


.J 

.

3 

INDEX CONGRESSTUKKEN 

Welke congresstukken bij welk agendapunt? 

agendapunt onderwerp congresstuk waar te vinden 

4 Financiën 
a en , b TCD Democraat 4/80, pag.22,23 

c TCD 4 Democraat 4/80, pag.24 
CB 1 Congresboek, pag. 4 

5. moties overge- VC  2-5 Democraat 3/80, pag. 11,12 
bleven van na- GB  14 Congresboek, pag. 8 
jaarscongres '79 

6. wijziging  HR  
a) politiek program GB  2 Congresboek, pag. 5 
b) interne candidaat- 

stelling GB  3 Congresboek, pag. 6 
c) verenigbaarheid 

van functies GB  4, 5 Congresboek, pag. 7,8 

7. Beleidsprogram 
Energie W2-3 i  Democraat 3/80, pag. 12-15  

GB  6 Congresboek, pag. 9-20 

11. Landelijke organisa-  GB  7 Congresboek, pag. 22-23  
tie GB  8 Congresboek, pag. 20-22 

12. wijziging  HR  
a) regio's, subre- TCD Z Democraat 4/80, pag. 18-21 

gio's, afdelingen 
b) overige wijzigin- TCD 1 Democraat 4/80, pag.16-18 

gen GB  9 Congresboek, pag. 4 

13. Verkiezing lijsttrek- 
ker Eerste Kamer, le- 
den DB, PSVI, vaste 
commissies GB  10 Congresboek, pag. 24,25 

14. Beleidsprogram 
Volksgezondheid GB  11 Congresboek, pag. 32134 
Amendementen/moties 1 Democraat 4/80, pag.26-30 

16. Actuele politieke 
moties GB  12 Congresboek, pag. 25-28 

18. Beleidsprogram 
Media/omroep VG  2-4 Democraat 3/80, pag. 15-18  

GB  13 Congresboek, pag. 28-31 

En wat betekent wat?  

VG  1- .. stuk behandeld in Eerste Voorcongres (Leiden) 

2  VG  - .. = stuk behandeld in Tweede Voorcongres (Zutphen) 

ECU .. = stuk opgenomen in Eerste Congresdemocraat (Democraat 3/80) 

TCD .. = stuk opgenomen in Tweede Congresdemocraat (Democraat 4/80)  
GB  .. = stuk opgenomen in Gongresboek. 
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CONGRESAGENDA 
ALGEMENE INLEIDING 

voor de 26e Algemene Ledenvergadering In dit congresboek zijn alle con- 
van de Politieke Partij Dernocraten'66 gress 

in de Eerste Congres Democraat 3/80
tukken, die niet vermeld zijn 

in het concertgebouw De Vereeniging te en de Tweede Congres Democraat 4/80 

N IJ M E G E N opgenomen. Bovendien zijn de oor- 
spronkelijke voorstellen van het 

VRIJDAG 25 APRIL 1980 eerste deelcongres, onder  VC  1-2 
t/m  VC  1-5 afgedrukt in Democraat 

20.00 uur: 1. OPENING door partijvoorzitter en 2/80, opnieuw opgenomen. 

VOORSTELLEN congresleiding. In dit congresboek zijn tevens alle 

2. BENOEMING notulen- en stemcommissie. 
moties en amendementen afgedrukt, 
die ofwel op de deelcongressen zijn 

3. TOELICHTING op de stemprocedure. doorgewezen ofwel alsnog, volgens 
de geldende bepalingen, zijn inge- 

20.10 uur: 4. FINANCIEN diend. 

- a. Financiel jaarverslag 1979. Bijgaand is tevens de definitieve 
congresagenda opgenomen, die na 

b. Verslag Financiële Commissie. publikatie in de Eerste Congres 

c. Contributie- en regiobijdrageregeling 1981. 
Democraat als congresstuk ECD 1
slechts met punt 13b Aanvulling 

20.45 uur: 5. ALGEMENE POLITIEKE MOTIES vaste commissies is aangevuld.  
Er werden geen aanvullende agenda- 

(najaarscongres 1979) punten door de daartoe bevoegde 
instanties ingediend. 

21.05 uur: 6. WIJZIGING Huishoudelijk Reglement met betrekking tot: In •de Tweede Congres Democraat 

a. Politiek Programma 
(peg. 15) werd het congresreglement 
vermeld, dat op deze ALV betrekking 

b. Interne kandidaatstelling heeft. 

c. Verenigbaarheid van functies. 
De gegevens van de kandidaten, die 
zich hebben gemeld zijn afgedrukt 

21.35 uur: 7. BELEIDSPROGRAM - Energie in de Tweede Congres Democraat en
in dit congresboek. 

22.35 uur: 8. SCHORSING van de vergadering. Bij de meeste congresvoorstellen 
heeft de congresvoorbereidingscom-
missie een toelichting samengesteld, 

ZATERDAG 26 APRIL 1980 die bedoeld is om de leden zo goed 
mogelijk te informeren. Op pag. 8. 

10.15 uur: 9. HEROPENING van de vergadering.7 van het congresboek is deze methode
door de congresvoorbereidingscom- 

10. TOELICHTING op de stemprocedure. . 

missie uiteengezet. 

Wij hopen, dat de leden met behulp 
10.25 uur: 11. LANDELIJKE ORGANISATIE . van dit congresboek en de verstrek: 

te toelichtingen goed zijn voorbe 
11.05 uur: 12. WIJZIGING Huishoudelijk Reglement met betrekking tot: reid om deze ALV vlot en soepel te 

a. Regio's, subregio's en afdelingen laten verlopen en een verantwoorde 
besluitvorming zal kunnen plaats  - 

b. Overige wijzigingen. vinden. 
Frans Rogier 

11.30 uur: 13. a. PRESENTATIE Kandidaten voor het Dagelijks Bestuur, 1 vice-voorzitter 

PSVI en voor lijsttrekker EK-verkiezingen. . Organisatie. 

b. Aanvulling vaste commissies, 

OPENING STEMBUSSEN 

11.45 uur: 14, BELEIDSPROGR.A?1 - Volksgezondheid. 

12.45 uur: 15. TOESPRAAK partijvoorzitter. 

13.15 uur: LUNCH 
ERRATA 

SLUITING STEMBUSSEN 
• le Congresdemocraat, blz. 10, 4e 

14.15 uur: 16. Aktuele Politieke ties. • 
kolom onder b, 2e en 3e regel waar 
gesproken wordt over "twee, drie of 

14.45 uur: 17. TOESPRAAK fractievoorzitter Tweede Kamer. 
vier" te lezen: twee of meer (in 

 
dit congresboek reeds opgenomen). 

15.15 uur: 18. BELEIDSPROGRAM - Media/Omroep. 2e Congresdemocraat, blz. 21: waar  
gesproken wordt over "stemfraktie" 

16.15 uur: 19. UITSLAG STEMMINGEN. 
hiervoor te lezen: steunfraktie. 

 
blz. 22:"congresstuk  fed  3" te le-
zen als:TCD 3. 

16.30 uur: 20. SLUITING door partijvoorzitter. 



CONGRESSTUK CB 1 b de bestaande financiele bijdrageregeling van het 

behoort bij congresstuk TCD 4  FIB  aan de regio's onvoldoende rekening houdt met 
aan- de toenemende regio-kosten in verband met de aan- 

AGENDAPUNT wezigheid van afdelingen en de daardoor niet sti- 

MOTIE 50 mulerend werkt op het wegwerken van de witte 

plekken', 

Indieners 1kV-Overijssel/Twente c ledenwerving meer kosten met zich brengen dan pas 
Aangenomen ARV/SRV d d 9-4'80 na jaren doorwerkende bijdrageverhogingen ver- 

Woordvoerder P Fokkink goeden 
Onderwerp Kongresstuk TCD 4 

d het HB-voorstel de sterk gestegen kosten van 

Motie inzake de uitbetaling van de financiële bijdrage zaalhuur, drukwerk porti etc volstrekt mis- 
kent aan de ìdio's in 1980 

e. het  FIB  in ieder geval enige tegemoetkoming zou 
De 26e ALV bijeen be Nijmegen op 25 en 26 april 1980 mogen geven in de door de regio's en afdelingen 

kennis genomen hebbende van te maken kosten, vanwege de (nog) niet goed wer- 

a de regio-afdrachtregeling 1979, gerealiseerde be- kende centrale ledenadministratie, 

dragen,  
b heb overzicht van het ledenbestand per 1 januari besluit 

1979 resp. 1980, 1 de financiele bijdrage aan de regio's voor het 

iwegende dat jaar 1981 vast te stellen op f 15 - per daar- 
voor in aanmerking komend lid 

de uitvoering van de financiele bijdrage-regeling 
van HB aan de regio's veroorzaakt dat de regio's in 2 deze verhoging niet mag leiden tot contributie- 

feite niet de bijdrage van alle daarvoor in aanmerking verhoging, maar moet worden gevonden in besparing 

komendTïden ontvangen op de begroting, waarbij bijvoorbeeld - nu het 
nieuwe tijdschrift IDEE'66 als afzonderlijk abon- 

N B een globale schatting leerde dat Overijssel voor nement verschijnt - , gedacht zou kunnen worden aan 
bijna 20/ van de in 1979 betaald hebbende leden beperking van het redaktionele gedeelte van de 
geen regiobijdrage heeft ontvangen over 1979 DEMOKRAAT, 

besluit de uitvoering van de financiele bijdrage-rege- en gaat over tot de orde van de vergadering  
ling  van  FIB  aan de regio's met ingang van het jaar 
1980 als volgt vast te stellen 

1 de betaling aan de regio's geschiedt "bij wijze van 
voorschot" in februari en augustus van enig jaar, CONGRESSTUK CB 9 
met als peildata van het aantal in aanmerking te nemen 

behorende bij congresstuk TCD 1 leden respektievelijk 1 januari en 1 juli, met dien 
verstande dat in augustus het volle jaarbedrag wordt AGENDAPUNT 12 b 
uitgekeerd, verminderd met het reeds in februari ont- 
vangen voorschot 

2 de definitieve betaling aan de regio's geschiedt AMENDENEN 600 
in januai van het jaar volgend op het jaar, waarop 
de betaling betrekking heeft, en geschiedt nadat is Indieners Frits de Neree e a 

vastgesteld over hoeveel feitelijk in aanmerking te Woordvoerder Frits de Ne ree 

men leden aan de regio's de volle bijdrage is ver- Onderwerp Kongresstuk TCD 1 (kiesmethode voor 

chu1digd, verminderd met het in augustus uitbetaald personen) 

voorschot 

en gaat over tot de orde van de dag 
In artikel I (stemming) wordt onder b eerste zin- 

snede voor 'kandidaten' ingevoegd verschillende 

MOTIE 51 
/-NENDEI1ENT 601 

In artikel Iii (geldigheid) vervallen de tweede 
'Als een t/m in aanmerking genomen' en de derde zin 

Indieners ARV-Overijssel/Twente 'Indien een t/m van onwaarde geacht 

Woordvoerder P Fokkink AMENDEMENT 2.?. Onderwerp Kongresstuk TCD 4 
Indieners Marion Spolders e 

Motie inzake de vaststelling van de financiele bij- Woordvoerder Ad Bakhuizen 
Onderwerp wijziging Huishoudelijk Reglement drage van HB aan de regio's over het jaar 1981 

De 26e ALV, bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 
voorstel artikel 18c als volgt te redigeren 

Ter voorbereiding van een ALV kan het hoofdbestuur le- 
kennis genomen hebbende van denvergaderingen beleggen, met als taak het samenvoe- 
het HB-voorstel de financiele bijdrage aan de regio's gen en zo mogelijk selekteren van moties of amendemen- 

voor het jaar 1981 vast te stellen op f 12.-  per ten in overleg met de indieners De organisatie en 

daarvoor in aanmerking komend lid het reglement van dergelijke vergaderingen wordt be- 
paald door de Congres Voorbereidingscommissie die 

e.e.a. naar behoefte kan bijstellen 
a de contr-ibutiehoogte weinig tot geen ruimte open- 

laat voor een contributieheffing op regio- of 
afdel i ngsniveau; 
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AGENDAPUNT -6 a 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONGRESSTUK CB 2 

POLITIEK PROGRAMMA 
Nieuwe tekst Amendement 50 
Art. 130 (nieuw). Art. 133 (was 132). Indieners: Programmacommissie 

In overleg met de Programmacom-  1. Het politiek programma van D'66 Concept-teksten voor het politieke Woordvoerder: J. ten Brink 
missie heeft het Hoofdbestuur aan-  bestaat uit het Beleidsprogram, het programma worden zolang voor een Onderwerp: Huishoudelijk Regie- 
dacht besteed aan Hoofdstuk X van Verkiezingsprogramma t.b.v. Twee- ALV aan de leden gepresenteerd, ment 
het Huishoudelijk Reglement, han- de Kamerverkiezingen (te noemen dat beraad hierover in een afdelings- overwegende 
delend over ons politieke program-  Verkiezingsprogramma) en het Ver- vergadering in redelijke mate moge- - dat in de voorgestelde regie- 
ma. Daarbij bleek dat de huidige ar-  kiezingsprogramma t.b.v. de Euro- lijk IS. mentswijzigingen zonder reden de 
tikelen verwarrend en onvolledig pese verkiezingen (te noemen: Euro-  ________________________________ taak van de programmacommissie 
zijn en dat bovendien, gezien de pro-  pees programma). bij de totstandkoming van de teksten 
grammatische discussie op onze 2. Het Beleidsprogram staat boven Art. 133. is weggevallen; 
congressen en het gewenste demo- de Verkiezingsprogramma's. De afdelingen stellen het concept - dat voorts een noodprocedure 
cratische gehalte daarvan, nieuwe politiek programma aan de orde ter voor de totstandkoming van het ver- 
voorzieningen voor dit hoofdstuk Art. 131 (was 130). behandeling in de ledenvergaderin- kiezingsprogramma ontbreekt; 
nodig zijn. De tekstvoorstellen daar- 1, Het Beleidsprogram en de lande- gen. Het verslag van de behandeling - dat het niet mogelijk blijkt steeds 
voor zijn hieronder weergegeven. ljke verkiezingsprogramma's van in de afdelingwordt toegezonden aan volledige Beleidsprogrammahoofd- 
Met de tekstwijziging wordt het vol- D'66 worden vastgesteld en gewij- het Hoofdbestuur. 1  1  1  stukken te wijzigen, 
gende beoogd. zigd door de ALV, met-dien vers  tan- 
In de eerste plaats is beschreven de dat de eindredactie in handen ligt Art. 133 (oud)., stelt voor 

waaruit het landelijke politieke pro-  van de programmacommissies met Vervalt, omdat dit een zaak lijkt van 1, in art. 131, lid 2 (nieuw) _ ho 

grarnma bestaat en hoe de verhou-  inachtneming van de besluiten van de Congresvoorbereidingscommis- stuksgewijs" te vervangen dooi 

ding van de verschillende onderde- de ALV. sie en overigens niet in het Huishou- delen" 

len moet worden gezien (art. 130). 2. Het Beleidsprogram wordt . re- delijkReglement hoeft te worden ge- 2. aan art. 131 een lid 4 toe te voe- 

Voorts is een nieuwe voorziening gelmatig en hoofdstuksgewijze bij- regeld. gen, luidende: 

getroffen t.a.v. het Beleidsprogram. gesteld. . . 

„Indien het bij tussentijdse verkie- 

Dit basisstuk van het D'66 politiek 3. Een Verkiezingsprogramma 
zingen niet mogelijk is een verkie- 

programma kan niet meer t.b.v. ver- wordt steeds t.b.v. de verkiezing van Art. 134. , 
zingsprogramma aan de ALV voor te 

kiezingen compleet worden herzien het desbetreffende vertegenwoordi-  Op de ALV wordt het concept poli- leggen, stelt de programmacommis-

als we tenminste de democratische gende lichaam vastgesteld en geldt 
tiek programma behandeld en vast- sic in overleg met het hoofdbestuur 

wijze van besluiten enigszins op peil voor de zittingsduur van het dan ge-  gesteld, waarna de Programma- een verkiezingsprogramma samen 
willen houden en op dit punt tot goe- kozen vertegenwoordigende  Ii-  commissie binnen vier weken het op basis van het dan geldende Be- 
de inhoudelijke discussies willen chaam. eindprogramma aan de leden van 

Be- 
leidsprogramma-  

komen. De herziening ervan zal D'66 tegen betaling doet toekomen. 3. aan art. 132 (nieuw) met behoud 
daarom hoofdstuksgewijs en regel- - 

van de overige leden een nieuw lid I 

matig moeten plaatsvinden. Art. 131. Art. 134. , 
toe te voegen, luidende: 

Deze procedure is door het Hoofd- 1. De Programmacommissie stelt 1. Het Beleidsprogram wordt nieu-  ,,De programmacommissie stelt de 

bestuur, in overleg met Programma- tenminste eens in de vierjaar in sa- we leden bij hun aanmelding koste-  teksten voor het politieke program- 

commissie en Adviesraad, in feite al menwerking met de landelijke werk- loos ter beschikking gesteld en ma op en stelt deze tijdig ter beschik- 

gestart. groepen en het Hoofdbestuur een overigens steeds tegen betaling ver-  king  van het hoofdbestuur". 

