot een algehele des
oriëntatie met als onvermijdelijk be
geleidend bijverschijnsel, een gees
telijke crisis. 
De periode van verzuiling bood nog 
een zekere openheid waarin de par
tijen elkaar, zij het vaak gerituali
seerd te lijf gingen. Een socialist kon 
een protestant bekritiseren want die 
protestant zei: "Ach, we weten waar 
het vandaan komt". 
Die duidelijkheid bestaat niet meer 
en heeft plaats gemaakt, ook in de 
politiek, voor een gruwelijke wollig
heid, aldus een fragment uit het ge
dachtengoed van de historicus V on 
der Dunk. 
Het is dan ook niet onbegrijpelijk 
dat vanuit die desoriëntatie velen te
rug willen naar weleer. Dat verklaart 
o.a. waarom het CDA, de PvdA en 
de VVD met nota's komen die alle
maal de gemeenschap centraal stel
len met als kern het traditionele ge
zin. Het CDA gaat daarin heel ver, 
wil zelfs een minister voor gezinsza
ken. Na 75 jaar besturen en derhalve 
behoorlijk verantwoordelijk voor wat 
thans als 'verloedering' wordt aange
merkt, wordt de noodklok geluid. 
Maar ook de VVD mag er zijn. Een 
herijking van Christelijke waarden, 
een diepere belevenis van nationa
lisme en ook daar het traditionele 
gezin. 
De PvdA verkeert in een tweestro
menland, de groep Kalma die treurt 
om het verleden en om terugkeer 
roept en de 'liberals' Van der Ploeg, 
die zeer dicht bij D66 vertoeft en 
open oog heeft voor het heden en 
de toekomst. Die partij is in discus
sie, komt met minder stelligheden 
als eerder genoemden. De uitkomst 
van die discussie moet echter nog 
worden afgewacht. 
Dit alles zeggend over de anderen, 
roept de vraag op: wat gebeurt er bij 
D66? 
Voorzichtig gezegd, niet veel, al
thans het valt niet op. 
Dat klinkt misschien zorgelijk maar 
de tijd kan in ons voordeel werken. 
Het terugkijken van de andere grote 
partijen wekt de schijn van reactie, 
men is vernieuwing beu. Er is angst 
voor de onzekere toekomst en dus 
vluchtgedrag naar de schijnzeker
heid van het verleden. 
Verzuimd wordt zich af te vragen 

DEMOCRAAT 

waarom die teloorgang van ideolo
gieën en godsdiensten plaatsheeft. 
Welnu, kort en krachtig, al die be
loften en overspannen verwachtin
gen door de eeuwen en de jaren 
heen hebben ingeboet aan geloof
waardigheid. Dankzij de sociaal-de
mocratie zijn de burgers van heden 
behoorlijk goed opgeleid en mede 
dankzij de intense communicatie 
kan iedereen zich goed oriënteren. 
De burger laat zich niets meer op de 
mouw spelden, is meer dan ooit in 
staat zichzelf een mening te vormen. 
De burger, de individuele burger. 
D66 heeft het individualisme niet 
uitgevonden maar heeft het maat
schappelijk verschijnsel als politieke 
partij herkend, erkend en als lei
draad gehanteerd bij maatschappe
lijke en politieke handelen. 
Het democratiseren van de samenle
ving is voor D66 een van de belang
rijkste doelstellingen. Dat was en is 
nog steeds bedreigend voor de geves
tigde orde. Om die reden komen ze 
allemaal weer met stukken die de 
lucht uitwasemt uit de vijftiger jaren. 
Uitgangspunt voor D66- bij overwe
ging van: hoe nu verder? - is niet 
het gezin als wel de individuele bur
ger die zelf bepaalt hoe zijn of haar 
leven in te richten. 
De manier waarop burgers willen le
ven, willen samenleven, wordt niet 
bepaald door de overheid. 
De taak van de overheid is voor
waardenscheppend voor de wijze 
waarop burgers in dit land willen le
ven mat als aanvullende taak zorg te 
dragen dat minder getalenteerden 
en vooral jongeren niet tussen de 
wal en het schip geraken. 
Dat alles betekent dat de beleids
overwegingen voor D66 dienen uit 
te gaan van het individu. Het indi
vidu bepaalt zelf binnen zijn of haar 
verantwoordelijkheid hoe vorm te 
geven aan de gewenste sociale struc
tuur binnen de samenleving. 
Dat normen en waarden intussen 
behoorlijk op de tocht staan, is voor 
iedereen duidelijk. 
Ook dat heeft te maken met de tel
oorgang. Bewaar ons echter voor de 
Staat die normen en waarden gaat 
vaststellen. 
Duidelijke wet- en regelgeving en de 
handhaving daarvan is meer dan 
ooit noodzaak. Maar dan wel duide
lijk en gespeend van Staats gemora
liseer. 

Als in 1966 roeien we tegen de 
grauwe stroom op. Het zal alleen zo 
mogelijk nog moeilijker zijn dan in 
die jaren. Toen bestond er een nei
ging tot veranderingsgezindheid, 
die neiging is wat geluwd. Het duurt 
allemaal wat lang. 
De te varen koers is dus niet ondui
delijk. Vanwaar dus die radiostilte 
bij D66? 
De uitwerking daarvan moet niet als 
bij alle andere partijen door de oude 
hap worden gedaan, maar door de 
dertigers en de veertigers. 
Het wordt tijd dat die eens niet 
langs de kant blijven staan. • 

Uw recht om het te zeggen 
Het lukte de indiener van een 
aantal amendementen niet het 
congres met zijn argumenten 
te overtuigen. Dus besloot hij 
zijn laatste amendement in te 
trekken, omdat er kennelijk 
geen 'stemming' voor was. De 
congresvoorzitter riep toen uit 
dat dan hij het amendement 
zou indienen. Het congres 
moedigde de indiener aan zijn 
amendement toch in te die
nen. Na een korte toelichting 
en een reactie van het 
Hoofdbestuur werd het amen
dement weggestemd. De indie
ner gaf aan dat het tenminste 
een beter resultaat had geboekt 
dan bij de vorige twee. 
De congresvoorzitter worstelde 
het congres door de voorstel
len en amendementen heen. 
Tot drie maal toe kwam hij een 
amendement tegen dat niet in 
behandeling mocht worden 
genomen omdat er te weinig 
handtekeningen voor waren. 
"Het congres is het hoogste or
gaan", stelde hij voor, "jullie 
mogen beslissen of het amen
dement wordt behandeld of 
niet". Tot drie maal toe werden 
zij weggestemd. 
Wie was het ook weer die zei: 
"Ik ben het niet eens met wat 
u zegt, maar ik zal strijden 
voor uw recht om het te zeg
gen". 

Floor Kist, Amsterdam 



-
Congres geeft de partij 
Ruimte voor Politiek 
De professionalisering van de partij-organisatie kan -als het aan het congres van 24 en 25 november j.l. (ALV 61) ligt- doorgang vinden. Na 

een weekend van verhitte debatten in het congrescentrum Agora in Lelystad, hebben de leden met een overgrote meerderheid hun steun uit· 

gesproken voor de concrete uitvoering van het rapport 'D66 Ruimte voor Politiek'. Op het volgende congres zal daarover definitief worden ge

stemd. 

-

Door Sebastian Dingemans 

Met dit congres komt een einde aan 
ruim drie jaar intensieve discussie op 
alle niveaus binnen de partij. De reor
ganisatie van de partij was met name 
nodig omdat de organisatie van D66 
niet voldoende was meegegroeid met 
de partij. Partijvoorzitter Vrijhoef zei 
hierover in Democraat nummer 6: "De 
partij draagt nu verantwoordelijkhe
den die om een betrouwbare organisa
tie vragen. D66 moet professioneler 
worden om beter de politiek te kunnen 
bedrijven." 
Het rapport heeft een ruimschootse 
voldoende gekregen en het 
Hoofdbestuur krijgt hiermee dus haar 
zin. Dat kostte overigens niet veel 
moeite. Met een drietal moties werd er 
bij het Hoofdbestuur op aangedrongen 
met nieuwe voorstellen voor de organi
satie van het regio- en afdelingsniveau 
te komen. In één motie stond dat de 
onderlinge samenhang en afbakening 
van taken zodanig moet worden gere
geld dat op beide niveaus de debat
functie structureel in de normale de
batfunctie kan worden ingebed. 
Woordvoerder F. van Doorne: "De 
chaos die er op afdelings-en regioni-

veau heerst, is niet op te lossen met 
het huidige voorstel. We moeten ge
woon doorgaan met de huidige partij
structuur, want de afdelingen hebben 
een sterke behoefte aan duidelijkheid." 
Ondanks een extra schriftelijke toe
lichting werd de motie met een over
grote meerderheid verworpen. 
Wel heeft deALVingestemd met de 
motie die voorstelt een werkgroep in te 
stellen die binnen een half jaar rappor
teert inzake herpositionering van het 
regionale en provinciale bestuursni
veau als schakel in de partij voor dis
cussie, communicatie en coördinatie. 
De concretisering van het rapport 'D66 
Ruimte voor Politiek' ligt in de wijzi
gingen van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement waarover de 
leden zich op dit congres konden uit
spreken. Vrijwel alle HE-voorstellen 
zijn aangenomen, hetgeen niet impli
ceert dat er stemrecht wordt wegge
haald bij de leden. Het 'one man, one 
vote' principe blijft onverminderd ge
handhaafd. 
Een van de belangrijkste veranderin
gen betreft de organisatie rond de fi
nanciën. De afdelingen krijgen hun 
landelijk geld voortaan rechtstreeks 
van het Hoofdbestuur waardoor de 

Congres Lelystad 
Het tJIWntm dat is vereist om te stenunen over wijziging•r 

voorstellen in de landelijke partijreg/fmenten werd nd niet 

sdwald. Op het \'olgcndc congn:s heeft de stemming op

nieuw plaats. }Jartijleider Hans vcm Mic:rlo tijdens zijn congrrstoespraak. 
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vrijwilligers van het regiobestuur van 
deze administratieve taak worden ont
last. Tevens kunnen op deze manier de 
afdelingen versterkt worden. De af
dracht wordt landelijk vastgesteld, 
waardoor iedere afdeling eenzelfde be
drag per lid krijgt. Wanneer er geld 
overblijft, wordt dat verdeeld over an
dere afdelingen. 
Het voorstel om de programmacom
missie op alle niveaus van de partij als 
een gewone bestuurscommissie te be
schouwen, werd afgewezen. De pro
grammacommissic blijft dus een AL V
commissie die verantwoording schul
dig is aan de ledenvergadering. Dit 
betekent dat, ook op lokaal niveau een 
extra formele commissie met de daar
uit volgende onverenigbaarheden blijft 
bestaan. 
Het quorum van rond de 700 leden, 
dat is vereist wanneer de statuten wor
den gewijzigd, werd helaas net niet ge
haald. Gevolg is dat een vierde van de 
voorstellen op het eerstvolgende con
gres ter besluitvorming aan de leden 
wordt voorgelegd. Een beperkt deel 
van de stemmingen zal daarom voorlo
pig als peiling worden gezien. • 

[)66-staatssecretaris Aad Nuis luislal aandachtig naar de in

dieners van moties over het congresonderwelp hoger ondrnvijs. 

Rechts van liem zit zijn collega Dick rommel. 

D E M 0 C R A A T 3 



Kwaliteit van onderwijs staat voorop 
De resolutie van het Hoofdbestuur (HB) over hoger onderwijs vormde de opening van het congres van 24 en 25 november j.l. (ALV 61). 

Aanvankelijk werd door enkele indieners van amendementen kritiek geuit op de vrij algemeen geformuleerde resolutie. Het HB verwees naar 

de achterliggende notitie uit Democraat nr. 5, waaruit een duidelijke visie spreekt, maar moest erkennen dat om politiek-strategische redenen 

een aantal onderwerpen niet in de resolutie aan bod kwam. 

Door Ward Biemans 

Tegen de achtergrond hiervan spelen 
de naderende bezuinigingen vanf 1,2 
miljard op het hoger onderwijs waar
toe het Kabinet heeft besloten. Het HB 
gaat in de tekst vooral in op behoud 
van kwaliteit van de onderwijsvoorzie
ningen en niet op het realiseren van 
de genoemde bezuinigingen. 
Een motie van de regiovergadering 
Groningen haalde het uiteindelijk. In 
die motie wordt gepleit voor een aan
vulling van de resolutie met voorstel
len voor duidelijke keuzen omtrent se
lectie, cursusduur, verhouding WO
HBO en bestuursstructuur. Daarbij 
zegde het HB toe middels een extra 
discussiebijeenkomst nog op het hoger 
onderwijs terug te komen. 
In de resolutie komt naar voren dat de 
overheid weliswaar de zorgplicht voor 
een basisaanbod van hoger-onderwijs
voorzieningen behoudt, maar dat on
derlinge concurrentie tussen HBO en 
WO hierbij niet wordt uitgesloten. 
Bovendien moeten de mogelijkheden 

voor nieuwe aanbieders van opleidin
gen worden verruimd. De vraag vanuit 
de maatschappij is hierbij een belang
rijk richtsnoer, naast de wensen en ca
paciteiten van studenten. 
Als gevolg van een toenemende auto
nomie van de instellingen voor hoger 
onderwijs zullen deze hun interne be
stuursstructuur moeten aanpassen. Of 
dit leidt tot verdere democratisering 
ofwel professionalisering inclusief me
dezeggenschap, bleef in het midden. 
Volgens commissielid Tom Stroobach 
kunnen beide varianten leiden tot op
timale betrokkenheid. Dit hangt meer 
af van de mensen dan van de bestuurs
wijze, aldus Stroobach. Overigens zal 
de bestuursstructuur in het hoger be
roepsonderwijs hoogstwaarsebi jnli j k 
worden vernieuwd op grond van een 
wet die nu bij de Eerste Kamer ligt. 
Concurrentie tussen instellingen moet 
gepaard gaan met samenwerking op 
gebied van onderwijs en onderzoek. 
Het is immers van belang, dat een 

goede verhouding blijft bestaan in het 
groeiend aanbod van opleidingen van 
verschillende duur, inhoud en niveau. 
De overheid dient de afstemming op 
het gebied van het opleidingsaanbod 
te stimuleren. 
De resolutie pleit verder voor een ster
kere betrokkenheid van studenten en 
docenten bij de vormgeving van stu
dieprogramma's. Hoewel de rol van 
studenten hierin ter discussie werd ge
steld, bleef deze passage ongewijzigd. 
Daarbij werd de nogal voor de hand 
liggende toevoeging gedaan, dat stu
denten verantwoordelijk zijn voor vol
doende studie-inspanning. Heikeler 
onderwerpen, zoals selectie aan de 
poort en de prestatiebeurs kwamen 
voorlopig niet aan bod. De resolutie 
was hierdoor vooral een aanzet tot na
dere discussie, bedoeld als snelle infor
mering in de partij, in de aanloop naar 
het hoger-onderwijsdebat in de 
Tweede Kamer. • 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap 
Door Iris Koopmans en Eric van de Lisdonk 

De vrijdag 
Het is vrijdagavond half negen. 
Congrescentrum Agora telt ruim driehon
derd Democraten die een tientje goedko
per dan voorheen binnen zijn gekomen. 
Als vanouds veel bekende gezichten met 
een ongekende actieradius. Hotdogs en 
haringen larderen de congresruimte, ter
wijl in een belendende zaal onder meer 
over onderwijs gediscussieerd wordt. Een 
vluchtige blik in het congresboek leert dat 
ook XTC op de agenda staat. Maar niets 
wijst erop dat het zou rommelen binnen 
de partij, zoals onder meer het NRC 
Handelsblad die avond schrijft. 

Negen uur, Van Mierlo spreekt. Mensen 
drommen samen, camera's draaien. Na een 
bloemlezing van de behaalde resultaten 
van het afgelopen jaar, volgt de kritiek. 
D66 moet zich met zulke rapportcijfers niet 
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in de verdediging laten drukken en zelfbe
wuster optreden. In de affaire Van 
Randwijck heeft iedereen fouten gemaakt, 
de coalitie in het bijzonder. De leider
schapskwestie is niet aan de orde. Een iden
titeit is er al want D66 bestaat; opschrijven 
helpt niet. Hieruit valt een duidelijke bood
schap aan alle Democraten te distilleren: 
assertiviteit vergroot herkenning. 

Een kleine rondgang leert dat het signaal 
is overgekomen; hier en daar valt voor
zichtig een nuancerend woord als naar de 
betekenis en inhoud van de toespraak 
wordt gevraagd. Aan het eind van de 
avond zegt de portier: "D66'ers zijn altijd 
van die nette mensen. Dat gaat ze nog 
eens opbreken." De essentie van deze 
avond in twee zinnen gevangen en een 
paradox doemt op: D66 wordt herkend als 
een nette partij. Ziedaar onze identiteit? 

De zaterdag 
Een vriendelijke open sfeer, veel kansen 
om de blauwe stemkaart omhoog te hou
den of Kamerleden en bewindslieden aan 
te spreken, zo brachten een tweetal 
nieuwe congresbezoekers de sfeer van het 
congres onder woorden. Een bezoeker die 
vaker een congres bezocht noemde het 
congres "ouderwets gezellig" en verder 
ook dé gelegenheid om een keer een 
vroege ochtendwandeling in Lelystad te 
maken. 

Na een ochtend vol presentaties, moties 
en koffiedrinken in de foyer, begonnen in 
de middag de parallelle discussies met de 
fracties, waarbij plaats was voor onderwer
pen van het Groene Hart tot het uitzen
den van militairen naar het buitenland. 
Discussiepunten blijven gelukkig ook na 
deze bijeenkomsten bestaan. Zo was in de 



discussie over staatkundige vernieu
wing bij het publiek nog twijfel voel
baar over het districtenstelsel zelf, ter
wijl Th om de Graaf en Jacob 
Kohnstamm aangaven het nog niet 
eens te zijn over het aantal districten 
binnen een dergelijk stelsel. 

Een plenair interview met de ministers 
Borst en Sorgdrager en staatssecretaris 
Kohnstamm, door Hans Weijel, werd 
een ontspannen gesprek over een seri-

euze drugnota. Minister Borst zorgde 
voor verlevendiging door haar gebruik 
van bewoordingen als "dat paddestoe
lengedoe" (paddestoelen is op dit mo
ment de 'trendy drug' onder jonge
ren). 

Gerrit Jan Wolffensperger zette in de 
laatste toespraak van het congres nog 
eenmaal en persoonlijk een punt ach
ter de kwestie Sorgdrager/Van 
Randwijck. Vele woorden waren in de 

toespraak gewijd aan het bestaansrecht 
van 066. Hiervoor haalde 
Wolffensperger 'Vrijheid, Gelijkheid 
en Broederschap' uit de Franse 
Revolutie aan. 066 wil volgens 
Wolffensperger in moderne vorm en 
in samenhang recht doen aan deze 
drie fundamentele waarden: het recht 
eigen leven vorm en inhoud te geven, 
het recht op participatie in de samen
leving en politieke solidariteit. • 

Gelijke belangen in Oost-en 
West-Europa 

-

Door Arthur van Buitenen 

Oost- en West-Europa hebben elkaar 
nodig. Alleen door een goede samen
werking is het mogelijk een duurzaam 
bestaan op te bouwen en vrede in ge
heel Europa te creëren en vast te hou
den. Dit betekent dat zowel de landen 
in Centraal- en Oost-Europa als de lan
den van de Europese Unie, grote in
spanningen moeten leveren om te ko
men tot een uitbreiding van de Unie. 
De inspanning voor de lidstaten van 
de Unie is er vooral in gelegen het 
Unie-huis op orde te krijgen. Tijdens 
de komende intergouvernementele 
conferentie die volgend jaar begint aan 
de 'herziening van het Verdrag van 
Maastricht' is het van groot belang de 
daadkracht van de Unie te versterken, 
de democratisering krachtig door te 
zetten en serieus werk te maken van 
openheid en transparantie in het be
sluitvormingsproces. 

IVSOM 
Het besef van deze gelijkheid van be
langen was een van de belangrijke 
conclusies van een tweedaags seminar 
van het 066 Instituut voor Vorming 
en Scholing Oost- en Midden-Europa 
(IVSOM). Naast D66'ers werd aan het 
seminar deelgenomen door vertegen
woordigers van de Hongaarse Alliance 
of Free Dernocrats (SZDSZ) en de 
Sloveense Liberaal-Democratische 
Partij (LOS). Met beide partijen heeft 
066 al veelvuldig samengewerkt. Het 
was een bijzondere situatie ervaringen 
uit te kunnen wisselen tussen verte
genwoordigers van drie sociaal-liberale 
regeringspartijen uit drie landen. De 
gemeenschappelijke band werd bena
drukt door het feit dat de twee deelon
derwerpen in het blok Europese 
Integratie (milieu en juridische be
scherming van de burger) bij alle par
tijen hoog in het vaandel staan. 

Partij-organisatie en campagne 
Naast Europese integratie werd ook 
aandacht besteed aan campagne voe
ren en partij-organisatie. De discussie 
sloot goed aan bij de discussie op het 
congres over de wijzigingsvoorstellen 
in de partij-organisatie. In de uitwisse
ling over de campagne-ervaringen 
bleek dat alle partijen dezelfde fouten 
maken. Het leek daarom een goede ge
dachte de verschillende ervaringen -
specifiek op het terrein campagnevoe
ren - op een rijtje te zetten. 

Doorlopende discussie 
Na twee dagen seminar had iedereen 
een goed gevoel over de gevoerde dis
cussies. Zowel Europese Integratie als 
campagne voeren gaf aanleiding tot 
verdergaande discussie tijdens vol
gende bijeenkomsten van de aanwe
zige partijen. Een van de duidelijke af
spraken was dan ook de discussie tus
sen 066 en de andere partijen voort te 
zetten. • 

Congres Lelystad Ook nieuwe leden, die in grote getale op het 

congres aanwezig waren, vulden hun stem

biljet in voor de verkiezingen van D66'ers 

in besturen en commissies. D66-mi nisten Els Borst en Winnie Sorgdrager tijdens het plenaire 

interview over het drugsbeleid. 

Fractievoorzitter Gerrit jan Wolffensperser wordt gefeliciteerd met de 

con,'{restoespraak die hij zojuist heeft gehouden. 
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Nederland heeft betrekkelijk weinig verslaafden 

Continuïteit en verandering in 
nieuwe drugnota 

Ve U66-bewindslicdcn Els Borst (volksgezondheid), jacoh Kohmtwnm (grote steden beleid) en Winnic Sorgdrager (justitie) werden op liet uf.~elopen cvngres door Ham ~Vei je/ geïnterviewd ova het 

drugsbeleid. 

In de afgelopen maanden is het drugbeleid 

in Nederland weer frequent in het nieuws. 

De nieuwe drugnota onder de titel 

'Continuïteit en verandering' is aan de 

Kamer aangeboden en wordt waarschijn

lijk medio december behandeld. Velen 

stellen dat het nieuwe beleid een streep is 

door de visie van D66 zoals verwoord in 

haar verkiezingsprogramma. De vraag rijst 

derhalve of het drugbeleid en de nieuwe 

nota een achteruitgang van het 

Nederlandse beleid ten aanzien van drugs 

en druggebruikers is. 

Door Ton Ouwehand 

Het drugprobleem heeft zonder dat het in 
Nederland spectaculair van omvang is, de 
neiging om in golven in de publiciteit de 
aandacht te trekken. Een van de meest 
kenmerkende kanten aan ons drugbeleid 
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is dat er soms wel 14 miljoen deskundigen 
in ons land lijken te zijn op dit terrein. 
Iedereen meent zonder schroom in zoge
naamde 'one-liners' het probleem te kun
nen oplossen. leder met enig historisch, 
cultureel en sociologisch besef weet echter 
dat het gebruik van roesmiddelen door de 
eeuwen heen een rol in de samenleving 
heeft gespeeld en dat ook zal blijven 
doen. Oplossen kan dus naar het land 
Utopia worden verwezen. 
Drugproblemen zijn geen specifiek 
Nederlandse problemen en zelfs geen 
Europese als we kijken naar het drugge
bruik in de USA en de problematiek van de 
drugs-producerende landen in Noord
Afrika, het verre Oosten of op het Zuid
Amerikaanse continent. In alle landen van 
met name de westerse wereld is het gebruik 
van roesmiddelen uitgegroeid tot een drug
probleem en wordt er op de één of andere 
wijze iets aan 'drugbeleid' gedaan. 

Mislukte 'War on Drugs' 
In de Verenigde Staten van Amerika heeft 
men in de zeventiger jaren de zoge
naamde 'War on Drugs' verklaard. Een 
aanpak, uit de tijd van met name presi-

dent Nixon, die op alle fronten in de afge
lopen jaren heeft bewezen mislukt te zijn. 
Geen werker in de verslavingszorg in de 
USA zal zich lovend uitlaten over het al
daar gevoerde beleid. Harddruggebruik is 
in de USA enorm toegenomen en soft
drugs (voornamelijk marihuana) worden 
op grote schaal verkocht en gebruikt. 
Geen westers land gaat zo gebukt onder 
haar drugproblemen als de USA. De ver
wachte ommezwaai in het beleid onder de 
democratische president Clinton is uitge
bleven. De machtsverhoudingen in het 
Amerikaanse Congres zullen daar mede 
debet aan zijn. 
In Europa zien we veel landen hun eigen 
aanpak etaleren. Zwitserland verstrekt bij
voorbeeld al op ruime schaal heroïne. In 
Zürich zijn programma's met meer dan 
800 verslaafden die verstrekt krijgen. 
Engeland heeft ook, zij het kleinschaliger, 
verstrekkingsprogramma's van heroïne. 
Duitsland heeft een nog steeds groeiend 
harddrugprobleem en zoekt krampachtig 
naar nieuwe, vaak op Nederlandse leest 
geschoeide maatregelen. Frankrijk heeft 
ook een nog steeds stijgend harddrugpro
bleem. In combinatie met de vaak slechte 



sociale omstandigheden onder bepaalde 
bevolkingsgroepen stijgt het aantal hard
druggebruikers in dat land nog steeds erg 
snel. Daarnaast is er een sterk achterblij
vend hulpverleningsapparaat zodat veel 
verslaafden geen adequate hulp geboden 
krijgen. 

Gedoogbeleid in geheel West-Europa 
In al die Europese landen kun je zonder 
veel moeite aan softdrugs komen en nuch
ter beschouwd is er een gedoogbeleid voor 
softdrugs in praktisch geheel West-Europa. 
Alleen is het gedoogbeleid zoals dat in 
Nederland openlijk is vormgegeven met 
coffeeshops nog niet mogelijk in al die an
dere Europese landen. In met name 
Frankrijk jaagt de politie drugverslaafden 
op en zijn de prijzen voor zowel hard- als 
softdrugs veel hoger dan in Nederland. Dit 
leidt tot een grote vraag naar drugs. 
Rotterdam en de grensstreek weten inmid
dels wat dat betekent. 

Dat de Nederlandse drugpolitie (zie het 
kader bij dit artikel) erkend en de resulta
ten herkend worden blijkt uit het grote 
aantal groepen hulpverleners en beleids
verantwoordelijken die uit heel Europa 
naar Nederland komen om te kijken en te 
leren. Franse artsen en hulpverleningsor
ganisaties vragen om informatie en nodi
gen deskundigen uit Nederland uit om in 
Lille voorlichting te geven over het opzet
ten van methadonprogramma's. Men om
schrijft de actie van de eigen Franse poli
tici als "een volslagen achterhoede-ge
vecht tegen beter weten in". 
In Duitsland heeft men in vele steden het 
Nederlandse beleid ten aanzien van soft
en harddrugs al overgenomen en over
weegt men zelfs veel verder te gaan in het 
gedoogbeleid. België besloot recentelijk 
om ook meer naar Nederlands model te 
gaan werken. In Athene worden momen-

-

teel methadon-programma's met behulp 
van Nederlandse deskundigen opgezet. 
Zelfs aan de andere kant van de oceaan, in 
de USA, herkennen de hulporganisaties de 
resultaten van de Nederlandse aanpak. Op 
internationale congressen spreken voor
aanstaande personen uit de Amerikaanse 
hulpverlening schande over de officiële 
aanpak van het drugprobleem in hun 
land. Ook daar zal de politiek op termijn 
de realiteit en het deficit van de eigen aan
pak niet veellanger kunnen ontkennen 
en tot een wijziging overgaan. 

Goede aanzetten 
Natuurlijk kan het beter en sneller, ook in 
Nederland. De vraag rijst echter of de tijd 
daarvoor rijp is. De nieuwe drugnota van 
de D66-bewindslieden Winnie Sorgdrager 
Qustitie) en Else Borst (Volksgezondheid) 
geeft een aantal goede aanzetten zonder 
het gerealiseerde beleid te ontkrachten. 
Op enkele punten wordt het beleid wel 
aangescherpt. Op veel plaatsen in 
Nederland is bijvoorbeeld te lichtvoetig 
omgesprongen met het fenomeen coffees
hop. Waar nu sprake is van overlast van 
coffeeshops is dikwijls eerst sprake geweest 
van een slecht gemeentelijk vestigingsbe
leid. Gemeenten hebben sedert enkele ja
ren in het Nederlandse gedecentraliseerde 
drugbeleid een centrale plaats gekregen. 
De vraag is echter gerechtvaardigd of de 
regie niet beter centraal moet blijven. Niet 
het sluiten van alle coffeeshops en het in 
de illegaliteit dringen van soft- en hard
druggebruik is een oplossing. Juist die pij
ler in het beleid moet blijven. Maar terug
dringing van het aantal coffeeshops, aan
pak van de door bezoekers veroorzaakte 
overlast alsmede de in sommige coffees
hops gesignaleerde kwalijke vermenging 
van soft- en harddrugmarkt moeten hard 
aangepakt worden. Buurten en wijken 
hebben het recht op een normaal leven. 

Congres Lelystad 
Tijdens het congres kregen de bezoekers de kans om /Jij verschillende 

comnumicatiehijeenkomsten tekst en uitleg van Tweede-Kamerleden 

te krijgen over het gevoerde beleid. 

Parlijvoorzitter Wim Vrijhoef hielp geruchten over op

heftins van de partij in 2005 voorgoed de wereld uit: 

"In 2066 vieren we ons eeuw(eest." 

Druggebruikers en handelaren hebben 
geen speciale privileges in ons land en als 
er crimineel gedrag bij te pas komt dan 
dient er net zo hard opgetreden te worden 
als bij niet-druggebruikende medeburgers. 

Een sterkere drang op verslaafden om hun 
eigen probleem actiever aan te pakken 
past eveneens in dat plaatje. De versla
vingszorg heeft de plannen daarvoor in
middels zelf bij de minister op tafel ge
legd. 

Rekening houden met overlast 
Velen zeggen dat de nieuwe nota alleen 
maar een knieval naar het buitenland is 
en een stap op weg (of zo u wilt terug) 
naar meer repressie. Mijns inziens is dat 
niet zo. De nota laat juist het goed func
tionerende drugbeleid in tact, maar houdt 
daarenboven rekening met elementen van 
overlast naar andere landen, op dezelfde 
wijze als er in de buurten en wijken maat
regelen tegen de overlast van de coffees
hops genomen moeten worden. 
Natuurlijk hadden er steviger aanzetten en 
(met name financiële) impulsen gegeven 
kunnen worden, juist in het bereik van de 
hulpverlening. Wel wordt daar positief ge
keken naar de minimale verruiming van 
de instrumenten om het drugprobleem te 
reguleren. Experimenten met verstrekking 
van heroïne kunnen een aanvulling zijn 
op het totale hulppakket, al is het maar 
uit humanitaire overwegingen ten be
hoeve van een kleine groep uitzichtloze 
verslaafden. 

Een grote stap voorwaarts is momenteel 
nog niet mogelijk, maar de signalen op 
uitvoerend hulpverleningsniveau in de 
ons omringende landen tonen aan, dat de 
praktijk de politici vooruit snelt. Dan is 
het goed om te constateren dat in 
Nederland de politiek en de hulpverlening 

facoiJ Kolm•;tamm, J-!enk Schippers (gesprehleider), Olsa 

Scheltema, Tlwm de Craa(en Boris Dittrieli (v.l.n.r.) geven 

op een comrmmicatiebijeenkomst antwoord op vragen uit 

de zaal. 
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De omvang van de drugproblemen in de diverse landen wordt in de 'paarse drugnota' verhelderend weergegeven: 

Internationaal vergelijkende prevalentie-cijfers met betrekking tot verslaafden aan hard-drugs: 

aantal verslaafden miljoen inwoners promille bevolking 

Nederland 25 000 
Duitsland 100 000/120 000v79,8 
België 17 500 
Luxemburg 2000 
Frankrijk 135 000/150 000 
Groot-Brittannië lSO 000 
Denemarken 10000 
Zweden 13 500 
Noorwegen 4 500 
Zwitserland 26 500/45 000 
Oostenrijk 10000 
Italië 175 000 
Spanje 120 000 
Griekenland 35 000 
Portugal 45 000 
Ierland 2000 

Bronnen: Bosman en Van Es (1993); Blesset al., 1993; 
WHO regional office for Europe, 1992; Europese 
Gemeenschap, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen,1992; Bossong,1994; Van 
Cauwenberghe et al.,1993. 

Nederland heeft met 1.6 verslaafde per 1000 inwoners 
een betrekkelijk lage score. 

De Nederlandse drugpolitiek is al vele jaren gericht op 
drie zaken: 

a. Scheiding van de markt van soft- en harddrugs door 
een tolerant beleid ten aanzien van softdrugs. 

b. Een hulp- en opvangbeleid voor harddruggebruikers 
dat gericht is op beperking van de schade voor de ge
bruiker en de maatschappij: het 'Harm Reduction' be
leid. 

c. Een harde aanpak van het criminele harddrugcircuit 
De effecten van deze nuchtere politiek zijn feitelijk 
waar te nemen: 

1. Het harddruggebruik in Nederland groeit al jaren 
niet of nauwelijks. Al vele jaren ligt het aantal gebrui
kers rond de 25.000 personen. 

15,1 1,6 
1,2/1,5 
10,0 1,7 
0,4 5,0 
57,0 2,4/2,6 
57,6 2,6 
5,1 2,0 

8,6 1,6 
4,3 1,0 
6,7 3,9/6,7 
7,8 1,3 
57,8 3,0 
39,4 3,0 
10,1 3,5 
10,0 4,5 
3,5 0,6 

2. Het bereik van de hulpverlening onder de harddrug
gebruikers is mede door de groot opgezette verstrek
king van methadon tussen de 70 en 80 procent. In de 
ons omringende landen is dit tussen de 5 en 15 pro
cent. 

3. Door dit hoge bereik, de goede voorlichting en de 
preventieve maatregelen door diezelfde hulpverlening 
is het percentage spuitende druggebruikers en HIV be
smette druggebruikers in Nederland het laagst van alle 
ons omringende landen. 

4. Door onder meer het beleid ten aanzien van metha
donverstrekking, medische zorg en hulpverlening als
mede door het vermijden van een opjaagbeleid is het 
aantal drugdoden door een overdosis in Nederland 
minder dan 60 gevallen per jaar. (NB Alleen al in som
mige Duitse steden zijn dat er meer dan het tienvou
dige, om van vele Franse en Amerikaanse steden maar 
niet te spreken). 

5. Door de scheiding van de markten van soft- en 
harddrugs is er een zeer geringe aanwas onder jonge
ren die aan harddrugs verslaafd raken. 

samen vooruit kijken. D66-bewindslieden 
hebben op hoofdlijnen een verstandige 
nota geschreven die ruimte laat voor ver
der werken en die de maat van de zorg en 
de maat van de repressieve maatregelen 
zorgvuldig afweegt. Het kabinet heeft zich 
achter de nota geplaatst. De uitersten van 
beleid tussen VVD en D66 zijn in de nota 
met elkaar verenigd. De titel is goed geko
zen. 'Continuïteit' staat voorop en 
'Verandering' vindt plaats op de punten 
waar dit nodig is. Verdere stappen in de li
beralisering van het softdrugbeleid zou
den, op dit moment, gezien de toegeno-

men overlast en de daarmee gepaard 
gaande afnemende tolerantie onder de 
Nederlandse bevolking en in de ons om
ringende landen veel schade voor de con
tinuïteit van on;; huidige succesvolle drug
beleid kunnen betekenen. Zo beschouwd 
is de D66-visie op het drugbeleid mis
schien nog niet zo slecht uitgewerkt. Een 
actieve campagne om het beleid naar het 
buitenland uit te leggen is eindelijk ge
start. Dat is een realistische aanpak. Laten 
we doorgaan op de ingeslagen realistische 
weg en duidelijk maken aan anderen dat 
ons beleid aanwijsbaar succesvol is. De 

praktijk in de andere Europese landen 
komt al steeds meer in onze richting. De 
politiek zal over enige jaren in die landen 
ook volgen. Het is goed om in het drugbe
leid in de evolutie en niet in de revolutie 
te geloven. Het D66-realisme is dan het 
aanpassen van de snelheid als de politieke 
omstandigheden een hogere snelheid nog 
niet toelaten. • 

De auteur is Hoofdbestuurslid van D66 en di
recteur van de Stichting Informatievoorziening 

Verslavingszorg te Utrecht 



Gelijke kansen beleid in Europa 
Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft zich de woede van veel voorvechters van vrouwenrechten op de hals gehaald. In 

het recente Kalanke-arrest gaat het Hof namelijk in tegen positieve discriminatie. Het Hof keert zich met name tegen het automa

tisme en de onvoorwaardelijke voorrang voor vrouwelijke kandidaten als vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. 

Door Johanna Boogerd-Quaak 

De reactie van Hedy d' Ancona (PvdA) 
in NRC Handelsblad van 17 oktober 
was niet mis. Zij vreest dat de uitspra
ken van het Hof verstrekkende gevol
gen hebben voor het Nederlandse ge
lijke kansen beleid. De voorzitter van 
de commissie voor de rechten van de 
vrouw in het Europees Parlement, Nel 
van Dijk (GroenLinks), beweert in de 
Volkskrant van 21 oktober dat 
Nederland schouderophalend blijk 
geeft van een te geringe inschatting 
van de consequenties van de uitspraak. 
Door dergelijke uitspraken krijgt de po
litieke invloed van de uitspraak van 
het Hof meer aandacht dan de juridi
sche waarde. De vraag kan daarom wor
den gesteld of de uitspraak van het Hof 
de politieke opwinding rechtvaardigt. 

De Duitse situatie 
De basis van de uitspraak van het Hof 
in Luxemburg is een vraag van een 
Duitse nationale rechter over de uitleg 
van het recht van de Europese 
Gemeenschap. Het Bundesarbeits
gericht in Bremen stelde een vraag 
over de verenigbaarheid van een 
Duitse regeling met een uitzondering 
die wordt gemaakt in een Europese 
richtlijn inzake de gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen. In de Duitse 
situatie wordt bij gelijke geschiktheid 
automatisch voorrang verleend aan 
vrouwen als niet ten minste de helft 
van het personeel uit vrouwen bestaat. 
Het Hof heeft nu geoordeeld dat dit 
verplichtend element van positieve 
discriminatie niet valt onder de uitzon
dering van de Europese richtlijn. 

De gevolgen voor Nederland 
In tegenstelling tot de bovenbeschre-

ven situatie in Bremen, kent Neder
land geen verplichte vijftig/vijftig rege
ling, maar voert het een voorkeursbe
leid dat streeft naar evenredigheid met 
het aanbod van vrouwen in bepaalde 
sectoren op de arbeidsmarkt. Je kan je 
afvragen hoe de Commissie Gelijke 
Behandeling zou hebben geoordeeld in 
geval van een soortgelijke toepassing 
van het gelijkheidsbegrip in Nederland 
en of een dergelijk verplichtend quote
ringssysteem in Nederland stand zou 
houden. 

