
MOTIE 

De algemene ledenvergadering van D 66 te Utrecht in congres bijeen 
op I (of) 7 oktober 1972, 

van mening . dat D 66 is opgericht met de intentie zo spoedig mogelijk 
een radikale demokratisering van onze samenleving te bewerk-
stelligen 

• dat - in politieke zin - n van de methoden daartoe besloten 
ligt in een distriktsgewijze keuze van bestuurders 

• dat daardoor de afstand tussen gekozene en zijn achterban 
zal kunnen worden verkleind 

• dat het aan voldoende kommunikatie tussen kiezer en gekozene 
nog steeds in ernstige mate ontbreekt 

• dat daardoor op zich zelf nuttige buitenparlementaire activi-
teiten ontstaan, omdat de demokratische kanalen verstopt zijn 

• dat het kontakt met de mensen die deze akties voeren gebrek-
kig is, omdat het ook D 66 nog niet gelukt is niet-poli-
tiek-genterresseerden met maatschappelijke ambities bij haar 
activiteiten te betrekken. 

stelt vast dat de kreet "de burgers bij het bestuur" tot nu toe een 
loze is gebleken, zodat nu alle beschikbare middelen dienen 
te worden aangewend om op korte termijn een betere kommuni-
katie tot stand te brengen tussen kiezer en gekozene. 

draagt de op 29 november te kiezen tweedekamerfraktie op 
uit haar midden een aantal leden aan te wijzen, die een inten- 
sief kontakt met de D 66 - leden en - kiezers zullen moeten 
onderhouden 
De ALV acht het daarvoor noodzakelijk, dat uit de fraktie 
voor elke regio, (kies)distrikt of anderzins omschreven gebied 
een vertegenwoordiger wordt aangewezen 

Toelichting: 

Uit diverse gesprekken en interne publikaties binnen D 66 is ons gebleken 
dat vele oorzaken van de gebrekkige kommunikatie, zijn terug te voeren tot 
onvoldoende kontakt tussen HB en TK enerzijds en regio's, afdelingen, leden 
en kiezers anderzijds. Wij zijn van mening, dat vooruitlopend op een even-
tueel in te voeren distríkten-stelsel reeds nu elk gebied in het HB en de TK-
fraktie haar stem moet kunnen laten horen. Bovendien ontstaat daardoor een 
goede mogelijkheid direct in te haken op akties en aktuele gebeurtenissen 
binnen dat gebied. Het spreekt van zelf dat zo'n regionale figuur bij voor-
keur ook in dat gebied zal moeten (gaan) wonen, zoals in de motie Brinkhorst 
c.s. op het Breda's congres reeds werd voorgesteld en door de ALV aanvaard. 
Ook deze motie verdient dus te worden uitgevoerd 

Maarten Verwey 
Hans Krom 
Karel van Leeuwen 
Harry Jongendijk 
Bert van Wijk 

Monnickendam 
Voorburg 
Delft 
Wassenaar 
Weert 



Kongresstuk 1 bij agendapunt 12 

De algemene ledenvergadering van D 66, op 1 october 1972 

overwegende 

a) dat de Tweede Kamerverkiezingen van 29 november aanstaande een grote kans bieden om de doel-
stellingen van D 66 verder te realiseren, te weten: 
- democratisering van ons staatsbestel (o.a. de gekozen premier) en de overgang van de hui-
dige gesloten samenleving naar een open samenleving 

- vernieuwing van het verouderde partij-politieke bestel, in het bijzonder door de opricht-
ing van een vooruitstrevende volkspartij 

- het verwezenlijken van een beleid van fundamentele hervormingen,te baseren op het Rapport 
van de Zes 

b) dat het nu van kracht zijnde regeeraccoord, gesloten met de PvdA en de PPR de realisering 
van de hierboven omschreven doelstelling naderbij heeft gebracht 

van oordeel 

dat een hernieuwing van het regeeraccord van de progressieve drie derhalve zeer wenselijk moet 
worden geacht 

voorts van oordeel 

dat dit nieuwe regeeraccoord noodzakelijkerwijs moet zijn aangepast aan de nieuwe verworven 
mi hten op het gebied van milieübeheer en aan de thans bestaande financieel-economische 
situatie, alsmede moet omvatten: 

1. de meerderheidsvoorstellen van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de 
Kieswet (zg. Commissie Cals/Donner) 

2. maatregelen die strekken tot ingrijpen in de primaire en secundaire inkomensverdeling in 
verband met de noodzakelijke herorintering van het economische groeibeleid (gedacht wordt 
aan effectieve instrumenten voor de overheid ter regeling van de particuliere investeringen 
en aan verdere vermogensspreiding - zie rapport van de Zes) 

3. een voorstel voor inflatiebestrijding op langere termijn door de overheidsuitgaven voor de 
komende kabinetsperiode binnen de ruimte te houden die geboden wordt door 
a) de trendmatige groei van het nationaal inkomen 
b) herwaardering - in het licht van het regeeraccoord - van de prioriteiten binnen het 

huidige budget 
c) nieuw aan te boren niet-inflatoir werkende financieringsbronnen 

4. een overeenkomst om op korte termijn een zodanig sociaal contract en een zodanige matiging 
van de niet cao-gebonden inkomensna te streven, opdat 
a) de inflatie wordt teruggedrongen tot aanvaardbare proporties 
b) zowel de werkgelegenheid als de concurrentiepositie t.o.v. het buitenland gewaarborgd 

blijven 
C) een overgroot deel van de rele groei van het nationaal inkomen kan worden gebruikt voor 

de collectieve voorzieningen, volgens de prioriteiten als vastgelegd in het regeerac-
coord 1971-1975 

5. een pakket van compenserende maatregelen voor de werkelijke slachtoffers van de inflatie, 
zoals de lage en de gefixeerde inkomens 

vaststellend 
dat het huidige concept-regeeraccoord in grote lijnen voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden 

besluit 
dit concept-regeeraccoord aan te nemen, met dien verstande, dat de eindbeslissing over amende-
menten, waarover nog geen overeenstemming is bereikt tussen de drie partijen, en over het dek-
kingsplan, op een later te houden tweede zitting van deze ALV zal worden genomen. 