Voor landelijke verkiezingen wordt concept politiek programma op ter krjgbaar. 4. aan het voorgestelde lid 2 van art. 

daarom dan ook alleen een verkie- toezending aan alle leden van D'66. 2. Verkiezingsprogramma's zijn zo 132 (nieuw) toe te voegen: 

zingsprogramma volledig vastge- 2. De Programmacommissie is be- spoedig mogelijk na de vaststelling ,,alsmede wanneer zij niet het stand-

steld. Het dan geldende Beleidspro- last met de coördinatie van het tus- door de ALV voor de leden kosteloos punt van het hoofdbestuur deelt ten 

gram ligt eraan ten grondslag. Het is sentijds wijzigen en aanvullen van beschikbaar. 0 aanzien van door het hoofdbestuur in 

denkbaar dat de ALV de tekst van het politiek programma. 
de teksten aangebrachte wijzigin- 

een verkiezingsprogramma zodanig gen". 

vaststelt dat op belangrijke punten . Amendement 45, 50: 4 I 
strijdigheid met het Beleidsprogram Art. 132 (was 131). Het Beleidsprogram is basisstuk, 
ontstaat. De ALV zal daarop door 1. Programmateksten worden aan wordt regelmatig hoofdstuksgewijs 
met name de Programmacommissie de ALV voorgelegd door en onder bijgesteld, de beide verkiezingspro- 
worden gewezen. Kiest de ALV verantwoordelijkheid van het gramma's zijn daarvan afgeleide do- 
desalniettemin voor de nieuwe ver- Hoofdbestuur. cumenten die in zijn geheel door de 
kiezingsprogrammatekst, dan rust 2. De Programmacommissie kan ALV worden vastgesteld en gelden 
daarmee op de Programmacommis- - aan het congres haar standpunt over voor de zittingsduur van Tweede 
sic de plicht het Beleidsprogram ter- (delen van) de tekstvoorstellen me- Kamer, resp. Europarlement. IF  
zake aan te passen. dedelén voorzover dit verband houdt Art. 132/134: 

met de consistentie van het politieke Het Hoofdbestuur zorgt, geholpen 
programma, zowel naar inhoud als door de Programcommissie, tijdig 

Huidige tekst naar vorm, voor een ALV voor- ontwerp-tek- 
Hoofdstuk X 3. De Programmacommissie  on-  sten. De Programacommissie is na ' 

Politiek Programma ' derneemt al die activiteiten die zij vaststelling door een ALV belast met 
Art. 130 terzake van het politieke program- de eindredactie. 
Het politiek programma van D'66 ma, voor de nakoming van het Huis- Toegevoegd worden nog 2 artikelen 
wordt vastgesteld en gewijzigd door houdeljk Reglement op dit terrein, m.n.t. noodprocessen en de tot- - 

de ALV, met, dien verstande dat de of voor een goede besluitvorming standkoming van het landelijk poli- - 

eindredactie van het programma met van de ALV nodig acht. tiek program en,  verkiezingspro- 
inachtneming van de besluiten van gram. 
•de ALV bij de programmacommissie 
berust. Art. 132. Amendement 45 
Vóór de aanvang van de ALV treedt Het concept politiek programma Indieners: Joost Oldenziel e.a. 
de Programmacommissie in overleg wordt uiterlijk zes maanden voor het Woordvoerder: Joost Oldenziel. 
met alle indieners van amendemen- 
ten over de uiteindelijke redactie van 

tijdstip waarop verkiezingen worden - Onderwerp: Congresstuk  VC  1-2. 
gehouden voor de Tweede Kamer Voorstel: 

hun. voorstellen. De werkgroepen der Staten Generaal, toegezonden art. 132 (was 131)-2: ,,de cursisten- 
worden hierbij gehoord. aan de leden van D'66. . tie"  te wijzigen in: samenhang. 
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AGENDAPUNT 6 b CONGRESSTUK CB 3 

Informatieverscha1Tmg bij inter.  
INFORMATIEVERSCHAFFING  ne kandidaatstelling 
BJ INTERNE HB-resolutie 1 t.b.v. opname in  HR  

van nieuw art, 108 KANDIDAATSTELLING  

Motie 7 Amendement 46,47 
- T.b.v. lijstsamenstelling bij lande- 

vertegenwoordiging van beide ljke verkiezingen krijgen 'de ledèn 
1. Inleiding sexen; schriftelijk informatie m.b.t. drie za- 
De discussie over informatie en/of - fractieleden met praktische erva- ken: 
advies aan de leden wanneer zij voor ring in partij en/of politiek; een profiel van de te vormen fractie, 
D'66 kandidatenlijsten moeten  for-  - spreiding van de specialismen; een aantal persoonlijke gegevens 
meren is weer terug bij ,,ni'. - voldoende creativiteit, betreffende de kandidaat en 
De poging om het inmiddels beruchte en persoonlijke toelichting van de' 
artikel 108 in het  HR  opgenomen te Ad c. kandidaat. 
krijgen leek aanvankelijk succesvol Men moet globaal met de kandidaten 

- Drie partijleden kunnen als nanbe- 
te verlopen, maar tijdens het laatste kunnen kennis makep met behulp veling de persoonlijke toelichting 
congres is dit artikel er weer enthou- van schriftelijke informatie. Niet ie- ondertekenen met hun naam, 
siast uitgeknikkerd. Daarom ligt nu dereen is in staat presentatiebijeen- 
de vraag voor welke informatie de komsten bij te wonen. Deze infor- Motie 7 
partij aan de leden verschaft en hoe matie behoort niet alleen de doop- Indieners: M. M. Spolders-van Es 
ze dat doet. Het HB heeft zich ver- ceel te omvatten, maar ook een ken- e.a.  

ht  deze vraag op het voorjaars- nismaking in de meer persoonlijke Woordvoerder: M. M. Spolders-van 
c.,igres te beantwoorden, sfeer. Es 
Bij de gedachtenvorming hierover Deze informatieverschaffing zal Onderwerp: HB-rësolutie I (infor- 
heeft het HB twee beperkingen inge- enigszins vergelijkbaar moeten wor- matieverschaffing hij interne kandi- 
bouwd: den ingericht, bijv. achtergrond, er- daatstelling) 
a. Er is vanuit gegaan dat de voor- varingen in politiek en partij, belang- De Algemene Ledenvergadering van 
stellen hier gedaan uitsluitend be- stelling, enz. D'66, in (deel)congres bijeen op 23 
trekking hebben op landelijk georga- Hieraan kan de aanbeveling van drie februari 1980 te Leiden, 
niseerde verkiezingen en dus niet partijleden worden toegevoegd. Met overwegende 
slaan op gemeentelijke, provinciale deze aanbeveling wordt enigszins 

- dat HB-resolutie 1 bij de lijstsa- 
en adviesraadsverkiezingen en een buffer gevormd tegen het effekt me,nstelling voor landelijke verkie- 
evenmin op regionale voorverkie- van grote privé-reclamecampagnes zingen voor vertegenwoordigende 
zingen voor de Tweede Kamer. die meer zeggen over iemands finan- lichamen uitgaat van een voorver- 
De motivering hiervoor is dat de ciële positie dan over zijn geschikt- kiezing op regionaal niveau; 
daarbij voorkomende problemen heid. Het geeft ook de leden enig 

- dat het HB over de procedure 
zich op een zo andere schaal afspe- houvast bij kandidaten die niet 'zo daarvan geen uitspraak doet; 
len, dat een landelijk systeem daar- bekend zijn. 

- dat die regionale voorverkiezingen 
voor niet werkt, althans te kostbaar Een en ander leidt tot het volgende evenwel grote invloed hebben op het 
en te ingewikkeld is. Bovendien zijn HB-voortel. eindresultaat: de kwaliteit van de 
dergelijke verkiezingen in de eerste landelijke lijst hangt n.l. af van de 
plaats een regionale of lokale ver- 3. H1-resolutie I inbreng uit deregio's; 
antwoordeljkheid. De Algemene Ledenvergadering van 

- dat het dus uiterst belangrijk is dat 
b. In onze partij kennen wij geen D'66 in kongres bijeen op 25 en 26 de regio's 
getrapt kiessysteem. Geluiden in die april 1980 te Nijmegen, 
richting worden wel gehoord, maar a) alles in het werk stellen om ge- 
zijn zeker geen gemeengoed. De in- overwegende schikte kandidaten op te sporen en 

rnatieverschaffing moet daarom dat de informatie die aan de leden bij eventueel aan te sporen om deel te 
stemd zijn op alle leden, hetgeen landelijke verkiezingen voor verte- nemen aan de regionale voorverkie- 

natuurlijk organisatorische en finan- genwoordìgende lichamen wordt zingen en 
ciële beperkingen stelt. Verschaft hen in staat moet stellen b) er zorg voor dragen dat de voor- 

een overwogen keuze te maken; verkiezingen qua procedure van vol- 
2. Welke informatie is benodigd? dat deze informatieverschaffíng in doende gehalte zijn; 
Even in het midden latend welke in- het Huishoudelijk Reglement dient - dat dit het best gewaarborgd wordt 
formatie thans reeds voorhanden is, te worden vastgelegd; als men de voorverkiezingen via lan- 
meent het HB dat de leden over de delijke richtlijnen aan een aantal 
volgende informatie moeten be- besluit 

1
randvoorwaarden laat voldoen; 

schikken: de volgende tekst onder art. 108 in besluit 
a. het politieke programma van het Huishoudelijk Reglement op te het Hoofdbestuur op te dragen der- 

• D'66; nemen:, gelijke richtlijnen op te stellen en 
b. een profiel van de fractie; 

' art. 108, Huishoudelijk Reglement 
gaat over tot de orde van de dag. 

c. informatie over de kandidaten. 1. Ten behoeve van da ljstsamen- Amendement 46 
Ad a. ' stelling voor lndeljke verkiezingen Indieners: Renso Kamps e.a. 

voor vertegenwoordigende lichamen Woordvoerder: Renso Kamps. 
Deze kennis is nodig om te bepalen wordt aan de leden een profiel van de Onderwerp: HB-resolutie I, kandi- 
of en hoezeer kandidaten passen in te vormen fractie aangeboden, sa- daatstelling. 
het D'66-imago en -beleid. Deze in- men te stellen door de partij- en de Voorstel: formatie moeten de leden zichzelf  
verschaffen via het bestuderen van desbetreffende fractievoorzitter, schrappen uit -(voorgesteld) art. 108: 
de programma's en vn de D'66-po- 2. Bij de landelijke kandidaatstelling sub 3. 

wordt behalve een aantal persoonij- litiek van alle dag 
ke gegevens ook een persoonlijke 

Ad b. toelichting verschaft. Amendement 47 
Een fractie moet een evenwichtig en 3. Behalve onder lid 2. genoemde Indieners. Renso Kamps e.a. 
politiek gedegen team vormen, niet informatie kan een kandidaat de Woordvoerder; Renso Kamps 
alleen naar binnen toe, maar ook aanbeveling van drie partijleden (al- Onderwerp: HB-resolutie I; kandi- 
voor de buitenwacht. Hieromtrent leen de namen) onderdeel laten zijn daatstelling 
kunnen bepaalde algemene karakte- van zijn persoonlijke toelichting.' Voorstel: 
ristieken worden opgesomd, waar- schrappen uit (bestaand) artikel 99: 
aan het team dat ieder partijlid voor en gaat over tot de orde van de dag •sub 4. 
zichzelf fornieert moet voldoen, zo- 
als b.v.: 
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AGENDAPUNT 6 C CONGRESSTUK CB 4 
Reglement de onder a. genoemde vertegenwoordigend lichaam; VERENIGBAARHEID combinaties volledig te regelen en e. het lidmaatschap van het regiobe- 
inderdaad geheel onmogelijk te ma- stuur is niet verenigbaar met het lid- IVAN FUKTIES ken. maatschap van een afdelingsbestuur; 
Aanvulling van de terzake geldende f. het lidmaatschap van vertegen-
bepalingen is noodzakelijk. Ook de woordigende lichamen is niet ver-
onder b. genoemde combinaties, die enigbaar met het ambt van  Commis- 

1. Inleiding 99.2 
f. Huishoudelijk Reglement, art. wettelijk nog zijn toegestaan, dienen  saris  van de Koningin, Vorzitter 

op de onder punt 4. genoemde gron- van een openbaar lichaam of gewest- De afgelopen twaalf jaren Is binnen Het lidmaatschap van het regiobe- den eveneens uitgesloten te worden. raad en Burgemeester. 
D'66 herhaaldelijk gediscussieerd stuur is onverenigbaar met het lid- Dit geldt speciaal voor de benoemde 

- een overgangsbepaling op te ne-over (on)verenigbaarheid van funk- maatschap van Provinciale Staten. voorzitters van vertegenwoordigen- men, dat bovengenoemde bepalin- 
ties. Op het najaarscongres is door 

de lichamen. Op dit punt zou het gen voor zittende leden van verte- het Hoofdbestuur toegezegd dat dit 3. Huidige situatie Huishoudelijk Reglement dan ook genwoordigende lichamen en/of onderwerp op het voorjaarscongres De momenteel geldende bepalingen moeten worden aangepast. Het partij-organen gelden bij (her) ver-
1980 aan de orde zou worden gesteld. beperken zich hoofdzakelijk tot par- probleem ligt bij de onder 

C. ge- kiezingen voor een nieuwe zittings-
tijfunkties en (kandidaat)lidmaat- noemde combinaties. De meerder- periode, 2. Huidige bepalingen schappen van vertegenwoordigende heid van het hoofdbestuur is van me- en gaat over tot de orde van de 

In de momenteel geldende statuten lichamen en zijn op dit punt zelfs m- ning dat het reglement dergelijke dag. 
en huishoudelijk reglement zijn de compleet (b.v, gemeenteraadslid/af- combinaties niet moet regelen, om- 
volgende artikelen van toepassing op delingsbestuur). 

dat de keuze van een „politiek" de verenigbaarheid van funkties (lid Van de politieke ambten worden al- ambt zeer willekeurig is. Vele (niet Verenigbaarheid van functies 

a. Statuten, art. 11 noemd in verband met he 
is geen funktie): leen minister en staatssecretaris ge- politieke) ambtelijke funkties en 

Democraat 80/2 pa' t lidmaat- funkties in het bedrijfsleven zijn  Het Huishoudelijk Reglement stelt schap van de Adviesraad. (Deze be- even of nog minder . HB-resolutie  II  voorziet in  HR  verenigbaar.  Bo- 
 zigingen, waarbij de volgende o 

van de partij-organen vast op de opgenomen.) Overige politieke (be- 
- regelen Omtrent de samenstelling paling is op het najaarscongres 1978 baarheden niet uitputtend te regelen. vendien zijn dergelijke onverenig-. verenigbaarheden worden geregeld: 

grondslag van beperkte herkiesbaar- noemde) ambten, zoals Commissaris In voorkomend geval moet allereerst - Lidmaatschap van Hoofdbestuur, 
heid in dezelfde funktie en beperkte van de Koningin en burgemeester, regiobestuur, subregiobestuur, af- het betrokken D'66-lid zich zelf af- 
mogelijkheid gelijktijdig meer dan worden nergens genoemd. Of dit te vragen of de vakante partijfunktie delingsbestuur met gekozen lidmaat- 
één funktie te bekleden, 

wijten is aan het feit, dat D'66 inder- basis van eerder genoemde gronden lichaam; schap van enig vertegenwoordigend 
b. Statuten, art. 12.1 tijd weinig of geen politieke ambts- verenigbaar is met 

zijn  ambt of be- 
- Het lidmaatschap van de Tweede dragers kende of opzettelijk is ge- roep. Vervolgens kunnen de kiezen- Lidmaatschap regiobestuur .  met 

Kamer der Staten Generaal is onver- schied, omdat het benoemde ambten dat van een afdelingsbestuur; de partijleden bij de stemming voor 
- Commissaris van de in, Koning enigbaar met het bekleden van enige betrof, valt niet eenvoudig te achter- de betrokken funktie deze gronden in Voorzitter openbaar lichaam of ge- 

Statuten, art. 12.2 funkties van gedeputeerde en wet- 
bestuursfunJctie binnen de partij. halen. Wel is aannemelijk dat de hun overwegingen betrekken. 

westraad en Burgemeester (= be- 
Het lidmaatschap van de vertegen- houder niet vermeld zijn, omdat be Op basis van bovengenoemd stand- - 
woordigende lichamen - met uitzon- trokkenen tevens lid van Provinciale punt -legt noemde - functionarissen) met lid- het hoofdbestuur de vol- 

or: 
maatschap van enig vertegenwoor- 

dering van dat van de Eerste Kamer Staten eq. Gemeenteraad blijven en vo
or: 

resolutie aan het congres 
digend lichaam; 

der Staten Generaal - is onderling dan als zodanig onder de voor deze - overgangsbepaling - nieuwe tekst 
onverenigbaar. tunktie geldende bepalingen vallen. 

, DE-RESOLUTIE j geldt bij (her)verkiezing voor nieuwe 
Statuten, art. 12.3 

De Algemene Ledenvergadering van zittingsperioden;
- relaties politièke ambten met par- Overige incomptabiliteiten met be- 4. Achtergronden D'66, in congres bijeen op 25 en 26 trekking tot het lidmaatschap van Helaas tijfuncties worden niet aan regels ge- is het eveneens nagenoeg april 1980 te Nijmegen, ge- 

vertegenwoordigende  organen en onmogelijk te achterhalen op welke bonden.overwegende bestuursfunkties binnen de partij gronden indertijd is voorgesteld be- 
- dat het in de Statuten vastgelegde 

Amendement 49 
geregeld. van  funkties in de statuten en het worden bij Huishoudelijk Reglement palingen inzake onverenigbaarheid standpunt, dat D'66 slechts een be- Indieners: Regiobestuur Gelderland. 

perkte mogelijkheid moet bieden ge- Woordvoerder: J. Traag. c. Huishoudelijk Reglement, art, 
huishoudelijk reglement op te n- lijktijdIg meer dan één funktie Ineen Onderwerp: HB-resolutie 

 II.  25.1 men. Uit de overlevering en na enig  
Het lidmaatschap van het hoofdbe- nadenken kunnen wel enkele duide- of meer vertegenwoordigende 1j Voorstel: 
stuur is niet verenigbaar , 

chamen en/of partij-organen te be- 
andere part 

Aan besluit toe te voegen: niet enige lijke redenen worden opgesomd: kleden, onverkort moet worden ge- ,Het HB kan, de 
 ARV  gehoord, ijfunktie, behalve het a. er mag geen strijdigheici van be- hand1d; 

lidmaatschap  van de programma- langen optreden; 
- dat ook een politiek ambt onver- hiervan dispensatie verlenen." 

commissie en de commissies ad hoc. b. iemand mag zichzelf niet contro- enigbaar is met het lidmaatschap van 
Huishoudelijk Reglement, art. 25.2 leren; een vertegenwoordigend lichaam; Funkties in niet in dit reglement ge- c. concentraties van macht moeten 

- dat geen regels dienen te worden regelde commissies gelden niet als vermeden worden; 
gesteld omtrent de verenigbaarheid partijfunkties. 

d. spreiding van verantwoordelijk- van politieke ambten met partijfunk- Huishoudelijk Reglement, art. 25.3 heden is gewenst. ties;  Het lidmaatschap van het hoofdbe- Het hoofdbestuur is van mening dat besluit 
stuur is niet verenigbaar met het lid- deze redenen nog onverlet gelden en 

- geen bepalingen in het Huishou- xnanLLup V4U C111 VC1tV5UWU er geen aanleiding bestaat om deze delijk Reglement op te nemen om- 

van 
lichaam, met uitzondering redenen niet meer van toepassing te trent de onverenigbaarheid van poli- 

van het lidmaatschap van een ge- verklaren. Wel lijkt het nuttig een tieke ambten en partijfunkties; meenteraad en een gemeente met onderscheid in deze problematiek te 
- de onderstaande wijzigingen en minder dan éénhonderdduizend in- maken. 

