
vervolg 8a,35 

3,80 2,Hoewel het hebben brede lagen van de bevolking 

nog als een voorwaarde voor en zinvolle levonsvulling 

wordt gezien, is hot wellicht onerinijdelljk dat do technische 

ontwikkelingen ertoe zullen leiden dat het in stand houden 

van een volledige werkgelegenheid, me hmé' rôor de laag-

geschoolde abe±dsp].aatsen, op steeds grotere bezwaren zal 
stuiten. 

3,8,3 Daarom is het wenselijk dmv, aangepaste scholing, zowel in 
de beroepsopleiding als bij schollug op oudere leeftijd, de 
toekomstige werknemer z6 op te leiden, dat ook periodes 

van'niet vrijwillige werkloosheid als invol kunnen worden 

ervaren  

Indiener: Regio Gelderland 

T.a,v. paragraaf 3.1. 2e regel: 

"met name" vervangen door "in ieder geval". 

Punt achter "meebrengt" en de rest vervalt 

Indiener: Regio Gelderland. 

Hoofdstuk :Ru±tnbeli!richtin;en_Volkshuisvesting, 

Ta.v, punt 4,1,2 

Aanvullen onder A 

-de ondemocratische uitzonderingcprocedure van art19 R,O 

Hoofdstuk 6. VolkW.2zond.heid en Bevolk122k~,~22litiok 

8a,38 Nieuw punt bij paragraaf 61; luidend: 

Het congres van D'66, bijeen (etcetc) 

1) stelt vast dat: 

a) Tandbederf een ernstige en zich snel uitbreidende ziekte 

is in Nederland; 

b) verkeerde voedselkeuze als hoofdoorzaak van tandbederf be-

schouwd moet worden, terwijl diezelfde voedselkeuze ook  stork  

bijdraagt tot het optreden van hart-en vaatziekten; 

a) dat verstandige voedselkeuze in Nederland in hoge mate 

wordt belemmerd door ontbrekende of zeer onvolledige etiket-

tering; 

d) dat met toediening van extra fluoride een statistisch aan-

toonbare reimning gepaard gaat van het symptoo:n tandbederf; 

maar dat de kwaal daarmee niet in zijn eerste wezenlijke oor-

zaak wordt aangegrepen, 

e) dat tandbegerf niet als fluoridegebreksz±ekbo kan worden 

aangemerkt. 



2) Het congres acht het wenselijk dat 

a) gezondheidsvoorlichting en -opvoedit1g landelijk:fnetvoel. 

meer kracht ter hand genomen wordt -met als doelstelling 

het verminderen van zowel tandbederf als hart-en 'vaatz±ek 
ten; 

b) dat de etikettering van vaste en vloeibare verpakte voe 

dThgsrniddeÏen in Nederland sterk wordt-verbeterd., waarbij 

oa., het gehalte aan toegevoegde suiker moet worden vermeid 

)  Ht  congres Eiôht het aanvaardbaar dat extra fluoride wordt 
toegevoegd aan specifieke tandboderfteweegbrengende soorten 

vloeibaar en vast voedsel; 
4) Het congres keurt al' de toevoeging van zie.ktesymptoomremrnend 

middelen (zoals fluoride) aan drinkwater. 

Indiener: Afdeling Groningen 

- ---. -_c-_ -  - 



8 39 ?a:.'ag a  6 ° or onderst.ande tekst: 

6,1,1 De gezondheidszorg heeft tot doel hot optimaal geestelijk en 

lichamelijk Cunctiouoren van de individu in zijn omgeving mogelijk te 

maki, 
0 

6,1.2e Gestreefd moet worden naar de totstandkoming van een Wet. Ge-

zondheidsvoorzieningen die  de mogelijkheid moet openen een logisch 

sluitend net 'van samenhangende geondhëidsvoorzieni'ngen te scheppen 

en integratie te bewerkstelligen tussen cie gezondheidszorg enerzijds 

en de maatschappelijke dienstverlening anderzijds. 

6,1,3. De zorg voor do gezondheid omvat positieve, curatieve en pre- 
0 'çrent±eve activiteiten in een evenwichtige verhoudi. 0 

Poit±eve zorg is gericht op hot scheppen van gezonde levensomstan-

digheden en omvat o,iTL, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. 

Preventieve zorg omvat o o m. maatregelen gericht op het voork6men 

van ziekte en opsporing en vroegtijdige behandeling ervan. 

61,4.  Len  volksverzekering, waardoor een integrale financiering van 

allë vormen van gezondheidszorg wordt gewaarborgd ei-riet in de plaats 

komen var de ziekenfondswet, AWBZ en de 'vele subsidieregelingen voor 
0 de maitsohappeli,ke gezondheidszorg en de ambulante geestelijke ge-

zondheidszorg 

6.15 Het versbrekkingspakket  van de volksverzekering dient landelijk 

uniform te zijn s  De samenstelling ervan wordt geregeld door een Natio-

nale Gezondheidsraad (waarin overheid, medewerkers en consumenten 

zi'biing hebben) nadat een commissie van deskundigen (ongeveer gelijk 

aan de huidige Centrale Medische Phariaceutische Commissie) is ge-

hoord 

616 De 'aanvullingsfondsen' van de ziekenfondsen en de particulie- 

re ziektekosenverzeker s dienen te verdwijnen en hun taak moet 

worden overgenomen door de Web Gezondheidszorg, De ziekenfondsen kun- 

nen dienen als administratiekantoren, 
0 

0 

De levensvatbaarheid-  van regionale gezoudheidediensten zal op 
0 kortetermijn moeten worden bestudeerd.*  Aan deze diensten kunnén taken 

wbrd0n overgedragen van de provinciale kruisverngingen, de GGDt , 

de sohoolge. H 0: . 00 enstoU, de  bureau's  voor geestelijke gezond-

heidszorg de verenigingen 'voor tbc,bestrjding, de jeugdtandverzor- 

ging, enz. Hiertoe zou een 'pil-ot area'  kunnen worden aangewezen. 

Het, hetwijkcentrum is een eerste vereiste in 
de e.zondheidszorg 1 0 

0 



i-j hei; 'ijk : . iia to u pol  ii  

nisch verkende specialisten, wijkverpleegkundigen, vroedvrouwen, maat-

schappelijk werkenden, psychologen, sociaal-psychiatrische 'geneeskixri-

digen, tandartsen, enz. Deze disciplines zullen worden ondersteund 

door apothekers, pastores, fysiotherapeuten, en de vertegenwoordigers 

:van'd diensten genoemd' in 6. 1.7.' 

6.1,9e De overheid kan'ter bestrijding van de aanloopkosten van der-
gelijke wijkgezondheidscentra subsidies verstrekken. 

619 10. De wijkgezbndheidscentra zullen per regio worden gesteld onder 

_toezicht van een Regionale Gezondheidsraad (waarin overheid, medewer-

kers-en consumenten zitting hebbeu)o Deze wijkgëz6ndheidscèntra die-

nen zodanige relaties ..met de regionale gezondheidsdiensten, zieken-

huizen en verpleeghuizen uit het verzorgingsgebied te hebben, dat 

gegevens-uitwisseling over patiënten. snel kan plaats hebben. 

60 1 0 11.De ziek'enhüizen moeten samen met de verpleegtehuizen een lo-

gisch net, van tweede-luns voorzieningen vormen. Dit eist' een 'norm 

'stelling van overheidswege,gebaseerd op behoeftebepaling. Regionaal 

worden de funkties van ziekenhuizen  on  verpleegtehuizen afgebakend. 

Het toezicht op het funktioneren van dit systeem berust bij  de reeds 

genoemde regionale colleges die op hun beurt onder toezicht staan 

van de Nationale Gezondheidsraad. 

6.1,12. Maatregelen die een niet sr±kt noodzakeLijk gebruik van zie-

ken- of verpleeghuiscapaciteit bevorderen, dienen worden vermeden 

doch dit mag ernet. toe leidendat wl noodzakelijk' gebruik wordt 

bemoeilijkt.  

6.113. Geen enkele medewerker mag - direct of indirect- in de ge-

zondheidszorg financieel afhankelijk'zijn van eigen beleidsbeslissingen 

de behandeling der pati'nten, b.v. bij de keuze tussen klinisch 

of poliklinisoli behandelen. Dit houdt tevens in dat de 'medewerkers 

geen inkomen mogen derven doordat zij, al dan niet in samenwerking 

met anderen, de overconsumptie in deze sector met succes weten in te 

dammen.,:  Het invoeren van' finan.cile drempels in de gezondheidszorg 

d:ent te worden vermeden. 