Toch blijft in de uitspraak van het Hof 
een schemergebied bestaan tussen po
sitieve actie en positieve discriminatie. 
Waar houdt een beleid van positieve 
actie - in overeenstemming met Euro
pese richtlijnen- op, en waar begint 
positieve discriminatie? Het Hof heeft 
nu de ondergrens aangegeven door de 
veroordeling van het automatisme. 
Het is niettemin duidelijk dat grensge
vallen een bron van rechtsongelijkheid 
kunnen zijn. Toch zien deskundigen, 
zowel in Nederland als bij het Hof van 
Justitie in Luxemburg, geen enkel ge
vaar voor het Nederlands beleid van 
positieve actie. 

Gelijke kansen beleid in Europa 
Van een afkalvend gelijke kansen be
leid in Europa is al evenmin sprake. Al 
jarenlang voert de Europese Unie een 
beleid gericht op het verminderen van 
de maatschappelijke ongelijkheid tus
sen vrouwen en mannen. Het onlangs 
door de Europese sociale partners ge
sloten akkoord over een regeling voor 
ouderschapsverlof voor mannen en 
vrouwen spreekt in dit kader boekde
len. Bovendien mag niet worden ver
geten dat artikel 119 van het 
Unieverdrag (het basisartikel inzake ge-

Verkeersveiligheid 

lijke beloning voor mannen en vrou
wen voor gelijke arbeid) destijds heeft 
geleid tot een actie voor het Hof van 
Justitie. Uitgerekend Nederland werd 
daarbij veroordeeld wegens het niet-na
leven van deze fundamentele bepaling. 

De rol van emoties 
De emoties die de uitspraak van het 
Hof van Justitie heeft opgeroepen heb
ben veel meer te maken met de prak
tijk van alle dag. Los van enige juridi
sche beoordeling kan het resultaat van 
positieve actie op nationaal niveau 
worden gemarginaliseerd. Het is 
slechts effectief daar waar wordt ge
streefd naar een vertegenwoordiging 
van vrouwen evenredig met het aan
bod in de sector. In mijn vorige functie 
als voorzitter van een Regionaal 
Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) heb 
ik deze vorm van positieve actie goede 
resultaten zien opleveren. Maar posi
tieve actie zonder streefresultaten, zo
als door vele overheidsinstellingen ge
voerd, of een rigide positieve-discrimi
natiebeleid zoals in Bremen, houdt de 
vraag overeind welke vorm van voor
keursbeleid het instrument kan zijn in 
het creëren van daadwerkelijk gelijke 
maatschappelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Ook in het sociaal-actie
programma 1995-1997 van de 
Europese Commissie wordt voorgesteld 
een gedegen onderzoek te doen naar 
de resultaten van gelijke kansen beleid 
in de lidstaten. Zonder een gefundeerd 
antwoord op de bovengestelde vraag is 
het zinloos te denken aan aanscher
ping van de Europese richtlijn. • 

De auteur is lid van het 
Europees Parlement voor D66. 

'Als rustig rijden norm wordt in Nederland, zullen er honderden 
verkeersslachtoffers minder zijn.' Dat is de slogan van de werk
groep Verkeersveiligheid van het Wetenschappelijk Bureau van 
D66. Deze werkgroep is in 1993 opgericht uit onvrede over de ge
ringe aandacht die er binnen en buiten de partij bestaat voor de 
verkeersveiligheid. De werkgroep houdt zich onder andere bezig 

met het verzamelen en verspreiden van informatie. Ook worden 
excursies naar bijvoorbeeld politiediensten en openbaar-ver
voersbedrijven georganiseerd. 
De werkgroep is op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerden 
kunnen informatie inwinnen en/ of zich aanmelden bij Gerrit 
Sipkes 035-5250061 of Luc Veeger 0243-779781 • 
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Van Boxtel: "Markt waar markt kan en sociaal 
waar sociaal moet" 

Gezondheidszorg voor iedereen 
toegankelijk 
Het kabinet heeft als doelstelling de kosten van de gezondheidszorg minder hard te laten stijgen dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. 

D66-minister Els Borst heeft in de begroting voor 1996 een aantal maatregelen aangekondigd om dat te bereiken, zoals een wet om de kosten van 

geneesmiddelen te beperken. Een gesprek met het Tweede-Kamerlid voor D66 Roger van Boxtel, woordvoerder volksgezondheid, over de toe

komst van deze sector. En over de fractie: "iets assertiever mag wel." 

Door Fred Herrebout 

Beheersing van de kosten van de ge
zondheidszorg staat in veellanden 
hoog op de politieke agenda. Het 
meest in het oog springende voorbeeld 
is de - mislukte - poging van president 
Clinton geweest om het Amerikaanse 
stelsel van ziektekostenverzekeringen 
te herzien. Onder andere het 
Nederlandse stelsel werd daarbij als 
voorbeeld genomen, omdat het hoge 
kwaliteit en grote toegankelijkheid 
koppelt aan relatief lage kosten. Dat 
wil niet zeggen dat er in Nederland 
niets hoeft te gebeuren: de kosten van 
de gezondheidszorg stijgen voortdu
rend. 
In het Regeerakkoord staat dat de jaar
lijkse stijging van de totale uitgaven 
voor gezondheidszorg beperkt wordt 
van 2,3% tot 1,3%. Van Boxtel: "Let 
wel, dit is dus geen bezuiniging, maar 
een beperking van de toename van de 
uitgaven. Die doelstelling is aliastig 
genoeg, want door de vergrijzing van 
de bevolking nemen de ziektekosten 
toe. Als je het uitstekende niveau van 
de gezondheidszorg in Nederland wilt 
handhaven, dus gelijke toegankelijk
heid en betaalbaarbeid voor iedereen, 
dan is 1 o/o minder groei een zware op
gave." 

Hoe groot acht u de haalbaarheid van die 
lo/o minder kostenstijging? 
"Het zal niet meevallen. Natuurlijk 
valt op geneesmiddelen het nodige te 
bezuinigen. Maar als je merkt hoeveel 
discussie ontstaat over het voorstel de 
pil en slaapmiddelen niet meer te ver
goeden, dan verwacht ik van verklei
ning van het pakket niet veel. Ik zie 
meer in beperking van het gebruik 
door financiële prikkels, zoals een ei
gen bijdrage, en door zorgvuldiger 
voorschrijven van medicijnen door de 
instellingen en artsen. Ook de apothe
kers moeten meer op de kosten gaan 
letten en geen gesloten markt vormen." 

10 D E M 0 C R A A T 

"We steunen het kabinetsbeleid, maar 
we blijven alert op signalen uit de sa
menleving dat dingen spaak lopen. 
Blijkt dat te gebeuren, dan heeft het 
kabinet een probleem. Ik heb enorm 
veel bewondering voor Els Borst, voor 
het feit dat ze haar nek durft uit te ste
ken. Maar de fractie volgt de regering 
kritisch, en trekt aan de bel als dat no
dig is. Dat is dualisme." 

Vergoeding per handeling 
De gevestigde belangen in de gezond
heidszorg zijn sterk. Dat bleek uit de 
heftige reactie van de specialistenver
eniging LSV bij de recente aankondi
ging van minister Borst dat specialis
ten niet langer een vergoeding per 
handeling krijgen. Van Boxtel is er 
niet van onder de indruk: "De specia
listen voeren een achterhoede gevecht. 
Al jaren is bekend dat het huidige stel
sel gaat verdwijnen. Ziekenhuis en spe
cialist moeten als één geheel gaan ope
reren. De keuzes die specialisten ma
ken ten aanzien van de behandeling 
van patiënten hebben consequenties 
voor de kosten die een ziekenhuis 
moet maken. Dat moet afgestemd wor
den. Maar afstemming kan heel goed 
zonder dat de vrije artsenkeuze van pa
tiënten in gevaar komt en zonder dat 
specialisten in loondienst moeten." 

LSV-voorzitter Kingma stelde onlangs 
voor dat specialisten als zelfstandig onc 
dernemer gaan deelnemen in een zieken
huis. Is dat een oplossing? 
"Nee, want volgens mij kunnen spe
cialisten niet als vrije ondernemers be
schouwd worden. Vrij ondernemer
schap betekent concurrentie, en die is 
er niet. Overigens zijn er volgens mij 
veel specialisten, met name de jongere, 
die helemaal geen moeite hebben met 
het nieuwe stelsel. Die zijn vooral 
geïnteresseerd in het zo goed mogelijk 
verlenen van zorg, niet in een zo hoog 
mogelijk inkomen. Waarbij er van mij 
best financiële prikkels mogen blijven, 

bijvoorbeeld bonussen gebaseerd op 
hoe efficiënt een specialist werkt." 
"De overgang naar een ander belo
ningstelsel voor specialisten moet 
zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
bijvoorbeeld hun pensioenvoorzienin
gen. En natuurlijk hebben specialisten 
recht op een goed inkomen." 

Toezicht nodig 
Sommige beleidsmakers, met name in 
de VS, verwachten veel van de verzeke
raars om de kosten te beheersen. 
Bijvoorbeeld door het bedingen van 
kortingen bij inkoop van geneesmid
delen en ziekenhuiscapaciteit en het 
beoordelen van behandelplannen van 
patiënten. Hierdoor zou onderlinge 
concurrentie tussen ziekenhuizen en 
artsen ontstaan, waarbij de meest effi
ciënte instellingen over zouden blij
ven. De vrije markt in de gezondheids
zorg. 

Ook in Nederland is de concurrentie 
tussen de ziektekostenverzekeraars ver
hevigd. Volgens Van Boxtel heeft dit 
nog niet geleid tot kostenbesparingen: 
"De rol van de verzekeraars is onmis
kenbaar groter geworden. Maar ze be
concurreren met name elkaar met zo 
goedkoop mogelijke polissen voor de 
'kleine risico's': jonge gezinnen met 
een behoorlijk inkomen. Ze investeren 
niet in de kwaliteit van de zorg. 
Bovendien zijn het instellingen die ge
richt zijn op het maken van winst. Dat 
is prima, maar naar mijn mening moet 
de overheid kunnen beschikken over 
instrumenten om te zien wat verzeke
raars met die enorme stroom aan pre
mie-inkomsten doen." 
"Het huidige stelsel bevat toch al een 
paar rare zaken: zo zitten veel tweever
dieners toch in het ziekenfonds, even
als vermogende bejaarden. Aan de an
dere kant moeten kleine zelfstandigen 
met een laag inkomen zelf een verze
kering regelen. Er is allemaal wel een 



,.r l't/11 Boxtel: "D66 vindt ziekenfondsen prima, maar dan moet er wel 

· itTlll!daefl aan de relatie tussen inkomen en hetaaide premie." 

reden voor, maar dat wil niet zeggen dat 
het niet veranderd moet worden." 
"Maar dit soort wijzigingen liggen gevoe
lig in de coalitie: de VVD wil het zieken
fonds afschaffen en eventueel de laagste 
inkomens fiscaal compenseren, terwijl de 
PvdA traditioneel voorkeur heeft voor col
lectieve voorzieningen. D66 vindt zieken
fondsen prima, maar dan moet er wel wat 
veranderen aan de relatie tussen inkomen 
en betaalde premie." 
Waar het om gaat, is dat de gezondheids
zorg voor iedereen toegankelijk blijft. 
Voor mij betekent dat markt waar markt 
kan en sociaal waar sociaal moet. Om die 
reden heb ik ook voorgesteld om geen 
verplicht eigen risico van 200 gulden voor 
iedereen in te voeren, maar in plaats daar
van per hulpvraag een kleine eigen bij
drage van enkele guldens. En mensen met 
een inkomen onder de 30.000 gulden be
talen niets. Een eigen risico is oneerlijk 
voor chronisch zieken en voor mensen 
met psychosomatische klachten en weinig 
geld. Die eigen bijdrage verhoogt het kos
tenbewustzijn, maar belemmert de toe
gankelijkheid niet." 

Minder belasting op condooms 
Een andere mogelijkheid om de bevolking 
gezond te houden, die bovendien veel 
goedkoper is, is preventie. Van Boxtel zegt 
geschrokken te zijn van een recent rap
port van de Inspectie Volksgezondheid 
over het functioneren van de gemeente
lijke gezondheidsdiensten. Veel gemeen
ten overwegen om deze diensten te ver
zelfstandigen. Daarbij dreigen met name 
de preventieve taken, zoals schooltand
zorg, in het gedrag te komen. 
Iets wat van Boxtel absoluut niet wil is dat 
ziektekostenpremies afhankelijk gaan 
worden van gedrag, zoals lagere premies 
voor niet-rokers. "Iedereen is zelf verant
woordelijk voor zijn eigen gezondheid, 
maar dat wel in alle vrijheid. Een veel be
tere manier is om drempels voor gezond 
gedrag te verlagen. Daarom heb ik een 
voorstel ingediend om condooms onder 
het lage BTW-tarief te brengen. En dat is 
aangenomen." 

Nieuwe medische technieken, zoals DNA
onderzoek, maken het mogelijk om met 
behulp van testen genetische afwijkingen 
te constateren die het voorkomen van be
paalde ziekten bij mensen kunnen voor
spellen. Op die manier zouden verzeke
raars mensen met een verhoogde kans op 
bepaalde ongeneeslijke of kostbaar te be
handelen ziekten kunnen selecteren en 
extra premie kunnen laten bepalen. Dat is 
niet alleen interessant voor verzekeraars 
tegen ziektekosten, ook levensverzekeraars 
en verzekeraars die risico's voor inko
mensverlies door arbeidsongeschiktheid 
of ziekte moeten verzekeren, kunnen be
lang hebben bij het uitvoeren van derge
lijke testen. 
Van Boxtel is hier absoluut op tegen: "Ik 
verdedig een initiatiefwet over dit onder
werp. Die wet komt er kort gezegd op neer 
dat medische keuringen voor werknemers 
mogen als er ook medische functie-eisen 
zijn. Bijvoorbeeld het gezichtsvermogen 
en de conditie van het hart voor piloten. 
Daarnaast stelt de wet dat bij aanstellings
en verzekeringskeuringen geen medisch 
onderzoek mag worden gedaan naar ern
stige ziektes die niet te behandelen zijn. 
Voorbeelden zijn de ziekte van 
Huntington en HIV. Ik kan me goed voor
stellen dat verzekeraars risico's willen af
dekken, zeker nu steeds meer sociale rege-

Geldstromen in de gezondheidszorg 

Jingen worden overgelaten aan de markt, 
zoals WAO en Ziektewet. Maar dat mag 
niet tot gevolg hebben dat er een tweede~ 
ling in de samenleving ontstaat tussen ge
zond en niet gezond. Bovendien zit er een 
ethische kant aan: het recht op niet we
ten." 

Een ander ethische kwestie is euthanasie. 
Bent u tevreden over de huidige regeling? 
"De huidige regeling voor euthanasie 
wordt nu geëvalueerd. D66 vindt dat het 
Wetboek van Strafrecht gewijzigd moet 
worden. Nu is een arts die euthanasie 
pleegt schuldig aan moord, maar wordt 
niet vervolgd. D66 wil dat een arts, mits 
aan de voorwaarden is voldaan, niet 
schuldig is aan moord, tenzij aan be
paalde voorwaarden niet is voldaan." 
"Anders ligt dat met het levensbeëindi
gend handelen, niet op verzoek. Dit be
treft het beëindigen van het leven van 
mensen die daar niet zelf om kunnen vra
gen, zoals mensen in coma, dementen en 
pasgeboren baby's. In die gevallen moet 
extra zorgvuldig te werk worden gedaan 
om elk misbruik te voorkomen." 

Hanengedrag 
Dit is Van Boxtels eerste periode als 
Kamerlid. Hij stond nummer 27 op de 
kieslijst, maar kwam toch in de Kamer 
omdat een aantal D66'ers het Kabinet in 
ging. Na nog geen jaar werd hij gekozen 
tot vice-voorzitter van de fractie. Ondanks 
dat meer dan de helft van de fractie nieuw 
is, is de sfeer goed. Van Boxtel: "Er is geen 
onderlinge 'vechtjasserij'." 
Vanuit diverse hoeken van de partij is te 
horen dat de fractie zich meer moet profi
leren. Van Boxtel is het daar op zich mee 
eens: "Profileren o.k., maar dan wel in
houdelijk, niet door het hanengedrag 
rond de interruptiemicrofoon. In dit kabi
net vormt D66 vaak de brug tussen PvdA 
en VVD. Niet alleen als bemiddelaar, maar 
ook omdat ons standpunt vaak ligt tussen 
dat van de beide anderen. Ik vind wel dat 
we wat assertiever mogen zijn. Maar het 
eerste jaar was dat niet eenvoudig: het ka
binetsbeleid was zo ongeveer ons verkie
zingsprogramma. Maar we kunnen niet 
vier jaar achterover leunen omdat D66 
paars tot stand heeft gebracht. Voor een 
aantal thema's moeten wij de agenda 
gaan bepalen." • 

In de gezondheidszorg wordt jaarlijks ruim 60 miljard gulden (circa 10% van het Bruto Binnenlands Produkt) uitgegeven. 
Daarvan komt ruim 12 miljard uit de staatskas. De rest wordt betaald door de ziektekostenverzekeraars (ziekenfondsen en 
particuliere verzekeraars) uit de door de verzekerden betaalde premies. 
Per 1 januari a.s. vallen de kosten van medicijnen, revalidatie en hulpmiddelen niet langer onder de AWBZ, de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten, maar weer worden ondergebracht in de ziektekostenverzekering. Hierdoor daalt de AWBZ
premie en de nominale AWBZ-premie verdwijnt. Maar met name de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering 
zal fors stijgen. 
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D66 slaat een brug 
Jos van der Wijst heeft er- vlak voor de verkiezingen op 29/11 -een hard hoofd in. De 

verkiezingen rond de gemeentelijke herindeling in Den Bosch, Haaren, Sint 

Miehelsgestel en Boxtel zullen volgens hem geen triomftocht voor D66 worden. "Ik 

spring al een gat in de lucht als we het resultaat van de vorige verkiezingen kunnen 

consolideren." Volgens de regionale campagnecoördinator zijn daar twee redenen 

voor aan te voeren. D66 blonk bij de besluitvorming rond de gemeentelijke herindeling 

niet uit in krachtdadige besluitvorming. Bovendien zullen de lokale partijen profiteren 

van de anti-stemming die is ontstaan in de gemeenten die zullen worden opgeheven. 

Door Martijn van Triest 

"De fracties van D66 in de Tweede 
Kamer, Gedeputeerde Staten en de ver
schillende gemeenten zaten niet op 
één lijn. Zo heeft de Tweede
Kamerfractie de vraag of Lienden bij 
Boxtel zou gaan horen een hele tijd in 
de lucht laten hangen, terwijl de 
Statenfractie dat al in een veel vroeger 
stadium wilde. Richting de kiezers le
vert dat geen duidelijkheid op. De 
anti-gevoelens die er rond dit onder
werp heersten, hebben zich daardoor 
met name op D66 gericht. Ik denk dat 
we daar in deze verkiezingen voor wor
den gestraft." ]os van der Wijst stelt 
dat D66 op die manier veel burgers in 
Lienden hoop heeft gegeven die pas in 
een laat stadium ijdel bleek. 
"Door de hoop voort te laten bestaan 
heeft D66 geen goed figuur geslagen. 
Andere partijen als de VVD hadden in 
een vroeg stadium hetzelfde impopu
laire standpunt. Dit gaf hen de moge
lijkheid hun standpunt uit te leggen, 
wat ze volgens mij redelijk goed is ge
lukt. Die kans hebben wij niet gehad." 
De verkiezingen leven niet erg in de 
vier te vormen Brabantse gemeenten. 
Uitzondering daarop vormen de dor
pen die in een nieuwe gemeente op 
zullen gaan. "In de gemeenten die 
worden opgeheven zullen de lokale 
partijen profiteren van de anti-stem
ming. Dit omdat zij zich profileren als 
de partij die in de nieuwe gemeente de 
stem van de op te heffen gemeente 
zullen laten horen. Ik denk dat dat ten 
koste van D66 zal gaan. Wij profileren 
ons veel meer als bruggenbouwers. 
Wat ik veel volwassener en construc
tiever vind dan de manier waarop de 
lokale partijen de verkiezingen in
gaan." 
"Ons thema wordt heel duidelijk ver
woord in het verkiezingsthema dat de 
afdeling Sint Michielsgestel heeft geko
zen: 'D66 slaat een brug'. Wij vinden 
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het belangrijk dat de verschillende 
dorpskernen van de nieuwe gemeen
ten goed met elkaar gaan samenwer
ken. Daarnaast hebben alle afdelingen 
een waarborg voor de oude dorpsker
nen in gebouwd. Bijvoorbeeld door in 
het programma op te nemen dat er een 
dorpsraad moet komen en dat er geld 
moet komen voor de dorpsverenigin
gen." 
De campagne in de drie gemeenten -
D66 heeft in Haaren geen afdeling en 
doet daar dus niet mee met de verkie
zingen - verloopt moeizaam. Door de 
drie voorgaande verkiezingen was de 
campagnekas van de afdeling leeg. Van 
der Wijst: "We hebben wel wat materi
aal van het Landelijk Secretariaat ge
kregen. Zo hebben we heel Den Bosch 
vol gehangen met posters met de leuze 
'Ook nu!'. Lichtpunt in de campagne is 
wel dat de lokale en regionale pers 
goed heeft gereageerd op de werkbe
zoeken van Aad Nuis en een aantal 
Kamerleden. De kranten hadden het 
over een D66 dat daadwerkelijk geïnte
resseerd was in de problemen die hier 
spelen. Dat was heel positief. Ook de 
spreekbeurten vanGerrit Jan 
Wolffensperger en Hans van Mierlo 
zijn door de pers goed opgepakt. Ander 
groot voordeel van zulke spreekbeur
ten is dat D66'ers die in de campagne 
actief zijn, weer opgepept worden en 
zich gewaardeerd voelen." 
Een verkiezingsuitslag die in de buurt 
van de vorige gemeenteraadsverkiezin
gen komt, zou volgens ]os van der 
Wijst dus al een goed resultaat zijn. 
"Gezien de omstandigheden is dat vol
gens mij het maximaal haalbare. 
Daarnaast is het belangrijk dat we die 
uitslag halen omdat D66 in de race is 
voor de burgemeesterposten in Den 
Bosch en Breda. Als je die binnen wilt 
halen moet je het natuurlijk wel goed 
doen in de verkiezingen." • 

Euthanasie bij demente ouderen: 
één brug te ver 
Mag ik straks onze minister Els 
Borst als zij op één van onze con
gressen onverwacht uit volle 
borst de Internationale gaat zin
gen, een verlossend spuitje ge
ven? Of moet ik daarmee wach
ten tot ze haar kinderen niet 
meer herkent? En wie lijdt er op 
dat moment het meest? De ove
rige congresgangers en haar kin
deren die deze geestelijke ont
luistering niet meer kunnen aan
zien of Els Borst zelf? En MAG ik 
dan euthanasie op haar toepas
sen of MOET ik dat zelfs? De vi
sie van een huisarts in opleiding. 

Geheel terecht maakt de minister 
van VWS van deze regeerperiode 
gebruik door een proefballon op 
te laten over het verruimen van 
de mogelijkheden en het aan
scherpen van de grenzen van ac
tieve euthanasie. De afgelopen 
weken heeft zij vele malen in het 
openbaar als bewindsvrouw een 
uitspraak gedaan over euthanasie 
bij dementie: "Als het ooit zover 
komt dat ik mijn kinderen niet 
meer herken, dan mogen ze er 
bij mij een einde aan maken". Ik 
denk dat zij dit iets te gemakke
lijk zegt. Het beslissen over het 
tijdstip van je eigen dood is in
derdaad de ultieme verwezenlij
king van het zelfbeschikkings
recht waar D66 zich hard voor 
maakt. In de praktijk kun je hier
voor in betere tijden een eutha
nasieverklaring tekenen. Die 
heeft vooral waarde in die geval
len waarin je niet meer in staat 
bent om zelf je wens tot sterven 
kenbaar te maken. Zoals bij een 
langdurig en onherstelbaar ge
acht coma. 

Bij dementie is er echter wat an
ders aan de hand. Op het mo
ment dat je dement bent, ben je 
niet meer dezelfde persoon die 
tien jaar daarvoor een euthana
sieverklaring tekende. Er heeft 
meestal een totale karakterveran
dering plaatsgevonden, waardoor 
de persoon andere wensen koes
tert en behoeften heeft. We ken
nen allemaal de volstrekt de
mente bejaarden in het verpleeg
huis, onrustig schuifelend over 
de afdeling en de hele dag liedjes 
van de kleuterschool zingend. 
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Politieke Podia breken door 
Politieke Podia, waarvan er nu al weer 

acht zijn gehouden, zijn bedoeld om de 

discussie tussen D66'ers, belangstellen

den en maatschappelijke groeperingen te 

stimuleren. In nauwe samenwerking met 

de betreffende D66-afdelingen heeft het 

Landelijk Secretariaat sinds de zomer 

Politieke Podia over zeer uiteenlopende 

onderwerpen georganiseerd. Afdelingen 

en regio's die ook een Politiek Podium 

willen organiseren, kunnen daarvoor 

(financiële) ondersteuning van het 

Hoofdbestuur krijgen. Voor meer informa

tie kunt u contact opnemen met Esther 

Teunissen, Landelijk Secretariaat, 

070-3566034. 

Utrecht 
In het Pollrnan's Huis te Utrecht had 
zaterdag 14 oktober een discussie 
plaats tussen Hans van Mierlo, minis
ter van Buitenlandse Zaken, Paul Bril!, 
journalist van de Volkskrant, professor 
Baehr, hoogleraar politieke weten
schappen aan de Universiteit van 
Leiden en directeur van het Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten en 
de aanwezigen in de zaal. Er werd ge
discussieerd aan de hand van een aan
tal stellingen over bijvoorbeeld econo
mische belangen versus waarden als 
mensenrechten, milieu en armoedebe
strijding; de rol van ontwikkelingssa
menwerking in het buitenlands beleid; 
Europese of Atlantische oriëntatie; in
tegratie Europa. 

Tilburg 
Els Borst, minister van Volksgezond
heid, was een van de deelnemers aan 
een Politiek Podium op maandag 23 
oktober, dat was georganiseerd door de 
afdeling Tilburg. Borst wees de aanwe
zigen er op dat de tijd van betutteling 
voorbij is. De patiënt is een gelijkwaar
dige partner in de gezondheidszorg. Ze 
wees op het belang van de instelling 
van een Cliëntenraad. Die raad zou 
een advies-bevoegdheid krijgen bij ver
schillende belangrijke aangelegenhe
den. Er zou met die raad sprake kun
nen zijn van een win-win situatie: de 
zorgaanbieder krijgt een praktisch en 
kritisch klankbord en de patiënt/cliënt 
krijgt het gevoel serieus genomen te 
worden. 

Den Bosch 
In De MuzerijeinDen Bosch werd op 
woensdag 1 november een Politiek 
Podium over duurzame energie gehou
den. Hans Wij ers, minister van 
Economische Zaken, de heer Ketting, 
directeur Samenwerkende 
Electriciteitsproducenten en Eerste
Kamerlid voor de VVD, en professor 
Vellinga, directeur Instituut 
Milieuvraagstukken Vrije Universiteit 
discussieerden met elkaar en vooral 
ook met de zaal over duurzame ener
giebronnen en energiebesparing. Rode 
draad van het Podium was het span
ningsveld tussen economische en eco
logische belangen. 
Wijers maakte die avond bekent dat 
hij in de Energienota die rond de jaar
wisseling verschijnt, streeft naar 10% 
duurzame energie in het jaar 2020. Het 
huidige percentage duurzame energie 
is ongeveer 1 o/o. De minister wil dat be
reiken door middel van bijvoorbeeld 
een hogere terugleververgoeding voor 
electriciteit opgewekt met duurzame 
energie en 'groene BTW'. Daarnaast 
denkt Wijers aan het oprichten van 
een Centrum voor geavanceerde en 
hernieuwbare energiebronnen. 

Amsterdam 
Hans van Mierlo en Gerrit Jan 
Wolffensperger namen beiden deel aan 
een Politiek Podium over de toekomst 
van de partij dat was georganiseerd 
door de afdeling Amsterdam. 
Aanleiding hiervoor was dat het tien 
jaar geleden is dat Hans van Mierlo de 
'Reden van Bestaan' heeft uitgespro
ken. Tien jaar geleden stond D66 op 
een historisch dieptepunt, nu is D66 
de vierde partij van het land en draagt 
ze regeringsverantwoordelijkheid. Op 
het Politiek Podium, dat werd gehou
den in theater Odeon op zondag 19 
november, werd gefilosofeerd over de 
actualiteit van het gedachtengoed van 
D66. De discussie ging onder meer 
over de vraag over D66 nu wel of geen 
'label' of 'etiket' voor zichzelf zou moe
ten ontwikkelen. Van Mierlo toonde 
zich hiervan tegenstander. 
Wolffensperger beloofde in dit kader 
over enige tijd met een stuk te komen 
over de identiteit van D66. Aan het 
einde van de bijeenkomst werden de 
eerste exemplaren van 'Tien jaar Een 
reden van bestaan', een speciale uit
gave van het Amsterdamse afdelings
blad, aan Van Mierlo en 
Wolffensperger overhandigd. • 

Utrecht 

Amsterdam 

Den Bosch 
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Hadden de referenda beter niet 
gehouden kunnen worden? 

De Voorzet is een rubriek die u ruimte 

biedt voor uw mening over politiek-maat

schappelijke kwesties. In ieder nummer 

verschijnt een stelling over een actueel 

onderwerp. U wordt gevraagd in maximaal 

200 woorden op deze stelling te reageren. 

De nieuwe stelling vindt u onderaan deze 

rubriek. De redactie behoudt zich het recht 

voor de ingezonden artikelen in te korten. 

U kunt uw reactie- vóór maandag 2 janu

ari a.s. - sturen naar: Landelijk Secretari

aat D66, t.a.v. Democraat, Noordwal10, 

2513 EA Den Haag. 

De stelling waarop u de vorige keer kon 
reageren, luidde: 

De recentelijk in Amsterdam en Rotterdam ge
houden referenda over regiovorming hadden 
beter niet gehouden kunnen worden, want het 
Rijk neemt over de regiovorming uiteindelijk 
de beslissing. 

Uw reacties op deze stelling staan hieronder: 

Oefening 
Oefening baart kunst. Bij het eerstvol
gende referendum kunnen we zien wie 
er het meest van geleerd heeft, de bur
ger of de politiek. 

Leo Stoter, Rotterdam 
In wisselwerking met de mensen 
Natuurlijk kan een referendum als re
gel beter worden gehouden op de 
schaal die bij de bevoegdheid past. 
Zowel bij Amsterdam als Rotterdam 

1 

hadden dan ook nog eens inwoners 
van alle overige betrokken gemeenten 
in staat moeten worden gesteld hun 
oordeel kenbaar te maken. Het pro
bleem was natuurlijk dat het instru
ment referendum in die overige ge
meenten nog nergens ter beschikking 
stond. 
De noodzaak van regionale samenwer
king als zodanig is in het geheel niet 
omstreden. Een ander signaal dan het 
referendum om zowel de eigen ge
meentebesturen als het rijk duidelijk te 
maken hoe die regiovorming in ieder 
geval niet gestalte moet krijgen, be
stond helaas niet. Alternatieven met 
minder nadelen blijken wel degelijk 
voorhanden. Alleen al om die boven 
water te krijgen, hebben de beide refe
renda hun nut overduidelijk bewezen. 
Maar ook om, zoals Journaille dat in 
Het Parool treffend uitdrukt, de burger 
te dwingen tot tijdige deelname aan 
het maatschappelijk-politiek debat. 
Zo'n alternatief is het aangaan van sa
menwerkingsovereenkomsten per be
leidsterrein. Zo mogelijk zelfs binnen 
de regio, zo nodig met partners erbui
ten. 
Bestuurders moeten weten dat hen, ie
dere keer opnieuw, een referendum 
boven het hoofd hangt. Dat dwingt ze 
van begin af aan en bij voortduring in 
wisselwerking te blijven met de men
sen 'voor wie zij het allemaal doen'. 
Zo, en alleen zo, kan het referendum 
een instrument blijven dat alleen bij 
de hoogste uitzondering uit de kast 
hoeft te worden gehaald. Zelfs on
danks dat iedereen weet dat de beslis
singsbevoegdheid bij het omstreden 
onderwerp 'hogerop' ligt. Alleen is in 
dat geval van correctief niet zozeer 

REFERENDARIUM 
correctivum 
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sprake. Wat overigens geenszins impli
ceert dat het dan meteen ook vrijblij
vend zou zijn. 

P. Hans Frankfilrther, Amsterdam 

Uitsluitsel over mening burgers 
Het antwoord op de stelling kan niet 
met een eenvoudig ja of nee worden 
beantwoord en deze stelling is daarom 
niet geschikt voor beoordeling via een 
referendum. 
Zolang de grondwet het referendum 
niet noemt als middel voor politieke 
besluitvorming, heeft het referendum 
slechts betekenis als opiniepeiling. Een 
opiniepeiling is zinvol wanneer hier
door uitsluitsel kan worden verkregen 
omtrent de mening van burgers die bij 
een bepaalde kwestie zijn betrokken, 
ook al heeft de uitslag van de peiling 
op zichzelf geen rechtsgevolg. 
Immers, ook inspraak zonder medebe
slissingsrecht kan zinvol zijn. Uit de 
na de genoemde referenda door de re
gering aangebrachte wijzigingen in de 
voorstellen blijkt reeds dat men voor 
de uitgesproken mening van grote 
aantallen betrokken burgers niet onge
voelig is geweest. 
Een andere vraag is die naar de rele
vantie van het aantal uitgebrachte 
stemmen. Zo lijkt een uitslag waarbij 
minder dan een vierde van het totaal 
van de kiesgerechtigden van een be
paalde opinie blijk geeft, onvoldoende 
reden tot wijziging van een beleid 
waarvoor in het parlement een vol
doende meerderheid aanwezig is. 

f.L.M. Elders, Amersfoort 
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Schit-te-rend! 
Oh, zeker wel! Ik-vond-het-schit-te
rend!; ik-vond-het-prach-tig!. Zitten 
daar jarenlang allerlei bestuurlijk tech
nocraten te delibereren en discussiren, 
lijntjes op kaartbeeldjes te tekenen en 
te cijferen. Zijn zij er eindelijk uit en 
dan zeggen die groot-stedelingen met 
hun nuchter boeren verstand, gepaard 
aan een geweldige hoeveelheid (emo
tionele) trots op en identificatie met 
hun stad: nee! Dat is prachtig. 
Op welk niveau de beslissing ook moet 
vallen, dit respecteer je als democraat. 
En als bestuurder ga je zoeken naar 
nieuwe oplossingen voor de proble
men die je wilde aanpakken. Als met 
name D66 hierop afdingt, is dàt het 
begin van het einde. 

je moet je niet afvragen, of ze wel of 
niet gehouden hadden moeten wor
den, maar 'wat leren we hieruit'. Mijns 
inziens: 
1. We moeten eerder peilen hoe de be
volking over iets denkt; 
2. En dan niet zeggen: Oh, die moeten 
we even voorlichten, uitleggen en bij
praten, maar gewoon serieus nemen; 
3. Aanvaarden dat mensen functione
ren op basis van ratio én emotie. Met 
name over het emotioneel functione
ren van mensen wordt door bestuur
ders in het kader van referenda te klei
nerend gedacht (Luister naar 
Bolkestein); 
4. Misschien is de 'veranderingscapaci
teit' van mensen kleiner dan ingeschat. 
En misschien is dat wel een belangrijke 
factor in het zelfbehoud. 

In Drenthe wordt gewerkt aan een ge
meentelijke herindeling. Veel moet 
groter dus en dat is ook wel zo. Maar 
nu liggen er toch weer een paar krank
zinnige onderdelen bij! Typische staal
tjes van socialistische technocratie. Ik 
hoop dat we er nog iets tegen kunnen 
ondernemen. Een referendumpje mis
schien? 

f.H.D. Boerma, Paterswalde 

De nieuwe stelling luidt: 

Om duidelijker bij de burgers over te 
komen, heeft 066 een eenduidig etiket 
nodig. • 
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Het is de vraag of deze ouderen wel 
ongelukkig zijn of lijden. Is het niet 
méér de familie die lijdt en de geeste
lijke ontluistering niet meer kan aan
zien? Kinderen die wapperend met 
de euthanasieverklaring van hun ou
ders naar een arts komen, zullen 
vooral zichzelf uit hun lijden willen 
verlossen. De dementen in kwestie 
zullen namelijk, als ze vragen waar 
dat euthanasiedrankje dat ze voorge
schoteld krijgen voor is, helemaal 
niet dood willen. Want die doods
wens werd destijds geuit door een 
persoon die er lang niet meer is, zo
als ook verpleeghuisarts Bert Keizer 
onlangs betoogde in Trouw van 30 
september. 

En dan de vraag: wanneer is iemand 
dement of wanneer is iemand de
ment genoeg om in aanmerking te 
komen voor euthanasie? Als iemand 
vergeetachtig wordt? Veel ouderen 
worden ook zonder dementie ver
geetachtig en het is pas in een veel 
later stadium vast te stellen of deze 
vergeetachtigheid past bij de ziekte 
van Alzheimer, die de meeste geval
len van dementie voor zijn rekening 
neemt. In die schemerfase van de
mentie zullen weinig ouderen al 
dood willen. Daarvoor zijn we toch 
teveel aan het leven gehecht. We 
gaan cursussen doen om ons geheu
gen te trainen en hopen maar dat we 
niet dement worden. Als we echter 
het schemergebied zijn gepasseerd en 
daadwerkelijk dement zijn, is het 
verdriet over de geestelijke achteruit
gang vaak verdwenen en wil de de
mente dus vaak helemaal niet dood. 

Zijn er dan wel criteria op te stellen 
voor euthanasie bij dementie? De 
mate van lijden zal hierbij de lei
draad moeten zijn. De demente die 
pijn- of benauwdheidskiachten aan
geeft zal hiervoor geholpen kunnen 
worden. De behandeling verschilt ei
genlijk niet van die bij patiënten met 
puur lichamelijke klachten en zal bij
voorbeeld bestaan uit vergaande 
pijnbestrijding die als bij-effect het 
overlijden kan bespoedigen. Het 
moge duidelijk zijn dat ik zieke ou
deren geen zachte dood wil ontzeg
gen, maar in het bovengenoemde ge
val spreken we niet van euthanasie. 

Een echt grensgeval is de volledig de
mente patiënt, die al maanden bed
legerig is, incontinent van urine en 
ontlasting, wezenloos voor zich uit 
staart, alleen de mond opent als er 
een volle eetlepel tegen aan wordt 
gehouden en grote doorligplekken 

heeft. Hoewel deze demente hier dan 
niet zicht- of hoorbaar lijdt aan ern
stige pijn of benauwdheid, zou je 
deze vegeterende levenssituatie wel 
als chronisch en uitzichtloos lijden 
voor de patiënt kunnen voorstellen. 
Actieve euthanasie zou in het boven
staande zeker niet zeldzame voor
beeld wel bespreekbaar kunnen wor
den, er van uitgaande dat er in het 
verleden een euthanasieverklaring is 
ondertekend. Al zal altijd wel de 
vraag blijven bestaan of zelfs deze als 
plantjes levende mensen nu wel of 
niet lijden. 

