
Notulen D1 66 congres Arnhem 14/15 dec. 1968. 

Vergadering 15 dec. 1968; begin: 11.00 uur. 
Voorzitters: Brinkhorst, Kingma, Rood. 
Notulisten: mevr.Backer, v.d.Burg. 

Na een kort welkomstwoord van Van Lookeren waarin speciaal 
de heer Egas (PvdA) wordt begroet en de uitslag van de 
hoofdbestuursverkiezing wordt bekendgeniqakt, begint de plenaire 
behandeling van het 
Hoofdstuk Staatsrecht. 
Voorz.: Brinkhorst. 
Bericht van verhindering van Gruyters, wegens ziekte. 
Voor degenen die de vorige dag niet aanwezig waren geeft Voorz. 
een korte samenvatting van de uitslag betr. statuten en huish. 
regl.: beide met 98 tegen 2% aangenomen, waarbij wordt opgemerkt 
dat Hfdst.  IX  v.h. huish.regl. om  technische redenen nog niet 
definitief is vastgesteld, wegens het aannemen van het alternatief 
"een uniforme landelijke lijst". De redactiecommissie zal dit nog 
nader bezien. 
Ter inleiding van de behandeling v.h. hfdst. Staatsrecht geeft 
Voorz. het woord aan  
Plate,  'voorz.. werkgroep Staatsrecht: 
Zet bedoelingen uiteen die de werkgr. Staatsrecht met zijn voor-
stellen had, waarbij drie verschillende zaken te noemen zijn: 

1. De huidige "tekst is teveel met het oog op de verkiezingen ge-
steld, voorgest* tekst is zakelijker, koeler. 
2. In programma is tzeggirig gedaan een gedetailleerde uitwerking 
van het kiesstelsel toe te vertrouwen aan een speciale commissie 
van deskundigen. Voorgestelde tekst voor art. 3 is resultaat van 
hun studie en kan als de meest bevredigende vorm van een meErvoudig 
districtenstelsel worden beschouwd. 

3. Ons programmapunt rechtstreekse verkiezing van de minister-
president" is een fel omstreden punt gebleken, hetgeen om nadere 
bezinning vroeg op vragen, samenhangend met democratische rege-
ringsvorm en verhouding regering - parlement. Een scherpe pro-
bleemstelling was geboden, geformuleerd in de voorgestelde inlei-
ding v.h. hfdsü. Staatsrecht. De punten a t/m e vormen de criteria 
waaraan voor te stellen oplossingen dienden te voldoen. 
gen concrete ala suggestie voor dé Oplossing wordt in het voorge-
stelde art. 2gedaan. De werkgr. Str. is in talloze discussies tot 

de conclusie gekomen dat de reeds in het oude programma aanbevolen 
methode van rechtstreekse verkiezing van de M-P. een einde zou 
kunnen maken aan veel narighied in onze democratie. 



2.  

Overigens zou het verkeerd zijn als voor D 1 66 de directe verkie-
zing van de M.-P. tot een wet van. Meden en Perzen zou worden. In 
Nederland is de discussie over staatsrechtelijke vernieuwing nog 
nauwelijks op gang gekomen (vgl. staatscommissie-Cals, waarin 
slechts 6 v.d. 18 leden meenden dat verkiezingen vooral een uit-
spraak over program en samenstelling v.d. regering dienen op te 
leveren). Ook binnen D1 66 zijn we nog lang niet uitgestudeerd. 
Over mogelijke andere oplossingen of varianten valt te praten. 
Echter, uitgangspunt dient te zijn: verwezenlijking van de vijf 
punten in de voorgestelde inleiding. 
Voorz.: Aan de orde zijn de amendementen op blz. 32 e.v. (congres-
boek). Zij zullen in volgorde worden behandeld, na iedere behande-
ling volgt stemming. Na de amendementen volgt stemming over de 
afzonderlijke artikelen. 

Wessel (bij afwezigheid Hendriks): licht achtergrond toe, die de-
zelfde is als door  Plate  geschetst: voorop moet staan de doel-
stelling van D'66. Accent moet liggen op eigentijdse aanpassing; 
de staatkundige structuur hoeft niet bepaald te worden door eisen 
vande historie. 
Str.cie: beveelt aanvaarding aan. 
Stemming bij handopsteken: 1 stem tegen; rest voor; Aangenomen. 