6,1.De vraag naar curatierestauratieve tandheelkuñdige hulp zal 

in de naaste toekomst sterkoenemen als gevoigvan de behandélings-

mogelijkheden en 'van do gebitsbewustheid. Hierdoor zal een nog-

ern-stiger discrepantie tussen vraag en aanbod ontstaan; deze zal niet 

op korte termijn kunnen worden weggewerkt. Een aktief vestigingsbe-

leid voor tandartsen dient te worden overwogen. 



6.1.15. De mogelijkheden om een deel van de..t,and1ieelkundige werkzaan,--
;, heden te delegeren naar medeweker met een lager opleidingsniveau 

dienen te worden onderzocht en gestimuleerd. 

6.1.16. De opleiding , - van medewerkers in de gezondheidszoi'g dient to 

worden on.koppelf van het wetenschappelijk onderzoek. 
I. 

Thj het wetenschappelijk onderzoek moet meer dan voorheen aandacht ge 

sohonken wordèn aan de nog bestaande problemen op hei; terrein van 

organisatie, planning, evaluatie, personeelsvoorziening, financie-

ring, magagement, ziekenhuisbouw en -inrichting, enz. 

6,1,17. Een nationaal instituut zal worden belast met het verzamelen 

opslaan en bewerken van relevante gegevens met betrekking tot de ge-

zondheidszorg. Hierbij zal worden gewaakt voor.., aantasting van de 

privé-sfeer van alle betrokkenen, 

Indiener: Regio Gelderland 

Hoofdstuk 7: Buitenlands beleid en defensie' 

8a,40 ' t.a,v, punt 7.1,2. : 

Aanvulling na 'India': Australië, BraziLL 

Voor 'Japan' invoegen: 'bijvoorbeeld ?. 

Indiener: Regio Gelderland 

8.ki t.a.y, punt 7.8.5.: . 

vervangen na kernproeven t :  

'met daaraan gekoppeld de eis tot verplichte plaatselijke 

inspekties.'  

1ongrosstuk 8a.LI.2  

eend'e dat het regeringsbeleid in Nederland in toenemende mate 
afhankelijk is van en bepaald wordt door regelingen eg afspraken die 
binnen de E.E.G. en binnen andere Europese organen tot stand komen 
Konstaterendedat het Nederlandse volk over de problemen die zich 

daarbij voordoen slecht is geïnformeerd en dat daardoor 'de Nederland 

se standpuntbepaling inzake inter-europese vraagstukken niet wordt 

gedragen en ondersteund door de publieke opii*iie, 

,,Kontaterende dat de besluitvorming in Europese organen veelal on-

doorzichtig is en nauwelijks gecontroleerd dordt door het parlement, 

Konstatere'ude tenslotte dat de Europese beweging er niet in' is ge 

51aagd4de. noodzakelijke informatie bij de burger te brengen en  eon  

bewustwordingsproces inzake de enropese  problematiek op gang te 

brengen, 



vervo1g Kongresstuk 8a.42  
------------ 

stelt de - algemene ledenvergadering van D1 66 op'9 maart 1974in'i1 

bijeen, 

vast dat - om in de hierboven gesignaleerde leemten te voorzien - er 

dringend behoefte is aan een Nationale Kommissie. voor West.-Europese 

aagstukken en dringt er bij de vertegenwoordigers van D'66 in  *het 

parlemént op aan voorstellen tot het in leven roepen van een derge-

lijkeNationale Kommissie bij de regering in te dienen; 

en gaaioer tot de orde van de dag. 

(KoiIssIE BUITENLAND') 

Kongresstuk 8a.43 

Procedureel Amendement 

Aangezien Nederland doel uitmaakt van de E.E.G. en zijn 

de mogelijkheden voor het voeren van een eigen binnenlands b1ôd 

sterke mate afhankljk van, en bepirItit door de belangen en standpun-

ten van onze verdragspartners. 

In de doelstellingen e uitanbgspunten ..  voox' het nieuwe programma 

wordt evenwel aan deze realiteit nauwelijks aandacht geschonken. 

Met hot oog op de ge1âowaard±gheid en de politieke reÏeantie van 

het basisstuk is het daarom aaodzakoljk dat do plaatsbepaling van 

Nodorland in hot internationale krachtenveld, met name in Europa, 

zeer duidelijk aan de orde wordt gesteld. 

Voorgesteld wordt deze plaatsbepaling to formuleren aan de hand van 

het stuk tPerspootief voor een buitenlands beleid' van de KommLsiio 

BtdLténland, 

Ulridioner: Komtsie Buitenland) 

MOTIE - Kongreestuk 8a.Li.L 

De algemene ledenvergadering van D'66 op 9 maart 1974 in Tiel bijeen,  

heeft kennis genomen van de opportunistische en nationalistische p0- 

Ïit±e.k van Frankrijk, 
0 • 

stelt vast dat de Franse Republiek handelt Th strijd met de geest van 
de Europese verdragen en spreekt haar afkeuring uit over deze poli- 

tiek; 
0 

en gaat over tot de orde van de dag. 

(Indiener: Regio Gl.deriand) 

Kongresstuk 8a, 

ta.v 

Zinsnede 'De Arabische staten..,' - Punt achter 'staat'. 

(Indiener: Regio Gelderland) 



1(0 estuk8a.6 

T.a.v. punt 7.103.: 
na ItI$ra1II ,aanvullen met: 

"Egypte en Syrig en alle andere iandu in het MiddeflOorbOn". 

(Indiener: Regio Gelderland) 

Hoofdstuk 1: Staatsrecht enz. 
-= - 

çesptuk8a.k7 Motie 

Het kongres van D1 66 enz. ,oveDwegende dat de raadpleging van de 

burgers voortdurend verbeterd worden spreekt zich uit voor het 

instellen van referenclumvariaflten  by.  enqi.thtes te beginnen bij de 

laagte bestuurslaag t.w, gemeenten en gaat over tot de orde van 

de dag. 

(Indiener Regio Gelderland,) 

NAGEKOMEN STUKKEN 

Kongresstuk 8a48 

Toevoegen: 

Het milieubeleid moet in de eerste plaats gericht zijn op 
de instandhouding van het natuurlijk evenwicht waarbinnen 
de mens functioneet0  

afdeiin; Amsterdam 
Toelichting 
Milieubescherming is niet in de eerste plaats geboden o,ille 
van het veilig stellen van de positie van de mens op zich, 
maar o1zw111e van do Instandhouding van het geheel waarvan de 
mens niet minder, maar ook niet meer dan  eon  onderdeel uitmaakte 
(punt 1,1, uit"Naar een Effektief Militubeleidll, nota W.S. D 1 66) 

8a,IPP  

toevoegen aan 21 

De organisatie van de waterinning moet een landelijke basis 
krijgen 

afdeling Amsterdam 

Korires s tuk8a,5 

Toevoegen aan 2,2. 

De organisatie van de elektriciteitswinning moet een landelijke 
basis krijgen, 

afdeling Amsterdam 
Kongresst__Sa.,5—.  

t.a.v. 3,2.3. 

Ugroepspraktjj.ken11_t vervangen door "gezondheodsoentra" 

afdeling Amsterdam 





4... 

Kongresstuk 8a.2 
0 I,a0v, Jo 0 o_)t, 

/±igen ris±ko0  , . ,,,inkbmen" laten vorvaIlon, 

afdeling Amsterdam 

T0 a . 3- ,3 „ 1. 
De ALV van D66 etc0 besluit aan de zin van 3.3.1. toe te 
voegen: "gemeten over een periode van minstens 10 jaar". 

Toelichting: 
Het inkomen van bepaalde beroepen kan onderhevig zijn aan 
berkë jax'ïijkse schommelingen, of een forse stijging of 

daliiag.op lange termijt., Daarom moot het inkomen gemeten wor-
den over een peidde die zich over tenminste een tiental 
laron uitere.kt, afdeling Amsterdam 

Kret uk. 8a54 

T0a.v 367, . 

'Taacu heb recjit op inkomen heeft Ieder ook recht op arbeid, 
het streven naar optimale werkgelegenheid dient de 

arbeidstijdverkorting  eon  punt van overweging te zijn, zonder 
cL:[ dit tot.reellagere inkomens van de betrokkenen leidt. 

afdeling Amsterdam 
„n-kgrosstuk 8a. 

