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Overzicht van de samenstelling van de kongresstukken voor de 
ALV op 6 mei 1972  te 's-Hertogenbosch  

Er zijn L.  soorten kongresstukken,  alien  opgenomen in de num-
mering zoals hieronder is vermeid 

soorten kongresstukken: a) demokraat maart 1972 

b) witte kongresstukken, ingesloten 
bij de maart-demokraat 

o) roze kongresstukken 

d) kongresstukken die op de ALV 
worden verspreid, 

1&i-ithThering is :ais volgt: 

I » 29 politieke moties 

30 39 financien 

40 - 59 organisatie - struktuur partij 

60 e0 v, aktuele politieke moties 

Alle stukken met kenmerk llaU zijn kommentaren of adviezen van 
het dagelijks bestuur. 

Eventuele amenderingen zullen het kenmerk tbfl of opvolgende 
letter krijgen, 

De kongresorganisatie. 

Z, 0, Z, 



KONGRESSTUK 1 

Het kongres van D'66,in vergadering bijeen op ,6 mei 1972 

te s Hertogeribosc., overwegende 

- dat het toepassen van de konklusie van het Advies van de 

Kommissie van Zes een konsumptiebeperking inhoudt; 

- dat het hiertoe nodig is dat een meer eerlijke nationale en 

internationale inkomensverdeling tot stand komt, die er op 

gericht is dat het optreden van grote inkomensverschil1n 

en ook de irritatie daarover verdwijnt; 

- dat het advies vaag blijft over de wijze waarop zon inkomens-

verdeling tot stand moet worden gebracht; 

- dat momenteel onvoldoende inzicht bestaat in de ekonomieche 

en sociale mogelijkheden en konsekwenties daarvan; 

verzoekt de algemene ledenvergadering aan het hoofdbestuur op te 

dragen in overleg met de programrnakomrnissie, genoemd in het ad-

vies, de mogelijkheden te doen onderzoeken van methoden om tot 

zotn betere nationale en internationale inkomensverdeling te 

komen, waarbij allereerst 

a) een alle beroepen en"bezigheden" omvattend Ufunktie_klassi_ 

fikatie-systeem ontwikkeld dient te worden en 

b) voor alle inkomens naar openbaarheid dient te worden gestreefd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

N,F,I Schwarz, 

W de Boer, 

N. Engwirda, 



ICONGRESSTUK in ------------- 

Koinmentaar DE op de  motie  Schwarz cs. 

Het dagelijks heetnur kan zich verenigen met de strekking van de 
motie; het meent echter dat de tekst op eenl aantal punten dient 
te worden herzien en wel als volgt: 

Ove~IdCfAlln  

- eerste overweging: akkoord 

- tweede overweginKg:. beginnen met: dat het hierdoor c.tia 
gewenst in Ckit  COY!  h1eer<  

(NB  zonder de noodzakelijke konsumptieheperking ismen bete-
re inkomensverdeling uiteraard ookijeytenst) 

derdd overweging: dat het advies nog geen completoo'tel-
len bevat over de wijze 

- vierde overweging: akkoord 

VERZOEK: 

deel a) lahen vervallen  
(NB  een funktieklassifilcatiesysteem is onmogelijk door 

D1 66 of een programinakommisoie ie ontwcrpoi dat 
zal te zijner tijd bij de uitvoering van cEo inkomens-
politiek moiten geschieden hv door de Stichting van de 
Arbeid of SEP; dat is op dit moment ie detaillistisch; 
het gaat nu om het aangeven van de metho 1 en voor liet 
voeren van een inkoniensroiitiek 

deel b) akkoord met cle strekking beginnen met: inielie- 
val voor alle inkomens U 

nieuw 
deel a) a) met name onderzocht moet worden of in het kader van 

de inkomstenbelasting een maximuminkomensgrens ge-
steld kan worden ei'„,.. 

het woord allereerst' laten vervallen- 



KONGRES STUK 2 

Motie 

Do. Algemene •Zeden Vergadering vanD66 in vergadering. bijeen 

p. 6 _ mei 19.72 te. 'eHertogenboch, 

vergnd . 4at ruim voor .de veriçiezi~ helderheid moet btan 

terzekevan.cle te volgen koers i9vm de partijpolitieke samen— 

werking—;.  

van oodeel dat op de verkiezingsdatum de kiezer &Aook moet 

kunnen dezen 

verzoekt ho hooMbe8tnur om een kritieehe datum vast te stellen 

waarop—d.uide.lijkheid moet zijn verschaft over de wijze waarop 

door D4.66 aan ,e verkiezingen wordt deelgenoset 

Cptijn 
Karsdorp 
Dirks 

(Purerend27 6r22 tegen) 



KONGRESSTUK 

Motie 

Het regionaal kongres bijeen op 15 april 1972 te Pux'in.eend, 
overwegend, , . -. 

dat in het slot van het raport advies van de kommisee  vi  

zes" de aanbevelingspunten 6 en 7 een aanwijzing voor de 

'erstôtgende itwer.1d.ngs8tappenzijn verwerkt; 

besluit, 

• het hoofdbestuüi te' roékei','om voor-het'kongrp op 6 mei u.s 

een motie voor te dragen waarin wordt verwerkt: 

a. (lat he't koni'eseen stem' hee:ft dn de.. samensteliixg van de 

D"66 delegatie in de programmacommissie»,. 
b. dat he'tköngr'es besluit om .naast de delegatie van de D'66-

PvdA-PPR in deze commissie een zetelruimtè wordt .ingeruimd 
voor tenminste afgevaardigden van de KVP.  

get.  A Dirks 
P. Karsdorp 

Deze motie werd verworpen:  

a. 25 v66 
. 

26 tegen  

b, 15 ve6r 

27 tegen. 



PT (bij agendapunt 10) s :nui 

OVERLEGORGAAN PvdA-D 1 66-PPR 

Voorstel aan de partijbesturen. 

1. Dc  besturen van P,v.d,A, ,D366 en P.P.R. brengen in herinnering,dat 
de drie partijen in februari en maart 1971  hebben besloten "te streven 

hetzij rechtstreeks , hetzij via een federatief, verband naar een 
vooruitstrevende volkspartij, die wezenlijke hervormingen beoogt", 

2. Daartoe werken sinds een besluit van 31 augustus 1971 de drie partijen 
samen in een Overlegorgaan. Dit overlegorgaan vroeg in december 1971  
een Adviesgroep van Ze om "een analyse te maken' van de voornaamste 
knelpunten in de maatschappelijke ontwikkelingen en de richting aan 
te geven waarin fundamentele hervormingen zouden moeten worden gezocht." 
Dat advies bevatte, behalve een aanzet tot de gevraagde analyse en 
tot een omschrijving van de aard van de noodzakelijke hervormingen, ook 
een hoofdstuk Aanbeveling,handelencl over de wijze  waarop de politieke 
clisdussie over die aanzet zou kunnen worden voortgezet. 

3. De drie besturen hebben evenals de Zes de overtuiging dat'het mogelijk 
is om vanuit een bewustwording van de nieuwe problematiek, waarvoor 
de politiek gesteld staat, te komen tot een doorbraak naar een nieuwe 
meerderheidsvorming waardoor een konsistent vooruitstrevend beleid 
mogelijk wordt". Gelet op de strekking van het hoofdstuk Aanbeveling 
willen de besturen krachtig bevorderen dat ook personen buiten de 
drie partijen aan dit proces deelnemen. 

, De drie besturen hebben besloten mee te werken aan de instelling van 
een programmacommissie, die zich tot taak zal stellen de wezenlijke 
hervormingen, welke in onze samenleving noodzakelijk zijn e  nader te om-
schrijven en vervolgens tegen deze achtergrond na te gaan hoe naar 
huidig inzicht cle hoofdlijnen van en instrumenten voor een progressief 
program, dat in de nabije toekomst als regeringsprogram zou kunnen 
worden uitgevoerd, er uit zou moeten zien. 
De partijbesturen zullen er met kracht naar streven dat ook personen 
buiten de drie partijen zitting nomon in de prograhmntcommissie,Hierbij 
wordt gedacht aan mensen die de noodzaak van wezenlijke politieke 
hervormingen inzien, daarom ook andere partijpolitieke verin udingen 
wensen en in beginsel het streven ondersteunen naar een vooruit- 
strevende volkspartij die hetzij rechtstreeks, hetzij via een fede-
ratief verband - wezenlijke hervormingen wil doorzetten. 
De programmacommissie zal met haar werk in de eerste plaats aansluit- 
g zoeken bij het rapport dat door de Adviesgroep van Zes is uitge-

bracht. 
De leden van de drie partijen zullen vanzelfsprekend rekening houden 
met de programma's van hun partijen en het "alternatief regerings-
program" van maart 1971 en deze willen toetsen aan de schets van de 
nieuwe problematiek, vervat in het advies van de Zes. I-let spreekt 
ook vanzelf dat de andere leden van de commissie hun inbreng aan dit 
advies zullen toetsen, 

5. De drie besturen verwachten een belangrijke inbreng van personen, 
groeperingen en instellingen, voor wie de problematiek geschetst in 
het Advies van de Zes eveneens een uitdaging is; een uitdaging om een 
beleid te formuleren dat een politiek antwoord kan geven op die proble-
matiek. Mede daarom zullen voor de programmacommissie een struktuur 
en een werkwijze moeten worden gevonden die er borg voor staan dat de 
commissie 



nbus funk  tie  

de voortgang van t werk puhliceer; 

samenspel betracht met hen die zich in ander verband met dezelfde 
materie bezighouden. 