Iedere arts handelt behalve naar alge
meen geldende regels ook binnen de 
grenzen van zijn eigen ethische nor
men. Actieve euthanasie bij demen
ten zal waarschijnlijk geen plaats in 
het behandelingsarsenaal van de 
praktiserend arts gaan innemen, met 
wat voor verklaring goed bedoelende 
familieleden ook staan te wapperen. 
Slechts de volstrekt vegeterende pa
tiënt bij wie we ons een chronisch en 
uitzichtloos lijden kunnen voorstel
len, komt hier mogelijk voor in aan
merking, hoewel je ook hier geen 
arts toe zal kunnen dwingen. 
Waarschijnlijk zal minister Els Borst 
straks dus geen spuitje van de dokter 
krijgen als ze haar kinderen niet 
meer herkent of ongepaste liederen 
gaat zingen. • 

Guido Frankfurther, huisarts in 
opleiding en bestuurslid van de 

afdeling Amsterdam-Binnenstad. 
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ALV 62: CONGRESAGENDA (vervolg) 
ZATERDAG 30 maart 1996 (vervolg) 

13.00- 14.00 DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN DIVERSE ONDERWERPEN I 
6 bijeenkomsten parallel 

14.10- 16.00 INVESTEREN IN DE TOEKOMST (technologie) 
parallelle deelsessies 

16.10- 16.55 Toespraak fractievoorzitter 
Tweede Kamer 

16.55- 17.40 ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

vanaf 18.15 

vanaf 20.00 

Schorsing 

Diner 

Avondprogramma met onder meer: 

"Kanttekeningen bij Technologische vernieuwing" 
door R. Paijens 

Cabaret 

Feest 

ZONDAG 31 maart 1996 

09.30 - 09.40 Heropening congres door congresvoorzitters 
Toelichting door congresleiding over gang van zaken 

09.40 - 11.00 SOCIALE ZEKERHEID 
plenair 

11.00 - 11.30 Toespraak partijvoorzitter 

11.30 - 12.15 Toespraak Hans van Mierlo plenair 

12.15- 12.45 pauze 

12.45 sluiting stembussen 

12.45- 13.45 INVESTEREN IN DE TOEKOMST (technologie) 
plenair- conclusies n.a.v. deelsessies 

13.55- 14.55 DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN DIVERSE ONDERWERPEN 11 
6 bijeenkomsten parallel 

15.05 -· 16.05 COMMUNICATIEBIJEENKOMSTEN MET FRACTIES 
parallelle bijeenkomsten per onderwerp 

16.15 - 16.45 Interview met bewindslieden 
plenair 

16.45 uitslag verkiezingen en sluiting congres 

amendeerbarre stukken: 

coogJresboek B 

Dem. 95/18 pag. 32 
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I ALV 62: CONGRESINFORMATIE 

Waar en wanneer? 
In het voorjaar van 1996, op zaterdag 30 en zondag 31 
maart, zal alweer het derde Congres Nieuwe Stijl (CNS 
111) plaatsvinden. 
Misschien staat het vorige Congres Nieuwe Stijl, dat op 
4 en 5 maart in Papendal werd gehouden, nog vers in 
uw geheugen. Dan weet u dus dat dit een congres 
gaat worden dat u zeker niet mag missen. Maar ook 
als u nog nooit een Congres Nieuwe Stijl heeft 
bijgewoond, dit wordt een topperi KOMEN DUS. 
Het congres wordt gehouden in Congres Centrum 
Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout, 
telefoon: 0252-378423. U kunt zich d.m.v. de bon op 
pagina 43 en 44 van dit Katern opgeven. 

Waar gaat het over? 
CNS 111 kent drie hoofdonderwerpen. De meeste tijd is 
ingeruimd voor "Investeren in de toekomst 
(Technologie)". Dit onderwerp zal in eerste instantie 
plenair behandeld worden. Daarna gaat het congres 
uiteen in deelsessies. In deze deelsessies worden 
onderdelen van het onderwerp besproken en de 
plenaire besluitvorming voorbereid. Zondag neemt het 
congres plenair de definitieve besluiten over dit 
onderwerp. 
De twee andere hoofdonderwerpen van het Congres 
Nieuwe Stijl zijn "Natuur-ontwikkeling en 
Cultuurlandschappen" en "Sociale Zekerheid" . 

Een Congres Nieuwe Stijl betekent echter meer dan 
besluitvormende discussie: het congres biedt u een 
twaaftal discussiebijeenkomsten waaruit u een keuze 
kunt maken. Tijdens deze discussiebijeenkomsten, die 
gaan over actuele onderwerpen, kan de zaal in 
discussie gaan met politici en experts. Een levendig 
debat staat hierbij centraal. 

Voor de complete agenda van ALV 62 verwijs ik u naar 
pagina 3 en 4 van dit Katern; de teksten en 
congresresoluties over "Investeren in de toekomst 
(Technologie)", "Natuurontwikkeling en 
Cultuurlandschappen" en "Sociale Zekerheid" vindt u 
vanaf pagina 10 . Ook een korte beschrijving van de 
discussiebijeenkomsten vindt u in dit Katern. 

Congresboek A 
Ongeveer twee weken voor aanvang van het congres 
zal congresboek A gereed zijn. In dit congresboek vindt 
u alle moties en amendementen die zijn ingediend 
n.a.v. de congresresoluties. Als u congresboek A 
thuisgestuurd wilt hebben, dan kunt u daarvoor gebruik 
maken van bon op pagina 41 van dit katern. 

Congresboek B 
Hierin worden de Actuele Politieke Moties en 
aanvullende informatie weergegeven. Congresboek B 
is op het congres bij de verschillende balies 
beschikbaar. 
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Nog nooit een congres meegemaakt? 
Het wordt hoog tijd daar iets aan te doen! 
Speciaal voor nieuwe leden en mensen die nog nooit 
op een congres van D66 zijn geweest, ligt er bij de 
info-balie een folder klaar die u alles vertelt over het 
reilen en zeilen op een Congres Nieuwe Stijl. 
Daarnaast wordt er door het Opleidingscentrum van 
D66 op zaterdag 30 maart een workshop georga
niseerd speciaal voor nieuwe leden. Maar deze 
workshop kunt u natuurlijk ook bezoeken als u al 
langer lid van D66 bent! 

Kinderopvang! 
Ook tijdens een Congres Nieuwe Stijl zorgt D66 ervoor 
dat u ongestoord van alles kan genieten; gedurende 
het dagprogramma op zaterdag en zondag is er 
kinderopvang beschikbaar. De crèche is voorzien van 
eenvoudige speeltjes voor de kinderen en wordt 
begeleid door vrijwilligers. De ouders dienen zelf voor 
eten en drinken voor de kinderen zorgen. 
Mocht u van plan zijn gebruik te maken van de 
kinderopvang, dan kan dit via de bon op pagina 41 van 
dit katern of telefonisch: 070-356 6066. 

Overnachten 
Naast het formele programma biedt het Congres 
Nieuwe Stijl 's avonds de mogelijkheid om met elkaar 
na te praten of onder het genot van een drankje te 
genieten van wat het congres aan entertainment te 
bieden heeft. In een volgende Democraat kunt hier 
meer over lezen. 
Na deze gezellige avond kunt u overnachten in 
Congres Centrum Leeuwenhorst Hiervoor zijn 
hotelkamers in verschillende prijsklassen beschikbaar. 
U kunt een kamer reserveren door het registratie
formulier op pagina 43 en 44 van dit katern in te vullen. 
Ook kunt u zich via dit formulier opgeven voor het 
diner van zaterdagavond. 
Het Hoofdbestuur heeft ervoor zorg gedragen dat een 
verblijf van twee dagen inclusief entree, diner en 
overnachting u niet meer dan f 100,- hoeft te kosten. 

Ontspanning 
Congrescentrum Leeuwenhorst is een optimale 
accomodatie om te congresseren. Naast mooie 
vergaderzalen biedt het de mogelijkheid om inspannen 
en ontspannen te combineren: bars, restaurants, 
tennis- en squashbanen, zwembad en fitnessruimte 
zijn aanwezig. Leeuwenhorst ligt naast een 
prachtig natuurgebied en het strand, goed voor een 
fietstocht of wandeling. Fietsen kunnen bij het 
congrescentrum gehuurd worden. 
Maar ook D66 heeft voor ontspanning gezorgd tijdens 
het congres. Op beide dagen zullen er enkele 
speelfilms vertoond worden. 
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I ALV 62: DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN I 
Tijdens het derde Congres Nieuwe Stijl kunnen, zoals 
inmiddels bij deze congressen gebruikelijk is, 
gedurende de beide dagen een aantal discussiebijeen
komsten gevolgt worden. In totaal worden 12 
discussiebijeenkomsten aan de leden aangeboden. 
De discussiebijeenkomsten zullen naast door het 
Landelijk Secretariaat o.a. georganiseerd worden door 
het Opleidingscentrum, de Bestuurdersvereniging en 
het Wetenschappelijk Bureau. Ook de Jonge 
Democraten zullen een bijeenkomst organiseren. 

FLEXIBILISERING VAN DE 
ARBEIDSMARKT 
Zowel bij ondernemers als werknemers groeit de 
behoefte aan flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bij 
werknemers wordt de behoefte gevoeld om in verschil
lende fasen van het leven de arbeidsduur beter aan te 
passen aan de eigen omstandigheden. Hierbij kan 
gedacht worden aan zaken als deeltijd-VUT, pre-pen
sionering en flexibele pensionering, 'sabbatical leave', 
bevorderen van deeltijdwerk. Bij werkgevers bestaat de 
behoefte aan flexibel werken om de drempels voor het 
in dienst nemen van personeel zo veel mogelijk te 
verlagen, bijvoorbeeld d.m.v. versoepeling van het 
ontslagrecht en het oprekken van de dagspiegeL Door 
het verschil in uitgangspunt zullen de voorgestelde 
maatregelen door ondernemers en werknemers voor 
de flexibilisering van de arbeidsmarkt niet altijd 
overeenkomen. Hoe zouden de voorgestelde maatre
gelen op elkaar kunnen aansluiten. Hierover zal van 
gedachten kunnen worden gewisseld tijdens deze 
bijeenkomst. 

SOCIALE SAMENHANG EN VEILIGHEID 
De toename van de criminaliteit stelt de samenleving 
voor nieuwe en grotere problemen. Een groeiend 
gevoel van onveiligheid doet afbreuk aan de sociale 
samenhang en ondermijnt het vertrouwen in de over
heid. Bestrijden van (gevoelens van) onveiligheid door 
middel van het strafrecht is echter niet meer dan het 
sluitstuk van een brede maatschappelijke aanpak. 
Gestreefd moet worden naar preventieve criminaliteits
bestrijding door het zoveel mogelijk creëren van sociale 
samenhang en veiligheid, niet alleen feitelijk maar ook 
in de beleving van mensen. Over dit onderwerp zal op 
het komende congres een voorzet gegeven worden ter 
voorbereiding van de besluitvorming over dit onderwerp 
op het najaarscongres '96. 

OUDEREN 
Deze discussiebijeenkomst zal een discussie op 
'hoofdlijnen' worden over de gevolgen van de 
vergrijzing op de langere termijn. De jongere en 
middelbare generaties van nu zullen er rekening mee 
moeten houden dat de levensstandaard die de 
overheid hen kan garanderen wanneer zij zelf tot de 
ouderen zullen behoren, verhoudingsgewijs minder 
hoog zal zijn dan de levensstandaard van de huidige 
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ouderen. Bij een verschuiving van de verhouding 
tussen draagvlak en draaglast zal naar alle waar
schijnlijkheid blijken dat er grenzen zijn aan de 
solidariteit tussen generaties. Zal het adagium 
'jongeren voor ouderen zal onder druk van demografi
sche ontwikkelingen vervangen worden door 'ouderen 
voor ouderen'? En zal dit vooral gaan neerkomen op 
'ouderen voor zichzelf' of 'ouderen voor elkaar'? 
Deze vragen zullen centraal staan in deze discussie
bijeenkomst. 

MEDISCH-ETHISCHE VRAAGSTUKKEN 
Mag alles wat kan? Vinden we alle (technologische) 
mogelijkheden op medisch gebied ook moreel juist? Op 
welke punten moet de overheid door wetgeving of 
regulering ingrijpen om ontoelaatbaarheden te voor
komen c.q. grenzen te stellen? Concreet gaat het dan 
over de volgende onderwerpen: euthanasie, levensba
eindigend handelen niet op verzoek (bijvoorbeeld bij 
pasgeboren baby's en demente ouderen), medisch 
onderzoek op wilsonbekwamen, selektie prenatale 
diagnostiek en abortus, geslachtskeuze en voort
snellende medische technologie op het gebied van 
DNA- en chromosomenonderzoek. Bij het laatst 
genoemde onderwerp komt aan de orde het risico van 
tweedeling in de samenleving op grond van 
gezondheid. 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
Deze bijeenkomst zal worden aangegrepen om tot 
oprichting van een MKB-kring (Midden- en kleinbedrijf) 
binnen D66 over te gaan. Uitgangspunt is dat belangen 
van het MKB binnen D66 effectiever kunnen worden 
besproken dan via de logge koepelorganisaties. 
Tijdens deze bijeenkomst zal een schets over het MKB 
in Nederland worden gegeven en komen thema's aan 
de orde als belasting- en premiedruk in de 
bedrijfsvoering,. moderne democratisering van de 
onderneming, arbeidsrecht in Nederland, duurzaam 
ondernemen, bedrijfsopvolging en banen scheppen. 
Indien u nu reeds belangstelling hebt kunt u contact 
opnemen met Paul Kok, 020 6964606 (overdag), 030 
2341145 ('s avond). 

OPLEIDINGSCENTRUM: 
MAAK KENNIS MET D66 
Wat zijn de belangrijkste doelen van D66 én hoe kan ik 
als lid actief worden in de partij, dat zijn de twee 
belangrijkste zaken die in deze workshop van het 
Opleidingscentrum aan bod komen. 
Samen met enkele prominente leden van D66 zult u 
hierover worden geïnformeerd en wordt er met u van 
gedachten gewisseld. 
Deelnemers ontvangen tijdens de workshop gratis de 
publikatie 'Maak kennis met D66', een uitgave van het 
Opleidingscentrum van D66. 
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ALV 62: DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN I 
WORKSHOP 'MACHT EN POLITIEK' 
Zowel macht als politiek zijn begrippen waarvan 
iedereen wel denkt te weten wat ze betekenen tot men 
vraagt beide begrippen precies te omschrijven. 
Macht past bij rechtspraak, bij dictatuur, bij beloning en 
straf. Heeft te maken met het kennen van de juiste 
mensen, hiërarchische plaatsbepaling charisma èn 
hangt nauw samen met de politiek. Machtsuitoefening 
is in de politiek immers een van de meest gehanteerde 
en gevarieerde middelen. Het Opleidingscentrum biedt 
de congresganger de kans dit onderwerp met elkaar te 
bespreken. 

BESTUURDERSVEREN/GING: 
HET SOCIALE GEZICHT VAN GEMEENTEN 
Op 1 januari treedt de nieuwe Algemene bijstandswet 
in werking. Voor gemeenten brengt dit een aantal 
veranderingen teweeg. Ze krijgen meer ruimte voor 
eigen beleid. De financiële middelen zijn echter 
beperkt. De gemeenten moeten dus keuzes maken: in 
welke gevallen wordt wel of niet een aanvullende 
uitkering verstrekt? 
De beste manier om de aanslag op het bijstandsbudget 
te beperken is door mensen aan het werk te helpen. 
Welke rol kunnen gemeenten daarin spelen? 

JONGE DEMOCRATEN: 
Afhankelijk van de actualiteit en de te verwachten 
belangstelling zullen de Jonge Democraten een keuze 
maken uit één van de volgende twee onderwerpen: 

ASIELZOEKERS EN DEMOCRATIE 
Asielzoekers zijn, zolang zij in de toelatingsprocedure 
zitten, uitgesloten van het democratisch proces. Dit 
geeft hen een uitermate zwakke positie en leidt 
gemakkelijk tot ophoping van frustraties. De kwaliteit 
van de woonomstandigheden waarin zij verkeren speelt 
hierin een belangrijke rol. Zeker nu de proceduretijd op 
kan lopen tot zo'n twee jaar wordt dit probleem steeds 
ernstiger. In deze workshop willen de Jonge Demo
craten nadenken over politieke oplossingen hiervoor. 

DE INDUSTRIËLE KRACHT VAN 
NEDERLAND 
Als uitgangspunt van de workshop bij dit onderwerp zal 
een analyse dienen van wat Nederland te bieden heeft 
aan industrie in vergelijking met andere landen. 
Aspecten als een vergelijking van de vestigingskosten, 
ligging e.d. zullen hierbij aan de orde komen. 
Van daaruit zal een beleid geformuleerd moeten 
worden over onderwerpen als het subsidievraagstuk, 
belastingen, investeringen in infrastructuur, opleidings
niveau en kennisoverdracht via technologiecentra. Ook 
het handelsbeleid kan hierbij ter sprake komen. 

JONGE ONDERZOEKERS: 
TECHNOLOGIEBELEID EN JONGEREN. 
Een technologiebeleid dat geen aandacht besteed aan 
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het imago van techniek bij jongeren is niet compleet. 
Te weinig jongeren kiezen tegenwoordig voor een 
loopbaan in de techniek. Met name op het niveau van 
lager- en middelbaar beroeps-onderwijs ontstaat een 
tekort aan arbeidskrachten. Beeldbepalend daarbij is 
de onbekendheid en ongeïnteresseerdheid in techniek. 
Het complete technologie-beleid vereist een strategie 
om jong Nederland te interesseren voor en daardoor 
enthousiast voor techniek te krijgen. 

Hoe komt het nu dat zowel de overheid als het 
bedrijfsleven middels een veelheid aan acties positieve 
signalen uitzenden over de keuze voor techniek, terwijl 
die signalen door de doelgroep als maar niet 
ontvangen worden. 

Technologie-beleid en technologie-voorlichting moet 
participerende voorlichting zijn. Kinderen prikkelen, 
nieuwsgierig maken en uitdagen om in grote getale op 
school en na school techniek aan te raken en te 
ontdekken. Dat is de opdracht die in vele landen om 
ons heen door samenwerkingsverbanden van overheid 
en particulier initiatief enthousiast vormgegeven wordt. 
Ook Nederland verdient zo'n infrastructuur. Aan de 
hand van een korte inleiding, demonstraties en een 
aantal stellingen willen we congresgangers uitdagen de 
intïerende en faciliterende rol van de overheid ten 
aanzien van techniekvoorlichting voor jongeren ook 
werkelijk gestalte te geven. 

EUROFRACTIE: 
INTEGRATIE VAN MILIEU OP EUROPEES 
NIVEAU DOOR FINANCIELE PRIKKELS 
Discussie bijeenkomst m.m.v. leden van het Europees 
Parlement en de Tweede Kamer. 

Integratie van milieu-aspecten in alle andere 
beleidsterreinen staat nog in de kinderschoenen. Een 
van de meest effectieve manieren om deze integratie 
te stimuleren is via financieel-economische prikkels. 
Milieubelastingen kunnen een belangrijke impuls 
geven; een lager BTW-tarief voor milieuvriendelijke 
producten en arbeidsintensieve dienstverlening 
versterkt de concurrentiepositie van deze produkten. 
Bovendien wordt de werkgelegenheid gestimuleerd. 
Een andere methode om meer aandacht te vragen 
voor de integratie van milieu is het groenen van het 
Bruto Nationaal Produkt (BNP) en de nationale en 
Europese begrotingen. In deze berekeningen moet het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de aantasting 
van het milieu worden meegerekend. 
Zowel op nationaal als Europees niveau maakt D66 
zich sterk voor een groene boekhouding. Tijdens deze 
bijeenkomst kunt u met leden van het Europees 
Parlement en de Tweede Kamer van gedachten wis
selen over het huidig beleid en de voorstellen van D66. 
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ALV 62: STATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT (wijzigingsvoorstellen) 

BESLUITVORMING OVER STATUTEN OPNIEUW 
GEAGENDEERD voor ALV 62 
Op ALV 61 waren iets minder dan 5% van de stemge
rechtigde leden van D66 aanwezig. Reglementair 
mogen wijzigingsvoorstellen Statuten alleen bij dat 
quorum behandeld worden. Dit betekent dat globaal % 
van de voorstellen t.a.v. dit onderwerp op ALV 62 
opnieuw geagendeerd is. In "peilende" zin is over al 
deze voorstellen wel gediscussieerd. 

Het Hoofdbestuur stelt alle hieronder genoemde 
wijzigingsvoorstellen opnieuw aan de orde in ALV 
62. Het Hoofdbestuur wijst erop dat dan, conform 
Statuten art. 30 lid 1 géén quorum aanwezig behoeft te 
zijn. 

Eind december zal een informatiepakket met 
gedetailleerde verslaglegging en uitwerking van zowel 
besluitvorming als van de "peilingen" op ALV 61 
klaarliggen. U kunt dit op aanvraag tegen betaling van 
f5,00 krijgen toegestuurd. Via de bon op pagina 41 van 
dit Katern kunt u dit pakket bestellen. 

ALV 62: HOOFDBESTUURSVOORSTELLEN TOT 
WIJZIGING VAN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 
plaats 
DEM 95/5 kat. pag. 10 Vm 13 

DEM 95/6 kat. pag. 4 
DEM 95/5 kat. pag. 27/28 

DEM 95/6 kat. pag. 4 

DEM 95/5 kat. pag. 29 

DEM 95/5 kat. pag. 30 

DEM 95/5 kat. pag. 33 
DEM 95/5 kat. pag. 4 
DEM 95/5 kat. pag. 34 
DEM 95/5 kat. pag. 39 

Congresboek A ALV 61 
pag. 39 AM 

voorstellen 
S.001a Vm 
S.016a 
S.007e2 
4.001a Vm 
4.003c 
4.001h+ Vm 
4.001m+ 
4.008b en 
4.008d 
4.017a en 
4.017b 
5.020d 
5.020d+ 
5.021a 
S.017a Vm 
S.020a 

61.4017 

I ALV 62: FINANCIEN I 
AFDELINGS- EN REGIO
BIJDRAGEREGELING 1997 

In totaal zal f 300.000,- in de begroting 1997 worden 
opgenomen ten behoeve van de regio's en afdelingen. 
(Hiermee is de regeling gelijk aan de door het HB 
voorgestelde regeling van 1996). Dit bedrag is onder te 
verdelen in een algemene bijdrage, een projektsubsidie 
en ledenwerving en heeft een voorlopig karakter. Het 
definitieve bedrag zal worden vastgesteld, met 
inachtneming van de ervaringen die met de nieuwe 
afdrachtregeling 1996 worden opgedaan. 

Indien de invulling van de regeling niet wijzigt, zal de 
afdracht van f 15,00 per betalend lid ad f 9,30 recht
streeks worden betaald aan de afdelingen. 
De resterende f 5, 70 per betalend lid zal worden 
verdeeld over de regio's met dien verstande dat elke 
regio een vast bedrag van f 1.000,- zal ontvangen. 

De uitkering van de algemene bijdrage zal, zowel aan 
de regio's als aan de afdelingen, uitgekeerd worden in 
de vorm van 2 voorschotten en een definitieve 
afrekening. Regio's en afdelingen komen alleen in 
aanmerking voor een bijdrage als een door de ARV of 
AA V goedgekeurde en door een kascommissie 
gecontroleerde jaarrekening van het afgelopen jaar en 
een door de ARV of AAV goedgekeurde begroting van 
het lopende jaar wordt verstuurd aan het Landelijk 
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Secretariaat, t.a.v. de Financiële Administratie. 

Naast de algemene bijdrage zal in de begroting 1997 
tevens een apart bedrag van f 20.000,- worden 
gereserveerd voor activiteiten aan de basis. Elke 
afdeling of regio kan op grond hiervan om een bijdrage 
van het HB in de kosten van activiteiten verzoeken, 
mits dit verzoek vergezeld wordt van een deugdelijke 
begroting voor deze activiteit. 

Tenslotte zal in de begroting 1997 een bedrag van 
f 40.000,- worden opgenomen ten behoeve van 
ledenwerving. 

In verband met het ontbreken van het vereiste quorum 
op ALV 61 kan het HB voorstel voor de afdracht
regeling 1996 niet worden uitgevoerd, voordat ALV 62 
deze afspraken bevestigt. Wel is de ALV ermee 
accoord gegaan dat het HB op contractbasis en in 
overleg met de regio's de afdracht over 1996 conform 
het voorstel distribueert. Er wordt hard gewerkt aan 
afspraken met de regiobesturen zodat het geld al voor 
ALV 62 (30/31 maart 1996) kan worden overgemaakt. 

Namens het Hoofdbestuur, 

Robert van Lente 
Tweede penningmeester. 
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I ALV 62: FINANCIEN 

CONTRIBUTIEREGELING 1997 

1. Gewone en buitengewone leden (*) 
- Met onderstaande richtlijnen kunt u zelf de hoogte van uw contributie bepalen. Leden betalen hun contributie naar 

individuele draagkracht. 

Voor: bij een belastbaar financiert u: 
inkomen van: 

40 gulden (minimumbedrag) Administratie; partijblad Democraat 

90 gulden 25.000 of minder én afdracht aan regio's 

150 gulden 25.000 - 40.000 én gerichte ledenopvang; verdere verbeteringen in organisatie en commu
nicatie 

220 gulden 40.000 - 60.000 én verdere verbeteringen in verkiezings- en ledenwerfcampagnes 

300 gulden 60.000 - 80.000 meer edities Democraat; meer actuele informatie aan leden 

meer dan 80.000 en per 10.000 én verwezenlijking doelstellingen op lange termijn. 
300 gulden 50,- meer 

Minimumcontributie 
Gemiddelde contributie 

- Nieuwe leden: 

= 40 gulden 
= 125 gulden 

U betaalt het lopende en de nog komende kwartalen 
van het kalenderjaar waarin u lid bent geworden. 
Voor ieder kwartaal is een kwart van de jaarlijkse 
contributie (zoals hierboven vermeld) verschuldigd, 
Daar de administratiekosten voor dit eerste jaar 25 
gulden bedragen, is dit de minimum bijdrage, ook als 
u na berekening van uw contributie op een lager 
bedrag uit zou komen. 
Voor de betaling dient u gebruik te maken van de 
acceptgirokaart die u krijgt toegestuurd. U wordt 
verzocht de contributie per omgaande te voldoen. 

- Samenwonende D66-leden: 

Daartoe kunt u uw (post)bank machtigen voor een 
overboeking per kwartaal naar D66, (Giro 413 1966) 
o.v.v. 'contributie' en uw lidmaatschapsnummer. U 
dient een ondertekende kopie van deze machtiging 
op te sturen naar het landelijk Secretariaat. 

- Voor de betaling dient u gebruik te maken van de 
acceptgirokaart die u telkens vóór aanvang van het 
nieuwe kalenderjaar krijgt toegestuurd. U wordt 
verzocht de contributie per omgaande, en uiterlijk op 
1 februari, te voldoen. Wilt u a.u.b. geen wijzigingen 
aanbrengen op de acceptgirokaart ? 

- Eenmaal betaalde contributie kan niet worden 
teruggevorderd. 

- De contributie is als gift aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. 

I 

U kunt ieder 10 gulden van uw contributie aftrekken. 
U behoudt dan beiden uw volledige lidmaat
schapsrechten, maar u krijgt per editie één partijblad 
Democraat, één regioblad en één afdelingsblad 
toegestuurd. U dient dit eenmalig schriftelijk te 
melden aan het landelijk Secretariaat. 

* Buitengewone leden zijn leden die niet de Nederlandse nationaliteit 
hebben, niet in Nederland wonen en bovendien minimaal 18 jaar 
oud zijn. 

- Betaalt u in één jaar 3.300 gulden of meer aan 
contributie, dan kunt u voortaan worden vrijgesteld 
van contributie-verplichtingen. 

- Indien de minimumcontributie van 40 gulden per jaar 
nog als te hoog wordt ervaren, kunt u zich schriftelijk 
(en vertrouwelijk) tot de penningmeester van het 
Hoofdbestuur wenden. Er kan dan vermin-dering of 
ontheffing van de lidmaatschapsgelden worden 
verleend. 

- De contributie kan in termijnen worden betaald. 

Katern Democraat 8, 1995 

2. Donateurs 
U ontvangt één keer per jaar een speciale donateurs
nieuwsbrief. De minimumdonatie is per jaar 10 gulden, 
terwijl 66 gulden het richtbedrag is. Meerdere donaties 
per jaar is mogelijk. De bedragen zijn als gift aftrekbaar 
van de inkomstenbelasting. 
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ALV 62: VACATURES BESTUREN EN COMMISSIES 
Tweede kennisgeving van de vacatures waarin de ALV 
op 30 en 31 maart 1996 zal voorzien. 

De kandidaatstelling sluit op dinsdag 30 januari 1996 
om 12.00 uur. Ingevulde kandidaatstellingsformulieren 
moeten dan binnen zijn bij het Landelijk Secretariaat 
(LS). Kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijgbaar bij 
het Landelijk Secretariaat, Noordwal 10, 2513 EA Den 
Haag, tel. 070-356 6066. De meeste vacatures 
ontstaan doordat het lid in het voorjaar aan het einde 
van zijn/haar zittingstermijn komt. 

Hoofdbestuur I Dagelijks Bestuur 
secretaris organisatie 
Het Hoofdbestuur heeft het recht om een voordracht te 
doen voor de functies in het Dagelijks Bestuur. 
Een profiel kunt u opvragen bij het Landelijk 
Secretariaat. 
Info: Wim Vrijhoef (partijvoorzitter), 026 - 361 4713 of 
Jan-Dirk Sprokkereef (LS), 070 - 356 6066. 

Financiële commissie 
voorzitter (einde laatste termijn) 
+ 1 lid (einde 2e termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Ewout 
Cassee (voorzitter FC ): 023 - 524 9147. 

Geschillencollege 
1 lid (einde 1 e termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Minne 
Dijkstra (voorzitter GC ): 020 - 625 0136. 

Landelijke Verkiezingscommissie 
voorzitter (einde maximale termijn) 
2 leden (einde 1e termijn) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Gert 
Warmerdam (voorzitter LVG): 079- 361 7916. 

Rapportagecommissie 
voorzitter (herkiesbaar) 
2 leden (waarvan 1 herkiesbaar) 
Info: bel 's avonds of in het weekend met Jim van 
Beusekom (voorzitter RC): 070- 362 0922. 

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 
penningmeester (einde maximale termijn) 
2 leden (einde 1e termijn, herkiesbaar) 
Info: bel met de SWB in kantooruren: 070 - 356 6039. 
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Bestuur Opleidingscentrum 
voorzitter (einde maximale termijn) 
1 lid (einde 2e termijn, nog onbekend of herkiesbaar) 
Info: bel in kantooruren met Leo Pinxten (directeur 
Opleidingscentrum): 070 - 356 6043. 

Taak: 
De voorzitter van het Opleidingscentrum treedt zowel 
intern als extern op namens het Opleidingscentrum. 
Hij/zij onderhoudt actief de interne contacten naar 
bestuur en bureau alsmede de externe contacten naar 
partijbestuur, bestuurdersvereniging, SWB en 
kamerfractie. Daarnaast onderhoudt hij/zij ook de 
contacten met de besturen van opleidingsinstituten van 
andere politieke partijen. 
Hij/zij leidt de vergaderingen van het bestuur en bereidt 
deze samen voor met de directeur van het Oplei
dingscentrum. De voorzitter houdt voeling met de 
dagelijkse gang van zaken van het bureau. 

Profiel: 
- een communicatieve, bindende persoonlijkheid; 
- goede contactuele eigenschappen; 
- bezit leidinggevende capaciteiten; 
- goed gevoel voor politieke verhoudingen; 
- affiniteit met het politieke handwerk in 

vertegenwoordigende lichamen; 
- brede interesse in het verenigingswerk van D66; 
- affiniteit met opleidingswerk; 
- bereid en kundig om bijeenkomsten, cursussen of 

symposia van het Opleidingscentrum te leiden. 

Het bestuur van het Opleidingscentrum heeft statutair 
het recht om een voordracht te doen voor de functies 
in het bestuur van het Opleidingscentrum. 
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ALV 62: NATUURONTWIKKELING EN 
CULTUURLANDSCHAPPEN 

Onderstaande tekst is NIET amendeerbaar. 
Zie voor de amendeerbare resolutie pag. 11 

1 INLEIDING 

In een kabinet van werk, werk en nog eens werk, en 
een beleid dat halverwege de negentiger jaren vraagt 
om economische impulsen, infrastructuur en veel 
woningbouw, hebben natuur (behoud, beheer en 
ontwikkeling) en (cultuur) landschappen niet de 
hoogste politieke prioriteit. Toch zijn deze onderwerpen 
essentieel voor D66. Zij hebben rechtstreeks te maken 
met de duurzaamheid van de samenleving, ons welzijn. 

Het Rijk heeft met het Structuurschema Groene Ruimte 
(1993) het kader neergelegd voor de afweging van de 
belangen van landbouw, natuur en landschap en 
verstedelijking in de komende jaren. 
Het huidige Kabinet heeft zich voor de uitvoering, 
volgens de lijnen van dit schema door rijk, provincies, 
gemeentes en waterschappen, verantwoordelijk 
gesteld. Nu ook de Eerste Kamer het Structuurschema 
heeft aanvaard kan gesteld worden dat er in grote 
lijnen over het "groene beleid" in Nederland 
overeenstemming bestaat. Voor een verantwoorde 
afweging van de in het geding zijnde belangen op 
lagere niveaus, is evenwel meer inzicht nodig dan 
beschikbaar was tijdens de opmaak van het 
structuurschema. Daarom is een aanpassing op 
nationaal en internationaal niveau gewenst. Voorts zijn 
verdergaande inventarisaties van de waarden van 
natuur en landschap voor de planning en uitvoering 
van inrichtingsactiviteiten op de lagere schaalniveaus 
noodzakelijk. In deze notitie wordt tevens ingegaan op 
die waarden die tot nu toe naar het oordeel van D66 te 
weinig aandacht hebben gekregen. Gedoeld wordt op 
aardkundige en cultuurhistorische waarden, die naast 
de natuurwaarden (waarvan de kennis de laatste jaren 
in hoog tempo is toegenomen) de kwaliteit bepalen van 
de diverse landschappen in Nederland. Aangezien er 
reeds vele initiatieven zijn tot herinrichting van 
landschappen, maar de hoeveelheid beschikbare 
financiële middelen altijd beperkt is, dient op grond van 
verdergaande inventarisaties tevens tot duidelijke 
prioriteitstellingen gekomen te worden. Op de 
verschillende schaalniveaus zal besloten moeten 
worden wat beschermd dient te worden en waar 
verdere ontwikkeling, ook natuurontwikkeling kan 
worden toegestaan. 

2 NATUURWAARDEN EN 
NATUURONTWIKKELING 

Het bontgeschakeerde Nederlandse landschap was 
van het begin van onze jaartelling grotendeels begroeid 
met loofbomen. Vanwege de sterk uiteenlopende 
bodemgescheldheid en waterhuishouding huisvestte 
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het woud een grote verscheidenheid aan planten en 
dieren (ook in genetisch opzicht). Reeds de weinige 
vroegste bewoners van het voor het grootste deel natte 
en slecht toegankelijke land hebben op uiteenlopende 
manieren dit landschap geleidelijk aan veranderd. 
Hieruit zijn voortgekomen: 
(1) de uit meerdere perioden daterende oude 

cultuurlandschappen met een rijke veelvormigheid 
aan grote halfnatuurlijke begroeiingen, ontstaan 
door eeuwenlang extensief menselijk gebruik, 
zoals bijvoorbeeld droge heidevelden, 
blauwgraslanden en uiterwaarden; 

(2) het huidige, doorgaans zeer intensief gebruikte, 
genivelleerde agrarische landschap met 
sporadisch nog kleine restanten aan 
halfnatuurlijke begroeiingen; en 

(3) een nieuwe natuur waarin de menselijke invloed 
zo gering mogelijk is, de z.g. wildernis-natuur. 

Door uitvoering van een omvangrijk 
ruilverkavelingsprogramma en de toenemende 
verstedelijking zijn na de Tweede Wereldoorlog 
daadwerkelijk veel natuur- en landschapswaarden 
verloren gegaan. 
Deze voortdurende afname aan waarden wordt 
gelukkig niet meer geaccepteerd. Maatschappelijk is er 
behoefte ontstaan aan instandhouding en ontwikkeling 
van natuur- en landschap. 

De belangrijkste vereisten voor natuurgebieden zijn 
een zo goed mogelijke afscherming van schadelijke 
invloeden en een zo groot mogelijke omvang. Beiden 
vormen in Nederland een grote uitdaging. Met name de 
kwaliteit en hoeveelheid van het in- en uitgaande 
water is van, groot belang voor de Nederlandse natuur. 
Daarnaast moet benadrukt worden dat 
natuurontwikkeling in principe zou moeten inhouden: 
"een gebied creëren waarbinnen de natuur haar gang 
kan gaan." 

Gezien de beperkte omvang van de meeste 
Nederlandse natuurgebieden spelen verbindingen een 
belangrijke rol in het tegengaan van de versnippering 
en het daarmee gepaard gaande biodiversiteitsverlies. 
De vereiste verbindingen verschillen echter per soort: 
sommige soorten hebben aan een 'stapsteen' (stepping 
stone) of een tunnel genoeg, andere vereisen een 
brede strook. 
Naast gebiedsgericht beleid kunnen er ook belangrijke 
redenen zijn om in bepaalde gevallen een soortgericht 
beleid te voeren. 
Natuur ontwikkeling zal ook op de huidige 
landbouwgronden moeten worden gerealiseerd. De 
door D66 gewenste meer extensieve landbouw zou 
met natuurontwikkeling kunnen worden gecombineerd. 

De mogelijkheden voor het behoud van natuur in 
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Nederland zijn beperkt gezien de sterk gewijzigde 
samenstelling van water, bodem en lucht en de almaar 
toenemende bebouwing en infrastructuur. D66 vindt het 
zaak de keuze van te beschermen en te ontwikkelen 
natuurgebieden en van de te gebruiken middelen zo 
zorgvuldig mogelijk te maken. 
Als maatstaf moet gelden dat er wezenlijk wordt 
bijgedragen aan het in stand houden van biodiversiteit. 
Het heeft vanuit natuurbeschermingsoogpunt minder 
prioriteit voorrang te geven aan het beschermen van 
habitat-typen en soorten die elders (internationaal) 
veelvuldig voorkomen. 

Alhoewel de hogere gronden in Oost en Zuid 
Nederland op zich veel afwisseling bieden en een grote 
verscheidenheid aan soorten en ecosystemen 
herbergen, komt dit type landschap elders in West
Europa nog in grote mate voor. Vanuit een 
internationaal ecologisch perspectief hebben deze 
gebieden geen prioriteit. 

Veel van de hierboven genoemde prioriteiten vallen 
samen met de gebieden die vanuit een historisch
geografisch/archeologisch perspectief prioriteit 
verdienen. Met name geldt dit voor de wetlands. 

3 AARDKUNDIGE WAARDEN 

Aardkundige waarden zijn waarden die het gevolg zijn 
van allerlei natuurlijke (geologische) processen die op 
haar beurt weer het gevolg zijn van wind, water en ijs. 
Voorbeelden hiervan zijn stuwwallen, duinen, donken 
(rivierduinen), terrasranden, eskers (smeltwaterruggen) 
en dekzandruggen. 

Sommige delen van Nederland kunnen aardkundig 
worden beschouwd als internationaal zeer waardevol. 
In de zandgebieden zijn het vooral de vormen die 
verband houden met de vroegere aanwezigheid van 
landijs die de aandacht trekken. In het rivierengebied 
komen een groot aantal verschillende vormen voor, 
zoals stroomruggen, kommen en donken. In de 
kustgebieden zijn met name de wadden en duinen van 
grote aardkundige waarde. 

D66 vindt het van belang om voor onderzoek en 
onderwijs een grote verscheidenheid aan aardvormen, 
afzettingen en bodems te behouden als informatiebron 
over de Nederlandse aardkundige 
ontwikkelingsgeschiedenis. 
Eerbied voor het resultaat van de natuurlijke, 
aardkundige processen, dus voor ons aardkundig 
erfgoed is ook een belangrijk argument voor behoud 
van dergelijke waarden. 