Bark verdedigt met volgende argumenten: 1.Tegemoetkoming aan de-
genen die menen dat bij directe verkiezing M.-P. een discrepantie 
zou kunnen ontstaan tussen Kamer en politiek v.d. M.-P.; 2. Van 
groot belang is als zoveel mogelijk eerste keus van kiezer wordt 
gerealiseerd,hetgeen in één ronde niet denkbaar is. (bij het 
kiezen van districtsafgevaardigden is dit geen probleem, daar dan 
de "tweede keus" van de kiezer in politieke kleur niet zo veel zal 
verschillen van zijn "eerste keus"). Het in twee ronden kiezen van 
de M.-P. geeft de kiezer meer het idee dat hij de man van zijn 
keuze krijgt. 
De Goederen (namens Str.cie): bestrijdt deze argumenten: Het door 
Bark genoemde voordeel is meer nadeel. Bij het systeem van twee 
ronden moet binnen een week het programma van de M.-P. worden aan-
gepast aan de dan bekende verhoudingen in parlemibnt. Maar dan is 
niet meer duidelijk waar de vërantwoordelijkheden liggen: na afloop 

tweede ronde weet niemand meer wat de  Ii.-P. vàôr en na de eerste 

ronde heeft verteld. Dit schept weer de onduidelijkheid! 
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2e bezwaar: Het mooie evenwicht tussen Kamer en Regering wordt 
verbroken. Regering zot zich richten naar samenstelling Kamer, 
waardoor primaat Kamer ontstaat, wat wij niet willen (noch trou-
wens dat van de Regering). 3e Bezwaar: De kans is groot dat de 
kieze:ts de tweede keer niet meer opkomen, dus niet meer deelnemen 
aan de besluitvorming. Wij willen zo groot mogelijke deelneming. 
Tenslotte zal de kiezer in het voorgestelde systeem met afval-
procedure betere kans hebben uit te drukken wat hij wil. In een 
2-ronden-systeem zal het eerder voorkomen dat twee etreme candi-
daten in de tweede ronde overblijven, terwijl het voorgest. sys-
teem de kiezer een betere kans biedt, een compromis-candidaat aan 
te wijzen .Noemt  als vbld van gevaar van extreme cand.: Hitler-Duits 

t) 'land waartegen door de vergaderihg werd geprotesteerd. 
Voorz.: Herstelt verzuim en heet alsnog de pers hartelijk welkom. 
Bakker: Een politiek stelsel, hoe mooi ook uitgedacht, moet aan 
kiezer duidelijk worden gemaakt. Daarom voorstander van één ronde, - 
anders zou bij de niet genoeg geinteresseerde of geschoolde kiezer 
onrustgevoel ontstaan. 
Van der Poel: geeft toelichting op betoog De Goederen waarmee hij 
het eens is. Stelt dat 2-ronden-systeem onbillijk is tegenover 
kiezers èn eandidaten. 
Bijv.: van 4 cand. M.-P. krijgen 3  cand. 30% en. 1 cand. io%. 
Bij systeem-v.d. Bergh valt de cand. met 10% af, waarna de stem-
verhouding opnieuw wordt bekeken. Bij het 2-ronden-systeem vallen 
twee óandîdáteri af: de cand. met 10% en éth der cand. met 30%s 
Dit strijdt tegen alle logica. 
Geelen:vraagt toelichting op de door de Str.cie overgenomen eerste 
zin v.h. amendement (betr. verkiezing op dezelfde dag als Staten-
Generaal); wat gebeurt er bij overlijden M.-P.,  en bij tussentijdse 
ontbinding v.h. parlement?  

Plate  (Str.cie): Dit sluit rechtstreeks aan bij punt dv.d. inlei-
ding, dus ook hier opnemen. Het is gewenst dat als kiezers twee 
organen aanwijzen, hetzelfde electoraat op hetzelfde moment een 

uitspraak doet. 
wàilis de Vries: heeft twee vragen, a. is het essentieel dat M.-P. 
ook volgens systeem-vd Bergh wordt gekozen? b. wat is de logica 
dat van de afgewezen cand. de stemmen kunnen worden overgedragen 
aan iemand die meer stemmen heeft behaald?  