De besturen van de drie partijen verplichten zich de door hu.n partijen 
te organiseren open discussie over het adviesvan de Zes zodanig te 
doen verlopen dat een voortdurende orientatie van de programniacominissie 

. hierop mogelijk  is. Hierbij wordt verwezen naar het reeds gepubliceerde 
discussieplan, dat het Overlegorgaan heeft opgesteld. 

6. De programmacommissie wordt gevraagd v66r het einde van het jaar een 
eerste samenvattend rapport van haar bevindingen te publiceren. 

7 De opzet van de geschetste open samenwerking tussen leden van de cl±ie 
partijen en anderen ontstaat niet spontaan, maar vergt aktieve vorm-
geving. Vandaar dat de drie besturen een aantal personen zullen vragen 
de totstandkoming van de programmacomiiisie voer te bereiden. De taa 
van dit comit is van beperkte aard, nL: 
a. hij  personen die niet tot de drie partijen  behoren de bereidheid te 

- peilen deel. te nemen aan de programmacommissie)  
b4 suggesties te doen voor struktuur ei werkwije  van de prÖgrammacom 

missie. aangepast aan het gewenste open karakter daarvan. 
Het resultaat zal binnen zes weke i worden voorgelegc aan het Overleg-
orgaan* 

3, Ten behoeve van het werk van het voorbereidend comit- envan de 
programmacommissie zal een secretariaat worden ingericht. Do drie 
partijen stellen daarvoor zorodig mankracht ter beschikking. 

9,-De--besturen van de drie partijen zullen het resultaat van het werk 
van derogrammacommisaie 

- 
aan hun partijen  ter beoordeling voor-

leggen. 

xxxXxxXxxxxxxx 



KCcNCISSTUK L. 

he aigeniono ven W ij, in kangres hij en 
op S wel 1972 to 

kennis noo r Lebbeside.van hetado: van do kominissie  
van zes , in van mening 

dat  so  de opmerking in do rerntwoordin.g van liet advies 
warin do commissie stelt , nat zij e en richting Dracit 

aan 02 geven waarin fundamentele 1-1aITO:LtLiII°OII moeten vrordan 
ceo uh: in verband irot de voornaajas te -:re 7 punten in de 
naatsohanneit .jlie ontwikkelingen,  ale  man juisr si tgangs-
pent ei C t 

dat zi j zich  hat  benzaan van de drac c:  ices  g:ocmic; J n  
nun.  22 man hei aivsea reaiiueerin 

dat zij het weglaten van de conventionele boanening bij 
de eerst genoemde  orison:  onterecht vindt; 

dna do oeriong van  dc'  cvino a wol woicoc fOUL : uci :a:'AM.  
do o:.zadrlinge relatie: v'»cJ doe'Th worden 2.oar.L 

al: zodanig na. ei word en  

tat  de dolde crizin'. mn vorhouada:g teveel wa:ii bonatrnint 
do  corned  e cie nauweli jko aandacht heeft geschonken non 

do eerste  3n onoldoendo aandacht heoft geschonken s:i do 
;weode cried_c 

a bot he ufdbe,:tue a eren D 56 ervoor -eoy 
to draf:: dat non rapport wordt coiree: go:hn.]d welk c:.  dui  
:ed2±jlae ennaioo to  an  do denrcroo :eelaiics van do :edio oz:L 
ace bevat; en waarin aanbevelingen  Tiger. void  en cowonomen. we lM  
a?mEn-DA tol do drie criseL integraal L en tegelijkertijd  
l:en.e: ccci: kunron worden ,  

OH.  Doers  - eworii a 
J 0  i; Mannetje 
A ieei i or 
t flo:reag 

k,T, van dam- 

nc, n_c longrac L nthcvan) 
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KONGRESSTUK 1+a  

Commentaar van het tieVlietstrac.s. 

Wanneer de motie Vlietra c.s. wordt aangenomen stelt het HP zich voor om 
de volgende uitvoering ervan te overwegen, naast het aan de orde stellen 
van deze problematiek in de programmacommissie, zoals genoemd in het advies 
van de Commissie van Zes, denkt het HP aan de instelling van een vijfde 
subgroep van de werkgroep "Terminus". Zoals bekend heeft de werkgrøu 
Terminu&' op het ogenblik vier subgroepen (technologie, milieu, economie, 

sociaal-psychologie). Een eventuele vijfde groep zou zich bezighouden met 
de meer internationale aspecten, met bijv. de volgende opdrachten: 

i Op basis van onder meer de rapporten van de programmacommissie ( zoals 
genoemd in het advies van de Commissie van Zes ) en die van de werkgroep 

de voornaamste knelpunten in de maatschappij in een inter- 
nationaal kader te plaatsen. Dit kan Bijv. door activiteitenin hot 
Europese parlement, contacten met partijen in het buitenland, Europese 
Beweging, publikaties in andere talen  etc.  

2 Uitvoering te geven aan de motie Vlietsra c.s daar met name dè eerste 
en tweede genoemde crises op meer internationaal gebied liggen, ooriogs-
dreiging;(kloof tussen rijke en arme landen). 
Hierbij merkt het EB echter voorshand op dat de bewapeningsproblematiek 
zich wellicht minder leent voor een integrale en gelijktijdige aanpak 
(zie laatste regel van de motie) met de oplossing van de andere problemen 



De algemene ledenvergadering van 66 in kongres bijeen 
op 6 mei 1972  in 's-Hertogenbosch;  

1, De vergadering kan zich verenigen met het analytisch 
gedeelte van het rapport, waarin wordt vastgesteld dat 

de oorldgsdrei'iÎig, de kloof tussen de rijke en' arme lan-
den en de problemen die voortkomen uit de eindheid van' 
de aarde, de kernpunten van elke progressieve partijpoli-
tiek dienen te zijn, 

2. De vergadering meent echter helaas te moeten constate-
ren dat de uitwerking van de analyse onbevredigend is 

gebleven en wel om de volgende redenenm 

a) er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de 
in dè verre toekomst wellicht realiseerbare maar 

thans nog utopische maatschappij en de sociaal psycho-
logische en economisch-politieke werkelijkheid van nu. 
Hier komt bij, dat men verzuimd heeft die processen op 
sociaal-psychologisch en maatschappelijk gebied te sig-
naleren, die reeds aan de gang zijn (hippies, kabottters, 
democratiseringspracesson, milieubewustzijn, DT66  etc)  
en die als een aanzet zouden kunnen dienen voor een ge-
leidelijke verandering van cle huidige maatschappij in 
de gewenste richting. Voorts is het wenselijk de in-
strumenten, waard6or de noodzakelijke sociaal-psycholo-
gische veranderingen gerealiseerd zouden kunnen worden, 
aan te geven, 

b) Onvoldoende wordt aangegeven hoe cie noodzakelijke 
centralisatiete realiseren is met (le tegelijkertijd 

gewenste decentralisatie en inclividua1iteit 

c) Het is niet wenselijk en maakt het Advies' ongeloof- 
waardig wanneer enerzijds op de noodzaak wordt ge-

wezen om de mentaliteit van de mens te wijzigen, ander-
zijds - en veelal zonder duidelijke onderscheiding - 
wordt voorgesteld maatregelen te nemen op fiscaal ge-
bied, welke juist op de 'thans geldende mentaliteit in-
haken. Duidelijk moet aangetoond worden welke econo-
misch-politieke instrumenten men al ter beschikking 
heeft staan en in welke richting deze irtrumenten - 
vooruitlopend op een meer tijd vragende mentaliteits-
verandering - herzien moeten worden, 

d) IDe stijl en taal zijn ongeschikt om in grote kring 
begrepen te worden en om als witgangspurit te kunnen 

dienen voor een diskussie in politiek Nederland. Dit 
is te meer te betreuren omdat voor realisering van de 
gestelde doeleinden dit advies in brede lagen van de be-
volking steun zou moeten verkrijgen, 

De vergadering stelt het regiokongres voor om het HB van 
D 1 66 op te dragen te bewerkstelligen (lat een herformule-
ring van het rapport wordt verzorgd en wel zo spoedig mo-
gelijk, waarbij o,a, met (le bovenstaande opmerkingen reke-
ning wordt gehouden. Pas hierna zal het mogelijk zijn 
zinvol over do doelstellingen en middelen in diskussie te 
treden 

(motie icongres Hindhoven) 