- aanvullingen in het Huishoudelijk Woners. 
Reglement op te nemen: d. Huishoudelijk Reglement, art. s. Onderscheid a. het lidmaatschap van het hoofd- 35.1 

De problematiek van de (on)ver- bestuur is niet verenigbaar met het Een lid van D'66 kan slechts van één enigbaarheid dient allereerst te wor-  
vaste commissie deel uitmaken. gekozen lidmaatschap van enig ver- 

den gesplitst in: tegenwoordigend lichaam; e. Huishoudelijk Reglement, art. 
a. leden van vertegenwoordigende b. het lidmaatschap van het regiobe- 75.1 
lichamen en partijfunktionarissen stuur is niet verenigbaar met het ge- Het lidmaatschap van de (advies) onderling; 

kozen lidmaatschap van enig verte- raad is onverenigbaar met: b. politieke ambtsdragers en leden genwoordigend lichaam; 
a. het ambt van minister of staats se- vertegenwoordigende lichamen; 

c. het lidmaatschap van het subre- cretaris; c. politieke ambtsdragers en partij- giobestuur is niet verenigbaar met 
b. het lidmaatschap van een des functionarissen onderling. <

het gekozen lidmaatschap van enig Kamers, der Staten Generaal en het 
vertegenwoordigend lichaam; Europees Parlement; 6. Standpunt hoofdbestuur d. het lidmaatschap van het afde- c. het lidmaatschap van het hoofd- Naar de mening van het hoofdbe- lingsbestuur is niet verenigbaar met 

bestuur. 
stuur dient het Huishoudelijk het gekozen lidmaatschap van enig 
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AGENDAPUNT 6 c 
Het Hoofdbestuur heeft zich in de afgelopen maanden be- 

CONGRESSTUK CB 
raden over beide moties. Het Hoofdbestuur is van mening 

be- 

LIDMAATSCHAP DAGELIJKS BESTUUR dat het financiëel onhaalbaar is en de komende jaren ook 
Op de ALV in Utrecht werden diverse moties injediend onhaalbaar zal blijven om DB-functies te honoreren. 
omtrent het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur, in Dit zou een forse contributieverhoging inhouden, die 
het bijzonder over de functie van partijvoorzitter, naar de mening van het Hoofdbestuur niet verantwoord is 
De onderstaande motie 45 werd aangenomen en de onder- (zie ook congresstuk TCD 4). 
staande motie 49 werd aangehouden tot deze ALV. Bovendien meent het Hoofdbestuur, dat aan betaalde 

bestuursfuncties nog allerlei andere bezwaren kleven. 
MOTIE 45 Betaalde bestuurders zijn afhankelijker van de partij, 

Indieners regio Utrecht. 
die zich ook verplicht zou kunnen voelen hen te her- 

: kiezen. 
Woordvoerder: A. Bestman. /fvloeiTngsregelingen en hulp bij het zoeken naar andere 
Onderwerp : kandidaten partijvoorzitter, 

banen laten wij dan nog maar buiten beschouwing. 
De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op Kortom, het Hoofdbestuur is van men-ng, dat D66 geen 
26 en 27 oktober 1979, betaalde bestuursfuncties moet gaan instellen. 

overwegen: Met betrekking tot motie 49 heeft het Hoofdbestuur 
eveneens een duidelijk standpunt ingenomen en is 

- dat in beginsel het bekleden van iedere functie  bin- 
neergelegd in congresstLk CB4, dat reeds als congres- 

nan en/of ten behoeve van D'66 voor iedere D'66 er 
stuk VC1-5 in Democraat 2/80 werd gepubliceerd. 

toegankelijk moet zijn, In punt 6 van dit stuk wijst het Hoofdbestuur een 
dat belemmeringen die dit onmogelijk maken, zoveel dergelijke onverenigbaarheid van de hand. 
mogelijk dienen te worden opgeheven,  

constaterende 

- dat het partijvoorzitterschap van D'66 grote financi- 
ele offers vraagt van degene die deze functie be- 
kleedt, en bovendien deze functie zich - in het alge- AGENDAPUNT 5 

meen - moeilijk laat verenigen met een volledige 
dagtaak elders; 

- dat dit voor diverse partijleden belemmeringen zijn ALGEMENE POLITIEKE MOTIES 
om zich voor deze functie beschikbaar te stellen; Op het najaarscongres 1979 werd de behandeling van een 

besluit aantal Algemene Politieke Moties verdaagd naar deze ALV. 
Deze moties, die gepubliceerd werden als congresstuk 

het Hoofdbestuur op te dragen een nader onderzoek in VC  2-5 in de Eerste Congres Democraat pag. 11 en 12, 
te stellen naar de mogelijkheden om het partijvoor- zijn behandeld op het tweede deelcongres in Zutphen. 
zitterschap - en eventueel andere daarvoor in aannier- Inmiddels zijn de moties 60, 62 en 65 door de mdie- 
king komende functies - bezoldigd te doen zijn en zijn ners ingetrokken. De moties 61, 64, 66 en 67 werden door 
bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering te het deelcongres doorverwezen naar deze ALV. De motie 63 
rapporteren; over de regionale omroep werd door de indieners eveneens 
en gaat over tot de orde van de dag. ingetrokken ten gunste van motie L3 die bij agendapunt 18 

wordt behandeld. 
MOTIE 49 

Indieners : E.F. Berkhout e.a.  

Woordvoerder: E.F. Berkhout. 
Onderwerp : Dagelijks Bestuur. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht OJ TOELICHTING OP DE SAMENSTELLING CONGRESBOEK 
26 en 27 oktober 1979,  

overwegende: De congresvoorbereidingscommissie en de rapportagecom- 

- Voor D'66 is demokratisering van de macht een belan- missie zetten hieronder de ESSENTIELE BESLISPUNTEN 

rijk programmapunt. Dit komt o.a. tot uiting in het uit de door het HB in dit congresboek en in voorgaande 

tegengaan van een cumulatie van (politieke) functies. Democraten gepubliceerde voorstellen voor herziening 
van het huishoudelijk reglement en het beleidsprogram 

- D'66 als vierde stroming neemt een volwaardige plaats op een rij. 
in in het politieke leven in Nederland. De ingediende moties en amendementen zijn zoveel moge- 
Dit houdt in dat D'66 een evenredig aandeel vraagt lijk vermeld bij het ESSENTIELE BESLISPUNT waarop ze 
bij benoemingen in ambten met een politieke achter- betrekking hebben. 
grond, zoals b.v. Commissaris der Koningin en Moties en amendementen die tijdens de behandeling in 
burgemeester. de deelcongressen géén 25% van -de stemmen behaalden 
Dit houdt ook in dat D'66 deze ambten serieus wil zijn achterwege gelaten. Dit verklaart het ontbreken 
vervullen met de objectiviteit die bij deze ambten van sommige nummers. 
hoort en met de inzet die dezeambten vragen; De feitelijke tekst van de amendementen en moties staan 

is van oordeel direkt na de opsomming van essentiële beslispunten per 
agendapunt gegroepeerd. 

dat het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur niet Terwille van de overzichtelijkheid en ter besparing 
verenigbaar is met de ambten Commissaris der Konin- van papier en drukkosten zijn - zoals tijdens de deel- 
giñ.en burgemeester; congressen reeds werd gesteld - alle 'toelichtingen 

verzoekt het Hoofdbestuur achterwege gelaten. 
De indieners van amendementen en moties hebben tijdens 

op de volgende ALV een voorstel tot aanpassing van de ALV (reglementair) spreekrecht en kunnen de essentie 
het Huishoudelijk Reglement in deze zin te doen; van deze toelichting aldaar aan de ledenvergadering 

en gaat over tot de orde van de dag. kenbaar maken. 
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CONGRESSTUK CB 6 

behorende bij CONGRESSTUK  VC-2-3 
Agendapunt 7 , ENERGIE. 2.1.2.

'HANDLEIDING_ BIJ -DE_BEHANDELING_VAN_ENERGIEHOóFDSTUK 

Versrèiding van kernwa2ens 

Amendement 80: - Gevaar verspreiding kernwapens door 
plutonium uit kernafval, daarom meer 

1. Inleiding bedachtzaamheid over gebruik van kern- 
energie. 

- Energieverbruik zoveel mogelijk be- 
perken. 2.1.3. 

- Streng milieu-eisen voor gebruik van Amendement 82: - Plutonium als energiedrager ook op 
vuile of gevaarlijke brandstoffen. @ internationaal niveau afwijzen. 

Amendement 70, 
400: -. Tegengaan van grondstofverspilling. 2.1.4. et-genietun 

- Brandstofverbruik en samenstellings- Amendement 83, 
pakket zodanig afstemmen dat span- 84: - Billijkheidsaspecten van nabij lands- 
ningen die wereldvrede bedreigen zo- grenzen gelegen kerncentrales,andere 
veel mogelijk worden 1.voorkomen. nucleaire industrieën,  LNG  en LRG 

Motie 33: - Ter- verzekering stabiliteit van de termiftals in Europees verband regelen. 
Nederlandse economie debetaUngsbalans 
positie zodanig handhaven, dat  sod- 2.2.  
ale  spanningen zoveel mogelijk 2.2.1. Beingen 

• worden vermeden. 
2.2.1.1. Voorlichting 

Amendement 72: - Krachtiger energiebesparing hoeksteen 
energiebeleid. 1 Amendement 402: - Bevolking bewust maken van noodzake- 

- Publiek sterk betrekken bij bespa- lijke besparingen.  
rings  campagnes. 

- Overheid ruime steun geven aan proef- 2.2.1.2. _g_ __ 
projecten t.b.v. energiebesparing. ftnerd. 413 - Het individu mogelijkheden bieden tot 

- Energieplanning met taakstellende realiseren energie-bewust gedrag. 
plafonds aan energieverbruik. 

- Stellen van normen en regeld. 
- Grote aandacht voor ontwikkeling 

- Zelf voorbeelden stellen. 
duurzame energiebronnen. 

- Wegdemen van belemmeringen. 
• 

- Introductie kolen door schone  tech- 
- Sturend optreden. 

nologieën. 
- Bij schaarste verdelend en bemiddelend 

Amendement 73:- - -  Kernenergie afwijzen, met - behoud optreden. 
van kennis op dit gebied. - - Lange-termijn maatregelen treffen, 

- Opbouwen sterke exportpositie be- Motie 38 gericht op fundamentele ombuiging 
drijfsleven door een nieuwe op in- van het patroon. - 

novatie gebaseerde energie-extensieve 
industrie. 2.2.1.3. Hoge _prioriteit voor overheidsuitgaven 

- Exportsector opbouwen in milieu- en 
grondstofbesparende technologie. Amendement 86: - Overheidsuitgaven t.b.v. energiebe-. 

Amendement 74 - sparing moeten binnen de bestaande 
91 - Herstel rendementen bedrijfsleven ruimte hoge prioriteit krijgen 

met consequenties voor inkomens. (3 a 4% van het nationaal inkomen). 
- Gelden uit-institutionele sectoren 

amend.401 en extra aardgasinkomsten voor risico- 2.2.1.4. 
dragende innovatie bevorderende Amendement 87, - 

investeringen. 
- 87a: - Overheid moet nieuwe energiebesparende 

Amendement 75: - Brede discussie over energie en eco- technieken bevorderen door bij de bouw 
nomische gevolgen van verschillende van nieuwe overheidsgebouwen een per- 
beleidskeuzen. centage van de bouwkosten daaraan te 

- 

Amendement 76: - Decentralisatie van deel energiebe-. - 

besteden. 
 

leid is noodzakelijk; lagere over- 22.2. 
heden grotere bevoegdheden. 

- Democratische controle en besluit- - - Een zo nauwkeurig mogelijke schatting 
vorming t.a.v.-alle aspecten van de van winbare hoeveelheden is essenti- 
openbare energievoorziening-organisa- 1  1 eel  voor de planning in de enerie- 

- tiestructuur doorlichten. voorziening. 

- 

2. Be1an2rijkebe1eidsunte2 
2.2.2.1. 

 
Amendement 111, 

2.1. 78: - De overheid dient demonstratiepro- 
2.1.1. jecten met warmte-opslag van vol- 

doende omvang op te zetten. 
- Geleid richtlijnen op realisatie van - 

internationaal afgesproken olie- 2.2.2.2. 
aanvoerplafonds. - 

Amendement 112:. - Oprichting van een onafhankelijk 
Amendement 79: - Nieuwe afhankelijkheden (kolen, uraan) windenergie-instituut. 

moeten worden voorkomen. - 
- Grote demonstratieprojecten opzetten. 
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2.2.2.3. 2.2.6. KOLEN  

Amendement 113: - De overheid dient projecten van biogas, 2.2.6.1.  

gasohol  e.d. te bevorderen. 
- De overheid bepaalt de infrastructuur, het 

particulier initiatief kan de opbouw ervan. 
2.2.2.4. uitvoeren. i eb ron n en 

Amendement 114, - 

115: - Initiatieven van overheid zijn essen- 2.2.6.2. Nieuwe verwarminstechno1oieën 
tiëel bij het zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden. Am.96, - De overheid dient demonstratie-projecten 

85 voor kolenvergassing en wervelbedverbranding 

2,2.3. AARDGAS . te ttiniuleren zowel in  semi -overheidssector 

2.2.3.1. ii r 
als in particuliere industrieën. 

o_ 

- Nau:I'21!rige taxatie van winbare hoe- 
1
2.2.6.3. Milieubeleid 

veeneden is essentiëel voor planning 
Am. 81 -5chone -brndstoffen (ontzwavelde olie, gas 

energievoorziening, en LPG) reserveren voor kleinschalige toe-
Amend.  88 , 89, - Kleinere gasvelden na lokalisering 

snel exploiteren. 
passingen. 

- Hulp van overheid d.m.v. verlagings- 
royalties dient gepaard te gaan met 2.2.6.4. Deev2ig2r_bj3flj 
verhoging van overheidsaandeel in NAM. 

- Natuurgebieden moeten nu gespaard Am. 97, - Milieu-eisen moeten in Europees verband 

worden. 
98 geregeld worden, in Nederland zonodig eerder. 

2.2.3.2. Invoer-ui tvoer-vervoer r _ o 
Amendement 90: - Nederland moet zich nadrukkelijk aan- 

2.2.7. KERNENERGIE 

bieden als aanlandingsplaats voor 2.2.7.1. Kernenergiafwifl 
overschotten gas uit de Noordzee. . 

- Gastransport per pijplijn heeft voor- Am.99, - Vooralsnog kan er niet worden uitgegaan van 
keur, eventueel op enkele plaatsen een bijdrage van kernenergie aan onze toe- 
centralé aanlanding.. . . komstige energievoorziening. - 

2.2.3.3. Rol na _ in _ d ri ien1 
2.2.7.2. Than~je~Li_~2~re~-ontw i kkeling  

Amendement 92: - Nieuwe hoeveelheden gas alleen aan in- Am.403 - Thans geen verdere aktiviteiten, met direkte 
dustrie ter beschikking voor hoogwaar- of indirekte bedoeling, het verder toepassen 
dige toepassingen en nuttiger energie- 

. van kernenergie in Nederland. 
verbruik (warmtekrachtkoppeling). 

- Industriebeleid accent in richting Van Ani.102 - Gericht wetenschappelijk onderzoek handhaven, 
minder energieverslindende industrieën, motie 34 vermindering mogelijk. 

- Maximale energiebesparing bevorderen 
- Thans geen proefboringen. 

voor bestaande energieverslindende 
industrieën. 

.nendement 93: - Aardgasprijzen in Europees verband 
2.2.7.3. 

verhogen tot het wereldniarktniveai Am.104 - In Europees verband uiterst terughoudend 
van olie. . t.a.v. verdere toepassing van kernenergie. 

2.2.4. AARDOLIE 

2.2.7.4. Or rfy1 
Amenu. j4 2.2.4.1. Am. - Opwerking radio-aktief afval wordt afgewezen. 

aardol ie  106 
- Aardolie zoveel mogélijk gebruiken 

1
Motie 21 

voor hoogwaardige toepassingen zoals 
vervoerssector. 2.2.7.5. Snelle kweekreaktoren, air r-Phenix  

2.2.4.2. 
Am.108 -Snelle kweekreaktoren worden afgewezen 

- Geleidelijke vermindering in Europees - Nederland dient zich terug te trekken uit 
verband van het zwavelgehalte van het Kalkar en Super-Phenix  
stookolie. 

-,Europese aanpak ter vermindering .van 2.2.7.6. Kerncentrales Borssele en Dodewaard 
het loodgehalte in benzine. 

Am.77,404, - Geen langlopende contracten afsluiten ter 
2.2.5. VLOEIBAREQLIEGASSENLLPG 405, 450 verwerking van kernafval 

2.2.5.1. ItLPG . 

- Bij enige twijfel aan. veiligheid moeten de 
centrales worden stilgelegd 

- Aanlanding van LPG is alleen dan - Op geen enkele wijze vooruitlopen op de 
aanvaardbaar onder de strengst  tech- Moties 20, uitkomsten van de Brede Maatschappelijke 

-nisch haalbare veiligheidseisen. 30 31,32 Discussie. 

2.2.5.2. . 

- Aanvoer van LPG eventueel als grond- . 

stof voor chemische industrie of 
voor ondervuring. - 
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2.3. ORGANISATIE EN BESTUURVORMING 2.3.4.3. Kleinverbruikerstarieven 

Am. 412 2.3.1. ORGANISATIE/PLANNING Am. 408 - Progressieve tarieven vooralsnog onuitvoer- 
baar 

2.3.1.1. Gasafzet en elektriciteitsverbruikplan - In dit stadium boven een laag vastrecht een 
samenvoegen tot energieplan lineair tarief 

- Gasafzet en elektriciteitsverbruikplan samen- 
- Energiebelasting op energieverslindende 
apparaten 

voegen tot een langlopend . Energieplan, dit 
- Subsidie voor energiebesparende verbouwingen. plan jaarlijks bij begrotingsbehandeling aan 

Parlement voorleggen. 
- In Energieplan ook overheidsinspanningen ten 2.3.4.4. Grootverbruikerstarieven 
aanzien van olie- en koleninzet. Am. 119, - Degressief element in tarieven afbouwen 

409 - Europese regeling ter voorkoming aantasting 
2.3.1.2. Energieplan concurrentiepositie industrie. 

- Indikatief niveau van besparingen en duur- 
zame energieprodukten opnemen 2.3.5. ENERGIE-ONDERZOEK 

- De verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
lagere  overheden. 2.3.5.1. ZWO 

An. 410 - In ZWO-programma fonds voor gericht funda(' 
2.3.1.3. Nationaal gasinkoop en elektriciteitsproduktie- men teel energie-onderzoek. 

bedrijven 

Am. 406 - Er dient één nationaal gasinkoop en elektri- 2.3.5.2. Industriële ontwikkeling 
citeitsproduktenbedriif te ontstaan, onder 

- Onderzoek richten op industriële ontwikkeling. 
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de 
minister. 

2.3.6. ENERGIEFONDS 
2.3.1.4. Distributie - - 

Am. 120 - Vorming Energiefonds ter financiering van 
- Gezamenlijke distributie door lokale, regio- investeringen en ter verruiming van moge- 
nale of provinciale bedrijven door middel van 

lijkheden voor gedecentraliseerde investe- 
hon zontal e- concentrati e. ringen 

- Leningen uit Energiefonds tegen dezelfde 
2.3.1.5. Stadsverwarming rente als waartegen openbare nutsbedrijven 

kunnen lenen 
- Stadsvérwarming onder beheer van een gezamen 

- Voeding voor dit fonds uit een deel van lijk Gas/Elektriciteitsdistributiebedrijf. exploitatie-overschotten Gas en elektri ci - 
teitsbedrijven, benzine en accijnsopbrengst 

2.3.1.6. Democratische contrôl.e op de energievoorziening en aardgasbaten (jaarlijks 2 miljard).. 

Am. 407 - De gehele energievoorziening dient onder Amendement 411: voorstel nieuwe par. 
direkte verantwoordelijkheid en contrôle van motie 35, 36, 37 

rechtstreeks en democratisch gekozen volks- Amendement 70 
vertegenwoordigers plaats te vinden. Indieners : Jan Apotheker e.a. 

Woordvoerder : Gerdjan Hoekendijk 
2.3.2. WETGEVING Onderwerp : Energie, inleiding 

- Bevoegdheden van de overheid en inspraak van Voorstel: In huidige tekst vervangen "Steeds meer vormt 
de burgers regelen in Energiewet. energie het brandpunt van internationale 

conflicten" door 

"Centraal in de energieproblematiek staat de tegen- 
2.3.3. stelling tussen de veronderstelling van onbeperkte 

- Vorming van industriële raad voor het beschikbaarheid van goedkope energie, waarop zowel onze 
Energiebeleid. westerse economieën als onze wijze van leven zijn 

gebaseerd, en de schaarste en eindigheid van energie-
bronnen, die nu kunnen worden aangewend, zonder ernsti- 

2.3.4. PRIJSSTELLING ge gevolgen voor milieu en maatschappij. Deze schaarste 
is mede veroorzaakt door een eenzijdige technologische 

2.3.4.1. Landelijk tarief, ontwikkeling. 
De geografische spreiding van winbare olie- en aardgas- 

Instellen landelijk tarief, velden en als gevolg hiervan kwetsbare aanvoerroutes, li 
- Vereveningsfonds voor overgangsperiode. vormen een bron van internationale spanningen.". 11 

2.3.4.2. Inkoopprijs distributiebedrijven als middel 
tot besparing 

- Koppeling inkoopprijs van energiebedrijven 
aan energie-efficiëntie van hun verzorgings- 
gebied. 