Namens de WERKGROEP "24 juni" van P 66 

Mertens 
Van Dijk 
ten Brink  
Redeker  
Prent 
Holtslag 
Nieuwenhuis 
van Beekhuizen 

Dysselbloem 
Voncken 
Eilander 
Schouten 
Ila Schouten 
Mattia van Dijk 
De Boer 
Smulders 





Kongresstuk 2 bij agendapunt 12 

De Algemene Ledenvergadering van D 66, op 1 october 1972 
overwegende 
a) dat de besluitvorming over amendementen op het concept-regeer-
accoord niet zinvol kan plaatsvinden in de nachtelijke uren vooraf-
gaande aan het door het Hoofdbestuur geplande congres op 7 october a.s. 

b) dat de menings- en besluitvorming over het dekkingsplan in ieder 
geval een langere tijd vergt dan die welke door het Hoofdbestuur en/of 
door de omstandigheden aan de ATV is toegemeten 

c) dat de keuze van de candidaat-ministers van de drie partijen een 
bekrachtiging behoeft van de algemene ledenvergaderingen van deze 
partijen 

K 
besluit 
in plaats van op de voorgestelde datum van 7 october op een later 
tijdstip in deze maand, bij voorkeur op 28 october opnieuw bijeen te 
komen, om de hierboven geformuleerde taken te vervullen 

X 
besluit voorts 
het Hoofdbestuur op te dragen de mogelijkheid te onderzoeken dit 
hiervoor bedoelde congres gezamelijk met PvdA en PPR te houden. 

Namens de WERKGROEP " 24 Juni " 

Mertens 
Van Dijk 
ten Brink  
Redeker  
Prent 
Eilander 
van Beekhuizen 
Dysselbioem 
Ila Schoutsen 
Mattia van Dijk 
Smulders 
Nieuwenhuis 

K 
Deze besluiten dienen apart behandeld te worden. 





Kongresstuk 3 bij agendapunt 12 

Het congres van D'66 bijeen in Utrecht op I oktober 1972 
gehoord de beraadslagingen naar aanleiding van het regeer-
akkoord 

besluit, 

dat het onaanvaardbaar is dat akkoordpartijen ( pvda,ppr, 
d!66) vr de verkiezingen onderhandelen met de regerings-
partijen die verantwoordelijk zijn voor het beleid van de 
afgelopen jaren 

en gaat over tot de orde van de dag 

J.W.Holtslag 
A. A.Redeker 
J.ten Brink 
W.Schouten 
J.Prent 
H. Dij sselbloem 
E . Douwes 
R. Voncken 
I. Schoutsen 
M.van Dijk 
N. Smulsers 
H.van Beekhuizen 
B.van Dijk 
J.J.de Boer 
J. Limper  
W.Nieuwenhujs 





Kongresstuk 4 bij Agendapunt 12 

Het congres van D'66 bijeen in Utrecht op I oktober 1972, gehoord 
de beraadslagingen naar aanleiding van het regeerakkoord, 

besluit 

• het hoofdbestuur op te dragen te streven naar de presentatie van het 
regeerakkoord aan de kiezers tezamen met een aantal kandidaatministers 
waarbij de mogelijkheid wordt erkend, dat niet alle kandidaatministers 
een speciale binding hebben met één der akkoordpartijen, maar 
- uiteraard - wel het regeerakkoord onderschrijven, 

2. dat het onaanvaardbaar is dat na de verkiezingen door akkoordpartijen 
omtrent een te vormen kabinet zal worden onderhandeld met derden, 

3. het hoofdbestuur op te dragen te komen tot maatregelen die leiden tot 
een intensivering door akkoordpartijen van de pogingen tot oprichting 
van een progressieve volkspartij met name door uitvoering van het 
project 'samen overleven' 

en gaat over tot de orde van de dag, 

J.W. Holtslag 
A.A.  Redeker  
J. ten Brink 
W. Schouten 
J. Prent 
H. Dijsselbloem 
E. Douwes 
R. Voncken 
I Schoutsen 
M. van Dijk 
J.T. de Boer 
J.  Limper  
W. Eilander 
C. Mertens 
W. Nieuwenhuis 





Kongresstuk 5 bij agendapunt 12 

De A.L.V. van D66, bijeen op I oktober 1972 te Utrecht, overwegend, dat 
de opstelling van de 4 huidige regeringspartijen en  DS  70 sinds de vorige 
TK-verkiezingen volstrekt in tegenstelling is geweest met de door ons 
voorgestane politiek, zowel in programmatisch opzicht als in mentaliteit, 

dat er met name in de KVP krachten aan het werk zijn die deze 
partij willen omvormen tot een constructieve betrouwbare partner voor de 
vooruitstrevende drie 

dat het succes van deze pogingen echter zeer onwaarschijnlijk is, 
gezien de binding van de KVP aan het regeerakkoord met de VVD en gezien 
het politieke verleden van de naar voren geschoven personen. 

dat de beslissing over deze pogingen in de loop van de eerste twee 
weken van oktober zal vallen (partijraadsvergadering, algemene beschouwingen) 
besluit 

dat tot een nader te bepalen datum tussen 14 en 29 oktober geen ini- 
tiatieven zullen worden ontplooid in de richting van de confessionele 
partij en. 

dat op een congres op die datum beoordeeld zal worden of de KVP (of 
de drie confessionele partijen) in de tussentijd geloofwaardig heeft 
(hebben) gemaakt, dat zij na de verkiezingen werkelijk tot een vooruit- 
strevend beleid wil(len) gaan bijdragen. 

dat, indien die beoordeling positief zou uitvallen, op dat congres 
de voorwaarden zullen worden geformuleerd, op basis waarvan een overeen- 
komst met de KVP (de confessionele partijen) mogelijk zou zijn. 

dat, wanneer die beoordeling negatief uitvalt, na de verkiezingen 
zal worden onderhandeld met partijen waarmee v66r de verkiezingen geen 
concrete afspraken zijn gemaakt. 

W. Eilander 
C. Mertens 





Kongresstuk 12, bij agendapunt 10, Hoofdstuk  VI  

MOTIE 

Het partijkongres van de Politieke Partij D'66: 
in aanmerking nemende: 

dat het konsept-regeerakkord op een aantal punten een beleid voorstaat, 
dat de verkeersveiligheid bevordert, maar dat daaraan een principiële 
stellingname ontbreekt; 

overwegende: 

dat zowel op humanitaire als op economische gronden zulk een stellingname 
inzake het vraagstuk van de verkeersveiligheidnoodzakelijk is; 

beveelt aan; 

dat in het regeer-accoord van de progressieve partijen wordt opgenomen 
een principiële stellingname ten gunste van de verkeersveiligheid 
alsmede de vaststelling, dat daaraan een hoge prioriteit zal worden 
gegeven. 

Toelichting 

1. Het jaarlijkse aantal doden in Nederland tengevolge van de 
verkeersonveiligheid is 3000 gepasseerd en stijgt met het jaar. 
Een schatting van de materiële schade ligt in de orde van 3 miljard gulden. 
Het menselijke verdriet is niet kwantificeerbaar. 

2. Duidelijk wint de opvatting veld, dat de oplossing van dit 
vraagstuk 'ligt niet in de beThvloeding van het gedrag van de 
verkeersdeelnemers, maar in de verbetering van de uitrusting van  
autos,  wegen, enz. De realisering van de oplossing vraagt tijd. 

3. Wij mogen onder geen voorwaarde ons neerleggen bij een continue 
rampsituatie. Met alle mogelijke middelen, waarbij het experiment 
niet worde geschuwd, moet de veiligheid in het verkeer worden verbeterd. 
Met name dient op korte termijn het fungeren van het justitiële 
apparaat drastisch te worden verbeterd. 