Commentaar VLifl hot HB op de motie van de afdeling Eindhoven 

Het hoofdbestuur vindt do motie van de afdeling Eindhoven van groot belang 
en kan zich achter de meeste elementen daarin scharen. Het HE is hot echter 
niet met alles eens en zou gaarne de volgende wijziging in de motie zien 
aangebracht 

De laatste alinea wordt vervangen door: 
"De ALV draagt het HB Op te bewerkstelligen dat bovenstaande opmerkingen 
een belangrijke plaats gaan innemen in de werkzaamheden van de programma-
commissie (zoals genoemd in het advies van de Commissie van Zes) en in 
die van de werkgroep"Terminus".,"  

Toelicht'n 

'Het HE kan zich niet verenigen niet de gedachte dat liet advies van de Cothmissie 
van Zes herschreven zou moeten worden. Dit advies is slechts een aanzet, een 
prikkeling, tot discussie op brede schaal over een uiterst belangrijke pro-
blematiek die naar onze mening een grote rol in de politiek zal moeten gaan 
spelend Zowel in de programmacommissie (zoals genoemd in het advies van de 
Commissie van Zes), in de werkgroep "Terminus", itn de afdelingen en frakties 
en in gesprekken met en in andere partijen en groeperingen is het advies 
n der ongetwijfeld vele stukken die beschouwd zullen worden alvorens tot 

meer definitieve,gedachtenvormjng te komen. Een concentreven op het perfec-
tioneren van 6en stuk alvorens ovr doelstellingen en middelen in discussie 
te treden (zie laatste regel motie) lijkt ons vertragend werken op do zo 
noodzakelijke bewustmaking van zo veel mogelijk mensen, 



KONGRESSTIJK 6 

De algemene ledenvergadering van D 1 66, in kongres bijeen 
op 6 mei 1972  te 's-Hertogenbosch,  

overwegende - dat het met de partijvernieuwing nog niet 
erg wil vlotten; 

- dat het plan Mansholt in principe een waar-
devol platform zou kunnen vormen, van waar-
af deze partijvernieuwing een wezenlijke 
impuls zou kunnen krijgén; 

- dat dit plan evenwel tercht in gebreke is 
gesteld voor zover het de "politieke ver-
taling" betreft; 

spreekt zich uit voor het plan om in samenwerking met de 
P,v,d,A0  en P.P.R, en andere gointor000rdon con open 
wotonsohappelijke kommiseie in te stellen met als opdracht: 

a) eei verantwoorde strategie te ontwerpen om het nan 
I4añsholt aan de kiezer over te brengen als een dwingen-' 
de en haalbare politieke realiteit; 

b) een werkmodel te ontwerpen, met behulp waarvan het pro-
ces van partijvernieuwing over het dode punt' kan worden 
geholpen. 

de Wit 
V.d. Zwaag.  

(motie kongres Assen) 



9T7 (hij agendapunt io-ii-ik) 

De algemene ledenvergaderimg van D66, in kongres bijeen te 
Den Bosch op 6 mei 1972, 

dat als eerste resultaat van het overleg tussen PvdA,D66  on  
PPR het advies van de Commissie van Zes is verschenen, 

dat het hoofdbestuur de aanbevelingen van dit advies hoeft 
uanvaad, 

11  - dat 0p27 april 1972  een  communique  van het overlegorgaan is 
verschenen, waarin de eerste fase van de uitvoeringvan de 11 
aanbevelingen van bovengenoemd adVies is neergelegd, 

besluit 

- de aanvng van de aanbevelingen door het hoofdbestuur 
goed te keuren, 

in te stemmen met de eerste fase in de uitvoering vn de aan-
bevelingen1  zoals neergelegd in het  communique  van 27 april 
1972, 

-goedkeuring te hechten aan de tot nu toe gevolgde lijn van het 
hoofdbestuur, die in de geest overeenkomt met do uitvoering 
van motie 101 van het kongres te Biddinghuizen. 

het dagelijks bestuur van D66 



KONGINES STUK 8 

De algemene ledenvergadering van 066, op 6 mei 1972  bijeen te 
's-Hertogenbosch,  gehoord hebbende 

- het voorstel van het hoofdbestuur om de programmakommissie op-
dracht to geven om het programma  on  het beleidsplan van D1 66 
geheel te herzien en 

- het voorstel van de kommissie IJansholt om  eon  programmakommis-
sie in to stellen ter voorbereiding van een progressief pro-
gramma, dat mogelijk bij de volgende verkiezingen inzet zal 
zijn; 

spreekt als haar mening uit dat de hoogste prioriteit verleend 
moet worden aan het opstellen van hot eigen programma en beleids-
plan, opdat dit als leidraad kan dienen voor al degenen die deel-
nemen aan de diskussie met andere progressieven en als basis voor 
de inbreng van I)166 in  eon  nieuw regeerakkoord, 

H, Goden 

KONGPJtSSTUIÇ 8a 

KONi'4DiTTAAI. VAlT HEN DB OF ED 1½0T1E GEELEN 

Hot DII begrijpt de achterliggende bezorgdheid van de indieners 
van do motie, ni, dat 01 65 te- veel aan  eigen gezicht zon verlie-
zen als niet voldoende- aan het ontwikkelen van eigen politieke 
ide-eon wordt gewerkt. Niettemin meent het DB de motie sterk te 
moeten ontraden. Hij meent dat zowel de werkzaamheden aan hot 
eigen programma als het stimuleren van de programmakommissie 
(zoals genoemd in het advies van do kommissie van zes) gelijktij-
dig en zoveel mogelijk in onderlinge wisselwerking moet plaats-
vinden. Daarbij kunnen en zullen Co door D66 ontwikkelde idee--
en ongetwijfeld belangrijke invloed hebben op de studies van de 
bovengenoemde progranieiakommissie. Vannoer we ons echter eerst 
helemaal gaan koncentreren op het ontwikkelen van de eigen idee-
en dan gaan wij hetzelfde doen wat we nu juist niet graag zien 
bij andere progressieve partijen en groeperingen, nl, het vaststel-
len van de eigen lijn, alvorens met anderen te gaan praten. 
Daarna is het immers veel moeilijker gezamenlijk oplossingen van 
maatschappelijke problemen te ontwikkelen en krijgen de gesprek-
ken meet het karakter van onderhandelingen (kompromiss en), 
Naar de mening vah het DB moet juist het denken in kornmissies en 
groeperingen gestimuleerd worden en niet eerst hot schrijven van 
de eigen bijbel, 





"U=02  StT1JK 5o 

ter kanndsvame 

Het regiokangran etu bijeen op 15 april te Eindhoven 

Van mening dat de ontslagen bij AKZO voornamelijk te wijten 
zijn aan een onjuist dnvesteringsbeleid. 

Voorts van mesLug dat een herhaling van massaontslagen zoals 
in hot AKZ:coucernin de toekomst zoveel mogelijk voorkomen 
moeten worden ,.  

Tevens van oordeel dat de oplossing van de vraagstukken van de 
arme iandcn do milieuverontreiniging en grondstoffenschaarste 
een geheel nieuw industr:t beleid in Europa, en dus ook in ons 
eigen land nodig maakt en 

dat op grond daarvan grote investeringen niet langer zonder 
kpntrble van de ovehed mogen plaatsvinden 

spreekt aldus haar mening  nit  dat: 

met alie trenbt ernaar ges treeft  coot  worden de overheid de 
bevoegdheid  te geven het investeringsbeleid en de werkgelegen-
heid in de deiangnikste bedrijfstakken mede to bepalen niet 
alleen in  one  eigen land maar speciaal in  Europe -'  (EEG) ver 
band 

verzoekt de regering en het pari:rv:sk al het mogelijke te doen 
om de nederlandse en europese overheden hiervoor 'de vereiste 
instrumenten le verschaffen: 

vraagt het 66kongres van 6 mei 1972 om deze motie te onder 
schrijven,  

E, Mypels,  
J, de Vaan 

KOi'TGPT'S STUK 61 

ter i-ona±snam€ 

Het rogiokongres  etc,  bijeen op 15 april te Eindhoven, 

overwegende: 

dat voor  eon  politieke partij een goede organisatie onontbeer 
lijk is  bin  de uitvoering van haar plannen;. 

dat het huidige hoofdbestuur blijk geeft dit te begrijpen waar 
door de organisatie en de koordinatie, alsmede het kontakt met 
de afdelingen in de laatste maanden beter funktioneerde; 

verzoekt het hoofdbestuur op deze weg voort te gaan en spreekt 
haar waardering uit voor hetgeen tot nu toe breikt is 

C .J.Boers 
A ivievor iduismaxu 
HT van. Dam 

KONGRESSTUI( 62 

ter konnisnamo 

HÇ J,G Meyer, 
J.J6  Tie1ens.Haan 
J, Vlieletra 
AH BoersLepoutro 

Hot Kongros van de Regio Geidorland,Overijssel en Utrecht van D66, 
in vergadering boen op 15 april 1972  to Apeldoorn, 

