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Hoofdstuk II a 

VAN HET HOOFDBESTUUR 
1) Op de HB-vergadering van 22 februari j.l. werden ingevolge het huis

houdelijk reglement ben:;!,fQti~n van de Steekproegcommissie de 
heren R. P. Adriaanse~--~f·· K. H. Stroethoff, onder d!lcharge 
van en dankzegging aan de e en 1e tot die datum zitting hadden. Een 
uitbreiding van het ledental der commissie zal binnenkort nog plaa ts 
vinden (tot 5 leden). 
Het hoofdbestuur wil in samenwerking met de nieuwbenoemde commis
sieleden later in 197 0 een steekproefvergadering realiseren. 
Reeds nu worden de leden van D'66 opgewekt om deel te nemen aan de 
steekproefvergadering, zo de steekproef hen mocht aanwijzen tot deel-
name. Het ontbreken van d~ bereidheid tot deelname was er nl. oor
zaak van da t een vorige poging is gestrand. 
Een herhaling hiervan is zeer onwenselijk. 't Gaat hier om een reglemen
tair aanvaarde vergadering van wezenlijke waarde. 

Schmelzer 

D'66 wijst elke dwang t. a. v. de gezinsgrootte van de hand. Daarom 
heeft het dagelijks bestuur van D'66 krachtig stelling genomen tegen uit
latingen van drs. Schmelzer op een verkiezingsbijeenkomst van de KVP 
in Zevenaar. 
Door enige onjuiste berichten als basis te nemen voor zijn verklaring 
heeft de heer Schmelzer de onjuiste indruk gewekt dat een werkgroep 
van D'66 voorstander zou zijn van verplichte sterilisatie. 
De KVP-fractieleider, die zei dat hij nog geen kennis had genomen van 
de voorstellen van de D'66 werkgroep bevolkingspolitiek, heeft deze 
voorstellen inmiddels toegestuurd gekregen. 
Met grote nadruk verklaart het dagelijks bestuur van D'66 onder geen 
enkele voorwaarde -- ook niet in de toekomst -- zal instemmen met 
verplichte sterilisatie of enige andere vorm van dwang t. a. v. de ge
zinsgrootte. 

Deze verklaring is door het dagelijksbestuur opgesteld op zondag 8 
maart j. l. Nadien heeft het Dagelijks Be stuur nog een brief gericht aan 
de heer Schmelzer met een duidelijke uitspraak over het zeer onjuiste 
gedrag van de KVP fraktieleider. 

3) Op de hoofdbestuursvergadering van 15 maart j.l. is uit het hoofdbestuur 
en de fraktie een werkcommissie gevormd die de politiek/strategische 
problematiek van het grote politieke congres in december gaat voorbe
reiden. De commissie bestaat uit Mej. G. Swart en de heren Nagtegaal, 
Beekmans, Mertens, van Mierlo, Moerkerk en Dijkstra. 
Deze commissie zal zich met de specifiek politieke aspecten, die de 
positie van D'66 met zich meebrengt, (breekijzerfunktie, wel/niet 
regeringsverantwoordelijkheid etc.) in eerste instantie gaan bestuderen 
opdat het hoofdbestuur met gefundeerde voorstellen kan komen. 
Naast deze commissie bestaat uiteraard de z. g. Centrale Werkgroep 
die zich met de programmatische voorbereiding op lange termijn bezig
houdt. 

Hoofdstuk II b 
VAN DE WERKGROEPEN 

correspondentie: J.H. Moerkerk 
Hartenstraa t 32 
Amsterdam. 

bestellingen D'66: - 020 - 22. 69. 96 

Op het secretariaa t zijn verkrijgbaar de rapporten: 

1) Abortus Provocatus - prijs f 1, --
2) Demokratische Bevolkingspolitiek - prijs f 1, 50 
3) (na 1 april) 

lnvloed Milieuverandering en Milieuverontreiniging op onze biosfeer 
en het welzijn van de mens.- prijs f 2, 50 

Mededeling: 

De afdeling "Het Noorden van Limburg" heeft een uitgebreide enqu@te ge
houden in Noord-Limburg. 
Bestellingen bij: A. P. Jansen, Prins Hendrikstraat 30, Gennep. Prijs 
f 2,20, over te maken op rek.nr. 126.23.52. 

0'66-wethouders ? 
door F. Plate, voorzitter staatsrechtcommissie. 

Als de verschillende opinie-onderzoeken juist zijn, bestaat er een rede
lijke kans dat verschillende afdelingen van D'66 zeer binnenkort voor de 
vraag komen te staan of D'66 in hun gemeente een wethouder zal leveren 
of niet. Anders gezegd, of D'66 bereid en in staat is om medeverantwoor
delijkheid te dragen voor het dagelijks bestuur van de gemeente, zoals 
dat door het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd. Het 

antwoord is zeer sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie. Hoe sterk 
is D'66 in de betrokken gemeente? Hoe liggen de krachtsverhoudingen 
tussen de andere partijen? Hoeveel min of meer gelijkgezinden zitten er 
in de andere raadsfrakties en wie en wat zijn de andere kandidaat-wet
houders? Valt het te verwachten dater met hen een beleid te voeren valt 
dat enigszins overeenkomt met de D'66 ideeen? 
Dit soort omstandigheden zal van geval tot geval beslissend zijn voor 
deelname van D'66 aan het college van B & W. Enige algemene richtlijn 
valt dan ook moeilijk te geven. Da t zou trouwens ook niet in de geest van 
de Leidse resoluties zijn, die juist wilden experimenteren met allerlei 
vormen van samenwerking. Enkele overwegingen zijn echter van speciaal 
belang: 
Ten eerste de kiezers. Die zullen het op prijs stellen om v66r de ver
kiezingen te horen waar ze met D'66 aan toe zijn. Dat zou dus een argu
ment kunnen zijn om van te voren een uitspraak te doen over de houding 
die D'66 bij de wethoudersverkiezing zal aannemen. 1n het kader van de 
poli tieke duidelijkheid zal er steeds meer om dit soort informa tie ge
vraagd worden. 
Ten tweede de demokratische kontrole. Volgens de grondwet staat de raad 
aan het hoofd van de gemeente, terwijl de gemeentewet het dagelijks be
stuur opdraagt aan B & W. Theoretisch is het college van B & W dus het 
uitvoerend orgaan dat het door de raad uit te stippelen beleid moet uit
voeren. De praktijk is echter wei een beetje anders. B & W zijn niet ai
leen maar een uitvoerende instantie. 1n werkelijkheid wordt het beleid 
door hen ook ontwikkeld, voorbereid en vervolgens aan de raad voorge
schoteld. Natuurlijk kan de raad anders besluiten dan door B & W wordt 
voorgesteld, maar meestal komt daar niet vee! van. 1n de meeste gemeen
ten zijn B & W in feite het beleidsbepalende orgaan. De funktie van de 
raad is daar voornamelijk kontrolerend. Deze kontrole is echter bijzonder 
belangrijk. 1n een demokratische situatie behoort machtsuitoefening (zo
als door B & Win de gemeente) te zijn onderworpen aan een doelmatige 
kontrole vanwege degenen over wie die macht wordt uitgeoefend. Vandaar 
ook dat het belangrijk is dat de verhouding tussen de raad en het college 
van B & W zodanig is dat de raad het college naar behoren kan kontroleren. 
Daartoe is het gewenst dat de meerderheid in de raad zonder politiek ge
zichtsverlies voor de betreffende partijen waar nodig "Nee" tegen het col
lege kan zeggen. 
Ten derde het akkoordje met andere partijen dat onvermijdelijk is voor 
een wethouderszetel. Om tot wethouder te worden gekozen moet een kan
didaat namelijk de absolute meerderheid (50% + 1) van de stemmen in de 
raad op zich verenigen. Dat betekend dat als geen enkele partij de meer
derheid in de raad heeft, er altijd een afspraak tussen meerdere partijen 
moet worden gemaakt in de trant van: "Wij stemmen voor de eerste wet
houder op jullie kandidaa t als jullie bij de tweede stemming onze man 
steunen". De huidige praktijk is meestal dat B & W zodanig wordt samen
gesteld, dat de politieke verhoudingen in het college een min of meer ge
trouwe afspiegeling vormen van die in de raad. Alle frakties van enige 
betekenis zijn dan vertegenwoordigd in B & W en dragen dus een zekere 
verantwoordelijkheid voor het beleid dat het college voert. Soms leidt dit 
er toe dater vanuit de raad maar liever niet te vee! kritiek wordt ge
leverd. 1n andere gevallen is dit gevoel van gezamenlijke verantwoorde
lijkheid minder sterk en wordt er door de verschillende raadsfrakties 
wei tegenspel geleverd. Daar komt nog bij dat een wethouder niet geacht 
wordt alle voorstellen van B & Win de raad te steunen. Als hij in het col
lege wordt overstemd behoeft hij later in de raad niet per se solidair te 
zijn, maar kan als hij dat wil tegen het voorstel van (de meerderheid in) 
B & W stemmen. 

Er zijn echter ook gemeenten waar de (KVP) meerderheid in de raad alle 
wethouderszetels inpikt. De mi!Jderheid zal dan natuurlijk weinig geremd 
zijn om te pas of te onpas kritiek op B & W te spuien, maar zolang ze nog 
in de minderheid zijn zal dat allemaal niet veel uitbalen. Een voordeel van 
zo'n situatie is wel dat het voor B & W wat gemakkelijker zal zijn om een 
konsekwent beleid te voeren. Er zullen in het college miss chien wa t min
der kompromissen gesloten moeten worden. Bovendien komt de politieke 
verantwoordelijkheid voor het beleid vee! duidelijker tot uiting. Sommige 
progressieve concentristen hebben dan ook gezegd dat als hun PAK de 
meerderheid zou behalen, zij ook alle wethouderszetels zouden gaan be
zetten. 

Een D'66 afdeling die rekening wil houden met de mogelijkheid van een 
D'66 wethouder kan allerlei kanten op. Om maar eens wat te noemen: 

1. Men kan zich op het standpunt stellen da t de hele wethoudersverkiezing 
een zaak is die de D'66 fraktie pas rut de verkiezingen moet beslissen, 
aan de hand van de uitslag en de situatle van het ogenblik. Dat is tot op 
heden het standpunt van de meeste partijen geweest. Het nadeel is dat 
de kiezers niet weten wat ze in dit opzicht aan D'66 hebben; het voor
deel dat men de handen vrij houdt totdat de kaarten op tafelliggen. 

2. Men kan v66r de verkiezingen bekend maken of D'66 will of niet in be
ginsel bereid is om een wethouder te leveren. De kiezers weten dan 
iets meer en er gaat weinig manoevreer-ruimte verloren. 

3. Men kan voor de verkiezingen bekend maken dat D'66 in beginsel be
reid is een wethouder te leveren en bovendien aangeven wie de D'66 
kandidaat zal zijn. De kiezers weten dan een stuk meer, de baas van 
de aspirant-wethouder echter ook. Da t kan wel eens een nadelige in
v.loed hebben op de loopbaan van de betrokkene, wanneer het wethou
dersfeest onverhoopt niet doorgaat. Een moeilijkheid hierbij is nog dat 
de kandidaat misschien niet aanvaardbaar is voor andere partijen. 
Tegenover de kiezers is het dan eigenlijk niet goed meer mogelijk om 
hem te Iaten vallen, zodat de wethouderszetel niet verkregen wordt, 
terwijl dat wel gelukt zou zijn als men zich niet tevoren op Mn kandi
daat had vastgepind. 
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Zowel de hveedc als de derde mogelijkheid laat zich kombincren met 
cen soort minimum-program. Daarmee wordt bedoeld dat D'GG v66r de 
verkiezingen zegt onder welke omstandigheden of voorwaarden zij be
reid is een wethouder tc leveren. Het voordeel is alwecr meer informa
lie voor de kiezers en dus grotere duidelijkheid. Eon en ander echtcr 
ten koste van de onderhandelingsmarge na de verkiezingen. Bovcndien 
kan een minimum..:.program in de praktijk ontaarden in een lnaximum
program, doordat de andere partijen precies 'Aeten hoever D'6G zal 
gaan. Hct gevolg zou dan h.-unnen zijn dat mindcr wordt bereikt dan wan
neer men geen n1inimum-program had bekend gemaakt. 

j, Als er al voor de verkiezingen officieel wordt samenge'"'erkt met an
dere partijen liggen de zaken weer anders. Behalve deal gcnoemdc 
mogelijkheden kan men dan ook nog overwegen of men, wanneer de 
kombinatie de meerderheid in de raad zou behalen. ook aile wethouders
zetcls zal gaan bezetten. Het is we! duidelijk dat men dan niet meer 
mag hopen op wethouderszetels indien de kombinatie in de minderheid 
blijft. 

Er zitten nogal wat haken en ogen aan de zaak van de D'G6 wethouder. De
zelfde problemen doen zich trouwens ook voor ten aanzien van eventuele 
D'66 !eden van Gedeputeerde Staten van de provincics. Men kan het van 
zeer verschillende kanten bekijken. Het zou daarom wei interessant zijn 
om in het najaar de ervaringen van de verschillende afdelingen te ver
zamelen om te zien of er algemene konklusies te trekken zijn. 

Hoofdstuk Ill a 

AGENDA CONGRES 
(zie oak Congresdemocraat, pg. 2) 

Congresvoorzitters: Baehr 
Wilbers 
Zeevalking 

Vrijdagavond 3 april 
Aanvang 19.00 uur 

R'DAM 

Grote Zaal : Sektie Gemeentepoli tiek (tot 21. 00 uur) 

Kleine Zaal :19.00-20.00 uur: 
Sektie Echtscheiding 

20. 00 - 21.00 uur: 
Sektie Abortus 

Serre Zaal Sektie Milieubeheersing 

Zaterdag 4 april 
Aanvang 10. 00 uur : benoeming stem- + notulencommissie 

10.00- 10.30 uur : Rede Partijvoorzitter 
10.30 - 11. 15 uur : 1) behandeling moties 

Motie 1 (Frinking) 
Motie 2 (Cie-Basisgesprek) 
Motie 3 ( Dik) 
Motie 5 (Hoofdbestuur) 

2) Verkiezing nieuw hoofdbestuurslid 

Kandidaten voor de funktie, die van de heer Ner~e heeft neergelegd: 

1) B. Remmelts, de Schammelte 5, Ommen. 
beroep: bedrijfsarts -lid D'66 sinds 19/11/1969 
leeftijd: 45 jaar 

2) J. H. Geys, te Enschede. 
gepensioneerd directeur Gem. Soc. Dienst 
lid D'66 sinds 1/11/1969 
leeftijd: 65 jaar 

31 Verslag penningmeester en kascommissie. 

4) Benoeming !eden Geschillencommissie - kandidaten de heren Stokvis en 
Verhees. 

11.15- 12.15 uur :. 1e Plenaire zittihg Europa 
12.15 uur : aanvang sekties 

Grote Zaal 

Kleine Zaal 

Serre Zaal 

Grote Zaal 

Avonduren 

: 12. 15 - 14. 00 sektie Europa 
14.00 - 15.30 sektie Defensie 

12.15 - 13.30 sektie Landbouw 
13. 30 - 15. 30 sektie Bevolkingspoli tiek 

12.15 - 15.30 sektie Demokratisering Bedrijfsleven 

: PLENAIR 
15.30 - 17.30 Beleidsplan 

: FEEST 

Zondag 5 april 
Aanvang 11. 00 uur 

Grote Zaal 11. 00 - 11.45 Eerste dee! Huish. Reglement (Hfd IV) 
11.45 - 13.30 Plenaire behandeling programmaonder

delen te beginnen met Luchtvaart. 

14.30- 15.30 Tweede dee! Huish. Reglement (Hfd IV) 
15.30- 17.30 Voortzetting plenaire behandeling pro

grammaonderdelen. 

Hoofdstuk Ill b 

CONGRESREGLEMENT 
(vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd krachtens artikel 17 
lid 2 statuten met verwerking van de bepalingen van het Huishoudelijk Re
glement). 

1. Het congres is een algemene ledenvergadering van D'66. 

2. Nieuwe onderwerpen agenda 

Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kunnen punten wor
den toegevoegd op verzoek van: 
a) de fractie van D'66 in de Tweede Kamer; 
b) vijf procent van de !eden, waarvan niet meer dan een derde uit 
dezelfde afdeling afkomstig is; 
c) de ledenvergaderingen van ten minste vijf afdelingen mits het ver

zoek daartoe - voorzien van een korte toelichting - schriftelijk 
bij het hoofdbestuur is ingediend uiterlijk 1 april 1970. 

Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen geen beslui
ten worden genomen, behoudens ten aanzien van aanbevelingen om
trent actuele onderwerpen. 

3. Amendementen en moties 

Ieder lid heeft het recht amendementen en moties in te dienen, met 
dien verstande dat amendementen uiterlijk 13 maart. 1970 schriftelijk 
bij het hoofdbestuur moeten zijn ingediend. 
Aile amendementen door !eden ingediend mede ondertekend door ten
minste vijf andere !eden van D'66 dan wei door een afdelingsverga
dering zijn goedgekeurd. 
De Ieiding van de A. L. V. laat de A. L. V. beslissen of een motie die 
na 14 maart is ingediend in behandeling wordt genomen. 

4. Amendementen van rapportage- en programmacommissie 

De rapportagecommissie en de programmacommissie hebben het 
recht op de grondslag van de ingediende amendementen ook tijdens 
de A. L. V. amendementen in te dienen. 

5. Leiding A. L. V. 

De A. L. V. wordt geleid door drie voorzitters, die door het hoofd
bestuur zijn aangewezen uit de !eden die geen zitting hebben in het 
hoofdbestuur of de programmacommissie. Bij de behandeling van 
een onderwerp waarbij een der voorzitters uit hoofde van enigerlei 
andere partijfunctie persoonlijk is betrokken treedt deze niet als 
fungerend voorzitter op zolang deze behandeling duurt. 

6, Bevoegdheden Ieiding 

De fungerend voorzitter van de A. L. V. heeft het recht spreektijd te 
verdelen en te beperken. 
De beslissingen van de voorzitters zijn bindend behoudens onmiddel
lijk beroep op de A. L. V. die daarvoor stemt zonder discussie. 

7. Notulen- en stemcommissie 

Een A. L. V. en een sectievergadering begint met de aanwijzing van 
een stemcommissie en een notulencommissie op voordracht van de 
voorzitter(s). 

8. Taak stemcommissie 

De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, beslist zon
der beroep over de geldigheid daarvan, en constateert de uitslag 
van de stemming. 

9. Splitsing in secties 

Op voorstel van de voorzitters kan de A. L. V. zich ter voorbereiding 
van de plenaire discussie in secties splitsen onder Ieiding van door 
de voorzitters aangewezen sectievoorzitters. 

10. Besluiten A. L. V. en secties 

Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen 
neemt de A. L. V. en nemen de secties besluiten met absolute meer
derheid van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen zijn 
geen "geldig uitgebrachte stemmen"), met dien verstande dat het 
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verschil tussen v66r- en tep;enstemmen ten minstt' vijf procent van 
het totaal 1·an de uit;>;ebrachte en de blanco stemmen dicnt te bedra
gen. 

11. De A. L. V. kan echter besluiten eon bepaald·hesluit s\cchts te no
men wanneer twee derde der aanwezige leden van D'GG v66r stem
men. 

12. Indien geen der leden stemming wenst kan de A. L. V. en kan de sec
tievergadering bij acclamatie een besluit nomen. 

1:l. Stemrecht 

Ieder bij een stemming op de A. L. V. of een sectievergadering aan
wezig lid kan een stem uitbrengen. mits dit lid aan zijn contributie
l'erplichtingen heeft voldaan. 

H. \Vijze van stemming 

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, Met een schriftelij
ke stemming wordt gelijk gesteld stemming door middel van een 
electrisch of mechanisch systeem. 

13. Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters van de A. L. V. 
resp. de voorzitter van een sectie te bepalen wijze. 

1G. Wijze van behandelen 

Behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt: 
a) de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een beknopte 

toelichting op zijn voorstel: 
b) de voorzitter resp. de sectievoorzitter is verplicht tenminste een 

tegenstander van het voorstel zijn standpunt te laten toelichten 
en kan ook andere leden a an de discussie laten deelnemen; 

c) het hoofdbestuur, de rapportagecommissie, de programmacom
missie en het bestuur van de betrokken werkgroep kunnen, indien 
zij dit wensen, aan de A. L. V. of de sectievergadering een ad
vies omtrent het voorstel of amendement geven; 

d) de voorzitter brengt in stemming eerst alternatieve voorstellen, 
daarna de amendementen in de volgorde bepaald door hun ingrij
pendheid, daarna het al dan niet geamendeerde eindvoorstel. 

17. Behandeling voorstellen sectievergaderingen 

Voorstellen die in een sectievergadering minder dan 25% van het 
totaal van de uitgebrachte en de blanco stemmen hebben gekregen 
worden in de plenaire zitting niet aan de orde gesteld. Voorstellen 
die in een sectievergadering 25% van dit totaal of meer hebben ge
kregen worden in de plenaire zitting aan de orde gesteld; amendering 
van deze voorstellen in de plenaire vergadering is niet mogelijk, be
houdens het gestelde in punt 4 van dit reglement. 

18. Redactie voorstellen voor plenaire zitting 

Ieder voorstel waarvan de sectievergadering besluit dat het zal wor
den voorgelegd aan de plenaire zitting moet vergezeld zijn van: 
a) de uitslag van de stemming in de sectievergadering; 
b) de naam van de indiener resp. een door hem aangewezen lid, dat 

het voorstel op de plenaire zitting verdedigt, en de naam van een 
door de tegenstemmers aangewezen lid, dat het voorstel in de 
plenaire zitting bestrijdt. 

19. Onvoorzien 

In de gevallen betreffende de gang van zaken op de A. L. V. resp. de 
sectievergaderingen, waarin het huishoudelijk reglement en dit re
glement niet voorzien, beslissen wat de A. L. V. betreft de gezamen
lijke voorzitters, en wat een sectievergadering betreft, de voorzit
ter van een sectievergadering. 

(Voor behandeling Europa-voorstel, zie motie 5 (Hoofdbestuur) . 

Hoofdstuk IV 
AM EN OEM ENTEN 
HUISH. REGL. 
Kandidaatstelling Staten-Generaal 

AMENDEMENT 1. indiener: afd. Wassenaar 

Toevoegen op blz. 3, rechter kolom bij vraag 2: oplossing nr. 7: 

steekProefvergadering na landelijke voorverkiezing: 
A B C D E 
+ + + + 

AMENDEMENT 2. indiener: F. de Ner~e en 4 anderen 

Toevoegen op biz. 4, linker kolom, van vraag 3: 
g. Idem: een landelijke stemadviescommissie (LSAC). 
h. Idem: een stemadviescommissie per kieskringgroep (KSAC). 

Toevoegen aan de toelichting: 
Bij g. en h. wordt gedacht aan commissies volgens het vereenvoudig
de systeem van den Bergh te kiezcn door een A LV resp. een congres 
binnen elke kieskringgroep. 
Een LSAC zou uit 9 !eden kunnen hcstaan: :l uit de fractie, 3 uit het 
HB en 3 uit de ]eden. Een KSAC uit: ~ fractieleden, 2 ]eden uit het 
HB en G uit de ]eden zelf. De uit hct liB en uit de leden te kiezen 
personen mogen niet tevens candida at voor de Tweede Kamer zijn. 

AMENDEMENT 3. indiener: afd. Wassenaar 

Toevoegen vraag 9: 
a. Worden ten aanzien van de aanmelding voor de kandidaa tstelling 

aan de individuele ]eden wel of in het geheel geen beperkingen op
gelegd? 

b. lndien gckozen wordt voor beperkingen, moeten dat zijn: 
1. lidmaatschap van D'66 gedurcnde ten minste zes maanden 

voorafgaande aan de aanmelding (a! of niet met dispensatie
mogelijkheid)? 

2. ondertekening van de aanmelding met 10 of meer handteke
ningen? 

3. onderschrijving van de staatsrechterlijke paragraaf van het 
partijprogramma in het bijzonder van hetgeen om trent de 
Tweede Kamer is vermeld, en de verklaring de morele ver
plichting op zich te nemen zich terug te trekken uit beeindiging 
van het lidmaatschap van D'66 (zoals art. 116, lid 4 t. a. v. de 
kandidaatstellingprocedure Eerste Kamer bepaalt)? 

Hoofdstuk 
MOTIES 1 

MOTIE VAN ORDE 1 

V-1 
5 

te behandelen aanvang plena ire zitting za terdag. 4 april. 

De vergadering besluit om de behandeling van de programmaonderdelen: 
Bevolkingspolitiek en Abortus uit te stellen tot een volgend congres. 

!~~E"-h_l!':\!E 
Deze twee onderdelen zijn in de politick nog weinig doorgesproken themata. 
Ook binnen D'66 is er tot op heden nauwelijks op grote schaal aandacht 
aan geschonken. 1n deze omstandigheden eist een democratische besluit
vorming een discussie in brede kring, waarvoor voldoende tijd wordt uit
getrokken. 1n dit geval is dit niet gebeurt om drie redenen: 

a) Door de voorbereidingen van de provinciale verkiezingen is er in de 
afdeling nauwelijks aandacht aan be steed. 

b) De tijd gereserveerd voor het indienen van de amendementen (eind 
februari - 13 maart) is te gering om er afdelings bijeenkomsten aan te 
wijden. 

c) De achterliggende rapporten overbeide onderwerpen zijn ondanks her
haalde aanvraag niet verstrekt voor 1:! maart (de sluitingsdatum voor 
de amendementen). 
Hiervoor bestaat niet de uit democratlsche oogpunt noodzakelijk gelijk
heid in niveau van informatie van opstcllers van het programma en 
amendementindiener s. 

ondertekend: 
Frinking + 4 anderen 

MOTIE 2 (te behandelen aanvang p!enair za terdag 4 april) 

"Leden van D'66 in congres bijeen te Rotterdam op 3,4 en 5 april 1970, 
eraan herinnerend, dat op het congres in Helmond (1967) met grate 
meerderheid een extra mogelijkheid tot democratische besluitvorming 
binnen de partij is geschapen, n.l. de asclecte steekproef of "het panel", 
betreurend da t tot nu toe van deze moge!ijkheid geen gebruik is gemaakt, 
waardoor belangrijke problemen vaak lang op een ALV moeten wachten, 
dringen er bij het hoofdbestuur op aan van deze mogelijkheid in de toe
komst we! gebruik te maken, met name drtrtr waar snelle beslissingen 
vereist zijn. Ondermeer in het geval da t voor de behandeling van het Be
leidsplan en/of hoofdstuk 9 van de voorstellen tot wijziging van het Huis
houdelijk Reglement geen ALV meer gehouden zou kunnen worden". 

ondertekend: 
Commissie Basisgesprekken 

MOTIE 3 

Leden van D'6G in congres bijeen te Rotterdam op 3,4 en 5 april1970. 
spreken de bezorgdheid uit dat D'66- door het stellen van adminitratieve 
regels als voor het indienen van amendementen op de voorstellen mn dit 
congres (zie Democraat februari '70) - spoedig zal verzenden in een on
verteerbare bureaucra tie en stellen daarom voor, voor volgende congres
sen en bijeenkomsten alle genoemde regcls, uitgezonderd die onder nr. 6, 
te schrappen. 

ondertekend: 
Dik + G anderen 
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Ondt•rgctekt•ndcn nodigen hei Hoofdbes1.uur de Jnotit' nUinmcr 9. z.oals af
gl'drukt in de Democraat :le jaargang no. 4. onvcrwijld uit tc voeren, 
door uitgangspunten voor een concrect beleidsplan a an de Algcmcne Le
denvergadcring voor te leggen en in de agenda voor 4 april a. s. nchter 
l.i.:lo uur "tussenbalans" te vervang·en door "uitgang·spunten van het". 