2) T 0  7, 1 • 2. 
'dient nagestreefd te worden" i.p.v. "verdient serieuze. 

erreging' ' . ' 

afdeling Amsterdam 

ongresstuk8a.56 
?a0v0  7301.a. 
'at±onool" vervangen door "rechtvaardig ".  

afdeling Amsterdam' 

onr es t uk Ba 

Tav0 7.3. 1 <,-),  

arbe±dsverdeling" vervangen door "arbeids- en inkomensverd-- 

afdeliiig Amsterdam 

C tuk 8a, 58 

TGavvG 73 2, 
'en zal de ongelijkheid.. 0•$ .bevprderen" schrappen. 

afdeling Amsterdam 

OjreSStuk 8 d 59 

Ta,v 
7 0 L vervangen door: 

'i.nieinde de doelstellingen genoemd in 7.7.. te vrwexenlij- 
ken is het onvermijdelijk dat een krijgsmacht van dienst- 
!ichtigen do voorkeur verdient boven een vrijwilligers- 
teI j gsmaoht. Tév-ens _c !_smacht 

/ 



'îervolongresstuk8a»9 

CI airl 'bolang:ijko garanties teg en  tat  i'de staat 
e. tegen hçt gaEtt' vti en staatsgDp De 'dienstplicht dient 
kort te zijn en oen zo .gering mogelijke belasting zijn voor 
do dienstpJJch'b±gen 

afdeling. Amsterdam 

ongrosstulc 8a60 

, a 7 7 6 
toevoegen na I afgest emdtt: 
door oa het mi1itaire strafrecht over te hevelen naaar de 
igeï±jkeechter 

' ' afdeling Amsterdam 

Kougrestuic8a 61 
Ta 9 ii. 77' - 

Toevoegen: .'. 

Onmiddelijke instelling van een experimentele proefeenheid 
waarin de dagelijkse gang van zaken op de kazerne wordt gere-
geld door 'middel van een m•±nimthnregelement en overleg9  
Toelichting: zie keerpunt 1 72, ,',..  

afdeling Amsterdam 

e8 

T 0 a0v 0  7,7B(, 
toevoegen 
Het stakingsrëchtnioet In principe aan militairen orden 

toogekendu 
afdeling Amsterdam 

K  on t uk 8aL6 

Ta.,v,7G7) en 7,8(  
'j  '7' wordt in zijn geheel 78 

wordt in zijn geheel 77 
Motivering: Het gestelrd oa 7  H , 
moet ook als uitgangspunt dienen voor het eigen defensieprogram- 
v  a afdeling Amsterdam 

Kongreestuk 3a,64 

T,av. 
' 

Toevoegen 72800 (nieuwe nummering) 
Uitgaande van het gestelde in 7.71,  (nieuwe nummering) 
dient he defensieb'ele'id van Nederland daadwerkelijk gericht 
te zijn op hot omvormen van het eigen leger tot een militaire 
macht die alleen bestaansgrond heeft als politiemacht van de 
Verenigde Naties, 

afdeling. Amsterdam 

ç_2_ 

Verval] en. 



Konresstuk 8a,67 

I Oa)vO _2 

De ATvsii 66  etc  besluit de agenda als volgt te 
'wijzigen: 

) Rede .Jan T:loww 

2) Actuele onderwerpen ingeleid door bewindslieden oqc 
kamerfracio gevolgd, door diskusje. 

Regio Noord-Brabant 

Kongreostuk 8a68 

26 en 8a.20 
Amend.eraeut 'op congresstuk 8a20 

De AJJV ven D'66  etc  
hesiiiit  too  'be voegen aan par 5,2. Cultuur )  Recreatie. en 
1'atschapplij1cwerk van Ret tweede deel van het partijprogramma  
eon  nieuw artike lu±de:de 
&26: Gehandicaptenzorg 
Het aantal ,ohwadloopte, in onze samenleving neemt met 
de  dc too  (vekeers en beth'ïjfsongelukken) Dit vereist 
een afzonderlijke bole:,dsv±e.. als onderdeel van een totaal te 
voeren beleid, zodat de zorg hi.rvoor  goon  randverschij-nsel 
wordt, Voorop dient te staan, dat do gehandicapten ge5ntigreerd 
moeten, worden in de totale samefileving en hierin optimaal 
moeten kutmen functioneren, i'.: t de hulp die reeds geboden 
word,t:iîia de WA,O, en A'BW, dienen de mogelijkheden onder-
zocht 1: worden om te komen tot o,a.,: 

bevordering van het geestelik en maatschappelijk welzijn 
van de gehanoicapten in al zijn differentiaties; 

h) ee vaste rijksuitkeoing per maand ter bestrijding van de 
dagelijkse, vaak kleine kosten: 

c) wettelijke beeherming van het ".eta±inudl inkomen, speciaal voor 
hen die aan het bedrijfsleven deelnemen; 

d) Verheterng van de positie vatt hen die werken in sociale 
werkplaat sverbanden 

) bevordeing van oc'htsgelijkhojd tf j sollictantiae 
f) het verlichten van de taak der dors, die belast zijn met 

de dagelijkse zorg Voor hun gehandicapte kind (speciaal 
de geestelijke gehandioapten; 

g) bevorderen van 'betere pensioen en vakantieregelingen, 
beroepsmogelijkheden en recreatie; 

h betere informatie en voorlichting over do gehandicapten 
via do massamedic,c. 

'eR  hie  dient de preventiozorg voorop te staan, waartoe do 
voorlichting aan de gehandicapten zelf dient te worden ges'tiniuleerd, 

en gaat over tot do orde van de dag, 

A 0  Bar tioan 



Naties over het milieu 

1)De algemene ledenvergadering van D'66 op 9 maart 1974'in  Tiel bijéen, 

Overwegende 

dat bij industrievestiging in grensgebieden slechts de vestigingseisen en 

milieuvoorschriften van het land van vestiging gelden, terwijl de vestiging 

evenzeer zijn oonsèqutis heeft op het aangrenzene gebied aan de ande 

re zijde van de landsgrens 

is van oordeel, 

dat dit een volstrekt onaanvaardbare gang van zaken is en dat er op de 

kortste termijn verdragen gesloten dienen te worden met onze directe buur-

landen met de strekking dat bij vestiging in grensgebieden alle voor de 

vestiging relevante voorschriften van heide betrokken landen moeten or-

den 1-o,-)gepast. 

2)De algemene ,ldenvergadering van D'66 op 9.mart 1974  in Tiel bijeen, 

Overwegende,. . 

dat de bost aande en op stapel staande milieuwetgeving een fragmentarisch 
opgezette lappendeken vormt. die een watoereikende bestuurlijke basis voor 

een effectief milieubeleid is en tt een versnippering van bevoegdheden 
leidt die  eon  sluitende milieubescherming op alle gebied onmogelijk maakt, 

is van oordeel, 

dat deze milieu-wetgeving met hoge prioriteit moet worden uitgebreid en 

herzien tot een geTh-Ueg:ceerd geheel op basis van 44n het eerst  on  niet 

als sluitstuk op be stellen overkoepelende milieu.wet, die de nodige ju-
ridische.. 

 

en bestuurlijke verbanden legt tussen de wettelijke regelingen op 

het stuk van älle onderwerpen die op enige wijze van hetekonie zijn voor 

het milieubeheer; 

dat hioin ondex' meer in elk geval de volgende elementen moeten worden 

opgenomen .- 
- 

 

verlening van alle met elkaar verband houdende vergunningen in Mn hand 

- periodieke integrale planning van alle het milieu-.rakende activiteiten 

van alle ministeries met periodieke controle van deze "milieubegroting" 

(naar analogie van de controles van de rekenkamer) door een "milieukamer" 

- instelling van een "wet delicten togen het milieu" naar analogie van de 

wet economische delicten met zeer strenge sancties op overtreding van enig 
milieubeschermend voorschrift 

uitbreiding van het begrip "belanghebbende" tav4 beroepsprocedures tot 

"nie t-e conomis eb" belanghebbenden als milieu-actiegroepen, natuurbe soher-

mingsinstellingen edQ 



rel-velg 83©a69 5 

le van oordeel: 

dal zeer spoedig en 'lanael]Jk -viiiipin' voor geheel Nederland moet wor 

den opgesteld, gebaseerd op een integ:caie wet opde afvalverwérkitg en 

uitgaande van zoveel mogelijk rec _rjulatio van grondstoffen in enkele 

grootschalige vere Lkingsbd2 ]jven, 

dd't orvermlnd3 ci de ioodzaak von een veroeterde afvalverwrkrrgöe groot-

ste nadruk moet vallen op hot 'orkdmen dat afval ontstaat dOor ondéT 

meer hergebruik in het p eafta tcolium verlengde levensduur  :,ran  zgn. 

duuxza9 prodiikton en terudringing vu he verhauik veth wegwerpartikelen 

en *erpakdng• waa.jj d.c veIiiid een tek t.urende functie moet er 

vullen, bijv., door het otcln van kwallteitsvoorschriften en het verb ie 

den van ovea;tollige vorpakJ.dngeri en wegweatïkelemn- 

(Indieiei 

ovord.emo.(,ratisering 

De algemene led.envergadeng vn D166 op 9 maart  1974  Ln Tiel bijeen, 

Overweegt 

i) democratisering en participtie zijn niet allen in de maatsohappj als 

geheel, maar evenzeer i:a andere samenleVingsVerbanden-, met name in de 

arbeLd:gausab1e (onderneming) vn ezenljkc oeeRenrs 

2) medeboliss'ig van let beleid door cie weknemx's j.o echter nog geen 

garantie dat de onderneming ook maatscliápeljk optimaal fin'ätioneert 

Daarvoor  :Ls  nodig dv.de oer1ieid extern de grenzen bepaalt waarbinnen 

de ondernemingen ich vrij kunnen. bewegen om door een krachtige positie 

van de consument te bevorderen. 