Afdeling Breda. 



Kongresstuk 13, bij agendapunt 8 

MOTIE 

Het kongres van D'66 in vergadering bijeen op 1 oktober te Utrecht, 
overwegende: 

dat vakbondsleden met een inkomen beneden 1 25.000 p.j. een kontributie 
van f 125,-- p.j. betalen uit hoofde van hun lidmaatschap hunner 
organisaties. 
Mede in overweging genomen dat veelal voorstellen vanuit de vakbonden 
een politieke beslissing vragen, is het gewenst onze partij toegangkelijk 
te maken voor boven bedoelde vakbondsleden. 
En mag een hoge minimum kontributie geen belemmering zijn om lid van 
D66 te worden. 

Besluit 

datleden van een vakbond beneden een inkomen van 1 25.000 p.j. 
lid van D'66 kunnen zijn tegen een kontributie van I 12,-- p.j. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Joop Coorengel 



Kongresstuk26, bij agendapuntlO, Hoofdstuk I en  II  

Ondergenoemden dienen hiermede de navolgende moties in , betreffende het 
regeerakkoord PvdA, D'66 en PPR. 

MOTIE 1 

Hoofdstuk 1 - Wonen, punt 1 Het Bouwprogramma 

- overwegende dat dit punt in het regeerakkoord sterk tijd gebonden is en da t 
een aanvangshuur van hooguit f 150 per maand op lange termijn onmogelijk 
kan blijken 

- wordt aan de ledenvergadering verzocht de passage na de derde zin, die begint 
met Het uitgangspunt is voorlopig ...... te schrappen. 

• MOTIE 2 

• Hoofdstuk  II  Welvaartsverdeling in Nederland 

- overwegende dat een welvaartsvast pensioen voor iedereen dient te gelden 
- wordt aan de ledenvergadering verzocht de volgende wijziging aan te brengen 

dat ook de individuele zelfstandigen aan deze regeling dienen mee te doen 
en hiervan niet kunnen/dienen te worden uitgesloten. 

A. Icke 
Mevr. Sanchez Tocôn- Verkerk 
P.A. Vuurens 
H.H. v.d. Berg 
M. Gravestijn 
T.N.H. v.d. Brink 
J.A. Leegwater 
R. v.d. Berg 
A. S. Feringa 
J. Werner 
K. Donker 



Kongresstuk 28, bij agendapunt 12 

Het kongres van D'66 in vergadering bijeen op 1 oktober 1972 te Utrecht, 

overwegende, 
- dat bij de politiek "Nieuwe Stijl", waar D'66 zich voor inzet niet wordt afgegeven 
op de persoon van politieke tegenstanders; 

verzoekt 
het Hoofdbestuur ervoor te zorgen dat de verkiezingscampagne van D'66 weliswaar 
ludiek, maar waardig wordt gevoerd, met name wat betreft radio- en T.V. uitzendingen 
zowel als de Democraat. 

N. Veltman 
B. v. Dam 
N.F.T. Schwartz 
M. Verwey 

Kongresstuk 27, bij agendapunt 10, Hoofdstuk  IV  

Amendement van de werkgroep Defensie op artikel 8 van hoofdstuk  IV,  
VREDE EN VEILIGHEID van het concept regeerakkoord. 

Schrap de woorden "met en" in de zin: 
Nederland onthoudt zich van het leveren van wapens aan Portugal en Griekenland 
en oefent druk uit op andere NAVO-landen dit voorbeeld te volgen en weigert 
om met en in Portugal en Griekenland militaire oefeningen te houden. 

Toelichting: 
Daar deze beide landen geintegreerd zijn opgenomen in de NAVO-infrastruktuur 
(zoals verbindingen e.d.) zijn NAVO-oefeningen onmogelijk zonder deze landen. 
Het wordt wel mogelijk geacht niet te oefenen IN die landen. 

Nota bene: 
De werkgroep Defensie ondersteunt hiermede het voorstel van de werkgroep 
Buitenland; zie gele boekje blz. 17 onder"t.a.v. punt 8" laatste zin. 

Kongresstuk 31, bij agendapunt 10 Hoofdstuk  VIII  

Toevoeging Hoofdstuk  VIII,  Financieel-Economisch Beleid. 

Aan het punt 12 "aftrekposten" toevoegen de zin: 

Beperking van het voor rentekosten af te trekken bedrag tot een voor alle 
inkomens gelijke hoogte. 

Toelichting: 
- gaat inflatie tegen 
- gunstige invloed op rentevoet 
- meer mogelijkheden voor gemeenten, bouwkassen, e.d. 
- het ontlopen van de progressie in de inkomstenbelasting 
door grote hypotheken wordt tegengegaan. 

M Drayer 
J. Beekmans 
A. Martini 
Elsma 



Congresnr. 29 

Het congres van D'66 in vergadering bijeen op 1-10-72 te Utrecht 

overwegende, 

- dat de interne demokratie van de partij, bij gebrek aan voldoende inbreng 
vanuit de basis van de Partij, op korte termijn zou kunnen leiden tot een 
politiek faillissement en dus financieel faillissement 

- dat dit te  alien  tijde voorkomen dient te worden. 

- dat de interne demokratie regelmatig onderwerp van onderzoek moet zijn 

- dat zij daarom besluit en opdraagt aan het RB een speciaal congres na 
de verkiezingen te organiseren om basis van de uitspraken vervat in motie 41 
betreffende voorbereiding door een stuurgroep dat het RB en de partij in de 
congressen van I en 7 oktober de meest demokratische besluitvorming 
kiest. 

A.H. van Wijk 
Weert 



Congresstuk 33, bij agendapunt 9 

Motie 

De A.L.V. te Utrecht op I oktober 1972 
overwegende, dat: 

Het concept-regeerakkoord, dat ter amendering zal worden voorgelegd, 
qua inhoud en teneur dermate vreemd is aan datgene, wat D'66 deed ontstaan, 

besluit- 

genoemd regeer-akkoord als  on-acceptabele basis te beschouwen voor verdere 
bespreking. 

M.L. van Oort 
raadslid D'66 
gem. Bennebroek 



KO1'GR7SSTUK MU'IMER 34 

Ter kennisname Konqressen PvdA en P.P.R.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Het kongres van D66 in vergac1erinc bijeen op zaterdag 7 oktober 
in Den Haacr, 

overwegende dat het konrrres van de PvdA een bijzonder,-- verscher-
ping van het konsept reqeringproqram heeft veroorzaakt, waardoor 
het konsept regeerakkoord, met name ten aanzien van t66 op losse 
schroeven is komen te staan, 

bovendien overwegende dat een uitvoering van een door de PvdA 
voorgesteld konsept programma financjeelekonomisch gezien schier 
onmogelijk is, 

en konstaterende dat het konqres van de PvdA meer waarde hecht 
aan politieke prietpraat en hobbyisme dan aan een duurzame samen-
werking met de PPR en D'66, 

a. is van mening dat de PvdA de voorkeur geeft aan een samenwerking 
met D66 en PPR boven elke andere samenwerking, 

b op een aantal essentiële punten de PvdA het beleid meer in over-
eenstemming moet brengen met het konset regeringsprogramma, 

C. de bereidheid moet tonen de namen van de kandidaat ministers bekend 
te maken (evenals de PPR en D66) vóór de verkiezingen, waarbij 
overigens het principieel niet van belang is hoe dat kabinet samen-
besteld is. 