Amen dement 400  

Indieners : Piet van Baarsel e.a. 
Woordvoerder : Piet van Baarsel 

11 Onderwerp : Energie, inleiding 

Voorstel: In de inleiding op blz. 13, kolom 1, na 
regel 43, tussenvoegen: 

'Wat betreft de elektriciteitsproduktie moet de gekom 
bineerde opwekking van warmte en elektriciteit in 
warmtekrachtcentrales worden gestimuleerd.'. 

Amendement 72 

Indieners : U. van Ginkel e.a. 
Woordvoerder : U. van Ginkel 
Onderwerp : Energie, inleiding 

Voorstel: In de inleiding na de zin over besparing als 
hoeksteen voor het energiebeleid (op  1/3 v.d. 
linkerkolom, pag. 13), het volgende inlassen: 

De eerstkomende kwart eeuw zal de meeste "energie-
ruimte" kunnen worden gecreëerd uit een verbeterd 
* meer effektief - energiegebruik, alsmede uit een 
verandering van het produktiepakket en van het consump-
tiepatroon (onze leefwijze). Deze noodzakelijke grote 
aandacht voor de vraagzijde van het energieprobleem 
betekent geenszins, dat de aanbodzijde kan worden ver-
waarloosd. 
Integendeel, wanneer de besparingsmogelijkheden over 
ca. 20 jaar hopelijk grotendeels zijn benut, zal de 
aanbodsituatie voor Nederland naar het zich laat aan-
zien toch nog uiterst benard zijn. 
Daarom dient behalve aan krachtige energiebesparing 
met voortvarendheid te worden gewerkt aan de introduk-
tie van vervangende energiebronnen. 
Aangezien het voor het leven in Nederland na 2000 van 
het grootste belang is, dat zoveel mogelijk aardgas 
voor de komende generaties gereserveerd blijft, dienen 
nu reeds de mogelijkheden van vervanging door kolen, 
geTmporteerd aardgas en LPG te worden benut. Wanneer 
de introduktie van schone en meer veilige technologie-
en extra financiële offers vergt, dan moeten deze in 
samenwerking worden opgebracht. 

Vr' 

Amendement 73 

Indieners : J. van Ginkel e.a. 
Woordvoerder : J. van Ginkel 
Onderwerp : Energie, inleiding 

Voorstel: Passage over kernenergie in de inleiding, 
linkerkolom pag. 13, 2e alinea van onder, 
als volgt wijzigen. 

`Gemeten  naar de huidige stand van zaken en naar de 
huidige inzichten acht D'66 verdere toepassing van 
kernenergie maatschappelijk niet aanvaardbaar. Meer 
in het algemeen acht D'66 de verdere toepassing van 
kernenergie ongewenst als ons land - door ver doorge-
voerde besparingen offerbereidheid en in het algemeen 
een verstandig ekonomisch beleid - zijn energietoekomst 
ook op andere wijze ken veiligstellen. 
Of  dat inderdaad zal lukken is echter niet met zeker-
heid te zeggen. Veel hangt §6k af van de ontwikkeling 
op de internationale oliemarkt op lange termijn en 
van de vraag of Nederland erin slaagt voldoende aard-
gas- en kolencontracten af te sluiten. 
Gezien de onzekerheden daarover acht D'66 het gewenst 
de optie op alle energiebronnen open te houden en dus 
kernenergie niet definitief als optie uit te sluiten. 
Daartoe is handhaving van de bestaande kennis en 
ervaring - ook op het gebied van kernenergie - 
noodzakelijk. 

• Dankzij. het bezit van vrij omvangrijke, doch slinkende 
aardgasvoorraden, verkeert ons land in de gelukkige 
positie de besluitvorming over kernenergie uit te kun- 
nen stellen totdat de maatschappelijke diskussie over 
kernenergie is afgerond. Gedurende deze diskussie mogen 
geen besluiten worden genomen, dia vooruitlopen op de 
uitkomst van. de diskussie. D'66 meent dat de-samenhang 
tussen de sociaal-ekonomische problematiek en de 
energieproblematiek nadrukkelijk aan de orde moet 
komen 

Amendement 74 

Indieners A van der Bijl e.a.  
Woordvoerder A van der Bijl 
Onderwerp Energie inleiding 

Voorstel Wijziging tekst inleiding pag 13 2e kolom 
laatste zin onderaan en 3e kolom le zin 
bovenaan 

De zin: "Een algemeen herstel van de rendementen van 
het bedrijfsleven is noodzakelijk, (met 
consequenties voor de inkomens) 

dient als volgt te worden gewijzigd 
na "is" tussenvoegen het woord "daarvdoro.a."; 
achter "noodzakelijk" een punt. De rest van de zin 
vervalt 

Amendement 91 

Indieners Frank van den Berg e.a .  
Woordvoerder : Frank van den Berg 
Onderwerp Energie inleiding 

Voorstel in de inleiding, Democraat 1/80 peg 13, 
2e kolom derde alinea, de zin "De verslech-
tering van de betalingsbalans met tientallen 
miljarden als gevolg van het wegvallen van 
de aardgasexport 

wijzigen in 

"De verslechtering van de betalingsbalans als gevolg 
van het geleidelijk verminderen van de aardgasexport 

Amendement 401 

Indieners Henk van Uuni e a 
Woordvoerder Henk van Uum 
Onderwerp Energie inleiding 

Voorstel Op pag 13, 2e kolom in laatste alinea 
"ombuigingsoperatie" vervangen door 

"herstruktureri ng" 

Amendement 75 

Indieners J van Ginkel e.a.  
Woordvoerder U van Ginkel 
Onderwerp Energie, inleiding 

Voorstel Aan de betreffende zin in de inleiding 
derde kolom pag 13, 2e alinea toevoegen 

11 
• . . alsmede de dure eis om huidige generaties in 

de derde wereld en onze eigen toekomstige genératies 
voldoende reserves te gunnen, respektievelijk na te 
laten." . . 
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Amendement 76 Amendement 84 

Indieners : J. van Ginkel e.a. Indieners : J. Apotheker e.a. 

Woordvoerder : J. van Ginkel Woordvoerder : Gerdjan Hoekendijk 

Onderwerp : Energie, inleiding Onderwerp : Energie 

Voorstel: in de inleiding de eerste 7 zinnen - van de 1Voorstel: Toevoegen -als sub-paragraaf 2.1.5.: 

laatste alinea (pag. 13, 3e kolom) 'Ook ten aanzien van energie-opwekking moet een milieu- 
vervangen door: effektenrapportageplicht worden ingevoerd.'. 

"Energiebesparing en gebruik van duurzame energiebron- 
nen kan bestuurlijk worden bevorderd door de lagere 
overheden een duidelijke verantwoordelijkheid in de Amendement 402 

uitvoering van een taakstellend energiebeleid te geven." 1  Indieners : A.E.L. Dieperink e.a. 
Woordvoerder : A.E.L. Dieperink 
Onderwerp : Energie, besparingen 

Amendemènt 79 

Indieners : J. van Ginkel e.a. 
Voorstel: Par. 2.2.1.1. vervangen door: 

. - 

Woordvoerder : .van Ginkel "Besparingen dienen te worden nagestreefd op tweeërlei 

Onderwerp : Energie, olie als politiek wapen wijze (i). Door de prijs van energie geleidelijk tot 
een zodanig niveau op te trekken dat de gebruiker 

Voorstel: laatste zin par. 2.1.1. vervangen door: wordt geprikkeld over te gaan op een meer doelmatig 

"De gevolgen van aanvoerafhankelijkheden (kolen, aard- gebruik van energie  (ii).  Door de bevolking bewust te( 

olie en aardgas). moeten worden beperkt door onder meer maken van de noodzaak van een meer doelmatig energie- 

de aanleg van extra reserves (aardolie), een verspreid brui  . . . 
aanvoerpatroon (met name kolen), voldoende bedrijfs- 
voorraden (aardolie en kolen), behoud van een strate- - AMENDEMENT 413 
gische aardgasreserve, alsmede de opzet van een ver- 
bruiksstruktuur, die tijdelijk omschakeling naar Indieners: P. Oosterveld e.a. 
andere energiedragers mogelijk maakt.". Woordvoerder: P. Oosterveld 

Onderwerp: Energie, besparingen 

Amendement 80 voorstel: Onder 2.2.1.2., 2e streepje "- het stellen 

Indieners : J. van Ginkel e.a. - van normen . .. .enz." wijzigen in 
- 

Woordvoerder : J. van Ginkel 
het stellen van aangepaste en verzwaarde 

- Onderwerp : - Energie, verspreiding van kernwapens 1normen ...... .enz. 

Voorstel: Aan de tekst van-punt 2.1.2. toevoegen: Amendement 85 

"De beteugeling van het gevaar van verspreiding (proli- Indieners : Piet Oosterveld e.a. 
feratie) van kernwapens vereist een toenemende inter- Woordvoerder : Piet Oosterveld . 

nationale politieke consensus over de wijze waarop het Onderwerp : Energie, besparingen 
vreedzame gebruik van kernenergie (alsmede het onderzoek 
daarnaar) aan internationale contrôle wordt onderworpen." Voorstel:-  Onder 2.2.1.2., 2e streepje "- het stellen van I 

normen . . . enz.", wijzigen in: 

Amendement 82 
het Stellen van aangepaste en verzwaarde normen . 
enz. 

Indieners : J.van Ginkel e.a.  

Woordvperder : J. van Ginkel Amendement 86 
Onderwerp : Energie, afwijzing plutonium al-s energie- 

Indieners : J.van Ginkel e.a. 
drager Woordvoerder : J.van GinkeL 

Voorstel: Aan de tekst van punt 2.1.3. het volgende Onderwerp : 'Energie, besparingen. 
- toevoegen: Voorstel: Par.2.2.1.3. Aan de tweede zin toevoegen: 

"Voorts dient Nederland erop aan te dringen dat ten 
"Tevens dient een sociaal economisch beleid te worden 

eerste het in omloop zijnd plutonium wordt opgeslagen 
gevoerd, dat voldoende ruimte op de kapitaalmarkt schept 

in depots die onder speciaal toezicht staan van het voor met name kleine en middelgrote ondernemingen en dat 
VN-atoomagentschap (het IAEA in Wenen), en ten tweede 

daarnaast het rentepeil brengt op een niveau waardoor op I: 
dat de hoeveelheid in omloop zijnd plutonium wordt 

grote schaal besparingsinvesteringen worden uitgelokt 
gereduceerd.". resp. nieuwe energiezuinige producten en producties 

- . . worden ontwikkeld." 

Amendement 83 - Amendement 87 
Indieners : Peter A. van den Brandhof e.a. 

- 

Woordvoerder ,: Peter A. van den Brandhof 
Indieners : Peter A.van den Brandhof.
Woordvoerder : Peter A.van den Brandhof. 

Onderwerp : Energie, betrekkingen met buurlanden Onderwerp - : Energie, besparingen. 
Voorstel: toevoegen: 

- Voorstel: Toevoegen als 2.2.1.5.: 
- "Voor nieuwe vestigingen zijn effektieve 

consultatieregelingen (met inbegrip van risico-analyse "Energiebesparing wil niet alleen zeggen verbetering 
en milieu-effektenrapportage) een eerste vereiste.", van rendementen en tegengaan van de ergste verspilling. 

Wanneer ons huidige verbruikspatroon in grote lijnen 
ongewijzigd blijft, zal - ondanks rendementsverbete rin-
gen - het totale energieverbruik nog steeds blijven 
doorgroeien. Werkelijk tijdig bijsturen houdt in dat de 
energiebehoefte zelf ter discussie gesteld moet worden. 
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Ons hele leefpatroon zal kritisch doorgelicht moeten Voorstel: aan par.2.2.3.2 toevoegen: 
worden. In het consumptiepatroon, het industriebeleid, 
in het vervoersgedrag en de ruimtelijke ordening. Overal "Daarnaast moet fundamenteel onderzoek,  buy,  naar de 

zijn elementen aanwezig die leiden tot een te hoog productie van brandstoffen uit algen of van waterstof 

energieverbruik. Ons totale verbruikspatroon van energie uit vrij dehydrogenase,, alsmede de toepassing van bio- 
moet onder de loep worden gelegd. Op deze wijze dient technologie voor verbetering van procesrendementen, 

een lange-termijn programma te worden ontwikkeld, dat krachtig worden bevorderd." 

het mogelijk maakt consequent beneden het gegeven 
energieplafond te blijven." Amendement 114 

Indieners : Erik van der Hoeven e.a. 
Amendement 87a Woordvoerder : Erik van der Hoeven. 

Indieners : Ernst Dingemans e.a. Onderwerp : Energie, energie-opslag. 

Woordvoerder : Ernst Dingemans Vqorstel: Toevoegen als par.2.2.2.3. 
Onderwerp : Energie, besparingen. 

Voorstel: Toevoegen als par.2.2.1.5.: 
Speciaal t.b.v. de mogelijkheden van duurzame energie 

"Door de overheid dienen eisen met betrekking tot het dient krachtig gewerkt te worden aan het onderzoek naar 
energierendement van apparaten en machines te worden energie-opslag, zoals opslag van warmte in water en in 
gesteld, zoals dat nu al het geval is met eisen ter be- de grond, opslag van perslucht in zoutholtes en opslag 
vordering van-de veiligheid en bescherming van de van water in kunstmatige stuwmeren t.b.v. de electrici- 
oezondheid." teitsproductie." 

Amendement 111 Amendement 115 

Indieners : Erik van der Hoeven e.a. Indieners : Erik van der Hoeven e.a. 
Woordvoerder : Erik van der Hoeven. Woordvoerder : Erik van der Hoeven. 
Onderwerp : Energie, zonneenergie. Onderwerp : Energie, warmtepompen. 

Voorstel: Tekst van par.2.2.2.1. vervangen door: 1 Voorstel: Toevoegen als par.2.2.2 6 

"Om te verzekeren dat in de toekomst een zo groot moge- " Warrnte2orngen 
lijk deel van de Nederlandse energievoorziening door 
zonne-energie wordt gedekt, dient nu een grootscheeps De ontwikkeling en toepassing van warmtepompen die de 

onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van de grond te omgevingswarmte benutten moet krachtig worden gestimu- 
leerd." komen. Zonneboilers dienen dwingend in nieuwe overheids- 

gebouwen voorgeschreven te zijn. Aan passieve zonne- 
energie dient veel meer aandacht te worden besteed dan Amendement 88  
nu. Demonstratieprojecten met zonneverwarming dienen,Indieners : Peter A. van den Brandhof e.a. 
opgezet te worden, m.n. ook met verschillende beheers- Woordvoerder: Peter A. van den Brandhof. 
vormen voor, een centrale warmte-opslag, om institutio- Onderwerp : Energie, aardgas. 
nele barrières tegen zonne-energie te verkennen en af 
te breken. Onderzoek'aanzonne-cellen moet krachtig Voorstel: In par.2.2.3.1. de 17de regel "een verlaging 

worden gestimuleerd." van  royalties"  wijzigen in: 
"aanpassingen in de concessievoorwaarden." 

Amendement 78 
Amendement 89 

Indieners Piet Oosterveld e.a. 
n oordvoerder : Piet Oosterveld. Indieners : Peter A. van den Brandhof e.a. 

- Underwerp : Energie, zonne-energie. 1  1 Woordvoerder : Peter A. van den Brandhof. 
Onderwerp : Energie, aardgas. 

Voorstel: Aan punt 2.22.1 een vierde zin toe te voegen: Voorstel; In par.2.2.3.1. de zin "Dit dient gepaard te 
gaan .....NAM" laten vervallen. 

"0e toepassing van passieve zonne-energie moet worden 
gestimuleerd door in voorschiften (isolatienormen, be- 
stemmingsplannen e.d.) rekening te houden met de voor 
toepassing van passieve zonne-energie vereiste situering, Amendement 90 
vorm en (zuid-)oriëntatie van gebouwen." 

Indieners : Peter A. van den Brandhof e.a. 

Amendement 112 - Woordvoerder : Peter A. van den Brandhof. 
Onderwerp : Energie, aardgas. 

Indieners : B. Stork e.a. 
Woordvoerder J.B.F, van Hasselt. Voorstel: in par.2.2.3.2. 13de regel , na "plaatsen" toe- 

Onderwerp : Energie, windenergie. : voegen: "in Zuid-Europa'. 

Voorstel: In de zin "Het, onderzoek moet geconcentreerd Amendement 92 
en versterkt worden door de oprichting van een 

Indieners : Peter A. van den Brandhôf e.a. onafhankelijk windenergie-instituut" schrappen: 
"door de oprichting van een onafhankelijk windenergie- Woordvoerder : Peter A. van den Brandhof. 

instituut." 
- 

Onderwerp : Energie, aardgas. 

Voorstel: van par.2.2.3.3. de zin die begint met "In de 
Amendement 113 toekomstige ..... " overbrengen naar een nieuwe 

Indieners : Erik van der Hoeven e.a. par.2.2.1.5. 
- 

Woordvoerder : Erik van der Hoeven. 
Onderwerp : Energie, bio-energie. 



Amendement 93 

Indieners B Stork  ea.  
Woordvoerder : Arnold Gerritsen. 
Onderwerp Energie, aardgas 

Voorstel toevoegen aan par 2 2 3 3 

"In dit kader dient ook het gereduceerde tarief voor de 
glastuinbouw geleidelijk te worden afgeschaft, zodat ook  
in die sector de noodzaak van de ontwikkeling van nieuwe 
technieken wordt gestimuleerd 

Amendement 94 

Indieners Peter A van den Brandhof e.a.  
Woordvoerder Peter A van den Brandhof.  
Onderwerp Energie 

Voorstel toevoegen 2.2.4.0., nieuwe paragraaf 

"1OO!9 _!9 i1 

Het onderzoek naar en de winning van aardolie voorko- 
mend in het continentaal, plat van de Noordzee dient in- 
tensief te worden bevorderd Ook hier zal de overheid 
passende maatregelen moeten nemen om de exploitatie van 
marginale velden aan te moedigen door aanpassing van de 
concessievoorwaarden en verbetering van de infra-
structuur 

Amendement 96 

Indieners : Peter A. van den Brandhof e.a. 
Woordvoerder : Peter A. van den Brandhof. 
Onderwerp : Energie, kolen. 

Voorstel: aan par.2.2.6.2. toevoegen: 

"De mogelijkheden voor benutting van de Nederlandse 
steenkoolvoorraden door middel van nieuwe technologieën 
(zoals ondergrondse kolenvergassing e.d.) moeten diep-
gaand worden onderzocht en zo mogelijk worden ontwikkel 

Amendement 85a 

Indieners : Erik van der Hoeven e.a. 
Woordvoerder : Erik van der Hoeven. 
Onderwerp : Energie, kolen. 

Punt 2.2.6.2. eerste zin als volgt wijzigen: 

"De overheid dient te stimuleren dat demonstratie-
projecten voor kolenvergassing, wervel bedverbrandi ng en 
kolenchemische processen, mits milieu-vriendelijk uit-
gevoerd, op grote schaal worden uitgevoerd om snelle 
commerciële toepassing van deze processen te bereiken." 

Amendement 81 

Indieners : Erik van der Hoeven e.a. 
Woordvoerder : Erik van der Hoeven. 
Onderwerp : Energie, milieubeleid kolen. 

Voorstel : In par.2.2.6.3. dient het woord "LPG" 
verwijderd te worden. 

Amendement 97 

Indieners : Peter A. van den Brandhof e.a. 
Woordvoerder : Peter A. van den Brandhof. 
Onderwerp : Energie, kolen. 