Toelich ling: 

Op het Congres in Amsterdam is het Hoofdbestuur duidclijk gevraagd om 
uitgangspunten en niet om een tussenbalans. Het hoofdbcstuur lutd daarcn
~gen bezwaar (te korte termijn voor mei etc.) maar wcrd hierin door de 
Algemene Ledenvergadering niet gevolgd. Het Hooldbesiuur trad daarop 
niet af en dient derhalve de motie uit te voeren. 
lnterpreta•iie van een dergelijke motic is aan de Algemcne Ledenvergade
ring, althans de !eden van D'66 eerder dan exclusief aan het Iloofdbt•stuur. 

ondertekend: 
Creemcrs 1 4 andercn 

MOTIE 5 indiener: Hoofdbestuur --·-------

De Algemene Ledenvergadering van Democra ten '66 in vergadering op 4 
april 197 0 bijeen, 
overwegende dat de behandeling van de paragraaf "Voorstellen Europa" 
tolgens de gebruikelijke congresprocedure tot onduidelijkheid aanleiding 
zal geven, 
van mening dat het noodzakelijk is te komen tot een efficHinte behandeling 
van dit programmaonderdeel opdat iedere congresganger zich optimaal kan 
orienteren op deze problematiek, 
besluit de behandeling van dit programmaonderdeel als volgt te Iaten ver
lopen: 1) Op zaterdag 4 april te 11. 15 PLENAIR een aanvang te maken 

met de Europa-voorstellen. In deze vergadering zal getracht 
worden een z. g. Hoofdlijn voor de sektie-behandeling vast te 
stellen; dit betekent dat het congres zich na deze discussie in 
eerste instantie zal uitspreken over ~~n van de twee alterna
tieven als genoemd in de congresdemocraat van februari 1970 
(pg 6 e. v. ). Deze eerste peiling dient er toe de discussie in de 
sektie soepel via de gekozen Hoofdgedachte te Iaten verlopen. 

2) Direkt na deze eerste. algemene plenaire discussie zal de sek
tie bijeenkomen. Hierin worden aile amendementen, benevens 
het overgebleven alternatief. nu 06k te beschouwen als amende
men!, behandeld volgens de normale procedure. 

3) Op zondag 3 april zal de laatste behandeling in plenaire zitting 
geschieden: in deze vergadering zal de uiteindelijke beslissing 
vall en. 

Hoofdstuk V-2 
AMENDEMENTEN 
V-a Europa 

MOTIE 6 indiener: Wallis de Vries c. s. 

"Het congres aanvaardt het voorstel Brinkhorst- Jacquet wat de para
grafen 4. 4, 4. 41, 4. 42 en 4. 43 betreft. Het verzoekt de desbetreffende 
•erkgroepen (waaronder de Subcommissie Europa) een nieuwe uitgebrei
de redactie van hoofdstuk 4. 1 "Vredesstrategie" samen te stellen, zo
danig dat: 
· daarin de verschillende fa sen van deze strategie duidelijk worden aan

gegeven 
· da.rin de voorstellen van de Subcommissie Europa (speciaal wordt be

doeld: de eenwording in een Confederatie van West- en Oost-Europa) en 
de "eenduidige voorstellen" sub 4.44, 4.45 en 4.46 worden betrokken 

· daaraan als laatste fase een uitgewerkt plan voor een democratische 
wereldorde wordt toegevoegd en 

· daarin tevens de essen tie van de bestaande paragraaf 4. 1 behouden 
blijft". 

Ondergetekenden achten zowel de voorstellen van de Subcommissie Europa 
als van Brinkhorst- Jacquet uiterst waardevol. Aan die van de Subcom
missie Europa kan echter een zeker utopisch karakter niet worden ont
zegd. Het verdient daarom de voorkeur die onder "Vredesstrategie" op 
le nemen, maar de lijn dan in utopische zin oak consequent door te trek
ken tot een uiteindelijk na te streven democratische wereldorde (een on
deelbare wereld met een politiemacht van de Verenigde Naties nieuwe 
stijl; zie Hoofdstuk Vb "Defensie", alternatief 1 voorstel l. l. ). 

AMENDEMENT 2 indiener: Bloema + programmacommissie 

4,4 De Europese integra tie (alternatief voor Brinkhorst/Jacquet> sub-groep 
Europa). 

l. D'66 streeft naar een verenigd Europa -waarvan zowel West Europa 
als Oost Europa dee! uitmaken- dat zowel een bijdrage Ievert aan 
een wereldrechtsorde, als aan een rechtvaardiger verdeling van de 
welvaart op mondiaal niveau. 

2. Als eerste stap hiertoe dient een West Europese eenheid te worden 
gevormd, vooralsnog binnen het Atlantisch Verbond, doch gericht 
op een positie buiten dit verbond. 

3. Bij de vorming van de West Europese eenheid dient te worden ge
streefd naar <'Cn zo groat mogclijke ontspanning tussen Oost en 
West. 
In dit kader past dcrhalvc niet con militair sterk Europa dat een 
bedreiging zou kunncn vormen voor een der grate mogendheden. 
Een Europcse kernmacht wordt afgewezen. 

4. D'G6 wil een hechtc integra tie op allerlei gebied binnen West Euro
pa bcvordercn. De diverse aspecten van hct integratieproces die
non in principc gclijkc trod te houden. 

Bij de gedachicngang in dit voorstel bchoort een nadere uitwerking ten aan
%ion van de Europcsc Gemccnschappen, de buitenlandse politiek, defensie 
enz., Oost Europa, en de Europese veiligheid. Hierbij kan aansluiting 
worden gezocht op een aantal punten uii de voorstellen van de subcommis
sie Europa, en van Brinkhorst/ Jacquet. 
Pt 4. 4:l (Eur. kernmacht) en 4. 46 (Eur. eonfederatie) dienen niet in be
schouwing te worden genomen. 

AMENDEMENT 3 indiener: En !hoven + 4 anderen 

Voorstel Brinkhorst-.Jacquet. 
4. 4 De Europes<' integra tie Doelstelling 

Onder "Toelichting", 2 alinea van a), laatste zin: 
de zinsned<' "en aan de garantie van het Amerikaanse atoomwapen" dient 
tc vervallen. 

Toclichtin_g: 
Zolang D'66 zich niet positief heeft uitgesproken voor het gebruik van 
atoomwapcns bij de verdediging van West-Europa dient het (Europa) pro
gramma gecn toelichtende zinsneden te bevatten, waarin de noodzaak van 
een mogelijk gebruik van atoomwapens als vanzelfsprekend aanwezig 
wordt verondersteld. 

AMENDEMENT 4 indiener: Manten + 4 anderen 

Voorstel nieuw programmapunt Hoofdstuk Va. sectie 4. 4 

Het ontbreken van voldoende geloof"aardigheid van het Westen is een be
langrijke hinderpaal bij het bereiken van interna tionale ontspanning. Een 
voortdurende kritische instelling jegens partner-landen is daarom gebo
den, 

Toelichting: 
De angst voor het communisme is er nag vee! te veel oorzaak van dat de 
Westerse Ianden te onkritisch staan tegenover opkomende en bestaande 
systemen, bewegingen en infil tra ties die aan het fascisme verwant zijn. 
Wanneer b. v. de NA VO pretendeert de de mokra tische rechtstaa t te ver
dedigen is het als zodanig volstrekt ongeloofwaardig indien het dat meent 
te kunnen doen met behulp van Janden als Portugal en Griekenland. Zo 
Iaat men de machtsstrukturen de politiek overheersen. De tragedie van 
het Westen is dat we niet zijn wat we willen voorstellen. Een alternatief 
jegens een totalitair systeem (als het communisme) kan zich aileen staan
de houden als het een sterke en gezonde maatschappij representeert waar
in vrijheid heerst voor allen, en daardoor een houding in de wereld kan 
aannemen waardoor anderen gaan zeggen: Dat zijn de mensen waar je 
mee praten moet. 

AMENDEMENT 5 indiener: de Ner~e + 4 anderen 

Amendement bij 4. 41 De Europese Gemeenschappen (EEG, EGKS en Eura
tom) 
voorstel Brinkhorst -Jacquet, Congresdemocraat, 
pagina 7, rechterkolom, onder b) Institutionele Ver
sterking. 

Invoegen na IV) en voor c) Geografische uitbreiding 
"V) regelmatige doorlichting op organisatie en efficiency van de amble-

. lijke apparaten van onderscheiden instellingen door een onafhankelijk 
bureau. 

Toelichting: 
De intern-ambtelijke voorbereiding van de institutionele besluitvorming 
in de diverse instellingen en organen (Europees Parlement, Raad, 
Commissie, College van Permanente Vertegenwoordigers, Econo
misch en Sociaal Comi1£, enz.) laat zeer vee! te wensen over. 
Zulk een onafhankelijk onderzoek, bij voorkeur door een bureau uit de 
VS., zal in ieder geval moeten plaats vinden, voordat tot uitbreiding 
van de ambtelijke apparaten in verband met toetreding van derde 
Europese Ianden wordt overgegaan''. 

AMENDEMENT 6 indiener: de Nert<e + 4 anderen 

Amendement bij 4. 41 De Europese Gemeenschappen (EEG., EGKS en 
EUHA TOM) (voorstel Brinkhorst - Jacguet, Con
gresdemocraat, pagina 7, rechterkolom. onder a) 
Inwendige Versterking 

In de toelichting v60r de voorlaatste alinea, beginnende met: "Met name .. " 
invoegen: 

'- technologische politiek (gemeenschappelijk beleid t. a. v. de technolo
gische ontwikkeling)'. 
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AMENDEMENT 7 indiener: afdeling Eindhoven e. o. 

Amendement op artikel 4. 42, voorstel Brinkhorst-Jacguet. 

Na regel "Defensieministers, voorafgaande aan iedere Raadszitting van 
de NA VO" invoegen: 

Nederland zou (in de Europese fractie van de NA VO-raad) een meer ·. 
"agressieve" vredespolitiek lmnnen voeren. De volgende initiatieven zou
den op hun uitvoerbaarheid beproefd lmnnen worden: 

1. Het afgeven van periodieke "Posture Statements". 
2. De Oost-West uitwisseling van groepen van beperkte omvang van offi

cieren uit Ianden van het Warschau-pact en de NA VO. 
3. Het Iaten oefenen van kleine contingenten troepen op het grondgebied 

van de tegenstander. Bijvoorbeeld een NAVO-tankpeloton in Husland, 
c. q. Bulgarije en omgekeerd. 

4. Het voorstellen van enige vermindering van de Amerikaanse troepen
sterkte in Europa. Bijvoorbeeld van 310. 000 naar 200. 000. 

5. Het uitspreken van een negatieve sfellingname t. a. v. het ABM-stand
pun t van de regering van de V. S. 

6. Het bij de Warschau-pactlanden, die betrokken waren bij de interventie 
in Tsjechoslowakije aandringen op verminderen van hun troepensterkte 
aldaar tot het peil van voor de interventie. 

AMENDEMENT 8 indiener: Enthoven + 4 anderen 

behorende bij: paragraaf 4. 43 De Europese Kernmacht 
betrokken op beide alternatieve voorstellen 

1. De gehele paragraaf "4. 43 De Europese Kernmacht" dient te vervallen. 
2. Hierop aansluitend de navolgende hernummering: 

"4. 44 Oost-Europa" wordt 4. 43, 
"4. 45 Ontbinding." wordt 4. 44, 
"4. 46 Europese con-federatie" wordt 4. 45. 

Toelichting: 
zowel het voorstel van de subgroep Europa als het voorstel van Brinkhorst 
en Jacquet zijn onvoldoende gefundeerd. Een verantwoorde uitspraak over 
de wenselijkheid van een Europese kernmacht kan dan ook niet in de vorm 
van tltln van deze beide voorstel!en plaats vinden. 

AMENDEMENT 9 indiener: afdeling Eindhoven e. o. 

Amendement op artikel 4. 43 c, voorstel Brinkhorst-Jacguet. 
Na de eerste zin invoegen: 
Veeleer dient aangedrongen te worden op een drastische vermindering 
c. q. afschaffing van de Engelse en Franse kernmachten. 

AMENDEMENT 10 indiener: Man ten + 4 anderen 

Toe te voegen aan Hoofdstuk Va, artikel 4. 43 voorstel Brinkhorst-Jacguet, 
als punt d) (bestaande punt d wordt dan e): 

Hoewel de beide grootmachten, de Verenigde Staten van Amerika en de 
Sovjet-Unie, al!es doen om een direkte militaire konfrontatie te vermij
den, blijven ze een harde politiek voeren jegens elkaar. Daarin past dat 
men konflikten tussen kleinere Ianden niet aileen de vrije loop laa t, maar 
vaak zelfs aanmoedigt. In geval van een Europa als derde zelfstandige 
kernmacht wordt de kans op een konfronta tie op Europees grondgebied 
vergroot, waarbij de grootmachten wel partij zijn, elkaar echter voor een 
strategische kernoorlog vrijwaren, doch de ondergang van Europa via tak
tisch kernwapens zijn gang Iaten gaan. 

AMENDEMENT 11 indiener: Voswinkel + 4 anderen 

Toevoegen aan punt 444 Oost Europa (v66r de toelichting): 

Deze kontakten en het ontstaan van een situatie die ontbinding van NA VO
en Warschau-pakt en het houden van een Europese veiligheidsconferentie 
rechtvaardigt, kunnen bevorderd worden door een gezamenlijk ingesteld 
Permanent Orgaan van Overleg. 

AMENDEMENT 12 indiener: Haenjes + 4 anderen 

pagina 9 congresdemocraat 
pt. 4. 22. a Tussenvoegen als volgt: 

...... en dient niet te worden omgezet in een permanent Atlantisch Ver
bond. (Dit betekent b. v. dat de NAVO zich dient te onthouden van niet
militaire activiteiten- zoals research op het gebied van milieuhygiene, 
oceanografie e. d. - aangezien dit de militaire taak van de NAVO ver
troebelt terwijl aldus, buiten de controle van de betrokken parlementen, 
gelden worden gespendeerd voor civiele doeleinden). Zodra de ontspan-
ning ..... 

Verbindende tekst Europa-Defensie 

AMENDEMENT Va-b1 indiener: M. Wallis de Vries + 5 anderen 

Ondergetekenden menen, dat de bij punt 4. 22a voorgestelde tekstwijziging 
beperkt moet blijven tot: 

" Nederland dient voorshands niet uit de NA VO te treden. Dit zou ernstige 
gevolgen hebben voor de veiligheid in West Europa". 

Ondergetekenden zijn van oordeel, dat de daarop volgende passage: 

"De NA VO heeft een tijdelijk karaktcr en dient niet tc worden omgezet in 
een permanent Atlantisch Verhond. Zodra de ontspanning tussen Oost en 
West, en de voortgeschreden West Europcse integra tie dit toelaten, 
dient de NA VO to worden vervangen door andere vcrdragen, v..aarbij de 
veiligheid van Europa wordt gegarand('erd". 

heter niet onder het hoofd NA VO moet "orden opgenomcn, omda t vooruit
gelopen "ordt op een gewcnstc ont.,.,ikkcling, die nict allecn van Nederland 
en de andere West-Europese landen afhangt, maar evenzeer van Ilusland 
en de overige Oost-Europese Ianden. MPn kan daarin geloven of nict, 
maar in ieder gcval schijnt het ondergel<•kcnden pracmatuur daar nu reeds 
een standpunt tenaanzien van de NA VO aan te verhinden. Een ontwikkeling 
in andere dan de zo z;eer gev.;enste richting zou juist kunnen pleiten voor 
tegenovergestelde maa tregelen. 
Als het congres dczc passage - of althans de strekking daarvan - wil over
nemen, achten ondcrgetekendcn het hoofdstuk "Vred~sstrategie" daarvoor 
de juistc plaats. 

"A'-'M=E'-'N.:..:Do:.E=McocE=N'-'T'--'V"a._-~h-.:2:._ ____ .::inc::d::i:::e.:.:n:::.er: M. Wallis de Vries 1 3 anderen 

Ondergetekenden stollen voor in het parti jprogramma op een door het 
congres c. q. de programmacommissic nader aan te wijzen plaats het 
volgende artikel op te nemen, teneinde icdcre onduidelijkheid over het 
standpunt van D'66 tenaanzien van een adequate defensie te vermijden: 

"De democratic staat of valt met de veiligheid van West Europa. D'66 
stelt aan de defensielasten derhalve financHlel de hoogste prioriteit, be-
grensd tot ..... . 'k van het bruto nationaal inkomen (zie art. 9. 5. )". 

V -b Defensie 

MOTIE 8 indiener: M. E. E. Enthoven + 8 anderen 

De algemene Jedenvergadering van D'66 in vergadering bijeen in april 
197 0 te Rotterdam, overwegende: 

1. dat de nucleair-strategische aspecten van het Nederlands defensiebe
Jeid uitsluitend zinvol beoordeeld kunnen worden in het kader van een 
gezamenlijk West-Europees of Atlantisch defensieverband; 

2. dat diverse omstandigheden, zoals: 
de onduidelijkheid ten aanzien van de levensva tbaarheid van de NA VO
strategie van het "afgepaste antwoord" 
de reele mogelijkheid van een verdere reductic van ::le Amerikaanse 
strijdkrachten in Europa 
het afnemen van de geloofwaardigheid van de garantie van het Ameri
kaanse kernwapen tengevolge van de interne ontwikkelingen in de 
U.S.A. 
de dreiging van een conflict tussen de Sowjet Unie en de Volksrepu
bliek China 
de versnelde opbouw en uitbouw van de Strategische Raket Strijd
krachten van de Sowjet Unie in de afgelopen twee jaren 
de voortgezette ontspanning in de verhouding Oost Europa-West 
Europa 
de opgang gekomen S. A. L. T. -voorbesprekingen tussen de Sow jet 
Unie en de U.S.A. 

een bezinning op de uitgangspunten van de beveiliging van West-Europa 
met behulp van kernwapens tot een zeer urgente zaak maken; 

3. dat hij een dergelijke bezinning het nastreven van een grotere onafhanke
lijkheid op defensiegebied van de West-Europese bondgenoten ten op
zichte van de U.S. A. voorop dient te staan; 

4. dat het complexe vraagstuk van de beveiliging van West-Europa met 
behulp van kernwapens een diepgaand onderzoek van de hieraan ver
bonden politieke, ecologische, morele, juridische, militaire, technolo
gische en economische aspecten noodzakelijk maakt; 

verzoekt het hoofdbestuur over te gaan tot de ins telling van een speciale 
werkgroep, die tot taak zal hebben: 
1. deze aspecten van een West-Europese nucleaire strategic in hun onder

tinge samenhang te bestuderen; 
2. de partij binnen de termijn van Mn jaar na haar instelling uitgangs

punten en zo mogelijk meerdere alternatieve voorstellen te verschaf
fen, op grond waarvan de partij een gcfundeerd standpunt kan bepalen 
terzake van de beveiliging van de West-Europese Staten tegen: 

en 

nucleaire chan tage 
een overweldigende aanval met convcntionele middelen op Mn of 
meer van deze staten 
een beperkte of mas sale aanval met kernwapens op tltln of meer van 
deze staten 
het aftasten van de verdedigingsbercidheid van (j;ln of meer van deze 
staten door middel van een geforceerde crisis met lokale inzet van 
kernwapens 
de gevolgen van een door fouten, misrekening of accidentele oorza
ken ontstaan nucleair incident 

spreekt de wens uit in afwachting van de resultaten van deze werkgroep 
geen uitspraken te doen inzake nucleair strategische aspecten van het de
fensiebeleid. 

Toelichting: 
1. D'66 is het aan zijn wezenlijke karaktcr van vernieuwende beweging op 

politiek terrein verplicht om op het zo belangrijke en tegelijk precaire 
terrein van het bezit en gehruik van kcrnwapens een nieuw Iicht te Ia
ten schijnen op de chaos van gedachten, die thans de door de West
Europese Ianden gevolgde nucleaire strategie schijnt te beheersen. 
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2. Deze chaos van gedachten, geleidelijk aan ontstaan na het verlaten van 
de "massive retaliation" doctrine (de massale nucleaire vergeldings
aanval) onder invloed van de in de considerans vermelde omsta.ndig
heden en ontwikkelingen maakt het klaarblijkelijk de bestaande Neder
landse politieke partijen onmogelijk cen duidelijk standpunt terzake te 
formuleren. Van een Nederlands beleid inzake het gebruik van kern
\\apens voor de beveiliging: van West-Europa kan dan oak nauwelijks 
\\Orden gesproken. 

3, Het ontbreken van een zodanig beleid heeft onder meer tot ernstig be
z\mar dat bij een onvcrhoopt conflict of incident het beslissingsproces 
over het al dan niet inzelten van kernwapens in de praktijk vrijwel uit
sluitend een A1nerikaansc aangelegenheid zal zijn, waarbij de president 
van de U.S. A. sterk gemanipuleerd zal worden door de militaire be
velhebbers (vergelijk het Tonkin-incident) en de stem van de West
Europese bevolking nauwelijks zal doorklinken. 

4. Zolang West-Europa praktisch geheel afhankelijk is van de garantie van 
het Amerikaanse kernwapen zal haar invloed op dit beslissingsproces 
gering b!ijven. 
De in het alternatief Brinkhorst-Jacquet voorgestelde European caucus 
zal hooguit- indien de tijd dit onder de gegeven omstandigheden toe
staat- de militaire pressie tot inzet van kernwapens versterken, ten
zij er een duidclijk West-Europees beleidsplan is, dat in een groat 
aantal mogelijke situaties voorziet. Het behoort tot de taak van D'66 
houwstenen voor een dergelijk nucleair-strategisch beleid aan te dra
gen. 

;, Zander uitvoerige bestudering van de consequenties van aspecten van 
Mn of meer mogelijke West-Europese beleidsplannen terzake is het 
echter onmogelijk bruikbare bouwstenen in te brengen; men draagt dan 
slechts bij tot een verdere vergroting van de verwarring. 
Het is dan ook onverstandig op dit moment een partijstandpunt vast te 
leggen over de wenselijkheid van een Europese kernmacht (voorstel 
subgroep Europa), het vasthouden aan de garantie van het Amerikaanse 
atoomwapen in Navo-verband (alternatief Brinkhorst-Jacquet) of an
dere mogelijkheden zoals het totaal afzien van nucleaire verdedigings
middelen, temeer daar de motivering van de thans aan de orde gestel
de alternatieven zwak is. De motivering van iedere uitspraak in deze 
zal zwak blijven, zolang zij niet berust op de bepleite studie. 

AMENDEMENT 1 indieners: v. d. Graaf/Wenders + 5 anderen 

Alternatief 3 voor militair strategische conceptie krijgsmacht. 

Art. 4. 23 Doen vervallen in hoofdstuk "Buitenlandse Politiek" 
Zie "Defensie" art. 1. 1 

.\rt. 4. 24 Doen vervallen in hoofdstuk "Buitenlandse Politiek" 
Ongewijzigd opnemen in hoofdstuk "Defensie" 
Zie art. 1. 5 

1. 1 Zolang een continueren van het Nederlandse lidmaa tschap van 
de NA VO noodzakelijk wordt geacht, client de omvang en de 
samenstelling van de Nederlandse strijdkrachten te zijn afge
stemd op een in bondgenootschappelijk verband te leveren bij
drage in het kader van de crisisbeheersing en het inperken van 
conventionele conflicten. 

Toelichting: 
De taak van de krijgsmacht in dit kader is in eerste instantie 
het medewerken bij het voorkomen van een allesvernietigende 
oorlog en - mocht onverhoopt een conflict uitbreken - door snel 
ingrijpen verdere uitbreiding te voorkomen, de situatie te sta
biliseren en op deze wijze de weg weer vrij te maken voor ver
der politiek over!eg. 

1. 2 Hoewel erkend wordt da t in het kader van deze crisisbeheersing 
een zo groot mogelijke verscheidenheid van - in elke noodzake
lijke combinatie te gebruiken- militaire middelen ter beschik
king dienen te staan, meent D'66, dat Nederland niet, zoals 
thans het geval is, het volledige scala van middelen client in te 
brengen. 
Nederland dient zich te beperken tot het leveren van onmiddel-
lijk beschikbare, conventionele strijdkrachten. ----

Toelichting: 
De Nederlandse bijdrage aan de NA VO bestaat thans uit een ge
heel spectrum van middelen bestaande uit para te en mobilisabele, 
conventionele en nucleaire, land-, lucht- en zeemachteenheden. 
Een bijdrage die m. b. t. haar totale effectiviteit grote twijfels 
oproept en nauwelijks financieel te realiseren is. 

1. 3. Deze strijdkrachten dienen te bestaan uit onmiddel!ijk beschik
bare conventionele strijdkrachten van hoge kwaliteit met een 
grote tactische en strategische mobiliteit. De gewijzigde doel
stelling en de daaraan inherente te stellen kwalitatieve eisen 
impliceren voor de huidige krijgsmacht dat: 
- de krijgsmacht haar nucleaire taken client af te staten; 
- bij de landmacht mobilisabele eenheden (van rela tief geringe 

kwaliteit) - anders dan ter beveiliging van vitale objecten te
gen optredende subversieve elementen - dienen te worden af
gestoten; 

- de taak van de marine meer gericht dient te worden op het 
leveren van een adekwate bijdrage in het kader van de crisis
beheersing; derhalve client zij te beschikken over snelle sche
pen met grote vuurkracht, mogelijkheden tot het snel over
brengen van troepen c. q. het op effectieve wijze beschermen 
van troepentranspor.ten; 

- de taak van de luchtmacht meer gericht dient te worden op het 
verlenen van directe en indirecte luchtsteun aan de grondstrijd
krachten en op de luchtverdediging. 

1. 4. Tcneindc een grotere doelmatigheid te verkrijgen, dient in bond
genootschappelijk verband te worden gestreefd naar een zo groot 
mogclijkc integra tie van krijgsmachten of krijgsmachtdelen. 
Binnen hct kader van deze integra tie moet de Nederlandse bij
drage overeenkomen met de voor ons land passende mogelijk
""den. 

Toelichting: 
Internationale integra tie kan leiden tot een grotere effectiviteit 
en tot aanzienlijke besparingen. Bij de door Nederland te leve
ren bijdrage moet rekening worden gehouden met de ligging en 
de maatschappelijke en materiiile mogelijkheden van ons land. 
Dit zou betekenen een relatief grotere bijdrage aan zee- en 
luchtmacht, en een relatief kleinere bijdrage aan landmacht. 

1. 5. Het NAVO-lidmaatschap mag niet verhinderen dat Nederland een 
bijdrage !evert aan de oplossing van in lerna tionale spanning en 
binnen het kader van de Verenigde Naties. Met name wordt hier
bij gedacht aan het leveren van troepen voor een VN-vredes
macht. 

AMENDEMENT 2 indiener: M. W. M. Wanninkhof + 5 anderen 

Art. 1. 3., na "huidige krijgsmacht dat" 

-een grote aandacht voor het opleiden tot een individuele, niet-geweldloze 
weerbaarheid, met de nadruk op een persoonlijke motivatie. 

AMENDEMENT 3 indiener: A. A. Man ten + 6 anderen 

Nieuw programmapunt (in te lassen aan eind sektie 1): 

De traditionele normen volgens welke de burgerbevolking als zodanig niet 
het doelwit van een militaire aanval mag zijn, dienen onverkort te blijven 
gehandhaafd en te worden aangepast aan de moderne situatie. De pogingen 
van het Internationale Rode Kruis en andere instanties om tot grotere 
rechtszekerheid te komen dienen door Nederland krachtig te worden ge
steund. A, Ben C wapens behoren internationaal te worden verboden. 