Constateert 

Aan de medezeggenschap van do weknemers voens de wet o de onder 

nomingrden 7ijfl de volgende bezwaren verbonden 

1$meiotell ng n &aak van de ondenemingsiaad zijn wees1achtg, 

2 De bevoegdheder van de oneneningiraad zijn le beperkte 

. Werkn0m sgi'ondrechbent zijn onvoldoende gewaarborgd 

4De verhouding -bot cle werknemersorganisaties rin0 in de vorm van bedrj- 

vnwek is onvoldoende duidelijke 

5 Er zijn geen voo.   v g 3es arboidsorganisa- o l  

ties   met m*ner dan 100 we nemers en multin.aionale ondernm±ngen op 

ooncernniveau,, . . . 

•  IL,  In de huidige wetgeving is de ,rochtspositie van de consument onvol 

doende gewaarborgd, waardoor de producent een overheersende pos -bie 

heeft op de markt 

Voorbeelden:-het onhreken van îbÏoénd mogeljkheden to het stellen 

en doen naievn van eiser iarlliteit en veilighëid; 

--het oritbiek'c van snelle en eL2eciieve k]achtenprocedures 



3)De algemene ledenvergadering van D'66, op 9 maart 1974  in Tiel bijeen, 

Overwegende, 

dat de zogenaamde olie-crisis slechts een tijdelijk symptoom was van een 

veel fundamenteler dreiging van een energietekort op langere termijn; 

constaterende: 

dat deze dreiging en de dreiging van schaarste aan andere grondstoffen 

- gegeven de eindigheid der beschikbare voorwaarden- zijn voornaamste oor- 

zaak vindt in een krietiekloos en ongebreideld verbruik van deze stoffen; 

is van oordeelg 

dat de "symptoombestrijding' op het gebied van de grondstoffenproblema-

tiek dient p1aats te maken voor een aanpak van de wezenlijke kern van het 

probleem, waarbij steeds de noodzaak van het verbruik wordt afgewogen te-

gen de onvervangbaarheid van de te verbruiken stof en het verbruik dat na 

deze afwegii toch plaats vindt een maximale benutting van de verbruikte 

stof inhoudt; 

dat de centrale overheid een dergelijke aanpak dient te bevorderen door  

het geven, van isolatie- en rendementsvoorschriften, het instellen van hef-

fingen op verbruik boven bepaalde hoeveelheden het op grotere schaal ge-

ven van voorlichting aan consument, bedrijfsleven en in het onderwijs over 

mogelijkheden tot zuiniger verbruik en het met prioriteit verlenen van sub-

sidies voor research op dit gebied. 

dat (door de oliecrisis ten onrechte versterkt ge!nspireerde) boringen in 

de Waddeizee en in andere natuurgebieden ten enemale onaanvaardbaar zijn. 

4)De algemene ledenvergadering van D'66, op 9 maart 1974 in Tiel bijeen, 

Overwegende, 

dat methoden om het energieverbruik te verminderen zonder het nuttig 

effect aan te tasten prioriteit verdienen; 

dat uit een oog-punt van energ:Leeohaarste, milieubescherming, veiligheid 

ruimtelijke ordening en leefklimaat vooruitlopen op verkéersgroeiprogfloses 

door capaciteitsvergroting van het wegennet ten enenmale moet worden af-

gewezen, 

is van oordeel 

dat het gedeelte van de voor werkloosheidsbestrijding beschikbare middelen 

.dat thans voor wegenbouw is bestemd, dient te worden besteed aan het zo 

spoedig mogelijk aanbrengen van een goede warmte-isolatie niet alleen in 

nieuwbouw-woningen maar ook in zoveel mogelijk bestaande woningen. 

5)De algemene ledenvergadering van D'66, op 9 maart 1974 in Tiel bijeen, 

constaterende, dat de afvalverwerking in Nederland voor het grootste deel 

op onaanvaardbare wijze plaatsvindt, 

dat het overgrote deel van herwinbare materialen als definitief afval 

wordt behandeld en daardoor niet wordt herbenut, 



,Vervolg 8.a070 

1czich uit voor een hervorm lenderiohting 

"l.Ombouw ondernemingsraad in Personeelsraad 

20Toekennen volgende bevoegdheden:  

„informatierecht, ±ncl "sociaal jaarverslag" 

0medebesliingsrechi (veto) oor alle ingrijpende besluiten tav. het 

ondernemingsbeleid( fusie sluiting, verplaatsing), de grondslagen 

van het personeelsbeleid en de benoeming/ontslag van bestuurders en 

leidinggevende fincionarisi 

.recht om overeenkomsten mt de onderliemingeleiding aan te gaan 

,recht van  eiiqliete 

3.We-btelijk vastleggen werknenersgrondrechten: 

.vrijheid van vereniging en vergadering, met faciliteiten voor "bedrij 

venwerk" voor iedere werknenersorganisatie, zonder onderscheid 

"erkend ""caiegoraal" 

,vrijheid van meningcuiting 

.individueel klachtrecht 

.inzage personeelsdossier en bespreking beoordeling 

4,Vertegenwoordiging van het hele personeel op ondernemingsnivo uit- 

sluitend door do Personeelsraad, omdat die rechtstreeks door het hele 

personeel is gekozen, terwijl de werknemersorganisaties alleen voor 

haar leden in de onderneming representatief zijn. 

Indit kader dient bedrijvenwerk gestimuleerd ivm. 

,goede communicatie PRledenachterban; 

.deskundige begeleiding van PR0loden door hun organisatie; 

.interne demooratioerj.ng  van de werknemersorganisatie; 

De P.R. heeft het rechi binnen landelijk of op bedrijfstaksnivo vastge- 

stelde grenzen endernemingsgwijze c,a,o»s af te sluiten met de onder- 

nemer,, 

5011et onder 1-4 gestelde dient ook te gelden in aangepaste vorm voor 

arbeidsorganisaties met minder dan 100 werknemers, multinationale on- 

dernemingen en overheidsorganisaties m.n. dient de medezeggenschap 

voor ambtenaren dmv, eer. re3htstreeks verkozen vertegenwoordiging 

plaats te vinden. 

601n de toekomstige strukbuur van de onderneming moet de ondergeschikt- 

heid van de werknemers definitief worden opgeheven en worden veranderd 

in een volwaardig deelgenootschap,  



vervolg 8.a,0' : 

II,Versterking van de rechtspositie van de consument en de consumentei 

organisatie doorg 

1..de instelling van een snelle, goedkope en gemakkelijke klachtenproce-. 

dure voor,de oplossing van geschillen tussen konsumeni en leveran-

oie.r 

2,het stellen van kwaliteitseisen door de consumentenorganisaties. Ar- 

tikelen die aan die eisen voldoen krijgen een keurmerk, 

3,standaardvoorwaarden mbt, levering, betaling e,cl, moeten goedgekeurd 
worden door de consumentenorganisaties, 

4,1Igevoigschadet, dwz, schade ten gevolge van het gebruik van artike-

len met fabrikage-. eq0 installatiefouten, moet worden vergoed. 

(IndienerProgrammakommissie) 



stuk nr. 100 

Aan de Algemene Ledenvergadering van D'66, op 9maart bijeen 

te Tiel: 

De rapportage-commissie betreurt het ten zeerste, dat de bties enamende-

menten  ale  v66r 30 jaanuari te harer attentie zijn  ingestuurd, har nimmer 

hebben bereikt0  Zij is daarom niet in staat eweest de haar opgedagen 
taak als commissie ter voorbereiding van de ALV te vervullen 
Zij hoopt dat deze gang van zaken geen precedent zal vormen en dathet 

EB haar in staat zal stellen om aan de voorbereiding van een volgend congres 

op de in het Huishoudélijk Reglement voorgeschreven wijze mee te werken. 

De rapprtage-commissie wil zich echter ook nu constructief, opstellen en 

en zal beschikbaar zijn om haar funktie tijdens het congres waar te nemen. 

De rapportage.-commissie? 



Stuk iei 

Ingediende amendementen. 

Deel 2 Hoofdstuk 111 Soeiàa1-economisch beleid. 