Voorstel: in par.2.2.6.4. na eerste zin invoegen: 

"Een omvangrijke koleninzet kan dan ook alleen worden 
ingepast in de energievoorziening, wanneer aan strikte 
milieueisen-(o.a. rookgasreiniging volgens de 'best be-
schikbare technieken') wordt voldaan 

Amendement 98 

Indieners : Peter A. van den Brandhof e.a. -  
Woordvoerder : Peter A. van den Brandhof. 
Onderwerp : Energie, kernenergie  

Voorstel 

In par. 2.2.6.4. aan het slot punt vervangen door kom-
ma en toevoegen: 

",,teneinde de voorwaarden te vervullen voor een mi-
lieuhygienisch verantwoorde koleninzet In deze periode 
moet, hoge prioriteit worden gegeven aan het ontwikke-
len en introduceren van optimale zuiveringstechnieken, 
methoden voor gebruik van de vaste verbrandingsresten 
en nieuwe schonere verbrandingstechnieken 

Amendement 99 

Indieners J. van Ginkel e.a.  
Woordvoerder: J. van Ginkel ' 

Onderwerp Energie, kernenergie 

Voorstel par 2 2 7 1 "Kernenergie afwijzen" 
vervangen door "Kernenergie laatste keus 

Tekst als volgt wijzigen "D'66 is van oordeel dat de 
aan kernenergie verbonden maatschappelijke bezwaren e 
risico's met name voor een dichtbevolkt land als het k„ a 
naar de huidige inzichten en omstandigheden niet opwegen 
tegen de aan kernenergie toegeschreven pluspunten eols 
vermindering van luchtverontreiniging, diversificatie en 
(indirecter) reductie van aardolie- en aardgasverbruik 
(zodat meer ruimte ontstaat op de wereldmarkt voor de 
derde wereld) Anderzijds acht D'66 het - gezien de 
toekomstige onzekerheden over de grenzen van het steen-
kolenverbruik, de aard en de omvang van de economische 
groei, alsmede de ontwikkelingen op de internationale 
aardgas- en oliemarkt - niet verantwoord dat kernenergie' 
als optie wordt uitgesloten 

Amendement 403 

Indieners A E L Dieperink e.a. ,  
Woordvoerder A.E.L. Dieperink 
Onderwerp Energie kernenergie 

Voorstel aan par 2 2 7 2 toevoegen 

"Naast aspecten van veiligheid en proliferatie van kern-
materiaal dient ook het aspect van de grootschaligheid 
van de kernvoorziening, waarbij slechts een klein aantal 
gespecialiseerde deskundigen het beleid 'kunnen bepalen, 
kritisch worden bekeken." ' 

Amendement 102 ' 

Indieners Peter A van den Brandhof e.a.  
Woordvoerder Peter A van den, Brandhof.  
Onderwerp Energie, kernenergie 

Voorstel in par 2 2 7 2 zesde tegel invoegen tussen 
'dat" en "gericht" het woord 'slechts" 

Amendement 104 

Indieners J van Ginkel e.a .  
Woordvoerder J van Ginkel 
Onderwerp energie kernenergie 

Voorstel Tekst van par. 2 2 7 3 vervangen door 

Mn het Europees overleg moet Zwitserland zijn positie 
kunnen baseren op een zeer succesvol eneigiebesparings-
resp olie-en gassubstitutiebeleid. Wanneer een land 
daarin beter slaagt dan de andere EG-partners kan Neder- 
land niet het verwijt treffen dat het door uitblijven 
van neer kernenergie - onnodig veel olie importeert 

Amendement 105 

Indieners J van Ginkel e.a.  
Woordvoerder : ' J. van Ginkel.  

Onderwerp Energie, kernenergie 

Voorstel tekst van par 2 2 7 4 vervangen door 

"Voorzover opwerking van radioactief afval elders 



plaats vindt dient dit zoveel mogelijk in multinationale 
samenwerkingsverbanden te geschieden. Het afgezonderde 
plutonium moet internationaal beheerd worden en worden 
opgeslagen in depots die onder speciaal toezicht van het 
VN-Atoomagentschap (het IAEA in Wenen) staan." 

Amendement 106 

Indieners : B. Stork e.a. 
Woordvoerder': J.B.F.van Hasselt. 
Onderwerp : Energie, kernenergie. 

Voorstel: Concept-tekst "Opwerking van radio-actief 
kernafval wordt afgewezen om de gevaren van 
het proces zelf zowel als om de problematiek 
rond de verspreiding van kernwapens" 

vervangen door: 
"Opwerking van Nederlands radio-actief kern- 
afval wordt vooralsnog afgewezen ... enz.' 

Amendement 108 

rodieners : Peter van den Brandhof e.a. 
oordvoerder : Peter van den Brandhof. 
Onderwerp : Energie, kernenergie. 

Voorstel: in par.2.2.7.5. 2de regel, tussen "af" en 
"omdat" invoegen: "met name". 

Amendement 77 

Indieners 
1
: J.W. Copius Peereboom e.a. 

Woordvoerder : J.W. Copius Peereboom. 
Onderwerp : Kerncentrale Borssele en Dodewaard. 

Voorstel: In plaats van de tekst: 
"De regering dient inmiddels de veiligheid 
voor de omgeving te waarborgen" en verder 
tot einde paragraaf, opnemen: 

"Voor zolang er geen bevredigende oplossing is gevonden 
voor de opslag van splijtboormateriaal dienen de kern-
centrales aoyssele en Dodewaard voorlopig gesloten te 
worden." 

Amendement 404 

Indieners : Jan Apotheker e.a. 
Woordvoerder: Jan Apotheker. 
nderwerp Energie, kernenergie. 

Voorstel: tekst van par.2.2.7.6. vervangen door: 

"Door de kerncentrales in Borssele en Dodewaard tot na 
de Brede Maatschappelijke Discussie te laten functio-
neren wordt de hoeveelheid radio-actief afval vergroot. 
Hierdoor komt men voor het voldongen feit te staan dat 
er reeds een grote hoeveelheid radio-actief afval is, 
welke op een of andere manier opgeborgen moet worden. 
Bovendien wordt door de problemen rondom de opwerking 
van het radioactieve afval compactopslag zowel in 
Borssele als in Dodewaard noodzakelijk. Dit heeft een 
vergroting van het risico voor de omgeving tot gevolg, 
welke niet aanvaardbaar is. 
Om de Brede Maatschappelijke Discussie zo zuiver moge-
lijk te houden, dienen de kerncentrales in Borssele en 
Dodewaard zo spoedig mogelijk stilgelegd te worden. 
Na de Brede Maatschappelijke Discussie kan dan een de-
finitieve beslissing omtrent deze centrales worden 
genomen." 

Amendement 405 

Indieners : Jopie Boogerd e.a. 
Woordvoerder : Jopie Boogerd 
Onderwerp : Energie, kernenergie. 

Voorstel: na eerste alinea van par.2.2.7.6. toevoegen: 

"In verband hiermee dient de overheid na te gaan of de 
beheersverantwoordelijkheid voor de bestaande kerncen-
trales bij de centrale overheid moet gaan berusten»" 

AMENDEMENT 450 

Indieners regio Gelderland 
Woordvoerder: Maarten Decates 
Onderwerp: kernenergie 

Voorstel Eerste congresdemocraat pag 14, punt -2.2.7.6. 
Kerncentrales Borssele en Dodewaard,- de zin: 
Beslissingen over de toekomst van de Nederlandse kern- 
centrales dienen genomen te worden in het kader van 
de Brede Maatschappelijke Discussie". 

Vervangen door 

D'66 is van mening dat de kerncentrales  te Borssele en 
Dodewaard binnen vijf jaar gesloten moeten worden Dit 
is het standpunt waarmee D'66 de -Brede Maatschappelijke 
Discussie ingaat 

Amendement 412 

Indieners Werkgroep Energie 
Woordvoerder Piet van Baarsel 
Onderwerp Energie organisatie en besluitvorming 

Voorstel par 2 3 t/m 2.3.3. wijzigen als volgt 

2.3. ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 

2.3.1. Wetgeving / Organisatie/ Planning 

2.3.1.1. Ten spoedigste moet een Energiebeleidswet tot 
- 

- stand komen welke de bevoegdheden en verplich- 
tingen van de Centrale Overheid de lagere 
Overheden en de exploitanten van de openbare 
energieproductie- en distributiebedrijven regelt 

- Hierin dient ook de inspraak van deburgers ge- 
regeld te worden 

2.3.1.2. Bovendien dienen in deze wet de verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden van vertegenwoordi-
gende lichamen met betrekking tot de energie-
voorziening te worden geregeld 

2.3.1.3. Plan van Gasafzet en Electriciteitsplan  

(etc  zie 2.3.1.l.;  aan het slot de punt ver- 
vangen door een komma en toevoegen 
alsmede het import- en exportbeleid 

2.3.1.4. In het Energieplan (etc  zie 2.3.1.2 .  

ongewijzigd) 

2.3.1.5. De centrale overheid verleent concessies voor 
de electriciteits- en gasproductie De inkoop- 

- - 
- en leveringsvoorwaarden voor decentraal gepro- 

duceerd gas (kolenvergassing) respectievelijk 
de centraal geproduceerde electriciteit 
(warmte-krachtkoppeling in de industrie, 
windenergie) dienen landelijk te worden vast-
gelegd 

2.3.1.6. Distributie van gas el ectri ci tei t en warmte 
(stadsverwarming) dient gecombineerd te ge-
beuren door gemeentelijke regionale of provin- 
ciale distributiebedrijven (horizontale concen-
tratie) De overheid stelt de voorwaarden vast 
waaronder deze distributiebedrijven verplicht 
zijn beschikbare warnte(afvalwarmte industrie 
vuilverbranding) in te kopen 

2.3.2. 'Adviesstructuur 

Zie 2.3.3. 
Vanaf 2.3.3. ongewijzigd, slechts vernummeren 

2.3.6. (lste alinea) wijzigen als volgt 
"Naast de financiering uit de algemene middelen 
dient een energiefon.ds in het leven - te -worden 
geroepen om voldoende investeringen t.b.v. ener-
giebesparing en de ontwikkeling van duurzame- - 

bronnen veilig te stellen De begroting van het 
fonds wordt jaarlijks bij wet vastgesteld 
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Amendement 406 Amendement 410 

Indieners : Piet van Baarsel e.a. Indieners : A.E.L. Dieperink e.a. 
Woordvoerder : Piet van Baarsel. Woordvoerder : A.E.L. Dieperink. 
Onderwerp : Energie, organisatie en besluitvorming. Onderwerp. : Energie, energie-onderzoek. 

Voorstel: na par.2.3.1.3. tussenvoegen twee nieuwe Voorstel: aan tekst van par.2.3.5.1. toevoegen: 
subparagrafen: 'Het onderzoeksprogramma van het Energie Centrum Neder- 

2.3.1.4. Bij nieuwbouw en uitbreiding van electrici- land dient mee' aan te sluiten op de maatschappelijke 
teitscentrales dienen warmtekracht-centrales behoefte." 

de voorkeur te hebben boven centrales, waar 
alleen electriciteit wordt opgewekt. Amendement 120 

2.3.1.5. Electriciteit aangeboden door warmtekracht- Indieners : B. Stork e.a. 
centrales moet, mits de kwaliteit voldoende Woordvoerder : J.B.F. van Hasselt. 
is, geaccepteerd worden in het openbare net Onderwerp : Energie, energiefonds. 
tegen een prijs van minstens 50% van de klein- 

Voorstel: Aan: "De voeding van dit fonds dient te be- verbruikersprijs.' staan uit: ( . . . ) een deel van de aard- 
en de oude subparagrafen 2.3.1.4, t/m 2.3.1.6. her- gasbaten 
nummeren. 1 1 1 1 i 1 1 toevoegen: "de opbrengst van de in par.2.3.43. bedoelde 

heffingen en energiebelasting op energiever- 
slindende apparaten." 

Amendement 407 

Indieners : H.D. Coster e.a. AMENDEMENT 411 
Woordvoerder : H.D. Coster. 
Onderwerp : Energie, organisatie en besluitvorming. Indieners: Gerdjan Hoekendijk e.a. 

Voorstel: Toevoegen tussen 2.3.1.5. en 2.3.1.6. (d.w.z. Woordvoerder: Gerd an  Hoekendijk 

huidige 2.3.1.6. hernummeren tot 2.3.1.7.): Onderwerp: Milieuparagraaf 

"Het monopolie op de handel in electrische energie, Op een door de programmacommissie te bepalen plaats in- 
dat een positieve rol heeft gespeeld bij de totstand- voegen van de volgende paragraaf. 
koming van één betrouwbaar landelijk koppelnet, werkt 
thans averechts, nu opwekking door degene die dat het " Energie en milieu. 

goedkoopst kan, erdoor wordt tegengewerkt. Dit monopo- Vrijwel iedere vorm van energie-opwekking heeft gevol- 
lie moet daarom worden afgeschaft." 1 1 gen voor het milieu. Deze gevolgen voor het milieu 

vormen een essentiële overweging in de keuze tussen de 
diverse manieren van energie-opwekking. Deze afweging 

Amendement 408 . ' 
dient te geschieden op basis van milieu-effekten rap- 
portages. 

Indieners : H. D. Coster e.a. 
Woordvoerder : H'. D. Coster. Warmte verontreiniging. 

Onderwerp : Energie-„ prijsstelling. Bij praktisch iedere vorm van energie-opwekking komt 
Voorstel: toevoeging aan 2.3.4.3.: warmte Vrij. Wanneer plaatselijk grote hoeveelheden 

warmte aan de omgeving worden toegevoegd, bijv. bij 
een heffing op de lozing van verwarmd koelwater de lozing van koelwater, treden ekologische verstorin- 

(zowel op openbaar water als in de bodem), om warmte- gen op. Mede met het dog op de nagestreefde energie- 
krachtkoppeling en andere methoden voor rendementsver- besparing, dient deze overtollige warmte zoveel moge- 
hoging te stimuleren." lijk voor verwarmingsdoeldinden te worden aangewend, 

onder meer door de ontwikkeling van warmte-kracht 
Amendement 119 . koppelingstechnieken. 
Indieners : B. Stork e.a. Fossiele brandstoffen. 
Woordvoerder : Arnold Gerritsen. 
Onderwerp : Energie, prijsstelling. 1 Alle fossiele brandstoffen hebben kooldioxide (CO 2) 

als afvalstof. Er bestaat gegronde vrees dat een ver- 
Voorstel: "Het degressieve element in het grootverbruik hoogde CO 2- concentratie kliniaatsveranderingen tot 

zou geleidelijk verminderd moeten worden, gevolg zal hebben. Olie en steenkool bevatten daarnaast 
waarbij ........" aanzienlijke hoeveelheden van elementen als zwavel en 

vervangen door: 'Het degressieve element in het groot- in mindere mate stikstof. Toepassing van deze brand- 
verbruik dient geleidelijk te worden afge- 'stoffen zal in toenemende mate gepaard moeten gaan met 
schaft, waarbij........." 

. reiniging vooraf dan wel direkt na verbranding. 

Amendement 409 . 
. Radio-aktiviteit. 

Indieners : Jan Pieter Wind e.a. Zowel kerncentrales als kolencentrales brengen direkt 

Woordvoerder : Jan Pieter Wind. ' geringe hoeveelheden radio-aktief materiaal in de 

Onderwerp : Energie, prijsstelling. omgevigg. Ofschoon dit vooralsnog nog onaanvaardbaar 
wordt geacht, is de onbekendheid van de gevolgen reden 

Voorstel: in par.2.3.4.4. laatste zin vervangen door: 
. voor terughoudendheid. 

"In deze dient Nederland zich actief op te stellen en Calamiteiten. 
het voortouw te nemen in Europees verband." 

Niet alleen de' zekere gevolgen voor het milieu, maar 
ook de kans op en de gevolgen van calamiteiten moeten 
in de afweging worden betrokken. De kans op calamitei-
ten doet zich niet alleen bij de toepassing van kern-
energie, maar ook bij de winning, het transport en 
toepassing van fossiele brandstoffen. 
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Landschappelijke gevolgen. 

Afgezien van calamiteiten treden nadelige gevolgen 
voor het landschap op bij de winning van olie en aard-
gas in natuurgebieden en mag onder geen beding worden 
toegestaan. Verder vormen landschappelijke gevolgen de 
kern van de discussie over de aanvaardbaarheid van het 
op grote schaal toepassen van windenergie. 

Conclusie. 

Vanuit de optiek van de milieubescherming verdient 
naast energiebesparing de toepassing van duurzame 

energiebronnen de voorkeur, in het bijzonder de diverse 
vormen van zonne-energie. De onaanvaardbaarheid van kern-
energie wordt onderstreept, terwijl de toepassing van 
olie en kolen aan strenge eisen moet worden onderwerpen; 

• M 0 T I B S 

MOTIE 33 

iieners : •i. Hooy e.a. 
Woordvoerder J. Wind. 
Onderwerp : warmtekrachtkoppeling 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Nijmegen op 

25 en 26 april 1980, 

a. overwegende dat 

warmtekracht koppeling in energie-intensieve instel-
lingen (industrie, ziekenhuizen) een veelbelovende 
technische ontwikkeling is voor energie-bespar i ng ;  

spreekt uit dat 

warmtekracht koppeling actief gestimuleerd dient te 

worden. 

b. overwegende dat 

bij de toepassing vanwarmtekracht installaties het 
terugleveren van electriciteit aan het net een knel-

punt is, 

spreekt uit dat 

er,  by.  bij de electriciteitsmaatschappiien, een be- 

heersvorm voor warmtekracht installaties dient te 

komen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIF 10  

Indieners : Wim van Hulzen e.a. 
Woordvoerder : Wim van Hulzen. 
Onderwerp wetenschappelijk onderzoek naar alterna-

tieve energievormen. 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

overwegende dat 

de  Ii  nancihle middelen die aangewend worden  on  weten-
schappelijk onderzoek te verrichten naar nieuwe 
vormen van energie op het ogenblik voornamelijk ge-
bruikt worden om research te doen naar vormen van 
energie, 

is van mening dat 

er met alle kracht gestreefd moet worden naar een 
andere verdeling van de beschikbare gelden en wel zo- 
danig dat minstens de helft van deze gelden gebruikt 
wordt voor het onderzoek naar alternatieve vormen van 
energie zoals zonne-energie, windenergie en geo-
thermische energie, 

dringt er bij de fractie van 066 in de Tweede Kamer  on  
aan om alles in het werk te stellen or aan deze opvat-
ting in het beleid recht te doen, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

MOTIF 18  

Indieners ARV-Overijssel/Twente. 
Woordvoerder : Noortje van Lijf - van Leeuwen. 
Onderwerp : Energiebesparing. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

overwegende dat 

- besparing een alternatieve energiebron is 
- op nationaal niveau op korte termijn geen wetgeving te 

verwachten valt, die besparing verplicht stelt, 

vraagt de 066-vertegenwoordigers in de gemeenteraden 

te bevorderen dat in de gemeentelijke bouwverordening 
wordt opgenomen dat nieuw te bouwen woningen dienen te 
worden voorzien van zowel spouwmuur- als dakisolatie, 
en thermische beglazing, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 21 
Indieners Jan Apotheker. 
Woordvoerder : Jan Apotheker. 
Onderwerp : Energie, plutonium. 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

overwegende dat 

Nederland in het bezit komt van plutonium, via opwek-
king van radio-actief afval, 

overwegende dat 

er in het voorgestelde beleidsprogramma over dit plu-
tonium geen standpunt ingenomen wordt, 

verzoekt het Hoofdbestuur er zorg voor te dragen dat 

er in het beleidsprogramma alsnog een standpunt wordt 
opgenomen over wat er moet gebeuren met dat plutonium, 

en gaat over tot de ordevan de dag.  