7\J van Horen 

A Muskee 



KOi'TGRESSTUK 100 

BEHORENDE BIJ AGENDAPUNT 10 

EED]? REGEERAKKOORD 

Gedurende het eerste gedeelte van het congres (op 1 oktober) is het niet mogelijk 
gebleken alle daar ingediende amendementen te behandelen. Hierbij vindt U een 
overzicht wat er gebeurd is met de nog niet behandelde amendementen. Sommigen daar-
van zijn ingebracht in de onderhandelingen, andere om verschillende redenen niet. 
Het resultaat van de onderhandelingen vindt U in een apart stuk. 

PREAMBULE 

1 Ingebracht zullen worden de kongresstukken 
44 en 46 welke op 1 oktober werden aange- 
nomen. 

HOOFDSTUK Ij.  WONEN 

2 punt 1. (kongresstuk 26, motie)-over 
wegende dat dit punt in het re- 
geerakkoord -.-berk tijd gebonden 
is en dat een aanvangshuur van 
hooguit f 1507--  per maand op 
lange termijn onmogelijk kan 
blijken, - wordt aan de leden- 
vergadering verzocht de passage 
na de derde zin die begint met 
"Het uitgangspunt is voorlopig 

te schrappen," 

30 punt 1 (kongresstuk 487  amendemen±): 
"Het percentage van het nieuw-
bouwprogramma dat door gemeen-
te of woninghouwkorporie wordt 
gebouwd, wordt opgevoerd" dient 
te vervallen0 

Kommen-baar (van de onderhandelings-
delegatie): Niet essentieel, doch 
kan wellicht ingebracht worden. 

Kommentaar: zal worden ingebracht0 

Lq 

4, pant.  ... 1.. .(.kongTeos1e--42, opmen1cg)-- ---Kommentaar-. -- te-,vaag. Wordt niet in- 
"voor 1: doelstelling formuleren" gebracht. 

5, punt 1, (kongresstuk 42, amendement'): Kommen'taar: te gespecificeerd. Be- 
regel 3, achter 170000  tussen lemmert flexibel beleid. Wordt 
haken: "135,000   n.ieuwbouwïoningen niet ingebracht. 
en 35,000 gerenoveerde woningen." 

6 punt 1 (kongresstuk 42, amendernont): Kommentaar: zal worden ingebracht. 
regel 3, "'ben minste" vervangen 
door "ongeveer". 

7, 'punt 1 (kongresstuk 42 amendement): Kommentaar: 80% slaat op nieuwbouw. 
regel 6, achter "goedkope" toe- Wordt niet ingebracht. 
voegen "vooral gerenoveerde 
woningen bestaat11 0 

8 punt 2, (kongresstuk 42, amendement): 
na laatste gedachtenstreepje 
toevoegen: "- een zgn0  funde-
ringssubsidie voor die rehabi-. 
litatiegebieden waarvan kan 

Kommentaar: te gedetailleerd. 
Zit overigens al impliciet in daar-
voor aangegeven punt. Wordt niet 
ingebracht. 

-2- 



KÛNGRESOTUK 100  

vervolg worden aangetoond dat cie kwali- 
8, punt 2. teit van de fundering een be-

lemmering is voor een goede voort-
gang van de stadsvernieuwing,' 

9, punt 3, (kon ressiuk 43, motie) Het con- 
gr os nodigt het bestuur uit te 
bewerken dat de hoogte van de aanvangs 
huur van ioningeii bij toepassing 
van cle zgn0 dynamische kost:rijshuur 
expliciet in het regeerakkoord als 
een percentage van de sbic1tings-,_ 
kosten ordt vernield, 

10, punt 4, (dit amendement was tussen de errata 
-terecht gekome.n)g eerste zin wordt 
"Indien en zolang er geen ruimte van 
2% op de woning(deel)markt is be-
horen gemeenten de bevoegdheid... 
(oude tekst)" 

110 punt 4, (dit amendement was tussen d.c errata 
terecht gekomen) zecie zin komt als 
volgt te luiden "Daarom wordt een 
doornkromingsheffing ingevoerd voor 
huurders met ecn huur beneden 1/7 van 
kun bela teen in]crmen die wonen in 
woning ocwo1ergele of in nog gesub-. 
s id.iecrde part ikuliere huurwoningen, 

12 punt 5,  (kong'ecsstai'c  17, mnndameni) achter 
d'e cc knic runt cepje toevoegen.,  

-2- 

Kommentaarg Proefondervindelijk 
moet worden vastgesteld hoe dit 
systeem in de praktijk werkt0 
Wordt niet ingebracht <, 

Kommentaar in strijd met be-
leidsplan. Wordt niet ingebracht. 

Kommentaar: dit amendement kan 
niet los worden gezien van ge-
hele woningbouwparagraaf. Wordt 
naar omstandigheden ingebracht. 

Kommentaar: hoort hier niet thuis, 
Wordt niet ingebracht. 

WOit WLLLJ ee waaraevasnneia van 
uitkeringen gegarandeerd dient te blijven,, 11  

13 punt 7,  kongrenstien 41, kut op 1 oktober werd 
aangenomen, zal worden iriebracht, 

HOOFDSTUK  II LV AR T 11dB EG ntND 

14 punt 1 (kongTose;uk7,nieawpunt, hij voor- Kommenta: het is de bedoeling 
keur als panU 1) "ULgaando van het na di congressen de hoofdstukken 
recht op inkomen wordn gestreefd naar  II  en  VIII  samen te voegen (het 
een same hangend. inkoionsboleicl, dat - regeerakkoord wordt dan namelijk 
eventueel via een tussenfase waarin de redactioneel bijgeschaafd). Boven-
inkomensvnkcchillen  riot  groter worden- genoemd punt zal dan goed tot 
vooral ge:richi is op vermindering van zijn recht komen. Het wordt nu niet 
de verschillen ui beceteedhear inkomen, ingebracht in de onderhandelingen. 
Als ccii van de mi.dd.ele,n  hi  cut 0e wordt 
gestreefd naar en systeem van loon- 
vorming waarbij  dc  jaarlijkse loonsver- 
hogingen zullen bestaan uit een combi.-

van con vast edrag en een procen- 
tuele verhoging0  i)e overheid zal hierin 
het voorbeeld geven door geleidelijke 
invoering van een dergelijk systeem in 
de komende recoerperiodo." 