3.1,1. 8e regel 30 tot kO procent vervangen dooruaanmwrkelijktl 

3.1. komt te Z/uiden als volgt: 
D66 wil iets doen aan inkonsverschillen dthe 0iden bepaald 
door macht, gewoonte, groepSbéscherming privileges di:e :. 

krijgt en de ander niet, k02'tpm, die verschillen de meer samen-
henen met verschillen in kansen die iemsnd krijgt dan met het werk 
dat hij doet. 
D'66 gaat ervan uit dat bepaalde inkomensverschillen ereohtvaardi''gd 
of om andere reden aanvaardbaar kunnen zijn. Met name betreft dit ver 
schill&n:, gabaseerd op de inspanning die men zich getroost, op spe-
ciale lastén die het werk meebrent of wanneer en bëröep wordt ge 
daan op ween1ijke schaarse talenten. Wanneer D'66:  an  ook aan-
dringt op verdere nivellering,.. dan is dat niet om deze verschil-
len aan te tasten. 

3.2.1. nieuw 6e"kenmerk" tussenvoegen: 
"iedereen moet in de gelegenheid gesteld worden vanaf het begin 
tot het eind van zijn carrière een doorlopend pensioen in een sy-
steem'  op be bouwen. 

3.3. Belastingen mogen niet leiden tot aantasting van de persoonlijke 
vrijheid; zo mag het instrument der belastingen niet worden gehan-
teerd om hetzij het getrouwd zijn dan wel bet ongetrouwd zijn, 
te stimuleren. 

D'66 Tilburg, in samenspraak met regio bestuur Noord-Brabant, stelt voor: 
dat het bestuur van D'66 aandringt op bezuiniging van overheidsuitgaven. 
Twee aspecten zijn hier van belang: 
1. Intensivering van bedrijfsdoorlichtingen  etc.  op departementale, pro-

vinciale en gemeentelijke nivo's door organisatieburo's. 
2. Het instellen van studiegroep in het kader van ons wetenschappelijk buro 

ter vergelijking van de arbeidsvoorwaarden bij He overheid en het be- 
drij fleven. 
Af te schaffen zouden zijn de vaste aanstellingen, en onvenredige 
hoge pensionering. 
In te voeren zouden zijn hogere salarissen voor top-functionarissen 
om daarmee bekwame personeelsleden aan te werven die anders in het 
bedrijftieven zouden blijven zitten. 



Stuk nrlOk 

De Algemene Ledenvergadering van D'66  on  9 maart 1974 

in Tiel bijeen 

overwegende  

- dat de autoloze zondagen naast nadelen ook vele voordelen 

hebben opgeleverd; 

dat de nadelen vooral gelden voor horecabuitenbedrijven, 

motels en wegrestaurants; 

- dat de voordelen, behalve een beperking van het energie- 

verbruik en daling van het aantal verkeersongelukken 

gelden voor 

kinderen die op straat kunnen spelen, volwassenen en 

kinderen die ongehinderd kunnen wandelen en fietsen, 

in het algemeen al diegenen die van rust houden en van 

hun omgeving willen genieten; 

konkluderende 

- dat de voordelen van autoloze zondagen groter zijn dan de 

nadelen; 

dringt er bij de T\eede Kamerfraktie op aan haar invloed 

aan te wenden om 

de eerste zondag van de maand autoloos en bromfietsloos 

te maken, 

en gaat over tot de orde van de dage 

D. Eisma - 9 maart 1974  

NB  
De xx programma kommissie heeft deze motie buiten de orde verklaard 
Alg beroepsinstantie meent de rapportage kommissie dat de motie 
behandeld kan worden omdat het hier gaat om een aktuele politieke 
kwestie, die bovendien binnen het kader van de programmabehandelJng 
kan plaats vinden. 





Hooxdstuk:Sociaal-economisch beleid 

Nieuw punt 

8a D1 66 dient aan te dringen op bezuiniging van overheids-

uitgaven0  Toe aspecten zijn hier van belang: 
10 Intesivering van bedrijfsdoorlichtingen etc0 op c1epartementale 

provinciale en gemeentelijke nivo'i door organisatieburos, 

2 Het instellen van een studiegroep in het kader van ons weten-

schappelijk bureau ter vergelijkLng van de arbeidsvoorwaarden 

bij de overheid en het bedrijfsleven„ Af te schaffen zouden zijn 

de vaste aanstellingen en onevenredige hoge pensionering. In 

te voeren zouden zijn hogere alariesen voor topfunctionaris-

een  on  daarmee bekwame poneelsleden aan te werven die anders 

in het bedrijfsleven zouden blijven zitten0 

8a33 Laatste zin van 37,2 vervangen door: 

"Door middel van dit bedrijyenwerk kunnen de vakverenigingen o,rn 

een goede communicatie van kun PR/OR_ledop met de achterban ver 

wezeiij.ken en het PR/OR-werk deskundig steunen, De vakverenigingen 
vertegenwoordigen hierbij op ondernemingsniveau slechts hun leden, 

Het personeel als geheel wordt op ondernemingsniveau door de 

PR/OR vertegenwoordigd" 

Toel±chtJng: Het amendement b000(Tt duidelijker  tot uitdrukking te 

brengen dat het bedrijvenwer.k als "onderbouw" van de PR/O1 voor 

het funcionere-u 'van deze raad. van bijzonder groot belang is, doch 

anderzijds dat het hele personeel  an  een bepaalde onderneming 

uitsluitend door de PR/OR en niet door de vakverenigingen (be 

drijire'nwer.k) vertegenwoordigd wordt 

Indiener: Afdeling iToorchoten 

a3L Na pnnt 3.7.3 invoegen: 
"307,A0 In toekomstige :.egelingen mbt0  multinationale onderne 

m±nen wordt gewaarborgd dat iedere multinationale onderneming 

naast perk; 'leraden pen'. vestiging ook een overkoepelende mui 

tinationalepersoneelsraad instelt, die soortgelijke be'roegdhe-. 

den heeft alo hierboven omschreven11 0 

Toelichtin Beoogt wordt tenminste iets op te nemen waaruit d 

noodzakelijke democratisering van de multinationale onderuemin 

blijkt 0  Nadern uitwerking is uiteraa'd nog nodig, 

Indiener: Afd, Voorschoten 

Toevoegen een nieuwe paragraaf 3i30  Werkgelegenheid, waar 

van de tekst luidt: 
3080 10Dt66j van mening dat het scheppen van werkgelegenheid ter 

bestrijding van toenemende werkloosheid alln geen ideale 

maatregel is 



vervolg 8a28. 
ivan heffingen op lagere inkomens moet in gevallen waarin - 

» heffingen goan remmingefunctie kunnen hebben (inelastiche vraag) 

of mogen hebben (eerste levensbehoeften tot bepaalde hoeveelheid) 

geen heffing worden ingesteld, maar moet eventueel noodzakelijke 

remming worden gerealiseerd door distributie en moeten de te n0.-

men maatregelen worden bekostigd uit de algemene middelen." 

Het zou onrechtvaardig zijn door het op zich goede middel van 

heffingen-de lagere inkomensgroepen onevenredig zwaar to belas 

te De eignljke remed:ie hiertegen behoort verkleining van de 

inkomensverschillen te zijn, maar zolang - deze nog niet in vol-

doende mate tot stand gekomen is dient althans voor bepaalde 

soorten consumptie, met name van de eerste levensbehoeften 

van het instellen van héffingen ïorden afgezien e-ti moeten cie 

lasten van noodzakelijke maatregelen ter bescherming van het mil-

ieu door bokostigiu uit de (Door progressieve belasttngbe±'fng 

verkregen). algethe middelen tnoor evenredig worden gepreid 

Indiener: J1CI Groningen 

8a.29 ad punt -2, 11 

Artikel 36 van. cie Ruilverkavelingswet dient gewijzigd, waardoor 

meer invloed van belangstellenden voor de landinrIohi'*ng 'tot 

zijn recht komt, (Landinrichtingswet laat te lang op zich wachten.  

He land is al verloren voordat die wet in werking treedt,) 

Indiener: Afdr:,. Eindhoven - 

8a._20 Toevoegen na punt 2,113: 

Er dient een landelijk onderzoek gedaan te worden naar de grond-

watorbewegingen2 Ook moet centraal geregeld worden dat in het 

la-ad op die plaatsen, waar water aan de bodem onttrokken wordt, 

er onderzoek gepleegd wordt naar de. invloed :vaTt  de wateroflttrQk-

king op de vegetatie en de waterstand in de vennen0 Vergunningen 

hiervoor dienen aan voorwaarden gebonden op korte torijn gegeven 

te worden, Eerder moet gestreefd worden naar terugdringen van 

watergebruik (via tariefstelling)in mogeljkhden schéppén voor 

afvoer van regenwater (binnen verharde gebieden) naar spaarbek-

keus, (wat,ervoorzjening komt in ernstige problemen maar bij  on  

gelimiteerd onttrekken aan de bodem verdroogt Nederland). 

