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Indieners  Goes Corneflsse ea 

Het congres van de Politieke Partij Democraten 1 66, op .5 februari 
1977 in tivoii! te Utrecht in vergadering bijeen, 
2eende dat de twee wetsontwerpen uGezondheidsvoorzieujngen7? 
en "Pet tarieven gezondheidszorg" een sterk dirigistisok en cen-
tralistisch karakter dragen en tot stand zijn gekomen zonder eni-
ge vorm van inspraak van beroepsbeoefenaren in Cie gezondheidszorg, 
verzoekt het Hoofdbestuur en de Kamerfractie deze wetsontwerpen 
op het dirigistisch en centralistisch karakter bijzonder kritisch 
te bezien 

K 0 T -i -D 

Indieners- Jacob Kohnstamm a.a.  

Le Algemene Ledenvergadering van 1)1 66, bijeen ie Utrecht op 
5 februari i977 

rende dat de na 2.5 mei 1977 net betrekking tot de kabinots 
formatie ie nemen.besjs.s.jen van zodanig belang-zijn,.--dat net 
wenselijk is zoveel. no-gelijk 1e-den te horen, 

qeende dat het even±ueel sp-edeisande kaa ervar do to 
nemen be isinen..zich niet verdraagt met te-,  

van c-en .&lgemane Levrgaderj, 
endo dat in de Statuten hij artikel 21 era in hot Hu±sho-u-

delijk Reglement bij de artikelen 77 iot- emnet 83 de samerts-talking 
e. werkLragva do --Adviesraad is geregeld) 
besluit he t T-ic c ffther vuur op te ei  age  ra -de. cwi ad eo- 
mogelijk  coo-rationed  -i-a  make-n; 
besluit voorts dat het wenselijk is, dat gedurende de kahineta 
formatie het advies van de Adviesraad ingewonnen zal worden; 
en gaat over tot de orde van de dag 
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14 0 T I T  

Indieners- Martin Geers e.a. 

Le Algemene Ledenvergadering van D66, bijeen te Utrecht op 
.5 februari 1977 

ereende hetgeen vermeld staat in de motie Kohnstamm c.s 
met betrekking tot de Adviesraad, 
overwegende, dat door het huidige tijdstip artikel 70, lid 2, 
2de alinea van het Huishoudelijk Reglement niet van toepassing 
kan zijn; 
besluit het Hoofdbestuur dispensatie te verlenen voor wat betreft 
de datum van vaststelling van de verdeelsleutel; 
besluit voorts het Hoofdbestuur op te dragen deze verdeelsleutel 
voor het jaar 1977 vast te stellen in februari 1 977; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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M 0 T I E 

Het kongres van de politieke partij Demokraten "66, op 5 Februari 1977 

in  "Tivoli"  te Utrecht in vergadering bijeen 

van mening dat in de Nederlandse politieke verhoudingen een onafhankelijke, 

ondogmatische, de persoon centraal stellende, vooruitstrevende 

demokratische partij:'niet mag ontbreken; 

van mening dat D1 66 zulk een partij is; 

wetende dat de partij het in het verleden niet nodig heeft gevonden om 

de politieke beginselen die haar bij de samenstelling van beleids-

programma's hebben geThspireerd nader te omschrijven; 

zich realiserende dat dit de duidelijkheid van haar politieke identiteit 

niet ten goede is gekomen; 

zich voorts realiserende dat de dynamiek in onze voortdurend veranderende 

samenleving, ook een voortdurende bijstelling en vernieuwing van de 

beleidsplannen vereist; dat dit dient te geschieden vanuit een 

duurzaam-principiële, politieke oriëntatie, die de interne menings-

vorming kan behoeden voor koersloos opportunisme en daardoor tegelijk 

kan bijdragen tot een extern ook duidelijk herkenbare, politieke 

identiteit van de partij; 

konstaterende dat tot voor kort een nadere, officiële formulering van 

haar princiile, politieke beginselen niet beschikbaar was; 

met instemming ervan kennisgenomen hebbende dat de huidige voorzitter van 

haar fractie in de Tweede Kamer, deze lacune onderkennend, herhaaldelij 

openlijk heeft uitgesproken, dat het D 1 66 gaat om een individu-gerichta 

benadering.van maatschappelijke vraagstukken, om een links liberalisme; 

voorts met instemming ervan kennisgenomen hebbende dat het ontwerp beleids-

program 1977-1981 een belangrijke aanzet voor een beginselen-formulerin 

bevat, met name in Deel 1, Actiebeginselen, 4e aliziea; 
$ 

nodigt het bestuur uit om op zo kort mogelijke termijn en in samenwerking 

met de wetenschappelijke stichting een ontwerp beginselverklaring op 

te stellen, welke los van actuele beleidsprogramma's en gedurende " 

langere tijd als 'officiële uitdrukking van de politieke wil van D'66 11,1 
kan worden gebruikt en welke aan het volgende partijkongres ter 

goedkeuring kan worden voorgelegd. 

ZSOGZ, 
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J.v.d.Does de Willebois, Voorschoten. 

H. Smits, 

I .Dijkhuis, 

H.Eichhorn, 

E .Frangerfneim, 

N.de Voogd, 

H.Wiekhart, 

E. Nyp eis, 

AN. Steen, 

J. Janssen, 

A.Andre Wiltens, 

B. Cox-Coinpagne 

D.Jans, 

H.Jongedijk, 

J.van Kregten-Eskes, 

L. Lansdorp, 

N.B. In verband met de gestelde tijdslimiet konden niet 411e 

handtekeningen van hen, die deze motie steunen, meer 

worden opgehaald. 

v.d.D.d.W. 
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MOTIM 

lni±eners JP,F, 1/ulcier e.a. 
De Algemene keclenvergadering van de Politieke Partij Democraten 
166, te Utrecht bijeen op en 5 februari 1977, 
overwegende dat D166 zowel voor het ondernemen gezonde voorwaar-
den Wil scheppen, en de noodzaak van concurrentievermogen onder- 

als ook critiech is ten opzichte van het karakter van 
de ondernemingen (niiiieuaepecten, sociale kosten naast hecirjfe-
kosten), dient de inhoud van Deel 3 hoofdstuk 1, par, i,. een 

ander karakter te krijgen, wil de onderneming daadwerkelifu kunnen 
functioneren; 
in van oordeel  cat  veranderingen 
betrekking tot 
1te, het reiorechi van de P.V.b 
Dit vetorecht kan niet voor alle 
omschrijving van de bedoelde beslu 
van het vetorecht is nodig; 
2c1e. de besluitvorming in de 2.0, 
geval de meerderheid van Ce 
besluitvorming. liter roet een tue 
,.'.O .-leden  voldoende zijn, hetgee 
derheid van de P.7 -leden hiermee 
verzoekt het hoofdbestuur het  pun  
formuleren met in achineming van 
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Iii  0 T I P 

Ind±eners J,2hiO Mulder e.a. 

De L,L,V. van D 1 66, bijeen t Utrecht op 5 februari 1977, 
bureaucratie' strijdig is net het streven van 

D'66 naar een maatschappij van vrije mensen; 
constatet'do dat bet kabinet don Uyl er tot nu  too  niet 
merkbaar in is geslaagd cle bureaucratie terug te dringen; 
vraagt de bewindslieden en de fracties van p'66 in ce nog res-
terende periode van dii kabinet alles te doen opdat dit terug-
dringen hij nog te nemen beslissingen wei geschiedt; 

diegenen uit de kring van D'66, die mogelijk bij een vol-
gende kabinetsformatie worden betrokken, op dan het terugdrin-
gen  ran  de bureaucratie eerste prioriteit toe te kennen, 

x) bureaucratie heerschappij der ambtenaren; het te rigoureus 
vasthouden aan ambtelijke maatstaven en voorschriften, dat han 
ontaarden in machtsmisbruik en hedillerij jegens het uubliek 
(Van  Dale,  Pete druk). 

moeten worden aangebracht met 

ij alle ingrijpende besluiten, 
besluiten tgelden, een nadere 
i'Len dan wel een limitering 

Gesteld wordt dat in ieder 
leden in de h. 0. nodig is voor 
e/dercle meerderheid van do 
a impliceert dat niet de neer- 
accoord behoeft te gaan; 

t 1 • 6 1 • op L-ieuw te (laten) 
het bovenstaande. 
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11 C T 11 H 

Tnc1±eners J.LT, Caelman e,a, 

Het congres van Democraten t6, te itrecht bijeen op en 
februari 1977, 
heeft kennis genomen van bet ontwerp-beleidsprogramma l 5̀ .17-12''21  
in van oordeel dat daaraan ten onrechte een paragraaf Justitie 
ontbreekt; 
draagt li~ et partijbestuur zulk een paragraaf in bet beleids- 
programma 1977-1931 op te nemen; 
en gaat over tot de orde van de dag, 
Toelichting.  
Ds  ingewikkeldheid van cie maatschappij maakt een daartegen opge-
wassen systeem van rechtsbescherming noodzakelijk, De druk, cl--e 
op vele fronten nu door duk systeem moet worden weerstaan, neemt 
steeds toe • De eisen clie men aan de rechterlijke en politionele 
organen stelt worden met het jaar zwaarder. Daarnaast is een 
proces van Ivermnatschappei1jkingc van bet r cht 

- reeds lang - 
en van de justitiie organisatie op gang gekomen, Een serieuze 
solitieke partij mag zich daarvan niet afzijdig houden, 

...............................................................  

14 OTIE 

Inclienems 14, van Oorschot e.a. 

De Llgemene Ledenvergadering van H 6, te ktrecizt bijeen op 
14 en ij februari 1 977, 
heeft kennis genomen van het ontwerp-beleidsprogramma 1977-1 931  
in van oordeel dat daaraan ten onrechte een paragraaf ujust±t i e t)  

ontbreekt; 
is voorts van oordeel dat zo'n paragraaf recht moet doen aan 
hetgeen hierover in het verkiezingsprogram tot uiting is ge-
bracht en aan hetgeen aan maatschappelijke opvattingen in hei 
beleidsprogramma tot uiting komt met betrekking tot maatschappij-
en mensbeeld 

...............................................................  

Ii 0 T  i  H 

kndieners H. van Oorsclzot e.a. 

De Algemene Ledenvergadering van H , te itrecht bijeen op 
en 5 februari 1977, 

is van mening dat in het beleidsprogramma 1977_1 9,21 van 
een hoofdstuk zal moeten worden gewijd aan de staaisreobielijke 
opvattingen van de partij, een en ander overeenkomstig hetgeen 
hierover in het verkiezingsprogramma tot uiting komt; en 
verzoekt het HoofdbestuLu zon hoofdstuk te (laten) formuleren, 
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MOTIE i1 L1  

Indieners: J vd Does de Willebois eae 

Het congres van de Politieke Partij Democraten 166, op 3 februari 
1977 in  'Tivoli'  te Utrecht in vergadering bjjeen: 
van mening dat in de Nederlandse politieke verhoudingen een on-
afhankelijke, ondogmatische, de persoon centraal stellende, voor-
uitstrevende demokratische partij niet mag ontbreken; 
van mening. dat D 1 66 zulk een partij is; 
wetende dat de partij het in het verleden niet nodig heeft gevon-
den om de politieke beginselen die haar bij de samenstelling van 
beleidsprogramma's hebben genspïreerd nader te omschrijven; 
zich relaliserende dat dit de duidelijkheid van haar politieke 
identiteit niet ten goede is gekomen; 
zich voorts realiserende dat de dynamiek in onze voortdurend ver-
anderende samcnlev±ng ook  eon  \roertclurende bijstelling en vernieu-
wing van de beleidsplannen vereist; dat dit dient te geschieden 
vanuit een duurzaam-principiële, politieke oriëntatie, die de 
interne meningsvorming kan behoeden voor koereloos opportunisme 
en daardoor tegelijk kan bijdragen tot een extern ook duidelijk 
herkenbare, politieke identiteit van de partij; 
constaterende dat tot voor kort een nadere, officiële formule-
ring van haar principiële, politieke beginselen niet beschik-
baar was; 
,met instemmj„pe~ er-_ dat de huidige voor-
zitter van haar fractie in de Tweede Kamer, deze lacune onderken-
nend, herhaaldelijk openlijk heeft uitgesproken, dat het D"66 gaat 
om een individu'-ger±chte benadering van maatschappelijke vraag-
stukken, om een links liberalisme; 
voorts met instemming e rvan kenn±somenhebbende dat het o nt 
werp beleidsprogram 1977-1981  een belangrijke aanzet voor een 
beginselen-formulering bevat, met name in Deel 1 , Actiebeginse-
len, LI-do alinea; 
nodigt het bestuur om op zo kort mogelijke termijn en in sa-
men ierking met de Wetenschappelijke dtichting een ontwerp begin-
selorklcriug op te stellen, welke los van actuele beleidspro-
gramma's en gedurende langere tijd als officiële uitdrukking van 
de politieke wil van D'66 kan worden gebruikt en welke aan het 
volgende partijcongres ter goedkeuring kan worden voorgelegde 
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I'!! 0 T I E  

Indieners:  Johan Meijer ea,., 

Het congres van D66 enz., 
overwegende 
iste: dat geen afspraken vooj. de verkiezingen zijn gemaakt met 
are politieke partijen tot het eventueel vormen, steunen of 
gedogen van een regering; 
2de: dat derhalve D66 onafhankelijk de verkiezingen ingaat en 
zowel haar leden als haar kiezers geen inzicht vooraf kunnen 
hebben over de positie van D 1 66 t,av eau te vormen regering; 
verzoekt het Hoofdbestuur om, indien na de verkiezingen op n 1 66 
een beroep wordt gedaan  on  een regering te steunen of gedogen of 
om daaraan deel te nemen, hierover eerst haar achterban op een 
of andere wijze te raadplegen, 

++++++++++±++++++++++-±+ +±+±±++++++±+±±+±+_+±+.±+±++++.+++++I.++ 



a 



T J 
C t-;-' - r' 

L L 

Indieners J.P.F. Mulder e.a. \ 

Do Algemene Ledenvergadering van D 1 66, bijeen te Utrecht op 
februari 1977, 
overwegende dat het niet toelaatbaar is dat wetsartihelén met 
een algemene strekking worden toegepast op een specifiek onder-
werp, als het parlement een wet die gericht is op toepassing op 
dat specifieke onderwerp vervallen heeft verklaard, 
voorts 2222r1eende dat oordeelsvorming over de toelaatbaarheid 
van films niet een taak van de overheid is, tenzij daarvoor een-
duidige, door het pariezent goedgekeurde criteria zijn vastge 
steld; 
constaterende dat in uitspraken 'van het parlement het voortgaan 
met filmkeuring is afgewezen; 

dat de plannen die door het openbaar ministerie met 
instemming van de minister van justitie worden beraamd ter za-

ke van een voortzetting van een filtokeuriug, als een ontduiking 
van de wet moeten worden beschouwd en als ondemocratisch en on-
ethisch moeten worden veroordeeld. 

+ + + . + + + + + + + + + . . + . + + + + + + + + + ± + + + + + ± + + + + . + + . + + +± + + + . + . ++± + + + + + + + + + 

H 0 T I E  

Indieners J OPFO  Mulder c-a0 

De A .L.V. van D 1 66, bijeen te Utrecht op 5 februari 1977, 
overwegende dat de plannen van de regering den Cyl voor een 
systeem van vermogensaanwasdeling niet voldoen aan de wens tot 
spreiding van macht en inkomen; 
van oordeel dat naast de kapitaal-verschaffers ook aan de werk;. 
nemers het recht toekomt op een redelijk deel van de in hun be-
drijf of onderneming behaalde overwinst; 
nodigt de bewindslieden en fracties van DI66 uit alles in het 

be stellen opdat de definitieve vorm 'van de V.A.D.-rege-
ling zal voldoen aan de in het beleideprogram van D'66 omschre-
ven doelstellingen (o,-i, par015 

+ + + + + + + + + + + + . + + + ± + + + + + + + + + + + + + ± + . i- + + ± + + + + + ± + ± + ± ± + + + + + ++ + + + + +++++  

M 0 T I E  

Indieners:  MOEO van den Berg ea, 

De leden van de Politieke Partij Democraten 166, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 4  on  5 februari 1977, 

mdthiebetuie met de beweging voor burgerrechten in 
de Tsjeohoslowaakse Socialistische Republiek (SSP.),Charta 77; 
hun afkeeLitsrekde  over de herhaaldelijke schendingen door 
de Tsjechoslowaakse autoriteiten 'van de slotakte van de in Hel-
sinki en Genve gehouden Conferentie over Veiligheid en Samen-
werking in Europa (ovsk), met name het niet ten rechte aanhou,-
den en ondervragen van verschillende ondertekenaars 'van. Charta 
77; 

en hij de regering 'van.. c3 SSR aan op naleving van de door 
haar geratificeerde accoorcien, automatisch inhoudende het met 
onmiddellijke ingang staken 'van de beperkende maatregelen to'v0-
de ondertekenaars 'van Charta 77; 
verzoeken het Hoofdbestuur van D'66 een telegram, inhoudende 
de voorafgaande drie punten, te 'versturen naar het comité 
Charta 77 te Praag, en naar cle regering van de iSSR te Praag, 
dan wel naar de Tsjechoslowaak-se ambassadeur te Den Haag„ 
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zideresolutie1 

Do 1LV van D'66, bijeen op 5 februari te Utrecht, 

overwegende, dat do centrale van D'66 als 

geestelijke vrijheid 

spreiding van macht 

een gezond bedrijfsleven in  eon  gezond milieu 

- de mens belangrijker dan hot systeem 

op een duidelijke manier in het beleids- en verkiezings- 

programma gestalte hebben gekregen, 

dat een onafhankelijk D 1 66 de enige garantie is dat deze 

beleidspunten onversneden en in onderlinge samenhang door 

do kiezers worden beoordeeld, 

? dat hot gewenst is, dat zoveel mogelijk van dit programma 

onderdeel wordt van hot programma van het volgonda kabinet, 

4 dat de eerste en meest voor de hand liggende keuze is te pro-

beren dit, na de verkiezingen, to bereiken mot de andere pro-

gressieve en do christen-democratische regeringspartners, 

dat de kans om deze doelstelling to bereiken in combinatie 

me t  ge huidige V_ nihil moot worden geacht, gezien de vor-

-hillen in doelstelling en in de stellingname over niet 

programmatisch geregelde politieke kwesties, 

sluit, dat D'66 daarom zelfstandig en uitgaande van zijn 

eigen programma do verkiezingen zal ingaan en daarna zal 

streven naar de vorming van een coalitie met do Pvda/PPR 

en het CDA,  

an  gaat over tot de orde van cie dage 

HET HOOFDBESTUUR 



A 



M 7 
HOOFDBESTUURSRESOLJUTIE nr. 2. 

De ALV van D 1 66 bijeen op 5 februari 1977  te Utrecht, 

Constaterende dat in de Sovjet-Unie door overheid en commu-
nistische partij wordt opgetreden tegen groeperingen die ijve-
ren voor de naleving van het Accoord van Helsinki, 

dat in de DDR door overheid en OP een campagne wordt gevoerd 
tegen de ondertekenaars van de protestbrief inzake de verban-
ning van  Rolf  Bierman1  

dat in Polen door overheid en OP wordt opgetreden tegen het 
"comite ter verdediging van de arbeiders", 

dat in Tsjocho-Slosakije door de overheid en OP wordt opge-
treden tegen de ondertekenaars van "Charta 77", 

dat al deze groeperingen zich op geen enkele wijze schuldig 
maken aan illegale handelingen doch slechts streven naar hand'-
having  van de ook door de Sovjet-Unie, DDR, Polen en Tsjecho-
SLOWAKIJE onderschreven mensenrechten, 

spreekt zijn respect uit voor de moedige volharding van deze 
groeperingen en doet een beroep op de betrokken regeringen de 
campagnes te staken en uitvoering te geven aan de bepalingen 
inzake cle mensenrechten van de Verklaring van Helsinki. 





MOTIE m 1 

Indieners: H, van Oorschot e.a. 

De algemene Ledenvergadering van D 166 te Utrecht bijeen 

en 5 februari 1977, 

is v» mening dat in het beleidsprogramma 1977-1981 van D'66 

een hoofdstuk zal moeten worden gewijd aan de staatsrechtelijke 

opvattingen van de partij. 

Hiertoe dient de paragraaf over binnenlands bestuur uit bet ver- 

kjezings-prigramma te werden •vergenamen in het beleidsprogramma, 



1.  



MOTIE 

Indieners : H. van Oorschot  ea.  
De Algemene Ledenvergadering van D66, te Utrecht bijeen op 4 en  5 februari 
1977, 
is van mening dat in het beleidsprogramma 1977-1981  van D!66 een hoofdstuk 
zal moeten worden gewijd aan de staatsrechtelijke opvattingen van de partij. 
Hiertoe dient de paragraaf over binnenlands bestuur uit het verkiezingsprogram-
ma te worden overgenomen in het beleidsprogramma. 

I T 





MOTIE 

Indieners J.F.Jansen e.a.  

De Algemene Leden Vergadering op 5 februari  1977  te Utrechjt bijeen, 

overwegende dat de kernenergie problemen het zwaarst wegen  ale  een gezond 
milieu icc, het menselijk leven bedreigd wordt; 

s-belt dat de Duitse overheid het voornemen heeft in Aschendorf in der 
Ecirnling en zeer dicht bij de Neerlandse grons,een opwerkingsfabriek te 
bouwen, die dood en verderf kan zaaien; 

besluit het hoofdbestuur op te dragen 
A bij de Nederlandse en Duitse instanties onze ernstige bezwaren tegen deze 
bouw ter kennis te brengen; 

B in geval met de bouw van deze fabriek wordt begonnen iedereen op te roepen 
tot doeltreffende acties.  



1•••  
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