MOTIE 20 

Indieners Algemene Regiovergadering Zeeland. 
Woordvoerder J. v.d. Reijdt. 
Onderwerp Energie. Borssel e en Dodewaard. 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

betreffende de Brede Maatschappelijke discussie, 

overweegt dat 

energieopwekking d.m.v. kernenergie vergaande veilig-
heidswaarborgen eist, 

- deze vorm van energieopwekking afvalproblemen schept 
welke in de nabije toekomst waarschijnlijk niet kunnen 
worden opgelost, 

besluit dat 

de ALV van 066 tijdens de Brede Maatschappelijke 
Discussie de mening dient uit te dragen dat de kern-
centrales in Borssel e en Dodewaard zo spoedig mogelijk 
moeten worden gesloten, althans binnen drie jaren na 
de afloop van de BMD, tenzij er in die tussentijd vol-
doende oplossingen gevonden worden voor de afval- en 
vei  ii  ghei dsproblenatiek, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



MOTIE 30 

Indieners : Algemene Regiovergadering Zeeland. 
Woordvoerder : J. v.d. Reijdt. 
Onderwerp : Energie, Borssele en Dodewaard. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

betreffende radio-actiefafval,  

constateert dat 

- de kerncentrales Borssele en Dodewaard de komende 
2 a 3 jaar niet gesloten zullen worden, 

- hierdoor de hoeveelheid radioactief afval binnen de 
centrales zal toenemen, 

overweegt dat 

- het gevaar bestaat dat de overheden tijdens de BMD 
minder sterk naar de oplossing van het afvalprobleem 
naar alternatieven en besparingsmogelijkheden zal 
zoeken, 

is van mening dat 

- 066 en alle overheden op alle niveaus moeten be-
vorderen ook tijdens de B!1D en wel in versterkte mate 
blijven zoeken en laten zoeken naar oplossingen voor 
de afvalproblematiek naar besparingsmogelijkheden en 
alternatieven voor kernenergie, 

en gaat over tot de o-rde van de dag. 

MOTIE 31 

Indieners : Algemene Regiovergadering Zeeland. 
Woordvoerder : J. v.d.Reijdt. 
Onderwerp : Energie, Borssele en Dodewaard. 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

betreffende de financiële gevolgen van sluiting, 

van mening dat 

als de kerncentrales Bórssele en Dodewaard na de BIID 
moeten worden gesloten, 

besluit 

de Tweede Kamerfractie te verzoeken voor en tijdens 
de BMD te blijven zoeken naar oplossingen voor de 
uit de sluiting voortkomende financiële, sociale en 

energietechnische problemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 32 

Indieners : Jan Apotheker e.a. 

Woordvoerder :  id.  
Onderwerp : sluiting Borsele. 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, overwegende dat 

- op het vorige 066 congres een duidelijke uitspraak 
over kernenergie is gedaan, waarbij kernenergie 
wordt afgewezen als mogelijke energie-bron, 

dat 
Jet openhouden van de kerncentrale in Borssele in 
tegenspraak is met deze uitspraak, 

dat 
pen houden van Borssele o.a. de volgende consequen- 

ties heeft: 
1. Het is noodzakelijk dat er op korte termijn 

oplossingen komen voor opslag van radio-actief 
afval 

2. Er is steeds het risico van een ongeval 
3. Er zijn een aantal maatschappelijke gevolgen 

t.a.v. de beveiliging van de centrale, 
dat 
er op dit moment en ook tot 1990 een overcapaciteit 
in het landelijk koppelnet is, m.n. wordt de 
Eemscentrale te weinig benut, waardoor de stroom-
voorziening gewaarborgd is, 

dat 
sluiting van Borssele geen financiele consequenties 
mag hebben voor de provincie Zeeland en de werkge-
legenheid in Zeeland niet onder sluiting mag lijden. 

besluit dat 
de kerncentrale in Borssele zo snel mogelijk geslo-
ten dient te worden, waarbij de financiële gevolgen 

van de sluiting voor rekening van het rijk komen. 

verzoekt de 2e kamerfractie 
te streven naar realiseren van dit besluit. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 35 

Indieners : Wim van Hulzen •e.a. 
Woordvoerder : Wim vanuHulzen 
Onderwerp : De Brede Maatschappelijke discussie 

over kernenergie. 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en-26 april 1980, 

overwegende 

dat het voeren van een zogenaamde Brede Maatschap-
pelijke discussie niet garandeert dat alle inwoners 
van Nederland in staat zullen zijn om mee te dis-
cussiëren over het wel of niet bouwen van kerncen-
tral es, 

is van mening 

dat er veel meer duidelijkheid ontstaat over de 
mening van de inwoners van Nederland over kernener-
gie als zij gehoord worden door middel van een 
consultief referendum, waar o.a. nog gekozen kan 
worden uit verschillende senario's voor energie-
verbruik, 

dringt er bij de fractie van D'66 in de Tweede 
Kamer op aan om alles in het werk te stellen om te 
komen tot zon consultatief referendum. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 36 

Indieners : H. Bijker e.a. 
Woordvoerder : H. Bijker 
Onderwerp : Energie, rechtsorde. 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980 

overwegende 

dat bij de tot heden in de partij gevoerde, discussie 
over de wenselijkheid van bestaande en in de toekomst 
in gebruik te nemen systemen van energieopwekking 
vaak voorbijgegaan wordt aan de mogelijke gevolgen 
voor de maatschappelijke veiligheid en de in verband 
daarmee te verwachten noodzaak tot verstrekkende 
veiligheidsmaatregelen; 
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AGENDAPUNT 11 CONGRESSTUK CB 8 
- dat voorzienbaar is dat de concentratie van energie- 
opwekking in uit veiligheidsoogpunt zeer kwetsbare (behoort bij congresstuk VC2-2) 

systemen zal leiden tot preventieve maatregelen 
LANDELIJKE ORGANISATIE die vergaand kunnen ingrijpen in de persoonlijke 

vrijheid van de burger; Toelichting 

- dat daarmee een ontwikkeling op gang zal komen die Op het najaarscongres 1979 werden de voorstellen van de 
fundamenteel in strijd is met de politieke uitgangs- Adviescommissie landelijke organisatie, zoals gepubli- 
punten van D'66 t.a.v. de vrijheidsrechten van het ceerd in Democraat 7/79 als congresstuk ECD 3, op 
individu en van de democratische.rechtsorde in het enkele punten vrij ingrijpend geamendeerd. In verband 
algemeen; hiermede werd besloten deze voorstellen te herzien en 

spreekt uit opnieuw te behandelen op het voorjaarscongres 1980. 
Dewijzigingen hadden voornamelijk betrekking op de 

dat bij het maken van een keuze voor het laten voort- volgende drie onderwerpen: 
bestaan of invoeren van dergelijke systemen van 
energieopwekking voorop dient te staan dat de veilig- a. regio's en subregio's 

heid daarbinnen kan worden gehandhaafd op een wijze b. buitenlandse afdelingen 

die de democratiesche rechtsorde volledig onverlet c. positie steunfraktie. 

laat; In de eerste Congresdemocraat 3/80 werden de wijzigin- 

en gaat over tot de orde van de dag. gen als congresstuk VC2-2 gepubliceerd. 
Teneinde de leden de gelegenheid te bieden het gehele 

0 voorstel als zodanig te beoordelen is onderstaand het 
MOTIE 37 herziene voorstel inclusief de voorgestelde wijzigingen 

volledig afgedrukt. In congresstuk CB 7 heeft de con- 
Indieners : Chris Zeevenhoven e.a. gresvoorbereidingscommissie de belangrijkste wijzigin- 
Woordvoerder : Chris Zeevenhoven gen samengevat en de ingediende amendementen en moties 
Onderwerp : Beleidsprogramma. Energie opgenomen. 
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, overwegende dat DE LANDELIJKE ORGANISATIE VAN D'66.  

. D'66 als één van haar meest kenmerkende visies I. ALGEMENE INLEIDING  
naar buiten draagt dat het gebruik van primaire Organisaties - zo ook politieke partijen - kunnen wor- 
energie zeer kritisch bekeken moet worden, den opgevat als doelgerichte kombinaties van mensen en 

2. D'66 via haar vertegenwoordigers in de politieke middelen. Deze korte definitie wijst er al meteen op 

vergaderzalen keer op keer stelling neemt tegen dat organisatieproblemen tenminste voor de helft mense- 

onverantwoord energieverbruik en tegen groei lijke problemen zijn. Strukturen, hoe doelgericht en 

van het energieverbruik zorgvuldig ze de onderlinge kommunikatie en besluit- 
vorming van velen ook trachten te regelen, zijn hulp- 

3. D'66 in haar concept beleidsprogram pleit voor middelen. Hoe onmisbaar deze hulpmiddelen ook zijn, de 
een zeer actief energiebesparingsbeleid. toepassing ervan is en blijft in meer dan één opzicht 

mensenwerk. 
Besluit dat: Een politieke partij die de menselijke maat, de onder- 

1. D'66 in haar beleidsprogram het energiehoofdstuk 
linge solidariteit en medeverantwoordelijkheid hoog 
in zijn vaandel voert, zal zich deze aktiebeginselen als centrum van haar beleidsprogram laat gelden; 
ook bij de vormgeving en het zinvol doen funktioneren 

2. In het beleidsprogram ieder onderdeel getoetst van de eigen Organisatie voortdurend bewust moeten 
wordt of het energetisch in overeenstemming is zijn. 
met het door D'66 gewenste energiebeleid én dat 

D'66-ers zijn mensen van nu, verenigd in een partij van 
per onderdeel expliciet aangegeven wordt hoe 

nu. De vereniging D'66 behoort in de eerste plaats een 
beleid gevoerd moet worden om tot energiebesparing, 
te komen. 

sociaal systeem te zijn. De ervaring heeft inmiddels 
geleerd dat sociale systemen anders funktioneren dan 

en gaat over tot de orde van de dag. mechanische constructies. Het resultaat van gezamen- 
lijke aktiviteiten is daarbij sterk afhankelijk van de 
manier waarop sociale processen zich binnen de partij 
kunnen ontwikkelen. 
Het funktioneren als een doelgericht samenwerkings-
verband in bovenbedoelde zin veronderstelt een zekere 
eenheid in denken en handelen van de leden binnen de 
partij. Het vraagt ook herkenbare en overzichtelijke 
kommunikatie- en besluitvormingspatronen en een stijl 
-van leidinggeven die tot deelname uitnodigt. 
De kleinschaliger werkverbanden binnen de totale par- 
tijorganisatie moeten ruimte laten voor het aanvaarden 
van gezag en mogelijkheden bieden tot het dragen van 
(mede) verantwoordelijkheid door steeds wisselende 
personen. 
De te kiezen strukturen zijn hierbij steeds hulpmiddel 
en nooit doel in zich. Het streven van de organisatie 
blijft gericht op het steeds weer vinden van een even-
wicht tussen de eenheid bevorderende regels en voldoen- 
de vrijheid van handelen. 
Het voor de samenhang en doelgerichte akties noodzake-
lijke pakket aan algemeen geldende spelregels mag geen 
'harnas' worden. Spontane akties of een creatieve aan-
pak van problemen in de partij moeten ook mogelijk 
blijven. 
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De belangrijkste stuwkrachten voor doelgerichte samen- III.  UITWERKING VAN DE ORGANISATIESTRUKTUUR 
werking zijn niet in een formele organisatie-struktuur ,  

IN HOOFDLIJNEN 
te brengen.  
Zij 'voeden' de informele organisatie en verrijken of 1. Onderscheid in niveau's binnen de partijorganisatie 
vergemakkelijken het funktioneren van de formele or- 
ganisatie. Omdat ze verder in deze notitie nauwelijks 

Binnen de partijorganisatie worden de volgende ni- 

meer aan bod kunnen komen, noemen we er hier enkele: 
veau's en de volgende organen onderscheiden: 

- erkenning van en respekt voor elkaars persoonlijke 
a. 

kwaliteiten zoals die o.m. tot uitdrukking komen in 1. fractie Europees Parlement 
motivaties, ambities, inzet en sociaal gedrag; 2. fractie Tweede Kamer 

- een wijze van omgaan met elkaar die ieder de veilig- 3. fractie Eerste Kamer 
heid van het 'ik ben ik' en tegelijkertijd de warmte 4. Algemene Ledenvergadering (ALV) 

van het 'ik ben één van hen, ik hoof,  erbij' doet 5. Adviesraad 

voelen en beleven; . 6. Hoofdbestuur (HB) incl . Dagelijks Bestuur) 
-  een open en oprechte wijze van kommuniceren die ruim- b. midden: 
te biedt voor onderlinge beinvloeding van mensen. . 

Wensen, verwachtingen en gevoelens die mensen koeste- 1. fractie Provinciale Staten 

ren omtrent de omgang met elkaar en het doel van de 2. fracties openbare lichamen / gewestraden 

samenwerking moeten openhartig besproken kunnen wor- 3. Algemene Regiovergadering  (ARV)  

den. . 4. Algemene Subregio.Vergadeing  (ASV)  
5. Regiobestuur (RB). 
6. Subregiobesturen (SB) I  

II.  UITGANGSPUNTEN VOÖR DE PARTIJORGANISATIE 
c. basis 

VAN D'66.  
1. fractie gemeenteraad 

1. D'66 stelt zich ten doel de radicale democratisering 
12. Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 

van de samenleving en het politieke bestel (Statuten 
3. Afdelingsbestuur (AB) 

art. 3). De partij zal dit streven in de organisatie 
en het funktioneren ervan tot uitdrukking moeten bren- 

gen. Hiertoe dient: 
onderling 

a. in de partij een democratische 'opinie- en be- 
Kommunikatie via tussenschakels zou uitzondering moe-
ten zijn en vanuit een duidelijke noodzaak gemotiveerd 

sluitvorming zo goed mogelijk gewaarborgd te moeten worden. Het streven blijft gericht op directe 
zijn; 

b. de partij als een open systeem te funktioneren 
contacten tussen Hoofdbestuur - regiobesturen en 
afdelingsbesturen volgens dit schema: 

en openbaarheid regel te zijn; 
c. de partij het  one  man -  one vote  principe hoog Hoofdbestuur (sub)regiobesturen( 

te houden; . Afdelingsbesturen 
d. de kommunikatie tussen partijorganen via korte, 

zoveel mogelijk direkte, kommunikatielijnen te 
verlopen. 

3. Kommunikatie tussen vertegenwoordigende lichamen 
en ledenvergaderingen 

2. Primair is het zorgdragen voor vertegenwoordigingen 
in openbare bestuurlijke organen en het streven naar 

Gestreefd wordt naar rechtstreekse relaties tussen de 

een kwalitatief hoge inbreng van deze vertegenwôordi- . 
fracties in vertegenwoordigende lichamen en de leden- 

, een 
overzichtelijke bestuurlijke ordening  bin- vergaderingen op overeenkomstig niveau: 

nen de partij moet de verkiezing én ondersteuning van Tweede Kamer-fractie (; Alg.Ledenvergadering (AL» 
vertegenwoordigende lichamen democratisch, doelmatig 
en soepel laten verlopen. Prov.Staten-fractie ( )- Alg.Regiovergadering .  (ARV)  

Op ieder niveau, waar sprake is van al of niet recht- Gewestraadsfractie E A1g.Subregiovergadering(ASV) 
streeks gekozen vertegenwoordigingen in openbare be- 
stuurlijke organen dienen binnen de partij-organisatie Gemeenteraadsfractie( ) A1g.Afd.vergadering (AAV) 

op overeenkomstig niveau ledenvergaderingen en door hen Hoofdbestuur ,_.._ > Algemene Ledenvergadering 
gekozen bestuurlijke partijorganen te kunnen functio- 
neren. ' 

' (Sub)regiobestuur ( Algemene (Sub)regiovergaderin'g 

3. De bestuurliJke indeling van ons land in drierecht- Afdelingsbestuur <Q > Algemene Afdelingsvergaderihg 
streeks gekozen bestuurlijke organen (Staten-Generaal, 
Provinciale Staten,. Gemeenteraden)' blijft in principe Op landelijk niveau is het onmogelijk een frequente 

uitgangspunt voor de organisatie-structuur 
1
van de par- kommunikatie tussen Tweede Kamer-fractie en de ALV in 

tij (land, regio, afdeling). . 
stand te houden. Daartoe functioneert de Adviesraad, 

Daar waar andere al of niet rechtstreeks gekozen orga- 
die echter nimmer de beslissingsbevoegdheid van de 

nen in het bestuur bestaan of worden ingesteld, kan de 
ALV mag uithollen en dan ook slechts een adviserende 

partij-organisatie hieraan worden aangepast. taak heeft. 

De aanpassingen mogen echter in geen geval tot gevolg Ook op de andere niveau's zal het niet steeds mogelijk 

hebben, dat binnen de partij-organisatie meer 'dan de zijn regelmatig contact tussen fracties en ledenver- 

volgende drie niveau's (bestuurslagen) ontstaan: gaderingen te laten plaatsvinden. 

a. het basisniveau, bestaande uit afdelingen, die een 
Om hieraan toch te kunnen voldoen kan een ARV/ASV/AAV 

of meer gemeenten omvatten 
vormen van overleg creëren. 

b. het niveau bestaande uit een ongedeelde regiostruc- 
Deze vormen van overleg liggen niet formeel vast 

tuur, samengesteld uit subregio's 
binnen de partijorganisatie. 

c. het landelijk niveau, dat tevens 'een overkoepelende 

functie heeft. . 
4. Kommunikatie tussen vertegenwoordigende lichamen 

4. De partij als zodanig is en blijft rechtspersoon; 
onderling 

regio's, afdelingen en overige partijorganen zijn geen Ook de kommunikatie tussen 'fracties in vertegenwoor- 

rechtspersonen. 
digende lichamen is niet gediend met tussenschakels. 
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Om praktische redenen is het zinvol ,coördinatie-
schakels in te stellen teneinde periodiek overleg 
tussen de diverse fracties te waarborgen. 
Incidenteel moet rechtstreeks contact over actuele 
zaken mogelijk zijn. 

5. Kommunikatie-tussen bestuurlijke partijorganen 
en ledenvergaderingen 

Een rechtstreeks periodiek contact tussen bestuurlijke 
partijorganen en de ledenvergaderingen, door wie de. 
besturen zijn gekozen, is van essentiëel belang voor 
een democratische meningsvorming en contrôle. 
Daar ook deze kommunikatie op landelijk niveau niet 
frequent kan plaatsvinden, vervult de Adviesraad ook 
hierin een adviserende rol. 

6. Organisatie op het niiddenniveau (regio)  

On  dit niveau kunnen afhankelijk van de behoefte in de 
betreffende regio en de aanwezigheid vn openbare 
lichamen of gewestraden twee soorten structuren worden 
jevormd. Over de keuze tussen deze structuren beslist 
de Algemene Regio Vergadering. Deze mogelijkheden kun-
nen als volgt worden omschreven: 

De regio wordt niet gesplitst in subregio's en kent 
op dit niveau alleen de Algemene Regiovergadering. 
De voorzitter, secretaris, penningmeester en overi-
ge leden van het RB, het regiohoofdbestuurslid en 
het  ply.  regiohoofdbestuurslid worden rechtstreeks 
door de  ARV  in functie gekozen. 

b. Faderatieveregiostructuur 

De regio wordt gevormd door twee of meer 11 1 
subregio's, waarvan de grenzen samenvallen met 
eventueel bestaande openbare lichamen of gewesten. 
Binnen de regio is de  ARV  het hoogste orgaan, dat 
minimaal eenmaal per jaar bijeenkomt. 
De leden woonachtig in een subregio vormen een 
Algemene Subregiovergaderinq  (ASV)  die het regio-
bestuur (SB) rechtstreeks verkiest. Van ieder SB 
maakt een lid tevens deel uit van het regiobestuur. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester van het 
RB, het regohoofdbestuurslid en het  ply,  regio-
hoofdbestuurslid worden rechtstreeks door de  ARV  
in functie gekozen. 