AMENDEMENT 4 indiener: M. R. van Gils + 5 anderen 

Nieuw punt (in te lassen aan eind sectie 1): 

D'66 acht het noodzakelijk dat bij de financiering van de krijgsmacht de 
zogenaamde 2. 1.1.- verdeels!eutel wordt losgelaten, aangezien deze s!eu
tel de doelmatigheid van het defensieapparaat niet bevordert. De taken van 
de krijgsmacht en de voor deze taken benodigde middelen dienen in hun to
taliteit bekeken te worden, zodat een geihtegreerde beleidsvoorbereiding 
ontstaat. 
Zonodig zal ter effektuering van deze geihtegreerde beleidsvoorbereiding 
tot een reorganisatie van het Ministerie van Defensie moeten worden over
gegaan. 

Toet'ichting: 
Het is onwaarschijnlijk, dat met het huidige defensiebudget aan de eisen 
van de min of meer autonoom opererende krijgsmachtonderdelen voldaan 
kan worden. De handhaving van de huidige verdeelsleutelleidt er toe dat 
geen der krijgsmachtonderdelen op volwaardige wijze zijn doeleinden kan 
realiseren. Tevens is een gevolg dat de exploitatiekosten dusdanig hoog 
zijn dat weinig ruimte meer overblijft voor noodzakelijke investeringen. 
Nodig is een geihtegreerde visie op het defensiebeleid (en niet drie afzon
derlijke visies), waarbij duidelijk prioriteiten worden gesteld en waarbij 
op technisch, financieel, bestuurlijk e. a. gebied gestreefd wordt naar zo 
groot mogelijke economische besparingen. 

AMENDEMENT 5 indiener: A, A. Man ten+ 6 anderen 

Nieuw programmapunt sectie 2. 

Zolang de militaire dienstplicht nog bestaat behoren er uitgebreide moge
lijkheden te zijn als alternatieven voor de dienstplicht. 

Toelichting: 
Iedere dienstplichtige zou een keuze moe ten kunnen maken tussen bijv. 
NAVO-leger, politiedienst Verenigde Naties, sociale burgerdienst in Ne
derland, en ontwikkelingswerk. 
In korrespondentie met Pax Christi stelde minister van defensie Den Toom 
o. m. dat het NA VO-leger een vrededienende funktie heeft, evenals de 
N. V. politionele macht. Hier schuilt een denkfout, want in deze!fde rede
neertrant heeft dan ook het Warschau-Pakt-leger een vrededienende taak. 
Het gaat de voorstander van alternatieve dienstplicht niet om een vredes
funktie, maar om vredelievendheid. Voor velen is het deelnemen aan het 
instituut leger geen dienst aan de vrede. 

AMENDEMENT 6 indiener: H. W. M. Stokvis + 5 anderen 

3. 1, 3. 2 en 3. 4 worden vervangen door de volgende pun ten: 

3. 1 De rechtspositie van zowel de beroepsmilitair als de dienstplichtige 
moet worden geregeld bij de wet. Deze wet regelt tevens aan welke 
bijzondere 'beperkingen in vrijheidsrechten militairen kunnen worden 
onderworpen. 

3. 2 Een staatscommissie, waarin het militaire element niet mag over
hecrsen, client spoedig een algehele herziening ter hand te nemen van 
het gehele complex rechtsregels die het formele en het materiele 
militaire straf- en tuchtrecht beheersen. Deze herziening dient onder
meer daartoe te leiden dat: 
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a. strafrechtspraak over militairen wordt uitgeoefend door een onaf
hankelijke rechter die dee! uit maakt van de gewone rechtelijke 
macht; 

b. de reikwijdte van het militaire normenstelsel zodanig wordt inge
perkt dat toepassing van militaire gedragsregels niet plaats vindt 
in die situaties, waarin de hoedanigheid van militair voor die situa
tie niet relevant is; 

c. de mi!itaire dicipline wordt gezien als een vorm van bedrijfsdici
pline waarbij: - een onafhankelijke diciplinaire rechtspraak wordt 
ingevoerd; 
- vrijheidsbeperkende diciplinaire sancties komen te vervallen. 

AMENDEMENT 7 indiener: S. Stijkel, J. Mentink+ 5 anderen 

3. Rechtspositie van het militair personeel 

3. 2 D'66 is van mening dat de militair die de Nederlandse strafwet over
treed\, uitgezonderd in het geval dater feitelijke oorlogshandelingen 
plaats vinden, zich voor de burgel!jke rechter moet verantwoorden, 
zolang dit niet is verwezenlijkt dient voor de militair beroep in cas
satie bij de Hoge Raad mogelijk te zijn. 

AMENDEMENT 8 indiener: S. Stijkel + 5 anderen 

3. 3 D'66 is van oordeel dat het stemmen bij volmacht niet aan (dienst
plichtige) militairen opgelegd mag worden. Gestreefd moet worden 
naar een methode waarbij de militair zelf zijn stemrecht uit kan 
oefenen. 

AMENDEMENT 9 

3. 4 schrappen. 

a! terna tief: 

indiener: S. Stijkel + 5 anderen 

D'66 is van mening dat het huidige militair tuchtrecht dient te vervallen. 
Hiervoor in de plaats moet een hoofdstuk overtredingen aan het militair 
strafrecht worden toegevoegd. Daarnaast zal de strafvervolging door een 
militair kanton- en/of politierechter moeten geschieden. 
De op dit moment nog te straffen bevoegde meerdere zal dan de rol van 
aanklager moeten vervullen; schikken zal tot zijn bevoegdheden behoren. 

AMENDEMENT 10 indiener: J. van den Hazel + 5 anderen 

punt 3. 3. wordt punt 3. 4. 

punt 3. 4. wordt punt 3. 3. in de volgende gewijzigde redactie mede omwille 
van de duidelijkheid: 

D'66 meent, dat gelet op het eigen karakter van specifiek militaire ver
grijpen, de handhaving van een gezonde discipline binnen de krijgsmacht 
een taak en bevoegdheid is van militaire instanties. 
Behoorlijke waarborgen voor de verdediging van de betrokkenen dienen in 
een aan de eisen des tijds aangepast reglement te worden omschreven en 
iedere militair bekend te zijn. 

AMENDEMENT 11 indiener: J. van den Hazel + 5 anderen 

Aanvulling: 
in een nieuw punt opnemen het oude artikel 3. 52 uit het huidige program, 
b. v. als punt na voorstel3.3. 
Dit artikelluidt; 

D'66 is van oordeel dat de celstraf als disciplinaire maatregel geheel ver
ouderd is en uit het systeem dient te verdwijnen. 

AMENDEMENT 12 indiener: J. van den Hazel + 5 anderen 

punt 3. 5. "diensttijd" vervangen door: "dienstplichttijd". 

AMENDEMENT 13 indiener: S. Stijkel + 5 anderen 

3. 6 als volgt veranderen: 

D'66 verwerpt iedere discrepantie tussen dienstplicht en vervangende 
dienst. 

AMENDEMENT 14 indiener: S. Stijkel + 5 anderen 

3. 9. schrappen van: "etappegewijs". 

AMENDEMENT 15 indiener: J. Sons + 5 anderen 

toevoegen als punt 3. 11: 

D'66 is van mening, dat een voor alle militairen uniform, verantwoord 
beoordelingssystemen gehanteerd dient te worden. De beoordeelde zal 
daarbij volledige inzage hebben in de over hem uitgebrachte beoordeling. 

AMENDEMENT 16 indiener: S. Stijkel + 5 anderen 

4. 1. als volgt veranderen: 

D'66 is van mening dat- binnen de eisen voortvloeiend uit de doelstel
lingen - in de krijgsmacht de interne verhoudingen dienen te worden her
zien op basis van democratische principes en normen. Op basis hiervan ... 

AMENDEMENT 17 indiener: H. W. M. Stokvis + 5 anderen 

Nieuw programmapunt. 

Aan de beroepsopleiding van militaire officieren, dient een algemene 
maa tschappelijke- en wetenschappelijke vorming aan gewone burgeronder
wijsinstellingen vooraf te gaan. 

AMENDEMENT 18 indiener: A.A. Manten + 6 anderen 

Nieuw programmapunt. 

Het is zeer ongewenst dat militaire organisaties officieel toegestaan wordt 
zich ook bezig te houden met taken op gcheel andere terreinen, zoals het 
toekennen van studiebeurzen en fellowships, en het steunen of !a ten ver
richten van zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek voor niet-di
rekt militaire doeleinden. 

Toelichting: 
Zodra een militaire organisatie langere tijd bestaat gaan de oorspronke
lijke bestaansredenen vervagen. Er ontwikkelt zich echter tevens een 
sterke drang tot zelfhandhaving bij die organisaties. Om hun voortgezet 
bestaan waar te maken gaat men zich dan vaak steeds meer op allerlei 
andere taken rich ten. Deze taken hebben vaak weinig of niets met het mi
litaire bedrijf te maken. Een duidelijk voorbeeld vormt de NA VO. . 
De NA VO trekt jaarlijks een groeiend bedrag uit voor de bevordering der 
wetenschappen (in 1968 ca. 15,5 miljoen gulden). Hiervan wordt een zeer 
groot dee! besteed aan studiebeurzen en fellowships (ca. 9,4 miljoen). 
Omstreeks 300 instituten krijgen subsidies voor wetenschappelijk onder
zoek (ca. 2, 9 miljoen). Aan het organiseren van symposia, e. d. (Advanced 
Study Institutes) wordt een bijna even groot bedrag besteed (ca. 2, 8 mil
joen). Een relatief kleine post wordt besteed voor onderzoek op het ter
rein der menswetenschappen, in het bijzonder via een in A thene gevestigd 
instituut voor psychologisch onderzoek van individueel en groepsgedrag 
(aanvankelijk voornamelijk betrekking hebbende op militair psychologische 
factoren, tegenwoordig ook op overheids, industrHlle, economische en 
commerciiile factoren). Er is een duidelijke tendens tot uitbreiding der 
eigen wetenschappelijke bemoeienissen: In 1960 begaf men zich op het ge
bied van de oceanographic, in 1968 werd begonnen met computer sciences, 
in 1969 ging men zich eveneens be zig houden met zeer ui teenlopende as
pekten van de milieuhygiene. 
Bovengeschetste ontwikkeling is ongewenst omdat: 
(1) militaire en civiele zaken gescheiden dienen te blijven, 
(2) er op deze wijze zeer onoverzichtelijke situaties ontstaan, 
(3) de aandacht zodoende van hoofdzaken wordt afgeleid en beslissingen 

over het a! of niet voortbestaan van de betreffende militaire organisa
tie nodeloos worden bemoeilijkt, 

(4) er daardoor heel gemakkelijk dupliceringen in wetenschappelijk onder
zoek ontstaan, die verspilling van wetenschappelijk potentieel en van 
gemeenschapsgelden betekenen, 

(5) de wetenschapsbeoefening als zodanig hierdoor onder gevaarlijke be
invloeding komt te staan. 

AMENDEMENT 19 indiener: A.A.Manten + 6 anderen 

Nieuw programmapunt. 

D'66 is ernstig bezorgd over de voortgaande bewapeningswedloop. Neder
land dient op dit punt een goed voorbeeld te stellen door een stringente be
perking van het eigen aandeel in de wapenhandel en door op alle geeigende 
manieren andere Ianden tot hetzelfde te bewegen. De Nederlandse wapen
produktie dient aan zeer strenge overheidskontrole te zijn onderworpen. 
Wapenfabrikage door buitenlandse ondernemingen op Nederlands grondge
bied moet worden tegengegaan. 

Toelichting: 
Nederland behoort momenteel tot de middelgrote wapenexporteurs. 
Tot de buitenlandse ondernemingen die in Nederland wapens produceren 
behoren de inmiddels beruchte fabrieken van Jurgen Hyer in Limburg en 
"De Kruithoorn" in 's-Hertogenbosch (deze laatste als onderdeel van het 
Duitse Quandt-concern; de in 1967 verongelukte Harald Quandt was een 
stiefzoon van Joseph Goebbels). 

AMENDEMENT 20 lndiener: A. A. Manten + 5 anderen 

Nieuw programmapunt 

De produktie van dum-dum patronen behoort eveneens internationaal te 
worden verboden. Vooruitlopend hierop dlent Nederland reeds een natio
naal verbod uit te vaardigen. 

Toelichting: 
Dum-dum kogels (genoemd naar een gelijknamige legerplaats met wapen
fabriek nabij Calcutta, India) kunnen zeer gevaarlijke wonden toebrengen, 
doordat het voorste dee! van de stalen mantel is weggenomen en de Ioden 
kern bij het treffen uit de mantel kan dringen. Op het Vredescongres te 
's-Gravenhage in 1899 werd door de sektle belast met de bewapenings
kwestie de dum-dum kogel als een ongeoorloofd projektiel aangemerkt. 
Bij de Conventie van Geneve (1949) werd het gebruik van dum-dum kogels 
internationaal verboden. De Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek "De 
Kruithoorn" heeft ze echter nog tot 1965 geproduceerd. 

AMENDEMENT 21 indiener: A. A. Man ten + 6 anderen 

Nieuw programmapunt 

Het is noodzakelijk dater landelijk uniforme geheime voorschriften wor
den opgesteld inzake door ambtenaren te vernietigen administra tieve ge
gevens in geval van een vijandelijke bezettlng. 

Toelichting: 
Dit is vooral nodig geworden door de sterk toegenomen hoeveelheid infor
ma tie welke de overheid ter beschikking staa t en de zeer snelle marrier 
waarop deze informatie met behulp van moderne technische hulpmiddelen 
voor al!erlei doeleinden kan worden gebruikt. 
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\~N~'~D~E~M~E~N~T-~,_.,2c__ _____ _ indiener: A. A. Man ten + 6 anderen 

:lie~" programmapunt. 

Er behoort een erecode te komen voor de houding "e1ke overheidsambte
naren dicnen aan te nemen tegenover een eventuelc bczetter. 
fkzt' ere code dient gcpubliceerd tc v.:orden. 

V-c Gemeentepolitiek 

AMENDEMENT 1 indiener: P. A. Vuurens Amste1veen. 

lli. 01 ve rvalt 

Toelichting: het constateren van een feit kan in een politick 
programma achterwege blijvcn. 

ALTERNATIEVE INTERPRETATIE: 

,\MI·;NDEMENT 1b 

lli. 01 vervalt. 

indiener: Lorier -r 4 anderen 

Toelichting: Het uitspreken van de eis dat de gemeente de kleinste 
territoriale gemeenschap met eigen bestuur is en blijft lijkt 
strijdig met de concept-artike1en 16. 03 en 16. 17. 16. 18. Van het 
al gemeen bestuur der gemeente zullen taken 1noeten \vorden afge
splitst, zowel naar hoven (bovengemeentelijke organen. interge
mcentelijke samenwerkingsverbanden) als naar beneden (territo
riale en functionele decentralisatie). Het is niet bij voorbaat onmo
gelijk dat in een zodanig proces kleinere territoriale eenhcden dan 
de huidige gemeenten een eigen, zij het beperkt, bestuur krijgen, 
terwijl de bestuurstaak van de gemeente zijn algemeen karakter 
zal verliezen. 

AMENDEMENT 2 indiener: werkgroep STAA TSRECHT 

i.p.v. 16.01/16.04: 
De gemeente is als kleinste algemene bestuurseenheid bij uitstek ge
schikt voor het bevorderen van een democratische samenleving. 
De taak van het plaatselijk beetuur is de bevordering van welzijn en wei
mart van allen, die in de gemeente wonen, werken of vertoeven. Als be
langrijkste middelen tot het bevorderen van de democratie op locaal ni-

i veau ziet D'66: 
a. meer contact tussen bestuurden en bestuurders, 

' h. directer betrekken van de burgers bij de bepaling van het beleid. 
c. het scheppen van betere mogelijkheden voor de raad om een wezen-

lijke invloed op het beleid uit te oefenen. 

In afwachting van de noodzakelijke nieuwe opzet van het regionale en 
piaatselijke bestuur moe! terughoudendheid in acht worden genomen bij 
hct ontwikkelen van plannen voor gemeentelijke grenswijzigingen. 
In geen geval mogen gemeentelijke grenzen worden gewijzigd zonder 
deugdelijk wetenschappelijk onderzoek. 

AMENDEMENT 3 

16.02 "De taak van het bestuur" 
wordt: 
"De taak van het gemeentebestuur" 

indiener: Vuurens. 

In de nummering der artikelen word! 16. 02 16. 01 en zo door tot en 
met 16. 04 dat 16. 03 wordt. 

AMENDEMENT 4 indiener: Voorsclioten. 

16. 03 - de zin tussen gedachtenstrepen dan wei het woord "provincies" 
daarin ware te schrappen. 
Toelichting: D'66 streeft geen versteviging van de positie van 
provincies (oude stijl) na, zeker niet als nieuwe bovengemeen
telijke bestuursvorm als waarvan sprake is. 

AMENDEMENT 5 indiene'r: Voorschoten. 

16.04 - het gestelde onder c. ware te schrappen of te combineren met b. 

Toelichting: Wanneer men - uitgangspunt - verbetering wil 
brengen in het geringe vertrouwen van bestuurden heeft men meer 
aan het scheppen van optimale mogelijkheden dan aan "betere". 
Dit 11betere" suggereert overigens min of meer ten onrechte dat 
de bestaande mogelijkheden nauwelijks die naam mogen hebben. 
Aileen met het scheppen van mogelijkheden is men er echter niet, 
deze moe ten ook benut worden. Kennelijk he eft c. echter niet de 
strekking dit aan de raden voor te houden. Dan is beter in c. tot 
uitdrukking te brengen: het benutten en scheppen van mogelijkhe
den voor de burgers om e~en wezenlijke inv loed op het beleid uit 
te oefenen, evt. te combineren met b. 

~A~M~E~N~D~E~M~E~;~N~T~6~--------------------------~in~d~i~e~n~e~r· Vuur~ 

I6. 04 toevoegen: 
"d. het op ruime schaal Iaten meedenken. meewerken en mede 
verantwoordelijkheid drag·en van de burgeriL zowel ten aanzien 
van beleidsvorming als beleidsuitvoering". 

Toelichting; overbodig. 

ALTERNATIEF: 

het toe te vocgen punt kan eventueel ook als vervanging dienen 
voor punt 16. 04 - b. 

Toelichting: 

"dirocter betrekken van de burgers bij de bepaling van het belt.Hd" 
klinkt te vaag. Het is niet voldoende als de gemeentelijke bestuurs
organen minzaam open staan voor suggcsties. De plaatselijke 
overheid zal zelf acticf contact moeten zoeken met de inwoners 
en zal niet alleen het uiten van wensen en ideeen. maar waar mo
gelijk ook het daadwerkelijk meewerken en mee verantwoorde
lijkheid dragen moeten stimuleren. 

AMENDEMENT 7 indiener: Afd. Voorschoten. 

16. 11 - ware te vervangen door: 
Het acticf en passief kiesrecht voor de gemeenteraad dient te 
worden teruggebracht tot 18 jaar. 

Toelichting: Niet goed is in te zien waarom niet juist bij de ge
meente begonnen kan worden met opheffing van de discriminina
toire leeftijdgrenzen voor actief en passief kiesrecht. Wanneer 
iemand rijp genoeg bevonden wordt om kiesgerechtigd te zijn wat 
het bestuur van zijn gemeente aangaat, kan men die rijpheid niet 
nog drie jaar ontkennen voor wat betreft het bekleden van een 
raadslidmaatschap. 

AMENDEMENT 8 indiener: Staatsrechtcommissie. 

16. 12 schrappen. 
Motivering: 1. beantwoordt niet aan hetbeoogde doe!: 

2. manipulaties bij verkiezingen; 
3. door gewestvorming wordt het probleem opgelost: 
4. technisch onuitvoerbaar. 

AMENDEMENT Sa indiener: Afd. Voorschoten. 

16.12- ware (voorhands) te schrappen. 

Toelichting: De vraag zou kunnen worden gesteld of de gegeven 
oplossing niet tot ongewenst gevolg heeft dat in fo

rensengemeenten - in uitersten geredeneerd - het plaatselijk be
leid wordt bepaald door een fractie van de ingezetenen. Het gehele 
probleem heeft ook raakvlakken met de wijze waarop de wijkraden 
van de grond kornen. Kan men in zijn werkgemeente stemmen en 
in zijn woongemeente als "kiezer" (vgl. slotzin 16. 18) de wijk
raad kiezen of daarin verkozen worden~ dan zou er voor foren
sengemeenten geen probleem zijn. De vraag rijst dan of dit in 
omgekeerde richting (deelneming aan wijkraad in werkgemeente) 
niet evenzeer een oplossing kan bieden. wellicht zelfs een meer 
doeltreffende dan het uitsluitend uitbrengen van een stem voor de 
gerneenteraad van die werkgemeente. 

AMENDEMENT 9 indiener: Meerburg. 

pt. 16. 13 schrappen 

Toelichting: Het zou natuurlijk volkomen tegen onze ideeen ingaan 
als we door het volk gekozen wethouder (a! is het via een omweg) 
zouden Iaten vallen, terwijl we wel een direct gekozen burgemees
ter willen. Het voorstel 16. 13 zet de deur open voor ambtenaren 
op wethouderszetels, waardoor de ondoorzichtigheid van het ge
meentelijk bestuur nog verder zal toenemen. 

AMENDEMENT 10 indiener: Staatsrechtcommissie. 

i. p. v. 16.13: 
De burgemeester dient geen voorzitter van de gemeenteraad te zijn. in 
plaats daarvan moet de raad het recht hebben uit zijn midden een voor
zitter te kiezen. 
De burgemeester behoort geen beleidsportefeuille onder zijn beheer te 
hebben. De thans wettelijk aan de burgemeester toegekende taken. spe
ciaal op het gebied van de openbare orde, moeten bij het college ,·an ll & 
W worden gebracht. 
In afwachting van verdergaande wijzigingen in he! gemeentelijk bestuur 
moet het mogelijk zijn om wethouders buiten de raad te benoemen. Kan
didaten hiervoor moeten v66r de gemeenteraadsverkiezingen bij de kie
zers bekend zijn. 
Teneinde de controlerende functie van de gemeenteraad heter tot uit
drukking te Iaten komen. dient een raadslid dat tot wethouder word! be
noemd, zijn zetel ter beschikking te stellen. 
Om de onafhankelijkheid van de raad tegenover B & W beter te waarhor
gen dient de gemeenteraad een eigen. a! dan niet ambtelijkl' secretaris 
te hebben. Dezfi' functie is niet verenigbaar met die van getneentesecre
taris. 
Het verdient aanbeveling dat de raad onafhankelijke deskundi~en inscha
kelt bij de beoordeling van de voorstellen van B & W. 
De gemeentelijke begroting dient een post te bevatten waaruit deze ad
viezen kunnen worden bekostigd. 
(NB. Bij aanneming vervalt 16. 2Hi). 
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AMENDEMENT 11 indiener: Berman c. s. 

Punt 16. 13 worde in zijn geheel vervangen door: 

"Wethouders worden door de raad benoemd; slechts bij uitzondering dient 
het mogelijk te worden gemaakt dat zij niet uit de raad worden benoemd. 
Wethouders die geen lid zijn van de raad dienen daarin slechts een advi
serende stem te hebben". 

Toelichting: In de praktijk hebben wethouders een grate invloed 
op het bestuur van de gemeente. Wanneer het regel zou worden 
dat wethouders niet uit de raad zouden worden benoemd. zou dit 
een verzwakking van de democratie ten gevolge hebben, omdat 
zij als niet gekozen vertegenwoordiger een ander soort verant
woordingsplicht ten opzichte van de kiezers van de gemeenteraad 
hebben. 

AMENDEMENT 12 a indiener: Vuurens c. s. 

16.14 wordt: 
"D'66 is van mening dat de burgemeester, in ieder geval in de 
grotere gemeenten, rechtstreeks door de kiezers moet worden 
gekozen''. 

AMENDEMENT 12 b 

16. 15 " ..... het doen van een aanbeveling." wordt: 
" ..... het doen van een bindende voordracht." 

AMENDEMENT 12c 

Nieuw punt 16. 16 (andere punten in het concept van 16. 16 tot en met 
16.19 doornummeren): 
16. 16 "ln kleine gemeenten behoort de raad een adviserende stem te 

hebben in de benoeming van de burgemeester". 

Toelichting: 

Zolang er gemeenten zijn die bestaan uit slechts enkele duizen
den inwoners zal het lang niet altijd mogelijk zijn een inwoner 
te vinden die in staat en bereid is het burgemeestersambt te ver
vullen. Zelfs kan er aan worden getwijfeld of kleine gemeentera
den altijd een verantwoorde keuze zullen doen. In grotere ge
meenten bestaan deze moeilijkheden in zoveel mindere mate dat 
rechtstreekse verkiezing c. q. een bindende voordracht van de 
raad daar op hun plaats zijn. 

AMENDEMENT 13 indieners: Cie. Staatsrecht. 

i.p.v. 16.17: 
1n elke gemeente moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden 
van functionele decentralisatie. Er dient naar te worden gestreefd dat 
in functionele commissies (bv. jeugdraad) uitsluitend niet-raadsleden 
zitting hebben. 
Deze commissies moeten aileen adviserende taken hebben. 
Indien het gemeentebestuur het advies niet opvolgt, moet de desbetref
fende beslissing tegenover de commissie behoorlijk worden gemotiveerd. 

AMENDEMENT 14 indiener: Berman c. s. 

Punt 16. 17 worde in zijn geheel vervangen door: 
"In elke gemeente moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van 
funct!Onele decentralisatie. Er dient naar te worden gestreefd dat in 
functionele commissie (-raden) geen gemeenteraadsleden worden be
noemd. In commissies van advies en bijstand dienen in ruime mate niet
raadsleden te worden benoemd" 

Toelichting: Er is (ook in de gemeentewet) een duidelijk onder
scheid tussen deoentralisatie in functionele en territoriale zin. 
Aan beide soorten commissies kan ook duidelijk een andere taak 
worden toegekend: aan de functionele een adviserende - , aan de 
territoriale een bestuurlijke taak. In de oorspronkelijke redac
tie van punt 16. 17 komt dit niet duidelijk tot uiting. De territo
riale decentralisatie kan beter bij punt 16. 18 worden uitgewerkt. 
(Zie desbetreffend amendement). 

AMENDEMENT 15 indiener: Vuurens c. s. 

16. 17 3e zin vervangen door: 

Aan de functionele en territoriale commissies dient zoveel moge
lijk bestuursbevoegdheid te worden overgedragen. 

AMENDEMENT 16 indieners: Afd. Voorschoten. 

16. 17 - laatste zin ware te lezen: 
De gemeente dient voldoende faciliteiten ter beschikking te stel
len opdat zij behoorlijk kunnen functioneren. 

Toelichting: De huidige tekst laat in het midden wie voor het geld 
moet zorgen (de burgers zelf?). In kleine gemeenten zou de vraag 
kunnen rijzen of subsidie moet worden verleend ook indien geen 
bestuursbevoegdheid wordt toegekend. 
Het ruimere "faciliteiten" drukt uit dat in een dergelijk geval '"'. 
een zaal gratis ter beschikking moet worden gesteld. 

AMENDEMENT 17 indiener: Berm~l]_.£~. 