4 CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

De verschillende cultuurlandschappen in Nederland 
herbergen een groot aantal cultuurhistorische waarden. 
De waarden .bestaan uit drie typen, te weten: 
1. de archeologische, tevens omvattend 

oudheidkundige waarden als terpen en 
kasteelterreinen; 
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2. de historische, die verbonden zijn met de 
geschiedenis van bouwkundige monumenten 
zoals boerderijen, kastelen en forten; 

3. de historisch geografische waarden. 
De historisch-geografische elementen en patronen 
vormen de weerslag van de oude inrichtings- en 
gebruiksvormen in het landelijk gebied. Het gaat 
daarbij om kavelvormen, wegsystemen en 
ontwateringspatronen, maar ook om dorpsvormen, 
dijken, sluizen en droogmakerijen. Daarnaast worden 
houtwallen, veenplassen, eendenkooien, landscheidin
gen, graften en allerlei andere bijzondere vormen van 
grondgebruik gerekend tot de historisch- geografische 
waarden. De historische buiten-plaatsen en 
landgoederen worden meestal apart beschouwd omdat 
hier vooral een combinatie van waarden bepalend is 
voor de kwaliteit. 

Het zijn met name het informatiemotief en het 
welzijnsmotief die gelden als belangrijkste redenen 
voor de zorg voor ons historisch cultuurlandschap. Bij 
het informatiemotief moet men denken aan de band 
met het verleden die in stand gehouden dient te 
worden. Het welzijnsmotief wijst op het feit dat men 
gediend is met een gevarieerde leefomgeving. De 
grote variatie aan cultuurhistorische elementen en 
patronen vormt de weerslag van de manier waarop 
eerdere generaties de inrichting van ons land tot stand 
hebben gebracht. De nu nog overgebleven elementen 
en patronen getuigen van dat verleden en bezitten 
daardoor wetenschappelijke en educatieve betekenis. 
Net als bij aardkundige waarden speelt de beleving van 
de cultuurhistorische waarden een grote rol bij de 
beleving van het totale landschap (inclusief de 
ecologische waarden). Het landschap verschaft 
mensen een regionale identiteit. 

Versnipperd overheidsbeleid ten aanzien van 
cultuurhistorische waarden 
Een probleem dat verantwoord omgaan met de 
cultuurhistorie in de weg staat, vormt het feit dat het 
beleid over verschillende ministeries is versnipperd. 
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu draagt ook zorg voor behoud van 
de historisch-geografische kwaliteiten van het 
Landschap. Onderzoek hieromtrent wordt bekostigd 
door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. Voor de archeologische en historisch
bouwkundige waarden is het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen primair verantwoordelijk. 
Deze beleidsmatige versnippering staat een eenduidige 
cultuurhistorische visie in de weg, terwijl de 
bouwkundige, historisch-geografische en 
archeologische waarden vaak in combinatie met elkaar 
voorkomen. 
De aardkundige waarden vallen onder 
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. 
D66 is van mening dat het Rijk in een 
samenwerkingsverband van de Rijks Oudheidkundige 
Dienst, de Topografische Dienst en het Staringcentrum 
van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek dient te 
komen tot topografische kartering van historisch-
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geografische waarden en patronen, en archeologische 
waarden, voor zover bekend. 

5 NATUURONTWIKKELING IN RELATIE 
TOT BEHOUD AARDKUNDIGE, 
ARCHEOLOGISCHE EN CULTUUR
HISTORISCHE WAARDEN 

Sinds de Oostvaardersplassen zich spontaan 
ontwikkelden tot een internationaal bekend 
natuurgebied, is natuurontwikkeling in Nederland in de 
belangstelling gekomen. Het is nu geaccepteerd in het 
beleid om verbindings- en bufferzones te creëren, 
maar de toepassing ervan in "oude 
cultuurlandschappen" blijft een hachelijke zaak, gezien 
het feit dat cultuurhistorische waarden zo gemakkelijk 
vernietigd kunnen worden. 
In deze gebieden zou natuurontwikkeling dan ook bij 
voorkeur tot verdere verweving van functies moeten 
leiden. Zo zou ecologisch verantwoord boeren sterk 
bevorderd dienen te worden. Oudheidkundige en 
archeologische waarden kunnen in zo'n situatie ook 
beter beschermd worden. Door middel van uitgekiende 
natuurontwikkelingsontwerpen kunnen bepaalde 
waarden goed worden geaccentueerd. Aangezien de 
belevingswaarde van deze "oude cultuurlandschappen" 
door bovengenoemde maatregelen sterk wordt 

vergroot, zal recreatie en toerisme zich meer dan in het 
verleden op deze gebieden gaan richten. Dit leidt tot 
versterking van de economische functies van deze 
gebieden. Behoud en ontwikkeling, met respect voor 
de zwakke functies in het landschap, kan dus ook in 
dat opzicht perspectiefvol zijn. 

6 EUROPEES PERSPECTIEF 

De in ons land gerealiseerde conceptie van een 
Ecologische Hoofdstructuur zou uitgebreid moeten 
worden tot een Europese structuur. Hoewel de be
stuursmogelijkheden op Europees Unie-niveau voor 
realisatie daarvan de beste condities in zich hebben, 
zal een dergelijk natuurbeleid zich ook uit moeten 
strekken tot de Midden- en Oosteuropese landen. De 
slotverklaring van de in oktober gehouden Sofia
conferentie geeft hiervoor aanknopingspunten. De 
Nederlandse inzet zal daarbij moeten zijn dat 
bescherming wordt geboden aan de meest bedreigde 
ecosystemen: de Europese bossen, natuurlijke 
graslanden, rivieren en kustzones. Ook een selectie 
van cultuurlandschappen dient Europese bescherming 
te verkrijgen. 

ALV 62: NATUURONTWIKKELING EN 
CULTUURLANDSCHAPPEN CONGRESRESOLUTIE 

Onderstaande congresresolutie is amendeerbaar. 

In het toekomstige beleid dient behoud van de 
bestaande natuur- en landschapswaarden voorop te 
staan. Kennis van die waarden dient vergroot te 
worden. 

2 D66 vindt dat alle te onderscheiden waarden van het 
landschap in samenhang met elkaar dienen te 
worden beschermd. Natuur- en cultuurwaarden 
hoeven elkaar in het beheer niet uit te sluiten. Bij 
natuurontwikkelings-projecten dienen de cultuur
waarden een volwaardige rol te spelen. 

3 D66 wil meer integratie van extensieve landbouw en 
natuur(ontwikkeling). Overheden dienen plaatselijke 
initiatieven, zoals boeren-milieucoöperaties die 
lokale natuur op boerenland willen beheren, te 
ondersteunen. 

4 D66 zal per provincie streven naar het vaststellen 
van kwetsbaarheidskaarten waarin zijn opgenomen 
de landschappelijke, natuur, ecologische, cultuurhis
torische en aardkundige waarden. Deze kaarten 
dienen als leidraad bij herziening van streek- en 
bestemmingsplannen. 
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5 D66 pleit voor de ontwikkeling van een 
cultuurhistorische landkaart. Hierin dienen de 
kenmerkende elementen en patronen van de 
geschiedenis te worden weergegeven. Van elk 
landschapstype dient minstens een voorbeeld be
schermd te worden. 

6 D66 is voorstander van een Europees Ecologische 
Hoofdstructuur - zich uitstrekend buiten het 
grondgebied van de 15 lidstaten - waarin behoud 
van de variatie in cultuurlandschappen en 
ecosystemen wordt gewaarborgd. 

7 Vanuit het oogpunt van te ontwikkelen en te 
behouden natuurgebieden, verdienen de volgende 
Nederlandse gebieden hoge prioriteit: 
(1) Het hele kustgebied van de Noordzee, met 

wadden, riviermondingen en duinen; 
(2) De Nederlandse meren, plassen en 

moerassen; 
(3) De Grote Rivieren en hun mondingen (o.a. 

Biesbosch); 
(4) De graslanden in de Zaanstreek, Waterland en 

Friesland. 
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ALV 62: INVESTEREN IN DE TOEKOMST 
(technologie) 

Onderstaande tekst is NIET amendeerbaar. 
Zie voor de amendeerbare resolutie pag. 25 

1 INLEIDING 

1.1 Strategische ambities met betrekking tot 
economie, milieu en technologie 

Wellicht woont u over twintig jaar in de gezelligste 
compacte stad van Nederland. Intiem 30 hoog op 
elkaar gestapeld, bewoont u een huis van tenminste 
vijf kamers met op elke tiende etage een levensechte 
botanische tuin, in het souterrain een riant zwempaleis 
en een windmolen op het dak. Eens was de grond 
waarop u woont zwaar vergiftigd, nu zoeft u met de 
magnetische monorail van hot naar her en geniet in uw 
comfortabele fietsmobiel van uitgebreide bosrijke 
landerijen, waar ooit een mestprobleem bestond. U 
geniet van uw 20-urige tele-werkweek waarvan het 
inkomen dient als aanvulling op een eens fel 
bevochten maar misschien nog te mager 
basisinkomen. Financieel maakt u het evenwel goed, 
want de prijzen zijn flink gezakt evenals de 
belastingen. Trots vertellen we onze kleinkinderen hoe 
we de 20-ste eeuw hebben overleefd. 

Elementen uit deze visionaire beelden zult u 
ongetwijfeld uit eigen ervaring herkennen. Dan zult u 
ook weten dat dergelijke ideeën, of we ze nou positief 
of kritisch opvatten, niet zelden het begin vormen van 
strategieformulering en veranderingsprocessen. Ideeën 
over de toekomst leiden tot bepaalde beslissingen die 
op hun beurt mede de toekomst bepalen. 

In dit congres staat de vraag centraal op welke wijze 
bestaande en nieuwe technologieën ons kunnen 
helpen een gewenst toekomstbeeld kunnen realiseren. 
Een nadere oriëntatie op deze vraag is noodzakelijk, 
want de positie van Nederland als technologie-land 
staat onder druk en daarmee ook het economisch 
fundament van dat toekomstbeeld. Op het eerste 
gezicht gaat het goed met de economie: veel nieuwe 
banen, een lage interestvoet, lage inflatie en 
toenemende bedrijfswinsten.Deze ontwikkelingen 
vertroebelen evenwel een zorgwekkender beeld, 
waaraan ook in de nota "Kennis in beweging" van 
Minister Wijers wordt gerefereerd.We citeren slechts 
enkele punten: 

• ... De samenstelling van het industriële palet in 
Nederland biedt een te zwakke basis om ... een 
blijvende sterke positie op de wereldmarkt te kunnen 
verwerven ... " 
• ... gevoegd bij ons tekort op de technologische 
betalingsbalans duidt dat op een toenemende 
afhankelijkheid van het buitenland ... " 
" ... Dat vraagt om hogere investeringen in kennis en om 
hoger rendement van bestaande investeringen daarin. 
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Alleen dan kan Nederland de omslag maken naar een 
grotere kennisintensiteit van de economie. Alleen dan 
kan de economie op een hoger, duurzaam groeipad 
komen ... " 

Daarnaast blijft het met de kwaliteit van het milieu niet 
best gesteld. Hoewel na jaren weer Tarbot uit steeds 
warmer wordende Noordzee wordt geserveerd in de 
betere restaurants, is de zorg voor het milieu een 
minder 'hot issue'. De doelstellingen van het Nationaal 
Milieu Plan worden bij lange na niet worden gehaald. 
Om nog maar niet te spreken over de problematiek op 
mondiaal niveau. Tegen deze achtergrond wordt de 
roep om een goede impuls aan technologie-ontwikke
ling steeds luider. 

Milieu en economie worden nogal eens als onderling 
tegenstrijdig beschouwd en zijn dat soms ook. Toch 
kunnen ze elkaar sterk ondersteunen, zeker op de 
langere termijn. In dat toekomstbeeld zal een nieuwe 
'coalitie' tussen milieu en economie een centrale positie 
moeten innemen. Tegen deze achtergrond wordt de 
roep om een goede impuls aan technologie
ontwikkeling steeds luider. Overigens moeten we onze 
ziel en zaligheid niet verkopen aan de technologie. 
Politieke en bestuurlijke besluitvorming in uitvoering 
daarvan zijn even belangrijk. 

Algemeen wordt aangenomen dat techologie staat voor 
het toepassen van kennis om behoeften van mensen 
te bevredigen. Maar wat willen we eigenlijk? Kort 
samengevat wellicht het volgende: 

een op democratie gebaseerde, gezonde, •groene• 
samenleving met veel leefruimte, waarin zoveel 
mogelijk mensen een directe bijdrage kunnen 
leveren aan het ontwikkelen en instandhouden van 
een hoge levensstandaard. 

Kennis en technologie zouden ons ook moeten helpen 
die behoeften waar te maken. Om deze discussie te 
concretiseren in daden moeten we onszelf een tijdlimiet 
stellen: 2016 lijkt ons wel wat. D66 bestaat dan 50 jaar. 
De vraagstelling zou dan als volgt kunnen luiden: 

Met welke beslissingen anno 1995 met betrekking tot 
kennis, technologie en technologische 
ontwikkelingen zijn we in staat in 2016 een 
levenspeil te realiseren dat hoog scoort op de 
meetlatten van milieu en economie. 

Beslissingen dienaangaande worden genomen in 
bedrijfsleven en politiek. Zij bepalen voor een belangrijk 
deel de wijze waarop we op een middellange termijn 
met elkaar samenleven. Dus is het een D66-issue van 
de eerste orde. Immers, een functie van een politieke 
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organisatie als D66 is dergelijke 
besluitvormingsprocessen te stimuleren, te sturen en te 
plaatsen in een samenhangend geheel. Daarbij zullen 
we de discussie ook moeten voeren tegen de 
achtergrond van de voor D66 zo belangrijke begrippen 
van rechtstatelijkheid, democratie, liberaliteit en 
duurzaamheid. 

De vraagstelling is echter te breed en te gecompliceerd 
om zo op een congres besproken te worden. Het heeft 
teveel kanten en consequenties. Zonder een afbaking 
van het onderwerp raakt de politieke waarde van de 
bespreking van een dergelijk onderwerp al snel in het 
geding. Maar met het afbakenen van het onderwerp 
wordt ook een keuze gemaakt over de mogelijke 
richting van dezelfde politieke waarde. Bij de 
voorbereiding van dit congres is bewust gekozen voor 
een viertal thema's die in behoorlijke mate bepalend 
zijn voor die 'milieu/economie coalitie'. Na een 
strategische oriëntatie volgen vier concrete 
uitwerkingen die het dagelijks leven van 2016 mede 
bepalen: 

(1) economische clusters en dynamiek, over het 
strategisch concept, de kennis-intensieve economie 
en nieuwe technologische Deltawerken. 
(2) wonen en ruimtelijke ordening, over echte 
innovaties in de bouw, hogere bebouwingsdichtheid 

en energiezuinige, duurzame en flexibele woningen. 
(3) verkeer en transport, van ploffend naar zoemend 
vervoer: over minder ruimtebeslag, echte 
emissiereductie en rendementsverdubbeling in het 
vervoer en transport. 
(4) informatie en communicatie, over een voor iedereen 
toegankelijke elektronische snelweg en elektronische 
volksraadpleging. 

De keuze voor deze door technologie beïnvloedbare 
thema's - wonen, werken, communicatie en vervoer -
is gemaakt omdat ieder van deze thema's een 
verbinding legt tussen individueel belangrijke 
leefomstandigheden en een duurzame samenleving op 
de langere termijn. Uiteraard bestaat het leven in 2016 
uit meer aspecten, maar we kunnen niet alles ineens 
bespreken. 
In de hiernavolgende, niet-amendeerbare paragrafen 
worden suggesties gedaan hoe technologie een 
ondersteunende rol zou kunnen spelen in het 
toekomstig dagelijks leven. Maar ze gaan ook over de 
belangrijke randvoorwaarden daartoe, de daarvoor 
nodige politieke durf en besluitvorming en, tenslotte, 
wat D66 van haar actoren in de politieke arena 
dienaangaande verwacht. Zo hier en daar worden ook 
uitspraken en voorstellen gedaan die niet direct iets 
met technologie te maken hebben, maar in dat 
onderwerp toch uiterst relevant zijn. Gelukkig is niet al 
het heil van de technologie te verwachten. 

Op het congres in maart 1996, maar ook in de periode 
daarvoor, zijn dit aanzetten voor discussie. Dat geldt 
eveneens voor de amendeerbare congresresolutie die 
het Hoofdbestuur u graag voorlegt. Deze resolutie is 
afgeleid van de voor u liggende tekst. 
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Een ambitieus programma, ja zeker, en de verwachting 
is niet dat na het congres in maart het hele scenario 
van gewenst strategisch en tactisch handelen op tafel 
ligt. Maar we verwachten wel dat de politieke discussie 
en besluitvorming over dit onderwerp -ook op 
essentiële punten- beïnvloed wordt en zich daardoor 
niet beperkt tot technocraten en vakspecialisten in 
'politiek Den Haag'. 

2 ECONOMISCHE CLUSTERS EN 
DYNAMIEK 

2.1 Inleiding 
Organisaties in de meest uiteenlopende sectoren 
beschikken tegenwoordig over een ondernemings- of 
businessplan. Een dergelijk plan gaat uit van een 
bepaalde visie op de kerntaken van de onderneming. 
Vandaaruit worden de strategische bedrijfs-doelstel
lingen geformuleerd, en de methoden en activiteiten 
beschreven die men wenst te volgen om de taken te 
realiseren. Verder worden de sterke en zwakke punten 
van de onderneming in kaart gebracht, evenals de 
kansen en bedreigingen die het ondernemingsbestuur 
verwacht bij de voorgenomen aanpak. 
Een business plan heeft verschillende functies. In de 
eerste plaats is het zinvol voor de leiding en de 
ondernemer om voor zich zelf duidelijk te maken waar 
men mee bezig is. Zijn de doelstellingen haalbaar en 
welke eisen legt men zich zelf op? 
Daarnaast is het noodzakelijk om financiers, 
aandeelhouders en bankiers duidelijk te maken welke 
risico' men aangaat als men deelneemt en welke 
kansen men heeft. Tenslotte kan het plan gelden als 
'spoorboek' voor de interne bedrijfsprocessen en voor 
de externe marketing. 
Kortom, een businessplan helpt een organisatie om zijn 
plannen voor de toekomst te concretiseren en 
vandaaruit gewenste en noodzakelijke acties 
operationeel te maken. Het strategisch denken wordt er 
door bevorderd en de implementatie wordt verbeterd. 
Het kan voor de politiek zinnig zijn voor de toekomst 
van Nederland een dergelijke benadering te volgen en 
een plan van actie op te stellen. In deze bijdrage wordt 
hiermee een bescheiden begin gemaakt 

2.2 Nederlandse economie in fase van 
omvormingen: globalisering en duurzaamheid 

De economie in Nederland maakt een fase van 
ingrijpende omvormingen door. Deze vloeien allereerst 
voort uit de dynamiek van de globalisering, d.w.z. de 
toenemende concurrentie op wereldschaal. 
Protectionisme lijkt definitief op de terugtocht en is er is 
nog maar één manier om te overleven: concurrerend 
zijn met prijs of kwaliteit op de wereldmarkt. Dit leidt tot 
heftige processen van groei in krimp binnen nationale 
economieën en tussen landen en landenblokken. De 
tijdschalen waarop deze ontwikkelingen zich afspelen 
worden steeds korter. Nationale economieën en vooral 
bedrijven zullen zich steeds sneller moeten aanpassen. 
De toppers van vandaag kunnen over vijf jaar in de 
problemen zitten. De noodzakelijke economische 
aanpassingsprocessen zullen ook grote sociale 
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aanpassingen vragen, op straffe van stagnatie in de 
nationale economie. 
Maar in de visie van D66 zeker zo belangrijk is de 
noodzaak om een snelle overgang te maken naar een 
duurzame economie op wereldschaal. Milieuvervuiling 
is al lang geen luxe probleem meer van rijke landen 
die hoge eisen kunnen stellen aan hun milieu. Steeds 
grotere gebieden van de wereld worden ongeschikt 
voor menselijke bewoning of landbouw of verliezen hun 
natuurlijke biologische functies, zoals het in stand 
houden van de biologische evenwichten en kringlopen, 
natuurlijke reiniging en de functie als reservoir van 
soortenrijkdom. Ook het klimaat op wereldschaal loopt 
gevaar vanwege het broeikaseffect en de aantasting 
van de ozonlaag. In de rijke landen groeit het gebruik 
van grondstoffen en energie nog steeds. In de rest van 
de wereld blijft de bevolking groeien en via de 
wereldwijde media houden ze hun blik gericht op de 
consumptie in de rijke landen. Vroeg of laat zullen 
deze spanningen tot grote problemen leiden, tenminste 
als men niet tijdig weet over te schakelen naar een 
duurzame globale economie. 

Gelukkig heeft Nederland vele kansen (voortkomend uit 
negatieve en positieve elementen) om zich een sterke 
positie op de wereldmarkt te verwerven en de 
ingrijpende omvormingen in goede banen te kunnen 
leiden. In het algemeen zijn dat de volgende: 

- wetenschappelijke en technologische kennis nemen 
in een steeds sneller tempo toe. Daarmee kunnen 
steeds meer problemen worden opgelost. Het 
gebruik maken van bestaande kennis neemt met 
behulp van wereldwijde communicatietechnologie 
toe. Complexe systemen gerichter worden 
ontworpen door de werkelijkheid met informatie
technologie te simuleren; 

- door het toenemen van de transportmogelijkheden 
voor mensen, informatie, kapitaal en goederen 
kunnen steeds meer mensen profiteren van wat 
elders wordt gemaakt en kan een tegelijk efficiëntere 
en rechtvaardiger internationale arbeidsverdeling 
ontstaan; 

- de mondialisering wordt - zij het nog op enige 
afstand - gevolgd door een versterking van de 
internationale rechtsorde en internationale 
economische orde. De economische en politieke 
samenwerking binnen landenblokken neemt nog 
sneller in betekenis toe. 

Meer in het bijzonder geldt voor ons land nog dat: 

- een aantal belangrijke economische indicatoren goed 
is zoals de sterke gulden, de lage inflatie en de 
gezonde betalingsbalans; 

- wij traditioneel beschikken over een aantal zeer 
sterke economische sectoren: de financiële sector, 
handel, distributie en commerciële dienstverlening, 
de landbouw- en voedingssector en de 
bulkprocesindustrie; 

- wij een goede uitgangspositie bezitten in sectoren 
die in de toekomst belangrijk zullen worden: 
telematica en multimedia, fijnchemie en 
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biotechnologie, technologie voor de collectieve 
sector (gezondheid, milieu, welzijn) en cultuur in 
brede zin: uitgeverijen, kunst, sport, TV; 

- wij sterk internationaal zijn georiënteerd; 
- ons kennissysteem (onderwijs en onderzoek) van 

hoge kwaliteit is; 
- wij bekend staan als een land met een goed 

ondernemingsklimaat en een stabiel sociaal klimaat. 
- flexibilisering van de arbeid mogelijk is, waardoor 

enerzijds het mensen kan ontlasten in het werk wat 
ze reeds uitoefenen en anderzijds anderen de 
mogelijheid geeft zich in het arbeidsproces te 
begeven (bijvoorbeeld huisvrouwen). 

2.3 Naar een duurzame economie met behulp van 
technologie 

De geschiedenis van economie en technologie maakt 
duidelijk, dat innovaties in technologie, organisatie en 
cultuur (opvattingen en gedrag) de motor zijn van 
permanente veranderingen. Zoals in de vorige 
paragraaf al werd aangegeven zullen vele bestaande 
sectoren grondig van karakter veranderen door 
toepassing van nieuwe technologieën. Toepassing van 
de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
zal geen sector onberoerd laten. De produktiesectoren, 
landbouw, procesindustrie en maakindustrie zullen er 
van ontwerp en produktie tot kwaliteitsbewaking en 
distributie geheel anders uit gaan zien. Kapitaal
goederen, consumentenprodukten en 
vervoerssystemen zullen sterk van karakter verande
ren. Bedrijfstakken die al primair met informatie 
omgingen, zullen nog grondiger van aanzien 
veranderen: het bankwezen, handel, dienstverlening, 
de media en administratieve beroepen. Hetzelfde geldt 
voor de collectieve sector: onderwijs, gezondheidszorg, 
welzijn, openbaar bestuur en veiligheid. 
Maar informatietechnologie is niet d~ enige technologie 
die van belang is. In combinatie met nieuwe sensoren 
en actuatoren zullen robotica en computer aided 
design een grote vlucht nemen. Allerlei traditionele 
bewerkingstechnieken zullen hierdoor een tweede 
jeugd krijgen, Maar ook de ontwikkeling van de chemie 
en de biotechnologie, en van de technische fysica en 
de werktuigbouwkunde staat niet stil (ook weer 
gesteund door informatietechnologie, telematica en 
robotica). De chemie zal steeds verfijndere analyse
en synthesemethoden ontwikkelen. Dit zal hele nieuwe 
generaties opleveren van nieuwe typen polymeren, 
vezels, geneesmiddelen etc. Deze stoffen zullen aan 
de ene kant steeds specialere eigenschappen bezitten, 
aan de andere kant zal men steeds beter leren hoe 
stoffen gemaakt kunnen worden die veilig zijn voor 
mens en milieu en hoe dit met een zo gering verbruik 
van grondstoffen en energie kan gebeuren. De 
biotechnologie zal de klassieke fermentatietechnieken 
verrijken en zal zowel de traditionele landbouw en 
veeteelt revolutionair veranderen, maar op termijn 
wellicht ook de geneeskunde, de energieproduktie en 
de produktie van fijn- en bulkchemicalieën. De 
technische fysica en werktuigbouw zullen 
natuurkundige principes omzetten in. nieuwe 
apparatuur, variërend van microsystemen tot systemen 
voor transport en energieopwekking. 
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Er zullen echter nog geheel andere ontwikkelingen 
optreden dan het produceren van nieuwe produkten 
met nieuwe produktietechnieken. Vele trends zijn al 
zichtbaar of worden voor waarschijnlijk gehouden. De 
kennis- en researchintensiteit van bedrijven zal 
toenemen. Het is echter zeer de vraag of wij hiervan in 
de toekomst zullen kunnen blijven profiteren. Vooral bij 
grote bedrijven is er sprake van een relatieve 
verplaatsing van Research & Development naar het 
buitenland. Het traditionele onderscheid tussen 
industrie en diensten zal vervagen: industrieën halen 
steeds meer van hun toegevoegde waarde uit 
dienstverlening en de dienstverlening maakt steeds 
meer gebruik van technologische produkten en 
systemen. Een op termijn nog veel belangrijker 
ontwikkeling lijkt de trend naar kleinschaliger 
bedrijvigheid. Deze trend zal echter gecomplementeerd 
worden met een steeds grotere vervlechting van 
bedrijven die samen een produkt bedenken, maken en 
bij de klant brengen. Deze netwerken of clusters zullen 
ook een steeds internationaler karakter krijgen. Zo 
worden de voordelen van grootschaligheid en 
kleinschaligheid gecombineerd. Van iedere sector 
zullen de mogelijkheden bekeken moeten worden: 
sterke sectoren moeten vooraan blijven, sectoren in 
opkomst moeten zeer snel een markt veroveren en 
voor minder sterke sectoren moet de lastige vraag 
beantwoord worden: een inhaalslag maken of stoppen 
en importeren. 

Om een zo groot mogelijk voordeel te halen uit de 
toepassing van technologie is een goed inzicht nodig in 
wijze waarop technologie zich werkelijk ontwikkelt, de 
dynamiek,en waar en op welk moment de werkelijke 
economische en maatschappelijke meerwaarde wordt 
gecreëerd. Zo moet duidelijk zijn dat nieuwe 
technologie zich in vele stappen ontwikkelt. Pas als de 
laatste stap succesvol is, is sprake van een succes. 
Ook spelen vele aspecten een rol. De technische 
prestaties en de economische haalbaarheid komen 
vaak het eerste aan bod, andere aspecten als 
veiligheid voor mens en milieu en andere sociale 
aspecten meestal pas later. Ook hiervoor geldt dat 
uiteindelijk alle aspecten bepalend zijn voor een 
maatschappelijk levensvatbare technologie. Het is dus 
verstandig tijdig aan deze aspecten te denken. Ze 
worden soms neveneffecten genoemd, maar dat zijn ze 
niet. Tenslotte is er vrijwel geen technisch apparaat dat 
op zich zelf functioneert. Vrijwel alle technologie kan 
alleen geproduceerd en gebruikt worden binnen een 
technische infrastructuur (bijvoorbeeld het 
telecommunicatienet of het wegennet) en een 
organisatorische infrastructuur (bijvoorbeeld 
arbeidsorganisatie, opleidingen). Tenslotte kan 
technologie alleen gedijen als deze is geaccepteerd. 
Soms volstaan daarvoor gewennings- of 
leerprocessen. In andere gevallen kunnen echter grote 
problemen ontstaan met de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en zal onderhandeld moeten worden 
wie zich uiteindelijk aanpast, de technologie of de 
samenleving. Bij het ontwikkelen van radicaal nieuwe 
toepassingen moet met al deze facetten rekening 
worden gehouden. Geleidelijke technologische 
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verbetering van bestaande produkten en diensten 
levert economische en maatschappelijk vaak meer op 
dan de lange, spannende maar riskante weg van de 
radicale innovatie. 

2.4 De rol van de overheid in de 'lerende' 
samenleving 

Vanuit deze verruimde visie op technologieontwikkeling 
kunnen technologie-toapassers al direkt met meer 
succes aan de slag. Het is echter ook duidelijk dat er 
een aantal redenen zijn waarom een rol voor de 
overheid zinvol is. Voorstellen hieromtrent dienen uit te 
gaan van 
een constructieve visie op de beperkte maakbaarheid 
van de samenleving. De beperkingen aan de 
maakbaarheid zijn namelijk niet absoluut. Gelukkig zijn 
er nog vele vormen van plannenmakerij die een 
redelijke kans van slagen hebben: groot genoeg om de 
kans te wagen en met verdere pogingen door te gaan. 
Maar aan de andere kant dwingt deze visie tot 
bescheidenheid. Stapsgewijze verbetering, ''piecemeal 
engineering", is het hoogst bereikbare. Voortdurend 
bijleren en aanpassen is absoluut noodzakelijk. Dit 
biedt nog een reden het maakbaarheidstreven niet te 
snel overboord te zetten: naarmate de doelstellingen 
en de weg om deze te bereiken scherper geformuleerd 
zijn, wordt het ook beter mogelijk te leren waar plannen 
mislukken en waar het een volgende keer - wellicht -
beter kan. De "lerende samenleving" is de opvolger 
van de "maakbare samenleving". 

Tegen deze achtergrond ontstaat het volgende beeld 
ten aanzien van overheidssturing. In veel sectoren is 
voor technologische vooruitgang een zeer complexe 
samenwerking vereist tussen verschillende categorieën 
bedrijven, verschillende overheidsdiensten en 
verschillende maatschappelijke organisaties. In die 
gevallen is de overheid niet alleen noodzakelijk 
vanwege de benodigde financiële middelen of de 
noodzakelijke regelgeving, maar is de overheid 
eigenlijk de enige partij die gelegitimeerd is een 
coördinerende rol te spelen. Vaak verdient een lichtere 
rol voor de overheid en een aanpak met 
marktconforme overheidsinstrumenten de voorkeur. Dit 
houdt in dat de overheid zorgt voor een goede balans 
tussen stimuleren en reguleren en voor een goed 
getimede afwisseling van luisteren naar 
maatschappelijke discussies en zelf weer initiatief 
nemen. 
Vooral bij het gelijktijdige stimuleren van de 
internationale concurrentiekracht en het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling zal de overheid alles uit de 
kast moeten halen. Op het eerste oog lijken er vele 
tegenstrijdigheden tussen beide doelstellingen. Bij 
nadere beschouwing blijken er echter vele 
mogelijkheden voor synergie. Daarvoor is het echter 
wel vaak nodig om een bredere probleemstelling te 
kiezen, bijvoorbeeld door het probleem op te lossen 
binnen een cluster van bedrijven en overheidsdiensten. 
Ook zal bekeken moeten worden - vanwege de 
internationale invoeringsproblematiek zeer zorgvuldig -
of de oplossingen niet op macroniveau gezocht moeten 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van de uitruil van een 
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hogere ecotax tegen een lagere wig voor de laagste 
inkomens. Soms zijn culturele veranderingen 
onmisbaar en moeten die tijd van leven krijgen. 
Wellicht wordt milieuvervuiling ooit net zo onacceptabel 
als de slavernij of de kinderarbeid in het verleden 
geworden zijn. 

Het streven naar een duurzame economie zal echter 
ook reeds bestaande sociale problemen verergeren en 
nieuwe teweegbrengen. Zonder flankerend beleid zijn 
er levensgrote risico's dat grootschalige werkeloosheid 
optreedt of vermindering van de beloning of de kwaliteit 
van arbeid of het arbeidscontract. Als er teveel mensen 
de ontwikkeling niet mee kunnen maken leidt dit al 
direkt tot grote weerstanden, maar op termijn ook tot 
direkte en indirekte economische schade door 
verslechtering van het sociale klimaat. Als de overheid 
de draai naar een flexibele samenleving werkelijk wil 
bevorderen dan zal zij ook moeten zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen dit mee kunnen maken en dat de 
onverhoopte achterblijvers niet gemarginaliseerd 
worden. Nodig is dat mensen meerdere carrières 
kunnen maken, niet dat ze van jongs af aan of nadat 
hun basisopleiding verouderd is permanent lang de 
kant komen te staan met alle gevolgen voor de sociale 
verbanden waarin deze mensen functioneren. 

Tenslotte zal de Nederlandse overheid voorlopig nog 
een belangrijke rol blijven spelen in het behartigen van 
de nationale belangen, met name in EU-verband. Op 
dit moment poogt de EU vooral door middel van 
actieprogramma's en coördinatie het technologiebeleid 
te stimuleren en daarmee de indruk weg te werken dat 
de interne markt vooral de belangen van het 
bedrijfsleven dient. De Europese burger, de Europese 
democratie en het Europese politieke beleid komen 
nog aandacht tekort. Dit moet meer in balans worden 
gebracht. Toch vormt Europa op dit moment het 
dominante beleidskader voor het behartigen van de 
belangen van Nederland op de wereldmarkt. Nederland 
kan en moet hierin een actieve rol vervullen. Hetzelfde 
geldt voor de problematiek die hiermee verband houdt, 
namelijk de agendering van de sociale en milieu
vraagstukken in het kader van de World Trade 
Organisation (WTO). 

Hiermee zijn de contouren geschetst van een 
maatschappelijk ingebedde technologische ontwikkeling 
die nodig is om te kunnen concurreren op de 
wereldmarkt en om het milieu in stand te houden, 
zonder de sociale stabiliteit in gevaar te brengen. 
Misschien verdient het aanbeveling dat deze visie 
breed wordt uitgedragen in alle vormen van onderwijs 
en alle mogelijke media. Maar wat de rol van de 
overheid in deze betreft gaat onze voorkeur uit naar 
het entameren van een aantal gedurfde 
technologieprojecten, die volgens deze visie zijn 
opgezet: een serie Deltawerken op verschillende 
gebieden. Mogelijkheden genoeg: telematica voor het 
MKB, telewerken en telediensten, multimedia voor 
onderwijs, gezondheidszorg en welzijn, een 
randstadmetro, verdergaande recycling (al in het 
produktontwerp meegenomen), energiebesparing, 
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duurzame landbouw in combinatie met natuurbeheer, 
technologie voor in huis met speciale aandacht voor 
ouderen en zieken. 

2.5 Tot besluit 
Het zal grote inspanningen vergen om op de 
wereldmarkt overeind te blijven. Dat geldt ook voor de 
overgang naar een duurzame wereldsamenleving. D66 
bezit niettemin de overtuiging dat het mogelijk is om 
zowel de economische doelstelling als de milieudoel
stelling te realiseren zonder dat dit hoeft te leiden tot 
onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen. Daartoe 
dient de Nederlandse samenleving te investeren in 
haar toekomst. De economische structuur zal haar 
aanpassingvermogen aanzienlijk moeten vergroten. Dit 
is vooral een kwestie van een verstandig 
technologiebeleid. Ook in nieuwe maatschappelijke 
arrangementen zal geïnvesteerd moeten worden. D66 
is ervan overtuigd dat de voorgestelde investeringen 
goed besteed zullen zijn en de toestand van Nederland 
en de positie van Nederland in 2016 ten minste op een 
aanvaardbaar niveau zullen houden. Immers, bij alles 
wat in deze beschouwing is gezegd over de noodzaak 
tot een flexibeler maar rechtvaardige samenleving, over 
het omgaan met beperkte maakbaarheid en over de 
mogelijkheden om schijnbaar tegenstrijdige 
doelstellingen toch met elkaar te verzoenen, wijst de 
pragmatische D66-filosofie de beste route naar de 
paradox van een goede maar ongewisse toekomst. 

3 ISSUES ROND RUIMTELIJKE 
ORDENING EN WONEN 

3.1 Inleiding 
Binnen het brede spectrum van economie, milieu en 
technologie spelen investeringsbeslissingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening en wonen een 
voorname rol. Deze zogeheten ruimtelijke investeringen 
bedragen jaarlijks een slordige f 60 miljard. Het ver 
vooruit denken is in deze sector traditie, evenals het 
afwegen en maken van keuzes. De 
besluitvormingstrajecten zijn lang (1 0 jaar tussen 
planvorming en realisatie is heel gebruikelijk) en de 
afschrijvingstermijnen van gebouwen zijn nog veel 
langer. Net als in de vliegtuigindustrie weten we nu al 
hoe het produkt er uit zal zien dat we rond 2005 
maken. In de ruimtelijke ordening is een 
planningshorizon tot het jaar 2015 daarom heel 
normaal, maar een vooruitblik naar 2050 is ook al niet 
meer ongebruikelijk. De schaal, omvang en tijdshorizon 
van deze ruimtelijke investeringen geeft een grote 
verantwoordelijkheid aan beslissers en politici, maar 
ook aan belangengroeperingen en burgers. Veel 
beslissingen op dit terrein zijn irreversibel en brengen 
onherstelbare effecten teweeg. Foutieve, ondoordachte 
of halfbakken beslissingen blijven ons dus al snel 
generaties lang achtervolgen. 

Ruimtelijke investeringen worden met veel moeite 
ingepast in de bestaande stedelijke structuur, in het 
bijzonder binnen de Randstad. In dit opzicht is onze 
ruimtelijke inrichting uniek. In het buitenland wordt de 
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planning van dit gebied bewonderd. Men roemt de 
samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen 
(rijk, provincie en gemeente) en de beheersende kracht 
van het Nederlandse planningsstelsel. Tegelijkertijd 
slibt ons land, ook en met name haar Groene Hart, 
echter op een ongecontroleerde en onvoorziene wijze 
langzaam dicht. Een vervlechting van groen van 
buitenaf in het stedelijke gebied, een stedelijke 
groenstructuur, kan wenselijk zijn. Een scherpe 
scheiding tussen groene en verstedelijkte ruimte is 
echter wenselijk daar waar stadsranden zich 
ongebreideld in het groen uitbreiden. Daardoor blijft 
herinrichting en hergebruik van het bestaande 
stedelijke gebied achterwege. De voortschrijdende 
versnippering van de ruimte die hiermee gepaard gaat 
vormt een directe bedreiging van de toekomstige 
ruimtelijke kwaliteit. 