Plate:  a. is reeds door De Goederen en Van der Poel uiteengezet. 

b. uitgangspunt is dat iemand niet kan worden verkozen tenzij hij 
de kiesdeler heeft gehaald. Dit kan worden bereikt door stemmen-

overdracht wat de stemmer op een kansloze cand. tevens de kans 
geeft invloed uit te oefenen d.m.v. zijn "tweede keus". 
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Nagtegaal: stelt tegenover voorbeeld van Van der Poel, dat de 
derde cand. (van 30) ook in het systeem-v.d.Bergh zou afvallen, 
tenzij hij het verkeerd had begrepen, hetgeen dan zou pleiten 
tegen het systeem-v.d.B. vanwege de onduidelijkheid en ondoor-
xk zichtigheid. Is ons systeem er dan op gebaseerd de c,ndidaat 
v.h. midden verkozen te krijgen? Polarisatie kan heel gezond zijn; 
het tr.cie-voorstel is misschien aantrekkelijk voor de KVP als 

middenpartij. 
Roebersen: vindt Nagtegaals argumenten emotioneel; N. heeft het 
systeem niet begrepen. De kiezer hoeft niet meer te worden uitge-
legd dan het aangeven van zijn voorkeur. De kiezers kunnen over-
tuigd worden dat knapste deskundigen borg staan voor juiste uit-

rekening. 
Bark: Het argument van De Goederen dat duidelijkheid verloren gaat 
door sleutelen lijkt zwaar, maar is een kwestie van faseren: in de 

loop v.e. kabinetsperiode zal de M.-P. toch moeten sleutelen, 
gezien de samenstelling v.d. Kamer. Dan is het beter dat de kiezer 
dat dan eerst hoort. Praktisch bezwaar van xixt tweede keer naar 
stembus gaan is alleen gevoelsargumeiit. Hier staat tegenover dat 
in een 2-ronden-systeem juist de politiek-bewuste kiezer voor de 

tweede keer zal stemmen. Wij stellen ons voor een opstelling 
in grotere politieke eenheden. Dus beter is dat twee d.uideli4ke 

• dandidaten overblijven waartussen de kiezer kan kiezen. Het argu-
ment van:meer duidelijkheid bij het ±x 1-ronde-systeem gaat niet 
op: het systeem-v.d.B. maakt bij M.-P. verkiezingen (in tegen-
stelling tot Kamerverkiezingen in een districtenstelsel) de kiezer 
niet duidelijk welke man hij heeft gekozen. Het voorbeeld van 
Van der Poel komt vrijwel niet. voor. Het Überhaupt afwijzen v.h. 
syst.-v.d.B. door Nagtegaal niet juist. Een 2e ronde geeft een 
extra stuk duidelijkheid en biedt meer garantie dat M.-P. en Kamer 

beter kunnen samenwerken. 
De Goederen: komt ook nog terug op Nagtegaals argument van niet-
begrjpelijkheid: dit is hoogstens de manier waarop de uitslag 
wordt bepaald, niet die van het invallen v.h. stembiljet. In het 
huidige systeem begrijpt de kiezer ook niet hoe de restzetels 
worden uitgerekend, maar hij heeft wel vertrouwen. 
Wij zijn er niet op uit cand. van het midden txk±Kn naar voren 
te brengen, maar willen de kiezer wel de mogelijkheid geven (eis 

van democratie) dat te doen als hij dat wil. 
Neemt woorden terug over Duitsland, dit voorbeeld was een ver-

gissing. Bedoelde begrip tttang-democratiett  (Ed v. Tijn). Beter is 

voorbeeld van Frankrijk, waar in 2e ronde keus nog alleen ging tus-
sen 2 uitersten. Die mogelijkheid moet niet in het systeem worden 
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ingebouwd. 
Over argument Bark: Inderdaad zal aanpassing v.h. programma v.d. 
M.-P. aan het parlement plaats vinden, maar dan liggende verant- 
woordelijkheden duidelijk, want dat is dan de schuld v.h. parle- 
ment. Vooruitlopen daarop (in 2-ronden-systeem) betekent zich 
gewonnen geven voor er gestreden is. 
Wat betr. vbld v.d.Poel: is geen slecht voorbeeld. 
Stemming over am. 2: 13% vôôr; 85% tegen; Verworpen. 

vervalt dientengevolge. 