Binnen de regio en subregio's kunnen door de  ARV  of de 
ASV's vormen van overleg worden gecreëerd, die aan-
sluiten op de bij de leden bestaande behoeften. 
Deze kunnen b.v. bestaan uit: 
- provinciale of gewestelijke adviesraaden, 
- overleg van staten-, gewest- en raadsleden, 
- overleg van regio-, subregio- en afdelings- 

bestuurders. 
Deze overlegvormen kunnen geen formele taken of be-
voegdheden van de ARV's, c.q. ASV's of RB's c.q. SB's 
overnemen indien deze taken reglementair aan deze 
ledenvergaderingen of besturen zijn toegekend. 
Taak, samenstelling en werkwijze van deze overleg-
organen worden schriftelijk door de  ARV  c.q.  ASV  
vastgelegd. 

7. Ondersteuning van fracties in vertegenwoordigende 
lichamen 

De fracties in vertegenwoordigende lichamen op pro-
vinciaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau kunnen, 
indien dit wenselijk wordt geacht, voor de ondersteu-
ning van hun politieke taak de  ARV, ASV  of AAV ver-
zoeken een steunfractie in te stellen. De taak, wijze 
van samenstelling en werkwijze wordt door de  ARV, ASV  
of AAV schriftelijk vastgelegd, nadat de fractie is 
gehoord. 
De steunfractie wordt ini principe samengesteld uit 
de niet verkozen kandidaten van de betreffende ver- 

kiezingslijst, die voor directe opvolging in aanmer- 
king komen. De fractie heeft het recht een voordracht 
in te dienen. 
Het is onmogelijk dat de steunfracties in de plaats 
treden van ARV's, ASV's, c.q. AAV's. Zij worden enkel 
gezien als ondersteuning van de fracties en dragen 
nimmer politieke verantwoordelijkheid, daar deze is 
voorbehouden aan de fracties. 

8. Buitenlandse afde1inen 

Concentraties van in het buitenland wonende leden 
kunnen, in overleg met het Hoofdbestuur, een buiten-
landse afdeling oprichten. Deze afdelingen maken geen 
deel uit van een regio of subregio, doch kunnen wel 
aansluiting zoeken bij een (sub)regio. Zij zijn echter 
niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de Adviesraad 
en het Hoofdbestuur. Zij maken wèl deel uit van het 
landelijke communicatienetwerk en worden als zodanig 
gelijkgesteld met regiobesturen. 
De secretaris buitenland van het Hoofdbestuur onder-
houdt de contacten met deze afdelingen. 
Buitenlandse afdelingen ontvangen een rechtstreekse 
financiële bijdragç van het Hoofdbestuur. 
Voor het overige zijn buitenlandse afdelingen gelijk 
gesteld aan binnenlandse afdelingen. 

9. Dienstverlenende organen 

Voor dienstverlening op politiek-wetenschappelijk ge- 
bied en t.b.v. politieke scholing en vorming fungeren 
de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 en het Poli-
tiek Scholings- en Vormingsinstituut D'66, die afzon-
derlijke rechtspersonen zijn. 
Deze organen functioneren primair op landelijk niveau. 
De ALV kiest de besturen en de kommunikatie met deze 
besturen wordt onderhouden : door het Hoofdbestuur. 

10. Bijzondere organen 

Voor bijzondere taken kent de partij een aantal bij-
zondere organen, zoals R-apportagecommissie, Geschillen-
commissie, enz., die door de ALV worden benoemd en 
primair op landelijk niveau opereren. 

Congresstuk CB - 7 

ESSENTIELE BESLISPUNTEN 

UITGAN GS PUNTEN _?_ 

- Op ieder niveau waar D'66 deelneemt in al of niet 
rechtstreeks gekozen openbare bestuurlijke organen 
dient een D'66-ledenvergadering en een door deze 

• vergader'ing gekozen bestuurlijk partij-orgaan te 
funktioneren; 

- De bestuurlijke indeling van ons land in drie 
rechtstreeks gekozen bestuurlijke organenb1Tjft 
uitgangspunt van de D'66-partijorganisatie een 
basis-niveau van afdelingen, één middenniveau 
(regio of federatie van subregio's) en het lande-
lijke niveau. 

UITWERKING VAN DE  ORGAN  ISATIESTRUKTUUR IN HOOFD-

LIJNEN 

Oude punten 5 en 6 vervallen, aan begin en slot 
worden 2 nieuwe punten toegevoegd. 
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- op het middenniveau worden ter verkiezing èn 
ondersteuning van frakties van openbare licha- Amendement 55 

men en gewesten algemene subregiovergaderingen Indieners : John Simons e.a.  
(ASV)  en subregiobesturen (SB) als formele Woordvoerder : John Simons 
partij4organen ingevoerd; de algemene regio- Onderwerp : Landelijke Organisatie 

Am.54 vergadering beslist over de te kiezen struk- 
tuur, rekening houdend met de behoefte in de In congresstuk  VC  2-2 ad E, punt d, de laatste zin ver- 
regio en de aanwezigheid van openbare licha- vangen door: 

• men of gewesten; . . . 
beheer en distributie van regiobijdragen van 

het HB.". 
- overlegorganen of adviesraden kunnen door de 

algemene regio, resp. subregiovergadering 
worden ingesteld, echter nooit reglementaire 
taken of verantwoordelijkheden van de leden- . Motie 22. 
vergaderingen of hun besturen overnemen. Indieners : Don Schuurman e.a. 
Ook bij keuze voor een federatieve Woordvoerder :  Din  Schuurman 
regiostruktuur blijft de regio verantwoorde- Onderwerp : Landelijke Organisatie 
lijk voor: ondersteuning van een statenfrak- 
tie,  vertegenwoordiging in MB, verkiezing De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
(landelijk) Adviesraad en beheer van regio- bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 

Am.55 bijdragen van het MB. 
kennis genomen ende 

van de wijzigingen in het ontwerp-Landelijke Organis L 
(nieuw punt 8)  struktuur ten aanzien van de subregio's, 

- Buitenlandse afdelingen kunnen in overleg met HB van oordeel zijnde 
worden opgericht; maken dan deel uit van de lande- 
lijke partijstruktuur, echter zonder opgenomen te dat de hierin vastgelegde koppeling van de organisatie- 
zijn in een regio, subregio of vertegenwoordiging struktuur van de partij aan de bestuurlijke indeling van 
in HB en Adviesraad. • . ons land in principe juist is; 

- Zij genieten de status van een binnenlandse afde- overwegende dat  
ling  met rechtstreekse financiële bijdrage van 
het HB. een onmiddellijke doorvoering daarvan in bepaalde 

geisoleerde gebieden, waar nog geen of vrijwel geen 
afdelingen zijn, problemen t.a.v. communicatie en orga- 

STEUNFRAKTIES punt .7) nisatie dreigen te ontstaan; 

Am.53 - Deze worden op verzoek van de fraktie door de 
verzoek het Hoofdbestuur 

parallelle  ledenvergadering ingesteld en zo- in overleg met het betrokken regiobestuur voor dergelijke 
veel mogelijk samengesteld uit de niet verko- . gevallen op korte termijn een overgangsregeling mogelijk 
zen kandidaten op de betreffende kieslijst; te maken, waardoor in gang zijnde positieve ontwikkelin- 

btie 22 steunfrakties hebben geen politieke verant- gen kunnen worden gecontinueerd, 
woordelijkheid. en gaat over tot de orde van de dag. 

Amendement 53 - 

Indieners : Hugo Versloot e.a. 
Woordvoerder : Hugo Versloot 
Onderwerp : Landelijke Organisatie, Positie steun- 

fraktie 

Yo2r1e1: punt 7, 2e alinea, als volgt 
te wijzigen: 

De steunfraktie kan worden samengesteld uit: 
- niet gekozen kandidaten van de betreffende verkiezings- 

lijst van de laatste verkiezingen 
- potentiële kandidaten voor de betreffende verkiezings- 

lijst van de komende verkiezingen 
- leden met een bepaalde deskundigheid of specifieke 

interesse, 

die al dan niet in commissie- en/of werkgroepverband, 
de betreffende fraktie wensen te ondersteunen. . C 
Amendement 54 

Indieners : John Simons e.a. 
Woordvoerder : John Simons 
Onderwerp : Landelijke Organisatie OU 
Punt • de zin "Over de keuze tussen deze strukturen 

beslist .. ' vervangen door: 

"De algemene regiovergadering beslist over de te kiezen 
struktuur, rekening houdend met de behoefte in de regio 

- 

de gebleken mogelijkheid binnen de regio voldoende 
subregiobesturen te vormen en de aanwezigheid van 
openbare lichamen of gewesten.". 



CONGRESSTUK-CB-10 
AGENDAPUNT 13 

VERKIEZING LIJSTTREKKER EERSTE KAMER 

OP de ALV dient volgens artikel 104, lid 10 van het 
Huishoudelijk Reglement de lijsttrekker van de verkie-
zingen te worden gekozen 
Hiervoor hebben zich de volgende kandidaten aange-
meid 

W Dik 
O Eisma 
N Gans 
J Glastra van Loon 
F Kortz 
H Rang 
N  Schwarz  

Vanaf 11.30 uur zullen deze kandidaten zich presen-
teren aan de ALV, die vervolgens via een schriftelijke 
ternming de lijsttrekker aanwijst 

KANDIDATEN DAGELIJKS BESTUUR 

Nagekomen motivatie van Mieke van Wagerberg 
kandidate secretarisl Organisatie Dagelijks Bestuur 

Hoewel de activiteiten binnen de gemeente mij nog 
steeds boeien zou ik toch mijn werkzaamheden binnen 
D'66 willen uitbreiden Nu er een nieuwe secretaris 
organisatie moet komen denk ik deze functie met veel 
plezier te kunnen vervullen 
Voor een groeiende partij is het belangrijk dat de or-
ganisatie goed blijft Voorkomen moet worden dat orga-
nisatorische groeistuipen te veel aandacht gaan vragen 
Als secretaris organisatie zou ik  hie'  graag mede-
verantwoordelijk voor willen zijn Ik geloof dat ik 
voldoende ervaring heb opgedaan om deze functie te 
kunnen vervullen 
- Als directeur van een AMRO-bank ben ik enige jaren 

als 'werkgever' opgetreden 
- 8i j het NCW ben ik adviseur op het gebied van de 

Arbeidsvoorwaarden .  
- ik werk in Den Haag zodat ik bijna dagelijks in de 

jf buurt van het secretariaat vertoef 
- ik heb genoeg vrije tijd om aan deze functie de 

nodige aandacht te geven 
Ik hoop dat u mijn kandidatuur steunt. Graag had ik mij 
op dit congres aan u willen voorstellen Helaas kan ik 
niet persoonlijk aanwezig zijn. De hele maand april 
maak ik een verre(vakantie)reis, die ik (als een goed 
oganisator) bijna een jaar geleden heb vastgelegd 

KANDIDATEN VOOR HET BESTUUR VAN HET 
POLITIEK SCHOLINGS- EN VORMINGSINSTITUUT 

Leenda: 

1. NAAM en voornamen 
2. Geboo rteplaats en -datum 
3. Adres en telefoonnummer  
4. Opleiding 
5. Beroep 
. Huidige functies binnen D'66 
7. Vroegerefuncties binnen 066 
8. Functies in andere maatschappelijke organisaties 
9. Voor welke functie?  

a. 1. VAN CLEEF-DE VOS, Nancy Henriëtte Daniëlle 
2. Den Haag, 10-4-1951 
3. Heerhugowaard, Coryluslaan 22, tlf.02207-15662 
4i HBS-A, Rechten vrije studierichting 
5. Bibliothecaresse bij de Amerikaanse Bibliotheek 

te Amsterdam 

b Penningmeester PSVI 
7 penningmeester afd 066 Heerhugowaard 
8 Medewerkster buurthuis 
y Lid PSVI -bestuur .  

b 1 KIF  FEN,  Willem Christiaan 
2 Enschede, 13-8-1942 
3. Bornhovestraat 33, 7201 CW Zutphen,tlf.05750-17368 
4 ULO bedrijfseconomie 
5 Geen 
6 Secr afdeling regiobestuurslid, reserve raadslid .  
7 Geen 
8. Bestuurlijke als kaderfunctie in de vakbeweging 

CNV plaatselijk als regionaal 
Diverse advies  corn.  aan het college van B&W o . a. 
democratisering jongeren-opvang (probleemgroepen) 

9 Lid PSVI -bestuur.  

c 1 SIXMA-SEVENHUYSEN Lamberta  Augusta  
2 Groningen 1-3-1922 
3 Geleen, Beatrixlaan 15 tlf 04494-42385 
4 Gymn A, drs. Germaanse taal en letterkunde 
5 Naast de zorg voor mijn gezin vele jaren deeltijd 

baan als lerares Duits Sinds enkele jaren daar~  
mee opgehouden 

6 Geen 
7 Lid Hoofdbestuur voor de regio Limburg 
8 Thans geen 
9 Lid PSVI-bestuur.  

KANDIDATEN VOOR DE FINANCIELE COMMISSIE 

a 1 ARTS Antonius Henricus 
2 Vaals 30 maart 1922 
3 Almelo, Wierdensestraat 36 tlf 05490-15326 
4. -- 

5 gemeenteambtenaar 
6 regio-penningmeester Overijssel 

bestuur sub-regio Twente 
bestuur afd Almelo 

7 secr. afd Almelo regio voorz Overijssel 
8 diverse binnen NVSH o.a. afd best , lid cie ver 

activiteiten lid structuurcie '80 

b 1 LUBBERS Hendrik Jan 
2 Rheden 14 nov. 1948 
3 Zoel en Jeudestraat 31 tl f 03448-1718 
4 H B 0 -Nijenrode 
5 Commercieel medewerker 
6 Regio-penningmeester 
7 
8 

C. 1 VELDKAMP, Andries Arend 
2 Henqelo(o), 28 september 1926 
3  Son,  Amelandlaan 20 tlf. 04990-5558 
4 Hogere techn op (avondschool) 

Doctoraal Alg. Economie 
5 Organisatieadviseur, hoofd org en eff afd  

Medical Systems Division  Philips 
6 geen 
7 Statenlid Overijsel 1970-1974 en 1978-1980 

Voorzitter regio 1976-1978 Afd best lid 1967-70 
Land.„en rug commissies Aktiegroep werkgelegen-
heid Twente 1975-1976 

8 Oud bestuurslid Nive - Twente 
Oud voorzitter regio Ver. Org. en Arb 
Oud bestuurslid Ver.  Res.  Off.  



26. . . 

KANDTDATEW VOOR DE RAPPORTAGE COMMISSIE 
- dat uitbreidingen van de onderzoeks- en testcapaciteit 

van door het rijk gefinancierde onderzoeksinstellingen 

a. 1. DE KEIJZER, Leendert M. 
op het gebied van de energiebesparing en de milieu- 
techniek in het noorden gesitueerd dienen te zijn. 

2. Rotterdam, 15-9-1937 
3. NoordwijkerhouV, Koekoeklaan 2. tlf.02523-4251 verzoekt 
4. Hogere Zeevaartschool , Wiskunde 

. 

- de Tweede Kamerfraktie deze standpunten te vermoorden 
5. Computer. Manager 

 
in de Kamer, 

6. Afd. voorzitter,  cord.  werkgroep maritieme zaken 
7. Lid Adviesraad - de programmacommissie dezé standpunten te (doen) 

8. verwerken in het Beleidsprograni, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
b. 1. KArIPS, Renso ---c -. 

2. Delft, 19 april 1947 
3. Amsterdam, Zoçherstraat 85111,  tlf.020-166438 
4. Gynin.B + AM BI-diploma. Motie 24 

5. Systeem-ontwerper Indieners : Regio Groningen 
6. Steunfraktie PS Noord-Holland Woordvoerder : G. van Empel 

Lid werkgroep Innovatie Onderwerp : Infrastruktuur Oost-Groningen 
7. Vice-voorz. Regiobestuur Noord-Holland- 

De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering 

c. 1. SIEVERDING, Joannes Henricus Jozef bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 

2. Zoeterwoude, 9juli 1941 overwegende 
. 

3. Poortugaal , Kaar 54. tlf.O1O-.16 81 20 
(kantoor: 010-17 22 11) - dat de werkloosheid in de provincie Groningen onaan- 

4. kandidaats Nederlands recht vaardbaar hoog is 

5. gemeenteambtenaar , - dat bij de decentrale ligging goede verbindingen en 
6. geen een goede infrastruktuur van het grootste gewicht 

7. geen . Zijn. 
8. geen . 

- dat daarboven de aanleg van infrastrukturele werken 
een impuls geeft aan de werkgelegenheid 

d. 1. KOOPMANS, Robert Henri cus Jozef spreekt als haar mening uit 
2. Rotterdam, 18 mei 1956 
3. Rotterdam, 3054 AH, Straatweg 237. 1. dat de vliegverbindingen vanuit vliegveld Eelde 

tlf. 010-229973 behouden moeten 

4. Gymnasium B, Nederlands Recht 
5. Jurist bij de Academische Raad . 

6. geen 2. dat de Zuiderzeespoorlijn ten spoedigste dient te 

7. geen worden aangelegd 

8. momenteel geen. 3. dat een vierbaansverbinding Groningen-Eemsland 
(Emslandlinie) tot stand dient te komen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
CONGRESSTUK'CB 12 
-------------- 

Agendapunt 16: AKTUELE POLITIEKE MOTIES Motie 25 

Motie 23 
Indieners Regio Groningen 
Woordvoerder : G. van Empel 

Indieners : Regio Groningen, 1J\J _L 1  Onderwerp : Centrale direktie PTT 
Woordvoerder : J.P. Wind 
Onderwerp : Werkgelegenheidssituatie Oost-Groningen De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 

bijeen te Nijmegen. op 25 en 26 april 1980, 
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, . . 

overwegende 

- dat de spreiding van rijksdiensten naar het noorden 
overwegende 

. 
. . met tergende traagheid verloopt 

- dat de werkgelegenheidssituatie in het noorden van - dat deze spreiding stoelt op een demokratische 
het land, en vooral in Oost-Groningen, bijzonder besluitvorming 
slecht is, . . - dat - hoewel niet het middel voor alle kwalen - de 

- dat in Oost-Groningen ter bestrijding van de huidige overplaatsing van de centrale direktie van de PTT een 
en tot voorkoming van toekomstige werkeloosheid struk- belangrijke impuls inhoudt voor de werkgelegenheid, 
turele maatregelen dringend gewenst zijn, direkt of afgeleid 

- dat onderzoek naar nieuwe technologieën vaak de basis - dat het ISP op een bittere teleurstelling is uitge- 
is voor een gezonde industrie, . draaid 

- dat de landbouwindustrie dringend behoefte heeft aan - dat de dienst Investeringsrekening en de open 
nieuwe eindprodukten, gefabriceerd uit een breder universiteit niet naar hetnoorden zullen komen 
scala van landbouwprodukten, at de rdwonom migra 0 no en 

- dat de energiebesparingsindustrie en de milieutechni
k aa 

- 
sche industrie groeisektoren zijn, hke i d's' 7~'~n vo re Z 

schijn 
spreekt uit 

- dat dr in het noorden een onafhankelijk researchinsti- spreekt als haar mening uit 

tuut dient te komen dat, in samenwerking met .de Rijks- 1. dat onverkort moet worden vastgehouden aan de over- 
universiteit Groningen en TNO en de industrie, zich plaatsing van de centrale direktie van de PTT, naar 