Indiener: Afd, Eindhoven 

8a! T,a,v, punt 21.9: 

Na 'hoge prioriteit' vervangen door-de volgende' tekst: 

T.av. het 'gebruik  an  alle vormen van kernenergie bepleit D'66 

een terughoudend optreden der regering0 

Indiener: Regio Gelderland 



Stuk nr. . 

Motie van civiel-strategische aard. 

De A.L.V. van D'669  bijeen te Tiel op 9 maart  19749 

konstaterende 

dat voor funkties in de centrale organen van D 166 drie strijdmacht- 

officieren kandidaat staan, 

overwegende, 

dat D'66 zich tot taak behoort te stellen gevaarlijke ontwikkelin- 

gen ook binnen de eigen sub-samenleving vroegtijdig te signaleren, 

dat het gevaar van een militaire infiltratie nooit onderschat mag 

worden, 

stelt vast, 

dat de democratisering van de strijdmacht versneld moet worden 

doorgevoerd om officirisering van de partij te voorkomen.  

(REGIO DRENTHE) 





He orongresetoG 
0v3rwegexid0 dat e'b kabinet tot nu toe vrijwel .niete gedaan heeft om de 

dor..natie iran.  oneiuwedei bè verminderen op heb ebied yan woning- 

bo' i  on boeijz'g blasingwe±geving rnksessieee enoèhegø 
lnen-on ooia1e verzekeinen 

- 

D'aag de JCamr'raoies op te bevorderen dat zo epoedig mogelijk 

a) heb vreohil in belastingdruk bisen alleenetanden en gentw den 
zonde, kinderen wordt opgeheven 

b) oon yedu're:i en wezen pensioen ook een weduwnar p en een 
penion voor afhankelijke nabestaanden wordt ngovoed 

0) de pomiedruk i,ran sociale verzeke±ingen voor aleeanden  wordt:, 

5 de huieve inonogelijkheden voor de ongehuwden wrd.en verbeterd, 

C ( door . 1 gbouwprogamma met de eieen voor aileen$taancO11 
:I o hoden; 

e:.. gaa:; o'rer tot Ie orde van do dage  

-:. 

Hoofds' aaorocht ( i) unaniem onrijp 
8a25 (rççi.o G dera:d) afgewezen 

o;aedo verio met alg0 stemmen aavaard0 
Vera:ioxIe okt D1 6 spreekt zich met klem uit tegen 4 algemene 
1eLgen. Voor invoering v,d. gewesten dienen de poitiee van 

de provincies er, de gmeenten nader te worden beaohouw& 

lder1and gewjj.gdc rersie met alg0 3temnlerl aavaard. 
I_ 1_,IJ., 

Het Oones van D66 enz0  overwegende dat de raadpleging va 

Jo  burners  voorduren. verbeterd worden, spreekt zich uit voor 
)xpri.menten met referendumvarlanten b.v6 lokale reterenaa, 

........................ 
110,  
on  Vrijheidsrechten 1.2) unaniem onrijp, 

oo:o v 66 enz, betreurt dat de preventici en betvi3dg 
onvoctoende In het voorbeeelde progre,ma t,av0 justitie 

na: is g3komen  on  craagt dè ikgroe op aanvullende ste.nge 

to  for  uleren.r 
Motie •Schw%r7 a" 

-' 



Srk 'r, 102  

Motie met (bjna)a1gemene stemmen aangenomen door de sectie gezondheid,-.—  
zorgt 

D66 in vergadering bijeen, 
van mening dat in het voorgestelde programma voor gezondheidszorg de 
positie, het belang en de inspraak van de consument cq. patient onvol-
doende tot uiting komt, zowel tav de organisatie als t,a.v de mede 
werkers in de gezondheidszorg, 

draagt de werkgroep op aanvullende bepalingen daarover op 

sectie gezondheidszorg.  

++ + ++ + + + ++ 

Stuk nr. 103 

Amd-eentop 8a28 aangenomen door de meerderheid van de 3eote 
beLIeer, gezondheidsbescherming, en technologie, 

rervangende nieuwe tekst: 

`Indien hef f. gen c1 orste levensbehoeften bij de lagere inkomensgroepe:. 
te zeer zouden belasten, dienen maatre: genomen te worden ( zoalc 
distributie, kosten waterzuivering), c uit de algemene middelen word' 
bekostigd»' 
toelichting 8a028 blijft gehandhaafd 

.........++ 

Stuk nr. 105 

Hoti_e sectie Buitenland de plenaire 

Hot congres van D'66 op 9 maart 1974 in Tiel in vergadering bijeen, 

overwegende dat het verschijnsel van de multinationale onderneming 
nadere bestudering behoefte 

overwegende met name dat de macht van die ondernemingen dient te worden 
onderzocht in die zin dat daarbij de voigede vragen voorop dienen te 
staa 

is deze macht te groot 
b wordt die macht oneigenlijk gebruikt, 

draagt de kommissie Buitenland en Sociaal Economische Werkgroep op 
suggesties tot een dergelijk onderzoek te inventariseren c.q0 voorstellen 
daartoe uit te werken 

++ + ++ ++ +++ +++ 

Stuk nr. 106 

Amendemen-bdp 8a. 12 van de sectie Buitenland 

Deel 

Hfclst,  IV  (Ekoiische Orde) 
Instrumenten voor een gedecentraliseerde struktuur (Congresdemocraat I 
jan '7k, hlz 9, r.kolom)Na: "voor multinationale ondernemingen Itoevoeg  
"Daarnaast dient in toekomstige regelingen m.bt0 multinationale onSer 
nemingen gewaarborgd te worden dat elke multinationale onderneming een 
overkoepelende multinationale personeelsraad 



Stuk ..2ir. 102 

Motie met (bijna)algemene stemmen aangenomen door de sectie gezondheids- 
zorg. 

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

D'66 in vergadering bijeen, 
van mening dat in het voorgestelde programma voor gezondheidszorg de 
positie het belang en de inspraak van de consument cq. patient onvol-
doende tot uiting komt, zowel ta.v0 de organisatie als t.a.,v. de mede-
wërkers in de gezondheidszorg, 

draagt de werkgroep op aanvullende bepalingen daarover op  

sectie gezondheidszorg. 

++ + + + +++++  

Stuk nr 103. 

Amenelement op 8a.28 aangenomen door de meerderheid van de  sect  
ábeheer, gezondheidsbescherming, en technologie 

vervaigende nieuwe tekst: 

Indien heffingen de eeste levensbehoeften bij de. lagere inkomensgroepen 
te zeer zouden belasten, dienen maatregelen genomn te worden ( zoals 
distributie, kosten waterzuivering), die uit de algemene middelen worden 
bekostigd. 
toelichting 8a,28 blijft gehandhaafd. 

+ + + + + + + + + ± + 

Stuk nr. 105 

Motie sectie Buitenland t0b,v, de plenaire 

Het congres van W6.6 op 9 mart 1974  inTiel in vergadering bijen, 

overwegende dat het verschijnsel van de multinationale onderneming 
nadere bestudering behoeft, - 

overwegende niet name dat de macht van die ondernemingen dient te worden 
onderzocht in die zin dat daarbij de volgende vragen voorop dienen te 
staan':  

a. is deze macht te groot 
b. wordt die macht oneigenlijk gebruikt, 

draagt de koñimisie Büitenland en Sociaal Economische Werkgroep op 
suggesties tot een dergelijk onderzoek te inventariseren c.q. voorstellen 
daartoe uit te werken 

++++  +++ ++ + ±++ 

Stuk nr. 106 

Amendemrb op Snt. 12 van de sectie Buitenland - 

Deel 

.Hfdst I\ (Ekonomsche Orde) - 

• Instrumenten voor een gedecentraliseercie struktuur (Congresdemocraat I 
jan '741  blz 9, n.kolom)Na: "voor multinationale ondernemingen!'toevoegen: 

dient in toekomstige regelingen m.b.t. multinationale onder-
nemingen gewaarborgd te worden dat elke multinationale onderneming een 
overkoepelende multinationale personeelsraad instelt." 



Sti.k ur 07,  

Motie vrijgezellen, 

Het crongresetc. 

Overwegende dat het kabinet tot nu toe vrijwel niets gedaan heeft om de 

discriminatie van' ongehuweden te verminderen op.het kebied vn woning- 

bouw, woningtoewijzing, belastingwetgeving, suksessierecht, pensioenrege- 

lingen en sociale 'verzekeingen. 