Terwijl het in de Vierde Nota voor de Ruimtelijke 
Ordening en de daaropvolgende VINEX uitgedragen 
concept van stedelijke knooppunten en de compacte 
stad in de implementatiefase terechtkomen, worden 
vraagtekens gezet bij de kracht van het over
heidsinstrumentarium dat benodigd is om dit 
streefbeeld te realiseren. De actualisering van het 
VINEX-beleid wordt daarom als onvermijdelijk gezien. 
Een ware explosie aan visies op de Randstad is het 
gevolg: Los Angeles model, Hong Kong model, 
Randstadvisie, Holland Metropool, Randstadring, 
ARGUS, Randstadrail, de corridorbenadering en talloze 
varianten worden getoond en weer vergeten. Zolang al 
deze visies, met de daarachter liggende organisaties 
niet met elkaar in verband worden gebracht zal 
nergens een draagvlak voor ontstaan. Voorafgaand 
aan een dergelijke exercitie dienen echter keuzes te 
worden gemaakt omtrent principiële uitgangspunten en 
doelstellingen. Het betreft hier bij uitstek politieke 
keuzes. Wanneer deze niet worden gemaakt is een 
evenwichtige en afgewogen ruimtelijke uitwerking door 
professionals niet mogelijk. Als voorschot op een 
dergelijke discussie stellen wij voor om een viertal 
uitgangspunten te hanteren: 
- voortbouwen binnen, aan en nabij reeds bestaande 

grootstedelijke identiteiten; 
- ontzien van belangrijke natuurlijke identiteiten, zoals 

de duinen, het laagveengebied, het 
rivierenlandschap, de Veluwe, de Wadden, 
waardevolle polders en de verbindingen daartussen; 

- kunstmatige schaarste creëren aan stedelijk gebied; 
- het aanbieden van maximale diversiteit aan woon-

en verblijfsmilieus. 

De moderne maatschappij verandert in een steeds 
sneller tempo. Het is daarom onontkoombaar dat onze 
gebouwde omgeving voortdurend achterloopt bij 
functionele eisen en behoeften. Met deze realiteit 
zullen we moeten leren leven. Veel ernstiger is het als 
de tekortkomingen van onze toekomstige gebouwde 
omgeving nu reeds zichtbaar worden. Onze zorg richt 
zich dan ook op de kern van de toekomstige 'quality of 
life'. De centrale probleemstelling van deze notitie luidt 
dan ook: 
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Welke ruimtelijke investeringen zijn nu nodig om de 
kwaliteit van ons toekomstig bestaan te waarborgen? 
Op welke deelterreinen wordt innovativiteit verlangd, 
welke rol kan technologie daarbij spelen, en wie dient 
daartoe actie te ondernemen? 

Het gaat in deze notitie dus om de inzet van 
technologie in dienst van de ruimtelijke ontwikkeling en 
ruimtelijke ordening. De hiernavolgende teksten 
bevatten elementen van een antwoord op de 
bovengenoemde probleemstelling. Zij richten zich op 
dichtheid, duurzaamheid en diversiteit. 

3.2 Dichtheid 
De Nederlandse woningbouw staat voor een grote 
opgave. Net als in het afgelopen decennium zullen ook 
in de komende 10 jaar 800.000 woningen dienen te 
worden neergezet. In de 1 0 jaar daarna zal dit aantal 
nauwelijks lager zijn. Een groot deel van deze 
woningen zal worden neergezet op grootschalige 
uitleglocaties. Het hergebruik van bestaand stedelijk 
gebied biedt te weinig mogelijkheden. Herstructurering 
is immers vaak duurder dan nieuwbouw, zeker als 
herontwikkeling samengaat met kostbare bodemsane
ring. Gekozen is voor uitleglocaties nabij de grote stad, 
die het stedelijk draagvlak vergroten, de mobiliteit 
beperkt houden en er voor zorgen dat nog wat groen 
behouden blijft. Tot zover de theorie. 

Nu de plannen voor de VINEX-locaties een vastere 
vorm krijgen, lijkt de praktijk er enigszins anders uit te 
gaan zien. Gekozen lijkt te worden voor massale 
woonwijken, waar grote aantallen standaard 
laagbouwwoningen met tuin voor een forse prijs te 
koop zullen worden aangeboden. Het concept brengt 
met zich mee dat de dichtheden voor deze locaties 
laag uitvallen, niveaus die vergelijkbaar zijn met die in 
Almere en de Haarlemmermeer. 

Lage dichtheden zijn zorgwekkend om een aantal 
redenen. Allereerst wordt op deze wijze wel erg royaal 
met de schaarse ruimte omgesprongen. Daarnaast is 
het draagvlak voor voorzieningen in deze wijken laag. 
De bewoners van de VINEX-locaties kunnen een 
bakker, postkafltOor of supermarkt om de hoek wel 
vergeten, daarvoor dient al snel de auto te worden 
opgestart. Het derde en grootste bezwaar richt zich op 
het gemak waarmee die auto een triomftocht door onze 
toekomstige nieuwbouwwijken zal gaan maken. Reeds 
in het recente verleden zijn grote klappen aan het 
openbaar vervoer uitgedeeld. In 1963 was de 
verhouding tussen het aantal personenkilometers per 
auto en per openbaar vervoer nog 65:35; in 1993 was 
deze verhouding reeds opgeschoven naar 85:15, in het 
voordeel van de auto (Frieling, 1995). 

De dichtheden van de toekomstige VINEX-locaties 
kunnen leiden tot het verder oprukken van de auto 
omdat de condities voor een efficiënt openbaar vervoer 
onvoldoende aanwezig zullen zijn. Voor de meeste 
locaties zijn zeer kostbare infrastructurele voorzie
ningen nodig, zoals nieuwe stations en (snel)tramlijnen. 
Om deze op een bedrijfseconomische wijze te kunnen 
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exploiteren dient echter in grote dichtheden rond de 
halteplaatsen te worden gebouwd. Gemeentebesturen 
dienen alsnog te worden aangemoedigd om deze 
verdichting tot stand te brengen en van de VINEX
locaties in alle opzichten leefbare woonwijken te 
maken. 

Samenvattend kan gesteld worden dat wil men ruimte 
voor toekomstige generaties over laten, voorzieningen 
bereikbaar maken en het openbaar vervoer een kans 
te geven, de bebouwingsdichtheden met name in de 
Randstad omhoog moeten, zonder daarmee de 
kwaliteit van de leefomgeving in gevaar te brengen. 

- Mogelijkheden voor technologie: Grote behoefte 
bestaat aan technieken die bodemsanering en 
daarmee herontwikkeling van bestaand stedelijk 
gebied goedkoper maken. Op uitleglocaties is het 
verhogen van de dichtheid van groot belang. Betere 
stedebouwkundige concepten, maar ook technieken 
zoals hoogbouw en ondergronds bouwen kunnen 
hun steentje hieraan bijdragen. Het ontsluiten van 
de VINEX-locaties met openbaar vervoer is een 
grote uitdaging. Innovatieve vervoerwijzen en -
systemen (bijv. diverse 'lightrail'systemen) dienen 
dringend te worden doorontwikkeld en waar mogelijk 
toegepast. Regiotreinen kunnen dan doorlopen tot in 
de steden, terwijl sneltrams via de spoorbaan de 
regio in kunnen (technische railintegratie). 

3.3 Duurzaamheid 
Gebouwen worden in Nederland tegen relatief lage 
kosten neergezet. Hetzelfde geldt echter voor hun 
kwaliteit. Reeds kort na ingebruikneming brengen de 
veel te licht gebouwde huizen in de eindeloze 
laagbouwwijken hoge beheerskosten met zich mee. De 
afschrijvingskasten zijn navenant. Woningen die 
honderd jaar mee hadden moeten gaan blijken na 30 
jaar versleten. Erger nog, gedurende die 30 jaar 
dragen zij bij tot de gebrekkige ruimtelijke kwaliteit van 
onze omgeving. 

Kwaliteit is subjectief en daarom een moeilijk begrip. 
Het is deels een functie van variatie en 
onvoorspelbaarheid, maar deels ook van 
herkenbaarheid. Het belang van ruimtelijke kwaliteit is 
echter noch vanuit economisch noch vanuit ecologisch 
oogpunt omstreden. Een kwalitatief goede omgeving 
vormt een bijdrage aan het woonklimaat en het vesti
gingsklimaat voor bedrijvigheid. Daarmee wordt aan 
een belangrijke voorwaarde voor economische 
ontwikkeling voldaan. Indien woningen en andere 
gebouwen door architectonische kwaliteit langer 
meegaan wordt tevens het ecologisch aspect gediend. 
Economie, ecologie en stedebouw gaan hier hand in 
hand. 

Samenvattend kan gesteld worden dat onze gebouwde 
omgeving onvoldoende kwaliteit en duurzaamheid kent. 
Dit is onwenselijk in zowel economisch als ecologisch 
als stedebouwkundig opzicht. De nationale politiek 
(Ministerie VROM voorop) dient daartoe de innovativi
teit in de bouw met kracht te bevorderen, bijvoorbeeld 
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via het Plan 1997 voor Duurzaam Bouwen. 

- Mogelijkheden techniek: De keuze bestaat uit beter 
bouwen en/of demontabel bouwen. Toepassing van 
nieuwe technieken is nodig om onze toekomstige 
gebouwen kwalitatief beter en tegelijkertijd energie
en milieuvriendelijker te maken. Een voorbeeld 
hiervan is het gebruik van aktieve zonne-energie. In 
de bouw gaat het echter ook om het benutten van 
reeds bestaande technologie. Bij de huidige stand 
van de techniek zijn aanzienlijke verbeteringen in 
bouwproces en -kwaliteit mogelijk. De innovativiteit 
in de bouw is echter gering en routines worden niet 
gemakkelijk doorbroken. Naast beter bouwen is 
demontabel bouwen een belangrijke 
oplossingsrichting voor het spanningsveld milieu
economie. Indien wij in de eerste plaats niet van 
zuinigheid maar van hergebruik uitgaan kunnen er 
veel grotere besparingen geboekt worden. 
Hergebruik van materialen betekent dat een gebouw 
bij sloop nog een hoge restwaarde heeft. Bij 
demontabel bouwen kunnen dus materialen met een 
uitzonderlijk hoge kwaliteit gebruikt worden. De 
Romeinse baksteen, bijvoorbeeld, is dertien eeuwen 
opnieuw gebruikt. Een dergelijke afschrijvingstermijn 
is meer dan 20x die van een modern bouwwerk. 

3.4 Diversiteit 
De Nederlandse samenleving is divers en wordt steeds 
diverser. Deze diversiteit dient als bijzonder waardevol 
te worden beschouwd, omdat zodoende kwetsbaarheid 
wordt verminderd en evenwicht en stabiliteit worden 
vergroot. Het belang van diversiteit kan worden 
toegepast op ecologisch, economisch, technologisch, 
cultureel en politiek gebied. 

Diversiteit is tevens aan de orde op demografisch 
terrein. Het aantal alleenstaanden, senioren en andere 
niet-traditionele huishoudens groeit sterk. Het aantal 
buitenlanders, veelal met afwijkende leefpatronen, 
groeit nog sterker. Maar ook het leefpatroon van het 
'traditionele' gezin verandert in deze moderne tijd. De 
diversiteit aan levensstijlen groeit dan ook gestaag. 

De woningbouw houdt te weinig rekening met deze 
diversiteit. De grote aantallen standaard 
gezinswoningen die de VINEX-locaties dreigen te 
vullen vormen daarvan de beste illustratie. Maar ook 
elders bieden nieuwe woningen zeer weinig ruimte aan 
flexibiliteit en verandering. Hierin schuilt een grote 
kwetsbaarheid. Indien de woonwensen de komende 
jaren afwijken van het profiel van de stereotiepe 
nieuwbouwwoning, zijn de problemen niet te overzien. 
De kans dat deze mismatch plaatsvindt is verre van 
denkbeeldig. Bij een gemiddelde doorstroom worden in 
een standaardwoning door de jaren heen al snel 5 tot 
7 verschillende huishoudens gehuisvest. Hoe groot is 
de kans dat al deze huishoudens zich precies in de 
standaardindeling van dit ene woningtype kunnen en 
willen schikken? Het is van groot toekomstig belang 
dat gemeentebesturen voorafgaand aan de invulling 
van hun bouwlocaties terdege over deze vragen 
nadenken en zich bij het afgeven van 
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bouwvergunningen volledig bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de 
eenvormigheid van de Nederlandse nieuwbouwwijken 
haaks staat op de diversiteit van onze samenleving; de 
nationale overheid dient lagere overheden te 
stimuleren om tijdens de planvorming terdege rekening 
houden met deze structurele maatschappelijke 
verandering; de bouw dient gestimuleerd te worden in 
het ontwikkelen van meer gevarieerde en flexibele 
woningen. 

- Mogelijkheden voor technologie: In de woningbouw 
dient grotere flexibiliteit te worden bevorderd. In een 
diverse samenleving dienen ook nieuwe woonwijken 
een veel grotere diversiteit en variëteit aan 
woningtypen te bieden. De bouw en -toelevering kan 
hieraan, middels flexibele produktietechnieken, beter 
gehoor geven. Een andere uitdaging betreft de inzet 
van ambachtelijk vakmanschap, met name bij de 
restauratie en renovatie van bestaande woningen. 
Daarnaast kan aan variatie van de woningindeling 
worden gedacht: tussenwanden, panelen en 
indelingen dienen gemakkelijk veranderd te kunnen 
worden. Bijkomend voordeel hiervan is dat de 
duurzaamheid wordt vergroot omdat woningen 
minder snel verouderen en dus langer meegaan. 

3.5 Conclusie 
Om in het jaar 2016 tot een hogere dan thans 
geplande 'quality of life' uit te komen dienen bij de 
invulling van de reeds geplande woonwijken nog grote 
inspanningen te worden verricht. Het is thans echter 
onduidelijk van wie deze inspanningen verwacht 
kunnen worden en wie van het beschikbare 
instrumentarium daadwerkelijk gebruik zal maken. Na 
het afsluiten van convenanten lijkt het rijk haar werk te 
hebben gedaan en is zij druk doende met een 
actualisering van het ruimtelijk beleid en de eigen 
organisatie. De provincies zijn even druk bezig om hun 
eigen visies en belangen over het voetlicht te krijgen. 
Stadsgewesten zijn door de ontstane bestuurlijke 
situatie vleugellam geworden en gemeenten zijn soms 
te klein om grote bouwopgaven met kracht nader in te 
vullen. Van de marktsector kan zonder extra impulsen 
evenmin veel innovativiteit worden verwacht. 

Het zou jammer zijn als de ruimtelijke ordening van 
Nederland op deze wijze stuurloos wordt, temeer 
omdat op dit gebied krachtige instrumenten 
beschikbaar zijn, in de vorm van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, die onder meer voorziet in 
richtinggevende streek- en structuur- en bindende 
bestemmingsplannen. Dit instrumentarium biedt grote 
mogelijkheden tot sturing, bij het vinden van nieuwe 
bouwlocaties maar ook bij het formuleren van eisen 
voor de invulling daarvan. Daardoor liggen belangrijke 
verantwoordelijkheden bij gemeentelijke overheden. In 
concreto kan zodoende invloed worden uitgeoefend op 
zaken zoals dichtheden en openbaar 
vervoersontsluiting. Ook hiervoor geldt echter dat bij de 
betrokkenen de overtuiging moet bestaan dat 
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instrumenten ten volle dienen te worden ingezet. 
Voorts kan gedacht worden aan sturing van fiscale 
maatregelen. Momenteel is het duurder om in de stad 
te wonen dan daarbuiten. Indien wij het wonen in de 
compacte stad willen bevorderen dienen concrete 
maatregelen te worden genomen om de lusten en 
lasten die met ruimtegebruik samenhangen 
evenrediger te verdelen. Daarbij kan gedacht worden 
aan een gewijzigde verdeelsleutel uit het gemeen
tefonds die grote steden in staat stelt om de OZB
belasting te verlagen, terwijl meer suburbane gebieden 
deze juist zouden moeten verhogen. 

In deze notitie wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld 
hoe technologie kan bijdragen aan verbeteringen op 
het terrein van wonen en ruimtelijke ordening. Evenals 
het RO-instrumentarium geldt ook voor technologie dat 
dit geen doel op zich vormt maar eerst en vooral een 
middel om andere doelen mee te bereiken. Het gebruik 
van dit instrumentarium is dan ook niet zinnig zonder 
het streven naar zulke doelen, dromen of visies. 

De paradox van ons streven is gelegen in enerzijds de 
wens en de noodzaak tot het voorbereiden van onze 
toekomstige 'quality of life' en anderzijds het willen 
behouden van flexibiliteit en keuzevrijheid. Het willen 
voorspellen van onze toekomst en het behouden van 
keuzevrijheid zijn echter moeilijk verenigbaar. Een 
oplossing voor deze paradox vormt het verruilen van 
keuzevrijheid voor diversiteit. We kunnen slechts een 
bijdrage aan die diversiteit leveren door de grenzen 
van wat mogelijk is te verleggen. In de spanwijdte van 
het nu voorstelbare ligt de keuzevrijheid van morgen. 
Techniek en technologie kunnen daarbij een belangrijk 
hulpmiddel zijn. 

4 ISSUES ROND VERKEER EN 
VERVOER 

4.1 Inleiding 
Deze notitie beschrijft een aantal mogelijke richtingen 
van de toekomstige ontwikkeling van het verkeer en 
vervoer. Eerst wordt ingegaan op de verwachte 
ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Vervolgens wordt 
de probleemstelling in het licht van milieu en 
technologie geschetst. Daarna worden 
oplossingsrichtingen aangegeven. De notitie besluit 
met twee stellingen ten behoeve van de discussie op 
het congres. 

4.2 Verwachte ontwikkelingen in de komende 20 
jaar 

De afgelopen decennia is het verkeer aanzienlijk 
gegroeid. De groei heeft voornamelijk plaatsgevonden 
bij het wegverkeer. Met name tijdens de 
hoogconjuncturen is telkens de hoeveelheid verreden 
autokilometers en vrachtwagenkilometers aanzienlijk 
gegroeid. Daarnaast is ook het openbaar vervoer is in 
omvang toegenomen. De groei hiervan is echter 
aanzienlijk lager geweest. Voor de toekomst zijn de 
volgende elementen bepalend voor het beeld in 2016: 
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- De ontwikkeling van de olieprijzen. Bij een blik op de 
komende 20 jaar past ook een terugblik naar 20 jaar 
geleden, toen de eerste oliecrisis plaatsvond, en 
enige jaren later gevolgd door de tweede. De 
olieprijs steeg tot een ongekende hoogte van $40 
dollar per vat. Sindsdien is de olieprijs meer gehal
veerd tot een - ook historisch gezien - lage waarde 
van $ 16 dollar per ton. Het effect van deze 
prijsschommelingen op de verreden autokilometers 
is slechts beperkt. Voor de komende 20 jaar is enige 
stijging van de olieprijs mogelijk, zeker gezien het 
sterk toenemende verbruik van (voormalige) 
ontwikkelingslanden. Een hogere prijs genereert 
echter ook extra aanbod. Hierdoor zal - m.u.v. 
mogelijk "paniekpieken" - de stijging gemiddeld 
beperkt blijven. De beschikbare olie- en gasvoor
raden zijn ruim voldoende voor een veel langere 
periode dan 20 jaar. Door de relatief lage olieprijs is 
er geen aanleiding om te veronderstellen dat de 
groei van het aantal autokilometers tot staan zal 
komen. 

- Grote investeringen worden gepleegd in de 
spoorwegen. Daarnaast wordt de greep van de 
overheid op het openbaar vervoer losser en worden 
exploitatiesubsidies afgebouwd, waardoor het 
prijsbeleid aan de markt wordt overgelaten. Naar 
verwachting zullen in de landelijke gebieden zonder 
steun van de overheid een aantal onrendabele lijnen 
moeten worden afgebouwd. Dat zal leiden tot meer 
autokilometers. In en tussen de gebieden met een 
grotere bevolkingsdichtheid zal het OV kunnen 
groeien , mede gezien de belastingvoordelen bij 
gebruik OV en de vrijwel zekere accijnsverhogingen 
op de brandstof. Een significante wijziging van de 
"modal split" (de verdeling van goederen of personen 
over de verschillende transportmiddelen) tussen 
particulier en openbaar vervoer is per saldo niet te 
verwachten. 

- Grote nieuwe snelwegen zijn niet veel meer te ver
wachten. Wel zullen bestaande knelpunten worden 
aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan 
verbreden van snelwegen, tunnel, rondwegen rond 
steden en tracé-aanpassingen van provinciale 
wegen. Het ruimtebeslag zal derhalve toenemen. Dit 
geldt overigens ook voor de uitbreidingen van het 
spoorwegennet. Dit zal ten koste gaan van natuur, 
landschap, woon- en leefruimte. 

- De mobiliteit is sterk verbonden met het nationaal 
inkomen van de Nederlandse inwoners. Een sterke 
afvlakking van de groei hiervan is niet te 
verwachten. De mobiliteit zal daarmee ook groeien. 
Mogelijkerwijs wordt de toename relatief wat beperkt 
door het woningbeleid: integreren van wonen en 
werken, en het plaatsen van nieuwbouw dicht bij de 
werkcentra. 

- De toename van het goederenvervoer is nauw 
gekoppeld aan de economische groei en de 
daarmee gepaard gaande groei in de binnenlandse 
consumptie van goederen en export. Bij voortgezette 
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economische groei in de komende 20 jaar is zeker 
een verdubbeling van het aantal verreden tonkm. per 
jaar te verwachten. 

De conclusie is: in de komende decennia is bij 
ongewijzigd beleid geen rem op de groei van de 
transportsector te verwachten. Eventuele verbeteringen 
op milieugebied zullen royaal worden ingehaald door 
de toename in mobiliteit en het volume van de 
vrachttransport. 

4.3 Probleemstelling: milieu en technologie 
De milieu-problemen die aan het verkeer en vervoer 
gekoppeld zijn zullen dus zeker niet verdwijnen. Deze 
zijn: luchtverontreiniging (bijdrage aan smog, 
verzuring,en versterkt broeikaseffect), ruimtebeslag, 
geluidshinder, en gebruik van fossiele brandstof, olie 
en gas), die op (lange) termijn uitputbaar zijn. 
Er zijn plaatselijke problemen zoals smog, verzuring en 
ruimtebeslag. De uitstoot van C02, die bijdraagt tot het 
broeikaseffect, en schaarste op lange termijn van olie 
en gas zijn problemen op internationale schaal. In deze 
notitie ligt het accent op de rol die technologie op 
nationale schaal kan spelen door iets aan deze 
milieuproblemen te doen, zonder de welvaart in gevaar 
te brengen. 
Dit zal niet gaan zonder een actief overheidsbeleid. Het 
is zeer de vraag of het huidige beleid voldoende 
anticipeert op de lange termijn-ontwikkelingen in de 
transportsector. 
Door het ter beschikking komen van efficiëntere 
motoren, invoering van rekening rijden, econometers, 
elektronische handhaving van snelheidslimieten e.d. zal 
de milieu-belasting per voertuigkm. weliswaar iets 
afnemen maar door de verwachte groei zullen deze 
milieuvoordelen- weer teniet gedaan worden. Er zijn 
dus veel ingrijpender veranderingen op lange termijn 
nodig zijn om de last voor het milieu acceptabel te 
houden. 

Technologie van verkeer en vervoer is van nature 
conservatief. De aanwezige infrastructuur en de 
maatschappelijke gewenning aan de auto verhindert 
snelle evolutie naar wezenlijk andere 
verkeerssystemen. Het is onwaarschijnlijk dat een 
"marktconforme" evolutie tot een wezenlijk andere 
verkeer - en vervoertechnologie zal leiden. De auto 
met benzine- of dieselmotor, het vliegtuig, de bus en 
de trein zullen in de afzienbare toekomst het beeld 
blijven bepalen. Aangezien het transport van goederen 
en personen de bloedsomloop is van een wereldwijde, 
op materiële groei gebaseerde economie zal zonder 
drastische ingrepen de luchtverontreiniging, 
ruimtebeslag en het beslag op schaarse grondstoffen 
blijven toenemen. Zolang de overheid niet zorgt voor 
uitgewerkte en in de praktijk geteste alternatieven zal 
men bij het maken van toekomstige keuzes steeds 
terugvallen op de bekende weg en technologisch 
conservatieve oplossingen kiezen, (zoals bijvoorbeeld 
bij de Betuwelijn is gebeurd). 

4.4 Oplossingsrichtingen voor de lange termijn 
De tijdshorizon voor het congres is 2016. Voor 
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technologische vernieuwing in verkeer en vervoer is 
dat niet eens zo lang. Om vernieuwend te denken is 
het van belang niet alleen te extrapoleren uit het heden 
met realistische scenario's, maar ook te denken over 
een wenselijke toekomst in , zeg, 2066, wanneer D66 
haar eeuwfeest viert. Het jaar 2016 is dan te zien als 
een belangrijke mijlpaal onderweg. Welke richtingen 
kunnen worden ingeslagen? 

- de toepassing van informatica kan een deel van de 
verplaatsingen vervangen. Gedacht kan worden aan 
thuiswerken m.b.v. computer en fax, waarbij via een 
netwerk gegevens met het hoofdkantoor uitgewisseld 
kunnen worden. Een andere opkomende faciliteit is 
video-conferencing, waarbij deelnemers van een 
vergadering op hun eigen lokatie kunnen blijven. Op 
termijn is het goed mogelijk dat de prijs van 
apparatuur voor laatstgenoemde ook laag genoeg 
voor thuiswerkers is. Deze vorm van informatica 
levert vooral voor verkeer van de dienstensector 
rendement op. Werk waarbij fysieke handelingen 
nodig zijn komen uiteraard niet in aanmerking. 
Sectoren die profiteren van deze ontwikkeling zijn 
onder andere de computer-branche en de 
telecommunicatie. De transportsector krijgt te maken 
met (relatief) verminderde vraag. 
De overheid kan hier in sturend optreden. Wellicht is 
het zinvol hierin invloedrijke spelers als Philips te 
betrekken voor de ontwikkeling van de benodigde 
technologie. 

- Naast de bestaande infrastructuur voor openbaar 
vervoer kan gedacht worden aan lichte gespoorde 
voertuigen op aparte banen met een zeer dicht 
netwerk. Vormen van gespoorde voertuigsystemen 
zijn reeds in proefstadium. Onder andere voor 
Amsterdam wordt gestudeerd op de mogelijkheden. 
Deze systemen vergen een relatief hoge 
bezettingsgraad, en zullen met name voor dichtbe
volkte gebieden in aanmerking komen: stads- en 
stadsregio. In uitgewerkte vorm zou een tussenvorm 
tussen taxi (beperkt aantal inzittenden, op afroep 
beschikbaar) en een bus (dicht lijnennet, maar niet 
altijd direct voor de deur) kunnen resulteren. Deze 
ontwikkeling verbetert de positie van het OV en gaat 
ruimtebeslag, geluidsoverlast en uitstoot schadelijke 
stoffen tegen. 

- Bij de uitbreiding van het OV richt de aandacht zich 
op het ogenblik te veel op het railvervoer. Voor wat 
lagere vervoersintensiteiten is een busnet veel 
flexibeler en met lagere kosten te exploiteren dan 
railvervoer. Lokale en interlokale netten met veel 
directe bestemmingen kunnen misschien een deel 
van het woon- werkverkeer overnemen. Hierbij is 
het noodzakelijk dat de bezettingsgraad omhoog 
gaat. Om excessieve subsidies te voorkomen is 
daarbij marktgericht werken noodzakelijk. Ook enige 
"image-building" kan ondersteunen. Een goedlopend 
busnet levert veel werkgelegenheid op. Logistieke 
afstemming op andere CV-systemen (trein, tram, 
metro) is noodzakelijk. Het is eigenlijk niet 
toelaatbaar dat op specifieke lijnen monopolies 
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worden gecreëerd. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
de NS: de trajecten met intercitylijnen mogen niet 
beconcurreerd worden door bussen Een schuine blik 
naar monopolies bij de luchtvaart geeft aan dat dit 
tot hoge prijzen (en derhalve beperkt gebruik) leidt. 

- Het ruimtebeslag per voertuigkilometer kan verbeterd 
worden door capaciteitsverhoging van de 
infrastructuur: wisselstroken (minder verbreding van 
snelwegen), deelauto-verhuur (minder 
parkeerplaatsen), cabotage (minder 
voertuigbewegingen door vermijden leeg rijden of 
varen). 

- Een belangrijk deel van het goederen- en 
personentransport over de weg berust op individuele 
motoren op fossiele energie. Het mechanisch 
rendement van motoren bedraagt op z'n best zo'n 30 
%. Inmiddels kunnen we centraal elektriciteit 
opwekken met rendementen boven de 50 % en in 
de toekomst wellicht boven de 60 %. Dit betekent 
dat per persoonkm of tonkm de milieubelasting te 
halveren is door op de lange termijn op een "all
electric" vervoersysteem over te gaan. Dit zal tevens 
leiden tot minder geluidsoverlast. Gedacht kan 
worden aan uitbreiding van geleide systemen op het 
elektriciteitsnet (zoals metro's en trolley's) en 
elektrische auto's op accu's. De beperkingen van de 
huidige accu's zijn daarbij nog een groot knelpunt: 
zwaar, groot, beperkte levensduur, milieunadelen. 
Intensieve research is benodigd om deze knelpunten 
op te lossen. 

Een andere technologische optie met potentieel 
grote milieuvoordelen is de brandstofcel. Ook hier is 
elektriciteit de aandrijvende kracht. Deze kan worden 
geproduceerd uit schone brandstoffen. 
Voorlopig zijn deze opties niet tegen acceptabele 
prijzen beschikbaar. Ontwikkelingen gaan traag doch 
onvoorspelbaar. Mogelijk dat het straatbeeld over 20 
jaar wordt beheerst door stille voertuigen op 
geleidesystemen en/of accu's. 

Twee voorbeelden van letterlijk baanbrekende nieuwe 
technologische mogelijkheden binnen zo'n "all electric" 
infrastructuur voor de zeer lange termijn: 

Voor goederentransport (de snelst groeiende tak 
binnen de vervoerswereld) is te denken aan 
onbemande, elektronisch gestuurde containers, 
elektrisch voortbewogen via gespoorde of geleide 
systemen. Deze treffen we nu reeds voor korte 
afstanden aan in veilinghallen en industrieterreinen. 
Waarom dan niet voor de lange afstand? Met 
computergestuurde logistiek is zo in principe in één 
keer een flinke vermindering te realiseren van het 
ruimtebeslag, energiegebruik, geluidshinder, en 
emissies. 

Voor personentransport kan gedacht worden aan 
moderne varianten van de ''witkar". Bijvoorbeeld: 
standaard-elektrische auto's die op de korte afstand op 
accu's rijden, maar op de langere afstand ( bij 

21 



voorbeeld voor woon-werk verkeer) kunnen worden 

gekoppeld tot tijdelijke "treinen" die elektriciteit uit het 
net benutten. Zo'n combinatie van individueel en 
openbaar vervoer is zeer energie-zuinig en biedt 
tevens een remedie tegen de files. 

5 ISSUES ROND INFORMATIE
TECHNOLOGIE 

5.1 Inleiding 
Waar hebben we het over als we spreken over 
informatietechnologie?: over hulpmiddelen voor het 
raadplegen, bewerken, transporteren en presenteren 
van gegevens, informatie en kennis. 

Het technische beeld in 2016: een verregaande 
integratie van spraak, data, (bewegend) beeld en 
geluid op drie vormen van randapparatuur. Er zijn 
kleine schermen die iedereen met zich meedraagt om 
te communiceren (spraak en data) en om informatie te 
raadplegen. Er zijn middelgrote schermen voor 
geconcentreerde activiteiten als werken of studeren en 
voor visuele communicatie en daarnaast als derde: 
grote, wandvullende, schermen voor gebruik in en 
spraak, data en visuele communicatie tussen groepen. 
Intelligente netwerken, op basis van kabels of 
draadloos, verzorgen de verbindingen tussen alle 
schermen, mobiel of vast, en verzorgen grotendeels 
ook de toepassingen in termen van programma's en 
informatie. 
Televisie, telefoon en pc, zoals wij die nu kennen, 
bestaan niet meer. Hun functionaliteiten zijn deels in 
elkaar opgaan en deels weer op nieuwe wijze in de 
drie soorten schermen geconcentreerd. 
Ook informatiediensten als omroepen, boeken en 
kranten, zoals wij die nu kennen, bestaan niet meer. 
Niet meer de aanbieder van informatie bepaalt, maar 
de eindgebruiker. Informatievoorziening wordt 
maatwerk: het eigen nieuwsjournaal, de eigen krant, 
het eigen studieprogramma: van braadcasting naar 
narrowcasting. Daarmee wordt ook trouwens het 
vastleggen van menselijk gedrag steeds eenvoudiger. 
Informatietransport is goedkoop. De informatie zelf, 
inclusief de ontsluiting ervan, blijft duur. Vooral voor 
kwaliteit moet worden betaald. Er is zoveel informatie, 
dat voor een goede ontsluiting ervan vaak meer moet 
worden betaald dan voor de informatie zelf. Ook de 
krant "nieuwe stijl" blijft een meneer, zelfs als de 
eindgebruiker de selectie in de vorm van een aantal 
"meneren" maakt. 

Informatietechnologie wordt niet alleen ingezet voor 
informatievoorziening van mensen, maar ook voor 
meten en regelen. Produktieprocessen kunnen beter 
werken, logistieke processen kunnen beter op elkaar 
afsluiten en ook menselijk gedrag kan beter worden 
gemeten en gereguleerd. De communica
tie-infrastructuur, die in eerste instantie is opgezet voor 
andere taken, blijkt ook uitstekend bruikbaar voor 
meten en regelen. Met name mobiele communicatie 
via grondstations of via satellieten, neemt een enor~e 
vlucht en blijkt bruikbaar voor zaken als rekening 
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rijden, het waarnemen van emissies van schadelijke 

stoffen en voor logistiek. Door het brede gebruik en de 
voortschrijdende technologische ontwikkelingen dalen 
de kosten enorm, waardoor steeds meer toepassingen 
rendabel worden. Onbereikbaarheid, in plaats van 
bereikbaarheid, wordt in de persoonlijke communicatie 
een statussymbool. 

5.2 De samenleving 
De beschikbare communicatie-infrastructuur en de 
steeds gebruiksvriendelijker randapparatuur, genereren 
een enorm aanbod aan diensten voor kijken 
(amusement, nieuws, leren), kopen, betalen en leveren 
van fysieke en immateriële goederen en diensten. Tijd 
en plaats van aanbieder en consument worden steeds 
minder van belang. Ook de kleinste aanbieders van 
goederen en diensten kunnen door de beschikbaarheid 
van standaard diensten hiervan gebruik maken. Het 
Engels ontwikkelt zich tot een standaardtaal voor het 
gebruik van deze diensten. 
Sommige vormen van amusement, vooral die soorten 
die gebruik maken van ''virtual reality", zijn zeer 
indringend. Sommige mensen kunnen deze 
werkelijkheid niet meer onderscheiden van de echte 
werkelijkheid of raken er aan verslaafd: de ''virtual 
reality junk" als opvolger van de flipperkastverslaafde. 

Door de koppeling tussen allerlei bestanden met 
persoonsgegevens, zowel bij overheid als bedrijfsleven, 
wordt de burger/consument vrijwel geheel transparant 
en is "direct marketing" zowel in politieke als in 
commerciële zin steeds beter mogelijk. 

Door het verdwijnen van een groot aantal activiteiten 
naar lage lonen landen, mogelijk door informatie
technologie, verschuift de Nederlandse economie 
verder in de richting van diensten en vooral van 
kennisintensieve diensten met hoge toegevoegde 
waarde. Dit leidt tot zeer flexibele en platte organisaties 
waar hoogopgeleide kenniswerkers ïn steeds 
wisselende combinaties zeét specialistische kennis 
uitwisselen. Door het eêonomisch belang van de "neue 
combinationen" trekken bedrijven steeds andere 
kenniswerkers aan, grotendeels free lance. De helft 
van de hoogopgeleide werknemers is zelfstandig 
gevestigd. Middenkader is vrijwel verdwenen. De 
kenniswerkers zijn voor een groot deel van hun 
inkomsten afhankelijk van de buitenlandse markt. 
Evenzo hebben buitenlandse kenniswerkers een 
belangrijke toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Internationale contacten nemen sterk toe, virtueel en 
fysiek. 

5.3 De overheid 
De overheid verliest een belangrijk deel van zijn greep 
op het informatieverkeer. Zoals de satelliet het 
omroepbestel openbrak, zo zorgen de internationale 
netwerken voor steeds minder greep van de overheid 
op maatschappelijke verschijnselen: op criminaliteit, 
kapitaalverkeer, de werkgelegenheid, belastingheffing, 
de publieke orde en de cultuur. De burger woont zowel 
in een fysiek dorp als in een "global village". Wie daar 
de autoriteiten zijn, is vaak niet duidelijk. Ze zijn er 
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*** *EP* D~ EUROI-'A BULLEJ~IN * PE * * * 
*** 

Berichten van D66 in het Europees Parlement 
************************************************************************************* 

Middels het Europa Bulletin houdt de D66 
Delegatie in het Europees Parlement de leden 
regelmatig op de hoogte van standpunten die 
namens D66 in dit Parlement worden ingenomen. • 

NATIONALE CONTROLE VAN EUROPESE 
GELDSTROMEN NOODZAKELIJK 

Eind oktober heeft de Europese Rekenkamer haar 
rapport over 1994 gepresenteerd aan het Europees 
Parlement. Uit dit rapport blij kt onder meer dat 
zowel op Europees niveau als op nationaal niveau 
de controle op de Europese geldstromen tekort 
schiet. De Europese Rekenkamer was 
bij voorbeeld niet in staat voor 1.600 miljoen Ecu 
aan landbouwuitgaven te controleren omdat de 
lid-staten hier niet voldoende informatie over 
hadden verstrekt. Bovendien blijkt dat projecten 
die (mede) met Europees geld worden 
gefinancierd regelmatig in strijd zijn met 
Europese milieurichtlij nen. Het gevolg is dat 
grote uitgaven moeten worden gedaan om de 
schade te herstellen. 

Samenwerking tussen Europees en nationaal 
niveau 

Zowel de fractie van D66 in de Tweede Kamer 
als de D66 delegatie in het Europees parlement 
juichen het toe dat de Europese Commissie bereid 
is veranderingen door te voeren die een meer 
efficiënte controle mogelijk maken. Aanvullende 
maatregelen zijn niettemin noodzakelijk. De 
Europese Rekenkamer is in grootte vergelijkbaar 
met de Nederlandse Rekenkamer. Het is dus 
duidelijk dat de capaciteit van de Europese 
Rekenkamer niet voldoende is om haar taak 
grondig uit te voeren. Een goede financiële 
controle is ondenkbaar zonder een nauwere 
samenwerking tussen de nationale en de Europese 
rekenkamers. Naast de reguliere werkzaamheden 
zouden de nationale rekenkamers een rapport op 
moeten stellen over de bestedingen van Europese 
fondsen in eigen land. De Nederlandse 

Rekenkamer kan hierbij als voorbeeld dienen. 
Onlangs heeft deze Rekenkamer namelijk een 
rapport uitgebracht over het beheer en de 
controle van Europese geldstromen in Nederland. 