15,  punt 6, (kongressiuk 26, motie) 11—  overwegende Kommerttaar:een welvaartsvast pen- 
dat een welvaartsvaet pensioen voor sioen is voorlopig nog onbetaal-
iedereen client te golden, — wordt aan baar. Wat de deelneming door 
Je ledenvergadering verzocht de vol- zelfstandigen aan de pensioen- 
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vervolg gende wijziging aan te brengen regeling betreft: 
15 punt 6 dat ook de individuele zelfstan- bracht0 

digen aan deze regeling, dienen 
mee te doen en hiervan niet 
kunnen/dienen te worden uitge- 
sioten 1 0  

zal worden inge- 

16 punt 100 (kongresstuk 32 amendement): 
vervang punt 10 door:"Voor cie 
organisatie van de gezondheids-
zorg en do kwaliteit daarvan is 
de overheid mede verantwoorde-
lijk en moet daarom een defini-
tie van doelmatig beheer en 
planning formuleren0  ----  
In dit kader dienen de volgende 
maatregelen te worden getroffen: 

a0  Uitbreiding van de algemene 
wet bijzondere ziektekosten 
tot een algemene volksverze-
kering voor gezondheidszorg 
en welzijnszorg7  met premies 
naar draagkracht 

Kommentaur: de meeste punten achten 
wij te gedetailleerd om in te brengen. 
Punt 00 zal wel worden ingebracht. 

b0  Vervanging van de zieken-
fondsraad door een nationale 
gezondheidsraad samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de 
regering de medewerkers en 
de verzekerden,  met als taak 
het vaststellen van de premie-
hoogte en het controleren van 
het regionale gezondheidsbe-
leid. 

c. In de door de nationale ge-
zondheidsraad erkende zieken-
huizen moet zoveel mogelijk 
privacy en de juiste efltourage 
voor iedere patient worden na-
gestreefd. Deze mogen niet 
door bijbetaling worden ver-
kregen. 

d. Beknotting van cle autnomie 
van cie instellingen voor ge-
zondheids.- en welzijnszorg. 
Regionalisatie en inrentari-
sadie zijn hiertoe de aange-
wezen middelen, 

e0 De specialisten moeten in 
loondienst van d.c zieken-
huizen werkzaam zijn. 

f0  Verbod van reclame voor ge-
neesmiddelen door de pharma-
ceutisohe industrie, 

i0  Bij de indeling van de de-
partementen en het verdelen 
van de taken van de overheid 
moet er rekening mee worden 
gehouden dat 0.-a0 reclassering, 
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medisch opvoedkundige iDuros, 
kinderbescherming, psychisch 
gestoorde delinquenten, itaat-
sohappelijk werk en drugbe-
leid, het beste kunnen worden 
verzorgd door multidiscipli-
naire teams die niet, zoals 
tot nu toe, moeten resorteren 

'''''onrle drie' omee' muiieries0 
Onderzocht moet worden of een 
ministerie van welzijn een op- 
lossing is - 

Punt g en h van bestaand ontwerp 
blijven gehandhaafd. 

HOOFDSTUK III_NEIJVARTSVERDELING IN DE WERELD 

geen amendementen 

HOOFDSTUK 1V0 VREDE EN VEILIGHEID 

17 punt 8e' (kongresetuk 27,  amendement) 
schrap de woorden "met en" in 
Z±fl 11 000weigert met en in 
Portugal en Griekenland mili-
taire oefeningen te houden." 

180 punt 130 (kongr es stuk 6, nieuw punt in 
te voegen vlór 1Dv0 punt 13): 
Apartheid.. Voor een dialoog 
zijn tiae partijen nodig. Het 
Nodcla.ndse eanhod van een 
dialoog met Zuid-Afrika is 
dan ook geen open uitnodiging. 
Gozocht zal worden naar verdere 
maatregelen (naast ongecondi-
tioneerde uitvoering van het 
waeiëhib'gö) 'öni d in'oipi-
cle afwijzing van het Apart-
heidsbeleid gestalte te geven. 
In ieder geval zullen inves-
terings- en emigratie-bevorde-
rende activiteiten m0 h 0 

Zuid-Afrika kiorden gest aakt en 
zal ook geen daad.we:i'keijke 
medewerking in enigerl i vorm 
worden gegeven aan personen of 
bed.rijren die naar Zuid-Afrika 
willen emigreren c0q0 die in 
dat land willen investeren" 

Kommentaar: zal worden ingebracht. 

Kommeniaar: Niet essentieel. Zal 
zo mogelijk worden ingebracht. 
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19 punt 3, 4 en 15 (kongresstuk 38 dat op 
1 oktober werd aangenomen zal 
in onderhandelingen worden ge- 
inruikt, 

0.  pmt  15 (kongresstuk b, amendement): Kommentaar: Strijdig met aangenome» 
vervang eerste gedeelte door kongresstuk 38 Zal niet worden in-- 
"In het defensiebeleid heeft gebracht 0  

kwaliteit voorrang 'boven om- 
vang. In de periode 1973-1976  
wor±t bovendien gestreefd 
naar relatieve verlaging van 
de defensie-uit gaven door het 
huidige uitgaven-peil in guldens 
niet te overschrijden. Dit te 
bereiken door: - vergroting" 
enz (verder ongewijzigd)  

pun (kongresstuk 49, amendement): 
Tekst vanaf "door een betere 
samenwerking, ,"(laatste twee 
regels) vervangen door: 

een,  bobere snerinZ van 
de krijgsnvcht tot stand te 
hrongnn n door het afslui-
ten van overeenkomsten van 
NAVO-lanclen en Warschau Pact 
landen over een wederzijdse 
evenwichtige vermindering 
van de ñilitaire inspenning 
aartoh Nedeeland zelf voor-

stellen ontwikkelt," 

12 punt 15 (kongreestuk 36, amendement): 
"[-let onverkort handhaven van 
de 'gefaseerde invoering van 
de pariiiie ieerplioht, zo-
als geformuleerd in de oor-
spronkelijke tekst in het 
regeerakkoord", 

23, punt 33, (kongre-sstuk 33, amendement): 
"De strafbaarst  oiling  van 

zwangors ohapovorbreking (als 
uioodze3celijko keuze tussen 
twee kraden) door artsen 
wordt opgeheven. Aan de me-
cliche  ingreep zullen waar-
'norgen en regels worden ge-
seid ' 

9L42 
24 punt 16, (kongresstuk 25, herformu-

lering reeds geschrapt punt): 
"Een nieuwe Delta-commissie 
dient te worden ingesteld, 
waarin zowel technische des-
kundigen als biologen, coo- 

Kommentaar: dit is uitwerking van 
aangenomen kongresstuk 38. Wordt 
ingebracht. 