Draagt de Kamerfracties op te bevorderen dat zo spoedig mogelijk 

a) het verschil in belastingdruk tussen alleenstanden en gehuwden 

zonder kinderen wordt opgeheven; 

b) naast een wedüwén en wezen pensioen ook een weduwnaars-pensioen en een 

pensioen voor afhankelijke nabestaanden wordt ,ugevoerd; 

o) de premiedruk vansooiale verzekeiigei voor alleenstaanden wordt - 

verlicht;- 

d) de huisvestingsmogelijkheden voor de ongehuwden worden verbeterd, 

o.a,' door tij ' woningbouwprogramma met de eisen voor alleenstaanden 

rekening te:houden; . . I" ,, . 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Stuk nr 108. 

Hoofdstuk 1 Staatsrecht ( 1.1) unaniem onrijp. 

8.a.26 (regio00Ge1dËrland)......afgewezñ, 

In. veranderde verste rnet 

Veranderde tekst: D'66 spreekt zich met klem uit tegen 4 algemene 

bestrnzrslager.. Voor invoering v.d. gewesten dienen de posities van  

de provincies en de gmeenten nader te worden beschouwd. 

8 1der1and) gewijzigde versie met alg. stemmen aavaard. 

tekt:  

( ' Het congres van D'66 onz. overwegende dat de raadpleging vab 

de burgers voordurend vebeterd' worden, .spreekt zich uit voor,  

experimenten met referendumvarian-ben b.v, lokale referenda. 

+++++  ++ +++ ++ ++++ +++++++ + 

Stuk nr. 110. 

Justitie en Vrijhelderech-ben ( 1.2) unaniem onrijp. 
motie N 

Het congres van D66 enz betreurt dat de preventie en bestrijding& 

criminaliteit onvoldoende in het voorbereide programa t.a.v, justitie 

naar voren is. gekomen en draagt de werkgroep op, aavullendepeliingen 

te formuleren. 
 

Motie  Schwarz  aanvaarde  

+++++++++++++++4-+++++++ 



vervolg 8.a.70 :.. 

II.Versterking van de rechtspositie van de consumenten de consumenten-

organisatie doorg 

1,de, instelling van een snelle, goedkope en gemakkelijke klachtenproce-

dure voor de oplossing van geschillen tussen konsumeni en leveran-

cier?  

2het stellen van kwaliteitseisen door de oonsumentenorganisatiesAi'- 

tikelen die.  an  die eisen voldoen krijgen een keurerk. 

3-standaardvoorwaarden mbt0 levering, betaling ed0 moeten goedgekeurd 

worden door de consumentenorganieaties 

4"gevolgschade", dwz0  schade ten gevolge van het gebruik van. art±ke 

lenïet fabrikage- cq,s installtiefouten, moet worden vergoed 

(IndienerProgramrnakommissie) .'. 

Y. 



vervolg 8.a.70 

zich uit voor een hervorming in de volgende riohtin 

"l.Ombouw ondernemingsraad in Peraoneelsraad 

2,Toekennen volgende bevoegdheden: 

.informatierecht, inol "sociaal jaarverslag" 

.medebeslissingsrecht (veto) voor alle ingrijpende besluiten tav.  ht  

ondernemingsbeleid( fusie, sluiting, verplaatsing), de grondslagen 

van het personeelsbeleid en de benoeming/ontslag van bestuurders en 

leidinggevende funcionari een 

.recht om overeenkomsten met de ondernemingsleiding aan te gaan 

.recht van enquête 

3.Wetteljjk vastleggen werknemersgrondrechten 

.vrijheid van vereniging en vergadering, met faciliteiten voor "bed.rj- 

venjqerk" voor iedere werknemersorganisatie, zonder onderscheid 

.vrijheid van meningsuiting 

.individueel klachtrecht 

.inzage personeelsdossier en bespreking beoordeling 

4.Vertegenwoordiging van het hele personeel op ondernemingsnivo uit-

sluitend door de Personeels:caad, omdat die rechtstreeks door het hele 

personeel is gekozen, terwijl de werknemersorganisaties alleen voor 

haar leden in de onderneming representatief zijn. 

Indit kader dient bedrijvenwerk gestimuleerd ivm, 

,goede communicatie P0Rleden-achterban; 

.deskundige begeleiding van P.R.leden door hun organisatie; 

.interne democratisering van de werknemersorganisatie; 

De PR. heeft het rechte  binnen landelijk of op bedrijfstaksnivo vastge-

stelde grenzen ondernemingsgewijze c.a.o.'s af te sluiten met de onder-

nemer.  

5,Iiet onder 1-4 gestelde dient ook te gelden in aangepaste vorm voor 

arbeidsorganisaties met minder dan 100 werknemers, multinationale on-

dernemingen en overheidsorganisaties m.n. dient de medezeggenschap 

voor ambtenaren dmv, een rechtstreeks verkozen vertegenwoordiging 

plaats te vinden. 

6,In de toekomstige struictuur van de onderneming moet de ondergeschikt-

held van de werknemers definitief worden opgeheven en worden verandert 

in een volwaardig deelgenootschap. 



3)De algemene ledenvergadering van D'66, op 9 maart 1974 in Tiel bijeen, 

Overwegende, 

dat de zogenaamde olie-crisis slechts een tijdelijk symptoom was van een 

veel fundamenteler dreiging van een eiergietekort op langere termijn; 

constaterende: 

dat deze dreiging en de dieiging van schaarste aan andere grondstoffen 

- gegeven de eindigheid der beschikbare voorwaarden- zijn voornaamste oor- 

zaak vindt in een krietiekloos en ongebreideld verbruik van deze stoffen; 

is van oordeelg 

dat de "symptoombestrijding" op het gebied van de grondstoffenproblema-

tiek dient plaats te maken voor een aanpak van de wezenlijke kern van het 

probleem, waarbij steeds de noodzaak van het verbruik wordt afgewogen te-

gen de onvervangbaarheid van de te verbruiken stof en het-verbruik dat na 

deze afwegirg toch plaats vindt een maximale benutting van de verbruikte 

stof inhoudt; 

dat de centrale overheid een dergelijke aarpák dient te bevorderen door 

het geven van isolatie- en rendementsvoorschriften, het instellen van hef-

fingen op verbruik boven bepaalde hoeveelheden het op grotere schaal ge-

ven vanvoorlichting aan consument, bedrijfsleven en in het onderwijs over 

mogelijkheden ot zuiniger verbruik en het met prioriteit verlenen van sub- 

sidies voor research op dit gebied. - - 

dat (door de oliecrisis ten onrechte versterkt gemepireerde) boringen in 

de Wadd&nzee en in andere natuurgebieden ten enemale onaanvaardbaar, zijn.. 

0De algemene ledenvergadering van D'66, op 9 maart 1974 in Tiel bijeen, 

Overwegende, 

dat methoden om het energieverbruik te verminderen zonder het nuttig 

effect aan te tasten prioriteit verdienen; 

dat uit een oogpunt van energieschaarste, milieubescherming, veiligheid, 

ruimtelijke ordening ën- leefklimaat vooruitlopen op verkeersgroeiprogflOseIi 

door capaciteitsvergroting van het wegennet ten enermialemoet worden af- 

gewezen, - 
- 

is van oordeel - -. 

dat het gedeelte van de voor werkloosheidsbestrijding beschikbare middelen 

dat thans voor wegenbouw is bestemd, dient te worden besteed aan het zo 

spoedig mogelijk aanbrengen van een goede warmte-isolatie niet alleen in 

nieuwbouw-woningen maar ook in zoveel mogelijk bestaande woningen. 

5)De algemene ledenvergadering van D'66, op 9 maart 1974 in Tiel bijeen, 

constaterende, dat de afvalverwerking in Nederland voor het grootste deel 

- op onaanvaardbare wijzé plaatsvindt, 

dat het overgrote deel van herwinbare materialen als definitief afval 

wordt behandeld en daardoor niet wordt herbenut, 



velv31g 60a;9 5. 

is van oordeelg 

dat zeer spoedig een "landelijk vuilplan" voor geheel Nederland moet wo.T 

den opgeteld, gebaseerd op een integrale wet op dë afvalverwerking- en 

uitgaande van zoveel mogelijk recirculatie van grondstoffen in enkele 

grootschalige verwerkingsbedrijven; 

dat onverminderd dé noodzaak van een verbeterde afvlvrweukiigde groot- 

ste nadruk moet vallen op het voorkomen dat afvlthttaa't, door onder 

meer hergebruik in het pre-afvalstadium, verlengde levensduur van zgn. 

duuzathë produkten en terugdringing van het verbruik, van wegwerpartikelen 

e- verpakkingen:, 'waarbij de overheid een sterk sturende functie moet ver-

vullen, bijv door,  het slollen van kwalibeitsvoorschriften.. ei hQt verbie-

den van overtllige verpakkingen. e•n,-wegwerpartikeien0 .. 