In de eerste zin van punt 16. 18 worde het woord "wijkraden" vervangen 
door: 

"Territoriale commissie (wijk- en dorpsraden)" 

Toelichting: Territoriale decentralisalie moe! bij voorkeur wor
den gerealiseerd door instelling van wijk- en dorpsraden. In de 
oorspronkelijke redactie van punt 16. 18 ontbreckt de aanduiding 
"territoriale commissie". omdat deze aanduiding bij punt 16. 17 
reeds werd verwerkt. Zoals ons amendement bij punt 16. 17 aan
toont kan de territoriale decentralisaticgcdachte beter bij .Punt 
16. 18 worden uitgewerkt. 

AMENDEMENT 18 indiener: Staatsrechtcommissie. 

16. 18, 1e zin: voor "bestuursbevoegdheid" toevoegen: 
verordenende- en/ of. .... 
Voorts na de laatste zin toevoegen: 
Het lidmaatschap van de wijkraad is niet verenigbaar met het lidmaat
schap van de gemeenteraad. 

AMENDEMENT 19 indiener: Afd. Voorschoten. 

16. 19- aan de laatste zin ware toe te voegen: desgewenst. 
Toelichting: Er zijn ook kleine gcmeenten. 

AMENDEMENT 20 indiener: Staatsrechtcommissie. 

16. 19 - na 1e volzin toevoegen: 
Zij behoren over voldoende geldmiddelen te beschikken om behoorlijk te 
kunnen functioneren. 
In de Iaatste volzin "behoorlijk" wijzigen in "dient bij voorkeur". 

AMENDEMENT 21 indiener: Staatsrechtcommissie. 

16.202: i. p. v. 2e volzin nieuwe tekst: 
Gemeentelijke documenten moeten gratis of tegen kostprijs aan iedere 
gelhteresseerde ter beschikking worden gesteld. 

AMENDEMENT 22 indiener: Vuurens c. s. 

16. 202 invoegen tussen eerste en tweede zin: 
"Van deze regel kan slechts worden afgeweken indien door toepas
sing de be Iangen der gemeente dan wei van individuen aanwijsbaar 
zouden worden geschaad. 

Toelichting: Speculatie ten koste van gemeenschapsgelden en het 
schaden van private be Iangen bij b. v. sol!icitaties dient te wor
den voorkomen. 

AMENDEMENT 23 indiener: Afd. Voorschoten. 

16.204- als tweede zin ware toe te voegen: 
Zolang voor openbaarheid in aanmerking komende commissies 
niet openbaar zijn moet over het daar behandelde in de openba
re raadsvergadering vrijelijk kunnen worden gesproken. 

Toelichting: Thans is nog meermalen het inzicht. dat uit com
missievergaderingen niet mag worden geklapt. Dit leidt tot ge
heimtaal, welke de publieke trlhune mag pogen te reconstrueren 
(over "gering vertrouwen" -punt 16.04- gesproken). Regle
menten van orde, die deze geheimhouding zouden voorschrijven. 
zijn verwerpelijk. 

AMENDEMENT 24 indiener: Vuurens c. s. 

16. 204 De eerste zin luidt: 
"De vergaderingen van alle commissies moeten openbaar zijn~ 
tenzij openbaarheid de be Iangen der gemeente dan wei van indi
viduen aanwijsbaar zou schaden. Van beslotenheid staat beroep 
open bij de raad." (Alternatief voor dat laatste: "Bij een be
roepscommissie uit de raad). 
"De adviezen van alle commissics" wordt: 
"De adviezen en notulen van alle commissie" 

Toelichting: De raad heeft de vrijheid over zeer vee! gevallen in 
beslotenheid te vergaderen. De rcdactie \'an het concept-artikel 
zou er toe kunnen leiden dat de commissies aileen dan in het open
baar raads,·ergadering uitdrukkelijk voorschrijft. 

AMENDEMENT 25 indiener: Vuurens c. s. 

16.204 toevoegen: 

'lljdens de vergaderingen van deze commissies moeten de p;emeen
tenaren op de een of andere wijze in de gelegenheid gesteld wor
den vragen te stellc>n. 

AMENDEMENT 26 indiener: Commissie BasisgespreJ.~~l!: 

Toevoegen: nieU\\' artikel bij Openheid en opcnbaarheid 

Om een zo groat mogelijkt.• openbaarheid. ook hij eigen standpuntbepa
ling van de D'GG-fractiL•s te \\'Uarborgen. zullen de fractievergaderingen 
van D'66 in de g·cmeenten openbaar zijn en \'66r de raads\·erg-adt•ring-en 
g-ehouden worden. Geheimhouding- door on .. •rheidsinstanties aan de frac
ties opgelep;d. zal hierbij uiteraard gl.'rt'HJ)(.•cteerd worden. VergadL•rin
gen worden gericht g-econ\'oceerd. 

Toelichting: (niet \'OOr het prog-ramma) 
De voordelen zijn: Al Dt• buq;t>rij ht•t•ft inspraak voor de besluitt>n "L'\·al-

len zijn. -- ~ 

B) De fractie kan g-emakkelijker gt•bruik maken ,·an dt•skundigen uit de 
burg·erij. 
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C) Voorkomt voor een deel de vorming van "establishment" bij de eigen 
fractie. Weinig kans op institutionalisering. 

D) Juist omdat ve1en zich dicht met hun Gemeente verbonden weten, 
ligt hier een kans ze ·bij de politiek te betrekken· en tot een blijvende 
politieke bewustwording te bewegen. 
(een van de doe1stellingen Leidse Reso1uties) 

Onder gericht convoceren wordt verstaan dat be1anghebbenden bij agen
dapunten in ieder geval uitgenodigd worden. (voorb. Bezwaarschriften, 
Subsidieaanvrangen etc.). 

AMENDEMENT 27 indiener: Afd. Voorschoten. 

16. 205 - de eerste zin ware te vervangen door: 
De raad moet wezenlijk invloed op aile aan hem voorgelegde 
voorstellen kunnen uitoefenen. Daartoe dienen deze voorstel
len de raad in een stadium te bereiken, dat die invloed nog mo
gelijk is. 

Toelichting: Het geobjectiveerde taalgebruik ("waarin ..... uit
geoefend") laat in het midden door wie de invloed kan worden uit
geoefend (raad, B. & W., Minister?) en spreekt zich daarom in 
feite niet uit over het tijdstip waarop het bedoelde stadium is be
reikt. 

AMENDEMENT 28 indiener: Berman c. s. 

Punt 16. 206 aanvullen met: 

"Territoriale commissies met bestuurlijke bevoegdheden (wijk- en dorps
raden) kunnen ook gebruik maken van het referendum (derhalve met bin
dende uitslag) bij practische zaken die de wijk of het dorp betreffen". 

Toelichting: Nadelen zijil aan het houden van een referendum niet verbon
den als het gaat om practische wijkaangelegenheden, waarvan de strek
king een ieder in de wijk duidelijk zal zijn, zodat alleen de voordelen van 
het referendum wegen (Zoals het zo goed mogelijk garanderen van het 
medebeslissingsrecht voor iedere betrokkene). 

AMENDEMENT 29 indiener: Berman c. s. 

Punt 16. 206 worde in zijn geheel vervangen door: 

"Teneinde de betrokkenheid van de burgers bij het beleid te intensiveren 
dienen B & W, gemeenteraad en de functionele- en territoriale commis
sies, de mening van belanghebbenden te peilen voordat belangrijke be
leidsbeslissingen worden genomen op plannen worden opgesteld. Men 
dient hierbij gebruik te maken van opiniepeilingen, waarvan de resulta
ten onvoorwaardelijk openbaar moe ten worden gemaakt en in de besl uit
vorming verwerkt; men benutte de kennis van terzake kundige, onafhan
kelijke bureau's. Ook openbare hoorzittingen kunnen als hulpmiddel die
nen. '' 

Toelichting: Ook de functionele- en territoriale commissies dienen de bur
gers vooraf te horen. Opiniepeiling is een modern en effectief hulpmiddel 
om de burgers beter bij het beleid te betrekken, indien de uitkomsten van 
dit soort peilingen ook bij de besluitvorming worden benut. 
Hoorzittingen zullen eerste belangstelling trekken als het onderwerp de 
burgers voldoende aanspreekt. De opiniepeiling geeft hiervoor (zeker in 
eerste instantie) een betere waarborg omdat een meer passieve wijze van 
deelname mogelijk is. De genoemde feiten dienen in de redactie van punt 
16.206 terug te vinden zijn. 

AMENDEMENT 30 indiener: Vuurens c. s. 

16.207 1e regel: 

"regelmatige tijden vervangen'\loor: regelmatig 

toevoegen na "de begroting" 
op daarvoor vastgestelde tijden 

toevoegen nieuwe alinea: 
Datum en tijdstip dienen minstens een week van te-voren door 
publicatie aan de gemeentenaren bekend te worden gemaakt. 

AMENDEMENT 31 indiener: Afd. Voorschoten. 

16.216 - "technische" ware te lezen: specialistische. 

Toelichting: Sommige "technische" kwesties (bv. de techniek van 
de begroting) zullen voor de raad geen probleem zijn; om redenen 
van duidelijkheid ware niet de indruk te wekken dat alleen inge
nieurs in de arm genomen kunnen worden. 

AMENDEMENT 32 indiener: Afd. Voorschoten. 

16.218 - in de tweede zin ware achter "werkgevers" aan te vullen: de 
overheid inbegrepen. Voorts ware het gestelde vanaf "In ruil 
daarvoor ... " tot en met" ... maximum bedrag vastgesteld". te 
schrappen. 

Toelichting: Er zijn gevallen bekend waarin ook de overheid in 
deze niet al te inschikkelijk is. 
De te schrappen passages zijn vee! te categorisch en zouden eer
der als eventuele aanbevelingen in de toelichting een plaats ver
dienen. Overigens kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat 
het voorgestelde administratief een (ook casuistische) rompslomp 
tengevolge zou hebben die in geen verhouding staat tot het belang 
dat ermede gediend wordt. 

AMENDEMENT 33 indiener: Staatsrechtcommissie. 

16. 219: Alternatieve tekst voor 5e alinea (eerste 2 volzinnen): 
in het algemeen acht D'66 het ongewenst, dat we.ttelijke regelingen wor
den gecreeerd waaraan voor de gemeenten verplichte uitgaven zijn ver
bonden, zonder dat gelijktijdig voor adequate financiering wordt gezorgcl. 

AMENDEMENT 34 indiener: Afd. Veenendaal. 

Leden van D'66, in congres bijeen te Rotterdam, ervan uitgaande dal. er 
bij elke vorm van bestuursvorming sprake dient te zijn van de grootst mo
gelijke openheid, 
besluit derhalve punt 16. 15 in zijn geheel te Iaten vervallen. 

AMENDEMENT 35 indiener: v. Gelder c. s. 

Leden van D'66, in congres bijeen te Rotterdam, stellen voor de tekst 
van art. 16. 203 van de voorst. tot wijz. v. h. H. R. te vervangen door: al 
Aile te behandelen onderwerpen, alsmede alle ingekomen stukken (ook 
zalde inhoud geheim zijn), dienen met name op de agenda te worden ver
meld. Iedere burger dient, ook buiten de normale werkuren (bijv. in een 
openbare leeszaal) het recht van inzage te hebben in alle stukken, waar
voor wettelijk geen geheimhouding geldt. In andere (niet wettelijk vastge
Jegde) gevallen is de beslissing over eventuele geheimhouding voorbehou
den aan de raad, met een mogelijkheid tot beroep bij een commissie uit 
de raad. 

Toelichting: Indien in een (openbare) comm. vergadering over een be
paald onderwerp tot geheime beraadslaging wordt besloten, dient de raad 
dit achteraf goed te keuren. Indien zij het afkeurt vindt in de raadsver-
gar'ering alsnog openbare behandeling plaats. -

AMENDEMENT 36 (nagekomen) indiener: Manten + 4 anderen. 

De punten 16. 18 en 16. 19 te vervangen door de volgende, anders gefor
muleerde versie: 

In grote gemeenten en gemeenten met gespreide woonkernen moet de be
trokkenheid van de burgers bij het bestuur mede worden gestimuleerd 
door de ins telling van territoriale raden (wijkraden, dorpsraden). Deze 
raden dienen reele bestuurs bevoegdheden en redelijke financiele moge
lijkheden te hebben. De !eden van territoriale raden dienen door de kie
zers uit de wijk of het dorp te kunnen worden gekozen. In de wijken of 
dorpen waarvoor territoriale raden worden ingesteld behoort ook een 
hulpsecretarie te worden gevestigd. Naast de territoriale raden kunnen 
ook functionele bestuursraden meehelpen de afstand tussen bestuurders 
te verkleinen. Zowel de territoriale als functionele raden dienen van het 
gemeentelijke ambtelijke apparaat gebruik te kunnen maken. 

V -d Echtscheiding 

MOTIE 7 indiener: Afd. Wassenaar. 

De !eden van D'66 in congres bijeen te Rotterdam d. d. 3-4-5-april 1970 
spreken als hun mening uit dat in het hoofdstuk over de echtscheiding de 
positie van de kinderen zeer onvoldoende is uitgewerkt en verzoeken de 
betreffende werkgroep het programma op dit punt binnen negen maanden 
aan te vullen 

AMENDEMENT 1 + 2 indiener: Wallis de Vries + 4 anderen. 

3.41 
De wet dient de mogelijkheid van echtscheiding zonder opgaaf van rede
nen zowel op gemeenschappelijk als op eenzijdig verzoek te erkennen en 
voor echtscheiding op eenzijdig verzoek een in acht te nemen wachttijd 
te bepalen, 

3. 41 Toelichting 
In 3e alinea schrappen: "in deze tijd"; na 11 

••••••••••• alementatie" 
komt: " ........ , de boedelscheiding en de pensioenrechten." 
In 4e alinea laatste gedeelte van laatste zin, na: " ......... wordt uitge-
sproken11, doen luiden: " ......... de minimale pensioenrechten van de 
economisch zwakkere partij en de eventuele onderhoudsplicht van de eco
nomisch sterkere partij zonder tijdverlies kan vaststellen". 

AMENDEMENT 3 indiener: Zeven + 4 anderen. 

Na 3. 42 twee punten invoegen: 

a. Diegene der gewezen echtgenoten die de verzorging van de kinderen 
op zich neemt, dient van de andere een evenredig dee! van de kosten van 
levensonderhoud en opvoeding van die kinderen vergoed te krijgen, en 
bovendien een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden ten behoeve 
van die kinderen te ontvangen. 

b. De gewezen echtgeno(o)t(e) die tengevolge van het huwelijk minder 
goed in staat is in eigen levensonderhoud te voorzien, dient door de an
dere financieel in staat te worden gesteld een zodanige opleiding te vol
gen of een zodanige carriere op te bouwen, dat deze achterstand kan wor
den ingehaald. 
Aileen wanneer de betrokken echtgenoot niet in staat geacht moet worden 
(eventueel na een hoge, tijdelijke uitkering als hiervoor genoemd) op pas
send niveau dee! te nemen aan het arbeidsproces, behoort hem een blij
vende uitkering ten laste van de ander te worden toegekend. 

Toelichting: 

Het programmavoorstel is wat betreft de "alimentatie" zeer summier: 
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de hele zaak \\'Ordt ann de rcchtcr overgelaten. \\'at wei tnt een zeer tra
ditionclc behandeling zal leiden. De voorgestclde aanvullingen beogen 
dezc lecmte op tc vullen op een wijze die recht doct aan de eigen waarde 
\'an de tnoderne \TOll\\'. zonder de feitelijke hclemmeringen die voor 
haar (nog) bestaan te veronachtzamen. De punten zijn ontleend aan het 
aktieprogramma van Man/Vrouw/Maatschappij dat overigens vrijwel 
o\·ercen komt met het programmavoorstel. 

AMENDEMENTEN 4 t/m 9. indiener: Walles de Vries " 4 anderen. 

3. 43 (nieuw) 
De "·et dient de pensioenrechten van gescheiden echtgenoten zodanig te 
regelen. dat het weduwe- of weduwnaarspensioen (en aile daarmee gelijk 
te stellen uitkeringen) aan de successievelijke huwelijkspartners van de 
economisch sterkere partij word! uitgekeerd naar rato van het aantal hu
welijksjaren. Tevens dient de rechter door de wet te worden verplicht 
in zijn echtscheidingsvonnis de pensioenrechten vast te stellen. waarop 
de gescheiden economisch zwakkere partij tenminste recht heeft op ba
sis van de op het moment van het vonnis hestaande pensioenrechten (en 
aile daarmee gelijk te stellen uitkeringen). 

3. 43 (nieuw) Toelichting 

De pensioenaanspraken van de gescheiden economisch zwakkere partij 
dienen door dwingend recht zo veilig mogelijk te worden gesteld. Om de 
gevolgen van mogelijke manipulaties van de gescheiden economisch ster
kere partij ten opzichte van zijn of haar eigen pensioenrechten (en dus 
met het totale volgens de wet te verde len toekomstige weduwe- of we
duwnaarspensioen) te begrenzen. dient tevens per echtscheidingsvonnis 
het minimale weduwe- of weduwnaarspensioenrecht te worden vastge
steld. 

3.44 

De mogelijkheid tot scheiding van tafel en bed dient te vervallen. 

3. 44 Toelichting 

Gelet op de strekking van deze paragraaf moe! scheiding van tafel en 
bed als een overleefd begrip worden beschouwd. 

3. 43 (oud) 

Wordt 3.45 

3. 43 (oud) Toelichting 

Idem. 

V-e landbouw 
AMENDEMENT 

betreft 10. 1. 1 

indiener: Vijverberg. 

ondertekend: Programma Commissie. 

Tweede alinea van 10. 1. 1. moet vervallen omdat deze in tegenspraak is 
met de eerste alinea en 10.1. 2. 

AMENDEMENT 2 indiener: Cop - Peereboom + 4 anderen. 

betreft 10. 1. 1. 

toevoegen derde lid: Het landbouwbeleid mag niet in strijd komen met de 
voor de leefbaarheid noodzakelijke ruimtelijke voorzieningen. Groenstro
ken, recreatiegebieden, natuurbeschermingsgebieden en verkeerswegen 
dienen te worden verkregen door inkrimping van het landbouwareaal. 

AMENDEMENT 3 indiener: Vijverberg. 

betreft 10.1.3. ondertekend: Programma Commissie. 

voorgestelde tekst vervangen door: De doelstellingen van het landbouw
beleid, als omschreven in het EEG-Verdrag en uitgewerkt op de Confe
rentie van Stresa kunnen worden onderschreven, doch het huidige beleid 
zal gewijzigd moeten worden om de doelstellingen daadwerkelijk te ver
wezenlijken. 

AMENDEMENT 4 indiener: Vijverberg. 

betreft 10. 1. 4. ondertekend: Programma Commissie. 

voorgestelde tekst vervangen door: De besluitvorming binnen de EEG 
dient onvoorwaardelijk te geschieden overeenkomstig de voorgeschreven 
meerderheidsregel omdat anders het totstandbrengen van een economisch 
en sociaal verantwoord beleid onmogelijk wordt. 

AMENDEMENT 5 indiener: Vijverberg. 

betreft 10. 1. 5. ondertekend: Programma Commissie. 

Voorgestelde tekst kan vervallen. Is bovendien onduidelijk. 

AMENDEMENT 6 indiener: Copius Peereboom. 

betreft 10. 1. 5. ondertekend: 4 anderen. 

Toevoegen: Echter dient ook de inspraak van de betrokken niet-agrarische 
bevolking bij specifieke problemen als ruimtelijke ordening, recreatie 
en natuurbehoud te worden vergroot. 

AMENDEMI·:N'r 7 (Mark!- en prijsbeleid) indiener: Vijverberg. 

betreft 10. 2. 1 t/m 10. 2. 5. ondertekt•nd: Programma Commissie. 

10. 2. 1. Voorgestelde tekst vervangen door: Erkend dient te worden dat 
het markt- en prijsheleid tot op heden heeft gefaald en de Europese Ge
rneenschap wordt geconfronteerd enerzi jdH met een zodanige stijging van 
de productie. dat daardoor de financiele lasten onevenredig groot wor
den. een aggressieve exportpolitiek word! bedreven. onvoldoende reke
ning wordt !!,"ehouden met de belangen van de ontwikkelingslanden. in toe
nemende mate handclspolitieke moeilijkhedcn ontstaan en de totstand
hrenging van wereldwijde goederenoverecnkomsten wordt helemmerd. en 
anderzijds met een relatieve daling van het landhouwinkomen ondanks de 
toeneming van de productiviteit. 

10. 2. 2. Voorgestelde tekst kan als overbodig vervallen. 

10. 2. 3. Voorgestelde tekst vervangen door: In het kader van het ge
meenschappelijk landbouwbeleid moeten voor elk product de productie
doeleinden en omvang worden vastgesteld, rekening houdende o. a. met 
de noodzaak van een minimale zelfvoorzieningsgraad in tijden van nood. 
met de exporthelangen van de ontwikkelingslanden. met de handelspoli
tieke betrekkingen met derde Ianden, met de noodzaak van voedselhulp 
en het verschaffen aan de consument van een ruim samengesteld levens
middelenpakket tegen redelijke prijzen. In het mark!- en prijsbeleid die
nen elementen te worden ingehouwd die een evenwicht verzekeren tussen 
de gestelde doeleinden enerzijds en de feitelijke productie anderzijds. 
Aangezien gebleken is dat een prijsbeleid dit evenwicht aileen niet kan 
realiseren, dient mede overgegaan te worden tot systemen die de produc
tieomvang daadwerkelijk en feitelijk beinvloeden, met name het beper
ken en onttrekken van productiemiddelen. 

10. 2. 4. Voorgestelde tekst vervangen door: Het prijsbeleid dient ener
zijds in sterkere mate te worden afgestemd op de rendabele bedrijven. 
rekening houdend met het beginsel van de specialisatie in de Gemeen
schap. doch dient anderzijds een inkomenspolitiek in de landbouw moge
lijk te maken. die de landbouw in een positle stelt die gelijk is aan de 
overige sectoren van de economie. 
Deze inkomenspolitiek dient mede verwezenlijkt te worden door een 
structuurbeleid dat gericht is op vergroting en rationalisatie van de 
landbouwbedrijven en het verbeteren en verkorten van de afzetwegen van 
de landbouwbedrijven en om aldus de landbouwer voor een groter dee! te 
Iaten delen in de prijs die de consument hetaalt. Deze maatregelen die
nen onaangetast te Iaten het zelfstandig ondernemingsschap van de land
bouwers en de noodzakelijke samenwerkingsvormen dienen uitsluitend 
tot stand te komen op basis van vrijwillige keuze. 
De maatregelen die genomen moeten worden tot herstel van het even
wicht tussen de productie en de productiedoeleinden dienen gepaard te 
gaan met maatregelen die het daardoor ontstane inkomensverlies voile
dig compenseren, zowel door afkoopregelingen en pensioenregelingen 
als door het scheppen van vervangende wcrkgelegenheid. 

10. 2. 5. Voorgestelde tekst vervangen door: Verlaging van de consu
mentenprijzen door een systeem van toeslagen uit de openbare middelen 
op de producentenprijzen kan zowel uit sociale als uit economische over
wegingen gerechtvaardigd zijn. 

AMENDEMENT 8 indiener: H. Dijkstra en 4 anderen. 

betreft 10. 2. 4. 

Voorgestelde tekst vervangen door: Bij een beleid dat er met kracht op 
gericht is structurele overschotten te voorkomen, zijn incidentele tekor
ten en overschotten meestal niet te vermijden. Zij dienen in het prijs
peil tot uiting te komen waardoor de consumptie zich aan de productie 
kan aanpassen. 

Toelichting: Tekorten verhogen de prijs voor de consument. Daarom is 
het onbillijk de consument niet te Iaten profiteren van eventuele over

·schotten. Het vernietigen van voedsel door de overheid is ook om andere 
redenen te verwerpen. 

AMENDEMENT 9 indiener: Copius Peereboom, 

betreft 10. 2. 4. 

Laatste zin van dit artikel, beginnend met: "Zolang er nog ...... " schrap-
pen. 

AMENDEMENT 10 (structuurbeleid) indiener: Vijverberg. 

betreft 10. 3.1. en 10. 3. 2. ondertekend: Programma Commissie. 

10. 3. 1. Voorgestelde tekst ven·angen door: Hoewel beperkte ruimte 
kan blijven bestaan voor nationale activiteiten, gericht op specifieke na
tionale omstandigheden, dient het nationale structuurbeleid geintegreerd 
te worden in een Europees structuurbeleid. 
Dit Europees structuurbeleid dient met name gericht te zijn op het ver
wezenlijken van het markt- en prijsbeleid als omschreven onder 10. 2 en 
het verbeteren van de sociale positie van allen, die in de landbouw werk
zaam zijn. 
10. 3. 2. De analyse van de structurele sltuatie van de Europese land
bouw, zoals neergelegd in het zgn. "Pian-Mansholt" van de Europese 
Commissie, word! volledig onderschreven. De voorgestelde maatrege
len moeten evenwel kritisch onderzocht worden, mede in het Iicht ,·an 
het gestelde onder 10. 2. 
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AMENDEMENT 11 indiener: Copius Peereboom en 4 anderen 

betreft 10. 4. 1. 

Toevoegen als slot: Als algemene doelstelling dient steeds te gelden dat 
het huidige landbouwareaal moet worden ingekrompen ten behoeve van 
leefbaarheidsvoorzieningen van de gehele bevolking. (recreatiegebieden, 
ruimer opgezette stedelijke bebouwing, aanleg van wegen enz ... ) 

AMENDEMENT 12 indiener: Copius Peereboom en 4 anderen 

betreft 10. 4. 3. 

Toevoegen achier: voor de leefbaarheid van de gehele bevolking (o. a. re
creatiegebieden en natuurbehoud) 

Toevoegen als slot: De inspraak van de bevolking in het staatsgrondbedrijf 
dient te worden gewaarborgd. 

AMENDEMENT 13 indiener: Copius Peereboom en 4 anderen 

betreft 10. 4. 5. 

Aan de voorgestelde tekst toevoegen: Echter dient men met het aanvatten 
van nieuwe ruilverkavelingsprojecten in weinig rendabele landbouwgebie
den grote voorzichtigheid te betrachten, vooral indien door deze ruilver
kavellng het huidige landschapsschoon kan worden aangetast. 

AMENDEMENT 14 indiener: Copius Peereboom en 4 anderen 

betreft 10.4. 7. 

Toevoegen als slotzin: De structuur van de huidige waterschappen dient 
waar nodig hieraan te worden aangepast. 

AMENDEMENT 15 indiener: Copius Peereboom en 4 anderen 

betreft: toe te voegen 10. 4. 8. 

De landbouwgronden van de nieuwe IJsselmeerpolders moeten dienen als 
een soort wisselgeld voor de herstructurering van de landbouw. Voor elke 
Ha landbouwgrond in deze polders in gebruik te nemen, dienen 2 tot 3 ha 
mlnder rendabele landbouwgronden op het "oude land" aan hun agrarische 
bestemming te worden onttrokken en b. v. tot recreatiegebieden te worden 
bestemd. 

Toelichting: 
De gronden in de nieuwe polders zijn voor een groot dee! zeer vruchtbaar. 
Bij "inwisseling" van 1 ha poldergrond tegen 2 ha marginale grond op het 
oude land wordt de overproductie nog nauwelijks verminderd. 

NAGEKOMEN AMENDEMENTEN: 

AMENDEMENT 2b in diener: v. Montfoort en 4 anderen 

In artikel 10. 1. 1 wordt de tweede zin vervangen door de volgende zin: 
"Daarom dient het landbouwbeleid ingepast te worden in het totale econo
misch en sociaal beleid van de overheid. " 

AMENDEMENT 2c indiener: v. Montfoort en 4 anderen 

Artikell0.1. 2 vervalt. 

AMENDEMENT 3c indiener: v. Montfoort en 4 anderen 

Artikel 10. 1. 3 vervalt. 