Kommentaar: Dit is finanoiel  on  
haalbaar. Het probleem is uame. 
dat gedurende de laatste l jaac 
geen aanvang is gemaakt met hei 
programma. Het 'versneld uitvoerc 
teneinde de achterstand in te linH 
zou te veel kosten. Wordt niet 
bracht. 

Kommentaar: gaat in tegen beleid.. 
plan. Wij willen geen speciale 
gels. Wordt Wordt niet ingebracht. 

Kommentaar: wordt ingebracht. 

- 6 -- 
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vervolg 
24., punt 16., logen en economen zijn ver-

tegenwoordigd, Deze commis-
sie dient te onderzoeken op 
welke wijze de eisen van de 
bescherming tegen stormvloed-
rampen en Van het behoud van 
het natuurlijk milieu zijn 
te combineren. Hangende dit 
onderzoek dienen de afslui-
tingswerkzaamheden in de 
mond van de Oosterschelde te 
worden getemporiseerd en zo 
nodig te worden gestaakt." 

25., punt 28., (kongresstuk 34, amendement): 
toevoeging: "De bouw van 
kerncentrales dient te worden 
geschrapt totdat alle proble-
men t.,a.,v, opslag en verwer-
king van radioactieve afval-
stoffen en gevaren voor de 
volksgezondheid en het milieu 
(afdoende) zijn opgelost". 

Kommentaar: gaat te ver. Uiteraard 
dient het onderzoek naar de ongun-
stige bijeffecten van nucleaire 
energie krachtig te worden voortge-
zet. Een afweging zal echter plaats 
moeten vinden met andere vormen van 
energie-opwekking, in het bijzonder 
de mogelijkheid om tot het jaar 2000 
de energievoorziening te realiseren 
met fossiele brandstof. Voordat dit 
is gebeurd kan een regering van de 
3 partijen zich niet volstrekt bin-
den aan stoppen met de bouw van kern-
energie-centrales., 

26., punt 29 (kongresstuk 39, amendement): Kommentaar: wat is mensonterend? Dit 
toevoegen: "Stopzetting van detail wordt niet ingebracht. 
Radio en TV oonsumptiereklame 
die mensonterend is.," 

27 punt 370  (kongresstuk 41, amendement): 
vervang B door: "De conceptie 
van de gebundelde deconcentra-
tie uit de 2e nota Ruimtelijke 
Ordening zal in verband met de 
uit een oogpunt van goed mili-
eu-beheer gewenste ruimtelijke 
ordening van wonen en werken 
op zeer korte termijn op zijn 
waarde worden herzien.," 

28., punt 41 (kongresstuk 47, amendement): 
"Om de bevolkingsdruk enz.," 
vervangen door "Om de toene-
mende ruimtenood en de krapte 
op de arbeidsmarkt te doen 
afnemen.," 

29., punt 42., (kongresstuk 35, amendement).-
laatste alinea tussen "uitge-
breid" en 'De. aanleg" wordt 
toegevoegd: "De "slapende" ba-
nen - 14/32 en  23/05 - worden 
niet gereakt iveerd.,"  

Kommentaar: ietwat onduidelijk. De 
gebundelde deconcentratie wordt ove-
rigens op het ogenblik nog onder-
steunt door D166., Wordt niet inge-
bracht., 

Kommentaar: detail., Wordt niet in-
gebracht. 

Kommentaar: te gedetailleerd. Wordt 
niet ingebracht. 

- 7 - 
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30. punt 42, (kongresstuk 35, amendement): 
na derde alinea wordt toege-
voegd: "De gemeenteraden van 
gebieden gelegen binnen de 
aanvliegroutes moeten medebe-
slissingsbevoegclheid krijgen 
t,a.v, essentiele wijzigingen 
in het gebruik van bestaande 
en de aanleg van nieuwe lucht-
havens." 

-7- 

Kommentaarg dit gaat iets te ver. 
De volgende tekst zal worcleninge-
bracht: "De gemeenteraden van ge-
bieden gelegen binnen de aanvlieg-
routes moeten bij de ontwikkeling 
van nieuwe pianuen tijdig geraad-
pleegd worden t.a.v. essentiele 
wijzigingen in het gebruik van be-
staande en de aanleg van nieuwe 
luchthavens0" 

31. punt 43, (kongresstuk 16, amendement): Kommentaar: wordt ingebracht. 
toevoegen na de tweede volzin: 
"De hiiidJ.g.e concessiegebieden 
zijn Vërbuderd en aan revisie 
to hetgeen een andere orgäni 
satorische opzet van het open- 
baar vervoer vergt." 

32. punt 43. (kongresstuk 162  amendement): Kommentaar: wordt ingebracht. 
vierde gedachtens-breepje ver- 
vangen door: "als eerste stap 
wordt een Algemeen Verkeers- 
fonds opgezet ter financiering 
van cle investeringen voor de 
wegenaanleg en het openbaar 
vervoer en ter bestrijding 
van de exploitatiekosten van 
het openbaar vervoer. Een pri- 
oriteit enverschuiving van wegen- 
aanleg naar investeringen voor 
parkepraccomodaties en naar in- 
vesteringen in het openbaar ver- 
voer wordt aangebracht." 

33. punt 43, (kongresstuk 16, amendement): Kommentaar: wordt ingebracht, 
zesde gedachtenstreepje ver- 
vangen door: "Maatschappelijke 
factoren als milieu, veilig- 
heid (gelet ook op het toene- 
mend vervoer vn gevaarlijke 
stoffen), ruimtegebrek dienen 
in het goederenvervoerheleicl 
te worden betrokken," 

340 punt 43, (kongresstuk 169  amendement): Kommentaar.- wordt ingebracht. 
negende, gedachtenstreepje of 
tiende toevoegen: "De ver 
keerswetgeving dient zodanig te 
worden herzien dat overheden 
effectiever tegen parkeerover- 
last kannen optreden," 

35, punt 43. (kongresstuk 12, motie): ",,,. Kommentaar: zal zo mogelijk worden 
beveelt aan, dat in het regeer- ingebracht. 
akkoord van de progressieve 
partijen wordt opgenomen een 
principiële stellingname ten 
gunste van de verkeersveilig- 
heid alsmede vaststelling dat 
daaraan een hoge prioriteit 
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vervolg 
35, punt 43, zal worden gegeven," 

36, punt 54, (kongresstuk 17,  amendement): 
de tekst wordt: "Ten behoeve 
van ondernemers, die bij de 
uitvoering van openbare wer-
ken w00, stad.svernieuwings-
projecten tijdelijk in moei-
lijkheden komen, worden van 
Rijkswege speciale maatrege-
len getroffen." 

HOOFDSTUK  VII, ]'ENSCHAP.EN TECHNIEK 

37, punt 2, (kongresstuk 22, motie):  

spreekt als haar mening uit, 
dat de bij de vorige ver-
kiezingen uitgesproken wens 
om te komen tot een Ministerie 
van Technologie, onverkort in 
het concept-regeerakkoord 
dient téWördeh gehandhaafd, " 

-8— 

Kommentaar: wordt ingebracht, 

Kommentaar: Komt pas ter sprake in 
besprekingen over departementale i,-
deling. In vorige alternatieve kabi-
net was geen Ministerie van Technolo-
gie opgenomen, terwijl bovendien in-
tussen inzichten aan het veranderen 
zijn. Wordt nu nog niet ingebracht. 

