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HOOFDBESTUURSRESOLUTIE nr. 

De algemene ledenvergadering van D'66 bijeen op 18 
en 19 november 1977 te Nijmegen, spreekt -onverkort 
het recht van regio's en afdelingen hierover een zelf
standig besluit te nemen - haar sterke voorkeur uit 
voor het zelfstandig ingaan van de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en Gemeenteraden 1978. 
Zij overweegt hierbij: 

- dat op provinciaal niveau krachtig naar een lande
lijke lijn van onafhankelijkheid moet worden ge
streefd; 

- dat op gemeentelijk niveau situaties denkbaar zijn 
die aan opvolging van dit advies in de weg staan. 

DE KABINETSFORMATIE 

door Jan Terlouw 

Vandaag is het 24 oktober, de uiterste datum waar
op ik de kopy voor de Democraat kan inleveren, 
Helaas, ik kan niet als uitgangspunt nemen een ge
slaagde kabinetsformatie. Nog steeds niet. Morgen 
is het vijf maanden geleden dat de verkiezingen 
werden gehouden. Kan er overtuigender bewijs wor
den geleverd dat D1 66 gelijk had met z'n staate
rechtelijke voorstellen? Oe indirecte invloed ven 
de kiezer op de totstandkoming van een kabinet is 
onvoldoende. Er is niet aan te ontkomen: we zul
len opnieuw voorstellen in die richting moeten 
doen. 

De fractie van 0 1 66 heeft in deze formatie twee 
minieterszetels geclaimd, Niet ontijdig, niet 
door op de verkeerde plaats, voor het verkeerde 
gehoor daar overspannen uitspraken over te doen, 
maar door op het gepaste moment, tegenover de ge
eigende toehoorders (de informateurs en de gespreks
partners) daar een argumentatie voor op tafel te 
leggen. 
Met twee zetels in het kabinet zijn we overbe
deeld, dat is een feit. Maar, als het lichtere 
posten zijn, niet zo idioot overbedeeld ale som
mige commentatoren willen doen geloven. We heb
ben om twee poeten gevraagd ~ om meer macht 
te krijgen dan ons toekomt, niet om een zogenaam
de wippositie te krijgen (die we immers bij 
B+/7/1 niet zouden hebben), maar omdat we ons 
voldoende met het kabinet willen kunnen identifi
ceren, We moeten kunnen zeggen, maar vooral kun
nen aanvoelen: dit is ook ons kabinet, we steen 
voor dit kabinet. Daarvoor heb je een eigen frac
tie in het kabinet nodig, hun overlagmogelijkheid, 
Eén alleen is maar verdrietig, voor één man is 
de verleiding groot om zijn isolement te verklei
nen door te neigen naar de ene of da andere grote 
groepering. Voor één men is het ontmoedigend om 
0 1 66-uitgangepunten onder woorden te brengen, bij 
gebrek aan toehoorders; want wie luistert naar 
iets anders dan naar zijn eigen uitgangspunten? 
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De algemene ledenvergadering van D'66 in Nijmegen 
bijeen op 18 en 19 november 1977, 

- machtigt het hoofdbestuur gedurende één jaar te 
experimenteren met de taakafbakening binnen het 
DB, zoals vermeld in de Democraat van oktober 1977; 

- draagt het hoofdbestuur op uiterlijk op het na
jaarscongre5 van 1978 wijzigingsvoorstellen voor 
het huishoudelijk reglement in te dienen, die ge
baseerd zijn op de ervaringen in de genoemde proef
periode en die bewerkstelligen dat in de toekomst 
ieder DB-lid in funktie gekozen wordt. 

Op het moment dat ik dit schrijf is het CDA niet 
bereid 0 1 66 een tweede minister, zonder porte
feuille, te gunnen, Dit ondanks het feit dat we 
al overeen waren gekomen dat het wenselijk was om 
eindelijk in Nederland, in navolging van de meeste 
andere industrielanden, het belang van de sector 
industrie/technologie/energie te beklemtonen door 
de aamenetelling van de ministerraad. D1 66 krijgt 
met Justitie al een zware poet, zeggen ze. Dat ie 
waar, maar we hadden, bij slechts één ministers
poet, gevraagd om een zetel in de eociaal-econo
mieche driehoek. Dat is niet bestreden, ook niet 
door het CDA. Wat ons betreft kan Justitie ook 
naar de PvdA. Moeten wij ervoor betalen dat het 
CDA het daar psychologisch moeilijk mee zal heb
ben? 

Bij één minieter drie etaatseecretariseen, dat 
vindt het CDA niet onredelijk. Dat is: houden wat 
we nu hebben, Onredelijk kun je dat inderdaad 
moeilijk noemen, na winst bij de verkiezingen, 
Maar het CDA eist zelf zeven staatssecretarissen. 
Redelijkerwijs krijgt de PvdA er dan acht, zodat 
het totaal op achttien komt. In het vorige kabi
net waren er zeventien, en we hadden al besloten 
het aantal te doen dalen, niet te doen stijgen, 
Nou ja, zegt het CDA, om er uit te komen lengen 
we de boel toch maar een beetje aan. Een paar 
staatssecretarissen erbij, hupsakee. Ten behoeve 
van 0 1 66. 

Over geen enkel voorstel hebben we, gedurende 
vijf maanden, een onaanvaardbaar uitgesproken. 
Hierover doen we dat onverbiddelijk. Onnodige 
uitbreiding van het bestuurlijke apparaat, om 
D1 66 te kunnen laten meedoen, zo'n beetje buiten 
de sterkte. 
Daar passen wij voor. 
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CONCEPT CONGRES REGLEMENT 

Artikel 1 
Het congres is een Algemene Ledenvergadering van D'66. 