AMENDEMENT 6b indiener: v. Montfoort en 4 anderen 

Artike\10.1. 5 dient te vervallen. 

AMENDEMENT 6c indiener: v. Montfoort en 4 anderen 

Het voorgestelde artikel 10. 1. 6 dient te vervallen. 

Toelichting: 
Overbodig naast milieuhygiline. 

AMENDEMENT 12b 

Artlkel10. 3. 3 vervalt. 

AMENDEMENT 16 

Paragraaf 10.4 dient te vervallen. 

Toelichting: 

indiener: v. Montfoort en 4 anderen 

indiener: v. Montfoort en 4 anderen 

Er is een hoofdstuk ruimtelijke ordening. Er bestaat geen agrarische of 
niet-agrarische grond; er is maar een soort grond nl. die, die we tekort 
hebhen. 

AMENDEMENT 17 indiener: Achten en anderen 

Nieuw punt toevoegen aan paragraaf structuur: 

10. 3, 8 Gezien de maatschappelijke en culturele achterstand die bij de 
plattelandshevolking en vooral bij de landbouwbevolking vaak is waar te 
nemen, dienen voor het onderwijs op het platteland speciale voorzieningen 
te worden getroffen. Tevens moet voor een goede spreiding van culturele 
centrums worden gezorgd, 

V-f Bevolkingspolitiek 

AMENDEMENT 1 indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen 

Titel en preambule worden gelezen: BEVOLKINGSPOLITIEK 

Ret is ons aller zaak ervoor te zorgen, dat ons land niet door overbevol
king onleefbaar wordt. Inspanning op allerlei terreinen, o. a. het veilig 
stellen van de geestelijke vrijheid, het medebeslissingsrecht van allen 
en de milieubeheersing, zijn daartoe allereerst noodzakelijk. In zoverre 
geb.J.igt het gehele D'66 programma van een politiek gericht op goede leef
baarheid. Toch blijken deze middelen het zich laa t aanzien niet voldoende. 
Om te voorkomen, dat de gemeenschap t. z. t. zelfs ook maar tot de over
waging gebracht zou worden om noodgedwongen in te grijpen in de vrije 
bepaling van hun kindert.al door de ouders, moet reeds ml een actief be
leid gevoerd worden om de bevolking in Nederland op den duur st.ationair 
te krijgen. 
D'66 meent, dat ondanks de ergste graad van overbevolking bepaling van 
het kindert.al ook in de toekomst tot het onvervreembare recht van de 
ouders blijft behoren. Voor allen dient een geestelijk en materieel be
st.aansminimum in onze samenleving verzekerd te zijn en te blijven. 

Toelichting: 
Volgens de minimumprognose van het CBS (1967) zal Nederland in het jaar 
2000 18 miljoen inwoners hebben. Als de bevolking in dezelfde mate zou 
blijven doorgroeien zouden er in 2030 25 miljoen inwoners zijn, en in 
2060 35 miljoen. Op deze wijze voortgaand dreigt in ons land -zelfs bij 
optimltle ruimtelijke ordening enz.- een volstrekt onleefbare sib.J.atie te 
ontstaan, voorzover wij dat althans op dit ogenblik kunnen overzien. Zelfs 
bij de huidige bevolkingsdichtheid zijn al tekenen van dreigende regionale 
en landelijke overbevolking merkbaar: 
- tekort aan ruimte voor havens, vliegvelden, wegen, woningen, industrie; 
- tekort aan bereikbare recreatiemogelijkheden in de vrije naruur; 
- verontreiniging van Iucht, water, grond; 
- onveiligheid en ernstige hinder door te grote verkeersdichtheid; 
- beperking van de persoonlijke vrijheid door geperfectionneerde regle-

mentering; 
- toeneming van de agressiv!teit onder de mensen: enz. enz. 
D'66 mennt, dat in de bevolkingspolitiek niet de welvaart, maar de absolute 
eisen van leefbaarheid het criterium zijn. 

AMENDEMENT 2 indiener: A. W. Voors, Utrecht+ 4 anderen 

Titel "Bevolkingspolitiek" schrappen. 
Preambule ... schrappen. 

AMENDEMENT 3 indiener: Werkgroep 

Art. 1.1. Onder toelichting: Voorts leidt toenemende welvaart tot toename 
van de benodigde ruimte per inwoner en tot steeds pijnlijker 
voelen van genoemde bezwaren (vooral t. a. v. vervuiling van de 
biosfeer). 

AMENDEMENT 4 indiener: Copius Peereboom + 4 anderen 

Art. 1. 1. Toelichting: in de 3e alinea "Reeds bij de huidige bevolkings
dichtheid zijn tekenen ..... ". 

AMENDEMENT 5 indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen 

Art. 1. 1. wordt gelezen: 

Ret knellende probleem van de bevolkingstoename moet door 
actief beleid worden aangepakt. Daarbij dient het respekt en de 
prior!teit voor de geestelijke en lichamelijke integriteit van het 
menselijk Ieven onaant.astbaar te zijn. 

Toelichting: 
Ret gaat er D'66 om de geestelijke en lichamelijke integriteit 
van het menselijk Ieven ook voor onze kinderen en kinds kin-~ 
deren veilig te stellen. 

AMENDEMENT 6 indiener: C. J. Al + 4 anderen 

Art. 1. 1. Dit artikel dient vervangen te worden door: 
"D'66 is van menirl.g, dat het de t.aak van de overheid is te wijzen 
op ieders verantwoordelijkheid om Nederland voor de volgende 
geslachten leefbaar te maken. Wanneer dan ook op g'rond van de 
in art. 1. 6 genoemde onderzoekingen zou blijken, dat de bevol
kingsgroei afgeremd moet worden en dit niet kan geschieden 
door de au tonome ontwikkeling in de menselijke opva ttingen ten 
aanzien van het kindert.al, dient de overheid ter zake een actief 
beleid te voeren, met name op het gebied van de voorlichting. 
De voorziene maatregelen mogen daarbij nooit van dien aard 
zijn dat werkelijk- ingegrepen wordt in de persoonlijke vrijheid 
van de mensen ten aanzien van de bepaling van het kinder tal". 

AMENDEMENT 7 indiener: A. W, Voors + 4 anderen 

Art. 1. 1. schrappen. 

AMENDEMENT 8 indiener: Werkgroep 

Art. 1. 2. Dwang t.a. v. de gezinsgrootte wordt afgewezen. Ret overheids
beleid moet er zich toe bepalen het mogelijk te maken, dat de 
ment.aliteit van de bevolk!ng zich hervormt, zodat: a) etc. 
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AMENDEMENT 9 indiener: F. W. M. van der Vt'n t 9 and<-'!_L'_f! 

Art. 1. 2. 11 ore!! gclezcn: 
Dwang t. a. v. de gezinsgrootte v.ordt afgewezen. Hct overheids
beleid moet er zich toe bepalcn hct mogclijk tc maken. dat de 
mentaliteit \'an de bcvolking zich hervormt. zodat: 
a) men zich medc \'t•rantv.oordelijk voclt voor de conscqucntics 

van de bcvolkingsgroei: 
b) het sociaal aanzien van kleine gezinnen. ongehu\\den en kin

derloze echtparen verbetert; 
c) het verschil tussen het individueel gewenste en gcrcalisecrde 

kindertal verd11ijnl. 

Toelichting: 
Om een sta tiona ire bevo!king te krijgen is het nodig. da t het 
gemiddelde kindertal per vrou11 daalt tot 2.1 (was in 1968 on
geveer 2,5). Zelfs als dat in 10jaarmogelijk is, zalhetinwo
nertal blijven stijgen tot het ongeveer in 2020 stationair geworden 
is op een niveau van 17 - 18 miljoen. Voorkomen moet worden, 
da t gezinnen met meer dan 3 kinder en met een discriminerend 
maatschappelijk stigma 11orden be1ast. Dat zou een ondemocra
tische behandeling van een grote groep burgers betekenen, die 
in feite een zekere geestelijke dwang inhoudt in strijd met het 
uitgangspunt: dwang t. a. v. de gezinsgrootte wordt afgewezen. 

Dit artike1 dient te worden genummerd als 1. 4. 

AMENDEMENT 10 indiener: C. J. Al + 4 anderen 

Art. 1. 2. Dit artikel dient te vervallen. 

Toe!ichting: 
De stelling is onbewezen, dat een actieve restrictieve bevolkings
politiek gevoerd moet worden. 

AMENDEMENT 11 indiener: A. W. Voors 

Art. 1. 2. schrappen. 

AMENDEMENT 12 indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen 

Art. 1. 3. wordt ge1ezen: De overheid dient deze men tali tei tsverandering 
mogelijk te maken door: 

- duide!ijke voorlichting over de consequenties van de bevolkings
groei (zie art. 1. 6) (1. 6 werkgroepvoorstel), o.a. via het on
derwijs; 

- opheffen van discriminatore maatregelen tegenover ongehuwde 
en kinderloze echtparen, bijv. op het gebied van de woning
bouw, woningtoewijzing en be1astingwetgeving; 

- bevorderen van deelname van vrouwen met gezinsverantwoor
delijkheid aan het arbeidsproces (zie art. 9.13); 

- herziening van het huidige stelsel van gezinssubsidies (zie art. 
1. 4); (1. 4 werkgroepvoorstel); 

- bevorderen van goede voorlichting over het gebruik van voor
behoedsmiddelen; 

- bevorderen van de aandacht voor de mogelijkheid en de wense
!ijkheid van vrijwillige sterilisa tie; 

- sexue1e voorlichting op de scholen in het kader van een bredere 
sexue1e opvoeding; 

- opheffing van wettelijke bepalingen t. a. v. zwangerschapsonder
breking (zie par. over Abortus). 

Toelichting: 
Dwang, ook geestelijke dwang. wordt afgewezen. De beslissing 
over het kinderaantal moet niet alleen formeel, maar ook werke
lijk bij de ouders blijven berusten. De overheid heeft tot taak 
wettelijke hindernissen weg te nemen, e. d., maar op het ge
bied van de voorlichting dient zij omzichtig en met zoveel mo
gelijk inschakelen van de daartoe mee ge<Hgende maa tschappe
lijke organen te werk te gaan. 

Dit artikel dient te worden genummerd als 1. 5. 

AMENDEMENT 13 indiener: C. J. AI en 4 anderen 

Art. 1. 3. Dit artikel dient te vervallen. 

AMENDEMENT 14 indiener: A. W. Voors + 4 anderen 

Art. 1. 3. Schrappen. 

AMENDEMENT 15 indiener: L.A. van Montfoort + 4 anderen 

Art. 1. 3. De zinsnede- het opheffen van wettelijke bepalingen t. a. v. 
zwangerschapsonderbreking (zie par. 14. 5) "dient te verval-
1en. 

AMENDEMENT 16 indiener: Werkgroep 

Art. 1. 4. Onder toelichting: Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek 
dienen kinderaftrek, kinderbij slag en kindertoelage geleidelijk 
te worden vervangen door collectieve voorzieningen, recht
streeks ten behoeve van het kind, zoals gratis kleuteronderwijs, 
gratis leermateriaal, gratis sportbeoefening, gratis gezond
heidszorg, verstrekken van beurzen voor aile jongeren in op
leiding enz. Uiteraard moeten verworven rechten ten alle tijde 
in aanmerking worden genomen. 

AMENDEMENT 17 indiencr: ,J. W~ __ (;_<>j>i_us l'eercboom I 4 anderen 

Art. 1. 4. ecrste zin: het \\oord "gemc(_.n:-a;hap" \·crvangen door "Neder
landse samenlcdng''. 

AMENDEMENT 1H indiencr: ,J. W. Copius Pcerehoom 1 4 andcren 

Art. 1. 4. toelichting: Achter " ..... jongeren in opleiding, enz." toe
vocgen: "Het minimumloon moet geleidelijk zodanig \\Orden 
vastgesteld da teen gcz.in met ~ kinderen hicrvan een alleszins 
sociaal verant\\oord bcstaan kan lcidcn". 

~A,_,M=E:.:NccD=E:.:M=E:.:N'-T"---'1'-'9'----'-'in'-'d'-'i"'e:.:ncce:.:r:.:: -"J'-'.--'W. Copiu s Peereboom 1 4 anderen 

Art. 1. 4. toelichting: In de derde zin schrappen: "Via de algemene bij
standswet". 

~A,_,M=E'-'N~D=E:.:M=E:.:N_T~2:.:0 ______ in_d_J_·e_n_e_r:_ F. W. M. van der Ven · 9 andercn 

Art. 1. 4. wordt gelezen: 
Bestudeerd moet '.\Orden hoe kinderaftrek, kinderbijslag en 
kindertoelage geleidelijk door andere gezinssubsidies kunnen 
worden vervangen. In de hogerc woonkosten van gezinnen met 
vee! kinderen dient zonodig door subsidie a an de be" oner (en 
niet voor de waning) te worden tegemoet gekomen (zic art. 
13.05, 13.06). 

Toelichting: 
De groei en ontplooiing van kinderen moet worden veilig gesteld 
met middelen, die niet de indruk wekken alsof de wetgever een 
premie op het krijgen van kindcren stelt, zelfs a! is het geens
zins aangetoond dat de huidigc wijze van gezinssubsidie het 
kinderaantal verhoogt. Evenmin mag de indruk worden gewekt. 
dat de wetgever straf uitdeelt voor het krijgen van vee! kinde
ren. 

Dit artikel dient te worden genummerd 1. 7. 

AMENDEMENT 21 indiener: C. J. AI T 4 anderen 

Art. 1. 4. Dit artikel dient te vervallen. 

AMENDEMENT 22 indiener A. W. Voors + 4 anderen 

Art. 1. 4. De woorden "in het kader van de mentaliteitsverandering 
''schrappen. en dan de hele alinea als "toelichting" invoeren op 
hetgeen nu in de toelichting staat. 

1. 4. Toelichting: 
De woorden "Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek" schrap
pen, en dan de hele alinea als programmapunt opnemen onder 
Sociale Politiek (i.p.v. 9.74) methetgeen nu onder 1.4. staat 
als "toelichting". 

AMENDEMENT 23 indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen 

Art. 1. 5. Stimuleren van emigratie. Bestuderen van het probleem van de 
immigratie; elke discriminatie van vreemdelingen moet echter 
worden vermeden. 

Toelichting: 
Gelijk aan de toelichting op het 11erkgroepvoorstel. 

Dit artike1 dient te worden genummerd als 1. 2. 

AMENDEMENT 24 indiener: J. K. Berman + 4 anderen 

Art. 1. 5. Alternatief A Iaten voorafgaan door: 
"De bevolkingspolitiek als geheel dient in Europees verband te 
worden bestudeerd en geregeld". 

AMENDEMENT 25 indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen 

Art. 1. 6. Dit artike1 dient te worden genummerd als 1. 3. 

AMENDEMENT 26 indiener: A. W. Voors + 4 anderen 

Art. 1. 6. 1aatste zin ("De verantwoordelijkheid voelende burger enz. ") 
schrappen. 

AMENDEMENT 27 indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen 

(radactioneel) 

Art. 2. (redactioneel; par. 14. 4.) De in het program staande paragraaf 
"Bevo1kingspolitiek" wordt geschrapt met uitzondering van artikel 
14. 43, waarin het woord "middclen" vervangen wordt door "voor
behoedsmiddelen''. 

AMENDEMENT 28 indiener: A. W. Voors + 4 and_eren 

Art. 2. (redactionee1; par. 14. 4) 
De titel ''bevolkingspolitiek" nlet vervangen door "geboorterege
ling", maar zonder meer schrappen. Pun ten over sexue1e voor
lichting, gezinsplanning enz. <•ventueel onderbrengen bij Gezond
heidszorg. Preambule: schrappen. 14.42 en 14.43 bij 14.41 
voegen (geen apart punt). De woorden "ten aanzien van de ken
nis geldt" en "ten aanzien van de middelen" schrappen. 
14.42 toelichting kan vervallen, maar laatste zin (over "ouder
lijke verantwoordelijkheid") aan de tekst 14.42 toevoegen. 
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V-g Abortus 

.\MEI\DEMENT 1 indiener: afd Wassenaar 

l.L±! Vrijwillige zwangerschapsonderbreking veranderen in: Vrijwillige 
l.ll'angerschapsverbreking. Idem voor verdere plaatsen. waar dit voorkomt. 
Ioelichting: er is geen sprake van onderbreking van een zwangerschap, want 
deze \\'ordt later niet voortgezet, dus verbreking. 

.\MENDEMENT 2 indiener: Frinking + 4 anderen 

l.L±!.Jl.!. Dit moet vervangen worden door: "De wettelijke bepalingen t. a. v. 
de strafbaarstelling van door de vrouw gewenste zwangerschapsonderbreking. 
dienen: '!:.,_, niet meer te gel den voor een vrouw. die hoogstens drie maanden 
lll'anger is: J!,_ voor dispensatie vatbaar te zijn, ingeval de zwangerschap ver
der gevorde.rd is. De dispensatie kan worden verleend door de onder 14. 44.03 
genoemde adviescommissies. Toelichting : In het gewone recht komen talloze 
strafbepalingen voor. die het Ieven van personen beschermen. De ongeborene 
hlijkt hier buiten beschouwing. omdat hij pasha de geboorte als persoon in 
juridische z.in wordt aangemerkt. Toch leidt hij een eigen leven, weliswaar in 
afhankelijkheid van de moeder, maar niet als verlengstuk van haar, waarover 
deze vrijelijk zou kunnen beschikken. De huidige abortuswetgeving geeft aa<l 
dit Ieven dan ook een zekere bescherming. Dit is op zichzelf juist en daarom 
moeten de wettelijke bepalingen principieel niet verdwijnen. Er is immers 
geen sprake van een bijzondere wetgeving. zoals in het conceptprogramma 
gesuggereerd. het is een algemene wetgeving. die terecht oak wordt uitge
breid wordt tot het ongeboren Ieven. De vraag is dus aileen op welk moment 
dit ei en Ieven een dermate zelfstandigheid heeft bereikt. dat het eigen rech-
~n heeft. Omtrent de bepaling van dit tijdstip moet door deskundigen een nader 
advies worden uitgebracht. Na dit tijdstip heeft het kind dus in principe recht 
op Ieven. aan welk Ieven slechts een einde kan worden gemaakt in zeer bij
zondere omstandigheden (dispensatiemogelijkheid). Dit recht op Ieven moet 
principieel woor de wet beschermd worden. 

AMENDEMENT 3 indiener : Frinking + 4 anderen 

~ dit· artikel dient te worden vervangen door: "Zwangerschapsonder
breking is geen middel tot geboorteregeling, maar een maatregel om de ge
boorte van een kind af te wenden, ingeval de konsekwenties hiervan onover
komelijk zijn. D'66 acht het van belang, dat onder de bevolking een op basis 
van dit uitgangspunt gestoelde houding veld wint. Dit betekent, dat enerzijds 
ingezien wordt. dat ingeval van het optreden van voornoemde onoverkomelijke 
konsekwenties de abortus niet negatief is, terwijl anderzijds het niet-plegen 
van abortus wanneer er wei bepaalde nadelige konsekwenties zijn, maar 
geen onoverkomelijke, als een positieve houding wordt ervaren. Vooral voor 
deze laatste categorie moeten de mogelijkheden verbeterd worden om de ge
volgen op te vangen, b. v. door vergemakkelijking en versnelling van adop
lieprocedures". 

AMENDEMENT 4 indiener: Mevr. Smits + 5 anderen 

~n eerste zin 'bijmislukte anticonceptie'. Iaten vervallen. 
Toelichting: In het huidige voorstel wordt "mislukte anticonceptie" als een 
voorwaarde gezien en de enige rede voor een abortus. 

AMENDEMENTEN 5 + 6 (redactioneel) indiener: Voors + 4 anderen 

schrappen en de paragrafen gewoon onder "Glzondbeidszorg" opnemen. 

(14. 44) "Aile wettelijke bepalingen ..... t/m ... regeling" handhaven. 
(14.45) "D'66 bepleit de oprichting van een groat aantal over het hele 

land verspreide adviescommissies van artsen met toegevoegd 
maatschappelijk werker om het contact tussen de vrouw, die zwan
gerschapsonderbreking wenst en de gynaecoloog, die de ingreep 
moet uitvoeren, mogelijk te maken op plaatsen en in gevalll;m, 
waar consultatie van de huisarts terzake moeilijk is". 

Toelichting: 
ledere hoogstens drie maanden zwangere, die zulks wenst, moet haar 
zwangerschap binnen het kader van de normale gezondbeidszorg kunnen 
afbreken. Het contact tussen de vrouw en de gynaecoloog zal bij voorkeur 
via de huisarts tot stand komen. Daar dit in een aantal gevallen (nog) niet 
mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de huisarts weigert of de patiente hem 
nlet durft te benaderen, bepleit D'66 de oprichting van bovengenoemde 
commissies van bijstand. De onder artsen en ziekenhuisbesturen nag 
sterk verbreide negatieve houding t. a. v. zwangerschapsonderbreking kan 
op deze wijze ondervangen worden. Een positieve instelling terzake dient 
inlussen bevorderd te worden omda t: 
a. bet weigeren .... enz. 
b. pas dan het kwaad ... enz. (tekst als onder 02 t/m "bestreden") 

AMENDEMENT 7 indiener: afd. Wassenaar 

!4.44. 04 le regel: schrappen "normale". 

Toelichting: 
De bijvoeging "normale" is overbodig en kan tot verwarring leiden met de 
le regel van 14. 44. 02, waar staat:· Zwangerschapsonderbreking is~ 
normaal middel etc. 

V-h Democratisering bedrijfsleven 
AMENDEMENT 1 indieners: Wallis de Vries en 4 anderen 

(Motie van afkeuring) 

"Het congres keurt de voorstellen tot programmawijzigingen van hoofdstuk 
V·h "Democratisering bedrijfsleven" af, aangezien daarin het begrip "de
mocratie" wordt geihterpreteerd op een wijze, die in strijd moet worden 
geacht met de opvatting van het merendeel der !eden van D'66. Het ver-

zoekt de desbetreffende werkgroep met nieuwe voorstellen te komen val
gens welke wordt aangegeven hoe democratisering van het bedrijfsleven 
kan plaatsvinden: 
1. zonder de besluitvaardigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van 

de ondernemingsleiding aan te tasten 
2 .. met verantwoording omtrent het gevoerde beleid zowel tegenover aan

deelhouders als tegenover het personeel en 
3. waarbij jegens betrokkenen een zo groat mogelijke openheid wordt be

tracht ten aanzien van het toekomstige beleid. 
Het verzoekt Ievens daarin tot uitdrukking te brengen: 
4. welke wetswijzigingen daartoe noodzakelijk zouden zijn, voorzover die 

niet reeds door de regering, deS. E. H. en/of de Staatscommissie Ver
dam zijn voorgesteld." 

Ondergetekenden lichten deze motie als volgt nader toe: 

Naar zij gel oven zijn de beide peilers van het be grip "democratie", zoals 
dat door D'66 beleden word!: 
1. een zo groat mogelijke "consensus11 van alle betrokkeuen ("inspraak", 

"aan de basis", "openheid", etc .. ) en 
2. een maximale besluitvaardigheid van een krachtig, democratisch ge-

controleerd. beleid. 
Hoofdstuk V -h is volgens de voorstellen met deze opvatting duidelijk in 
strijd, schenkt geen aandacht aan in het Westen ontwikkelde ideeen op het 
gebied van de bedrijfssociologie, -psychologie en -economie en wil in 
Nederland en zelfs internationaal ideeen in praktijk gebracht zien, waar
mee achter het IJzeren Gordijn op beperkte schaal is geexperimenteerd. 
Ondergetekenden willen de betekenis van deze experimenten niet ontken
nen. Zij vragen zich echter af of de desbetreffende werkgroep ook bekend 
is met de daar in de praktijk gebleken schaduwzijde ervan (corruptie bij 
benoemingen). Wat in Joegoslavie een stap vooruit betekent, behoeft dat 
in het Westen nog niet te zijn. Wat daar dictatoriaal kan worden ingevoerd, 
kan hier aileen maar langs democratische weg worden bereikt. Omdat uit
schakeling van de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeel
houders politiek een volslagen onhaalbare kaart is - en zeer democra
tisch zijn zou bovendien - moeten de voorstellen volstrekt verwerpelijk 
worden geacht. 
Zander nag op verdere punten te willen ingaan, verzekeren ondergeteken
den tenslotte, dat zij deze motie van afkeuring indienen, juist omdat zij 
een bijzonder groat belang hechten aan een democratisering van het be
drijfsleven. Dit proces is in Nederland thans mede door de regering op 
gang gebracht. Het is echter in wezen een mentaal groeiproces, waar
aan een politieke partij - anders dan door haar leden individueel op hun 
plaats in het bedrijfsleven - slechts een bescheiden (tot wetgeving beperk
te) bijdrage leveren kan. 

AMENDEMENT 2 indiener: Brand en Programma r:ommissie 

9. 8. Preambule 

Handbaving tekst zoals vastgesteld op A. L. V. Den Haag (Partij-program
ma 5e druk), behoudens het volgende: 

Achter de zin: "In het stelsel van private ondernemingsgewijze produktie 
betekent dit een verantwoordingsplicht van de ondernemingsleiding jegens 
de werknemers enerzijds, de aandeelhouders anderzijds" ..... 
toe te voegen: "Dit betekent eveneens dat de werknemers op gelijke voet 
met de aandeelhouders bij de benoeming en het ontslag van de onderne
mingsleiding betrokken moe ten zijn". 

AMENDEMENT 3 indiener: Vijverberg, Brussel 

9. 8 Preambule 
Laatste zin eerste alinea, alsmede tweede eQ derde alinea te vervangen 
door het volgende 

Men vergist zich evenzeer als men aan de eigendom elke zeggenschap en 
beschikkingsrecht zou ontzeggen. In het stelsel van private ondernemings
gewijze produktie betekent dit een verantwoordingsplicht van de onderne
mingsleiding, zowel jegens de werknemers als jegens de aandeelhouders. 

Vanuit democratisch oogpunt is het gewenst dat de Directie als ook de 
Raad van Commissarissen hun bevoegdheden en mandaat zullen ontlent>n 
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en aan de Personeelsraad 
raad, aan welke organen zij dan ook verantwoording schuldig zijn. 

Bovenstaande beginselen zouden als volgt kunnen worden uitgewerkt. 
De commissarissen dienen voor de helft benoemd te worden door de 
Vergadering van Aandeelhouders en voor de helft door de Personeels
raad. De Vergadering van Aandeelhoudersen de Personeelsraad moeten 
elk het veto-recht hebben t. a. v. de door de ander ter benoeming of ant-
slag voorgedragen commissarissen, tenzij de voordracht be rust op een 
unaniem besluit. 
De directie wordt benoemd en ontslagen door <!e commissarissen met 
meerderheid van stemmen. Zowel de Aandeelhoudersvergadering als de 
Personeelsraad hebben daarnaast elk afzonderlijk het recht om bij 
unaniem besluit de Directie te ontslaan. 