•-overwegondo dat het optreden van Mevr van der Schoor als voorzitster 
juist  on  positief is; 

-sprokt als sijn mening uit dat haar kandidatuur voor do AL 0 V, op 6 
mei 1972  to Dvn Bosch met kracht gesteund moet worden 9  

en gaat over tot de orde varri de dag,
'R. Rnhout, Apeldoorn; 



KONGRESSTUK 63 

Ter kennisname 

Het Kongres van de Regio Gelderlaxith,.OverijsselenAJtrecht 

van D'661  bijeen te Apeldoorn op 15 april 1972  

overwegende dat de door de Nationale - Commissie ontwikkelings- 

strategie tot nu toe goedgekeurde projekten een zeer belang- 

rijke bijdrage kunnen leveren tot de noodzakelijke mentaliteits» 

verandering in Nederland ten opzichte van de ontwikkelings- 

samenwerking. 

overwegende dat deze mentalitietsverandering ook van groot 

belang moet worden geacht in verband met de zojuist begonnen 

UNCTAD-Conferentie in Santiago; 

ernstig verontrust over de berichten als zou de regering na de wei- 

gering van do subsidie aan het Angola-koffie--voorlich-- 

tingsprojekt thans opnieuw zijn steun willen onthouden 

aan o.a. een projekt van de Hongerkrant en een projekt van 

gemeentelijke voorlichting m.b.t. de ontwikkelings-samenwerking; 

dringt er bij de regering met de grootste klem op aan om: 

1) de door de Nationale Commissie voor suhsidiring voorge-

dragen projekten zo spoedig mogelijk goed te keruen; 

2) het mandaat van de Nationale Commissie niet voortijdig te 

beindigen, maar te verlengen tot 1910), d.w.z. het einde van 

het Tweede Ontwikkelingsdecennium (197)-19). 

M. Engwirda 



DER S  

MIMOMWI 

tweede overweging: beginnen met: 
" dat het hierdoor extra gewenst is dat 

een meer". 

(NeB zonder de noodzakelijke konsumptiebeperking is een 
betere inkomensverdeling uiteraard ook al gowenst) 

- derde overweging: l'- dat het advies nog geen complete voor-
stellen bevat over de wijze waarop.... 90 

- vierde overweging: akkoord. 

-------------------------------------------------------------- 

UERZOEK: 

deel a) laten vervallen:  

(NB  een funktïoklassi?ikatiesysteem is onmogelijk door O1 66 
of een programmacommissie te ontwerpen; dat zal te zijner tijd 
bij de uitvoering van de inkomenspolitiek moeten geschieden  
by,  door de Stichting van de Arbeid of SER; dat is op dit 
moment te detaillistisch; het gaat nu pm het aangeven van de 
methoden voor het voeren van een inkomenspolitiek., 

deel b) akkoord met de strekking. beginnen met: 

"in ieder geval voor alle inkomens.," 

misiri.rn] a) met name onderzocht moet worden of in het kader van de 
inkomstenbelasting een maximuminkomensgrens gesteld kan wor-
den i 

NMMMM,*SI!kh' 

122951 '-20 



KONGRESSTUK 64 

Ter kennisname 

Do leden van D'66 bijeen op het regionaal voorcongres Asoen d.d. 
22 april 19721  

overwegende dat over de problematiek van NoordNederland al vele 
rapporten zijn verschenen, 

- dat vele voorstellen ter tafel zijn gebracht, 

dat de rijksoverheid bij herhaling is verzocht om daadwerkelijke steun, 

dat nimmer een complex van samenhangende sociaal-econoiiiische maatre-
gelen van voldoende omvang in dit gebied is uitgevoerd, 

zijn van oordeel, dat een pakket van onderling samenhangende voor-
zseningen en middelen in hun geheel tot uitvoering moeten worden 
gebracht, 

nodigen de leden van de Tweede en Eerste Kamerfraktie van D'66 uit 
er bij de regering op aan te dringen dat er na nauw overleg met de 
bestuurscommissie Noorden des  Lands  een wet "Ontwikkeling Noord-
Nederland" wordt ingediend, daar slechts binnen het kader van een 
wet voldoende garanties gevonden kunnen worden om de eerder genoemde 
voorzieningen daadwerkelijk te verwezenlijken.  

lb  
dat alleen binnen het kader van de maatregelen in de wet "Ontwikkeling 
Noord-Nederland" de eventuele vestiging van een groot militair 
oefenterrein te Ter Apel als een bijdrage kan worden gezien in de 
stimulering van Noord-Nederland, mits de vestiging van dit oefenterrein 
waarborgt dat in ons land elders gelegen oefenterreinen en nieuw 
ontwikkelde gebieden (Louwerszee) uitsluitend opnieuw voor de recreatie 
bestemd kunnen worden. 

L.J. Brinkhort, M,J. Booisma 
S.B. Kalma, S. Venema-Noordhoff. 

(Aangenomen in Assen) 

KONGRESSTUK 65 

Ter kennisname 

D1 66 regio's Groningen, Friesland ,Drenthe in vergadering bijeen in 
Assen dd. 22,4.72 

Gehoord en geizen hebbende: de voorstellen van de commissie van 
Rijckevorsel, inzake het wel uitvoeren 
van het Divisieplan "Ter Apel", 

overweRende : dat D'66 voorstaat een geigende bijdrage 
van ieder Natoland en dat gezien ebe-
volkingsdichtheid v n Nederland t.o.v. 
andere Natolanden er hier geen enkele ruimte 
is voor een nieuw oefenterrein van dergelijke 
omvang, 

Besluit: dat deze voorstellen dan ook categorîscî 
van de hand dienen te worden gewezen, 

(met 20 voor , 19 tegen aangenomen in Assen) J; Bruinin, Z..Deinum, 
S; Stedem, H,Dobken, 
H. Groote. 





i/S 70  

Congresstuk nr. 70 

Het congresvan D'66 in vergadering bijeen op 6 me! 1972  te s'Hertogenbosch 
overwegende, 

dat de automatisering van de ledenadministratie ter verbetering 
van de communicatie tussen bestuur en leden en tussen de leden 
onderling (werkgroepen, afdelingen  etc.)  belangrijk is, 

dat betrouwbare informatie inzake de financi'1e situatie wenselijk 
geacht wordt, 

dat de ledenadministratie daarom uitbesteed dient te worden bij 
een computerservice bureau, 

besluit over te gaan tot uitbesteding van de ledenadministratie, 

stelt echter als voorwaarde, dat de gegevens van de leden welke aan het 
computerservice bureau verstrekt worden uitsluitend benut worden ten 
dienste van de politieke partij D66 en haar Wetenschappelijke Stichting 

en gaat over tot de orde van de dag 

Toelichti~j_Q  
Computer Service  Bureau's  zijn wel eens bereid gerichte adressen te 
verstrekken aan reclamebureau's  etc.  

N. Martinius 
G Kaper 
W. Weetink 
R. Bloemhof 
H,G. Prins Kloek 
L v.d. Wildenberg 





De Algemene Ledenvergadering van D'66 te Den Bosch bijeen 
op 6 mei 19729  

1 dat blijkens kongresotuk 3 (het perskommuniqu) de partij- 
besturen van de F,v,d0A. I)1 66 en de P,FOR, hebben besloten 
mee te werken aan de instelling van een programmakommissie, 

2, dat de partijbesturen hebben verklaard or met kracht naar 
te zullen streven dat ook personen buiten de drie partijen 
zitting nemen in de programmakommissie 

Verzoekt liet hoofdbestuur, 

te bewerkstelligen dat dit streven naar openheid wordt gerealiseerd 
door op korte termijn formele verzoeken te doen uitgaan naar 
personen uit do kring van tenminste drie konfessionele partijen 
teneinde ook deze personen in het overleg te betrekken. 

WO Nieuwenhuis 

VO]LE. Kant 

K0 Folhuis 

J. Meijer 





Vz y- 

uk73  

MOTIE, voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering van D 1 66, 

ten congresse bijeen op 6 mei 1972  te Den Bosch. 

Het Congres, 

OVERWEGENDE 

dat de in het rapport advies van de commissie van zes 
neergelegde slot-aanbevelingen nummers  LL  5 •6 en 7  een 
duidelijke aanwijzing zijn voor de politieke mogelijkheden 
in Nederland; 

JJJiL)JJUL±
T TTTm 

1 dat de ALV uit haar midden (en buiten de kring van RB 
en fraktieleden) een lid benoemt van, de in vorenstaand 

punt 6 bedoelde programmakommissie, opdat het recht van 

medezeggenschap van de leden, op de demokratiwehe 

uitwerking van de taakstelling der kommissie 7  duidelijk 

wordt onderstreept; 

2, aan de hoofdbesturen van D'66, P0v.d0A, en PPR kenbaar 

temaken, dat buiten de kommissieleden uit deze drie 

partijen, tenminste drie koromissieleden uit de groep der 

huidige regeringspartijen dienen te worden aangezocht0 

en gaat over tot de o3-de,000, 

A0 Dirks, Heemstede 
F. Marsdorp, Haarlem 
en anderen, leden van de Federatie 
Zuid-Kennemerland, 

Toelichting 

De in het rapport van de zes verwerkte taakstelling en daarmee 
samenhangende zware bevoegdheden van de overheid maken, althans 
voor D 1 66, een kritische toetsing noodzakelijk voor de waarborg 
van dernokratische kontrole van de burgers op de centrale over-
heidsapparaat 00 q0 vormen van decentrai.isatie. 