De Tweede- Kamerfractie van D66 heeft 
inmiddels de regering een standpunt gevraagd 
over het rapport van de Europese Rekenkamer en 
het rapport van de Nederlandse Rekenkamer. De 
financiële situatie van de Unie is een belangrijk 
onderdeel van de maatschappelijke discussie over 
Europese integratie. Dit alleen al rechtvaardigt 
een uitgebreid debat in de Kamer.• 

voor meer informatie 
Laurens Jan BR1NKHORST: 00. 32. 2. 284-5796 
Jan VAN WALSEM: 070. 318- 3066 

UITBREIDING MILIEU
EFFECTRAPPORTAGES 

In het Europees Parlement heeft Doeke EISMA 
het woord gevoerd in het debat over de 
herziening van de Europese milieu
effectrapportage (MER). Een herziening is nodig 
aangezien de huidige MER in de praktijk niet 
goed blij kt te functioneren. Een van de 
belangrijkste punten van kritiek is dat de 
richtlijn niet in alle lid-staten gelijk wordt 
toegepast. De nationale overheden zijn namelijk 
verantwoordelijk voor een goede toepassing van 
de richtlijn en denken soms voordeel te hebben 
van een minder strenge toepassing. Daarbij komt 
nog dat lid-staten een te grote vrijheid hebben 
om af wij kingen toe te staan. De Europese 
Commissie heeft noch de autoriteit, noch de 
middelen om goede controles uit te voeren naar 
de toepassing. Het gevolg van deze gang van 
zaken is dat eenzelfde richtlijn verschillende 
toepassingen kent. Dit is uiteraard niet te 
accepteren. 
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Consequenties voor nationaal niveau 

Het Europees Parlement tracht dit te veranderen 
door burgers een grotere rol te geven door middel 
van een goede inspraakprocedure. Tevens wil het 
EP de bijlage van de richtlijn uitbreiden waarin 
wordt aangegeven voor welk soort projecten een 
MER is verplicht. Het EP is de strijd met de 
Raad van Ministers aangegaan door in de bijlage 
onder andere militaire projecten, 
dijkverzwaringen en grote intensieve 
veehouderijen op te nemen. Vooral dit laatste zal 
in Nederland hard aankomen. Buitenlandse 
collega's in het Europees Parlement zien echter 
terecht niet in waarom een uitzondering moet 
worden gemaakt voor een sector die zeer veel 
bijdraagt aan de milieuvervuiling. Overigens 
geldt deze MER-verplichting slechts bij nieuwe 
bedrij ven en uitbreidingen van bestaande 
bedrij ven. Dit amendement kan wellicht ook het 
Nederlands mestbeleid aanscherpen, want ook 
indien de onlangs gepresenteerde mestnota van de 
regering wordt uitgevoerd zal Nederland niet 
voldoen aan de normen van de Europese 
nitraatrichtlij n. 

De MER is een zeer belangrijk instrument om te 
voorkomen dat milieu- onvriendelijke projecten 
door de Europese Unie worden gefinancierd. De 
MER heeft echter alleen belang als het strikt en 
in heel Europa gelijk wordt toegepast. Juist daar 
zet D66 zich in het EP voor in.• 

voor meer informatie 
Doeke EISMA: 00. 32. 2. 284-5797 

EP: OLIE- BOYCOT TEGEN NIGERIA 

"Een juridische moord was nodig om eindelijk 
aandacht te krijgen voor Nigeria!" Tijdens het 
plenair debat in het Europees Parlement over de 
situatie in Nigeria heeft Jan-Willem BERTENS, 
als woordvoerder van de ELDR- fractie, gewezen 
op de 180 terechtstellingen die hebben moeten 
plaatsvinden voor de schrijnende situatie in dit 
land tot de wereld is doorgedrongen. De milieu
activist Ken SARO- WIWA is terechtgesteld; het 
Ogoni-volk wordt onderdrukt en hun leiders 
worden vermoord; milieu-activisten worden 
veroordeeld terwijlleden van de junta zich 
verrij ken met de milieu vernietigende olie
exploitatie (onder andere door Shell). Eindelijk 
zullen nu de Europese Commissie en de Raad van 
Ministers actie ondernemen. Nadat BERTENS 
drie jaar lang aandacht heeft gevraagd voor de 
mensenrechten situatie in Nigeria, heeft het EP 

dan nu eindelijk een resolutie aangenomen. 

De meest effectieve manier de junta te laten 
luisteren en niet wederom weg te laten komen 
met grove schendingen van de mensenrechten is 
deze leden te treffen in hun portemonnaie. Om de 
druk op de Nigeriaanse regering maximaal op te 
voeren heeft het EP daarom de Raad en de 
Commissie gevraagd een olie- boycot te 
overwegen. Het EP heeft verder opgeroepen tot 
een wapen-embargo, een visumbeperking voor de 
Nigeriaanse regeringsleiders en een bevriezing 
van de buitenlandse banktegoeden van deze 
leiders. Bovendien zal ook het sociale en culturele 
prestige van Nigeria onder de acties moeten 
leiden. In dit verband heeft BERTENS onder 
meer voorgesteld te komen tot een boycot van 
sportevenementen, zoals de 
wereldkampioenschappen voetbal voor junioren. 

BER TENS betreurde tevens de beslissing van 
Shell om nota bene juist op dit moment 3,6 
miljard dollar in Nigeria te investeren. 

voor meer informatie 
Jan-Willem BERTENS: 00. 32. 2. 284-5602 

UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE 

Slowakije 

Met betrekking tot de relaties van de Unie met de 
landen in Centraal- en Oost-Europa die lid willen 
worden van de Unie heeft het Europees 
Parlement zijn afschuw uitgesproken over de 
politieke situatie in Slowakije. Jan-Willem 
BERTENS bekritiseerde, als woordvoerder van 
de ELDR-fractie, de ondemocratische houding 
van premier MECIAR. Tevens uitte hij zijn 
bezorgdheid over de nieuwe taalwetten in 
Slowakije. Deze laten on voldoende ruimte voor 
de minderheden in het land. BERTENS riep op 
tot een onafhankelijk onderzoek in de ontvoering 
van de zoon van de President. Bovendien 
suggereerde hij een herziening van de 
samenwerking van de Unie met Slowakije, dat 
via een Europa-Accoord een van de meest 
bevoorrechte partners van de Unie is. 

De Baltische Staten 

Het EP heeft ingestemd met het afsluiten van 
Europa- Aceoorden met de drie Baltische Staten 
Estland, Letland en Litouwen. Deze Aceoorden 
bieden perspectief op snelle afbouw van de 
tariefmuren, samenwerking op een breed scala 
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van terreinen en toetreding tot de Europese Unie. 
BERTENS wees op het gevaar dat Centraal- en 
Oosteuropese landen worden verdeeld in groepen. 
Hiermee zou een gevoel van eerste en tweede klas 
Europeanen kunnen ontstaan en het 
veiligheidsgevoel van de Baltische Staten juist 
ondermijnen. 

voor meer informatie 
Jan-Willem BERTENS: 00. 32. 2. 284-5602 

EEN ONBEZORGDE OUDE DAG IN EUROPA? 

In nagenoeg alle lid- staten van de Unie is de 
sociale zekerheid op dit moment onderwerp van 
ingrijpende herzieningen. In de meeste gevallen 
gaat dit gepaard met emotionele discussies en 
heftige protesten. De sociale zekerheid is een 
belangrijk gegeven in het dagelijks leven van 
velen, elke inbreuk hierop wordt zeer 
begrijpelijk als bedreigend ervaren. Het stelsel 
van sociale zekerheid maakt deel uit van het 
nationaal bewustzijn: het is een vertrouwd, eigen 
element. 

De noodzaak van samenwerking tussen lid-staten 

Dit verklaart waarom regeringen huiverig zijn 
enige bevoegdheden op dit vlak aan de Europese 
Unie toe te kennen. Toch is er een aantal 
problemen op het gebied van sociale zekerheid 
die alleen kunnen worden opgelost door 
samenwerking van de lid- staten. Een goed 
voorbeeld zijn de pensioenen in Europa. Hoewel 
er een Europese richtlijn is ten aanzien van 
sociale zekerheidsregelingen voor werknemers en 
hun gezinnen die zich in de Unie verplaatsen, 
zijn de nationale sociale- zekerheidsstelsels 
onderling sterk verschillend en sluiten ze niet of 
nauwelijks op elkaar aan. Dit vormt een ernstige 
rem op de mobiliteit van werkenden in Europa. 
Op dit moment voldoet eigenlijk alleen de 
particuliere aan vullende component (bij voorbeeld 
een levensverzekering) aan de voorwaarde van 
cross-border portability. 

Solidariteit mag niet verloren gaan 

Binnen de Europese Unie zijn er zoveel stelsels 
als er lid-staten zijn. De enige overeenkomst is de 
financieringsproblematiek. In alle landen wordt 
met zorg gekeken naar de stijgende kosten van de 
sociale zekerheid, de grote werkloosheid en de 
vergrijzing. Overal worden de stelsels van sociale 
zekerheid aan grondige hervormingen 
onderworpen, voornamelijk uit financiële 

overwegingen. De oplossingsrichtingen zijn legio, 
maar de tendens is in alle gevallen naar een 
verkleining van de solidariteitscomponent en naar 
een vergroting van de verantwoordelijkheid (en 
dus risico) van het individu. 

Al deze hervormingen leiden echter niet tot meer 
integratie, afgezien van de bilaterale 
overeenkomsten tussen de enkele lid-staten. 
Mobiliteit van werknemers zal nooit op gang 
komen als er geen adequate sociale bescherming 
en sociale voorzieningen zijn. Johanna 
BOOGERD heeft al diverse malen gepoogd dit 
probleem op de agenda te krijgen, maar vooral 
van de kant van de socialisten bestaat veel 
weerstand. Toch zal vroeg of laat erkent moeten 
worden dat de interne markt zonder de sociale 
dimensie een dode letter blij ft. 

voor meer informatie 
Johanna BOOGERD: 00. 32. 2. 284-5795 

FRAUDEBESTRIJDING ONDER 
DEMOCRATISCHE VOORWAARDEN 

Fraudebestrijding is essentieel voor de 
geloofwaardigheid van de Europese Unie. Niet 
alleen de Europese instellingen, maar ook de lid
staten moeten de bestrijding van fraude en 
onregelmatigheden met Europese gelden krachtig 
ter hand nemen. Immers, meer dan 80% van de 
Europese uitgaven wordt in de lid-staten 
uitgegeven. 

Democratie 

In het tot stand komen van adequate regelgeving, 
zowel op nationaal als Europees niveau, mag het 
democratisch gehalte van het wetgevingsproces 
niet in het gedrang komen. Hoewel hierover geen 
discussie zou mogen bestaan, blij kt het proces bij 
de Raad van Ministers in Brussel toch niet altijd 
even democratisch en doorzichtig te zijn. 

Nalatigheid van de Raad van Ministers 

Op 23 november zouden de Ministers van Justitie 
en Binnenlandse Zaken besluiten tot een politiek 
accoord over de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Gemeenschap. In dit 
specifieke geval betreft het een regeling over de 
strafbaarstelling van corruptie door ambtenaren 
en leden van Europese instellingen. Deze 
strafbaarstelling zou dus ook gelden voor leden 
van het Europees Parlement. Hoewel het EP al 
eerder heeft aangedrongen op een dergelijke 
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regeling en ook diverse adviezen heeft gegeven, 
heeft de Raad al deze adviezen naast zich 
neergelegd en komt nu opeens een ontwerp
protocol uit de lucht vallen. De Raad heeft 
nagelaten noch het Europees Parlement, noch de 
nationale parlementen te raadplegen of te 
informeren. 

De actie vanuit het Europees Parlement en de 
Tweede Kamer 

In het Europees Parlement heeft Laurens Jan 
BRINKHORST deze gang van zaken aan de orde 
gesteld. Ook in de Tweede Kamer heeft Boris 
DITTRICH voor D66 de regering geconfronteerd 
met deze idiote procedure. Het kan niet zo zijn 
dat wetgeving tot stand komt zonder enige 
parlementaire controle! 

Tijdens de voorbespreking van de Raad van 
Ministers in de Tweede Kamer hebben de 
Ministers SORGDRAGER (Justitie) en 
DIJ KST AL (Binnenlandse Zaken) ook hun 
onvrede over de gang van zaken te kennen 
gegeven. Op aandringen van D66 en ondersteunt 
door de PvdA hebben zij tevens toegezegd 
besluitvorming in de Raad op dit punt indien 
noodzakelijk te blokkeren. 

Op initiatief van Nederland is in de Raad van 
Ministers met 8 stemmen voor en 7 tegen besloten 
dat het Europees Parlement dient te worden 
geraadpleegd. Wellicht dat de Raad van Ministers 
een les hebben geleerd en zich de volgende keer 
direct en ruim voorafgaand aan de besluitvorming 
tot het Europees Parlement zal wenden. 

voor meer informatie 
Laurens Jan BRINKHORST: 00. 32. 2. 284-5796 
Boris DITTRICH: 070. 318-3066 

OPLEIDINGSCENTRUM: THEMADAG D66 
POLITIEK IN EUROPA 

Eind oktober organiseerde het opleidingscentrum 
een themadag over Europese thema's. In het 
Katern van deze Democraat vindt u een 
uitgebreid verslag van deze dag. 

MEER EFFECTIVITEIT IN DE FINANCIERING 
VAN MILIEUPROJECTEN 

Het belangrijkste financieringsinstrument voor 
het milieu (LIFE) gaat op 1 januari 1996 zijn 
tweede vierjarige uitvoeringsfase in. Aangezien 
LIFE op initiatief van het Europees Parlement tot 
stand is gekomen, is volgens Doeke EISMA juist 

dit parlement verplicht te leren van de 
tekortkomingen van de eerste fase. Bovendien 
dient het instrument financieel zo veel mogelijk 
ruimte te krijgen. 

Om het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk te 
besteden dient selectief te werk worden gegaan. 
De aandacht moet niet alleen uitgaan naar natuur 
en milieu binnen de Unie, het is tevens van 
belang projecten in de landen van Centraal- en 
Oost-Europa en in de Mediterrane regio te 
steunen. Immers, een grensoverschrijdende 
aanpak van de bescherming van natuur en milieu 
is het meest effectief. 

In de eerste periode is gebleken dat vele 
aangevraagde projecten niet binnen de 
doelstellingen van LIFE pasten. Meer 
voorlichting over LIFE is daarom noodzakelijk. 
Daarnaaast pleit EISMA voor het betrekken van 
lokale en regionale besturen in de 
selectieprocedure en de verspreiding van de 
informatie. 

Ten slotte spoort EISMA, namens de ELDR-
f ractie, de Europese Commissie aan vertragingen 
in de behandeling van de aanvragen te 
voorkomen. Onderzoek, selectie en goedkeuring 
van de projecten moet worden verbeterd. Het kan 
niet zo zijn dat natuur en milieu, bij voorbeeld 
met uitsterven bedreigde diersoorten, de dupe 
worden van administratieve vertraging. 

voor meer informatie 
Doeke EISMA: 00. 32. 2. 284-5797 

COLOFON 

Het Europa Bulletin wordt samengesteld door de 
D66 delegatie in het Europees Parlement. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de 
leden van het parlement: 

Jan-Willem BERTENS: 00. 32. 2. 284-5602 
medewerker: Leon PEIJNENBURG 

Johanna BOOGERD-QUAAK: 00. 32. 2. 284-5795 
medewerkster: Sop/zie IN 'T VELD 

Laurens Jan BRINKHORST: 00. 32. 2. 284-5796 
medewerkster: Petra VAN DEN BOOMGAARD 

Doeke EISMA: 00. 32. 2. 284-5797 
medewerker: Gerben Jan GERBRANDY 

Contactpersoon van de Delegatie in Nederland 
Arthur VAN EU/TENEN: 070. 318-2634 
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echter meestal wel, met als legitimiteitsbasis het recht 
van de sterkste. Waar de burger zich het beste 
thuisvoelt, verschilt per persoon. 

De overheid in tradtionele zin, in de vorm van een 
democratisch gekozen bestuur, is dus slechts één van 
de spelers op het veld, maar behoudt een belangrijke 
rol als bepaler van een aantal van de spelregels, als 
scheidsrechter en als beschermer van de zwakken. 
Van de overheid mag worden verwacht dat zij normen 
stelt voor het onderwijs tijdens de basisvorming 
betreffende informatievoorziening, -gebruik en 
communicatie. De normstelling op het terrein van lezen 
en schrijven is al lang een geaccepteerde taak van de 
overheid. De vorm ervan zal echter sterk moeten 
veranderen. In een multi media maatschappij hebben 
lezen en schrijven een andere inhoud dan in een 
maatschappij, die uitsluitend is gebaseerd op het 
schrift. 

Een andere overheidsdzorg is de noodzakelijke 
wettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Informatietechnologie geeft vele mogelijkheden om 
inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer en 
een wettelijke bescherming hiervan zal steeds nodig 
zijn. Overigens zal de handhaving van dit beleid steeds 
lastiger worden. 

Aangaande de ontwikkeling en een breed gebruik van 
informatietechnologie komen binnen een termijn van 20 
jaar enkele nieuwe overheidsverantwoordelijkheden 
c.q. mogelijkheden voor overheidshandelen in beeld. 
Hierna volgen een aantal van deze nieuwe overheids
zaken. Met nadruk geven we aan dat er meer 
interessante en relevante zaken spelen, maar ook hier 
moesten keuzes worden gemaakt. 

5.4 Overheid garandeert een basis-infrastructuur 
De overheid dient aan iedere ingezetene een minimaal 
gestandaardiseerd basispakket aan hulpmiddelen voor 
informatievoorziening en communicatie te garanderen. 
Dit pakket bestaat uit randapparatuur, toegang tot 
netwerken en ontsluitingsmechanismen. 
Ook hier ligt een al lang geaccepteerde overheidstaak, 
die echter een andere vorm krijgt. Momenteel gaat het 
om bibliotheken, verplichting tot telefoonaansluiting 
enz. Primair gaat het om de fysieke en economische 
toegang tot een basispakket aan informatie door iedere 
ingezetene van Nederland. De vorm kan divers zijn: de 
bibliotheek "nieuwe stijl" met beeldschermen of het 
bassispakket aan informatiediensten op de kabel. In 
deze rol overbrugt de overheid hoge financiële 
drempels voor individuen. 
De technologische infrastructuur is dan voor iedereen 
toegankelijk hetgeen een belangrijke voorwaarde is 
voor de verdere technologische ontwikkeling. Los van 
het garanderen de toegankelijkheid tot infrastructuur 
voor brede groepen heeft de overheid geen rol in het 
exploiteren van infrastructuur. Dit is geen primaire taak 
voor de overheid. De oude argumenten voor 
overheidsmonopolies voor telefonie, zenderverdeling 
en andere vormen van communicatie, zoals 
frequentieschaarste of hoge initiële investeringen, zijn 
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niet langer geldig. Wel moet worden gewaakt voor 
monopolieposities en moet de concurrentie worden 
bevorderd. Daarvoor zal een apart toeziehtsorgaan 
noodzakelijk zijn. 

5.5 Overheid garandeert aanbod van informatie 
De overheid zou aan iedere ingezetene toegang tot 
een specifiek aanbod aan informatie moeten voorzien 
via de verschillende vormen van randapparatuur en 
gebaseerd op overwegingen van pluriformiteit van 
informatie en van cultuurbeleid. 
Dit is in feite de opvolger van het aloude mediabeleid. 
Van eigen publieke zenders in de vorm van een 
infrastructuur is niet langer sprake omdat niet langer 
sprake is van schaarste van frequenties. ledereen kan 
toegang hebben tot deze publieke informatie via het 
eerder genoemde openbare aanbod van netwerken en 
randapparatuur: van publieke zender naar publiek 
aanbod van informatie. Op zich kan het aanbod 
worden erzorgd door Verenigingen van Informatie 
aanbieders met een publiek karakter, de opvolgers van 
de oude omroepen. 

Naast dit aanbod in brede zin biedt de overheid eigen 
produkten en diensten ook in digitale vorm aan. Een 
elektronische aangifte van belastingen is zeer wel 
denkbaar. De overheid is dus ook zelf elektronisch 
toegankelijk, zowel vanuit overwegingen van 
dienstverlening als om de doorzichtigheid van de 
overheid te vergroten. Elk papieren overheidsbestand 
dient wettelijk ook in digitale vorm te worden 
aangeboden (in de VS al een bestaande wettelijke 
verplichting). Aan de burger worden uitsluitend de 
marginale kosten in rekening gebracht. 

In deze specifieke overheidsrol zien wij ook een 
duidelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en 
instandhouding van een infrastructuur voor 
overheidsvoorlichting en elektronische volksraad
pleging, waarvan alle onderdelen van het openbaar 
bestuur gebruik kunnen maken. Dit is uiteraard het 
toekomstige referendum, waarmee overigens nog niets 
is gezegd over de exacte vorm daarvan. Er kan sprake 
zijn van een breed spectrum van informatievoorziening 
tussen kiezers en gekozenen. Dit loop uiteen van de 
elektronische opvolger van het bestaande idee van een 
spreekuur of "brieven aan uw Kamerlid" voor 
individuele burgers ,via brede consulatieve vormen tot 
bindende volksraadplegingen toe. De volksvertegen
woordiger kan zelfs deels de rol krijgen van moderator 
van het politieke elektronische debat, vergelijkbaar met 
de huidige nieuwsgroepen op Internet. Naar 
verwachting zal dit leiden tot een zekere vermenging 
met amusement: "politainment" als opvolger voor 
Sterrenslag. Vanuit overwegingen van gebruiksgemak 
en efficiency is één infrastructuur daarvoor aan te 
bevelen. 

5.6 Informatietechnologie en milieu 
De overheid zou de inzet van informatietechnologie 
met positieve milieueffecten moeten bevorderen. 
Informatietechnologie geeft veel mogelijkheden voor 
het voeren van een effectief milieubeleid. Alleen door 
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de marktwerking zal het gebruik naar verwachting 
echter onvoldoende toenemen. 
Technische mogelijkheden liggen er onder meer in de 
meet- en regeltechniek, in integraal ketenbeheer door 
het opslaan en communiceren van produktgegevens en 
in een meer effectieve logistiek. Van de overheid mag 
worden verwacht dat zij normen stelt en waar 
mogelijke echte innovaties dienaangaande enthousiast 
stimuleert. 
Eerder werd al genoemd de afnemende mobiliteit door 
vormen van telewerken en tere-educatie. Daarnaast 
kan ook de handhaving van milieubeleid op deze wijze 
veel effectiever gestalte krijgen. We noemen hier het 
voornemen tot rekeningrijden, een onhaalbaar project 
zonder informatietechnologie. Maar ook 
verkeersgeleidings-systemen waarbij de snelheid van 
de auto wordt aangestuurd door een extern 
elektronisch systeem (bijv. in de vangrails naast de 
weg). De verkeersdrukte is dan de apalende factor 
voor de snelheid. De 100 km. limiet wordt dan 
elektronisch geregeld. De snelheidsovertredingen 
verminderen dan zienderoog (en ook de inkomsten uit 
boetes voor te hard rijden). 
En andere toepassing is het ''teleshoppen", waarbij de 
consument alleen op pad gaat voor de produkten, 
waarvoor het leuk winkelen is en uiteraard de vers
produkten. Produkten als bier, frisdrank en waspoeder 
bestelt u elektronisch en worden tegen een geringe 
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vergoeding thuis afgeleverd. Experimenten in deze 
richting wijzen uit dat ''telehoppen" kan werken. De 
gedachte dat de grote, drukke supermarkt, met lange 
rijen morrende mensen wachtend op de kassa, 
hierdoor verdwijnt, is binnenkort geen droom meer. 
Een winkelcentrum wordt weer een gezelige lokatie 
met vele kleine winkeltjes. 
Belangrijker nog is dat consumenten veel minder vaak 
op pad gaan met hun standaardbriefje voor de 
wekelijkse boodschappen, hetgeen veel kilometers 
scheelt. 

5.7 Tot slot 
Zoals uit het bovenstaande zal blijken, is er ook op dit 
nieuwe en dynamische terrein wat betreft de .aard van 
het overheidshandelen weinig nieuws onder de zon. De 
oude argumenten voor overheidsingrijpen zijn nog 
steeds relevant. 
Wat betreft de ~ van het overheidshandelen zal er 
echter vaak veel moeten veranderen. Dit vraagt om het 
attent en kritisch volgen van de technologische 
ontwikkelingen en de daaraan verbonden 
maatschappelijke ontwikkelingen. Die ontwikkelingen 
moeten dan tijdig worden vertaald naar een nieuwe 
vorm van het overheidshandelen. Dit is in de komende 
decennia een belangrijke rol en taak van D66. 
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ALV 62: INVESTEREN IN DE TOEKOMST 
CONGRESRESOLUTIE 

Onderstaande congresresolutie is amendeerbaar. 

Economische ontwikkelingen staan op gespannen voet 
met ecologische belangen. Technolische 
vernieuwingen kunnen dit spanningsveld echter sterk 
verminderen. D66 maakt zich dan ook sterk voor 
dergelijke vernieuwingen. De partij wil op die manier 
tegelijkertijd de economie stimuleren en het milieu 
sparen. D66 wil zo op een hoogwaardige en duurzame 
manier investeren in de toekomst. 

Dit is het uitgangspunt voor onderstaande stellingen, 
die zijn onderverdeeld in vier sectoren. 

1 Economische clusters en dynamiek 
a Technologische vooruitgang vereist samenwerking 

tussen overheid, markt en particulier initiatief. In die 
samenwerking heeft de overheid een coördinerende 
taak. Verder verdient een aanpak met marktcon
forme overheidsinstrumenten de voorkeur. 

b Met name de volgende sektoren of clusters hebben 
groeipotentieel en verdienen het extra gestimuleerd 
te worden: luchtvaart, biotechnologie, transport en 
distributie, voedingsmiddelen, chemie en informa
tietechnologie. 

c Elk ministerie moet een grotere bijdrage leveren dan 
nu het geval is, aan het stimuleren van ecologisch 
verantwoorde nieuwe technologische ontwikkelingen. 
De minister van Economische Zaken is hiervoor de 
coördinerende bewindspersoon. 

2 Informatietechnologie 
a De technologische infrastructuur dient voor iedere 

ingezetene in Nederland toegankelijk te zijn. De 
overheid ziet er op toe dat een ieder - d.m.v. een 
eigen data-communicatie-aansluiting - toegang 
heeft tot deze infrastructuur. 

b De overheid draagt er zorg voor dat pluriformiteit bij 
de electronische informatievoorziening gewaarborgd 
wordt door middel van een publiek aanbod van 
informatie naar analogie van het publieke bestel. 
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3 Verkeer en vervoer 
a Op de korte termijn zal verdere groei van personen

en goederenvervoer over de weg moeten worden 
opgevangen door het stimuleren van het gebruik van 
het openbaar vervoer. Dit laatste kan door zowel 
financiële drempels te verlagen als een efficiëntere 
benutting van de huidige intrastruktuur met behulp 
van technologische toepassingen. 

b Op de langere termijn moet worden overgegaan op 
een volledig electrisch vervoerssyteem. Hiervoor 
moet de overheid in samenwerking met het 
bedrijfsleven een onderzoek-, ontwikkeling- en 
demonstratieprogramma opzetten naar de 
mogelijkheden van electrificatie van transport. 

4 Ruimtelijke ordening en wonen 
a Om ruimte voor toekomstige generaties over te 

laten, om voorzieningen bereikbaar te maken en om 
het openbaar vervoer een kans te geven, moet de 
bebouwingsdichtheid met name in de randstad 
omhoog. Technologische toepassingen moeten de 
kwaliteit van de leefomgeving in zo'n compacte stad 
mede waarborgen. 

b Het bouwen op water of ondergronds moet als reële 
mogelijkheid onderzocht worden. 

c, De overheid dient de innovatie en de creativiteit in 
de bouw zodanig te bevorderen dat de levensduur 
van gebouwen toeneemt, hergebruik van materialen 
gestimuleerd wordt en het energieverbruik afneemt. 

d De eenvormigheid van de Nederlandse wijken staat 
haaks op de diversiteit van onze samenleving. In 
een pluriforme en veranderende samenleving moet 
op het gebied van de woningbouw daarom flexibiliteit 
worden bevorderd. 

e Gezien de dreigende (ruimtelijke) tweedeling in 
wijken en buurten in de grote steden is het van 
belang dat naast nieuwe ook oude woonwijken een 
veel grotere diversiteit en variatie aan woningtypen 
te bieden heeft. 
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I ALV 62: SOCIALE ZEKERHEID I 
Onderstaande congrestekst in NIET amendeerbaar. 
Zie voor de amendeerbare resolutie pag. 32 

1 INLEIDING 

Tijdens het voorjaarscongres van 1995 is aan de 
Algemene Ledenvergadering een aantal stellingen 
voorgelegd dat betrekking had op het basisinkomen. 
Naar aanleiding daarvan heeft het hoofdbestuur de 
'commissie sociale zekerheid en basisinkomen' 
ingesteld die op basis van de aangenomen stellingen 
verder onderzocht heeft of, en onder welke 
voorwaarden, een basisinkomen zou kunnen worden 
ingevoerd. 
De commissie heeft i.v.m. de natuurlijke raakvlakken 
ook de congresuitspraken van 1992 over de 'variabele 
bonus' en de 'alternatieve heffingsgrondslag' bij de 
beraadslagingen betrokken. 
De commissie heeft het stelsel van sociale zekerheid 
bij de beschouwingen betrokken voor zover dat vanuit 
de opdracht noodzakelijk was. 

2 ANALYSE ECONOMISCH EN SOCIAAL 
KADER 

2.1 Economisch kader 
De geregistreerde werkloosheid in West-Europa is al 
jaren vijf tot tien keer zo hoog als een generatie 
geleden. Ondanks een sterke stijging van het nationaal 
produkt is het aantal betaalde uren de laatste 
vijfentwintig jaar niet meer toegenomen, terwijl het 
aanbod op de arbeidsmarkt sterk is gegroeid. Met 
name voor laaggeschoolden is het evenwicht tussen 
vraag en aanbod zoek. Voor werkgevers loont het niet 
ze in dienst te nemen, terwijl werklozen er nauwelijks 
of niet beter van worden als ze gaan werken. Er is 
sprake van 'klassieke' werkloosheid: de Westeuropese 
werknemers zijn te duur in vergelijking met machinale 
arbeid en met arbeid in landen met een lagere 
levensstandaard. 

Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling structureel 
is. In de eerste plaats wordt ons machinepark 
voortdurend slimmer en produktiever, daarmee de 
eisen opschroevend die aan menselijke scholingsgraad 
en produktiviteit worden gesteld. Aangenomen dat de 
beroepsbevolking normaal verdeeld is wat betreft 
intelligentie en scholingsgraad, en dat de kunstmatige 
intelligentie van machines en automaten in hoofdzaak 
wordt bepaald door de hoog opgeleide rechterflank van 
deze verdeling, valt te voorzien dat een groeiend deel 
van de beroepsbevolking in een scholings- of IQ-val 
belandt. 

In de tweede plaats is het niet realistisch te verwachten 
dat het hele gebied buiten de OESO op korte termijn 
de westerse levensstandaard zal hebben bereikt en dat 
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aan zware loonconcurrentie definitief een einde komt. 
Ontwikkelingen in techniek en communicatie, 
waaronder de mogelijkheid processen op afstand te 
besturen, maken ondernemingen voortdurend mobieler. 
Dat stelt hen steeds beter in staat lokatie-specifieke 
voordelen elders in de wereld, zoals lage loonkosten, 
maar ook lage milieu-eisen en slechtere 
arbeidsomstandigheden, te benutten. 
De verwachting lijkt daardoor gerechtvaardigd dat 
lonen als concurrentiefactor eerder nog in belang 
zullen toenemen. 

De traditionele opvatting over concurrentie met 
goedkope arbeid elders in de wereld en met machinale 
arbeid is dat het leidt tot een herschikking van het 
eigen arbeidspotentieel. Na een periode van - per 
definitie tijdelijke - werkloosheid zal de 
beroepsbevolking zich hebben aangepast aan de 
nieuwe omstandigheden en zich produktiever maken 
dan voorheen. Daar bovenop komen nog de voordelen 
van goedkope importen en van nieuwe afzetgebieden 
die elders in de wereld ontstaan doordat lage
lonenlanden geleidelijk gaan meedelen in de welvaart. 
Het eindresultaat is, volgens de economische theorie, 
een toename van de welvaart voor alle deelnemers. De 
enige voorwaarde is dat het proces van herschikking 
slaagt. 

Het vermogen tot herschikking wordt echter 
geblokkeerd door de ontwikkeling van de techniek en 
de intensivering van internationale handel. De 
technische ontwikkeling legt steeds hogere 
scholingsdrempels in de arbeidsmarkt. Om te 
voorkomen dat het laaggeschoolde deel van de 
beroepsbevolking door het sociale minimum zakt, vergt 
de concurrentie met lage-lonenlanden dat er een vloer 
in het Europese loongebouw wordt gelegd. Daardoor 
wordt het prijsmechanisme, dat vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt bijelkaar moet brengen, uitgeschakeld. 
Ook in hoger gelegen verdiepingen van het 
loongebouw verhindert een gebrek aan flexibiliteit in 
de loonvorming dat overschotten en tekorten soepel 
worden weggewerkt. 

Tegen deze achtergrond moet rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat de Westeuropese 
werkloosheid niet alleen structureel is, maar mogelijk 
zelfs structureel stijgend. Hier wordt wel tegen 
ingebracht dat de demografische ontwikkeling van de 
bevolking, die aan het begin van de volgende eeuw tot 
een afname van de beroepsbevolking zal leiden, het 
probleem vanzelf zal oplossen. Doordat het 
werkloosheidsprobleem in feite een 'mismatch' is van 
opleidingsniveau en -capaciteit tussen vragers en 
aanbieders op de arbeidsmarkt, is dit echter hoogst 
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onzeker. 
De geschetste ontwikkeling roept globaal twee reacties 
op: 

a) verhoging van de opleidingsgraad van de 
beroepsbevolking met het doel de intellectuele en 
produktieve ontwikkeling van het machinepark voor te 
blijven 

b) verlaging van de vloer in het loongebouw met het 
doel vraag en aanbod voor laagbetaald werk dichter 
bijelkaar te brengen. 

Voor zover deze aanpak tekort schiet of met het oog 
op armoedebestrijding ongebruikt blijft, moet gezocht 
worden naar andere middelen. De noodzaak andere 
middelen in te zetten wordt bovendien ingegeven door 
de praktische noodzaak van een ingrijpende herziening 
van het sociale stelsel. De volumedruk van duurzame, 
waarschijnlijk structureel stijgende werkloosheid maakt 
het stelsel in haar huidige vorm op termijn 
onbetaalbaar. 
Steeds meer oefent het huidige stelsel zelf een 
opwaartse druk op de werkloosheid uit, niet alleen aan 
de vraagkant als gevolg van de premielast, die voor 
laaggeschoold werk overigens relatief zwaar is, maar 
ook aan de aanbodkant door het ontbreken van 
effectieve stimulansen voor participatie op de 
arbeidsmarkt. Daar de kosten van het stelsel 
vooralsnog op de lonen rusten, blijft hiervan een sterke 
stimulans uitgaan op de invoering van 
arbeidsbesparende technieken. Deze drijven 
vervolgens de sociale lasten nog verder omhoog en 
roepen een 'wigspiraal' op. 

2.2 Maatschappelijk kader 
Ten dele is de crisis van de verzorgingsstaat 
veroorzaakt doordat een aantal structurele 
veranderingen niet tijdig zijn onderkend. Naast 
veranderingen in economisch opzicht, met name de 
reeds genoemde structurele afkalving van 
werkgelegenheid, betreft dit ook maatschappelijke 
veranderingen. Hieronder dienen in ieder geval te 
worden verstaan: 

a) De veranderde positie van de vrouw 
Steeds meer vrouwen wensen op gelijke voet te 
participeren op de arbeidsmarkt. Vooralsnog zijn zij 
sterk oververtegenwoordigd in deeltijdbanen. Deels zal 
dit gewenst zijn, deels ook het ongewenste effect van 
een traag veranderende traditionele rolverdeling tussen 
de partners en doordat de wens tot (her)intreding 
samenvalt met een uitzonderlijk hoge werkloosheid. 

b) Individualisering 
De profilering van het individu maakt sommige vormen 
van coöperatief gedrag en groepsgeest minder 
vanzelfsprekend. Dit is een sterke tendens die voelbaar 
is in alle lagen van de samenleving. Ontzuiling en de 
roep om deregulering zijn specifieke 
verschijningsvormen. Meer in het algemeen is er 
sprake van een afnemende acceptatie van allerlei 

Katern Democraat 8, 1995 

vormen van verticale ordening, die snel als betuttelend, 
bemoeizuchtig of zelfs vernederend worden ervaren. 
De individualistische burger neemt zijn eigen 
beslissingen en accepteert het steeds minder dat deze 
hem door overheid, werkgever of kerkgenootschap uit 
handen worden genomen. Met deze ontwikkeling is 
onlosmakelijk een verzwakking van de sturende rol van 
de overheid verbonden. Deze komt onder meer tot 
uitdrukking in de voortgaande verzelfstandiging van 
een groot aantal overheidsdiensten en in een 
voortdurende kritische evaluatie van het mandaat van 
kiezers aan gekozenen. Specifiek voor de arbeidsmarkt 
geldt dat de autonome burger graag baas over eigen 
tijd is en een individuele mix wil samenstellen van 
betaald werk, recreatie, educatie en zorgtaken. 

c) Sluipende tweedeling 
Ruwweg eenvijfde deel van de Nederlandse 
beroepsbevolking is thans op een uitkering 
aangewezen. Het groeiende beroep op uitkeringen leidt 
in twee opzichten tot een tweedeling. In de eerste 
plaats is werk in de marktsector en een behoorlijk 
inkomen voorbehouden aan een slinkende groep 
goed-opgeleiden en holt volumedruk het 
voorzieningenniveau en de bestaanszekerheid van 
uitkeringsgerechtigden uit. In de tweede plaats worden 
van de beroepsbevolking in de marktsector steeds 
grotere prestaties verlangd, zowel onder druk van de 
technische ontwikkeling, alsook om de groeiende last 
van het sociale stelsel te dragen. Sluipenderwijs 
ontstaat hiermee een dubbele dualiteit, waarbij arbeid 
en inkomen eenzijdig neerslaan bij een deel van de 
samenleving, en vrije tijd bij een ander. Het huidige 
sociale stelsel gaat eraan voorbij dat zowel betaalde 
arbeid als betaalde vrije tijd schaarse goederen zijn en 
dat een eerlijke verdeling van beide dient te worden 
bevorderd. 

Evenals dat in economisch opzicht het geval is, gaan 
ook in maatschappelijk opzicht steeds meer 
belemmeringen van het huidige stelsel zelf uit. 
Om de kosten te beheersen is de afgelopen tien jaar 
het uitkeringsniveau verlaagd, de toetredingsdrempel 
verhoogd en de uitkering bevroren. Daardoor ontwikkelt 
het stelsel zich in de richting van een ministelsel of 
veredeld bijstandsstelsel, hetgeen vanuit het oogpunt 
van armoedebestrijding ongewenst is. Het stelsel bevat 
nauwelijks positieve prikkels om weer aan de slag te 
raken. Wit werken in deeltijd en het starten van een 
eigen onderneming worden zacht gezegd niet bevor
derd en er is weinig aansluiting met nieuwe en in 
opkomst zijnde vormen van arbeid, zoals flexibele 
arbeid, uitzendwerk, free-lance activiteiten en 
dienstverlening in de private sector. Bovendien houdt 
het stelsel geen rekening met moderne leefpatronen en 
individualisering. Met een lappendeken van maatre
gelen wordt bij deze ontwikkelingen enigszins 
aansluiting gezocht. Het resultaat is een zeer ondoor
zichtig, ondoeltreffend en ingewikkeld systeem, dat 
fraude in de hand werkt en dat gepaard gaat met een 
groeiende overheidsbemoeienis die zich ongewenst ver 
uitstrekt in de privesfeer. 
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Samenvattend kan zowel vanuit het economische als 
vanuit het maatschappelijke kader de conclusie worden 
getrokken dat het huidige sociaal zekerheidsstelsel een 
grondige herziening behoeft. 

3 VOORWAARDEN VOOR EEN NIEUW 
STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID 

Een nieuw stelsel van sociale zekerheid dient te 
voldoen aan de volgende acht, willekeurig 
gerangschikte hoofdvoorwaarden: 

1. Sociale rechtvaardigheid 
Zowel betaald werk als betaalde vrije tijd dienen te 
worden behandeld als schaarse goederen; er moet 
gestreefd worden naar een rechtvaardige verdeling van 
beide. Voortschrijdende tweedeling moet worden 
tegengegaan. Het huidige bestaansminimum mag niet 
worden verlaagd, ook niet voor werkenden. 