AMENDEMENT 4 indieners: v. d. Does de Willebois en 4 anderen 

9. 8. Preambule 

Na le alinea volgt direct 4e alinea. Vervolgens (i. p. v. 2e en 3e alinea): 
"Vanuit de oogpunten democratie en internationale gerichtheid dienen de 
posities van de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van 
commissarissen, de directie/raad van bestuur en de personeelsraad op
nieuw te worden doordacht en de bevoegdheden van elk opnieuw te worden 
vastgesteld. De personeelsraad dient uiteindelijk het hoogste gezag in de 
onderneming te vertegenwoordigen. Van de aandeelhouders dienen alleen 
zfj rechtmatig invloed op de besturing van de onderneming te kunnen uit
oefenen. die zich met een aanmerkelijk finanoieel belang en gedurende 
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langere tijd contractueel aan de onderneming verbinden. Op deze wijzc 
kan tevens een effectieve waarborg worden geschapen tegen zgn. overval
len. 
Een en ander zou kunnen inhouden. dat de raad van commissarissen in de 
toekomst adviserende bevoegdheden heeft. de algemene vergadering van 
aandeelhouders zich ontwikkelt tot een publiek forum van informatie en 
discussie. terwijl de aandeelhouders in het algemeen steeds het recht van 
enquete ter beschikking staat. 
De huidige verdeling van de bevoegdheden doorkruist de verantwoordings
plicht van de machthebbenden tegenover hen die aan deze macht zijn on
derworpen. Het systeem van oligarchische clausules maakt de machtsver
houdingen in de top van ondernemingen geheel en al ondoorzichtig en dient 
te worden afgeschaft." 

Toelichting: 
Hoewel ondergetekenden zich met de strekking van het genoemde program
mapunt geheel kunnen verenigen. achten zij de voorgestelde formulering 
bij nader inzien tach weinig gelukkig. IJe formulering van de betreffende 
alinea's maakt het de critici van D'66 nl. te makkelijk om te stellen, dat 
D'66 aile problemen voor de vuist weg meent te kunnen oplossen door er 
lukraak het democratische schema op toe te passen, zonder zich daarbij 
om analyse en practische consequenties te bekommeren. Ondergetekenden 
stellen daarom een andere volgorde in de gedachtengang voor, zodat de 
noodzaak tot opnieuw doordenken van de bevoegdheden-verdeling aan de 
hand van enkele essentiiile criteria voorop wordt gesteld. 
Vervolgens stellen ondergetekenden een wijziging van de formuleringen 
zelf voor, waardoor de gedachtengang scherper naar voren komt. de in
druk als zou D' 66 financierings- en kapitaalmarktaspecten geheel ver
waarlozen wordt voorkomen, en oligarchische clausules expliciet wor
den veroordeeld. 

AMENDEMENT 5 indiener: Jongedijk, Nijpels. 

ondertekend: Seer. afd. Wassenaar. 

9. 8. Preambule 

2e alinea, regel 3: Invoegen na aandeelhouders: "uiteindelijk" 

na 2e alinea invoegen: 
"Voor een dergelijke ontwikkeling moeten de mogelijkheden in breder ver
band worden gezien. Een van de belangrijkste voorwaarden hiertoe is een 
permanent goed funtionerende kapitaalsvoorziening voor het bedrijfsleven." 

na 4e alinea invoegen: 
"Voor kleine bedrijven zijn aparte regelingen nodig, waarbij zowel voor 
de ondernemer - kapitaalverschaffer als voor het personeel een evenwich
tige bevoegdheidsverdeling ontstaat." 

AMENDEMENT 6 indieners: Hijmans en 4 anderen. 

9. 8. Preambule 

1. Het voorgestelde art. 9. 8. dient te worden beschouwd als de preambule 
van hoofdstuk V-h. De nummering (9. 8.) vervalt derhalve. 

2. A an het slot van de tekst van 9. 8. op te nemen: 

Een aparte regeling is nodig voor sterk kapitaalintensieve onderneming 
(relatief weinig personeel). De desbetreffende verhouding dient nader 
te worden bepaald, 

AMENDEMENT 7 

9.81. Personeelsraad. 

a. b. c. ongewijzigd. 

indiener: Brand+ progr. commissie. 

d. Ter vervulling van haar taak behoren aan de personeelsraad de volgen
de bevoegdheden te worden toegekend: 

- de bevoegdheid om van de ondernemingsleiding een opening van zaken 
te verlangen, welke benodigd is om tot een verantwoord oordeel te ko
men over het ondernemingsbeleid; 

- de bevoegdheid aan de ondernemingsleiding voorstellen te doen betref
fende de richtlijnen van het ondernemingsbeleid; 

- de bevoegdheid om zich tegenover de ondernemingsleiding uit te spre
ken betreffende een door de ondernemingsleiding voorgenomen ver
plaatsing, uitbreiding, inkrimping of sluiting van bet bedrijf, een wij
ziging van de prodruktiemethoden en een duurzame samenwerking met 
een ander bedrijf of andere bedrijven, alsmede het aangaan van over
eenkomsten met de ondernemingsleiding inzake haar besluiten dienaan
gaande voor het personeel verbonden gevolgen, inzover hierin niet door 
een andere instantie wordt voorzien; 

- de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met de onderne
mingsleiding inzake sociale regelingen, voorzover deze niet in de wet, 
incollectieve arbeidsovereenkomsten e. d. zijn geregeld; 

Laatste 2 alinea's (m. b. t. enqueterecht en geschillen over interpretatie 
van de wet) ongewijzigd. 

e. en f. ongewijzigd. 

Toelichting op amendement: 

De twee eerstgenoemde bevoegdheden zijn overeenkomstig de voorstellen 
programmawijzigingen. 

De tekst van de derde genoemde bevoegdheid komt overeen met die als 
vastgesteld op het A. L. V. Den Haag (Partij-programma), behoudens bet 
volgende: 

2e zinsnodo tekst Den Haag: 
11 

••••• , alsmede het aangaan van overeenkomstcn met de ondornomings-
leiding inzako de voor het personee1 hieraan verbonden gevolgen ...... " 

vervangen door: 
11 
••••• , alsmede het aangaan van overeenkomsten met de ondernemings

leiding inzake aan bcsluitcn dienaangaande voor het pcrsoneel verbonden 
gevolgen~ ..... " 
Uitgegaan moet worden van het beginsel dat de ondernemingsleiding terza
kc van ingrijpende maatregelen. vooraf met de pcrsoncclsraad overleg 
pleegt: niettemin moet de mogelijkheid worden opengehouden dat zwaar
wichtige belangcn van de ondcrncming zich hiertegen kunncn verzetten. 
Wel volgt uit de eerstgenoemde bevoe~dheid dat de ondernemingsleiding 
de personeclsraad van een genomen besluit en de beweegrodenen daartoe 
achteraf in kennis moet stellon. alsook de moticven zal moeten noemen 
waarom kennisgeving en ovt•r]<_•g vcoraf is uitgebleven. 

De vierde gcnoemde bevoegdheid is overcenkomstig de tekst A. L. V. Den 
Haag. 

AMENDEMENT 8 indiener: Brand+ Progr. Commissie. 

9. 82. Commissarissen. 

Een wettelijke rcgeling ten aanzien van de commissarissen dient o. m. het 
volgende in te houden: 

a. een effectievo verantwoordingsplicht van corr1missarissen~ ZO\\'el col
lectief als individueel, tegenover aandeelhouders en werknemers: dit 
geldt temeer wanneer aile ingrijpende bcsluiten het ondernemingsbc
leid betreffende. slechts met toestcmming van de raad van commissa
rissen genomen kunnen worden en de raad tevens de bevoegdheid 
krijgt, de bestuurders van de onderneming te benoemen en te ontslaan: 

b. gelijke invloed van werknemers en aandeelhouders op de benoeming en 
het ontslag van commissarissen; 

c. een gelijke taakstelling voor alle cornn1issarissen die gelegen dient te 
zijr.. in het geheel van de belangen van de onderneming: elke commissa
risbenoeming dient een gezamclijke aangelegenheid te zijn van aandeel
houders en werknemcn; via hun organon; een afzonderlijke representa
tie van het aandeelhoudersbelang en het werknemersbelang dient te 
worden afgewezen: 

d. personen in dienst Yan de ondernemi 1g of van een hiermede \·erbonden 
onderneming mogen niet tot commis:.;aris worden benoemd~ even:nin 
bestuurders van wcrknemersorganisaties betrokken bij de vaststelling 
van arbeidsvoorwaarden van personen in dienot Yan de onderneminp;: 

e. comrnissarissen mogen geen aandelen in de betreffende onderneming 
bezitten noch op een andere wijze financiele bindingen met de betref
fende onderneming mogen hebben. 

Toelichting: 

De partij wijst iedere regeling inzake de raad van commissarissen af die 
een versterking van de positie van de raad in het ondernemingsbeleid. ten 
koste van de bestuurders van de onderneming, beoogt, zonder 
dat in een effectieve verantwoordingsplicht van de raad tegenover aandeel
houders en.werknemers is voorzien. Om die reden zou de totstandkoming 
van een wettelijke regeling overeenkomstig het SER-advies 11 Commissa
rissen" van 19 September 1969 voor de democratisering van de onderne
ming een ernstige stap terug betekenen. 

Een regeling als in dit advies beoogd, waarbij het bestuur •·an de onder
neming in een afhankelijke positie wordt geplaatst ten opzichte van een or
gaan dat in de dagelijke gang van zaken van bet ondernemingsgebeuren 
niet is betrokken. houdt bovendien het risico in dat de eenheid van Iei
ding, vereist voC:r een slagvaardig ondernemingsbeleid, wordt verzwakt. 

Op grand van het voorgaande acht de partij het gewenst dat de noodzaak 
van een raad van commissarissen~ andcrs dan als een college van ad
vies, aan de orde wordt gesteld als een vraagstuk dat een nadere bestu
dering behoeft. 

V-i Milieubeheersing 

AMENDEMENT 1 indiener: J. v. d. Hazel + 4 anderen 

Betreft 14. 53 tekst veranderen in: 

De educatie ten aanzien van het behoud en herstel van het lecfmilieu dient 
met de meeste spoed te worden aangepakt. Kennis van de oorzaken en de 
ernstige gevolgen van miiieuverontreiniging zijn daarbij onontbeerlijk. 
Het onderwijs-van de basisschool af-moet hierbij ingeschakeld worden. 
Daartoe is onverwijlde opneming van milieuhygiene en milieubeheersing 
als verplicht en geihtegreerd vak in hct leerprogramma van pedagogische 
academies en van basis-, voortgezet- en hager beroepsonderwijs noodza
kelijk. 

Toelichting: 
Laatste volzin dient te verva!len. 

Motivering voor tekst amendement: 
Opvoeding t. a. v. oorzaken en gevolgcn van iets is taalkundig onjuist ge
steld en een pedagogische onmogelijkheid, daar bet kennis van fei ten etc. 
en niet een handeling veronderstelt. 
De opsomming van schooltypen/onderwljssoorten is verwarrend, doordat 
de oude namen (van voor de Mammoetwet) gebruikt worden en niet duide-
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lijk is of "middelbaar" slaat op middelbaar technisch onderv.ijs en/of 
111ictde!baar onderwijs in het algemeen~in de huidige terminologie "voort
~ezet onder\\ijs''. 

)Joti,·ering toelichting-amendering: 
Laatstc volzin bcvat onjuistheden en onvolledigheden. 
L Men zou moeten spreken \'an "leerkrachtenopleidingen" (niet alleen 

kweekscholen leveren leerkrachten) en van beroepsopvoeders (ouders 
zijn natuurlijke op,·oeders die zich ook behoren bezig te houden met 
milieu-educatie). 

2. Door de onvolledige opsomming wordt de laatste volzin uit de tekst en 
de voorlaatste volzin uit de toelichting; die spreekt van "de scholen" in 
het algemeen beperkt. 

3. Technische scholen als leveranciers van notoire milieuvervuilers te 
kwalificeren zou (mogelijk terecht) als een discriminerende generalisa
tie opgevat kunnen worden. Deze zinsnede is dan ook in strijd met de 
D'66-gedachte, die zich verzet tegen elke \'arm van discrimina tie. 

AMENDEMENT 2 indiener: Schuver, afd. Wassenaar 

Betreft 14. 53, regel 3: ondertekend: afd. Wassenaar 

Na "Verplichtstelling van de leerstof is hiervoor noodzakelijk" toevoe en: 
"in het raam van de vakken biologie. aardrijkskunde, na tuurkunde en of 
scheikunde ''. 

Al>!ENDEMENT 3 

betreft 14.57 

Aanvulling en wijziging. 

indiener: Copius Peereboom + anderen 

Centrale, regionale en waar nodig plaa tselijke meld - klachtenkamers met 
een daaraan verbonden bevoegde functionaris (b. v. officier van justitie 
speciaal belast met leefbaarheidsproblematiek). 
In ambtelijke deskundigen en specialisten vrijelijk van hun wetenschap
pelijke inzichten te mogen getuigen. In het geval van ambtelijke des
kundigen oak a! zou hun mening in strijd zijn met de offici!He beleidslijn 
ran hun superieuren of van de betreffende (of van andere) ministers. Alle 
etc. 

AMENDEMENT 4 

betreft 14. 6 

Beginnen met: 

indiener: Terlouw + 4 anderen 

0'66 zal bevorderen dat bij ieder voorstel betreffende landbouw, industriele 
aktiviteiten, energievoorziening, bebouwing, e. d. vooraf wordt bestudeerd 
•at de invloed ervan op biosfeer zal zijn. Als op grand van de huidige ken
nis een redelijk vermoeden bestaat dat deze invloed ongunstig is, is dat 
een doorslaggevende reden om het voorstel af te wijzen. 

Toelichting: 
Landbouwbestrijdingsmiddelen, afval (in aile aggregatie-toestanden) van 
industrie en vervoer, koelwater en energiec<Ontrales, om maar enkele 
dingen te noemen, hebben tot nu toe een vee! te ongecontroleerde invloed 
uitgeoefend op onze biosfeer. Vee! diersoorten zijn a! door de mens uitge
roeid. Vogels en vissen worden in hun bestaan bedreigd. Wetenschap en 
techniek geven in toenemende rna te antwoord op de vraag welke oorzaken 
•~Ike gevolgen hebben voor de biosfeer. De resultaten- zelfs a! zijn die 
niet meer dan redelijke vermoedens - dienen verv.erkt te worden in het 
overheidsbeleid, om daardoor de flora. de fauna, en vooral onszelf voor 
ondergang te behoeden. . 

AMENDEMENT 5 

betreft 14. 6 

toevoegen: 

indiener: J. v. d. Hazel + anderen 

14.65 Door gemeentelijke overheden dienen bij vestiging van nieuwe en 
uitlJreiding van bestaande industrieen strenge normen in acht te worden 
genomen ter voorkoming van milieuverontreiniging. Ten aanzien van bo
dem-, Iucht- en waterverontreiniging dient jaarlijks in de gemeenteraden 
aangetoond te worden, dat het maximaal mogelijke resultaat is bereikt. 
Hierbij dienen de gemeentebesturen, afhankelijk van de plaatselijke om
standigheden, in de te treffen maa tregelen rekening te houden met de con
sequenties ten aanzien van de werkgelegenheid. 

AMENDEMENT 6 

betreft 14. 6 

Toevoegen: 

indiener: J. v. d. Hazel + anderen 

14,66 Stichting van regionale verbrandingsinstallaties voor vernietiging 
van straat- en huisvuil en industrieel afval dient door de gemeenten be
vorderd te worden. Deze installaties moeten zijn toegerust met deugde
lijke voorzieningen om luchtverontreiniging te voorkomen. 

AMENDEMENT 7 

betreft 14. 6 

Toevoegen: 

indiener: Berman + 4 anderen 

14.67 "Het vergunningenbeleid t. a. v. benzinepomphouders dient te wor
den omgebogen, zodat op den duur aileen nog de zgn. "schone" benzine 
kan worden verkocht. Daarnaast dienen er wettelijke maatregelen te ko
men waarbij verplicht wordt gesteld dat automohielen slechts mogen wor
den geimporteerd resp. gefabriceerd, als deze voorzien zijn van inrich
tingen die de luchtverontreinigen tot het technisch mogelijke minimum be
perken11. 

Toelichting: 
Het tweede gedee1te van dit amendement is in minder preciese vorm opge
nomen in de toelichting bij het huidige programmapunt 14.51 (gezondheids
bescherming) en kan beter als volwaardig programmapunt worden loege
voegd. 

AMENDEMENT 8 indiener: Meerburg + 4 anderen 

betreft14. 71 

Wijziging 2e alinea in toelichting: 

2. bindende regels voor de toelaatbaarheid van het lozen van afvalstoffen 
en koel water. 

Toelichting: 
Met de voortschrijdende bouw van grate electriciteitscentrales, ook aan 
de Rijn in Duitsland, is het gevaar niet denkbeeldig dat de temperatuur 
van de Rijn te hoog zal oplopen; het water zou zo warm Nederland kunnen 
binnenkomen, dat wij het niet meer kunnen gebruiken. 
(Zie oak het amendement van Wisse over het koelwaterprobleem) 

AMENDEMENT 9 indiener: Copius Peereboom + anderen 

betreft 14. 73 

. ..... door of namens het Centraal Instituut voor Gezondheidsbescherming. 

AMENDEMENT 10 indiener: Copius Peereboom + anderen 

betreft 14. 74 

Toevoegen: 
Alternatief A. In de toekomst dienen zowel het kwalitatief als het kwantita
uef beheer onder Mn coordinerend beheerslichaam te ressorteren. 

Alternatief B. Als A. Hiervoor wordt voorgesteld een apart staatssecre
tariaat voor Milieubeheersing. 

AMENDEMENT 11 

betreft 14. 76 

Aanvulling: 

indiener: Copius Peereboom + anderen 

Van biologisch niet -afbreekbare was- en verwante middelen. 

AMENDEMENT 12 

betreft 14. 78 

Aanvulling: 

indiener: Copius Peereboom + anderen 

na uitgebreid onderzoek door onafhankelijke deskundigen op overtuigende 
wijze is aangetoond dat het aqua tisch !even aldaar niet ingrijpend wordt 
aangetast. 

AMENDEMENT 13 

betreft 14. 7 

Toevoegen: 
14.79 

indiener: van der Veen + 4 anderen 

Tot fluoridering van het drinkwater dient niet te worden overgegaan, daar 
de invloed van grate hoeveelheden fluor op het leefmilieu niet bekend is. 

Toelichting: 
Wij brengen door fluoridering van het drinkwa ter grate hoeveelheden fluor 
in het oppervlaktewater, het grondwater en de bodem. Niemand kan voor
spellen welke gevolgen dit zal hebben voor het leefmilieu. Temeer daar 
slechts een zeer gering dee! van dit gefluorideerde drinkwa ter voor het 
eigenlijke doel gebruikt wordt, verdient het gebruik van fluortabletjes de 
voorkeur. Deze moe ten dan oak in principe door het ziekenfonds verstrekt 
worden. 

AMENDEMENT 14 indiener: Wisse + anderen 

betreft 14. 7 

Toevoegen: 
14. 80 Teneinde een voortgaande thermische pollutie te voorkomen dient de 
overheid te stimuleren da t: 
a. Nieuw te bouwen centrales zo geplaatst worden dat koelwater kan wor

den gebruikt voor industri!ile doeleinden en stads- en wegverwarming 
Het tot nu toe gevoerde beleid om per regia een grate centrale te 
bouwen, dient hiertoe wellicht omgebogen te worden. 

b. onderzoek wordt gedaan naar andere vormen van energieopwekking 
waarbij geen koelwaterproblemen ontstaan, zoals getijdencentrales 
e. d. 

Toelichting: 
In de diskussienota 'Watervervuiling in Nederland' wordt de lazing van 
warm water te simplistisch voorgesteld. Enkele opmerkingen hie rover: 
1. Bij de lazing van warm water ontstaat vaak een overvloedige flora/fau

na, die daarna bij afkoeling afsterft. Er ontstaat rotting. 
2. Warm water in rivieren, kanalen en meren heeft bij sommige weers

omstandigheden mist tot gevolg. Dit kan scheepvaart, wegverkeer en 
luchtvaart (plassen bij vliegvelden, verwarming waddenzee) hinderen. 
De meteorologische konsekwenties moeten nog geevalueerd worden. 

3. In de nota wordt gesproken over 'autonome koelcircuits'. Wat verstaat 
men hieronder ? 
a. natte koeltorens? Dit zijn grate, lelijke dingen die vee! stratus, 

mist en ijzel kunnen veroorzaken. De meteo hiervan wordt bestu
deerd. 
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b. droge koeltorens? duur en erg groot en lelijk 
c. koelmeren? Dit kan niet autonoom. De electriciteitsproduktie neemt 

zo snel toe (1 00. 000 MW in 2000) da t vrijwel al hct water in Neder
land hiervoor nodig zou zijn <! a 1 ha per MW). 

AMENDEMENT 15 (nagekomen) indiener: v. Montfoort c. s. 

Voor 14. 53 in te voegen i. p. v. voorstel werkgroep: 
"Bij het onderwijs, de vorming en de voorlichting, gericht op ontwikkeling 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de burgers, dient bij
zondere aandacht te worden be steed aan het behoud en het herstel van het 
leefmilieu ''. 

AMENDEMENT 16 (nagekomen) indiener: v. Montfoort c. s. 

Eerste zin van/aan paragraaf 14. 57 vooraf in te voegen/dient te vervallen. 

Toelichting: 
zie hoofdstuk ruimtelijke ordening. 

AMENDEMENT 17 indiener: v. Montfoort c. s. 

Artikel 14. 74 dient te vervallen. 

Hoofdstuk VI 

BEHANDELING BELEIDSPLAN 

De gang van zaken tot nu toe 
Dadelijk na het congres van 13 december 1969 heeft het hoofdbestuur zich 
intensief be zig gehouden met de voorbereiding van de uitvoering van mo
tie 9, de motie waarin het hoofdbestuur werd opgedragen er voor te zor
gen dat nog in 1970- via een democratische procedure - een concreet 
beleidsplan - tot stand komt, waarin - in onder ling op elkaar afgestemde 
voorstellen - de doeleinden en prioriteiten worden gepresenteerd, waar
op D'66 haar beleid zal richten. 
Er werd a! dadelijk een voorlopige procedure vastgesteld, die is afge
drukt in de D'emocraat, die begin januari 1970 verscheen. Onze eerste 
taak was nauwkeuriger aan te geven wat onder een beleidsplan moet wor
den ve rs taan. 
Het hoofdbestuur heeft hierover overleg gepleegd in een speciaal op zon
dag 18 januari 1970 daarover gehouden vergadering. Het bleek niet ge
makkelijk een hiervoor bevredigende definitie te vinden. In die vergade
ring werden tevens namen genoemd voor de samenstelling van de centra
le werkgroep. Het dagelijks bestuur werd gemachtigd om uit deze namen 
een keus te doen. Overwogen werd dat ook enkele !eden van de fractie 
Tweede Kamer in deze werkgroep moesten worden opgenomen, om de in 
de fractie nu aanwezige deskundigheid en georienteerdheid zoveel moge
lijk te benutten. Na een op dinsdagavond d. a. v. gehouden vergadering 
van het DB werden in de loop van de daarop volgende week tot !eden van 
de centrale werkgroep benoemd de !eden Drayer, Linnebank, Nuis, 
Schondorff, Veenhof van de Ven, \Valthuys, van Mierlo, de Goede, Nypels 
en van Beekhuizen. 
Op 31 januari kwam de centrale werkgroep voor het eerst bij elkaar in 
Utrecht. 
Inmiddels was al op 26 januari een brief uitgegaan naar de voorzitters 
van werkgroepen. In deze brief werden de werkgroepen gevraagd om op 
korte termijn een schets te geven van het beleid dat elke afzonderlijke 
werkgroep voorstaat op langere termijn, daarbij rekening houdend met 
de kijk van die werkgrocp op andere beleidsonderdelen. Ook werd de 
werkgroepen gevraagd zo vee! mogelijk de financiele consequenties van 
een en ander aan te geven. In een brief aan alle !eden van D'66 werd ge
vraagd aan de !eden persoonlijk om aan het beleidsplan mee te werken. 
De centrale werkgroep kwam in zijn eerste vergadering (31-1-'70) tot 
de conclusie dat over de aard van een beleidsplan vee! valt te zeggen, 
maar dat men tach pas al doende preciezer zou krmnm zien, wat er wei 
en niet in een beleidsplan thuis hoort. 
Ook werd geinventariseerd water aan "grondstof'' voorhanden was: 
ons omvangrijk programma, de ook vaak uitvoerige rapporten van diver
se werkgroepen en de voorstellen en rapporten die nog bij de werkgroe
pen in bewerking waren. Dit basismateriaal werd door aile !eden doorge
werkt en vervolgens verdeeld onder de !eden van de centrale werkgroep. 
De werkgroepvoorzitters werd telefonisch gevraagd hun werkgroepen 
bijeen te roepen, zo tijdig, dat zij hun beleidspunten en hun commentaar 
zouden kunnen g.even aan de hand van een door de centrale werkgroep van 
21 februari op te stellen voorlopig stuk met kernproblemen en met ge
richte vragen. 
De werkgroepen hebben merendeels prompt gereageerd, al kon het ge
zien de tijdnood, veelal niet meer dan een eerste, onvolledige reactie 
zijn. 
Inmiddels was ook bet manifest van Servan-Scbreiber in Frankrijk gepu
bliceerd en later ook nog - door een van de !eden van de centrale werk
groep. AI deze stukken werden door het fractiesecretariaat rondgestuurd 
aan de !eden van de centrale werkgroep. Het hoofdbestuur wil hier graag 
vermelden dat de fractie inmiddels in de heer M. Engwirda een mede
werker heeft aangetrokken die zich voor een groot dee! van zijn tijd met 
bet secretariaat aan de centrale werkgroep heeft willen belasten. 
Met deze berg van stukken, geproduceerd door de partij in haar program
ma en voorstellen, door de werkgroepen en door de centrale werkgroep, 

(al dan niet speciaal met het oog op bet tot stand brengcn van een beleids
plan) heeft de centrale werkgroep zich van vrijdagavoncl 1:l maart tot 
zondag 15 maart bezig g;ehouden. 
De volgende resultaten zijn te vermelden: 
1. De concretisering van een denkbeelcl over de aard van het beleidsplan 
de voorwaarden waaraan het moet voldoen, en een denkbeeld over de ma
nier die gebruikt kan worden om het te realiseren. 
2. De uitwerking op bepaalde deelgebieden: clit "work in progress" is 
nog fragmentarisch en dus niet op andere onderdelen afgestemd. Op dit 
moment heeft het nog te vee! programma, te weinig plan-karakter om een 
indruk te kunnen geven van het bedoelde eindresultaat. 
Conclusie: het is beter nu aile aandacbt te richten op het afgeronde ba
sisgedeelte, dat ricbtinggevend zal zijn voor het komende werk en dat 
juist daarom zeer gebaat zal zijn bij critiscbe aandacbt van bet congres. 
Men kan er over twisten of hier 11 Uitgangspunten' 1 worden geboden. 
Wij beschouwen bet hieronderstaande als een antwerp voor een vertrek
punt, niet meer, maar ook belangrijk genoeg om er met het congres 
over van gedachten te wisselen. 

Nog iets over de procedure 
!let ligt in de bedoeling om via de fasen 3, 4 en 5 als gepubliceerd in 
boofdstuk VI van de congresdemocraat het beleidsplan door de werkgroe
pen en de centrale werkgroep - gehoord het congres van april - verder 
doen uit te bouwen, ook wat de rekenkundig;e kant van de zaak betreft. 
Het zal zeker zo zijn dat de centrale wcrkgroep nog een of meer malen 
vergadert met de voorzitters van de werkgroepen over het door de lan
delijke werkgroepen thans en ook in een later stadium nog verder aan
gedragen materiaal. 
Het hoofdbestuur beveelt het congres wei aan de procedure niet te strak 
te maken. De ervaring wijst uit dat allerlei onvoorziene omstandigheden 
vertragingen veroorzaken. 
Ook versnellingen zijn gelukkig mogelijk gebleken. 