Voor de realistische aanpak van de in Eet rapport verwerkte 
doelstellingen staat voor I)'66 primair, dat een inspraak uit 
andere partijen dient vooraf te gaan aan. de totstandkoming van 
een progressieve partijformatie. 





nr .74 

Dc  Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering bijeen op 6 mei 1972 
te shertogenbosch, 

het voorstel voor de wijziging van het Huishoudelijk Reglement betreffende 
de contributieregeling, als geformuleerd in het kongresstuk bij 
agendapunt 5; 

de financ±le situatie van de partij; 

de wenselijkheid om voor eens en voor al een dergelijke noodsituatie 
te voorkomen; 

Besluit: 

het huidige art. 3 lid  3 van het Huishoudelijk Reglement te vervangen door 
De A.L.V. stelt op voorstel van het hoofdbestuur een gedifferentieerde 

contributieregeling vaste 
De minimumcontributie zal voor ieder jaar zijn het bedrag dat tot 

stand komt door de uitgavenkant van de voor dat jaar vastgestelde begroting 
te verminderen met de inkomsten, andere dan contributiegelden, en vervolgens 
het restant door het aantal leden te delen. 

H. v.d. Wildenberg 
R. Bloemhof 
e .a. 



1••  
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Kongresstuk 75  

Bij agendapunt 1 2/1 4. 

De Algemene Ledenvergadering van Democraten 1 66 in vergadering 
bijeen te 's  Hertogenbosch  op 6 mei 1972 2  

overwegende dat er behoefte bestaat aan het verkrijgen van inzicht 
over de stand van zaken op plaatselijk en regionaal niveau t0a.v0 
de samenwerking met PvdA, 2]?FL en andere groeperingen 

draagt het 110E, op een enciuete onder de afdelingen en regio's van 
D 1 66 uit te (doen) voeren; waaruit het volgende naar voren zou 
moeten komen 

- Hoe verloopt in de afdelingen, regio's en f:rakties de samen-
werking met PvdA 2  BPll en hoe met andere groeperingen2 
Heeft D'66 hier initiatieven geno men en zo ja, hoe ervaart 
men de reakties? 

- In hoeverre is men op plaatselijk en regionaal niveau van 
mening 2  dat de genoemde samenwerking ter plaatse paralel 
loopt aan die op landelijk nieeau, 

draagt hot ltD. op de resultaten van deze enquete op de eerstvol-
gende A.L.V. bekend te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Ingediend door V. Kuyk - Zevenaar 
A. Feberwee -Zevenaar 
J. Hakvoort - Doetichem 
A0F. Mtiller - 6-roessen 
N, V. Gogh - Zenenaar 
A. v. Kuyk - Zevenaar 
H.v, Holten - Zevenaar 
F.M.A. Franse - Eist 
A0 de Nere - Babberich 





De Algemene Ledenvergadering van D 1 66 in vergadering bijeen 

op 6 mei 1972 te Den Bosch, 

gehoord de discussie over bet verslag van kascommissie 
(congresetuk 35) 

kennis genoemen hebbende van het verslag van de penningmeester 

over het eerste kwartaal van 1972 (congresstuk 36) 

besluit 

de heer J. Feenstra decharge te verlenen onder dankzegging 

voor het vele dat hij voor D'66 heeft gedaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

C . H. v,,d. Tak 
R0 V, Ovezall 
Ih]OA,  Schmitz  
K Peul 
11 0  v.d. Bandt 
A. Ebren 

V0 Spankoren 
P.P.A. v. Rossum 
R. Eloemhof 

1••• 
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De Algemene Ledenvergadering van D66 in vergadering bijeen in 
Den Bosch op 6 mei 1972, 

overwegende dat er diverse notoire voor-liet-milieu schadelijke 
preparaten in de handel zijn, waarvoor per openbaar medium 
reclame gemaakt wordt 

verzoekt de Tweede_Kamer-fraktie: 
WE alle wettelijke middelen te streven naar een stoppen of 
tenminste beperken van deze reclame 

2,  

overwegende: dat de voorgenomen meldingsplicht voor bedrijfssluitingen 
of inkrimpingen een énzijdige en onvoldoende doeltreffende 
maatregel ter kontrole op het bedrijfsleven is 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie: 
te bewerkstelligen dat deze meldingsplicht eveneens geldt voor 
uitbreiding en vestiging van bedrijven 

Voorstellen Afd. Rijswijk Z.H. 



)Y/ 

Koi-lE~E22~~Lc_~i~_,.~,~22dapunt  11  betreffende verantwoording uitvoerino  n2lie 2'' 

1. De motie 24 werd op heb kongres te Bicldinghuizen met algemene stemmen 
aangenomen. De inhoud van de motie is als volgt: 
"De politieke- en starechtoli jke vernieuwingen, die D1 66 onverminderd 
blijft nastreven zijn voorwaarden voor het effenen-  van een web naar 
wezenlijke maatschappelijke veranderingen. Meer 1 clan ooit blijkt dat de 
maatschappelijke *  veranderingen ppdig zijn, en wel niet alleen in Heden 
land.-, wil de wereld leefbaar worden en bewoonbaar blijven '*  
Daarom daag het kongres aan het. HP op: 
1. Nieuwe werkgroepen te vormen uit leden, die, samen met Idri en weni» 

gro6p  es n van andere partijen, aktiegroepen e.ö., bij voorkeur in in 
ternationaal verband, politieke antwoorden zullen zoeken voor da gro: 
maabschappelijke problemen zoals de effekten van ongebreidelde ekono" 
mische groei, overbevolking, de gevolgen van de huidige produktie er. 
konsump.tìepatronen , de daaruit, voortkomende milieurervuiling, energ 
en grondstofverspilling. 

2. Alle werkgroepen van D66 to verzoeken: 
a. bovengenoemde problemen te bezien voorzover deze op hun gebied 

liggen; 
h. mee te werken om programma en beleidsplan te herzien, te toetsen 

en uit te breiden op grond vn hun nieuw gewonnen inzichten, 
3. Alle leden, besturen en frakties •in Provinciale Staten en Gemcnterc 

uit tenodién om mee te denken bij het zoeken naar nieuwe beleids' 
' lijnen, en de betreffende werkgroepen van eventuele eugëties of 1 

stellen in kennis to stellen. 
4. De kamerfrakties te verzoeken alles te doen wat in kun vermogen ligt 

n de resultaten va de hierbovengenoenide aktiviteiten uit te dragen in 
het Parlement. 

Gaat over tot de orde von cle dag". 

De motie was ondertekend door  Schwarz,  Bloema, Engwirda, Meerburg, iJans. 
van Schaveren, Nypels, v.d. Wildenberg. 

2, Het Hoofdbestuur, waarvan van den Wildenherg, die de motie medeonderteic; 
in eerste instantie verantwoordelijk was voor de uitvoering van de niot:L, 
althans zeker t.a.v. de punten 1 en 2, heeft tot dusverre de volgende u 
voering kunnen geven aan deze motie. 

A. In december 1971 werd een werkgroep opgericht met de opdracht zich 
bezig te houden met problemen als onder punt 1 vermeld. Een aankondig 
ging van de oprichting van deze werkgroep staat onder de kop mtweDkgro 
Terminus opgenomen in de Demokraat van januari 1972  op pagina 7. Zosj.. 

aldaar vermeld gaat het in feite om een werkgroep die uit 4 subgroej:e? 
bestaat: 
een subgroep economen, een subgroep technologen, een subgroep milieu 
deskundigen en een subgroep sociaal-psychologen. In deze subgroepen 
zullen de deelaspekten van de voorgelegde problematiek moeten worden 
onderzocht, terwijl, om van hot begin af de cordinatie te wairborge. 
welke noodzakelijk zal zijn om tct een gei ntgreerd rapport te kunnen 
komen, in iedere subgroep leden van een andere subgroep plaatsnemen e i.  
de voorzitters van de subgroepen een aktiesekretariaat t.a.v. de ge' 
heTh .werkgroep vormen. 