De Bres: Hiermede wordt duidelijkheid verkregen. Er wordt aan de 
kiezer directe inspraak gegeven in de vorming van het kabinet. 
Vóór verkiezingen moet blijken wie de M.-P. als kernleden van 
zijn kabinet wil, en wie als vice-premier. Merkt n.a.v. laatste 
alinea van toelichting op am. 4 nog op, dat 25% nog te hoog is. 
Bark (Str.cie): ontraadt am. Dwingend voorschrijven heeft volgende 
bezwaren: a. Mogelijk zouden goede ministers zo niet in kabinet 
komen (willen niet voortijdig hun naam in de krant zien als van 
iemand die graag min, wil worden). Voor vakministers maakt het 
misschien niet eens uit onder welke M.-P. zij willen werken. 
b. M.-P. moet uit meerdere goede cand. kunnen kiezen, na uitslag 
Kamerverkiezingen, omdat de betr. min, met Kamer moet kunnen op-
schieten, a. Vice-premier heeft weinig reële betekenis, omdat 
hij toch niet de M.-P. vervangt bij uitvallen (ermoet dan op-
nieuw gekozen worden). 
Ten slotte kan de cand. M.-P. eventueel toch wel narnèniioenien, 
zonder dat dit dwingend is voorgeschreven. 
Gans: vraagt nadere toelichting over Vice-M.-P. 
Bark: belang om V.-M.-I. afzonderlijk te kiezen is er niet. Het 
desbetr. amendement is op deelcongres verworpen. 
Gans: (Gans) mist de mogelijkheid van tijdelijke waarneming bij 
overlijden M.-P. 
Bark: Er mag wel een V.-M.--P. komen, maar niet direct door kiezers 

gekozen. 
Gans: Dan zou er iets in de -toelichting moeten staan. 
Stemming over am. 4: 14% vóór; 87% tegen; Verworpen. 

Om 12.00 uurneemt Rood voorzitterschap over. 
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Voorz.: I.v.m. de tijd, spreektijd: 2 minuten. 

v.d.Poel: licht zijn am. toe. De keus van het aantal districten is 
moeilijk. Bij een klein aantal afgevaardigden per district ont-
staat verstarring. Het voordeel is wel dat men zich in grotere een-
heden uitdrukt, maar nieuwe kleine partijen maken geen kans. 
Verhagen (Str.cie): Hoe meer afgevaardigden, hoe meer kleine par-

tijen. Ons stelsel stimuleert tot grotere eenheden, hetgeen wij 
juist voorstaan.  
Backer:  Het geheel is niet duidelijk. We hebben te maken met 3 
elementen: a. aantal zetels in het parlement, b. aantal districten, 
a. aantal afgevaardigden per district. In het voorstel van de 
Str.cie wordt wel m aantal afgevaardigden genoemd, maar er staat 
nergens hoe groot het parlement moet zijn. Hoeveel kiezers vertegen-
woordigt 6én afgevaardigde?  
Schwarz  (=L«mmn namens redactiecie.): laatste stuk, te g«kin begin-
nen. met "zodat er 40 .." laten vervallen, was op deelcongres al 
verworpen.  
Backer:  Dan ie het nog niet duidelijk; hoeveel Tweede-Kamerleden 
moeten er zijn? Essentieel is de vraag hoe groot is het aanwijs-
bare aantal kiezers van 1 afgevaardigde? 
Voorz.: Niet relevant. 
de Nere (Str.cie): Komt aan de orde bij am. 6. Een aantal elemen-
ten moet nog nader onderzocht worden. 
Stemming bij handopsteken: Verworpen. 
Am. 6: 
de Bres: diende am. in om zekere maatstaf te krijgen. Het parle-
ment is overbelast; het aantal Kamerleden zou afhankelijk moeten 
zijn van het aantal inwoners. 
Strcie: ontraadt am. omdat dit nog in studie is en de cie. zich 
nog niet op aantal stemmen wil vastleggen. 
Stemming bij handopsteken: Verworpen. 

Str.cie: adviseert aanneming. 
Vijverberg: wil toelichting waarom juist 18, niet 16, 20. Is hier- 
voor een reden? 
Voorz.: Waarschijnlijk omdat degrens van meerderjarigheid vermoe- 
delijk verld zal worden. 
Bakker: stelt voor, studie te maken van de meerderjarigheidegrens. 
Voorz.: ofschoon dit buiten de orde is, aanbevolen in de aandacht. 
Sohuyer, Enschede: Hiervoor is grondwetswijziging nodig. 
Voorz.: Dat is met meer D'66-purxten het geval. 
Stemming: unaniem aangenomen. 
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Am. 8: 
v.Montfoort: Memoreert eerst toelichting die niet meer gegeven was 
in congresboek. In het door D'66 voorgestane systeem heeft de geko- 
zen M.-P. rechtstreeks mandaat van kiezers. Hij zal tegenover de 
Koning staan en toch verantwoordelijk moeten zijn voor diens daden. 
Daarom meer mogelijkheden scheppen om evt. misstappen van de koning 

in te tomen. 
Mevr. v.d. Kaaden (Str.c±e): vindt am. overbodig. Is het eens met 
toétsing, maar dit is een algemene eis, die is opgenomen in de in- 
leiding op ons programma. Het heeft weinig zin een algemene eis 
voortdurend te herhalen. In de toelichting van art. 1 vindt men 

de belangrijkste concretisering van dit punt. 