Een aanzet 
Wat geboden wordt is bet steigerwerk, een plan voor een plan. 
Inhoudelijk legt de werkgroep nog niets voor aan het congres. 
In de eerste plaats omdat de aanpak die wordt voorgesteld de instemming 
van het congres moet hebben voordat de werkgroep ermee verder kan. 
In de tweede plaats omdat weliswaar goode vorderingen zijn gemaakt op 
een aantal rubrieken van het beleidsplan, maar het evenwicht met ande
re, nog niet bestudeerde rubrieken ontbreekt nog. En ten slotte, laat het 
gezegd wezen, omdat pas gaandeweg begon duidelijk te worden welk een 
zee van verschil er ligt tussen een partijprogramma en een beleidsplan, 
waarover hieronder meer. 

Wat is een politiek beleidsplan 
Een politiek beleidsplan is een samenhang;end antwerp voor een rege
ringsbeleid, waarin politieke doelstellingcn met elkaar in verband zijn 
gebracht, zijn gerangschikt naar prioriteit, zijn getoetst op de finan
ciele realiseerbaarheid. 
Het beleidsplan zet de koers uit voor een langere periode en geeft voor 
de eerstkomende 4 a 5 jaar concreet aan welke daden van een regering 
zouden worden verwacht, onvoorziene ontwikkelingen voorbehouden. Het 
beleidsplan wil wensen en mogelijkheden zinvol op elkaar afstemmen, 
uitgaande van de hoofdlijnen die in de programmapunten van D' 66 zicht
baar zijn. Het wil aangeven welke lasten een regering daarmee op zich 
neemt en waar de middelen daarvoor vandaan komen. 
Een dergelijk beleidsplan bestaat in Nederland nog niet. 
De manier om er een te maken evenmin. 
Op het eerste gezicbt zou men vermoedcn dat politieke programma's 
en zeker het onze, voldoende houvast geven voor de conceptie van een 
beleidsplan. 

Dit blijkt niet het geval. Enig houvast geven zij, dat we!, maar in pro
gramma's is evenwicht als structure rend element, niet bij voorbaat ge
steld, en dat geldt wel voor een beleidsplan. Indien een programmapunt 
"een hoogste prioriteit" toekent wordt daaronder nooit een grate voor
rang in een totaal regeringsbeleid verstaan, altijd een relatieve .. oar
rang in dat programma onderdeel. Een hoogste prioriteit in een beleids
plan bestaat eigenlijk niet: daar bangt allcs met alles samen en priori
teiten komen tot uitdrukking in de Jigging; van een evenwicht of in een 
verhouding van een acres in een sector tot die in een andere. 
Een ontwerp-regeringsbegroting is op zicbzelf ook geen beleidsplan. Zo'n 
begroting zou een waardevol sluitstuk van het plan kunnen vormen, niet 
zozeer wat de begrotingsposten zelf betreft maar wel wat hun onderlinge 
stijgings- of dalingstendens aangaat in de komende 4 a 5 jaar. 
Hoe een troonrede er eigenlijk zou moeten uitzien is evenmin een uit
gangspunt, hoogstens een gegeven voor de toelichting op het plan. 
En om de lijst van wat een beleidsplan allemaal niet is te besluiten: het 
is zeker niet identiek met een minimumprogramma voor een regerings
periode, maar natuurlijk >:noet een minimumprogramma wiH uit een be
leidsplan kunnen worden afgeleid. 

De vereisten 
Nodig is in de eerste plaats een visie op ontwikkelingen in eigen land en 
de wereld. Een visie waarin de hoofdlijnen van hetgeen ons als D'66 aan
gaat worden zichtbaar gemaakt. Er zijn hoofdlijnen die wij zullen steu
nen en hoofdlijnen die wij zullen bestrijdcn. Om dat te kunnen moeten zij. 
zichtbaar zijn en toetsbaar aan wat wij willen. Het ontwikkelen van een 
visie daarop is zowel een zaak van pragmatische politiek als van wijsge
rige reflexie. Daarbij blijkt bij herhaling dat D'66 wi!l werkt in een idee, 
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maar niet in cen ideologie. De vier hoofdlijnen waarlang·H hd IH•l<•idsplan 
w.ordt aangczct (waarover hierna me8r) hebben dt• opt•niH'id \':111 ideei5n. 
met de geslotenheid van een ideologie. Nodi!-{ is in dt• twl'edc plaah; L'cn 
stcl \'Oorwaarden waaraan het plan moet voldoen. 

-!'lannon hebbcn de neiginJ.( cen loekomsl dichl lc limmeren: 
dat zijn slcchle plannen. Hel beleidsplan moel J.(ericht zijn op het con
tinu open en hewerkbaar houden van de toekomst en de rujmte voor 
toekomsiige beslissingen. 

- Het plan moel met name gericht zijn op vergroting van de beslissings
ruimte van burgers en lagere bestuursorganen: 
wat niet persC centraal bes1ist moet worden dient gebracht te worden 
hij degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de beslissingen. 

-Bet plan moet doorkruisbaar zijn. Het dient daartoe de toekomstige 
keuzemomenten zichtbaar te maken en \~aar mogelijk alternatieven te 
bieden. Als men later een detail of een uitJ.(angspunt opnicuw aan de 
orde wil stellen moet dan kunnen. Het plan zij een werktuig, geen juk. 

- Een heleidsplan is mede daarom een geheel van voortdurende plan-pro
cedures: het kon best eens zijn dat het op gang brengen daarvan het 
belan~-rijkste dee! van het werk wordt. 

- Ondanks deze middelpuntvliedende voorwaarden blijft de eis stP.an, dat 
het plan helder en duidelijk is in zijn bedoeling, zoveel mogelijk voor 
een uitleg vatbaar. een met getallen gestaafd on twerp voor een lands
beleid volgens D'66. 

- Tens lotte: het plan moet zo leesbaar e•l begrijpelijk zijn dat het een 
functie gaat krijgen in de politieke bewustwording van het volk. 

De methode 
Er zijn, het werd al genoemd, een aantal hoofdlijnen bloat te leggen die 
len stelligste tot de ideeen van D'66 behoren. Deze lijnen, meer nog dan 
de vele andercn die kunnen worden aangewezen staan als een schering op 
de inslag van onze programmapunten. Zij worden gebruikt als de binden
de. structurerende elementen, die een beleidsplan maken tot wat het 
moet zijn: een samenhangend ontwerp, een weefsel. dat alle zaken met 
elkaar in verband brengt. 
Het noemen van deze "scheringslijnen" is nodig. maar niet voldoende. 
Zij zullen later precies moeten zijn gedefinieerd en zodanig toegelicht 
dater ~reen misverstanden over mogelijk zijn. 

De vijf hoofdlijnen zijn: 
De open maatschappij. 

- de leefbaarheid. 
- de rechtvaardige verdeling van de welvaart in Nederland en in de 

\\'ereld. 
- de ontplooiing van de menselijke vindingsrijkheid: de cultuur. weten-

schap. techniek. 
- vrede en veiligheid. 

Voordat deze lijnen nader worden bezien kan worden opgemerkt dat nog 
een zesde erhij zou horen nl. 
- de continue en stahiele economische groei. 

lnderdaad zou deze zesde als hoofdlijn kunnen worden aangemerkt, ware 
het niet dat hij met alle andere in wisselwerking staat, en wei op pen 
ll'ijze die telkens de vraag mogelijk maakt: welk offer is men bereid te 
aam'aarden t. a. v. de economise he groei indien men aan de vijf anderen 
duidelijke eisen stelt. In de structuur van het beleidsplan vervult daarom 
deze zesde lijn niet een functie in het weefsel, maar is veel meer een 
eerste. allereerste toets van het geheel. Bij elk snijpunt in het weefsel 
kan men de vraag opnieuw stellen. 
De continue en stabiele economische groei is daarom niet een lijn op 
zichzelf maar een die telkens moet worden afgewogen tegen de als wezen
lijke ervaren andere lijnen. 

Hoofdstuk VII 

VERSLAG PENNINGMEESTER 
Algemcen: 

Hierbij hebben wij het genoegen U hct financieel overzicht over het boek
jaar 1969 aan te bieden. 
Het voordelig sal do is verge leken met 196R teruggelopen met f 1. R49, 07. 
ter.ijl de contributies zijn gestcgen met f 19.060, 47. 
Een en ander is veroorzaakt door de gestegen loonkosten met f 13.337. 70. 
door de informa tie Democraa t ad J 12. 3 03 . 80. 
Bij het houden van congressen werd er vanuit gegaan. dat deze in beginsel 
zichzelf moesten betalen. Over hct algemcen is dit bevredigend verlopen. 
al moet betreurd worden. dat hierdoor d<• kostcn v·an de deelncmcrs Hij 
hoog Mren. Van het voordelig sal do is J 770. 99 naar de vcrkiczings
reservc gebracht. terv.ijl v·an het restanl ad .f 11. :;:;1. H:;. hct nadelig sal
do ran Dcmocraat over de jarcn 196H en 1969. afgeboekt dient te worden. 

Balans per 1 januari 1969 

Kas. Bank. Giro 
Machines en Inventaris 
Voorraad drukwcrk 
\ht'aarborgsom pand 
N. T.O. div·erscn 
N. T. 0. subsidie T.V. 
Voorui lbctaalde afdrachten 
aan afdelingen 
Exploi ta tie sal do 

I 8784.or; 
- 1:;24:;.2H 

12:;o.--
17:Jo. --
222K.:;o 
2000.--

l:l2G. :Hi 
4H:l:l. :;o 

.L:l7417.70 

Krcditcurcn .f 
Leningen \'an ]eden
Alhct. machines 
1\fdrachtcn afd. 
N. T. B. B. llcmo·· 
craat 
Vooruitontvangen 
contributies 

J44fi7. -
:n <JO, -
!):~H4, fiO 
174G,GO 

H£;4G.KO 

_[ :l7417. 70 

Baten en lasten over het boekjaar 1969 
Afschr. machines en 
inventaris 
Loncn en soc. lasten 
Huisvestingskosten 
Vergaderkosten 
Ka n loorbcnodigdheden 
({ent.c en bankkosten 
Onderhoud machines 
Adresseerkosten 
Assuranties 
l{cprescnta tickoslen 
Tclefoon 
Porto en Postbus 
Stencils. papier. inkt 
Pap1er en enveloppen 
Programma's 
De Keuze van D'66 
Kansgeverscheques 
Vergaderkosten 
Informa tie en congres 
democraten 
Documentatie 
Rciskosten secretaris 
Deklaraties 
Persconfcrenties 
AdYcrtenties 
Hadio en Televisiekosten 
Zaalhuur congressen 
Diycrse congreskosten 
Afdrachlen afdelingen 
Naar algemene reserve 
Naar \'erkiezingsfonds 

Verkiezingsfonds 

Verkiezingskosten 
Proef campagne 
Naar verkiezingsreserve 

.r :l972. 04 
- 4047fi.4G 
- 1oo:;s .. )H 

1000.20 
134.40 
36K.7K 
496.2:; 
179.90 
3::>6.23 
2324.~2 

396::>. 97 
7332,48 
2117.44 
6703.46 
2630.--
2300.--
3:;24.61 

- 12303.80 
418.29 
G34.20 

3;)37.78 
234.47 

1164.96 
6623.65 
2665.--
1910.19 

- 20875.20 
- 12031,86 

770.99 

J 717.65 
8319.54 
5500.--

Balans per 1 januari 1970-
Kas. Bank, Giro f 21489. 93 
Machines en inventaris - 12076. 84 
Waarborgsom pand 17:i0. --
Voorraad drukwerk 2375.--
N. T. 0. diYersen 2000.--
Vooruitbetaa1de af-
drachten een afdelingen 902.80 

f 40594.:)7 

Toelichting: 

Conlributies J I OH4!iG. I 2 
llijdrage aanhangers 
Bijdrage dona teurs
Giften 
Subsidie T.V. 
Huur Votometer 
Kansgeverscheques
Bijdrage congres 
Den Haag 
Bijdrage congres 
Amsterdam 
Verkopen rapporten 
programma's etc. -

Bijdrage Verk. 70 
brief aan !eden f 
Bijdrage Ver. 70 
proef campagne 
reservering 

Krediteuren f 
Leningen van !eden
Afbet. machines 
Afdrachten afd. 
Vooruitontvangen 
contributies 
Verkiezings
reserve 
Alg. reserve 

4~:i.--

2:i2 .. )() 
1946.). 7.) 
:;ooo.--
1402 .. )0 
79.).--

5242. 2.) 

7i29.20 

11227.--

2339.20 
770.99 

24486.18 
2600.--
466.80 

1316.73 

4314.--

3300.--
1710.86 

f 40394.37 

Declaraties-Giften : De deklaraties die in de vorm van een gift aan D'66 
zijn geschonken in 1969 bedragen .f 53.481, 98. Gillen hoven de 2500,00 zijn: 
N.N. f 2770,-, N.N. f 2750,--, N.N. f 3135,--, N.N. f 2790,-- N.N. 
2630,--. N. N. 2832,03. 
Deze zijn niet in de posten Deklaraties en Giften op de rekening van baten 
en lasten opgenomen. 

Algemene reserve per 1-1-1969 f 4833.60 neg 
voordelig saldo 1969 - 12031.83 

Nadelig saldo demo
craa t 19GH-19G9 

per 1-1-1970 

J 7218.33 

:;:;o7 .49 

1710. ~6 
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Financieel overzicht Democraat 1969 
Rekening Eaten en Lasten van 1 november 1968 t/m 1 januari 1970. 

Abonnementen 
Losse verkoop 
Advertenties 

Drukkerij 
Porto 
Adresseerkosten 
Redactiekosten 
Girokosten 
Affiches 
Diverse kosten 

Nadelig Saldo 

f 13.897,19 
2.354,04 

362,23 
358,49 
57,--

200,50 
44,05 

3.822,38 

f 12.457,50 
226,37 
767,25 

Eindbalans per 1 januari 1970 

Giro f 421,44 
Nadelig Saldo 1968 
Nadelig Saldo 1969 

1. 685,11 
3.822,38 

Krediteuren f 5.928,93 

i~~ij,,~g~~:j, 

De activa en pas siva zijn overgenomen door de partij en de nadelige saldi 
over 1968 en 1969 ad f zijn afgeboekt van de a!gemene reserve. 

Verslag kascommissie 

De Kascommissie heeft de boeken van Democraten '66 over het jaar 1969 
gecontro!eerd en akkoord bevonden. Zij stelde met tevredenheid vast da t 
de penningmeesters kan hebben gezien om voor het eerst in het bestaan 
van de partij het verslagjaar met een batig saldo te eindigen. 

Desondanks meent de Kascommissie het H. B. in overweging te moe ten 
geven om in de toekomst, meer dan in het verleden, bij het opzetten van 
bepaalde akties de financHHe konsekwenties te overwegen, gezien de zeer 
geringe middelen die onze partij te dienste staan. 

De Kascommissie stelt de A. L. V. voor de penningmeesters voor hun be
leid over het jaar 1969 de charge te verlenen. 

Begroting 1970 

las ten 

afdrachten 
Democraat 
personeelskosten 
au toma tisering 
huur 

f 26075,-
- 15000,--
- 47000,--

elektrici tei t, gas, water -
schoonhouden sekre-

5000,--
7349,--
501,--

tariaat 
telefoon 
porto 
kantoorkosten 
documentatie 
papier, drukwerk 
programma's 
stencils etc. 
rente 
vergaderkosten 
regiokosten 
aanschaf sekretariaat 
zaalhuur congressen 
onvoorzien 
radio- t.v. 
reservering verkie
zingen 

Verkiezingsfonds 

las ten 

Staten verkiezingen 
Raadsverkiezingen 

1600,--
2500,--
6000,--
2000,--
475,--

3000,--
8000,--
6500,--
1000,--
3000,--
5500,--
3500,--
4500,--
1500,--

P.M. 

- 22750,-

U~~2J~l1~-;,-;, 

f 30000, --
10000,--

baten 

contributies 
giften 
dona ties, nan
hangers 

f 140625,--
12000,--

verkoop rapporten, -
programma's etc. 
huur votometer 
advertenties in De-

1000,--
8500,--

1000,--

mocraat 
diver sen 
subsidie t.v. 
congresbijdrage 

baten 

reservering 1969 
reservering 1970 
tekort 

1000,--
625,-
P.M. 

8000,--

f 5500,--
22750,--
11750,--

L~i~~~~,;:,;:, 

Toelichting op de begroting 

Contributies 

Aantelleden per 1 januari 1970 
!eden die hun lidmaatschap niet 
zullen continueren 
nieuwe !eden tot l juli 1970 

:!: 300 
±1000 

nieuwe !eden van 1 juli 1970 tot 

31 december 1970 

6000 !eden :l f 22,50 contributie 
500 !eden :l f 11,25 contributie 

5300 

700 

± 6000 

+ 500 

f 133000. --
5623.--

De contributie per lid is berekend naar de gemiddelde contributieonn·angst 
over 1969. 

Overige ba ten 

De overige baten zijn begroot naar de ontvangsten over de jaren 1968-'69. 

Afdrachten 

20% van de contributies, donaties en reglstratiekosten. 

Democraat 

Voor 1970 zijn 8 democraten begroot _: f 1900,-- per exemplaar. 

Personeelskosten 

De personeelslasten per 1 januari 1970 zijn f 34.000, --. Er is voor 1970 
ruimte geschapen voor een geringe loonsverhoging van 2: f 2500,--, en een 
uitbreiding van de sekretariaatsbezetting met 1 medewerker met ingang 
van 1 april tegen een salaris van± f 1000,-- bruto. 

Automatisering 

Begroot op de offerte van juli 1969. 

Aanschaf machines sekretariaat 

Er is dringend behoefte aan een fotocopleerapparaat, een dicteerapparaat, 
opbergruimte en kantoorinventaris. Hiervoor is f 3500,-- begroot. Even
tuele andere noodzakelijke investeringen zullen moeten worden gefinancierd 
uv H.utgere rermiJll. 

Radio - t.v. kosten 

Deze kosten zullen volledig gedekt moeten worden door de subsidie voor de 
L v. -uitzendingen. 

Overige lasten 

De overige lasten zijn begroot naar de uitgaven over de jaren 1968-1969 
verhoogd met een ree!e kostenstijging van 5% voor 1970. 

Verkiezingen 

Voor de verkiezingen in 1970 is door het d. b. in 1969 reeds besloten een 
bedrag van f 40.000,-- hiervoor te besteden. De reserveringen zijn echter 
f 28250,--, zodat een tekort in dit jaar ontstaat van f 11750,--. 

Algemeen 

De posten liquide middelen, achterstalllge contributies 1969 en diverse 
' vorderingen zullen de post crediteuren goeddeels dekken. Een en ander 

houdt in dat bij het huidige ledenbestand nag geen gelden vrijgemaakt kun
nen worden voor vergoeding van declaraties, afbetaling lening ad f 2600,
de schuld over 1967 aan de afdelingen en een verdere uitbreiding van de 
personeelsbezetting op het sekretariaat. 
Voorts is het onverantwoord om het jaar 1970 af te sluiten met een tekort 
van f 11750,- daar in 1971 de verkiezingen voor de Tweede Kamer voor 
de deur staan en hiervoor zal waarschljnlijk een grater bedrag moeten 
worden uitgetrokken dan voor Staten- en raadsverkiezingen. 
Deze campagne zal echter gefinancierd moeten worden op langere termijn 
door een lening, af te beta! en in twee jaar. 

H. H. A. Dijsselbloem, 
penningmeester. 
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Hoofdstuk VIII 

VAN DE FRACTIE 

De Goede/Bakker/De West 
1\i.i de parlcmentaire de batten 0\'er de situali<-' van d(' koninkrijkspartners 
Suriname en de .Nederlandse Antillcn (17 /2/' 70) vcrwcc.s De (ioedc naar 
het standpLmt dnt de fraciic vorig jaar had ing\'nomen: NPdcrland moct het 
initiatief nomen tot hcrziening van Statuui. aangepast aan de gewenste 
ont\\'ikkeling in de toekomst waarbij opzegging niPt tot de onmogelijkheden 
moet behoren. Ter voorbcreiding ctaarvan zoudcn koninkrijksrcgering en 
koninkrijksparle1ncnt uiterlijk in 1 D70 hi,ieen moe ten komen. Nederland 
zou verder duidelijk moe ten n1akcn we Ike uitlcg lwt gccft aan art. 4:1 Sta
luut, dat elk van de partners de plicht oplc~><t te zorgcn. voor do verwc
zenlijking van de fundamcntele mensclijke rPchten en vrijheden. de rcchts
zekerheid en deugdelijkheid van bestuur. Tens lotte (aldus nog steeds De 
Goede in 1969) zou Nederland haar op\'atting- n1oeten geven over de waar
horgen bij de verkiezingen in Surinan1e en de Antillen die toen nog gehou
den moesten worden. 
Intussen is de situatie duidelijk veranderd. In Suriname lijkt de Iucht 
voorlopig weer helder, Maar de gebeurtenissen op de Antillen (de op
stand van 30 1nei 1969) toont de noodzaak van structurele veranderingen 
aan. Blijkbaar zijn dit soort explosies nodig on1 Nederland met de neus 
op de realiteit te drukken, 
Hoofdbezwaar van de huidige situatie, aldus de Goede: dat de Nederlandse 
regering ingevolge het Statuut verplicht is militair op te treden om de be
staande orde te handhaven terwijl het op die orde geen invloed uitoefent. 
Daar moet zo snel mogelijk een eind aan komen, Voorts: het is ondenk
haar dat de internationale ont-kolonisering aan Nederland en de rijksde
Ien voorbij zal gaan. Conclusie: een andere vcrhouding, leidend tot zelf
standigheid binnen afzienbare termijn. De Goede legde deze opvatting 
neer in een motie, die verworpen werd. 
Argument van de tegenstemmers: de opvatting· gaat dwars in tegen die van 
Suriname en de Antillen, initiatief moet uit de andere rijksdelen komen, 
Feit is echter dat de PNP (een van de Surinaamse regeringspartners) wel 
degelijk zelfstandigheid binnen afzienbare tijd voorstaat. De Surinaamse 
regering werkt bovendien aan een "zelfstandigheidsplan" dat ook sociaal
economisch wordt onderbouwd. En voorts verschenen op de dag van het 
tweede kamerdebat persberichten inhoudende dat de meerderheid van 
het Antilliaanse parlement evenzeer aandringt op zelfstandigheid binnen 
afzienbare termijn. Nederland echter laat de zaak op zijn beloop en 
wacht tot het initiatief elders wordt genomen, Vooral gezien zijn militai
re verplichtingen zou Nederland echter tach ook wei een eigen opvatting 
moeten hebben, 

Over de ontwikkelingshulp aan de West zei de Goede (evenals vorig jaar) 
dat een groter dee! aan op meer directe wijzen ten voordele van de be
volking moet worden gebruikt. --bijv, voor de bestrijding van het onvoor
stelbare krottenprobleem, Alleen a! op de Antillen zijn minstens acht
duizend krotten, volgens de Antilliaanse definitie van "krot", Het bouw
programma is momenteel 750 huizen per jaar, waarvan alleen al 500 no
dig zijn om de bevolkingsgroei onder te brengen. De sane ring (met be
hulp van de resterende nieuwbouw van 250 per jaar) zal op die manier 30 
a 35 jaar vergen, 
Inzake de besteding van de ontwikkelingshulp diende De Goede eveneens 
een motie in--ook verworpen. 

Tekst van be ide moties: 

(1) De Kamer, 
van oordeel, dat het Statuut voor het Koninkrijk, gelet op de snel 
veranderende omstandigheden in Suriname en de Nederlandse An
tillen, geen pas send kader meer biedt voor toekomstige ontwikke
lingen op langere termijn; 

dat het huidige Statuut Nederland verplichtingen oplegt -- speciaal 
wegens art. 43 -- die het in redelijkheid niet k a n nakomen, zon
der verwikkeld te raken in binnenlandse conflicten in de overzeese 
rijksdelen; 

dat ook Nederland, naast Suriname en de Ned. Antillen, een v1s1e 
behoort te ontwikkelen op de toekomst van deze rijksdelen en niet 
!anger een afwachtende houding behoort aan te nemen; 

nodigt de regering uit, het lnitiatief te nemen tot vervanging van 
bet Statuut door nieuwe staatkundige verhoudingen en tot dat doe! 
een aanvang te maken met gezamelijke bestudering -- door Ne
derland, Suriname en de Ned. Antill en -- van wenseiijkheden' 
en mogelijkheden, die leiden toe zelfstandigheid der overzeese 
rijksdelen binnen een afzienbare termijn, 

(2) De Kamer, 
van oordeel dat de sociale omstandigheden -- met name de wo
ningsituatie -- voor grote bevolkingsgroepen in Suriname en de 
Ned. Antillen dringend verbetering behoeven; 

dat ter leniging van die behoeften een groter deel van de Ned. ont
wikkclingshulp aan sociale projccten dient tc worden bestced; 

vcrzoekt de ltcgering met de ltcgcringcn van Suriname en de l\'cd. 
Antillen in ovcrle!-{ tc tredcn tot opstcllin)..!; van cen sane rings- en 
woningbouwplan, waarbij de krotopruiming in die rijksdelcn op kor
te termijn op grate .schaal zal worden aangcpakt. 

Visser /Luns/Buitenlandse Zaken 
Visser bleek hel bij de begrotingsbehandelin~ buitenlandse zaken (10/2/ 
'70) helemaal nict cens met proL l'atijn die in de Int. Spectator heeft 
gcschreven dat de Ned. buitcnlandsc politick zovecl "gcraffineerder en 
interessanter" is dan de vole critici wel eens menen. 

Men windt zich wei op over zaken als Portugal, Vietnam en Grieken1and 
waar Nederland zo weinig aan kan docn al dus Patijn -- maar denkt nooit 
aan de EEG-politiek waarin Nederland een belangrijke rol speelt, Volgens 
Visser echtcr zijn zaken als Vietnam, Griekenland en Portugal wel dege
lijk recel, Vietnam bijvoorbeeld is van groot belang voor het binnenlands 
politieke klimaat van de VS en daarmee voor de hele westelijke wereld van 
betckenis. Misschicn houden we ons niet te vee! met dat soort zaken be
zig, maar vceleer te weinig. Visser bepleitte daarom een "geengageerde" 
buitenlandse politiek, zowel idealisme als realisme inhoudend. 
Luns, aldus V., is nog steeds even apathisch als vroeger wanneer hij 
voor een internationaal forum een mening moet geven. Het Nederlandse 
stemgedrag bij de VN-resoluties over de Portugese koloniale gebieden 
kan hier als testcase gelden, Tijdens de openbare commissievergadering 
van de tweede kamer afgelopen zomer werd het Ned. stemgedrag t, o, v, 
van voorg-aande VN-resoluties over dit onderwerp van alle kanten veroor
deeld. De minister beloofde tijdens de op. comm, vergadering het stem
gedrag te veranderen. 
Visser: 'i Een eenvoudig parlementarier heeft dan het gevoel dat hij een 
miniem puntjc heeft gescoord, Zij die nog sceptischer zijn dan kamerle
den -- dergelijke personen schijnen te bestaan -- zeggen slechts: "Wait 
and see". 
Alle moeite bleek ech ter voor niets te zijn want bij de stemming in de VN 
in november j, 1. onthield Nederland zich weer. "Als aardig gevonden ver
fijning heeft Nederland zich deze keer ook onthouden van het geven van 
een stemverklaring, zodat wij nu helemaal in het duister tas.ten over de 
achtergronden van de Nederlandse houding, Ik (aldus Visser) onthoud mij 
niet van mening hierover. Ik vind het een treurige zaak zowel om de zaak 
zelf en tevens omdat het gemeen overleg tussen regering en kamer op de
ze wijze verder devalueert". 
Luns lichtte later toe dater tussen de Nederlandse houding van '68 en die 
van '69 geen verschil was. Argumentatie gaf hij niet, beloofde slechts 
er met het parlement nog wel eens over te willen praten. Visser kwam 
met een motie die na wijziging werd aangenomen. 