(Indiener Pro grammakommis cie) 

P.aJO — Moties over democratisering 

De algemene ldenvergadring van Th66. op 9 maart  1974  in T.iel bijeen, 

Overweegt-, 
 

1) democratisering en pai'tioiptié zijn niet alleen in de maaschappij 1s 

geheel, maar 'even'zeer in andere samenlevingsverbanden, met ..name inde 

arbeidsorganisatie (onderneming) van wezenlijke betekenis. 

2) inedbeslissiii"vaii liet beleid door 'de we.rkneers.is.eohter nog. geen 

aântie dat' de onderneming ook màtsohappeJJjk optimaal 'functioneert.-  ' 

Daarvoor is nodig dat de overheid extern de grenzen bepaalt waarbinnen 

de ondernemingen zich vrij kunnen bewegen om0 door een krachtige o±tie 

van de consument te bevorderen, ::..... 

Constateert- 

I. Aan de medezeggenschap van de werknemers volgens de wet ,.opTde onder-

nemngsrdh zijn de-  volgende bezwaren verbonden  

1'Sainenstelliiig en taak'an de ondernom'igsraad zijn tweeslachtig; 

2, De bevoegdheden van dé ondernemingsraad zljn.te beperkt;,:'. . 

3»1 werknemrsgrondrpchten11  zijn onvoldoende gewaarborgd : 

4,De verhouding tot de werknemersorganisaties m0n0 in de vorm vn bedrj- 

venwek' is onvoldoende 'uide1ijk'  

5.Er zijn geen voorzienïngè  vooroverhidsorganisaties, arbeidsogai.ea  

ties  met minder dan 100 e'rkiemers en - multinationale ondernemingen ..op 

concernniëau0  ,.., , " .. . .. ...... . , ' .. .  

II. In de huidige wetgeving is de re'chtspositie van de consument onvol-

doende gewaarborgd, waardoor de producent ee overheersende' positie 

heeft op de markt, 
 

Voorbeelden:.-'het ontbreken van voldoende mogelijkheden tot het stellen 

en doe'±i' ialeiten van eisen tav, kïiteit en veiligheid; 

-het ontbreken van snelle en 'effebtieve klachtenprocedurs. 



8a6 Mot.tesoerhetmil.eu  

1)De algemene ledenvergadering van D'66, op 9 maart  1974  in Tiel bijeen 

Overwegende 

da hij industrievestiging in grensgebieden leohe de vestigingseisen en 

milieuvoorschriften van het  Jana  van vestiging gelden, terwijl de vestiging 

evenzeer zijn oonequenties heeft op -iet angrenzeiide gebied aan de ande-

re zijde van de landsgrens 

is van oordeel',  

dat dit een voistiekt onaanvaardbare gang van zaken is en dat er op de 

kortste termijn verdragen gesloten dienen te worden met onze directe buur 

landen met de strekking dat hij vestiging in grensgebieden alle voor de 

vestiging relevante vcorohriften van beide betrokken landen moeten wor- 

den gepast 

2)De algemene ledenvergadering van D 1 66, op.  .  9 maart  1974  in Tiel bijeen, 

Overwegende, 

dat debestaande en op stapel staande milieuwetgeving een fragmentarisch 

opgeze-tté lappendeken vormt, die een 'o oëreikende bestuurlijke basIs voor 

een effectief milieubeleid is en th een, versnippering va . bovegdheden 

leidt diïe  eon  s'lüitende milieubésohémïng op alle gebied onmogelijk maakt 

is van oordeel, 

dat deze milieu-wetgeving met hoge prioriteit moet worden uitgebreid en 

herzien tot een geïntegreerd, geheel op basis van én het eerst,  on  niet 

'als slültstuk op te stellen cv koepoiendemilieu-tet, die de nodige ju' 

rid,is.che en beetuurJijko veroanden legt tussen de wettelijke regelingen op 

het stuk van llle onderwerpen die op enige wijze vail betekonis zijn voor 

het miiieiii'ëher; 

dat hierin oder,meer in elk geval de volgende elementen moeten worden 

opgenomen- 

- verlening  vac  alle met olk-tac verband houdende vergurningen in en hand 

- peïodieke integrale planning van alle het milieu-rakende activiteiten 

van alle ministeries met periodieke controle van deze milieu-beroting" 

(naar analogie van. de oo±itroles  -van Cie rekenkamer) doôr een milieukamer". 

- intellng 'van n "wet delicten tegen -net milieu" naar analogie vn de 

wet economische delictenmet zeer stronge...sanotie op.overt,reding van enig 

milieubeschermend voorschrift 

uitbreiding van het begr1p "belanghebbende" tav beroepsprocedures tot 

"niet economisch" belanghebbenden als milieu-actiegroepen, iiatuur'bescher--

mingsinstellingen ed 



K01gree2tuk_8a. 67 - 

Ta 0 v,ia,3 

De Al T 'van D'66 otc,, besluit de agenda als volgt te 
wijzigen 

1) Rede Jan Teri.ouw 

2) Actuele onderworpen ingeleid door bewindslieden cqo 
kamerfractie gevolgd door diskussie 

Regio Noord-Brabant 

LCO~Igrosstuk sa 68 

T.a C VQ 5 ,
2,6 en 8a20 Amendement op congrosstuk 8a20 

De ALV van D66  etc  
besluit: toe te voegen aan par 5.2. Cultuur, Recreatie en 
Maatsohappel±jkwerk van het tweede doel van het partijprogramma 
een nieuw artikel, luidende: 
&26: Gehandicaptenzorg: 
Het aantal gehandicapte mensen in onze samenleving nomt met 
de  dc  toe (verkeors-. en bedrijfsongelukken). Dit vereist  
eon  afzonderlijke beleidsvisi als onderdeel van een' totaal'te 
voeren beleid, zodat do zorg hi.rvoor geen randverschijsel 
wordt, Voorop dient te staan, dat do gehandicapten geThtigreerd 
moeten worden in de totale samefiueving  on  hierin optimaal 
moeten kun-neb, functioneren, Ni' 't de hulp die reeds geboden 
wordt via de WAO, en A 0 B,W O , dienen de mogelijkheden onder-
zocht te worden om te komen tol; o,a. 

bevordering 'van het geestelijk en maatschappelijk welzijn 
van do gehandicapten in al zijn, differentiaties; 

b) een vaste rijksuitkering per maand ter bestrijding van de 
dagelijkse )  vaak kleine koston 

c) wettelijke bescherming van het nimum inkomen, speciaal voor 
hen die aan heb bedrijfsleven deelnemen; 

d) Verbetering  'an  de positio 'van hen, die werken in sociale 
weï"kpiaht sverbandeu; 

e) bevordering van r.30ht5g011jkhe1d :fj so.11icitantis 0  
f) het verlichten van de  task  der .tter, die belast zijn met 

de dagelijkse zorg voor hun gehandicapte kind (speciaal 
de geestelijke gehandicapten); 

g) bevorderen van betere pensioen- en 'vakantieregelingen, 
beroepsmogelijkheden en recreatie; 

h0 betere informatie en voorlichting over do gehandicapten 
via de massamedia. 

'ak hier dient do preventiezorg voorop te staan., waartoe de 
voorlichting aan de gehandicapten zelf dient te worden gestimuleerd, 

en gaat over tot de orde van do dag 

A. Betman 

1 



ii  

MOTIE GEWENSTE KINDEREN 

Het congres  etc  

draagt de Kamerfracties op te bevorderen dat zo spotig mogelijk 

maatregelen worden genomen om 

enerzijds 

a) de bevolking op grote schaal onder inschakeling van de publici 
voort  Ii  'f' 

teits media xmx orer het belang en de mogelijk-

heden van gim geboortebeperking en anticonceptie; 

b) sexuele voorlichting te doen geven op scholen voor basis en 

voortgezet onder wijs in een breed kader; 

c) de kennis en de mentaliteit van g  huisartsen en welzijnswerkers 

op het gebied van de anticonceptie te verbeteren; 

d) voorbehoedsmiddelen tegen lage prijs en op ruime schaal ter be-
schikking te stelen ook in automaten langs de openbare weg; 

e) vrijwillige sterilisatie te vergemakkelijken en in het ziekenfonds 

en ziekteverzekeringspakket te doen opnemen; 

en anderzijds 

a) het afstand doen van kinderen te vergemakkelijken; 

b) de adoptie-procedure voor nederlandse en buiten&ndse peegkinde- 

ren verder te vereenvoudigen; 

c) instanties in te stel&en waaraan pasgeborenen anoniem kunnen 

worden afgestaan; 

d) kunstmatige donorinseminatie te vergemakkelijken en in het 

ziekenfonds en ziekteverzekeringspakket te doen opnemen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

2166O7 
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