eelen: 't Zou goed zijn, bepalingen over de monarchie op'be nemen, 

om onduidelijkheden te voorkomen. 
Mevr. v.d. Kaaden: De voorstemmers op het deelcongres hebben niet 

in programma gekeken; zie art. 1 (voorgelezen). 
v. Montfoort: Toelichting op art. 1 heeft er wel betrekking op, 

maar dat zijn maar enige van de vele aspecten. la  omvat meer. 

Stemming: voor: 191/2%; tegen  75%;  verworpen. 

Nagtegaa]Çverdedigt am. als strikt logisch. De indeling van de 

L 1L staatsrechtelijke paragraaf is zodanig dat art. 2 slechts als een 
uitwerking van de hoofdpunten uit de inleid5lng wordt gezien. Dit 

L D 
zou in feite een compromis kunnen inleiden t.a.v. ons programma- 

punt van de gekozen M.-P Am. dient om mogelijke onzekerheid hier- 

over weg te nemen.  

Plate  (Str.cie): Het gaat erom dat regeringsteam 4 jaar aanblijft. 
Maar het is geen bezwaar als een individuele minister wordt ver- 
vangen. Het is zuiverder om over kabinet te spreken. 
Nagtegaal: Bij het woord kabinetswisseling kan zeer goed gedacht 

worden aan wisseling van ministers die benoemd en ontslagen worden 
door de gekozen minister-president. De indieners van het am. moeten 
hebben bedoeld dat het beter was op deze plaats te spreken van de 

wisseling van de gekozen M.-P. 
Voorz.: Niemand hoeft bezorgd te zijn dat wij de gekozen M.-P. over- 

boord zetten. Licht xxzicáxx  Plate's  toespraak even nader toe. 

/-De rede van  Plate  zou ook die indruk hebben kunnen wekken. 



Vuyk: Mevr. Löbler heeft bedoeld dat het bijna onmogelijk is, uit 
te leggen wat het verschil is tussen QL 1 en 2. Zie congresdemo- 
craat punt  id  en bovenste regel rechterkolom (blz.4). Hier is een 
schijnbare inconsequentie die verduidelijking behoeft. Wil de 
str.cie dit doen.  
Plate:  Er is systematiek ingebracht. Bij 10 is nog geen sprake van 
xs:x een gekozen M.-P. Dit is een uitwerking die nog niet in de in- 
leiding thuishoort. 
Nategaal: Dan geeft  id  verwarring. 
Voorz.: Een minister vervaggen is geen kabinetswisseling. 
Vuyk: Wil str.cie dan zodanig regi redigeren dat de schijnbare 
tegenstelling verdwijnt?  
Plate:  Met kabinetswisseling is niet bedoeld ministerwisseling; dat 
is toch wel duidelijk! 
Ovezall: nodigt redactiecie uit, aan  id  toe te voegen "onder kabi- 
netswisseling wordt niet verstaan een wisseling van één minister".  
Schwarz  (red.cie): de commissie wil nu geen voorstel indienen, maar 
mogelijk wel op volgend congres. 
Stemming: voor: 28%;  tegen:  65%; verworpen. 
Voorz.: De behandeling van de amendementen is hiermee afgelopen. 
De redactionele amendementen, voorzover zij zijn overgenomen door 
de Str.oie, worden zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 
De stemming over de afzonderlijke punten in de congresdemocraat 
geschiedt bij handopsteken; 
Punt 1: met 1 stem tegen Aangenomen. 
Punt 2: met 1 stem tegen Aangenomen. 
Punt 3: zonder tegenstemmen Aangenomen. 
Punt 4: 

de Goederen: Bij het nalezen van de toelichting bleek toch niet 

duidelijk te zijn ?lNuttig, als in programma 

hierover iets zou staan. Met red.cie zal worden overlegd over een 
«±« toevoeging, die dan op volgend vongres aan de orde kan worden 

gesteld. 
Met 1 stem tegen wordt punt 4 Aangenomen. 

Punt 5: unaniem Aangenomen. 
Voorz.: sluit de behandeling van het hoofdstuk Staatsrecht om 

13.00 uur. Lunch tot 13.30  uur. 
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