Bij het onderwerp Europese veiligheid gaf Visser een idee door van de 
subgroep Oost-West van de D'66-werkgroep buitenland: vervang de ver
warrende hoeveelheid bilaterale contacten door wat structuur in de vorm 
van een Europese veiligheidscommissie die de standpunten moet verza
melen en rangschikken en een coordinerende funktie kan vervullen bij de 
contacten ter voorbereiding van de conferentie. Luns antwoordde dat 
reeds in die richting was gedacht (voorleggen aan de Groep van Tien) 
maar dat de Sovjet-Unie niet wilde. Visser suggereerde als mogelijke op
lossing nog een soort troika van bijv. Nederland, Finland en een nader 
aan te wijzen Oost- Europees land. 

Visser keurde de "ongeengageerde en ongeihteresseerde" houding van 
Nederland t. a. v. Vietnam af. Men hoeft zich geen illusies meer te rna
ken. De Amerikaanse Vietnam-politiek is steeds duidelijker een fiasco, 
Visser verwees naar de voorstellen die Harriman (ex-delegatieleider in 
Parijs) onlangs heeft gedaan: gefaseerde maar konsekwente en onvoor
waardelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Deelt de rege
ring die opvatting en zo ja wil zij dat dan aan Washington doen weten? 
In Luns antwoordde dat de regering de opvatting van Harriman niet deelt. 
De minister legde in zijn antwoord sterk de nadruk op het zelfbeschik
kingsrecht van Vietnam waarop Visser interrumpeerde met de vraao·: wat 
komt er eigenlijk terecht van het zelfbeschikkingsrecht in zowel Zuid
Vietnam als Noord-Vietnam? In de politiek van de laatste tientallen jaren 
helemaal niets. Zelfbeschikkingsrecht klinkt mooi maar als er niets van 
terecht komt is er weinig reden om het als discussieonderwerp te conti
nueren. De motie die Visser over dit onderwerp indiende werd verworpen. 

Bij het onderwerp China en de V. N. pleitte Visser voor toepassing van 
de "twee staten-theorie", d. w. z, China en Formosa beide lid van de V, N. 
en China bovendien lid van de V. raad. De kwestie is helemaal in een im
passe, er zit niet de minste beweging in. Kan Nederland niet icts doen 
om toepassing van de "twee staten-theorie" te bereiken? En indien dit 
geen succes heeft wil Nederland dan meedoen aan de harde oplossinp;: uit
stoting van Formosa en toelating van China? Dat is, aldus Visser, wel 
een zwa~rwegende stap maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. 
Luns we1gerde. In tweede termijn leidde het onderwerp tot een g;eemo
honeerd interruptie-debat waarbij Visser van Berkhouwer (vvd) te !wren 
kreeg dat hij door uitstoting van Formosa een bevolking van dertien mil
JOen buiten de V. N. zou plaatsen --" net zo vee! als de Ned. bevolking". 
Geelkerken (arp) noemde de door Visser voorgestelde oplossing "immo
reel", Visser antwoordde dat je met het bevolkingscriterium nergens 
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komt: Duitsland en Korea zijn ook geen lid. Verder wees hij er op dat 
zijn opvattingen niet zo vreemd en extreem is als een dee! van de kamer 
deed voorkomen. "Het is een opvatting, die b. v. door !an den als Frank
rijk en Engeland wordt gesteund in de Verenigde Naties". 

Tekst van de moties: 

(1) De Kamer, 
gelet op de discussie tussen Regering en Kamer in de openbare com
missievergadering van 30 juni 1969 over problemen betrekking heb
bend op de VN; 

in het bijzonder in herinnering brengend de daar door de minister 
gedane uitspraken inzake het stemgedrag van Nederland bij reso
luties inzake het verlenen van ze1fbeschikking aan de Portugese ge
bieden in Afrika; 

betreurt het stemgedrag van de Nederlandse delegatie inzake een 
soortgelijke resolutie (rr. 2507) tijdens de 24ste zitting van de Al
gemene Vergadering op 28 november 1969; 

De motie werd ingediend met in de laatste alinea de woorden "keurt ar'. 
Tijdens het de bat bleken de confessionele partijen een heel eind mee te 
gaan met Vissers kritiek. Steun aan de motie wilden zij echter alleen ge
ven als de woorden "keurt af" vervangen werden door 11 betreurt". Na 
lange aarzeling besloot de fractie hieraan toe te geven. Een aangenomen 
motie waarin het stemgedrag wordt "betreurt" leek haar waardevoller 
dan een verworpen motie die "afkeurt". Bij de stemming bleek derhalve 
de SGP ook de VVD tegen te zijn -- al stemde (bij zitten en opstaan) de 
VVD-fractie per ongeluk v66r. 

(2) De Kamer, 
van oordeel dat een snelle konsekwente terugtrekking van de Ame
rikaanse troepen uit Vietnam volgens de lijnen van het plan-Harri
man wenselijk is; 

verzoekt de regering tegen de regering van de VS van een zelfde 
inzicht te geven. 

De motie werd verworpen. 

De fractie heeft verder steun gegeven aan een motie-Dankert (medeon
dertekening door Visser) waarin verontrusting wordt uitgesproken over 
leveranties van wapens aan Portugal die in Afrikaanse gebieden worden 
of kunnen worden gebruikt. De motie nodigt de regering uit bi i de waoen
leverende bondgenoten aan te dringen op eerbiediging naar letter en geest 
van de desbetreffende VN-resoluties. De motie behaalde geen meerder
heid. De fractie steunde de motie-Van der Spek over de volkenrechtelijke 
erkenning van de DDR. De tekst van de motie was in overeenstemming 
met ons partijprogramma. Ook deze motie werd verworpen. 

Dijkstra/Bakker/Verkeer en Waterstaat 

Bij de behandeling van de begroting van verkeer en waterstaat (24/2'70) 
toonde Dijkstra zich kritisch over de magere opmerkingen die minister 
Bakker in de begrotingsstukken maakte over het Zeehavenbeleid, vooral 
omdat enkele maanden na de begrotingsindiening de minister wiH in staat 
was een substantiele rede te houden. Dijkstra pleitte voor een internatio
naal zeehavenbeleid voor althans de Westeuropese zeehavens, met gelijk
stelling van vestigingsvoorwaarden en berekening van exploitatiekosten 
(evt. subsidies). Men zou bijv. kunnen beginnen met een inventarisatie 
van deze punten. Als voorbereiding van een later te voeren politiek ge
sprek over een internationaal beleid zou een studiegroep werkzaam kun
nen zijn bestaande uit deskundigen die emotioneel niet aan de eigen ha
vens zijn gebonden. 
Dijkstra drong er voorts op aan dat de maatschappelijke kosten van zeer 
grote mammoetschepen (van een half miljoen ton of meer) doorberekend 
zouden worden in de prijzen van deze schepen. Hij dacht hier aan kosten 
tengevolge van vergroting en uitdieping van havens, uitbreiding van het 
wegennet, spoorwegen enz. in een al vollopende agglomeratie als Rijn
mond. Verder vroeg Dijkstra zich af waarom minister Bakker onlangs 
alleen sprak over "pijpleidingstraten" tussen Waterweggebied, Schelde
bekken en IJmond. Waarom geen pijpleidingstraat naar de Eemsmond 
in het noordoosten van Groningen? 
Dijkstra vond dat er spoed geboden was bij het werk van de commissie 
Falkenhagen die een onderzoek instelt naar de wenselijkheid van een 
tweede nationale luchthaven. Hij verzette zich tegen de door Schiphol 
voorgestelde vijfde landingsbaan langs Hoofddorp in noord-zuid richting. 
Geluidshinder. In 1967 beloofde minister Bakker "binnen enkele maanden" 
een wijziging van de luchtvaartwet ter bestrijding van geluidshinder. Dijk
stra dreigde met een motie waarna de minister toezegde nog voor het zo
merreces .. met een wetswijzinging te zullen komen. Voorts bepleitte hij 
een betere be manning, betere contacten met burgers, meer geld en meer 
bevoegdheden voor het Informatiecentrum-~ •luidshinder Schiphol. 

Bij het onderwerp openbaar vervoer stelde Dijkstra dat de beslissing ove.r 
de aanleg van de Schiphollijn niet hoeft te wachten op de balanssanering 
van de Ned. Spoorwegen. De overheid zelf moet de sanering doorvoeren 

en hoeft niet op zichzelf te wachten. Dijkstra steunde de motie-Van Thijn 
door medeondertekening. De motie die v raagt om het besteksklaar maken 
van de Schiphollijn (d. w. z. te beslissen tot aanleg) werd z. h. s. aange
nomen. Staatssecretaris Keyzer zal hem echter niet uitvoeren. 
De overheid, aldus Dijkstra, heeft nog gcen werkelijk openbaar vervoers
beleid. Zelfs de verdelingsnormen waarop men nu al drie jaar lang dertig 
miljoen aan de grote steden geeft voor hun verliezen op het openbaar ver
voer zijn nog steeds niet definitief vastgesteld. Hetzelfde kan gezegd wor
den van de vijftien miljoen die nu aan het streekvervoer worden gegeven. 
Dijkstra pleitte voor een nieuwe grate wet op het openbaar vervoer, waar
in dit beschouwd wordt als een systeem van elkaar aanvullende voorzie
ningen. Verder moet er een duidelijk beleid komen voor de binnensteden, 
inclusief het openbaar vervoer. 

In dit beleid zouden eventueel zwaardere lasten moeten worden gelegd op 
het particuliere vervoer in de binnenstad. 
Dijkstra herhaalde zijn klachten van vorig jaar over de ondoorzichtige op
stelling van de begroting Rijkswegenfonds. Het is de kamer volstrekt on
mogelijk enige controle uit te oefenen omdat behalve de onoverzichtelijke 
opstelling bovendien de veranderingen in de prognoses van bouwtijd en 
bouwkosten niet goed zijn te vinden. In 'G9 beloofde minister Bakker aan
zienlijke verbeteringen naar het resultaat was dit jaar een nog grotere 
warboel. Dijkstra toonde zich daarover zeer verontwaardigd omdat hier 
het beleidscontrolerecht van de kamer in het geding is, de toezegging zon
der enige uitleg niet was nagekomen en omdat de presentatie van Rijkswa
terstaat ook in andere begrotingsstukken noal slecht is. Dijkstra maakte 
zijn bezwaren met een groot aantal voorbeelden duidelijk en diende ten
slotte een motie waarin hij eiste: -- verbetering van de opstellingen voor 
1969 en 1970 binnen enkele weken zodat de openbare commissievergade
ring die de kamer op 24 maart aan verkeer en waterstaat zou wijden be
ter voorbereid zu kunnen plaatshebben; 
-- een overzicht van de geraamde kosten tot en met 1974 en van de ge
raamde inkomsten van het Rijkswegenfonds; 
-- een geheel gewijzigde presentatie bij de volgende begroting. 

Minister Bakker erkende dat de presentntie grondige herziening behoeft 
en beloofde tijdig voor 24 maart met eon verbeterde versie te komen. 
Eveneens voor die datum zou hij een raming van kosten en baten aan de 
kamer overleggen. De minister verklaarde zich bereid tijdens de openba
re commissie vergadering van 24 maart met de kamercommissie nader 
te overleggen over de toekomstige presentatie. Aan de hand van dit over
leg zou hij de presentatie van de begroting 1971 geheel willen herzien. 
Deze ministeriele toezeggingen waren voor Dijkstra reden om zijn motie 
in te trekken. 

0'66 in Bergen op Zoom 
Het plaatselijk afdelingsbestuur van D'G6 heeft in een uitvoerig rapport, 
dat onder meer is gezonden aan het college van Burgemeester en Wet
houders en de gemeenteraad van Bergen op Zoom zijn visie gegeven op 
het verkeerscirculatieplan dat, zoals bekend is, ontworpen door het 
adviesbureau Goudappel en Coffeng. D 'GG zegt het over het algemeen eens 
te zijn met de inhoud van het plan, maar meent niettemin dat bepaalde on
derdelen niet voldoende uit de verf zijn gekomen. "Gaarne stellen wij de 
deskundigheid van het bureau Goudappel en Coffeng voorop en wij hopen 
slechts dat u onze summiere bijdrage wilt zien als een paging om positief 
en met opbouwende kritiek de verkeerssituatie in Bergen op Zoom mede 
te helpen verbeteren", aldus het bestuur van D'66. 

Volgens het rapport ontbreekt in het verkeersplan een duidelijke omschrij
ving van de opdracht aan genoemd adviesbureau. Indien deze opdracht 
luidde een opsomming te geven van de werkzaamheden die op korte ter
mijn zonder infastructurele wijzigingen te verwezelijken zijn met het 
doe! een betere verkeerscirculatie in de te nauwe binnenstad te bewerk
stelligen, dan is dit advies volgens D'GG voldoende. De uitvoering van een 
dergelijk advies heeft, aldus het rapport zijn nut bewezen in enkele sta
tionaire steden, zoals Apeldoorn, Devcnter en Zutphen. 
Maar in dynamische steden als Vlaardingen en Hilversum, eveneens door 
Goudappel en Coffeng geadviseerd, block iedere verkeerstechnische ver
betering volgens een dergelijk circulatieplan echter zoveel nieuw verkeer 
aan te trekken, dat van een verlichtin~~: in parkeer- en doorstromings
moeilijkheden nauwelijks sprake kon zijn. 

0'66 in Mijdrecht 
D'66, de Groep gemeentebelangen, en de Partij van de Arbeid in Mij
drecht (een 10.000 inwoners tellende lltrechtse gemeente) hebben beslo
ten onder de naam Idee '70 samen op ccn lijst de gemeenteraadsverkie
zingen in te gaan. Ze willen een grate vooruitstrevende groepering vor
men, waarin inwoners met verschillendc levensopvattingen zitting hebben. 
Idee '70 he eft voornamelijk jonge mensen op de kandidatenlijst geplaatst: 
van de elf zijn er zes jonger dan 35 janr, terwijl de oudste 52 is. De nieu
we groep wil de burgerij meer in het ~~:omeentelijk bestuur gaan betrekken 
door hearings, voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakexperimenten. 
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'66 in Spijkenisse 
De op Ul/l/1D70 opgerichte afd. Spijkenisse koos op lwar algt~llll'JW le
Oen\'er~adcring van 20 februari het volgende bestuur: 
':oorzittcr F. J. Zweers, Andries van Bronckhorstlaan 441, 

Spijkenisse. tel. 01~80-6151 
( nog niet aangesloten) 

secretaresse: n1evr. M. E. J. Morssinkhof-Veldhuis, 
Johan Vermeerstraat 45, Spijkenisse 

tel. 01880-4396 
penningmeester: J.I. P. Lotte, Winston Churchill laan 11 h 

Spijkenisse. tel. 01880-3834 
lid: mevr. P. L. M. Groenewegen-Verhoeven, Venusstraat 36 

Spijkenisse 

D'66 in Delier 
In De Lier (Westland) zullen de P. v.d.A. en D'66 met een gemeenschap
~elijk programma en met een kandidatenlijst uitkomen. Thssen beide 
~artijcn bcstaat een zeer grote overeenstemming op het gebied van de 
~emeentepoli tiek. 

D'66 in Rotterdam 
De leden\·ergadering mn de afdeling Rotterdam van D'66 heeft besloten 
e.~rst bij een minin1un1 van zeven raadsleden deel te nemen aan het dage
lljks bestuur ,·an de gemeente. 
De andere \'OOl'\\·aarden die D'66 stelt voor het leveren van een wethouder 

burgemecster dient verantwoording af te leggen van het door hem 
ge\'oerde beleid: 

!. icdere wethouder dient persoonlijk verantw oording af te leggen voor al 
zijn bestuursdaden: 

'·de !eden mn het college van B. en W. dienen zowel gezamenlijk als af
zonderlijk in een vroeg stadium de raadsleden en andere belangstellen
den inspraak te geven op grond van tevoren te verschaffen informatie; 

l. aile mads- en commissievergaderingen dienen openbaar te zijn, tenzij 
de noodzaak van geheimhouding duidelijk wordt aangetoond. 

D' 66 in H eemstede 
t:a een ruim tweejarige activiteit van de "werkgroep gemeentepolitiek 
0'66 Heemstede" als exponent van de ledengroep en daarmee samen
llcrkende s.,·mpathisanten te Heemstede, is op 9 februari in een daartoe 
bijeengcroepen ,·ergadering van !eden besloten tot oprichting van de af
deling D'GG Heemstede als noodzakelijk gebleken organisatievorm over
eenkomstig de opbouwstructuur van de partij. 
De oprichtingsvergadering werd mede bijgewoond door een bestuursaf
l'aardiging \'an de "agglomeratie-afdeling Zuid-Kennemerland". Met dit 
hestuur blijft nauwe samenwerking bestaan terzake de door de !eden der 
gemeentelijke afdelingen c. q. werkgroepen nader gezamenlijk te beslui
ten eonformiteit in de verkiezingsprogram-paragraaf" intergemeentelijke 
samem1erking Zuid-Kennemerland" en de nieuwe D'66 structuurvorm in 
het ge\\est. 
Voorzitter is de heer A. Dirks. Secretaris is de heer J. W.Apon, dr. J, 
R. Thorbeckelaan 73, Heemstede. Zijn telefoonnummer is 032-287070. 

0'66 en de omroepen 
Groningen - D'66-stemmers voelen de meeste s,·mpathie voor TROS en 
A\'RO. VVD-stemmers meer voor AVRO en TROS, KVP-, PvdA-, ARP-, 
en CHU-stemmers bleven "in eigen huis". Dit is het resultaat van een 
Xipo-enquete onder 1059 Nederlanders waarbij hun de vraag werd gesteld: 
"Voor welke omroepvereniging hebt u persoonlijk de meeste sympathie". 

Cit de resultaten bleek. dat 32 procent van de D'66-stemmers de voorkeur 
aan de TROS geven en 25 procent aan de A VRO. Bij de VVD-stemmers 
l'oelde 30 procent meer voor de TROS tegen 36 procent voor de A VRO. De 
TROS kreeg 44 procent van de KVP-stemmers achter zich aan, de VARA 
lOprocent van de P\·dA-stemmers, de NCRV 78 procent van de ARP en 
6j l'an de CHU-stemmers. 

Verlaging kiesgerechtigde leeftijd 

Het dagelijks bestuur van D'66 heeft aan de hoofdbesturen van de politieke 
partijen die in de tweede kamer een fractie hebben een brief gezonden, 
Marin deze uitgenodigd worden bij hun fracties in de Tweede en Eerste 
kamer aan te dringen op het nemen van stappen, die ertoe kunnen leiden 
dat op de kortst mogelijke termijn de kiesgerechtigde leeftijd terugge
bracht wordt van 21 naar 18 jaar. Men kan daarbij volgens de brief
schrijvers denken aan het uitoefenen van pressie op de regering harer
zijds met een wetsontwerp te komen. Als andere mogelijkheid wordt ge
noemd het indienen van een initiatiefvoorstel. 
Directe aanleiding voor het schrijven het dagelijks bestuur van D'66 was 
een VPRO-uitzending waarin enige jongeren er hun misnoegen over ken
baar maakten, dat zij wel geschikt geacht worden voor de militaire dienst 
maar niet bekwaam worden geacht om het kiesrecht uit te oefenen. 

Politiek voor de boekenplank 

De mens 
De voorbewerking van de ruimte. waar allen I even. gcbcurt mccstal door 
een voor onbekenden en dezc voorbcrciding -- dc1.e ruimtdijkc ordening -
is daarom gcricht op een doorsneemcns, die in wcrkclijkheid niet bcstaat. 
Dat zegt ir. L. Wijers in zijn hoek "De mens in de stad van de mens". ccn 
uitgave van negen-vijftig van Samsom N. V. in Alphen aan den !Ujn. 
"Wij hllnnen met onze stijgende welvaart steeds meer "anders" zijn. maar 
onze omgeving wordt steeds meer hetzelfde". schrijft de dircct.eur van de 
afdeling Stadsgewensten van de Hijksplanologische Dienst. 
Dit goede boek had buiten ir. Wijcrs nog als medcwcrkcrs dr.A .. J. Nijk. 
dr. L.W.Nauta. prof.dr.N.Beets. mevr. F.T.llicmcr. dearchit.ectJ.J. 
Vriend. dr. H. van Leeuwen. drs. H. J. de Wit. drs. F. van den Oudcn
rijn en prof. ir. N.J. Habraken. 

Nieuwe revolutionairen 
Opgedragen aan het Vietnamese volk. wiens heldhaftige strijd tegen het 
imperialisme revolutionairen in de helc wereld heeft geinspireerd. 
Zo begint het hoek "Nieuwe revolutionairen", een zestien-negentig kostend 
boek van Uitgeverij Paul Brand in Bussum. 
Het is voortreffelijk samengesteld door Tariq Ali, een in Engeland wonen
de Pakistaner, die onder meer uitgever is van een tweemaandelijkse krant 
van links-radikalen. 
In het voorwoord zegt de schrijver: "De red en voor de publika tie van dit 
boek is eigenlijk een heel simpele. Te lang zijn de ideeen van revolutio
naire socialisten die links stonden van de traditionele communistische 
partijen onderdrukt en verdraaid. zowel in de kapitalistische landen als 
in bijna de gehele communistische wereld. 
Aan het boek werkten mee Fidel Castro. Regis Debra,·, Ernest Mandel. 
de Nederlander F. J. Methorst en Fritz Teufel. Hun personalia zijn toe
gevoegd. 

De toekomst 
De historicus en jurist dr. N. B. van der Hoeven noemt zijn nieuwste boek 
--Kluwer. Deventer voor twaalf-vijftig-- "De toekomst is niet in nevelen 
gehuld". 
Na een analyse van de wetenschappelijk-technische revolutie \'ia de in
dustriEHe en technische revolutie gaat de auteur dieper in op de radicale 
veranderingen van de situatie van de mens en zijn arbeid. Hij probeert 
-- en wie zal zeggen of hij juist is -- richtlijnen te geven voor door hem 
noodzakelijk geachte hervorming van levensstijl. opvoeding en onderwijs. 
Hij wijst op de unificatie van de sociale en natuurwetenschappen en de in
vloed van de wetenschap op de poli tieke analyse. 

Broodnodig 
Oud-minister dr. G. M. J. Veldkamp ziet heil in een jaarlijkse sociale mil
joenennota in combinatie met de traditionele miljoenennota. Zijn gedachte. 
die hij wa t jaren geleden lanceerde. kom t ui tgebreid en goed gedocumen
teerd naarvoren in zijn boek "Broodnodig" in de Nautareeks van Samsom 
N. V. in Alpen aan den Rijn. 
Dr. Veldkamps sociaal-politieke verkenningen zijn waard met aandacht te 
worden gelezen. Niet het minst door zijn ingaan op het pensioenvraagstuk. 
Een enqui\te houden om de pensioenbehoefte bij de verschillende bevol
kingsgroepen eens nate gaan. vindt de auteur van belang. Hij schrijft:"Ik 
vind trouwens meer in het algemeen de mogelijkheden in onze tijd enqui\tes 
te houden een belangrijk middel om grotere inspraak in onze moderne sa
menleving te krijgen". 

Ontwikkeling 
Een groep van internationale desb.'undigen onder voorzitterschap van 
Lester Pearson. oud minister-president van Canada. heeft een onderzoek 
ingesteld naar de resultaten van twintig jaar ontwikkelingshulp en naar de 
mogelijkheden voor de toekomst. 
Met vee! feitenmateriaal heeft de Staatsuitgeverij het rapport "Deelge
noten in ontwikkeling" voor vier-negentig op de markt gebracht. Een nut
tige gedachte, want niet kan worden ontkend dat in ons land een groeiende 
belangstelling bestaat voor het ontwikkelingswerk. Er over oordelen 
wordt gemakkelijker als voor niet vee! geld een naslagwerkje verkrijg
baar is. 

Van Marx tot Mao 
De uitgever Wolters-Noordhoff N. V. in Groningen noemt het een-en-der
tig gulden kostende boek "Van Marx tot Mao" een handboek dat inleidt tot 
de algemene geschiedenis van het communisme. Het toetst de wisselende 
interpretaties van het marxisme aan de opeem·olgende communistische 
beleidslijnen. 
Ongetwijfeld heeft dr. A. Starn met deze studie nuttige werk verricht. want 
aan volledigheid ontbreekt het niet. AI wat ligt tussen de materialistische 
geschiedenisopvatting. de Duitse revolutie (1R48-1H49), de rcv·olutic van 
1903, Brest Litowsk, Lenin, de opkomst van de Chinese volksrepubliek, 
Stalin en het Chinees-Russischc conflict krceg \'Olop plaats. 
Terecht hoort dit boek thuis in de serie Historische Studies. Vcrheugend 
is het dat hct wcrk van de auteur van proefschrift ter verkrijging van de 
graad van doctor in de lettercn aan de Utrechtse univcrsitcit is verhcven 
tot lccsbare uitgave. 
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CONTINUE ENQUETE SVSTEEM JA NEE GEEN/ANDER 
MENING vragenlijst nr. 15. 

1. Bent U het eens met het advies van de kiesraad aan de minister van 
Binnenlandse Zaken om de kiesdrempel van 2/3% tot 2% te verhogen? 

2. Was U het eens met de steun die D'66 gaf aan het woningbouwbeleid 
van minister Schut door niet tegen zijn begroting te stemmen? 

3. Bent U van mening dat meer subsidie zou moeten worden verleend 
door experimenten met nieuwe woonvormen? 

4. Bent U van mening dat het onjuist is in Nederland nog meer gronden 
aan de recreatie te onttrekken ten behoeve van militaire oefeningen? 

5. Moet de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de 
aanvraag van de A VRO om meer zendtijd honoreren? 

6. Vindt U dat de akties van de Dolle Mina's een positieve bijdrage vormen 
tot een mentaliteits verandering ten opzichte van de vrouw? 

7. Moet D'66 eventueel afzien van het "districtenstelsel" als minimumeis 
voor deelneming aan de regering ? 

8. Moet D'66 eventueel afzien van de "gekozen minister-president" als 
minimumeis voor deelneming aan de regering? 

9. Bent U van mening dat D'66 moet ijveren voor geleidelijke afschaffing 
van de kinderbij slag ? 

10. Zouden er volgens U in de plaats van deze uitkering aan de ouders 
meer collectieve voorzieningen voor kinderen moeten komen, b. v. 
creches, kleuterscholen, speel- en sportaccomodaties,? 

Reacties op deze vragenlijst zenden aan: Secretariaat D'66, C. E. S., Keizersgracht 576, Amsterdam. 
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Druk Luna Delft 

MEDEDELING 

De afdeling "het noorden van Limburg" heeft een uitgebreide 

enquete gehouden over het maatschappelijk gebeuren in dit deel 

van Nederland. Bestellingen voor de uitslag van deze enquete 

kunnen worden gedaan bij de heer A. P. Jansen, Prins Hendrik

laan 30 in Gennep, die hiervoor f 2, 20 rekent. 

Zijn gironummer is 1262352 

OPROEP 

De landelijke werkgroep van D'66 jeugdbeleid (werkende jeugd) 

heeft gebrek aan mensen en moet dus dringend worden aange

vuld. Het hoofdbestuurslid mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe·' 

Bakker, Reigerlaan 4 in Leidschendam is gaarne bereid tele

fonisch en schriftelijk te vertellen hoe nuttig het is deze werk

groep te komen versterken. Haar telefoonnummer is 01760-4922 i:: 

., 