Vanuit het hoofdbestuur heeft van Miltcnburg zitting in dit aktiesekro' 
tariaab genomen. Hij zal ook degene zijns  die op het kongres een voor't 

n gagsrapport van de werkzaamheden van deze werkgroep zal presenteren. 
Daarbij passen hij voorbaat al twee opmerkingen: 



2 

1.. Alvorens de werkgroep als geheel goed kon gaan fiintioneï'en moesten d 
subgr . 0  e-pen worden bemand. Dat gaf, zeker hij de subgroep economische 
struktuurpolitiek en ook bij do subgroep sociaal-psycholtgen, enige 
problemen: soortgelijke groepen bestonden niet als werkgroep binnen 
D'66 (zoals bij de techiiolcgische en de milieu-deskundige subgronp 
wel het geval was) têijl tevens het aanwezige kader binnen D66 
voordeze subgroepen niet al te groot leek te zijn. 
Bij wat aanvankelijk slechts tn  teuhnische operatie bleek - het aan-
trekken van mensen van buiten groeide langzamerhand het inzht dat 
het niet me-er dan logisch was wanneer hij de. aanpak van deze proble-
matiek aoi zo breed mogelijk samengestelde groep mensen zou worden 
betrokken Het hoofdbebinn is verheugd dat dit uiteindelijk redelijk 
is gelukt, al vroeg, het wei veel tijd. 

2. Het feit dat een relatief groot aantal niet D'66-ers, tevens vaak lid 
van een andereuartij, in de werkgroep Terminus is gaan functioneeu 
zeer zeker in 'de subgroep eccaemische sLruk±uurpoiitiek, vermindert 
in aanzienlijke mate het recht van D66 om deresultaten  an  deze 
werkgroep als partijreaultaat te beschouwen. M.b.t. de werkgroep Ter-
minus kan gesteld worden dat het hoofdbestuur. van D661  ter uitvoering 
van een besluit van het A0L,V0, het iniatief nam-tot instelling van 
deze werkgroep en dat er nog steeds een vrij groot aantal D66-ers in 
deelneemt. De bedoeling echter van de werkgroep is om een resultaat 
op tafel te brengen, dat, gewrocht door een aantal mensen van onver-
schillig welke politieke signatuur, als een stuk progressieve en bo-
vendien aanbevelenswaardige, zo niet noodzakelijlP politiek kan worden 
gepresenteerd aan iedereen in dit lande De verdiensten van D66 hierin 
behoeven zeker niet te worden weggel-edeneerd, maar enige attentie voor 
het feit dat - deze werkgroep meer 'open't is samengesteld dan andere lijkt 
toch gewenst. 

B. Motie 2+ vraagt ook dat aan alle werkgroepen van D66 verzocht wordt 
zich op de voorgelegde problematiek te bezinnen en mede te werken aan de 
herziening van programma en beleidsplan op grond van hun nieuw gewonnen 
inzichten. 
Twee omstandigheden hebben de uitvoering van dit punt voorlopig opge-
schort. 
De eerste omstandigheid was dat vooraf een werkbare verhouding moest 
worden gecreeerd tuscan het programma en het beleidsplan, omdat de huidige 
situatie zich er nauwelijks toe leent om een van beide, of beide, te gaan 
herzien, te gaan toetsen en te gaan uitbreiden. Inmiddels kan over deze 
kwestie een voorstel van het hoofdbestuur aan het kongres worden gepre-
senteerd, 
Do tweede omstandigheid was c nñkende geboorte van het rapport van de 
commissie van zes„ Vorvachb kôn worden dat aan dit rapport dezelfde pro-
bleemstelling ton grondslag zou liggen als  an  de motie 24. 
Tevens mocht men verwachten dat het rapport zich met brede terreinen van 
de  politick  zou bezighouden.En al is er nu natuurlijk kritiek mogelijk 
op deinhoud van het rapport.;  I,.et bemoeit zich inderdaad met een  andere 
mens', met onderwijs en cultuur, met buitenlands beleid en met kwesties 
als centralisatie enclemocrotisering. 
Het lijkt het hoofdbestuur dat eerst nu de tijd is gekomen om tot de uit-
voering van punt 2 over te gaan, Het zelfde mag gelden voor de punten 3 
en 4 uit e motie 24, waarvan de uitvoering een samenhang vertoont met - 

voorstellen voor de discussie over het rapport van de commissie van zes f  
als vermeld in de verantwoording over de motie 101. 

M. van den Wildenberg 



Dc  algemene ledenvergadering van ID166 in kongres bijeen 

p 6 mei 1972 in 's-Hertogenbosch;  

1, De vergadering kan zich verenigen met het analytisch 
gedeelte van het rapport, waarin wordt vas1geste1(1 dat 

de oorlogsdreiging, de kloof tussen de rijke en arme lan-
den en de problemen die voortkomen uit de eindigheid van 
de aarde, de kepnpunten van elke progressieve partijpoli-
tiek dienen te zijn, 

2. De vergadering meent echter helaas te moeten constate-
ren dat de uitwerking van de analyse onbevredigend is 

gebleven en viel om de volgende redeaien 

a) ei wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tuosn de 
in do verre toekomst wellicht realiseerbare maar 

thans nog utopische maatschappij en de sociaal psycho-
logische en economisch-politieke werkelijkheid van nu. 
Hier komt hij, dat men verzuimd heeft die processen op 
so.iaal-psycholog±sch en maatschappelijk gebied te sig-
naleren, die reeds aan de gang zijn (hippies, kabouters, 
democratiseringsprocessen, milieubewustzijn, D 1 66  etc.)  
en die als een aanzet zouden kunnen dienen voor een ge-
leidelijke verandering van de huidige maatschappij in 
de gewenste richting. Voorts is het :enselijk de in-
strunïenten, waardoor de noodzakelijke sociaal-psycholo-
gische veranderingen gerealiseerd zouden kunnen worden, 
aan te geven, 

b) Onvoldoende wordt aangegeven hoe de noodzakelijke 
centralisatie to realiseren is met de tegelijkertijd 

gewenste decentra1isat± en individualiteit, 

c) het is niet wenselijk en maakt het Advies ongeloof- 
waardig wanneer,  enerzijds op  dc  noodzaak vtordt ge-

wezen om as mentaliteit van de mans te wijzigen, ander-
zijds - en veelal zonde:' duidelijke onderscheiding - 
wordt voorgesteld maatregelen te nemen op fiscaal ge-
bied, welke juist op de thans geldende mentaliteit in-
haken, Duidelijk moot aangetoond worden welke econo-
misch-polítieke instrumenten men al ter beschikking 
heeft staan en in welke richting deze 4-rrumentei1 - 
vooruitlopend op een meer tijd vragende mentaliteits-
verandering - herzien moeten worden, 

d) De' stijl en taal zijn ongeschikt om in  grate  kring 
begrepen te worden en om als ritgangspunt te kunnen 

dienen voor een diskussie in politiek Nederland. Dit 
i te moer te betreuren omdat voor realisering van de 
gestelde doeleinden dit advies in brede lagen van de be-
voJfdng steun zou moeten verkrijgen. 

De vergadering stelt het i'egiokongres voor om het EB van 
D'66 op te dragen te bewerkstelligen dat een herformule-
ring van het rapport wordt verzorgd en wel zo spoedig mo-
gelijk, waarbij o,a, met de bovenstaande opmerkingen reke-
ning wordt gehouden. Pas hierna zal -1.-iet mogelijk zijn 
zinvol over do doelstellingen en middelen in diskussie te 
treden 

(motie kongres hindhoven) 



ec-G B op d- niotie van de afdeling Eindhoven 

Het hoofdbestuur vindt de motie van de afdeling Eindhoven van groot belang 
en kan zich achter de meeste elementen daarin scharen0 Het HE is hot echter 
niet met alles eens en zou gaarne de volgende wijziging in. de motie zien 
aangebracht 

De :Laatste alinea wordt; vervangen door: 
ALIJ draag 4: het ITh op te bewerkstelligen dat bovenstaande opmerkingen 

(1 eet. be:Larigri;ke :2laai;o gaan innemen in de werkzaa'iheden van do progranmia- 
commiscie (zoals genoemd in het advies van de Commissie van Zes) en in 
ie van de werkgroep 'Terminus î 

- 

Het HE kun sish  ii îeronigen net de gedachte dat het advies van de Comissie 
van Zes horscin:oven zou fluDetcIl worden. Dit advies is slechts een aanzet een 
rril:elin tot ciocussie op brede schaal over een uiterst belangrijke pro- 
blemutiek J.o raar 0115e mening een grote rol in de politiek zal moeten gaan 
p).cn Eowc in Jo pLagïammnoommiss±e (zoals genoemd in het advies van de 

Comm:sic  ran  Zes) in d werkgroep Terminus'1 , .n de afdelingen en frakties 
en in gespcc;keaiiiet en in andere partijen en groeperingen is het advies 
&n  Jar  ongatwi:JtrÏJ  role  stukken die beschouwd zuilen worden alvorens tot 

moer te komen0 Een concentreren op het perfec 
tioneren van suk al;orens over doelstellingen en middelen in discussie 
te t:cden (zie :[aase regel motie) lijkt ons vertragend werken op de zo 
noodrakel ke b n.scmaking van zo veel mogelijk mensen0 

9 



Kon:resr3ïak 5u 

Atnendoriieni op ki:resstnk 5. 

jilVOC 311 nder i:îit  I na'J)e 

i ij,  -v-e 'LI e oioEteL3 

In .de. a the'fnio prmi 2 haakjes plaatsen om do woorden 

(do uitne:Ling vail) 

Ii1vc) ogen onder pi;tnt 2 

in do anaJ:goo is -!,e--, i onrechte niet een vierde crisis als 
zodanig aeoi;nalserd. n,l,, de groeicnte  ye okkeing 'van 
het leven waardc or en 

do ensou dr eig te ori;siaar 
Voor de aanpak van  doze  cniei is het essentieel, dat de 
econonisoho bedrijvigheid ook aan de basis—in be1agrije 
mate in dions1 wordt gebracht van het walzijnsheleid 

v,Cl, Ven 
v. Blokland 
Re t clie  
Vann  inklio t  
lie  t str a 

i luis 
o SCJJUO N 





Lang- _repstuk 5c 

De slotalinea wordt gelezen: 

De vergadering draagt het H.B. op zo spoedig mogelijk 
maar uiterlijk 1 oktober 1972 een commentaar 

 
'op het 

discussiestuk an  de 6 te doen vervaardigen en publiceren, 
waarbij o0a0 ME t de bovenstaande opmerkingen rekening 
wordt gehouden0 

Ven 
v, Blokland 
Reiche 
Wanninkho f 
Sluis 
E. Schuyer 



KONGRESSTUK 6a 

Komnientaar van het dagelijks bestuur op kongresstuk6 

De motie is niet geheel duidelijk geredigeerd, Uit de 
de diskussie in Assen is echter de bedoeling ervan ge-
bleken.. 

Aan de motie is door het lIE reeds een begin van uitvoe-
ring gegeven, zodat aan de motie geen behoefte meer be-
staat. Het boofdbestiiwr meende namelijk dat er in sa-
menwerking met PvdA en PER en andere geinteresseerden 
een open wetenschappelijke kotnmissie in moest worden 
gesteld om de analyse van het advies van de zes aan de 
kiezer over te brengen als een dwingende politieke re-
aliteit. Een agogische, sociaal-psychologische bege-
leiding lijkt noodzakelijk, gezien de vele weerstanden 
m.h.t, deze hele problematiek die hij vrijwel iedereen 
overwonnen moet worden. Naar aanleiding van een voor-
stel van de drie pàrtijvoorzitters is besloten om een 
aantal ter zake déskundigen, sociaal-psychologen en kom-
munikatie-deskundigen de opdracht te geven een breed 
opgezette diskussie op alle niveaus tussen de leden van 
de drie partijen en alle anderen die geinteresseerd zijn 
in vooruitstrevende politiek over de inhoud van de ge-
wenste hervérmingen voor te bereiden en wetenschappelijk, 
ieder vanuit zijn eigen discipline, te doen begeleidend 





KONGPESSTUK7 (bij agendapunt io-iiik) 

De algemene 1edenvergaderinig van D1 66, in kongres bijeen te 
Den Bosch op 6 mei 1972, 

oveende 

- dat als eerste resultaat van het overleg tussen PvdA,D66  en 
PPR het advies van de Commissie van Zes is verschenen, 

dat het hoofdbestuur de aanbevelingen van dit advies hoeft 
aanvaard, 

dat op 27 april 1972  een  communique  van het overlegorgaan is 
verschenen, waarin de eerste fase van de uitvoeringvan de 
aanbevelingen van bovengenoemd advies is neergelegd, 

besluit 

- de aanvaarding van de 'aanbevelingen door het hoofdbestuur  
good  to keuren 

- in te stemmen met de eerste fase in de uitvoering van de aan-
hevelingon zoals neergelegd in het  communique  van 27 april 
1972, 

- goedkeuring te hechten aan do tot nu toe gevolgde lijn van het 
hoofdbestuur, die in de geest overeenkomt met dê uitvoering 
van motie 101 van het kongres te Biddinghuizen. 

het dagelijks bestuur van D66 

/ 

- 

K ) 

I •-' 



KONGRES STUK 6 

De algemene ledenvergadering van W6S in 'Congres bijeen 
op 6 mei 1972 te 's-Hertogenbosch;  

overwegende - dat het met de partijvernieuwing nog niet 
erg wil vlotten; 

- dat het plan Mansholt in principe een waar-
devol platform zou kunnen vormen van waar-
af deze partijvernieuwing een wezenlijke 
impuls zou kunnen krijgen; 

- dat dit plan evenwel toroht in gebreke is 
gesteld voor zover het cie "politieke ver-
taling" betreft; 

spreekt zich uit voor het plan om in samenwerking met de 
Pve dA o  en P I P O R, en andoro r1toroH000rdÜu 00fl opu 
wetenschepeiijke ::mrnjs5±e in te stellen met als opdralr; 

a) een verantwoorde strategie te ontwerpen om het plan 
Manshölt aan de kiezer over te brengen als een dwingen 
de en haalbare politieke realiteit; 

b) een werkmodel te ontwerpen, met behulp waarisan het pro-
ces van artijvern±euwing over liet dode punt kan worden 
geholpen, 

de Wit 
V, d. Zwaag0  

(motie kongres Assen) 



ï:nest.k n 7h  

Amendement op de bestuursresolutie ( Congresstuk 7 ), 

toe te voegen aan de 3 besluiten: 

- andere iolitieke partijen uit te nodigen zich uit te spreken 
over de problematiek van. de Club van Rome alsmede over het 
daarover samengestelde advies van de Commissie van Zes en 
bij bekend worden van die standpunten een evaluatie te 
maken van de gebleken overeenkomsten en verschilpunten, 
hopenijk aanleiding gevend tot de instelling ven een 
gezamenlijke werkgroep met als opdracht een politiek 
programma te ontwerpen dat wezenlijke hervormingen beoogt 
en op basis waarvan een parlementaire meerderheid te 
bereiken is. 

De Goede 

'I •.c11 

V 
0. 





KospJt7c 

toevoegen aan het eerste besluit: 

met dien verstande, dat de progrmmacommissie in twee 
fasen zal moeten werken: 

de eerste fase dient, voor het op gang brengen, stimuleren 
en 'luisterend begeleiden' van de discussies over het 
rapport van de 6; 
over de stand van zaken zal de commissie rond begin 1973 
aan het Nederlandse publiek rapporteren. 
D'66 zal alsdan in congres harerzijds over de voortgang 
beslissen. 
de tweede fase die eerst daarna mag aanvangen, dient om 
realistische kernpunten te ontwerpen voor het komende 
regeringsprogram die gericht zijn op de noodzakelijke 
wezenlijke hervormingen van onze samenleving, 

toevoegen aan het tweede besluit: 

voor zover deze niet strijden met het vorige besluit. 

v. d. Ven 
V. Blokland 
]leiche 
E Schuyer 
Veenhof 
Brand 
Vlietstra 

/ 

/ 
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K01%TG2ES8TTJK 8 

De algemene ledenvergadering von D 1 66, or 6 mei 1972 bijeen te 
's-.Hertogenbosch,  gehoord hebbende 

- het voorstel van het hoofdha3tuur om do prograniriakommissie op.-
dracht to- geven om het progrezllea  on  Het beleidsplan van D' 66 
geheel te horz:Len  on  

- hot voorstel van de kommissie I ansholt om een programmakommis-
sic in to stellen ton voorbereiding van  eon  progressief pro-, 
gramma dat mogelijk hIJ do volgende verkiezingen inzet zal 
Zijn, 

spreekt als haar mening uit dat de hoogste prioriteit vaj-leonci 
moet worden aan bet opstellen van hot- eigen programma en beleids-
plan, opdat dit als leidraad kan dienen voor al degenen die deel-
noisen aan de diskussie met andere progressieven en  ale  basis voor 
de inbreng van D'66 in  eon  nieuw regeerakkoord. 

H. Gooien 

HONGRDSSTUI 8a 

KOii.JVÏII1TTAAR VAlT HE? DE 02 21? HO?111 GïE?EiT 

Het DE bognijrt do achterliggende bezorgdheid van de Indieners 
van do motie, n10  dat D 1 65 te vcl aan  eigen gozicht zou verlie-
zon als niet voldoende aan het ontwikkelen van eigen politieke 
id000n wordt gewerkt, N±eti;erein meent hot PB de motie  stork  te 
moeten ontraden HIJ meent dat zowel de werkzaamheden aan het 
eigen programma als het stimuleren van de programmakonmiissie 
(zoals genoemd in het advies van do kommissie van zes) gelijktij-
dig en zoveel mogelijk in onderlinge wisselwerking moet plaats- 
vinden Daarbij kunnen en zullen ÇiO door 21)166  ontwikkelde idee-
en ongetwijfeld belangrijke invloed Hebben op de  studios  van do 
bovengenoemde programaiakommissie, Hanneor we ons echter eerst 
helemaal gaan koncontreren op hot outwibkel en van cle eigen idee-
en dan gaan wij hetzelfde doen wat we nu juist niet graag zien 
bij andere progressieve partijen en gmocperingen, nIL, hot \taststel. 
len van cle eigen lijn ,  alvorens met anderen to gaan praten. 
Daarna is hot immers veel moeilijker gezamenlijk o-plossingen van 
maatschappelijke problemen to ontwikkelen en krijgen ee gesprek- 
ken meet hei karakter van onderhandelingen (kompromisson)., 
Naar do mening vail het DE moot Juist hot denken in komniissies en 
groeperingen gestimuleerd worden  on  niet eerst hot schrijven van 
de eigen bijbel. 