2. Vergroting arbeidsparticipatie 
Zowel vanuit sociaal, economisch als financieel 
oogpunt is het dringend gewenst de arbeidsparticipatie 
te verhogen. Verlaging van loonkosten staat hierbij 
centraal. Daarnaast dienen deeltijdarbeid en het 
zelfstandig ondernemerschap te worden bevorderd, en 
dient te worden ingespeeld op de toename aan 
flexibele arbeid. Het stelsel van sociale zekerheid moet 
motiveren tot de aanvaarding van betaald werk. 

3. Aansluiting bij de individualiseringstendans 
Het systeem zal moeten uitgaan van het individu. 
Daarbij dienen meer mogelijkheden te worden 
geschapen om geheel of gedeeltelijk tijdelijk te stoppen 
met betaald werken ten gunste van andere activiteiten, 
waaronder scholing, zorgtaken en vrijwilligerswerk. 

4. Eenvoud, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid 
De hoeveelheid regelgeving dient tot een minimum te 
worden teruggebracht. Een lappendeken van 
uitzonderingen en verfijningen die voortdurend aan 
wijzigingen onderhevig zijn, is ongewenst. Er dient te 
worden gestreefd naar een duidelijke, samenhangende 
en breed toepasbare aanpak die de 
overheidsbemoeienis tot een minimum beperkt en die 
recht doet aan de vereiste van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid. 

5. Budgetneutraal 
Een alternatief stelsel voor sociale zekerheid mag geen 
autonome verhoging van belastingen en premies 
oproepen en niet uitnodigen tot sociale 
zekerheidsimmigratie. 

6. Zelfregulerend en marktconform 
De vraag naar arbeid dient in vrijheid te worden 
bepaald door de loonkosten. Voor zover de lonen 
daarbij beneden het bestaansminimum belanden, dient 
het sociaal zekerheidsstelsel het verschil op 
marktconforme en zelfregulerende wijze te 
overbruggen. 
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7. Fraudebestendig 
Een nieuw systeem dient zo min mogelijk 
fraudegevoelig te zijn, en dient het grijze en zwarte 
circuit zoveel mogelijk uit te bannen. 

8. Concurrerend v_ermogen 
Een alternatief stelsel houdt rekening met het open, 
exportafhankelijke karakter van de Nederlandse 
economie en leidt bij voorkeur tot een verbetering van 
het Nederlandse concurrentievermogen op de 
internationale markt. 

4 TOETSING VAN DE ALTERNATIEVEN 

De discussie over de herinrichting van het stelsel van 
sociale zekerheid concentreert zich binnen D66 op drie 
alternatieven die, hoewel onderling sterk verschillend, 
elk ondersteund zijn door een meerderheid van de 
ALV: 

1. het basisinkomen, in de variant van circa f 900,
netto per maand; (ALV maart 1995) 
2. de loonkostensubsidie, in de variant van de 
variabele bonus; (ALV november 1992) 
3. de alternatieve heffingsgrondslag, in de variant van 
een heffing op milieuvervuiling (ALV november 1992) 

Op andere oplossingsrichtingen wordt hier, gezien de 
duidelijke voorkeuren die het congres heeft 
uitgesproken, niet nader ingegaan. Ten aanzien van de 
huidige aanpak wordt opgemerkt dat oplossingen die 
de vraag naar arbeid bepalen door politiek en sociaal 
dirigisme en die tot een structurele vergroting van de 
collectieve sector leiden, niet aan de geformuleerde 
criteria voldoen. 
Toetsing van de alternatieven a,b,c aan de in paragraaf 
111 beschreven economische en maatschappelijke 
hoofdvoorwaarden geeft het volgende beeld: 

ad 1. basisinkomen 
Het basisinkomen kent een brede en een smalle 

variant. In de brede variant ontvangt de gehele 
beroepsbevolking, zowel werklozen als werkenden, een 
arbeidsloos inkomen. In de smalle variant komt dit 
alleen toe aan de huidige uitkeringsgerechtigden. 

Het brede basisinkomen scoort zeer hoog op de 
criteria 'eenvoud en eenduidigheid' en 'aansluiting bij 
individualiseringstendens'. 
Aan de aanbodkant oefent de stimulans voor 'self
employment' van uitkeringsgerechtigden een positief 
effect uit op de werkgelegenheid. De afschaffing van 
het Wettelijk Minimumloon (WML) is de belangrijkste 
factor ter stimulering van de vraag. Tegenover deze 
gunstige effecten staan twee zeer zware 
kostenverhogende factoren: (i) vrijwillige vervanging 
van het salaris in een basisinkomen door werknemers 
in de marktsector en (ii) toetredening van tenminste 1,5 
miljoen thans niet-premieplichtige vrouwen tot het 
basisinkomen. 
Wat (i) betreft moet men zich realiseren dat de sociale 
lasten van een basisstelsel worden gedragen door 
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betaalde arbeid in de marktsector en dat, indien per 
saldo meer werknemers met behulp van het 
basisinkomen hun vrije tijd uitbreiden, de lasten voor 
de resterende lonen in de marktsector zwaarder 
worden. 

De vraag of een breed basisinkomen de 
arbeidsdeelname stimuleert van personen die niet aan 
het arbeidsproces deelnemen en ook geen uitkering 
ontvangen, valt slechts proefondervindelijk te 
beantwoorden. In eerste instantie zal deze thans niet 
premieplichtige groep toetreden tot het basisinkomen, 
hetgeen uit het oogpunt van budgetneutraliteit het 
grootste obstakel voor de invoering is. Hier treedt het 
nadeel naar voren dat het basisinkomen geen 
inverdieneffect kent. Zelfs als alle huidige 
uitkeringsgerechtigden aan de slag zouden komen, 
wordt geen besparing op uitkeringen geboekt en blijven 
de sociale lasten onveranderd hoog. Elke extra 
toetreder die het huidige aantal uitkeringsgerechtigden 
overstijgt, verhoogt dus de kosten. Wil men het brede 
basisinkomen onder deze omstandigheden toch 
budgetneutraal proberen in te voeren, dan komt het 
criterium van sociale rechtvaardigheid in het geding. In 
dat geval zal een arbeidsloos inkomen voor mensen 
die thans niet van een uitkering afhankelijk zijn, 
rechtstreeks ten koste gaan van de (hoogte van) de 
uitkeringen van de mensen die dat wel zijn. 

De smalle variant van het basisinkomen paart de 
voordelen van de brede variant aan enkele specifieke 
nadelen. Het scoort slecht op het criterium van 
rechtsgelijkheid. In de praktijk zou een smal 
basisinkomen een nieuwe maatschappelijke tweedeling 
introduceren waarbij het ene deel van de 
beroepsbevolking van de overheid een vergoeding voor 
vrijwillig niet gewerkte uren ontvangt, en het andere 
niet. Aan de positieve kant staat ook hier weer dat het 
urenaanbod en de zelfwerkzaamheid van 
uitkeringsgerechtigden zal toenemen. Daarnaast ligt 
het ook hier voor de hand dat het aanbod van het 
thans werkende deel van de beroepsbevolking 
terugloopt. Dit zal deels vrijwillig gebeuren doordat 
inkomen uit arbeid wordt vervangen door een 
basisinkomen, maar deels ook onvrijwillig, doordat 
ongesubsidieerd werk wordt verdrongen door 
gesubsidieerd werk. 
Er is geen positief vraag-effect. De afschaffing van het 
Wettelijk Minimumloon is namelijk alleen mogelijk bij de 
invoering van een breed basisinkomen. De smalle 
variant laat dit wegens het risico van een 'working 
poor'- situatie niet toe. Werknemers in de marktsector 
zouden door het bestaansminimum zakken als zij noch 
in aanmerking komen voor een minimumloon, noch 
voor een basisinkomen. 

De fraudebestendigheid van het basisinkomen hangt 
essentieel samen met de vraag hoe de sociale lasten 
zich ontwikkelen. Weliswaar ontstaat het gunstige 
effect dat bijverdiensten op het basisinkomen nog 
slechts worden gekort voor de normale belastingen en 
premies, hetgeen de prikkel tot zwart werken verkleint, 
maar anderzijds leidt de invoering van een breed 
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basisinkomen onvermijdelijk tot een stijging van de wig 
en daarmee tot een extra prikkel om deze te ontduiken. 

Samenvattend verdient een breed basisinkomen met 
het oog op het criterium 'rechtgelijkheid' en vanwege 
het positieve vraageffect dat voortvloeit uit de 
afschaffing van het WML, de voorkeur boven een smal 
basisinkomen. De ironie is dat de invoering van een 
breed basisinkomen strandt op datgene dat het tracht 
op te lossen -een te lage participatiegraad. Dit 
betekent geenszins dat het basisinkomen pas haalbaar 
wordt tegen te tijd dat het overbodig is. Het is een 
interessant middel dat meer toepassingsmogelijkheden 
heeft dan dat, waarvoor het nu ter discussie staat. In 
het bijzonder lijkt een breed basisinkomen een geschikt 
instrument om tot een rechtvaardige verdeling van 
betaalde vrije tijd te komen, nadat de participatie met 
andere middelen is opgekrikt. 

ad 2. variabele bonus 
De variabele bonus is een loonkostensubsidie voor al 
het werk op minimumloonniveau, aan werkgevers en 
huishoudens in de privesector. De hoogte van de 
subsidie is variabel; ze stijgt en daalt met het aantal 
werklozen dat op laagbetaald werk is aangewezen. 
Stijgt dit type werkloosheid, dan stijgt de bonus. Daalt 
het, dan daalt de bonus mee. De subsidie heeft een 
permanent kader en ondervangt daarmee een van de 
belangrijkste nadelen van loonkostensubsidies, 
namelijk dat ze abrupt eindigen. In feite worden aan de 
hele onderkant van het loongebouw de loonkosten 
geflexibiliseerd. Het doel is de vraag naar arbeid weer 
vrij te laten bepalen door de loonkosten, maar zonder 
de laagbetaalde werknemers door het 
bestaansminimum te laten zakken. Het verschil tussen 
het vrije marktloon en het Wettelijk Minimumloon wordt 
door de sociale fondsen bijgepast aan de kant van de 
werkgevers. Het stelsel is zelfregulerend en de 
uitvoering geschiedt centraal, via uitzend- en 
arbeidsbureaus. 

De maatregel heeft slechts een beperkte reikwijdte; ze 
is alleen geschikt voor het stimuleren van laagbetaald 
werk onderin het loongebouw. Een nadeel is dat als 
gevolg van deze maatregel de laagste loonschaal 
wordt 'losgekoppeld' van de rest van de arbeidsmarkt. 
Niet alleen wordt al het werk in dit segment structureel 
gesubsidieerd uit de sociale uitkeringen, maar ook 
verdwijnt hier de ontslagbescherming. Evenals bij het 
basisinkomen is verdringing het belangrijkste gevaar. 
Deze wordt onder meer bestreden door alle 
minimumloners, waaronder de thans werkzame, in het 
subsidiestelsel op te nemen. Verdringing tussen 
minimumloners is daarmee van de baan. Verdringing 
van hoger betaald personeel is wellicht een minder 
groot probleem, dankzij de dunbevolkte loonschalen 
vlak boven het minimumloon, het 'gat' in het 
loongebouw. Werkgevers zijn vermoedelijk minder 
geneigd aanzienlijk hoger betaald en -geschoold 
personeel te vervangen door gesubsidieerde 
minimumloners. Het bonussysteem heeft een 
inverdien-effect zodat verdringing niet bij voorbaat een 
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stijging van de sociale lasten oproept. 

Aan de positieve kant staat dat de maatregel 
eenvoudig en doorzichtig is en geen herverdelend 
effect op de witte inkomens heeft. Gezien de forse 
financiële prikkel aan werkgevers en particuliere 
opdrachtgevers ligt een gunstig effect op de 
participatiegraad voor de hand, mits verdringing binnen 
de perken blijft. Onder die voorwaarde valt een 
besparing op de sociale lasten te realiseren. Een deel 
hiervan wordt ingezet voor een uitkering ineens aan de 
aanbodzijde, bijvoorbeeld wanneer men een halve of 
een hele baan heeft opgebouwd. De maatregel heeft 
de potentie zwart werk te witten. Vergeleken met 
vouchersystemen is de fraudebestendigheid redelijk tot 
goed, met name doordat werkgevers niet in staat zijn 
de hoogte van de subsidie te beïnvloeden. 

ad.3 milieuheffingen 
De milieuheffing vormt geen grote breuk met het 
huidige stelsel. Het is daarop eerder een aanvulling, 
die aan de kant van de werkgevers geleidelijk de 
sociale lasten op de lonen zou kunnen overnemen. Het 
grote voordeel van een op milieuschade gebaseerd 
heffingenstelsel is dat er geheven wordt op iets dat 
omlaag moet in plaats van, zoals nu, op iets dat 
omhoog moet (de arbeidsparticipatie). Afgezien van 
een doorbreking van de wigspiraal biedt de invoering 
van een milieustelsel de kans op een verschuiving van 
investeringen in de richting van milieutechnologie; een 
groeimarkt bij uitstek. 

De nadelen liggen vooral op praktisch gebied. Er is 
een meet-probleem. Er is een algeheel gebrek aan 
inzicht ten aanzien van de opbrengsten. Ook is het de 
vraag hoe de heffing enigszins gelijkmatig over de 
ondernemingen valt te spreiden. Lastig is ook dat, als 
de heffing effect heeft, dit voor de overheid het nadeel 
heeft dat de opbrengsten dalen. Weliswaar is dit te 
ondervangen door de heffingen te verhogen en de 
regels te verscherpen, maar voor ondernemingen heeft 
dit het psychologische nadeel dat het lijkt alsof zij voor 
hun milieu-inspanning worden gestraft. Dit is een 
principieel bezwaar, dat moeilijk valt weg te nemen. 
Overigens geldt op het ogenblik iets derg~lijks, want 
naarmate een onderneming relatief weinig arbeid 
uitstoot, levert ze een relatief grote bijdrage aan de 
sociale fondsen. 

5 CONCLUSIES 

1 . De overheid heeft de taak te zorgen voor een stelsel 
van sociale voorzieningen dat voorziet in zowel een 
bestaansminimum als de mogelijkheid tot 
maatschappelijke participatie, en dat resulteert in een 
rechtvaardige verdeling van arbeid, inkomen en vrije 
tijd. 

2. De invoering van een breed basisinkomen op 
onderhoudsniveau is op de korte termijn niet haalbaar. 
Hoewel de voordelen van een dergelijk systeem, met 
name voor de aanbodkant van de arbeidskant worden 
onderkend, strandt de invoering vooralsnog op de 
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vereiste budgetneutraliteit Onder de huidige 
omstandigheden is het risico dat een op het 
basisinkomen gebaseerd stelsel van sociale zekerheid 
de wig vergroot en het probleem verergert, reëel. 

3. Om deze belemmering zoveel mogelijk weg te 
nemen en te voorkomen dat de invoering van een 
basisinkomen als gevolg van structureel stijgende 
werkloosheid steeds verder uit het zicht verdwijnt, is 
het noodzakelijk op korte termijn maatregelen te 
nemen die de participatie bevorderen. 

4. Met het oog op het grote belang dat D66 aan het 
milieu hecht en mede gezien de groeiende zorg om het 
milieu in brede maatschappelijke kring, verdient het 
milieu als heffingsgrondslag een nieuwe creatieve 
impuls. 

BIJLAGE BIJ SOCIALE ZEKERHEID 
Niet amendeerbaar, zie voor de amendeerbare 
resolutie pagina 32 

1. WERKVERSCHAFFING 
Werklozen ontvangen een uitkering en verrichten in ruil 
daarvoor taken voor de gemeenschap. Het doel is 
vooral jonge en langdurig werklozen weer in de 
maatschappij te betrekken en zinvol werk te laten 
doen bij overheid en gemeenten, soms in combinatie 
met al of niet verplichte scholing. De collectieve lasten 
blijven even hoog en de wig daalt dus niet, ook niet 
wanneer de betrokken werkloze het minimumloon 
ontvangt inplaats van een uitkering, maar wel komt 
daar voor de gemeenschap in principe een portie 
toegevoegde waarde tegenover te staan. De 
waardering van die toegevoegde waarde valt echter 
niet te meten want de vraag komt langs politieke weg 
tot stand en het prijsmechanisme is dus uitgeschakeld. 

2. ALGEMENE WERKTUDVERKORTING 
Als er 1 miljoen werkzoekenden zijn op een 
beroepsbevolking van 5 miljoen, dan is de 
werkloosheid in theorie oplosbaar door de werkende 
beroepsbevolking 20 procent korter te laten werken. De 
invoering van een vierdaagse werkweek zou dan in 
principe iedereen aan het werk helpen. Deze oplossing 
zou ook recht doen aan de wens van veel werknemers, 
meer tijd te besteden aan persoonlijke activiteiten 
buiten het werk, zoals scholing en zorg voor ouders en 
kinderen en het is dan ook veruit de meest voor de 
hand liggende manier om inkomens en vrije tijd zo 
eerlijk mogelijk te verdelen. 
In de praktijk is er echter een mismatch tussen het 
werkende en het werkloze deel van de 
beroepsbevolking, doordat de werkloosheid zich 
concentreert onder laag geschoolden. Als deze 
mismatch groot genoeg is draagt een geforceerde 
verkorting van de werkweek het gevaar in zich dat de 
vraag naar allerlei soorten werk op hetzelfde niveau 
blijft, terwijl het aanbod afneemt. In dat geval ontstaat 
er een opwaartse druk op de lonen en wordt het 
concurrentievermogen aangetast. De maatregel zou 
daardoor een averrechts effect hebben en de 
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werkloosheid zou niet dalen maar stijgen. In hoeverre 
dit gevaar reeel is, hangt af van de feitelijke omvang 
van de mismatch. Daarover zijn tot nu toe echter geen 
nauwkeurige gegevens bekend. 

3. LOONKOSTENSUBSIDIES 
Sociale uitkeringen worden omgezet in subsidies voor 
werkgevers in de marktsector (waaronder ook de huis
houdens). Het idee is dat een sociale uitkering 
helemaal vrijvalt zodra een werkloze een baan vindt en 
dat het dus niks kost - en zelfs een besparing 
oplevert - om werkgevers bij voorbaat een deel ervan 
te beloven als ze een baan scheppen. Komt de baan 
inderdaad tot stand, dan vloeit het deel van de 
uitkering dat niet voor subsidie aan werkgevers wordt 
gebruikt immers terug naar de overheid. De maatregel 
geeft prikkels aan de vraagzijde: werklozen die geen 
baan vinden, behouden hun uitkering. Het is mogelijk 
de maatregelen te combineren met prikkels aan de 
aanbodzijde. De bedoeling van beide varianten is, weer 
een reguliere markt te scheppen voor laaggeschoold 
werk waarbij het inkomen van de werkende in tact blijft 
terwijl de loonkosten voor de werkgever fors worden 
verlaagd. 

3.1 Vouchersystemen 
De overheid geeft dienstencheques uit die recht geven 
op korting voor allerlei werkzaamheden die werkgevers 
of particulieren laten uitvoeren door werklozen. Onder 
verrekening van de korting betalen de werkgevers en 
particulieren normaal loonkosten, die toevloeien aan de 
overheid of de sociale fondsen. De vouchers stellen de 
overheid dus in staat geld terug te verdienen op de 
huidige uitgaven aan sociale uitkeringen. De bekendste 
variant is het vouchersysteem van de Engelse 
arbeidseconoom prof. Dennis Snower (zie bijlage). 
Hierbij zijn de vouchers alleen van toepassing op 
langdurig werklozen. De subsidie voor de 
opdrachtgevers is groter naarmate de werkloze 
landuriger werkloos was. De hoogte van de subsidie 
varieert dus met de achtergrond van de individuele 
werkloze. Daarnaast is de subsidie afhankelijk van de 
mate waarin de opdrachtgever bedrijfsgebonden 
scholing verschaft. De subsidie zakt geleidelijk naar nul 
naarmate de individuele werkloze langer in dienst is. 

3.2 Variabele Bonus 
De overheid subsidieert al het werk op minimumloon
niveau. De hoogte van de subsidie is uniform voor alle 
WML-werknemers en rechtstreeks gekoppeld aan de 
mate waarin werkgevers en particulieren er gebruik van 
maken; hij is dus hoog als de werkloosheid hoog is en 
laag als die laag is. De startsubsidie is zo hoog als 
maximaal mogelijk is onder de voorwaarde dat het 
systeem budgetneutraal moet zijn en er circa 120.000 
zittende minimumloners in worden ondergebracht. 
Naarmate er als gevolg van de forse subsidie meer 
werk op minimumloonniveau ontstaat, daalt de subsidie 
automatisch en voor alle werknemers op WML-niveau. 
Daardoor heeft het voor werkgevers geen zin, laagge
schoolde werknemers te lozen en nieuwe werklozen 
aan te nemen; de subsidie is in beide gevallen even 
hoog. De snelheid waarmee de subsidie stijgt en daalt 
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wordt vooruit vastgelegd en is daardoor voorzienbaar 
voor werkgevers. Aan de hand van de ontwikkeling van 
de laaggeschoolde werkloosheid kunnen ze zien 
aankomen of ze volgend jaar meer of minder subsidie 
zullen ontvangen voor laaggeschoold werk. 
Differen-tiatie van de subsidiehoogte voor achter
standsgroepen en ter stimulering van scholing is 
mogelijk. 

4. BASISINKOMEN 
Er zijn twee varianten van het basisinkomen in 
discussie. De hoge variant, gelegen tussen f900,- tot 
f1500,- netto per maand die ter discussie staat binnen 
D66 en de PvdA en de lage variant van f400,- tot 
f600,- per maand die wordt bepleit wordt door de WD. 
Elk van de twee varianten heeft op zijn beurt weer 
twee varianten: toepassing op de hele 
beroepsbevolking of toepassing op alleen het werkloze 
deel van de beroepsbevolking. 
De essentie van het stelsel is dat de hele lappendeken 
van uitkeringen voor allerlei verschillende groepen 
integraal wordt afgeschaft. Er komt een uitkering die 
voor iedereen gelijk is en waarin zoveel mogelijk 
regelingen-op-maat, zoals individuele huursubsidie, 
bijzondere bijstand en allerlei toeslagen, kunnen 
opgaan. Wie aan het basisinkomen genoeg heeft hoeft 
niet te werken; de plicht te solliciteren en zich 
beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt worden 
afgeschaft. Zwart werken bovenop het basisinkomen 
blijft verboden, maar wit werk leidt niet tot korting op 
het basisinkomen. Het basisinkomen is in de eerste 
plaats een prikkel voor de aanbodkant van de 
arbeidsmarkt: het afschaffen van de korting op de 
uitkering wordt geacht werklozen aan te zetten tot 
aanvaarding van betaald werk. In de tweede fase wordt 
echter ook een stimulans aan de vraagzijde beoogd. 
Deze ontstaat doordat werklozen die werk aanvaarden 
al een gegarandeerd inkomen hebben, wat werkgevers 
vrijstelt van de verplichting minstens het minimumloon 
te betalen. Voor de groep die een basisinkomen 
ontvangt kan het WML worden opgeheven. 

4.1 Hoog basisinkomen, breed 
Dit is een vast bedrag van circa f900, tot f 1500,- dat 
in beginsel aan iedereen toekomt. De huidige groep 
uitkeringsgerechtigden wordt voor deze variant van het 
Basisinkomen uitgebreid met twee groepen: alle 
werkende leden van de beroepsbevolking (ca. 5 
miljoen personen) en alle niet betaald buitenshuis 
werkende vrouwen (ca. 2 miljoen personen). In totaal 
zal aan ruim 8 miljoen mensen het recht toekomen van 
een gegarandeerd inkomen en de keuze hoeveel uren 
men wil werken om dit inkomen aan te vullen. 

4.2. hoog basisinkomen, smal 
In deze variant komt het basisinkomen slechts toe aan 
de huidige werklozen. De sollicitatieplicht vervalt en 
wit bijwerken is ongelimiteerd toegestaan. Wanneer de 
armoedegrens in tact blijft kan het minimumloon 
worden afgeschaft zodat de vraag naar deze arbeid 
wordt ~paald door volledige loonflexibiliteit Het 
financiele voordeel van dit stelsel slaat neer aan de 
vraagkant of aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt. 
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Als er sprake is van informatie-symmetrie, dwz als 
werkgevers weten of de werknemer een basisinkomen 
ontvangt, is het voordeel voor de werkgevers. Zij 
kunnen blijvend lage lonen betalen doordat werkne
mers blijvend een uitkering ontvangen. Als er sprake is 
van informatie-asymmetrie - dwz. als werkgevers niet 
weten of degenen die zij aanstellen het basisinkomen 
ontvangt - slaat het financiele voordeel neer bij de 
uitkeringsgerechtigde, die een salaris van minstens het 
minimumloon ontvangt. De premiebetalende 
werknemers hebben in principe niet de mogelijkheid 
een besparing op de verstrekte uitkeringen te boeken. 

4.3 Laag basisinkomen, breed 
Idem als onder 4.1 maar dan voor een basisinkomen 
van /400,- à /600,- netto per maand. 

4.4 Laag basisinkomen, smal ('MINISTELSEL') 
Idem als onder 4.2 maar dan voor een basisinkomen 
van /400,- à /600,- netto per maand. 

5. ALTERNATIEVE HEFFINGSGRONDSLAG 
Overal in West-Europa rusten de kosten van 
werkloosheid op de lonen, zowel aan werkgevers- als 
aan werknemerszijde. Stijgende werkloosheid drijft 
daardoor de loonkosten op en wordt een zelfstandig 
motief voor het uitstoten van menselijke arbeid. De 
uitgestoten arbeid drijft de loonkosten voor de 
resterende werknemers nog verder op en er ontstaat 
een wig-spiraal. Het ligt dan ook voor de hand een 
andere grondslag te zoeken voor de sociale lasten. 
Een ander motief dat hiervoor wel wordt aangevoerd is 
dat ondernemingen naarmate ze meer arbeid uitstoten, 

minder bijdragen aan de lasten van het sociale stelsel, 
maar nog evenveel profijt hebben van de lusten. Het 
sociale zekerheidsstelsel houdt de koopkracht van 
bijna een kwart van de beroepsbevolking in stand in 
economische voor- en tegenspoed en arbeids
extensieve ondernemingen plukken daar evenveel 
vruchten van als arbeidsintensieve ondernemingen. 
De laatste vijftien jaar zijn er diverse alternatieven ter 
discussie gesteld die de wig-spiraal zouden kunnen 
doorbreken, onder meer: heffingen te verplaatsen naar 
investeringen, naar arbeidsbesparende investeringen, 
naar toegevoegde waarde, naar omzet en naar 
milieuvervuiling. 

5.1 Heffingen op (arbeidsbesparende) investeringen 
Deze zijn nogal controversieel vanwege hun 
veronderstelde remmende effect op de technische 
vooruitgang en daarmee op de toekomstige groei. 

5.2 Heffingen op toegevoegde waarde en op 
milieuvervuiling 
Deze heffingen zijn minder controversieel. 
Milieuheffingen stroken met de noodzaak, allerlei 
vormen van milieubederf niet langer gratis te laten zijn 
maar de kosten ervan door te berekenen in de prijs 
van het eindprodukt. De aanpak heeft echter het 
nadeel dat het een zo forse breuk met het bestaande 
stelsel is, dat weinig of niets vast staat over de 
opbrengst van deze heffing, terwijl er bovendien nog 
geen praktisch uitvoerbaar systeem voor is ontwikkeld. 
Daarom is wel voorgesteld eens met een dergelijke 
aanpak te experimenteren naast een meer traditionele 
heffing. Te denken valt aan een ruw heffingenstelsel 
gebaseerd op de lijst van meest schadelijke stoffen 
voor het milieu, zoals die wordt samengesteld door het 
RIVM, in combinatie met een heffing op de 
toegevoegde waarde. 

ALV 62: SOCIALE ZEKERHEID 
CONGRESRESOLUTIE 

Onderstaande congresresolutie is amendeerbaar 

Participatiebevorderende maatregelen zijn 
noodzakelijke voorlopers van een eventueel in te 
voeren basisinkomen op bestaansniveau en dienen 
geen nieuwe belemmeringen voor de toekomstige 
invoering van een basisinkomen te vormen. 

2 Ter bevordering van de participatie genieten 
maatregelen die rechtstreeks aangrijpen op de 
loonkosten voor laag en middelgeschoolde arbeid, 
zoals vouchersystemen en variabele bonus, de 
voorkeur 

3 Voor het hele loongebouw dient de wigspiraal (het 
groeiende gat tussen de loonkosten voor de 
werkgevers en het nettoloon van de werknemers) te 
worden doorbroken met behulp van een of meer 
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alternatieve heffingsgrondslagen. 

4 Verschuiving van de wig van lage naar hoge 
inkomens wordt minder aantrekkelijk geacht dan een 
geleidelijke verplaatsing van de wig naar een andere 
grondslag 

5 De uitwerking en invoering van een praktisch 
uitvoerbaar systeem van milieuheffingen dient met 
kracht te worden bevorderd 

6 De mogelijkheden om geheel of gedeeltelijk tijdelijk 
te stoppen met betaald werk, ten gunste van andere 
activiteiten zoals scholing, zorgtaken of 
vrijwilligerswerk, dienen te worden uitgebreid 

7 De hierboven omschreven beleidsdoelen mogen een 
Europees sociaal model niet in de weg staan 
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ALV 61: BESLUITVORMING 
ONDERWIJS aangenomen: 
Moties (61.)1007 en 1018 
Amendementen (61.)1005, 1009, 1015, 1014, 1010, 
1016, 1012A, 10028, 1030, 1021, 1004, 1025/10128, 
1020, 1003, 1017. 
Bij 1003 is "verantwoorde" gewijzigd in "erkende". 
Resolutie: aldus gewijzigd aangenomen. 

PARTIJ-ORGANISATIE aangenomen: 
Motie 61 .3000 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT aangenomen: 
A.001 a,b,c,d,e, A.002a,b,c,d, D.001 a, AM 61.4087, 
D.002a (4087 gew.), 1.001 a,b 1.002a, 1.003a, 
1.004a,b, CV 61.4501, AM 61.4012A (a Vm f), 2.001 a 
(4012A alf gew.) 2.001 b,c,d, AM 61.4048, 2.002a,b,c,d, 
2.002e (4048 gew.), 2.003a, 2.004a,b,c,d,e,f,g, 
2.005a,b,c, 2.006a,b,c,d,e,f,g, 2.007a,b, AM 61.4059, 
AM 61.4060, 2.008a,b,c,d,e,f,g,j, 2.008h (4059 gew.), 
2.008k (4060 gew.), 2.009a,b,c,d,e, AM 61.4061, AM 
61.4050, 2.01 oa (4061 gew.), 2.01 Ob,d, 2.01 oe (4050 
gew.), CV 61.4059, 2.011a,b,c,d,e,f,g,h,j,k,m 
2.011 n (4509 gew.), AM 61.4062, AM 61.4032, AM 
61.4031, CV 61.4502, AM 61.4088, 2.012a,b,c,d,e, CV 
61.4503, 2.013a (4503 gew.), 2.014a,b, 2.015a,b, CV 
61.4510, AM 61.4013, 2.016a,b,c,d,e,f,g,h,j,k, 
2.016m,n,o,p (451 0 gew.), 2.016q (451 0+4013 gew.) 
2.017a,b,c,d,e AM 61.4071, 2.018a,b, AM 61.4069 
2.019a (4069 gew.), 2.019b,c, 2.020, 2.021 a,b,c,d,e 
2.022a,b,c, 2.023a,b,c, 2.024, 2.025a,b,c,d,e,f, 
2.026a,b,c, AM 61.4081, 2.027a (4081 gew.) 
2.028a , 2.029a,b, 2.030a,b,c,d,e, 2.032, 2.033 
M 61.4067, 3.001 a,b,c,d,e,f,g,h,j.k,m,n,p.q,r,s 
AM 61.4006, AM 61.4007, AM 61.4008, AM 61.4001 
AM 61.4002, AM 61.4003, 3.002c (4007 gew.) 
3.002d,e, 3.002f (4008 gew.), 3.002g,h,j 
3.002k (4001,4002,4003 gew.), 3.002m,n,p,q 
3.003a,b,c,d, 3.004a, 4.002e, 4.004a,b,c, 4.005a,b, 
4.006a,b,c,d, AM 61.4015, 4.007a (4015 gew.), 
4.008a,c,e, 4.009a,b 4.01 Oa 4.011 a,b,4.012a, 4013a, 
4014a, 4.015a, 4.016a,b,c, 4.018a, 4.019a, 4.020a, 
4.021 a, 4.022a, AM 61.4016, 5.001 a, 5.002a, 
5.003a,b,c, 5.004a, 5.005a,b, AM 61.4068, 5.006a,b,c, 
5.007a, 5.008a,b,c,d, AM 61.4017, 5.009a,b,c,d,e,f, 
5.01 Da,b, 5.011 a, 5.012a,b, 5.013a, 5.014a, 5.015a,b, 
5.016a,b 5.017a, 5.018a, AM 61.4055A, 5.019a,b, 
5.019c (4055A gew.), 5.019d,e,f, AM 61.40558, 
5.02Da,b,c, 5.020e,f,g,h,j.k,m, 6.001 a,b,c,d,e,f,g,h,j, 
6.002a,b, 6.003a,b,c,d,e,f,g, 7.001a,b,c, 7.002a 
8.001 a 8.002a,b,c,d, 8.003a,b,c 8.004a,b, 8.005a 
8.006a,b, 8.007a,b,c,d,e, 8.008a 8.009a,b,c,d,e, 
8.01 Oa 8.011 a,b,c, 8.012a,b,c,d,e, 8.013a 8.014a 
8.015a,b, 8.016a,b,c, 8.017a,b 8.018a, CV 61.4508 
9.001 a,b,c, 0.001 a, 0.002a,b, H.001 a, CV 61.4504, CV 
61.4505, CV 61.4507, "aldus gewijzigd HR" 
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FINANCIEN 
Jaarrekening 1994 en begroting 1996 vastgesteld 
conform gepubliceerde tekst. 
Wijzigingsvoorstel afdrachtregeling regio's (en 
afdelingen) 1996 is formeel niet behandeld wegens 
relatie tot Statutenwijzigingen, die op hun beurt niet 
behandeld zijn wegens onvoldoende quorum. Wel ging 
het congres bij acclamatie accoord met het voorstel 
van de penningmeester om op basis van de goedge
keurde begroting en de "positieve peiling" onder de 
aanwezige leden de beschikbare gelden te verdelen 
als beschreven in het voorstel. Dat betekent dat het 
hoofdbestuur de afdelingen rechtstreeks zal financieren 
op contractbasis en in overleg met de regio's. 

ORGANISATIE/VERKIEZINGEN ADVIESRAAD 
Voorstel LVC verkiezingen ADVIESRAAD 1996 
geamendeerd door AM 61.6002 aangenomen zonder 
stemming. 
HB-resolutie proef kiessysteem AR-verkiezingen door 
misverstand niet behandeld. Aangezien dit voorstel 
reglementair niet aan de ledenvergadering behoeft te 
worden voorgelegd, wordt de proef ingezet. 

ACTUELE ORGANISATORISCHE MOTIES 
AOM 61 .6000 is aangenomen 

ACTUELE POLITIEKE MOTIES aangenomen: 
APM 61 .8000 bestuursstructuur van 

universiteiten 
APM 61 .8001 bestuurlijke vernieuwing 

universiteiten 
met wijziging in "spreekt uit": toevoegen tussen 
"universiteit" en "vast te stellen": mede 
APM 61 .8002 basis-onderzoekscapaciteit 
APM 61.8003 bindend studie-advies 1 
APM 61.8006 referendum 
met wijziging bij tweede gedachtenstreepje: 
was: "in de stadsprovincie Amsterdam" 
wordt: "in een stadsprovincie waarbij de stad wordt 
opgedeeld." 
APM 61.8007 waarschuwing op verpakking 

schadelijke genot-middelen 
onder schrapping van geheel ''van mening dat" 
met wijziging onder "overwegende dat": 
was: "voldoende moet zijn" wordt: "aanbeveling 
verdient" 
APM 61 .8009 homo-huwelijk 
met wijziging in "van mening dat": 
was "die met elkaar trouwen" 
wordt: "die voor de wet met elkaar trouwen" 
APM 61.8013 IGC-conferentie over Unieverdrag 
met wijziging in verzoekt de TK-fractie (7): 
schrap "zodat er, uitgaande van de EMU, een gecoor
dineerd werkgelegenheidsbeleid gevoerd kan worden" 
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! IVSOM I 
IVSOM IN HONGARIJE 
Het congres 'democratie en onderwijs' vond plaats van 
6 tot en met 8 oktober in Pécs, Hongarije en werd 
georganiseerd door D66 en de SzDSz (Alliance of Free 
Dernocrats in Hongarije). 

Tijdens het congres stonden 4 thema's centraal; 
1 'The effects of cultural and social changes in the 

society on education' 
Staatssecretaris Aad Nuis opende de conferentie 
met een lezing, waarin hij de parallellen trok tussen 
de ontwikkelingen in de Nederlandse en de 
Hongaarse samenleving. Hij ging hierbij in op de 
multiculturele aspecten van beide samenlevingen. 
Deze lezing is een leidraad voor de discussies 
tijdens de conferentie gebleken. 

2 'Democracy in Education' 
Parlementsleden Ursie Lambrechts (D66) en Gabor 
Horn (SzDSz) namen dit thema voor hun rekening. 
De centrale vraag in dit gedeelte van de conferentie 
was; wat moet er op het gebied van de Hongaarse 
wetgeving gebeuren om het democratisch gehalte in 
het onderwijs te vergroten? De praktische lezingen 
van de beide parlementsleden werden gevolgd door 
een boeiende discussie, waarin de wensen ter 
verbetering van het Hongaarse onderwijssysteem 
werden geformuleerd. 

3 'Democratie technics in school' 
Jacqueline de Savornin Lohman, voormalig D66 
Eerste Kamerlid en hoogleraar pedagogiek aan de 
Universiteit van Amsterdam, hield een lezing over 
methoden en technieken voor democratie in de klas 
vanuit een pedagogische invalshoek. De discussie 
die hierna ontstond richtte zich vooral op de 
cultuurverschillen in beide landen en de gevolgen 
hiervan voor de democratische waarden. 

4 'Tolerance and multicultural education' 
Dit thema werd behandeld door Peter Heindl, 
advocaat en leraar aan Europa's enige middelbare 
school voor zigeunerkinderen die in Pécs is 
gevestigd. Er ontstond een levendige discussie over 
de positie van minderheden in Hongarije in het 
onderwijs. De deelnemers aan de conferentie 
bezochten vervolgens de school. 

Na afloop van de conferentie kwamen de Nederlandse 
en Hongaarse deelnemers tot de conclusie dat beide 
onderwijssystemen overeenkomsten vertonen, zoals 
bijvoorbeeld het lokale onderwijsbeleid. Beide landen 
kunnen veel van elkaar leren en ervaringen opdoen. 
Tijdens de discussie over democratie in het onderwijs 
bleken er grote cultuurverschillen te zijn en kwam er 
een duidelijk mentaliteitsverschil naar boven. Toch 
hadden de deelnemers de indruk dat er meer begrip 
was ontstaan voor elkaars manier van denken. 
Cultuurverschillen zullen blijven bestaan en 
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democratisch onderwijs tot stand brengen gaat niet 
over een nacht ijs. 

IVSOM IN RUSLAND 
Dit gezamenlijk project van CDA, D66, Groenlinks en 
PvdA over 'de plaats van de politieke partij in de 
samenleving' vond plaats in Nizhniy Novgorocl. Het 
project is een uitvloeisel van de motie-van Traa in de 
Tweede Kamer die stelde dat de werking van de 
subsidieregeling Algemene Scholing Politiek Kader in 
Midden- en Oost-Europa zich ook uit zou moeten 
strekken tot bv. Rusland. 