11 bezig houdt met de uitbating van landbouwproduktën, aantal, kwaliteit en tempo 
2. dat het •de onontkoombare verantwoordelijkheid is van 

regering en PTT elke vertraging te voorkomen en bij 



FFM, 27 1: 

overwegende 
desondanks optredende stagnatie het aantal arbeids- 

dat voor kraken begrip kan worden opgebracht, voor zo- 
plaatsen, het tempo, de kwaliteit en het uitstralings- 

ver dit ten doel heeft, spekulatieve leegstand aan te 
effekt langs andere weg te waarborgen 

tonen, dat daarentegen het kraken absoluut onaanvaard- 
vraagt politieke vertegenwoordigers - in het bijzonder baar is waar dit het gemeentelijk woningtoewijzings- 
de Tweede Kamerfraktie - dit standpunt uit te willen beleid doorkruist 
dragen, 

en gaat over tot de orde van de dag. verzoekt de fraktie 

alles in het werk te stellen om de genoemde leegstands-
wetgeving versneld door parlement en regering te laten 

Motie 26 L_\J 1_L afhandelen, 

Indieners Regio Groningen ra te gaan of het mogelijk is, in afwachting van het 
Woordvoerder : G. van Empel tot stand komen van die wetgeving, om aan de akute 
Onderwerp : Positieve diskriminatie zwakke regio's noodsituatie het hoofd te bieden door aan gemeenten, 

bij wijze van interim-regeling, voorlopige bevoegd- 
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering heden toe te kennen, 
bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
overwegende 

lat ,de werkloosheid in regio's als Groningen en Zuid- 
Limburg reeds onaanvaardbaar hoog is Motie 28 

 

- dat een verdere verslechtering van de werkgelegenheid Indieners John Simons e.a. 
door besnoeiing in de kwartaire sektor (dienstverle- Woordvoerder : John Simons 
ning door de overheid) derhalve onaanvaardbaar is Onderwerp KNIL soldij-aanspraken 

- dat juist deze sektor de overheid de mogelijkheid 
geeft direkt arbeidsplaatsen te scheppen en zo de De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
ernstige ekonomische situatie enigszins te verzachten bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 

- dat het begrip "verdelende rechtvaardigheid" bij grote 
verschillen, in werkloosheidscijfers voor de verschil- overwegende 

lende regio's met zich mee kan brengen dat in de 1. dat in de afgelopen jaren gedane juridische uit- 
kwartaire sektor, tijdelijk, een gunstiger beleid spraken over de Nederlandse verplichtingen ten aan- 
wordt gevoerd ten aanzien van de zwakste regio's zien van onderdanen. van het voormalige KNIL en 
(positieve diskriminatie) zg. burgerambtenaren in strijd zijn met het algemeen 

spreekt als haar mening uit rechtsgevoel 
2. dat de positie van bovengenoemde groep mensen uniek 

- dat, afgezien van de hele ontwikkeling van de kwar- is in de Nederlandse rechtsgeschiedenis en derhalve 
taire sektor, er in ieder geval een differentiatie naar de behandeling van vergelijkbare groepen in het 
in het beleid zal moeten worden aangebracht, waarbij buitenland dient te worden gekeken, 
voor de zwakste regio's wordt uitgegaan van gunstiger 3. dat Nederland het enige land ter wereld is dat in 
uitgangspunten bij het uitbreiden en behouden van gebreke is gebleven in het erkennen van de morele 
formatieplaatsen en andere normeringen verplichtingen jegens zon groep, 

vraagt de politieke vertegenwoordigers dit standpunt spreekt als haar mening uit 
uit te willen dragen, 

1. dat de morele verplichtingen jegens genoemde groep 
gaat over. tOt de orde van de dag. door D'66 worden erkend, 

2. dat dientengevolge een financiële regeling moet 

Motie 27 r worden uitgewerkt, 

verzoekt de Tweéde Kamerfraktie van D'66 met klem 
Indieners : P.H. Frankfurther e.a.

10 1. een kamerdebat over deze kwestie voor te bereiden, Woordvoerder P.H. Frankfurther 
Onderwerp : Kraken 2. in dat debat (bij voorkeur in samenwerking met 

endere politieke partijen) de regering ertoe te 
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bewegen de morele schuld te erkennen en een passende 

bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, financiële regeling te treffen, 

ernstig verontrust en gaat over tot de orde van de dag. 

over de escalatie in de verhouding tussen stadsbestuur 
en krakers, als in,Amsterdam de laatste maanden 
gebleken, 

van oordeel - - 

- dat langdurige leegstand van woningen volstrekt 
onaanvaardbaar is in gebieden waar een grote woning- - 

nood heerst 
- dat verbeterde wetgeving op korte termijn absoluut 
noodzakelijk is  on  spekulatieve leegstand effektief 
te bestrijden (een wetgeving die zowel het voorkeurs- 
recht van gemeenten regelt om tegen gebruikswaarde te 
onteigenen, als langdurige leegstand in het algemeen 
bestrijdt) 



nee  

MEDEDELING RAPPORTAGECOMMISSIE: 

Door de ARVs van Zeeland en Overijssel/Twente, en door 
Hans van Oerle e . a., Nijmegen, zijn moties ingediend die 
alle drie tot strekking hebben afkeuring van de acties 
om de Olympische zomerspelen 1980 te Moskou te boycotten. 

In overleg met de indieners zijn deze moties door de 
Rapportagecommissie tot één gezamenlijke motie samenge-
voegd. Aangezien het niet mogelijk was alle aangevoerde 
aspecten te verwerken, wordtvoorgesteld om bij deze 
motie alle drie woordvoerders van de oorspronkelijke 
moties een toelichting te laten geven.  

MOTIF 20  

Indieners: Regio ' s Zeeland en Overijssel/Twente en 
Hans van Oerle e.a. , Nijmegen 
(Rapportagecommissie) 

Woordvoerders: J.v.d.Reydt, P.Fokkink en H.van Oerle. 

Onderwerp: Afwijzing boycot Olympische spelen te Moskou. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

kennis genomen hebbend van de discussie over het al dan 
niet deelnemen aan de Olympische zomerspelen te Moskou 
1980, 

overwegende 

- dat militaire interventie in binnenlandse aangelegen-
heden van souvereine staten, het schenden van mensen-
rechten en de repressie van vrije meningsuitingen door 
welk land ook met de grootste stelligheid moet worden 
afgewezen, 

- dat voor de protesten hiertegen diplomatieke en andere 
politieke middelen bij uitstek geschikt zijn, maar 
dat verbreking van contacten op sportief gebied slechts 
in uiterste gevallen in aanmerking komt, 

- dat de oproep tot de boycot van de Olympische spelen 
als consequentie van de onderdrukking van de vrije 
meningsuiting in de USSR op dit moment geen nieuw 
element aan de discussie toevoegt, 

- dat de oproep van de Verenigde Staten tot de boycot 
van de zomerspelen te Moskou als protest tegen de in-
val van de USSR in Afghanistan na het laten doorgaan 
van de winterspelen in  Lake Placid  ongeloofwaardig 
is geworden, 

- dat ook vroeger niet tot boycot van sportevenementen 
is overgegaan naar aanleiding van gedragingen van het 
gastland, 

is van oordeel 

- dat boycot van de Olympische spelen te Moskou een on-
eigenlijk middel is dat onherstelbare schade zal aan-
brengen aan de ontspanning tussen de volkeren, zoals 
die bevorderd wordt door sportieve contacten, 

en adviseert daarom 

- alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de 
door de Nederlandse sportorganisaties aangewezen 
deelnemers aan de Olymnische spelen belemmerd zullen 
worden in hun deelname aan deze spelen, 

- geen steun te verlenen aan pogingen om alternatieve 
spelen in andere landen te organiseren, 

en gaat over tot de orde Van de dag. 

MOTIE 53 

Indieners Carien Evenhuis e.a. 
Woordvoerder: Carien Evenhuis 
Onderwerp: Verkiezing bestuursleden en kandidaten voor 

vertegenwoordigende lichamen. 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Nijmegen 
op 25 en 26 apri l 1980  

overwegende dat 

in de resolutie emancipatiebeleid, op 1 maart 1980 door 
ca. 180 066-leden aanvaard,, een streefpercentage van 
50% voor het aantal vrouwen op verkiesbare plaatsen voor 
besturen, werkgroepen en vertegenwoordigende lichamen is 
genoemd, 

emancipatie in eigen huis begint, / 

dringt er bij de individuele 066-leden en de diverse 
partij-organen op aan 
emancipatiedeskundigheid als belangrijk aspekt mee te 
wegen bij de verkiezing van de vrouwelijke en manrie 
lijke leden van resp. kandidaten voor werkgroepen, 
besturen en vertegenwoordigende lichamen 

- bij gebleken ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
werkgroepen, besturen en vertegenwoordigende lichamen, 
deze ondervertegenwoordiging eveneens als belangrijk 
aspekt mee te wegen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 52 

Indieners: M.F. van Tilburg e.a. 
Woordvoerder: Hans van Oerle 
Onderwerp: El Salvador. 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980 

overwegende dat 

- de repressie in de midden-amerikaanse, staat El Salva-
dor, ten opzichte van boeren,, arbeiders, studenten en 
iedereen die in woord en gedrag. uiting geeft aan zijn 
ongenoegen met het heersende regime', ontoelaatbare 
vormen heeft aangenomen 

- het schenden van de mensenrechten in El Salvador  on  
verminderd doorgaat, ondanks de verdrijving van de 
vroegere dictator Oscar Romero ' 

- de moord op aartsbissckiip Romero van Ei 'Salvador, die 
opkwam voor de mensenrechten en dat op een Volstrekt 
geweldloze wijze deed, een daad is die om scherpe re-
acties van democraten vraagt 

- de regeringen zowel van. Nederland, als van' de Verenig-
de Staten een politiek zeggen te volgen die stelling 
neemt tegen schending van de mensenrechten, waar ook 
ter wereld  

- in een politiek van mensenrechten geen militaire hulp 
past aan dictatoriale, repressieve regimes als dat 
van El Salvardor 

spreekt zijn verontwaardiging uit over de gebeurtenissen 
die in El Salvador aan de orde van de dag zijn 

en vraagt zijn vertegenwoordiging in Eerste en Tweede 
Kamer om er bij de regering op aan te dringen stelling 
te nemen tegen de militaire hulpverlening door de USA 
aan de regering van El Salvador, 

en gaat over tot de orde van de dag 
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MOTIE 54 

Indieners : Subregio Westelijke Mijnstreek. 
Woordvoerder: Clemens Degenaar. 
Onderwerp : Eurocontrol. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

overwegende dat 

- de uitlatingen gedaan door do staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, mevrouw Nelie Smit-Kroes, een 
ontmanteling van de operationele verkeersleidingsta-
ken beogen van het Eurocontrolcentrum te •Beek; 

- daardoor de continuering van de werkgelegenheid voor 
500 man hooggekwalificeerd personeel in gevaar komt; 

- de staatssecretaris mevr. Smit-Kroes de motie Rienks 
(PvdA) gesteund en aangenomen in de Tweede Kamer door 
de fracties van PvdA, CDA en D66 bij de onderhande-
lingen met haar Europese partners in -Brussel-naast ,  
zich neer heeft gelegd, ofschoon deze motie een 
oontinuering van de taken van Eurocontrol beoogde; 

- door de Rijksluchtvaartdienst (RLD) veelvuldig is 
toegezegd om het hogere luchtruim boven Nederland 
aan het Verkeersleidingscentrum Eurocontrol te Beek 
over te dragen; 

- de RLD op generlei wijze heeft kunnen bewijzen dat 
Eurocontrol op een achterhaald concept is gebaseerd 
en een verdeling van het luchtruim in een upper  lower  
structuur achterhaald is; 

- de BDR bij een overdracht van Nederlands luchtruim 
aan Eurocontrol haar renationalisatieplannen van de 
verkesleidingstaken nu uitgevoerd door Eurocontrol 
zal herzien; - 

- de luchtvaartmaatschappijen en de verenigingen van 
verkeersvliegers unaniem voorstander zijn van het 
Eurocontrolsysteem te Beek en zelfs uitbreiding 
van taken eisen; 

- de RLD in de toekomst Europese samenwerking op het 
gebied van de luchtverkeersleiding als onontkoombaar 
ziet en de al gedane investeringen in deze unieke 
vorm van Europese samenwerking met name in het cen-

trum in Beek; 

spreekt als haar mening uit dat 

zowel nationaal als op Europees niveau stappen moeten 
worden ondernomen om de dreigende ondergang van 
Eurocontrol een halt toe te roepen; 

2.het beleid van de Staatssecretaris en haar topambte- 
naren na het aannemen van de motie Rienks aanleiding 
geeft tot onderzoek; 

3.zo spoedig mogelijk moet worden gekomen tot een 
overdracht van Nederlands luchtruim in de hogere 
luchtlagen aan het Verkeerslel di ngscentrum Euro-
control te Beek, 

en gaat over tot de orde van de dag. - 
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behoort bij congresstuk  VC  2-4 

Agendapunt 18: BELEIDSPROGRAM MEDIA/OMROEP. 

ESSENTIELE BESLISPUNTEN 

Par. 1. RANDVOORWAARDEN MEDIABELEID --------------------------- 

- De overheid draagt zorg voor (aktief) en 
respekteert (passief) ieders recht op vr4je 
meningsuiting en verscheidenheid van infor-
matievoorziening en opinievorming 

- De overheid onthoudt zich van inmenging ten 
aanzien van uitingen van de media en 
bestrijdt eventuele monopolievorming in de 
distributie van informatie. 

Par. 2. CONTOUREN VERNIEUWD BESTEL VOOR LANDELIJKE-

OMROEP 

Am.200/ - Het alleenvertoningsrecht van traditionele 
200A omroeporganisaties voor TV wordt doorbroken 

door zendmachtiging voor een derde net aan 
een publiekrechtelijke Nationale Omroep 
Organisatie (NOO) 

Am.504, - De NOO brengt op dit derde net eigen en door 
505,506, het bedrijfsleven aangeboden maar door derden 
507,508 gemaakte, programma's en reklameblokken- 

- De bestaande omroeporganisaties Worden - ver-
enigingen met wettelijk geregelde democrati-
sche struktuur, samen met de NOO ressorterend 
onder de NOS als samenwerkingsorgaan 

- Lidmaatschappen worden losgekoppeld van 
abonnement op programmabladen, de NOS geeft 
een blad uit met alle programmagegevens. 
Het  (pseudo)  auteursrecht op deze gegevens 
wordt afgeschaft 

- Het volledige program blijft eis voor zend- 
machtiging, via overgangstermijn wordt 
- gegeven de ontkoppeling - minimum leden-
aantal bij wet geregeld (behalve voor de NOS) 

Am.201, - De omroepwet regelt minimum percentage Neder- 
201A, landse programma's, periodieke toetsing van 
202 programma's, zendtijdverdeling voor radio en 

TV net I en  II  

Am.203 - Zendmachtigingen voor radio en TV afzonder- 
liLk geregeld, volledig gebruik van zendtijd 
niet verplicht, A-, B- en C-status vervalt: 
iedere omroep evenveel zendtijd 

- Aspirant zendgemachtigden kunnen bij de helft 
van wettelijk vereiste ledental , gedurende 
overgangstermijn-beperkte zendtijd krijgen 

- Kosten van bestel worden bestreden uit 
omroepbijdragen, rekl aniespots, aangeboden 
programma's, opbrengst van merchandising! 

Ani. U9 verkoop (+ NOS-monopolie) van programma's van 
- alle zendgemachtigden. 

- Een percentage van dat geld wordt gereser-
veerd voor kultureel waardevolle en kostbare 

- 
programma's bij alle zendgemachtigden; 

Am.207 - Nieuw punt: centraal  audio-visueel archief 
oprichten. 
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Par. 3. REGIONALE OMROEP 
Amendement 200 

Indieners: P.H, Frankfurther e,, 

Motie 13 - Bevordering van en steun aan niet-commer- toordvoerder; P.H. Frankfurther 

ciële, demokratisch georganiseerde en door Onderwerp: Media 

de centrale overheid gefinancierde regiona- Pao.  16, kolom 3, bovenaen, 
le radio-omroepen 

- 't gaat hier om omroepen en géén welzijns- De titel van 'Par, 1.! moet luiden: 'Randvoorwaarden 
voorzieningen, financiering als onderdeel van . . 

mediabeleid". 
landelijke omroep-financieringsstelsel 

- aan voorwaarden gebonden regionale reklame Arienderient 2001\ 
wordt strikt gescheiden van de programmering 
en geëxploiteerd door de STER Indieners : P.H. Frankfurther e.a. 

Woordvoerder: P.H, Frankfurther 
- D'66 staat nositief tegenover regionale TV- 1 Onderwern Media 
omroep, deze behoeft niet automatisch aan 
reqionale radio-onroen gekoppeld te zijn. Pag. 16 - kolom 3, tussen punt 1 en ount 2: 

Am-510 De nroqrarnnerinci is informatief en journalis- 1 Toevoegen Punt 1A:  tie  k. 
Vooruitlopend op een hervorming van het radiobestel en 
gebruikmakend van de huidige wettelijke mogelijkheden Par. 4. HET BOEK (als middel tot meningsverbreiding) 
dient de muzieksituatie binnen de omroep ingrijpend 

- klimmend prijsniveau, ongelimiteerde uitleve- worden verbeterd. Dit doel kan worden bereikt door 
ring zonder leenvergoeding e.d. bedreigen het verzorins van Hilversum 4 en zo mogelijk ook van 
"niinderheidsboek" in z'n voortbestaan en Hilversum 3 in handen te leggen van een zogeheten 

brengen aldus het "pluriforme aanbod, recht zenderredakie, een coördinatie-orgaan waarin mede- 
Am.500 on  informatie en de vrijheid van keuze" in werkers van de Omroep zitting hebben. De huidige 

cievaar "werkgroep muziekradio" zou als zodanig kunnen fungerén. 
- garantiesubsidies uit een Fonds voor de Lezer! 
de Publikaties op basis van de "moeilijke uit- 
geefbaarheidmoeten het bedreigde literaire 
en/of cultureel-informatieve minderheidsboek Amendement 504 
nroduceerbaar en betaalbaar houden,, 

- het fonds wordt gedateerd door de overheid, Indieners : Piet Bruinsma e.a. 
refundino en evt. bijdraqen van buitenlandse Woordvoerder : Piet Bruinsma 
overheden Onderwerp : Media 

- wettelijk leenrecht t.b.v. schrijvers en uit- Paragraaf 2.3.: Oude tekst vervalt en wordt in de 
oevers nieuwe versie: 

- nieuwe arbeidsplaatsen scheppen in bibliothe- 
ken - "Vooruitlopend op de algehele hervorming van het thans 

- de overheid dient een kollektieve organisatie bestaande omroepbestel wordt op korte termijn een derde 
voor inning en doorbetalinci" naar steunfond- televisienet in gebruik genomen voor de uitzending van 

Am.50'1 sen t.b.v. moeilijk uitgeefbare boeken van onafhankelijke programma's van informatieve en eduka- 
reororechten te stichten tieve aard en tevens van programma's die de nationale 

- V Teri5are investeringssubsidies t.b.v, cultuur in de breedste zin omvatten, te verzorgen door 
instandhouding van een pluriform winkelaanbod de NOS.". 
moeten evenwichticie soreiding van de boek- 
handel over het gehele land stimuleren Amendement 505 

- een nroduktiefond? voor konmercieel niet- 
exploiteerbare wetenschappelijke werken, als Indieners : Piet Bruinsma e.a. 
aanvul-11- 0 op reeds aan onderzoeksinstellin- Woordvoerder : Piet Bruinsma 
oen toegekende fondsen, zou subsidiëring van Onderwerp : