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BESLIJITENLIJST Icongres Den. Bosch op 6 mei 1972,in volgorde van behande- 
ling 

Kongresstuk42---------------- .0 

(Kongresreglement:zonder hoofdelijke stemming aanvaard.. 

Kongresstuk'41 
0 , 

•
0 ,, 

0 

(Motie,-Van Wijk--Spoor tot instelling stuurgroep partijstructuur):  Met 
handopsteken aangenomen na opname van d.c., volgende wijzigingen: 

de . derde overweging als volgtaan të vullen: "dee dbthtiek impli-
ceert, v,ee.lal een onberedeneerde troüw aan de partij"; 

0' "draagt  ht  hoofdbestuur op" te wijzigen  in: " verzoekt het hoofd 
bestuur"; 0 

0 

- de woorden "binnen 6 maarden" in Iet verzoek te wijzigen  in "op 
hot volgende kongrs". 

• Kçngresstuk 48 (Reglementswijzigingeri,  uit Kongres-Democraat): 

1 Geschillenkomniissie:Toevoeging art. 60 met handopsteken aangenomen 
3. Technische verbetering kandidaatsteflin'g Tweede Kamer.:. Toe'v'oeging 

art. 3.3, Verwijdering art. 4.1 en Amendement art. 4.2 allen met 
0 handopstekon aangenomen. . : . 

4. Beperking kandidatuur Tweede Kamer: Mogelijkheid 3 met handopsteken 
- aangenomen. . 

.5. Reglement, Eerste Kamer kandidaatstelling: Alternatief B-1 aange-
nomen met 40o voor, 36% tegen en 11% blanco, met dieii' verstande 
'dat op het, eerstrolgnde kongres dient te werden vastOste1d wat 
verstaan moet wordennonder de in par b. vermelde Upartjfunkt1  es. 

Kongresstuk 31 
(HB-motie 25 gulden-aktie):met handopstekon. aangenomen. 

Kongreastuk 37 (HB-voorstel tot wijziging JI.R. betreffende icontrihutie- 
,

0 regeling): met hand,opsteken aangenóthen'.' 

Kongresstuk .70 Motie-Martinius tot üitbesteding. (automatineing) van 
de ledenadministratie met c1ausiering. t.a.v. de toegang 

tot en het gebruik van de gegevens): aangenomen met 56% v66r, 4091o1  
tegen en 7% blanco. 

0 • 0 

Ko'ngresstuk45 (Kandidatenvoor de programmakomrnissie) De kandidaten -------------- 
van der Pijl' en'Van Schilgaarde worden bij handopsteken 
voor verkozen verklad. 

• . 

' 0 

Korigresstuk49 (Aanvulling gechillenkommissie, uit Kongres-Democraac) 
Bij stemming per votomete'r behaalt kandidate mevr. Spaans 

25% der stemmen, kandidate mevr. Bienfait. 38% en stemt 35% der kongres-
gangeisblanco. Mevr..SpO.ans wordt voor verkozen verklaard. 

K22resstuk40 (HB-voorstel betreffnde verhouding programma-beleidsplai: 
met handopsteken aangenomen. 

' , 

• ' 

L52Ligresstuk 76 (Motie-Van der Tak betreffende decharge penningmeester 
J. Feensti met handopsteken aangenomen. 
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ICöngresstukl (Motîe-v6r-kongres Apeldoorn betreffende nñderzoek naar 
methoden om tot betere inkomensverdeling te komen): met 

handopsteken aangenomen na aanvaarding HB-amendementen als volgt: 
—"verzoekt de algemene ledenvergadering" vervangen door: "draagt aan 

het hoofdbestuur op"; 
--het woord "allereerst" (4 regels verder) vervalt; 
—verzoekt a) vervangen door: "a)met name onderzocht moet worden of in 
het kader van de inkomstenbelasting aen riaximuminkomnsgrens gesteld 
kan worden en" 

—verzoek b) beginnen met "in ieder geval voor alle inkornis....". 

Kongresstuk 2 (Motie-Captijn betrefferidè tijdige vaststelling datum waarop 
positie D'66 t.a.v, verkiezingen duidelijk moet zijn  vast-

gesteld): met handopsteken aangenomen na wijziging  ±n het vôrzoek van 
de woorden "een kritische tot .*"tijdig een datum". 

Konresstukk (Motie.-Vlietstra betreffende verzoek aan HB om een rapport 
met ñnalyse en aanbevelingen en t.v, de in het Advies van 

de Zes geschtste  krises):.  met handopsteken aangenomen na aanvulling door 
Amendement-Van der Ven als volgt: 
- als derde streepje invoegen:"---dat zij het niet--- aanduideh van de 

groeithide verbrokkeling van het leven, waardoor een levensgevaarlijke 
tot-dingen-worden van de mensen dreigt te ontstaan, als een vierde 
krisis .-onder punt 2,2 , ten onrechte vindt"; .... 

- in de lot,--linea het woord "drie" telkens vervangen door:.'vier". 

Kcnj'rosstuk (Motie-voor-kongres Eindhoven betreffende uitwerking Advies 
van de Zes) :met handopsteken aangenomen na aanvaarding van 

HE-amendement en Amendement-Van der Ven als volgt: 
- slotalinea vervangen door:"De ALV draagt het HB op te bewerkstelligen 

dat bovenstaande opmerkingen een belangrijke  plaats gaan innemen in 
de werkzaamheden van de programmakommissie (zoals genoemde in het 
advies van de Commissie van Zes) en in die van de werkgroep "Terminus"4t' 
invoegen onder punt I "De vergadering kan zich": "in vele opzichten"; 
in de aanhef van punt 2 Jakjes plaatsen om de woorden: ("de uit-
werking van") 

- onder punt 2 gewag maken van een vierde krisisindegeestiran het 
Amendement-Van der Ven op Krongresstuk 4. 

Kongresstuk 6 (Motie-v66rkongres Assen betreffende instelling wetenschap- 
pelijke commissie tot ontwerp van een strategie om het Advies 

van de Zes aan de kiezer over te brengen en tot ontwp vali een werkmodel
om hetproces van de partijvernieuwirg over het dode punt heen te helpen): 
met hn&opsteken aangenomen. 

Kongresstuk 7 (DB-motie betreffende goedkeuring beleid  HD  inzake uit- 
voering motie 101 van Biddinghuizen via aanvaard±ng aanbe-

velfild en Commissie van Zes .en instemming met daarin voorgestelde Komit v 
van Vérkènning en Progressieve Open Programmakommissie): aangenomen met 
55% v66r, 38% tegen en 5% blanco na verwerping van de motie. De Goedô 
( 51% v66r ,  tegen 49% en 2% blanco) en de motie Van..de.Ven:(37% v6r, 
51%t'gen en 13%.blanco). 

Kongresstuk 72 (Motie-Nieuwenhuis , betreffende formele verzoeken om deel-
name aan Open Programmakommissie naar personen uit de k'iig 

van tenminste de drie konfessionele partijen)  :met handopsteken aangenomen. 

(Motie-Dirks betreffende benoeming door ALV uit haar midden 
en buiten de kring van KB en frak±ileden - van een 

D'661id in de Pogrammakommissie alsmede opname van tenminste drie 
kommissieleden uit de groep de huidige regeringspartijen):  met handopsteken 
aangenomen na akkoordverklaring van de indieners met het voorstel van 
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voorstel van politiek sekretaris Van Gils om de gevraagde benoeming van 
een niet-EB-- of fraktie-lid bijvoorbeeld te doen geschieden middels 
kandidaatstelling in de Democraat. 

Kongreestuk 77 (Notie-Mertens betreffende overzicht van samenwerking-- 
aan--de--basis alsmede  toetsing van de komende discussies 

over wezenlijke hervormingen aan de voorwaarde van open deelneming): 
met hmiclopsteken aangenomen. 

Kongresstuk 7 (Motie-Van Kuyk betreffende enquête onder afdelingen er! 
regio 's naar partijpolitieke samenwerking op die niveaus): 
met handopsteken aangenomen. 

K2ngresstuk79 (MotieBloema betreffende }1 iaking aan de iestduitse 
regering van de onthct.auning door D66 van de tot op 

heden gevoerde .Ostpolitik): met handopsteken aangenomen. 

Kongresstuk 80 (Motie-Krist betreffende verzoek aan Eerst en Tweede 
Karnerfrakties van D66 om met kracht te streven naar 

vorbeteing en uitbreiding van voorzieningen voor de geestelijk ge-
handicapten): met handopsteken aangenomen. 

1Congresstuk81 (Motie-Afdeling Rijswijk  Z.-H. betreffende verzoek aan ------------- 
Tweede Kamer-Fraktie tot streven naar stopzetting of 

tenminste beperking van reclame voor milieu-schadelijke preparaten): 
met handopsteken aangenomen. 

VOOR KENNISGEVING AANGENOMEN: ---------------- 

Kongresstuk 30 Samenvatting uit het advies van van Lookeren Campagne 
en Kingma t.a.v. maatregelen ter verlichting van de 
financiele situatie. 

Kongresstuk 30a Besluiten HE n.a.v. advies Kongresstuk 30. 

Kongresotuk 36 Verslag Penningmeester eerste kwartaal 1972. 

Kongresstuk3 Voorstel aan de partijbesturen van de PvdA, D66 en PPR 
door hun overlegorgaan (Percommuniqu) n.a.v. het hoofd 
stuk Aanbeveling in het Advies van de Commissie van Zes. 

De overige kongresstukken zijn  ofwel verworpen, ofwel niet in behandeling 

genomen. Ziedaartoehet verslag van de notulenkommissie in da 
------------------------------- 

eerstvolgende D E M 0 C R A A T. 
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