Nizhniy Novgorod (2 miljoen inwoners) is de derde stad 
van Rusland en een belangrijk industrieel centrum. Tot 
1990 was de stad - toen Gorki geheten - gesloten 
voor buitenlanders wegens de aanwezigheid van 
nucleaire militaire research- en productie-centra. 

Ongeveer 25 Russen, waaronder geen enkele vrouw, 
namen deel aan het seminar. Onder de deelnemers 
waren vertegenwoordigers van democratische politieke 
partijen, vakbonden en non-gouvernementele 
organisaties, politieke wetenschappers en studenten. 
Niet vertegenwoordigd waren de communisten en de 
'liberaal-democraten' van Zhirinovsky. In leeftijd liepen 
de deelnemers uiteen van 20 tot 60 jaar. 

Een levendige discussie over partijvorming bracht aan 
het licht dat enthousiasme de overhand had boven 
expertise en ervaring. Het is een algemeen Russisch 
probleem: de democraten behoren nu eenmaal niet tot 
de apparatsjiki en nomenklatoera. 
Het bereiken van de macht wordt gezien als het 
belangrijkste politieke doel. Weinig is nog nagedacht 
hoe de eventueel veroverde macht dient te worden 
aangewend. De. noodzaak van coalitievorming in een 
bestel van 43 voor de a.s. Doema-verkiezing 
ingeschreven partijen wordt nauwelijks onderkent. Er 
heerste gelukkig wel een zekere consensus dat de 
kieswet zou moeten worden toegespitst op het 
bevorderen van meerderheidsvorming en het 
verminderen van het aantal politieke partijen. 

De deelnemers werden ingedeeld in twee groepen en 
kregen opdrachten te vervullen waarover gerapporteerd 
en gediscussieerd moest worden. Het koste enige 
moeite hen tot het vervullen van opdrachten te bewe
gen. Een vrije discussie werd geprefereerd. Tussen de 
opdrachten door hebben de trainers een uiteenzetting 
gegeven over het politieke stelsel en de partijpolitieke 
situatie in Nederland, die vele vragen uitlokte. 

Het seminar werd afgerond met een instructie over 
interne en externe communicatie van politieke partijen. 
In dat kader moesten de deelnemers - aan de hand 
van richtlijnen -een persbericht opstellen. De 
uitkomsten varieerden van ludiek tot de oude Pravda
stijl. 
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i ADVIESRAAD 
Tijdens de vergadering van de Adviesraad van 21 
oktober jl. is een viertal thema's onderwerp van 
bespreking en discussie geweest. Twee kwamen er in 
oriënterende zin aan de orde en twee in 
besluitvormende zin. 

Sociale Zekerheid 
Het voornemen van de voorafgaande adviesraad om 
de definitieve redactie van het advies vast te stellen is 
tot uitvoering gekomen. Vooral de samenhang tussen 
diverse wetten en risico's met bijbehorende dekkingen 
en voorzieningen op het terrein van de sociale 
zekerheid ligt eraan ten grondslag. De werkgroep die 
het advies voorbereidde en redigeerde heeft er veel tijd 
in gestoken o.a. door overleg met onze volksvertegen
woordigers. Het betreft immers een essentieel politiek 
thema. In de discussie werd ook veel aandacht 
geschonken aan de rol van de gemeenten. Bij de 
besluitvorming is de paragraaf over ziektekosten uit het 
geheel gelicht om nog een keer apart onder de loep te 
leggen. Overigens is dit in het gehele politieke 
landschap een specifiek gespreksonderwerp. Wat zal 
de toekomst (van) het ziekenfonds brengen? 

Technologiebeleid 
Het tweede thema dat de eindstreep bereikte betrof het 
technologiebeleid. Actualiteit begeleidt ook dit 
onderwerp - overigens reeds begin dit jaar in 
voorbereiding genomen -. De minister van Econo
mische Zaken bijgestaan door de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaf nog net 
voor het zomerreces de nota 'Kennis in beweging' aan 
het daglicht prijs. De eindversie van het advies met als 
titel "Bouwstenen voor het technologiebeleid" kreeg 
een warm onthaal. De Adviesraad vroeg wel extra 
aandacht voor de belaidsvormende rol van de minister. 
Terugtreden in de zin van ontbureaucratiseren is goed, 
maar dat mag niet ontaarden in weglopen of het 
hazepad kiezen! 

Staatkundige vernieuwing 
Een heikel thema ook al in samenloop met de actua
liteit van het politiek maatschappelijk proces vormde de 
staatkundige vernieuwing. Op aangeven van de voor- · 
bereidende werkgroep beperkte de oriënterende 
discussie zich niet tot het kiesstelsel en het (correctief) 
referendum, hoewel deze twee paragrafen begrijpelij-:
kerwijs wel asymmetrische aandacht kregen. De 
Adviesraad stelde vast dat het kabinet met zijn 
voorstellen ter zake nu wel de weg naar verbetering 
van de formele verankering van de democratie is 
ingeslagen. Al discussiërend vroeg de Adviesraad zich 
af of het ook mogelijk zou zijn om via een correctief 
referendum bijvoorbeeld een afwijzing door de 
Gemeenteraad te veranderen in een ja naar de wens 
van een meerderheid van de betrokken inwoners. 
Contactpersoon voor dit onderwerp in Huub Unthorst 
(079-3425542). 
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Jeugdbeleid 
Eveneens in oriënterende zin heeft de adviesraad de 
voorzet over het jeugdbeleid besproken. Over het 
algemeen betroffen commentaar en. opmerkingen het 
gevaar van versmalling tot en etikettering van bepaalde 
of vermeende doelgroepen. Integratie en samenleven 
vragen immers naast aandacht voor herstel van ont
sporingen ook betrokkenheid in de preventieve sfeer. 
Als tweede gevaar werd het oproepen van een sfeer 
dat de samenleving maakbaar zou zijn onder verwijzing 
naar de (recente) historie gesignaleerd. Duidelijk werd 
bovendien dat jeugdbeleid niet te zeer als zelfstandig 
beleidsterrein een eigen leven zou moeten leiden. Ten 
minste met een schuin oog kijken naar samenhang met 
andere beleidsterreinen is van belang om een 
maatschappelijke inbedding en bijbehorend draagvlak 
voor eventuele voorstellen en maatregelen te 
bevorderen en te bereiken. Contactpersoon voor dit 
onderwerp is Emmy Jacobs (030-2513409) 

Hans Wijers op bezoek en ontvangen 
In de serie bewindslieden maken hun opwachting 
greep deze keer Hans Wijers zijn kans. Ontspannen en 
toch alert voelde hij zich al snel thuis bij het kritische 
en geïnteresseerde politieke geweten van de partij. Zijn 
uitleg over hetgeen de minister en zijn ambtelijke staf 
bezig houdt maakte duidelijk dat de rol van een mini
ster zich vooral door persoonlijk inzet en uitstraling 
meer of minder met een hoofdletter R laat schrijven. 
Veel ligt er op zijn bord en nog meer verdringt zich er 
rondom heen. Niettemin wordt tenminste de indruk 
gewekt dat Hans Wijers het proces luisterend en -
soms onorthodox - besluitvaardig beheerst en niet 
andersom. Overigens maakt hij deze keer deel uit van 
een niet gering contingent in het openbaar of publiek 
optredende D66ers dat als gast deelnam aan de 
beraadslagingen. Omgaan met politieke macht vraagt 
zeker in de visie van D66 immers om meer dan 
gemiddeld gewetensonderzoek annex overleg en 
afstemming ten einde democratisch gericht op koers te 
blijven. 

De Adviesraad ploegt voort 
De leden van de Adviesraad behoeven niet stil te 
zitten. De lijst met thema's slinkt niet; integendeel. Van 
allerlei kanten worden onderwerpen aangedragen of 
gemeld, zowel intern- vanuit de leden van de raad zelf 
- als extern komen initiatieven voor "het op de agenda 
zetten" tot ontwikkeling. Tijdens de huidige 
kabinetsperiode vormt na een trage start de externe 
component m.b.t. de z.g. gevraagde adviezen een tot 
genoegen van de Adviesraad niet meer te veronacht
zamen onderdeel van de agenda. Anderzijds stopt de 
Adviesraad ook tijd in haar eigen gewetensonderzoek 
zo kwam een groot deel van de leden van de raad 7 
oktober jl. bijeen om zich de gehele dag onder inleiding 
van enkele sporenverdiende leden met elkaar te 
verstaan rond het thema "Civil Society". 
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ADVIESRAAD (vervolg) 

Actuele politieke motie 
Aan de orde werd gesteld een motie betreffende de 
beschikbaarheid van gelden en fondsen voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

De motie wil steun geven aan de Kamerleden van D66 
die - overigens conform het verkiezingsprogramma -
stelling nemen tegen een essentiële aantasting van de 
beschikbare middelen. Daarbij mag de effectiviteit van 
de aanwending evenwel niet uit het oog worden 
verloren. 

I WETENSCHAPPELIJK BUREAU I 

Inhoud Idee 5, 1995 

Thema: De positie van D66 in het politiek veld 

In dit themanummer staan ondermeer een interview 
metSiep Stuurman, uitspraken over de positie van D66 
van Hanneke van Geuns, Boele Staal en Patriek 
Poelman en een artikel van Jacob Kohnstamm. 

Publikaties in voorbereiding 

Een publikatie over technologie 
Een cahier openbaar bestuur 
Een cahier over het basisinkomen 
Een boek, in samenwerking met de Boekmanstichting, 
over 'kunstenpolitiek voor D66' 
Een nota over economische clusters en dynamiek 

SWB-PROGRAMMA VOOR WINTER EN 
VOORJAAR 1996 

Technologie-conferentie 
2 maart 1996 

Naar aanleiding van de (in januari '96 uit te brengen) 
publikatie over technologiepolitiek zal de SWB een 
studieconferentie organiseren. Diper zal worden 
ingegaan op manieren om effecten van 
technologieontwikkeling te onderkennen en deze ook in 
een politieke context aan de orde te stellen om enige 
mate van beïnvloeding en sturing mogelijk te maken. 
Tijdens de conferentie zullen onderzoekers, politici en 
technologiecritici van gedachten wisselen over zes 
casussen die in het boek beschreven worden, en over 
de levenskansen van een dynamische en 
democratische technologiepolitiek 

Openbaar Bestuur 
16 maart 1996 

De inrichting en het functioneren van het openbaar 
bestuur vormen van oudsher aandachtspunten van 
D66. Getracht is het denken van de partij over het 
openbaar bestuur opnieuw bij de kop te nemen en met 
moderne inzichten bij de tijd te brengen. In maart 1996 
verschijnt er een publikatie van de SWB waarin door 
middel van uitgewerkte casussen van woning
bouwcorporaties en de reorganisatie van het politie
apparaat wordt getoond hoe bepaalde 
veronderstellingen over het functioneren van ons 
openbaar bestuur thans niet meer opgaan. 

In het zelfde schuitje 
Een debat over nationale identiteit en nationalisme 
27 april 1996 

Tijdens deze studieconferentie over het verschijnsel 
nationalisme ligt de nadruk op het denken in termen 
van eigen belang van de natie, een trend die heden 
ten dage valt te bespeuren in tal van politieke 
discussies. 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg 
mei 1996 

Naar aanleiding van de gelijknamige publikatie 
organiseert de werkgroep Volksgezondheid van de 
SWB in samenwerking met het bureau een conferentie 
over de toekomst van de gezondheidszorg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
medewerkers van de SWB, telefoon 070 356 60 66 

DECLARATIEFORMULIEREN 
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De leden van SWB-werkgroepen kunnen een declaratie/schenkingsformulier 
aanvragen voor het jaar 1995. 

Katern Democraat 8, 1995 



! OPLEIDINGSCENTRUM I 
TRAINING TEAMVORMING 

Vanaf 1996 zal het Opleidingscentrum een nieuwe 
training aanbieden onder de titel 'Teamvorming'. 
Deze training is speciaal bestemd voor fracties, 
eventueel samen met een steunfractie of fractiemede
werker. Het doel van de training is om de kracht van 
de fractie te verbeteren op basis van ieders 
persoonlijke kwaliteiten. Tijdens deze training wordt 
ondermeer gebruik gemaakt van het 'Kwaliteitenspel' 
en enkele intensieve oefeningen. 
De specifieke invulling van deze training vindt plaats in 
overleg met de fractie. Aan de training zijn twee 
serieuze voorwaarden verbonden: de gehele fractie 
moet eraan deelnemen en er dient geen acuut en 
ernstig conflict binnen de fractie te spelen. Voor 
verdere inlichtingen over deze training kunt u contact 
opnemen met het Opleidingscentrum. 

SPEECH EN DEBATTRAINING 
zaterdag 3 en 24 februari 

MACHT EN POLITIEK 
zaterdag 17 februari 

Het Opleidingscentrum organiseert vanaf 17 februari 
1996 een serie gesprekken rond het thema 'macht en 
politiek'. Van deelnemers wordt verwacht dat zij vier 
maal (om de veertien dagen een zaterdagmiddag) 
diepgaand met elkaar in discussie gaan. De werkgroep 
wordt bovendien betrokken bij de inhoudelijke 
voorbereiding van een workshop op het congres 
nieuwe stijl op 31 maart 1996. Het Opleidingscentrum 
zorgt voor adequaat discussiemateriaal en werkgroep
ondersteuning. De (maximaal twaalf) geïnteresseerden 
worden uitgenodigd zich te melden. 
De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht en 
deelnamekosten zijn /40,00 voor de gehele cyclus. 

Een intensieve training met een nieuwe opzet, waarbij eerst een dag wordt geoefend in de verbetering van de speech 
en presentatie en op de tweede dag wordt gewerkt aan de debatvaardigheden. 
Tijdens de training worden video-opnamen gemaakt. De training vindt plaats in Utrecht en Den Haag. De 
deelnamekosten zijn /55,00. Er is slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers. 

THEMADAG OVER TECHNOLOGIE zaterdag 17 februari 

Ook in 1996 zal het Opleidingscentrum van D66 enkele introductie-bijeenkomsten organiseren rond politiek 
belangrijke beleidsvelden. Het doel van deze bijeenkomsten is om leden meer bekend en vertrouwd te maken met 
relevante politieke thema's zoals bijvoorbeeld Technologie. 

Aan de themadag over Technologie wordt medewerking verleend door vertegenwoordigers uit de landelijke en 
Europese politiek, wetenschap en het bedrijfsleven. Aan de orde komen ondermeer de relatie tussen technologie en 
ecologische duurzaamheid, technologie en economie en de relatie met werkgelegenheid. Deze themadag is een 
uitstekende opstap naar het voorjaarscongres van 30 en 31 maart, waar het onderwerp 'Technologie' één van de 
belangrijkste hoofdthema's is. De dag komt tot stand in samenwerking met de werkgroep Technologie van de 
Adviesraad. 
De bijeenkomst is in het Techniekmuseum in Delft en de deelnamekosten zijn /35,00 (inclusief lunch en bezoek 
aan het museum). 

KENNISMAKINGSDAG zaterdag 17 februari 

Kennismaken met D66 kan op 17 februari in Den 
Haag. Onder leiding van twee ervaren D66-ers worden 
de belangrijkste ideeën en doelstellingen van D66 
besproken. Er is ruimte voor uw vragen en er wordt 
aandacht geschonken aan de mogelijkheden om actief 
te zijn binnen de partij. De maximaal vijftien deelne~ 
mers ontvangen ter voorbereiding de brochure 'Maak 
kennis met D66'. Kosten: /20,00. 
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STUDIEMIDDAG VOLKSHUISVESTING EN 
RUIMTELIJKE ORDENING 
zaterdag 24 februari 

Een studiemiddag voor gemeenteraadsleden (en leden 
van de steunfractie) waarin onder meer wordt ingegaan 
op wet- en regelgeving vanuit het ministerie van 
VROM en de samenhang daarin. Maar ook aandacht 
voor de belaidsrijke momenten in de planprocedure en 
een vertaling van het Kabinetsbeleid naar lokale 
situaties. De studiemiddag vindt plaats in Den Haag en 
de deelnamekosten zijn /1 0,00. 
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I OPLEIDINGSCENTRUM 

OMGAAN MET DE PERS 
zaterdag 2 maart 

Onder leiding van de D66-persvoorlichter Jeroen 
Nugteren en twee journalisten van de krant en de 
radio, krijgen deelnemers inzicht in de 'publieke' 
beeldvorming op lokaal niveau. Hier wordt ingegaan op 
de manier waarop men de pers tegemoet kan treden 
en andersom: hoe reageert een politicus op de 
journalist die met de microfoon of het aantekenboekje 
in de aanslag staat? 
De cursus vindt plaats in Den Haag en kost /25,00. 

THEMADAG HIGHWAY 66 zaterdag 16 maart 

GEMEENTEFINANCIËN EN DE 
VOORJAARSNOTA 
zaterdag 16 maart 

In de cyclus van financiële stukken wordt de 
voorjaarsnota als een van de belangrijkste belaidsmo
menten gezien. De gemeenteraad heeft de kans een 
les uit de jaarrekening te trekken, een relatie te leggen 
met de meerjarenraming en legt de basis voor de 
komende begroting. In een oriënterende cursus komen 
deze zaken onder begeleiding van twee deskundigen 
aan de orde. 
De dag vindt plaats in Den Haag en de deelname
kosten zijn /30,00 (inclusief documentatie en lunch). 

Op de themadag over de inmiddels veelgenoemde metafoor 'de digitale snelweg' wordt ingegaan op de betekenis 
van deze nieuwe ontwikkelingen voor de organisatie van de overheid en de politiek. Hierbij komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: de dienstverlening van de overheid aan de burger, de ontwikkeling van de 
teledemocratie (permanente referenda) en de transparantie van de burger: wat gebeurt er met de privacy van het 
individu? 

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en de deelnamekosten zijn f35,00 (inclusief lunch). 

STUDIEMIDDAG OVER HET WATERSCHAP 
zaterdag 13 april 

STUDIEMIDDAG OVER ZORG EN WELZIJN 
zaterdag 20 april 

I 

Voor al diegenen die in het bestuur van een 
waterschap (Hoogheemraadschap) zitten, organiseert 
het Opleidingscentrum een studiebijeenkomst Jan 
Willem van Waning (woordvoerder 'natte waterstaat' in 
de D66-Tweede Kamerfractie) houdt een inleiding over 
wet- en regelgeving en de stand van zaken op het 
ministerie. Hij zal daarnaast ingaan op de relatie tot 
bijvoorbeeld natuurbeleid en landbouw. Andere 
onderwerpen die aan bod komen zijn financiën, relaties 
tussen 'gebouwd' en 'ongebouwd' of tussen 'provincie, 
gemeente en recreatieschap'. De bijeenkomst vindt 
plaats in Utrecht en de deelnamekosten zijn /17,50. 

Gemeenteraadsleden wordt de kans geboden hun 
inzicht te vergroten in de delen van de gezondheids
zorg en de maatschappelijke dienstverlening, die lokaal 
kunnen worden ingevuld. Het programma begint met 
een toelichting op de wet- en regelgeving en de ruimte 
die daarin geboden wordt voor gemeentelijk beleid. 
Maar er zal ook aandacht worden besteed aan de 
samenhang tussen deze beleidsterreinen onderling en 
aan de relatie met andere portefeuilles zoals openbare 
orde en veiligheid, sport en recreatie, werkgelegenheid 
en huisvesting. 
Plaats: Den Haag en deelnamekosten: /17,50 

0 VOOR DE DRAAD 
Een veelzijdig tijdschrift over lokale en provinciale politiek. Voor de Draad verschijnt in 1996 elf maal per jaar met 
informatieve artikelen, scherpe columns, interviews over lokale en regionale gebeurtenissen en 
vergelijkingsmateriaal. Voor de Draad laat zien hoe bestuurders en leden van D66 in de rest van Nederland te werk 
gaan. 

In het december-nummer van Voor de Draad onder andere een interview met de Ombudsman van Amsterdam, 
mevrouw Salomons. Vervolgens een artikel over het wijk- en buurtbeheer in Maastricht, een beschouwing over het 
inburgeringscontract voor nieuwkomers en een artikel van Hubert Fermina over het lokaal sportbeleid. 

Een jaarabonnement kost /50,00. In het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging zit een abonnement 
inbegrepen. Wordt u nu nog abonnee, dan ontvangt u in december al het eerste nummer. 
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I OP LEl Dl NGSCENTRU M I 
THEMADAG D66-POLITIEK EN EUROPA 
Door: Taco Wasterhuis 

Na een buitengewoon goed bezocht Politiek Podium in 
Utrecht in juni van dit jaar meende het 
Opleidingscentrum D66 dat er een vervolg aan die dag 
moest worden gegeven Ongeveer tachtig Europa 
belangstellenden kwamen op zaterdag 21 oktober naar 
de Themadag 'D66-Politiek en Europa'. Hieronder 
volgt een verslag van deze dag. 

Als eerste spreekt Eppo Jansen, hoofd van het 
Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement (EP) 
in Nederland. Hij houdt een pleidooi voor maatregelen 
die de Europese Unie voor de burger meer 
visualiseren. Zo verwacht hij veel van de invoering van 
de gemeenschappelijke Europese munt, de ECU. 
Uitbreiding van de bevoegdheden van het EP staat ook 
op Jansens verlanglijst, evenals een goed 
communicatiebeleid. Tenslotte pleit Jansen voor 
voortzetting van het integratieproces naar federaal 
niveau. 

Laurens Jan Brinkhorst, lid van het EP, is voorstander 
van sterke standpunten in de Intergouvernementele 
Conferentie (IGC) van 1996. Zo pleit hij voor 
besluitvorming binnen de EU met gekwalificeerde 
meerderheid. Vasthouden aan nationale politiek acht hij 
op meerdere terreinen achterhaald. Wel maken daarop 
aansluitende maatregelen het noodzakelijk de 
controlerende rol van het EP te vergroten. Tenslotte 
wijst Brinkhorst nog op de rol van het Comité van de 
Regio's als communicatiemiddel naar de burger. 

40% Van de Nederlandse topambtenaren komt nooit in 
Brussel. Dit gegeven is de basis van Jan Willem 
Bertens verhandeling over de relatie tussen 
binnenlandse en buitenlandse politiek. En dat terwijl 
nationale sentimenten de Europese politiek sterker 
beïnvloeden dan in tijden het geval is geweest 
(benoeming van Santer, Mururoa, of bij debatten over 
milieuzaken). Wat betreft de IGC pleit Bertens voor een 
voortzetten van dat verdrag en een openstellen van de 
Unie voor nieuwe leden uit Midden en Oost-Europa. 

"Nederlands drugsbeleid: is dat binnen- of 
buitenlandse politiek?" Deze stelling stond centraal in 
de plenaire discussie. Thom de Graaf, lid van de 
Tweede Kamer, schoof aan bij Laurens Jan Brinkhorst 
die over dit onderwerp zelfs de hand had weten te 
leggen op een intern stuk van het Amerikaans 
Congres. Daaruit blijkt opnieuw dat men in het 
buitenland er soms niet voor terugschrikt het 
Nederlands drugsbeleid volledig te demoniseren om 
het eigen gelijk te halen. 
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Thom de Graaf stelt zich achter het D66 standpunt van 
volledige legalisatie van softdrugs. Nederland heeft 
zich in internationale verdragen vastgelegd druggebruik 
en -handel te bestrijden. Zolang het beleid in 
Nederland echter liberaler is dan in de ons omringende 
landen wordt handel en drugstoerisme gestimuleerd. 
Zonder goede uitleg is een slecht imago het gevolg. De 
drugsnota, met de knieval voor het buitenland in de 
hoeveelheid die men aan cannabisprodukten voor 
eigen gebruik mag bezitten, zal dit echt niet verande
ren. Meer heil ziet De Graaf in groot-stedelijke 
samenwerking op drugsgebied. 

Brinkhorst acht de drugsnota te defensief van aard. 
Internationaal heeft hij niet overtuigd. Als je denkt een 
juist beleid te voeren (de cijfer ondersteunen dat) moet 
je dat op de offensieve manier aan de mede-lidstaten 
verkopen. Echter, volgens Brinkhorst neemt ook de 
nationale tolerantie af en wordt de criminaliteit die met 
drugshandel gepaard gaat niet effectief genoeg 
bestreden. Hij bepleit ook een vergelijkend onderzoek 
naar de verschillende nationale resultaten op het 
gebied dan drugsbeleid. 

In de discussie die volgt naar aanleiding van de 
presentaties uiten verschillende toehoorders die 
werkzaam zijn in de verslavingszorg en anderszins hun 
bezorgdheid over eventuele toegeving aan 
buitenlandse druk om het drugsbeleid aan te passen. 
Ook reageert men op de suggestie dat het legaliseren 
van softdrugs de bestrijding van criminaliteit ten goede 
zou komen. Worden vrijgekomen gelden ook werkelijk 
aangewend voor criminialiteitsbestrijding? Is dat ook 
het geval geweest na formalisering van het 
gedoogbeleid? Een andere zorg bij verdergaande 
!egalisering is dat handelaren wel zo inventief zijn om 
op andere handel over te stappen als de winst op 
cannabis terugvalt. 

Zoals uit het bovenstaande is af te leiden is 
drugsbeleid vooralsnog vooral binnenlands beleid. In 
buitenlandse relaties dient de defensieve houding te 
worden omgevormd tot een offensieve strijd tegen het 
slechte imago. Nederland hoeft zich nergens voor te 
schamen en de cijfers ondersteunen dat. De 
Nederlandse burger zou niets begrijpen van een 
situatie waarin een goed werkend nationaal beleid om 
wille van buitenlandse druk zou worden omgebogen 
naar slechte Europese politiek. 
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I BEST U U ROERSVERENIGING i 
20 januari Themadag staatsrechtelijke 

vernieuwing 

23 maart Europa voor D66-bestuurders 

20 of 27 april Statendag 

15 juni Algemene ledenvergadering van de 
Bestuurdersvereniging in De Reehorst 
in Ede. Thema: veiligheidsbeleid 

5 oktober Bestuurderscongres in het Evertshuis 
in Bodegraven. 

RECENTE UITGAVES 
BESTUURDERSVERENIGING 

Cahier profilering van D66-wethouders 
Welke bestuursstijl is kenmerkend voor D66-
wethouders? Naar deze vraag heeft een stagiair bij de 
Bestuurdersvereniging onderzoek gedaan. De 
onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een cahier. 

Onderwijs in ontwikkeling 
De ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar in 
hoog tempo op. Enkele deskundigen hebben deze 
ontwikkelingen voor D66-bestuurders op een rij gezet. 
Ook zijn de standpunten van de Tweede-kamerfractie 
toegevoegd. 

Lokaal en provinciaal referendum 
Het zal nog enkele jaren duren voordat het correctieve 
referendum wettelijk vastgelegd wordt. Hiervoor is 
immers een grondwetswijziging nodig. Veel D66-
fracties nemen het initiatief tot een referendum
verordening in hun gemeente of provincies. Als 
ondersteuning heeft de Bestuurdersvereniging een 
bundel met voorbeeldverordeningen en enkele zeer 
informatieve artikelen beschikbaar. 

Themadag staatsrechtelijke vernieuwing 
zaterdag 20 januari, CSB zalencentrum in Utrecht 

Wethouder van buiten de raad, spreiding van 
raadsverkiezingen, de burgemeestersbenoeming, het 
referendum. Het kabinet heeft onlangs standpunten 
ingenomen over dez kroonjuwelen van D66. Jacob 
Kohnstamm zal de kabinetsplannen toelichten. 
Vervolgens is het woord aan de D66-bestuurders: 
welke gevolgen zien zij voor de lokale politiek en hoe 
denken zij over de kabinetsplannen? 
Opgave voor deze dag is mogelijk met de bestelbon. 
De kosten bedragen f 27,50 voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en f 37,50 voor niet-leden. 
Deze zijn over te maken op giro 90866 van D66 
Bestuurdersvereniging te Den Haag o.v.v. nummer 
7011. 

I LANDELIJK SECRETARIAAT I 
ALV62 

Door middel van het formulier op pagina 43 en 44 van 
dit Katern kunt u zich opgeven voor het 3e Congres 
Nieuwe Stijl. Wanneer u zich met behulp van dit 
formulier voor het congres aanmeldt, ontvangt u 
automatisch Congrebeek A thuis. Congresboek A is 
twee weken voor aanvang van het congres gereed. 

GESLOTEN 

Het Landelijk Secretariaat van D66 zal de drie dagen 
tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten zijn. U kunt 
het Landelijk Secretariaat bereiken tot en met vrijdag 
22 december 1995 ± 15.00 uur. In het nieuwe jaar 
staan de medewerkers van het secretariaat op dinsdag 
2 januari 1996 vanaf 09.00 uur weer voor u klaar. 

HET DERDE CONGRES NIEUWE STIJL MAG U NIET MISSEN 

GEEF U NU OP! 

(ZIE VOOR MEER INFORMATIE PAGINA 3 VAN DIT KATERN. GEBRUIK VOOR UW AANMELDING DE BON OP 
PAGINA 43 EN 44) 
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ALGEMENE BESTELBON 
Landelijk Secretariaat, Opleidingscentrum, Wetenschappelijk Bureau 

en Bestuurdersvereniging 

LANDEUJK SECRETARIAAT 

0 Congresboek A, AL V 62 
0 Ik meld .... (aantal) kinderen aan voor de crèche van 

ALV 62 
0 Kandidaatstellingsformulier besturen en commissies 
0 pakket verslaglegging en uitwerking besluitvorming en 

"peilingen" ALV 61 f 5,-

0 Materialenbestellijst (briefpapier, enveloppen, 
promotiemateriaal e.d.) 

0 Schenkingsdeclaratieformulier 1995 
De nieuwe versie (december '95) van het DIC-boekje is te 
bestellen door f 10,- over te maken op gironummer 
1477777 o.v.v. DIC 4313. 

OPLEIDINGSCENTRUM 

IK BESTEL: 

0 VAARDIGHEDEN VOOR HET POLITIEKE VAK. 
Prijs: /7,50 

In deze nieuwe brochure van het Opleidingscentrum 
worden de belangrijkste vaardigheden beschreven voor 
het politieke vak. Over welke eigenschappen moet je als 
politicus beschikken, waar moet je goed in zijn en hoe kun 
je werken aan aspecten waarin je wat minder goed bent? 
Aandacht voor de volgende onderwerpen: spreken in het 
openbaar, debatteren, vergaderen, omgaan met conflicten 
of lastige mensen, en onderhandelen. In een bijbehorende 
profielschets van het raads- en statenlid wordt een en 
ander op een rij gezet. 
Het Opleidingscentrum sluit hierbij in haar aanbod van 
cursussen natuurlijk geheel op aan. 

0 GEMEENTE EN FINANCIËN. Prijs: /10,00 
Gemeente en Financiën is een praktische handleiding 
voor gemeenteraadsleden. Allereerst wordt ingegaan op 
aard, strekking en gevolgen van de gewijzigde Financiële 
Verhoudingenwet en de nieuwe 
Comptabiliteitsvoorschriften. De cyclus van financiële 
documenten wordt beschreven en er is een hoofdstuk 
gewijd aan het 'financiële instrumentarium' (produktbegro
ting, kengetallen). Naast de nodige feitenkennis vindt u in 
deze brochure vooral ook ideeën en concrete voorbeelden 
waarmee de lokale politicus instrumenten krijgt aangereikt 
om het budget-recht kritisch te hanteren. 
0 MAAK KENNIS MET D66. Prijs: /5,00 
Brochure over D66-beginselen, partijstructuur van D66 en 
haar ontstaansgeschiedenis. 

0 LEIDRAAD VOOR DE AFDELING. Prijs: /15,00 
Brochure waarin voorschriften en regels uit Statuten en 
Huishoudelijk reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Bevoegdheden, rollen en taken van voorzitter, 
penningmeester, secretaris, secretaris politiek en van het 
'gewone' bestuurslid worden beschreven. Daarnaast is 
aandacht voor de politieke taak van de afdeling en de 
verhouding tot de gemeenteraadsfractie. 

0 D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD. 
Prijs: /25,00 

Deze publikatie bevat onder andere de volgende 
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onderwerpen: 
1 Raad in relatie tot het college en het ambtelijk 

apparaat; 
Raad in relatie tot de burger, de belangengroepering en 
de media; 

1 Techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, recht 
van initiatief en amendement, moties. 

0 D66 EN PUBLICITEIT IN DE POLITIEK. Prijs /15,00 

IK MELD ME AAN VOOR: 

Speech en debattraining op 3 en 24 februari. Kosten: 
/55,00 

0 Utrecht 0 Den Haag 

0 Macht en politiek op 17 februari in Utrecht. Kosten: 
/40,00 

0 Themadag over Technologie op 17 februari in Delft. 
Kosten: /35,00 

0 Kennismakingsdag op 17 februari in Den Haag. 
Kosten: /20,00 

0 Studiemiddag over Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening op 24 februari in Den Haag. Kosten: /10,00 

0 Omgaan met de pers op 2 maart in Den Haag. 
Kosten: /25,00 

0 Themadag Highway 66 op 16 maart in Utrecht. 
Kosten: /35,00 

0 Gemeentefinanciën en de voorjaarsnota op 16 maart in 
Den Haag. Kosten: /30,00 

0 Studiemiddag over het Waterschap op 13 april in 
Utrecht. Kosten: /17,50 

0 Studiemiddag over zorg en welzijn op 20 april in Den 
Haag. Kosten: /17,50 
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BESTELBON 

WETENSCHAPPEUJKBUREAU 

HET TIJDSCHRIFT IDEE 
Idee verschijnt 6x per jaar. ca. 30 pagina's per 
nummer. Een abonnement kost I 74,- per jaar. Een 
los nummer kost I 17,-

0 Ik neem een abonnement 
0 Ik wil een los nummer 

IK BESTEL: 
Speciale uitgaven 

0 De waarde van de democratie', 1994 I 2,50 
0 De open samenleving en haar vrienden, in gesprek met 

Jan Glastra van Loon, 1995, voor leden I 29,50 

Brochures 
0 De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, 

I 15,-
o Duurzame ontwikkeling, 1992, 1 19,50 
0 Referenda en Politiek, 1993, 1 19,50 
0 De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 

1994, 1 19,50 
0 Bestuurlijke Dilemma's, 1994, I 19,50 

Cahiers 
0 Relatie en Huwelijk, 1991, I 8,-
0 Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 

1993, 1 10,-
o In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel 

migratie, 1993, I 10,-
0 Ingrijpen in menselijk leven, 1994, I 12,50 
0 Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 

1994, I 10,-
o Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, 

I 12,50 
0 Op zoek naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995, 

I 10.00 

Nota's 
0 Op zoek naar publiek, medianota, 1993, I 5,-
0 Inzet voor vrede, 1994, I 12,50 
0 De PBO, Bestuurlijke vernieewing in de agrarische 

sector, 1995, I 5,00 

BESTUURDERSVERENIGING 

IK MELD MIJ AAN VOOR: 
0 de themadag Staatsrechtelijke vernieuwing op 

zaterdag 20 januari. 

IK BESTEL: 
0 het cahier Profilering van D66-wethouders. De 

kosten hiervan bedragen I 8,- voor leden van de 
Bestuurdersvereniging en I 12,- voor niet-leden te 
voldoen met de accept-giro die u bij het cahier 
ontvangt. 

0 de bundel Onderwijs In ontwikkeling. De kosten 
bedragen I 4,- te voldoen met de accept-giro die u bij 
de bundel ontvangt. 

0 de bundel Lokaal en provinciaal referendum. De 
kosten bedragen I 8,50 te voldoen met de accept-giro 
die u bij de bundel ontvangt. 

S.V.P. HIERONDER UW GEGEVENS MET BLOKLETTERS INVULLEN • 

NAAM: .............................................................................................................................................. Dhr. I Mevr. 

VOORLETTERS: 

STRAAT: ...................................................................................................................................................... NR ........ . 

PC en PLAATS: 

TELEFOON: 

FUNCTIE IN D66: 

LIDNUMMER: 

Deze bon opsturen naar D66, Noordwal 10, 2513 EA DEN HAAG of 
telefonisch bestellen: 070- 356 6066 
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HOTEL REGISTRATIE FORMUIJER 

D66 - Administratienummer 

Naam + voorletters * 
Adres 

Postcode Woonplaats : ______________ _ 

Telefoonnummer Faxnummer : ________ _ 

Handtekening Datum : _____ _ 

Prüzen per persoon per nacht 
- Mogelijkheden type hotelkamers: 

a) eenpersoonskamer met bad/douche/toilet f 85,-- per nacht 
b) eenpersoonskamer met douche/toilet {beperkt beschikbaar) f 60,-- per nacht 
c) tweepersoonskamer met bad/douche/toilet f 60,-- per nacht 
d) tweepersoonskamer met douche/toilet (beperkt beschikbaar) f 45,-- per nacht 

- Het diner op zaterdag 30 maart kost f 27,50 
- Indien u een tweepersoonskamer reserveert zonder opgave van een tweede 

naam, dan zorgen wij voor een kamergeno(o)t(e). 

Bovengenoemde reserveert· 

Logies/ontbijt voor: 1e persoon 2e persoon 

0 30 - 31 maart 1996 (1 nacht), type a I b I c I d * 
0 29 - 31 maart 1996 (2 nachten), type a I b I c I d * 
0 diner op zaterdag 30 maart 1996, voor 1 I 2 * personen 

Entreegeld D66 Ledenvergadering 

Te betalen: 

ad 

ad 

ad 

ad 

+I+ 

f 

f 

f 

f 15,--

---

f 

---

f 

f 

f 
f 15,--

+/+ f = 
---

Indien u met twee personen een kamer reserveert, vul dan hier de gegevens in van de 2e persoon: 

D66 - Administratienummer 

Naam + voorletters * 
Adres 

f 

--

Postcode Woonplaats : ------------·-----

Telefoonnummer Faxnummer : ___________ _ 

Handtekening Datum : _______ _ 

*) doorhalen wat niet van toepassing is 
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Ie 

BUSPENDEL 
Wij verzoeken u aan te geven (i.v.m. de planning) of en zo ja, van welke buspendel u gebruik wilt 
maken. 

0 maak geen gebruik van de buspendel, reis per eigen vervoer 

0 maak wel gebruik van de buspendel, op de volgende tijdstippen: 

zaterdag 30 maart 

Leiden Centraal Station ---> Leeuwenhorst, 09.10 I 09.30 I 09.50 I 10.10 I 10.30 uur * 

Leeuwenhorst ---> Leiden Centraal Station, 17.30 I 18.00 uur * 
zondag 31 maart 

Leiden Centraal Station ---> Leeuwenhorst, 09.10 I 09.30 uur * 
Leeuwenhorst ---> Leiden Centraal Station, 17.00 I 17.30 uur * 

KINDEROPVANG 

Wij verzoeken u aan te geven of u gebruik wilt maken van de kinderopvang. 

0 geen kinderopvang 

0 wel kinderopvang, . ... .. kinderen 

*) doorhalen wat niet van toepassing is 

U ontvangt automatisch een congresboek. 

# Stuurt u dit volledig ingevulde formulier vóór 1 maart 1996 naar: 
Leeuwenhorst Congres Centrum 
Afdeling Reserveringen 
Langelaan 3 
2211 XT NOORDWIJKERHOUT 

U kunt het formulier ook faxen, nummer 0252-378891. 

# Voor vragen kunt u bellen met afdeling reserveringen van Leeuwenhorst Congres Centrum, 
telefoonnummer 0252-378423, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur 

# Na ontvangst van dit registratieformulier sturen wij u de rekening. 
Na ontvangst van de betaling is uw reservering gegarandeerd! 

Vermeld bü betaling svp uw D66-Administratienummer! 

# Annuleringsvoorwaarden: 
- tot 1 maart 1996 kunt u kosteloos annuleren 
- na 1 maart 1996 zijn de annuleringskasten 75% 
- no-show (d.w.z. annulering op de dag van aankomst) = 100% annuleringskasten 
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