Artikel 2 
Moties en amendementen voor de ALV op 18 en 19 november 
1977 moeten uiterlijk op donderdag 10 november 1977 om 
12.00 uur op het landelijk secretariaat D'66, Javastraat 
6, te De~ Haag,zijn. 
De moties en amendementen moeten door tenminste vijf 
leden van 0'66 ondertekend zijn en verzonden worden 
t.a.v. de rapportagecommissie. 
Zij zullen op de ALV op de balie liggen. 
Artikel 3 
De rapportagecommissie heeft het recht op grondslag 
van de ingediende moties ook tijdens de algemene le
denvergadering amendementen in te dienen. 

Artikel 4 
Het congres wordt geleid door drie voorzitters, die 
worden aangewezen door het hoofdbestuur. Bij de be
handeling van een onderwerp waarbij één van de voor
zitters uit hoofde van enige partijfunktie is be
trokken, treedt deze niet als fungerend voorzitter 
op, zolang de behandeling van dit onden1erp duurt. 

Artikel 5 
De fungerend voorzitter heeft het recht spreektijd 
te verdelen en te beperken. Beslissingen van de 
congresleiding zijn bindend behoudens onmiddellijk 
beroep op het congres, dat daarover stemt zonder 
discussie. 
Artikel 6 

De behandeling van amendementen en moties geschiedt 
als volgt: 

1. de indiener of een door hem aangewezen lid van 
0 '66 geeft desge~1enst een beknopte toe 1 i chti ng; 

2. de fungerend voorzitter verleent degenen, die 
zich volgens bij de congresleiding berustende 
sprekerslijst als spreker hebben aangemeld, in 
volgorde van aanmelding het woord; 

3. het hoofdbestuur en de rapportagecommissie 
kunnen aan het congres een advies omtrent het 
voorstel geven; 

4. de fungerend voorzitter brengt de amendementen 
in volgorde van ingrijpendheid in stemming en 
daarna het al dan niet geamendeerde voorstel; 

5. de fungerend voorzitter brengt resoluties en 
moties over een bepaald agendapunt in stemming 
als alle resoluties en moties over dat agenda
punt zijn toegelicht. De fungerend voorzitter 
bepaalt de volgorde waarin de resoluties en/of 
moties in stemming worden gebracht. 

Artikel 7 
Het congres begint met het aanWlJZen van een stemcom
missie en een notulencommissie op voordracht van de 
congresleiding. 
Artikel 8 
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, 
beslist daarover zonder beroep over de geldigheid daar
van en constateert de uitslag van de stemmingen. 

Artikel 9 
Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement an
ders bepalen, neemt het congres besluiten met dien 
verstande, dat het verschil tussen vóór- en tegenstem
mers tenminste 5% is. 
Het congres kan besluiten een besluit met tweederde 
meerderheid van stemmen te nemen. 
Indien geen van de aanwezige leden stemming ~lenst kan 
het congres bij acclamatie een besluit nemen. 
Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kunnen 
geen besluiten worden genomen. 
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Artikel 10 
Ieder bij de stemming op het congres aanwezig lid van 
0'66 kan één stem uitbrengen. 
Artikel 11 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over 
zaken wordt gestemd op een door de congresleiding te 
bepalen wijze. 

Artikel 12 
In gevallen betreffende de gang van zaken tijdens het 
congres waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
congresleiding met inachtneming van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. 

REDAKTIERAAD 

De uitgifte van de Democraat geschiedt onder verant
woordelijkheid van een door het hoofdbestuur benoemde 
Redaktieraad die als volgt is samengesteld: 

Piet van Baarsel (eindredakteur) 
Ernst Bakker 
Eric Oenig 
Frans Rogier 
Jan Veldhuizen 
Stijn Verbeeck 
Als redaktiesekretaresse is aan de Redaktieraad toe
gevoegd: 
Kitty Warburg-van Rijn. 
Korrespondentie, kopij e.d. richten aan 
Het Redaktiesekretariaat Democraat 
Javastraat 6 
Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
Artikelen, die namens het hoofdbestuur, de frakties 
in vertegenwoordigende lichamen, het SWB-bestuur, 
de VAR of andere officiële partijorganen worden ge
schreven, vallen onder volledige verantwoordelijk
heid van de redaktieraad. 
De overige artikelen vallen buiten de verantwoorde
lijkheid van de redaktieraad en bevatten dienten
gevolge de persoonlijke mening van de schrijver. 
Teneinde deze artikelen duidelijk te onderscheiden 
zullen de titels worden gevolgd door een+ teken. 

De Democraat wordt gratis toegezonden aan alle le
den van 0'66. Niet-leden kunnen zich abonneren 
voor f. 25,- per jaar. Losse nummers zijn verkrijg
baar bij het sekretariaat voor f. 3,- per stuk. 
Advertenties kunnen worden opgegeven bij het sekre
tanaat. 
De tarieven zijn: 
1/1 pagina f. 400,-
1/4 pagina f. 160,-

1/2 pagina f. 240,-; 
1/8 pagina f. 100,-. 

De redaktieraad behoudt zich het recht voor adver
tenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

l~ANNEER VERSCHIJNT DE 0Et-10CRAAT? 

De volgende Democraat verschijnt 16 december 1977. De 
redaktie sluit onverbiddelijk op 30 november om 12.00 
uur. 
De eerste Democraat van 1978 zal 12 januari verschij
nen. Kopij inzenden vóór 28 december 1977. 