De Algemene Ledenvergadering van D,1 66, in vergadering bijeen op 

6 mei 1972  te ?s  -Hertogenbosch  

dat Tborhecke een -Liberaal was cii er niet voor terugschrok de 

gevestigde verhoudingen van zijn tijd te doorbreken; 

dat bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie  (VV.')  het 

plan heeft postgevat een nieuwe behuizing te betrekken, welke 

behuizing het Thorbecke-huis zal moeten heten; 

dat hierdoor, al dan niet bedoeld, de suggestie wordt gewekt 

als zou er verband bestaan tussen Thorbecke en de VVD; 

dat vermeden moet worden dat over het karakter van de VVD 

ongewenste misvattingen zouden ontstaan; 

zich nog eens ernstig te bezinnen op de voorgenomen benaming 

M vd. Wildenherg  

IL  Meerburg  

IL  Feenstra 

Verhaar 

idJL v0 dus 



Konesstuknr76 

De Algemene Ledenvergadering van D'66 in vergadering bijeen 
op 6 mei 1972  te Den Bosch, 

gehoord de discussie over het verslag van kascommissie 

(congresstuk 35) 

kennis genoemen hebbende van het verslag van de penningmeester 

over het eerste kwartaal van 1972 (congresstuk 36) 

besluit 

de beer J Foenstra decharge te verlenen onder dankzegging 

voor het vele dat hij voor D'66 heeft gedaan. 

en gaat over tot de orde van de dag 

C.H. vd, Tak  
RV,  Ovezall 
13J{A.  Schmitz  
K Peul 
F. vd, Bandt 
A ' ', JLrcfl 

\T Spankeren 
P.P .A. v. FLossuni 
F0 Bloemhof 





Kosstuk nr 

De Algemene Ledenvergadering van D'66 I4jeen in het Casino te 
Den Bosch op 6 mei 19729  

1. overwege1d. dat in samenwerking met de iv,dA, en PPR onverminderd 
gestreefd moet worden naar de vorming van een vooruitstrevende 
volkspartij9  die wezenlijke hervormingen'beoogt, 

2, 9 dat voor het bereiken van een meerderheid hiervoor, een radikale 
vernieuwing van de nederlandse partijpolitieke constellatie 
absoluut noodzakelijk is, 

3 van oordeel, dat het rapport van de Commissie van Zes, evenals 
de commentaren, die als reaktie daarop zijn verschenen, als een 
uiterst bruikbaar uitgangspunt moet worden beschouwd hij de 
komende discussies over bovengenoemde wezenlijke hervormingen, 

4, dat deze discussies alleen zuilen bijdragen tot het bereiken van 
een meerderheid, indien zoveel mogelijk burgers, men, ook van 
buiteri.de  drie partijen, er aan deel zuilen riemen, 

5 dat derhalve naast de samenwerking van D 1 66, P,v,d.A, en PPR - 
ui t het betrekken van leden van andere tijen enjolitiek-

onjndenen bij de formulering van het programma van wezenlijke 
hervormingen, essentiële voorwaarde is voor het slagen van de 
noodzakelijke vernieuwing van de partijpolitieke constellatie, 

6. constaterend, dat met name in de P,v d A. er nog steeds minderheden 
zijn, die die vooruitstrevende volkspartij niet willen, en voor wie 
slechts de samenwerking aanvaardbaar is, omdat (en zelfs voor zover) 
deze de positie van de 1Kv. d0A, versterkt, 

7, 7 dat, er nog geen duidelijk overzicht bestaat van de samenwerking 
aan de basis ( zie punt 3 van kongreostuk 10) 9  noch van de 
initiatieven die aldaar door D166 - mn ter uitvoering motie 1019  
sub 3 en 4 9  van het congres in Biddingsliuizen - zijn ontplooid, 

0 

8, op de volgende AL,V, met zo 'n overzicht te komen 

en 

9, de discussies, die het komend halfjaar zijn gepland, te toetsen 
aan de boven geformuleerde essentiële voorwaarde van open 
deelneming 

C. Mertens 
K. P. Bloema 
J,\\T, Holislag 
M v Dijk 

D. Eisma 
T. Nieuwenhuis 





_c  nr. 78 

De Algemene Ledenvergadering van in congres bijeen op 
6 mei 1972 te Is  Hertogenbosch  

constaterende dat de regio's Groningen ,  Friesland en Drente 
op hun vergadering dd, 22 auril 1972 een motie 
hebben aangenomen, waarin op grond van ruimtegebrek 
in het noorden des  lands  de aanleg van een oefen-
terrein hij Ter Apel werd afgewezen; 

overwegende dat op het landelijk congres van Dt66 te Rotterdam 
in 1970 reeds een motie met afwijzend advies 
een verdere uitbreiding van oefenterreinen werd 
aangenomen; 

concluderende dat thans -meer dan ooit- om vele en velerlei 
redenen het aanleggen en in gebruiknemen van een 
oefenterrein bij Ter Apel niet past in het beleid 
t air oefenterreinen en ruimtelijke ordening 
dat D'66 voorstaat te realiseren; 

besluit opnieuw te bevestigen dat voorstellen daartoe 
categorisch van de hand dienen te worden gewezen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sjoerds 
Eloema 
van ossum 
Cr e tno r s 
En th oven 
van Cils 

) 
) leden van de 
) werkgroep defensie 

) 
) 





Kongresstuk nr. 79  

MOTIE ingevolge ar1ei4conresrePLomeY 

De Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij  Democrat  en'66 
(D 1 66) op 6 mei 1972 in congres bijeen te Is  Hertogenbosch,  

-overwl~gende dat de verhouding van West Duitsland tot Oost Europa 
ook van doorslaggevende betekenis is voor de landen van geheel 
West Europa, waaronder Wederland; 

-eekta hoop uit, dat de regering van West Duitsland de OSTPOLITIK 
zal kunnen voortzetten, en dat de in het kader van deze politiek 
voorbereide verdragen spoedig zullen worden geratificeerd; 

-verzoekt het ILBO het bovenstaande ter kennis te doen brengen van 
U" Wst Duitse regering; 

en gaat over tot de orde van de dage 

Bloerna 
Bake  
Traag  
Fe  lyra  
Schwartz  
Draayer 





Kongresetuk nr. 80 

Het landelijk kongres van iD'66 in vergadering bijeen op 6 mei 1972 
te 's  Hertogenbosch,  

PmTe LI  

- dat in het partijprogramma (Wat wil Dt66)  opgenomen is de 
verbetering van de voorzieningen voor de geestelijk gehandicapten, 
de meest vergeten groep in onze samenleving- 

dat deze voorzieningen door een snellere bouw van dagverblijven 
en internaten ,  dient plaats te vinden; 

- dat or een boter toelatingsbeleid gebaseerd op niet 
konfeosionele lcriteria, dient plaats te vinden; 

- dat de opleiding vee do agogiocho modewerk(st)ers belast met 
de begeleiding en verzorging van de geestelijk gehandikapten 
verouderd onvoldoende en te theoretisch is en voor een juiste 
begeleiding een modern wetenschappelijke opleiding een voorwaarde is 

dat de rechten van de mens1 1 op de geestelijk gehandikapten 
van toepassing is, 

vraagt de frakties van D?66 in le en 2e kamer met kracht te streven 
naar verbetering en uitbrieding van voorzieningen en gaat over tot 
de orde van de dag. 

I Krist 
Q. V. Kuyk 
J Traag 
J . D.Hogendoorn 
1 x onleesbaar, 





1 

De Algemene Ledenvergadering van Dt66  in vergadering bijeen in 
Den Bosch op 6 i 1972, 

overwegende dat er diverse notoire voor-het-milieu schadelijke 
preparaten  in de handel zijn, waarvoor per openbaar medium 
reclame gemaakt wordt 

verzoekt de Tweede Kamer-fraktie 
met alle wettelijke middelen te streven naar een stoppen of 
tenminste beperken van deze reclame 

2,  

overwegende: dat de voorgenomen meldingsplicht voor bedrijfssluitingen 
of inkrimpingen een nzijdige en onvoldoende doeltreffende 
maatregel ter kontrole op bet bedrijfsleven is 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie 
te bewerkstelligen dat deze meldingsplicht eveneens geldt voor 
uitbreiding en vestiging van bedrijven 

Voorstellen Afd, Rijswijk Z.H. 
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