HOOFDSTUK  VIII,  FINANCIEEL-ECONOMISCH BELEID 

38, punt 1 (kongresstuk 21, motie): " 000 Kommentaar: wordt zo mogelijk inge- 
spreekt als haar mening uit, bracht. 
dat de in hoofdstuk I onder 
Punt 3 genoemde inflatiebe- 
spreking als essentieel punt 
ook opgenomen dient te worden 
in hoofdstuk Vul,,0" 

39, punt 2, (kongresstuk 45, amendement): 
toevoegen: "met dien ver-
stande, dat de stijging van 
het aandeel van de overheids-
uitgaven mede zal worden be-
oordeeld op zijn inflatoire 
werking," 

40, punt 2, (kongresstuk 50, amendement): 
toevoegen: "Dit overleg client 
bij voorkeur uit te monden in 
een sociaal contract hij de 
totstandkoming waarvan de 
hiervoor genoemde organisaties 
betrokken moeten worden en dat 
afspraken moet bevatten over 
de inkomens- en prijsontwikke-
ling. Er dient naar gestreefd 
te worden dit kontrakt voor 
een meerjarige periode af te 
sluiten. Het kontrakt dient 
ter goedkeuring aan het parle-
ment te worden voorgelegd." 

41, punt 12, (kongresstuk 31, amendement): 
toevoegen: "Beperking van het 
voor rentekosten af te trek-
ken bedrag tot een voor alle 
inkomens gelijke hoogte," 

Kommentaar: wordt ingebracht. 

Kommentaar: zal worden ingebracht 
met dien verstande dat laatste zin 
wordt: "Over het kontrakt legt de 
regering zo spoedig mogelijk ver-
antwoording af aan het parlement," 
Staatsrechtelijk kan een dergelijke 
overeenkomst niet ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan het parlement 

Kommeribaar: onvoldoende verfijnd, 
waardoor het tot onbillijkheden 
kan leiden. Wordt niet ingebracht, 
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42 punt 14 

43° punt 23 

(kongresstuk 17,  amendement).-
toevoegen. "Voor taken met 
een bovengemeentelijk karakter 
komt een afzonderlijke finan-
cile regeling" 

(kongresstuk 201  nieuw punt): 
"Nationalisatie van alle druk-
kerijen in Nederland." Toe-
licht&ng: De overheid zal 
niet toekomen met de tot nu 
toe gebruikelijke capaciteit 
voor het drukken van bank- en 
muntbiljetten, en zal alle 
andere drukkerijen daarbij 
nodig hebben. 

Kommentaar: er moet geen afzonder-
lijke regeling komen doch een meer 
algemene voor dergelijke structuren 
Wordt niet ingebracht. 

Kommentaar:beter is het dit punt 
voor ons zelf te houden, daar het 
anders wellicht wordt afgezwakt 
door onze partners. Wordt niet in-
gebracht. 



Kongresatuk lol 

MOTIE 

Het Congres van D'66 bijeen op 7 oktober  1972  spreekt haar 

misnoegen uit over de handelwijze van het P.v.d.A.-Congres, 

daar zij,vooruitlopend op de heden te nemen gezamenlijke 

beslissing over het al dan niet openen van gesprekken  reap.  

onderhandelingen met een of meer confessionele partijen, 

reeds gisteren een uitspraak daarover heeft gedaan; 

het Congres draagt het H.B. op deze uitspraak onmiddel-

lijk ter kennis te brengen van de Congressen van P.v.d.A. 

en P.P.R. en gaat over tot de orde van de dag. 

Arnold Martini 
Piet Westerlaken 





Kongresstuk 102 

De algemene Ledenvergadering van D66,  in vergadering bijeen te Den Haag 
OP 7 oktobar 1977, 

besluit: 

a. Niet over te gaan tot bespreking van amendementen op omderdelen van het 
concept-regeerakkoord, 

b., Zijn vertrouwen uit te spreken in de onderhandelingsdeleg,tie bij haar 
pogingen tot verkrijgen van een optimaal resultaat voor de uiteindelijke 
tekst die aan de AOL,V, zal worden voorgelegd als én koppel-verkoop pakket 

o Het Hoofdbestuur, de Programmakommissie en de Rappor-tagekommissie uit te 
nodigen ervoor zorg te dragon dat de JOLOVO  v66r de uiteindelijke stemming 
over dit pakket duidelijk wordt ge informeerd over de punten waar het akkoord 
strijdig is met, of wringt ten opzichte van, het D166 programma of beleids-
plan 6n op welke punten zich achter een, voor de onderhandelaars aanvaard-
bare tekst vrij diepgaande meningsverschillen verschuilen betreffende de 
uitwerking. 

d. De op de D166 lijst verkozen kamerleden te verzoeken - onverlet latende hun 
grondwettelijke plicht om te oord'len zonder last of ruggespraak - rekening 
te houden met de uitspraken der D66 leden over het onder verantwoordelijk-
heid van het hoofdbestuur bereikte resultaat van onderhandeling met andere 
partijen. 

Overwegingen: 

10 Het proces van gevend en nemend onderhandelen met andere partijen brengt 
onvermijdelijk mat zich dat niet de A.L.V. de werkelijke besluiten omtrent 
de inhoud van het regeerakkoord bepaalt, maar de onderhandelaars. We moeten 
dan ook niet doen alsof het anders is. 

2 Er is geen reden om aan te nemen dat de door het Hoofdbestuur aangewezen 
onderhandelaars niet hun uiterste best hebban gedaan, en zullen blijven 
doen, om to-t een voor D66 optimaal onderhandelingsresultaat te komen. 

3. Zeer tijdrovend overleg heeft geleid tot het ontwerp regeerprogramma dat 
is toegezonden aan de leden. Do naar aanleiding daarvan ingediende amende-
menten kunnen om materiële (-ti,jdgebreh) en om geschapen formele redenen 
grotendeels niet worden behandeld door de A.L.V. Er moet niet de indruk 
worden gewekt alsof D66 de elders wel gebruikelijke interpretatie van 
de begrippen inspraak of medebeslissen heeft overgenomen, die er op neer-
komt dat individun en groepen gelegenheid krijgen schriftelijk en monde-
ling "af te reagoren terwijl vrijwel geheel los daarvan de beslissingen 
genomen blijven worden door degenen die de sleutelposities bezetten. 

4. De vraag of het akkoord, of delen daarvan, (on)aanvaardbaar is, is aller-
eerst van belang voor ministerkandidaten en leden van de tweede kamerfraktie; 
de laatste zijn aangewezen door aanmerkelijk mér leden dan op deze A.L.V. 
aanwezig zijn, 

50 Terzake van belangrijke punten, waar verschil van inzicht bestaat tussen de 
partners, is het vrij .nloos als ieder van de kongressen middels amende-
menten poogt de moeizaam bereikte formuleringen en kompromissen te wijzigen 
in de richting van het eigen programma. Indien niet 66n der partners in de 
onderhandelingen zich laat "overspelen" (bijvoorbeeld wegens oververmoeid-
heid of doordat het eigen kongres meer dan de andere bereid was het kompro-
miskarakter van het akkoord te aksepteren) zal het voorspelbare resultaat 
dat, uiteindelijk uit de bus komt als twee druppels water moeten lijken op 
het oorspronkelijke konseptakkoord, 

G Nooteboom. 
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Kongresstuk 106  

Hei Kongres van D766 op 7 oktober 1972  te Den Haag bijeen 

dat hei konsept-regeerakkoord leiclt tot sterke expansie van overheids- 
uitgaven in een ekonomie7  die koploper is in de inflatie0 
dat de niet d-oor belastingen gedragen uitgaven van cle begroting 1973 
van het kabinet Biesheuvel al 25 miljard zijn dat bovenop het dekkingsplan 
van hei konsept-regeerakkoord komt 
dat cle uitvoering van hei konsept-regeerakkoorcl cle lasten van de inflatie- 
bestrijding te zeer hij bedrijfsleven en konsument legt en dat dit irreel is, 

ert 
dat niet alles tegelijk kan en dat het redelijk is dat ook het konsept- 
regeerakkoord wordt gematigcl 

besluit., 
aan akseptering van het konsept-regeerakkoord de voorwaarde te verbinden, 
dat een matiging van globaal 30% van de kosten van het regeerakkoord zal 
worden betracht, gelijkelijk te verdelen over alle sektoren, waarin het 
regeerakkoord extra geld kost met uitzondering van ontwikkelingshulp. 

COL. v. cl. Tak 

Kongresstuk 107 

tot wijziging jan dekoiasept-resoÏutieKongiesstuk37 

- aan B wordt toegevoegd 

"Met ARP en 01111 zal slechts clan gesproken kannen worden, indien deze 
partijen niet alleen voldoen aan de hierboven geformuleerde voorwaarden 
m0b0t0 het beleid. voor 1973,  maar tevens zullen onderschrijven de eerder 
gestelde voorard.en van bindende afol aken voor de verkiezingen en een 
politieke voorkeur voor de progressieve drie". 

-. C vervalt. 

M. v0 d.0  Wild.enberg 
A.J. Meerburg 
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Wijziging Kongresstuk nummer 34, 

Ter kennisname Ko ngr ess en F, v, cl, P P H en D66 

Het kongres van D'66 in vergadering bijeen op zaterdag 7 oktober 1972 
in Den: Haag, 

overwegende dat het kongres van 3e PvdA bijeen op 51  6 en 7 oktober 1972 
tot een uitzonderlijke verscherping van het konsept regeringsprogram heeft 
besloten, waardoor het konsept regeerakkoord, met name ten aanzien van D166 
op losse schrouven is komen te staan, o niet onmogelijk is geworden, 

bovendien ovorwep~ende dat uitvoering vn hot door het PvdA-kongres 
geaksepteercie konsept programma financieeLekonomisch schier onmogelijk is, 

enkonstaterende dat het kongres van de PvdA meer waarde hecht aan 
politieke prietpraat en hobbyisme dan aan een duurzame samenwerking met 
de PPR en D'66 7  

is van 
a, dat de PvdA duidelijk haar voorkeur uitspreekt t,a,v, een samenwerking 

met Dt66 en PPR boven elke andere samenwerking, 

b, op een aantal essentiële punten (Ie PvdA het beleid in overeenstemming 
moet brengen met het konsept regeringsprogramma, 

c, bereidheid moet tonen de namen vn kandidaat-ministers bekend te maken 
(evenals de PPR en D66)  vr (le verkiezingen, waarbij het overigens 
principieel niet van belang is hoe dat kabinet samengesteld is. 

A.J. van Horen 
A Muskee 
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Het kongres gehoord de besprekingen in de vergadering van 7 oktober 1972 
draagt in verband met het belang van de progressieve samenwerking 
het bestuur va;c D166 op in een zo kort mogelijke termijn te komen met 
voorstellen voor een progressieve volkspartij. 

G. Stappershoef 
A. Muskee 
G van Lookeren Campagne 
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Het kongres van D66 in vergadering bijeen op 7 oktober  1972  ie 
Den Haag 

besluit 

Nederland zal in de komende 4 jaren in Europa als gidsland optreden 
op het vlak van vrede en veiligheid. 

Dit houdt in: 

a verwijdering van ABC wapend. uit Nederland 

1. eisen van clernokratisering aan hei lidmaatschap van de NAVO verbinden. 

Joe Vernooy 
Geert Kapen 
Laura Seip 
Rob Kroeze 
Ruud Montijn 
Rudi Clemminok  

Kneu van Trigt 
Paul Captijn 
J.W. Kandol' 
J. Weening 
P. Karsdup 
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Het congrea. van D66 in ver adering bijeen  on  7 oktober 1972  te Den hoog 

gehoord hebbend de diskussie von hedenmorgen, bosluit hot P.P.R.-stondpunt 
ta,v, het funktioneren en lidmaatschan van de NAVO, zoals noor,_,ele,-,c3 in 
de ledenbrief d.d. 9 sentember 1972, leidende al volgt: Tot onvoorwoor 
cielijk lidniatscho.p van een volkenrechtelijke organisatie kan geen land 
gehouden zijn. Dit geldt ook voor het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO, 
Nederland dient telkens oonieuw kritisch na te  goon  of aan noodzakelijke 
voorwaarden is voldoen. Dit betreft zowel voorwaarden ontleend aan de 
aard van de organisatie  (by,  die en. art, 1 ITAVOverdra(2), als voorwaarden 
ontleend aan een nolitieke aardering von de toestand van de internationale 
vrede en veiligheid. Nederland dient binnen de NAVO  on  b:sis vn deze toet  
sing  op een wezenlijke verondering von het NAVO-beleid aan te dringen, 
daarbij verkiarend dat bij in gebreke blijven von de NAVO in laatste 
instantie ook voortzettins von het Nederlandse lidmaatachar een  aunt  von 
overweging vormt!'. 

Pul Koot 
Geert Ha nor 
Rudi Clemminch 
Pul Cantijn  
Pram  von hïenrel 
Jos Vernooij 
L.---air-  Scir 
Rob Kr(eze 
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Motie Dordrecht 

Regiocondros D66ZH bijeen 6/9/'72 te Rotterdam is van mening 

dat cie programmacommissie zo snel mogelijk cle financiële konsekWOntiOs 

van het concept-regeerakkoord dient be berekenen, 

Tiband.cld  On  l 
/7 - 
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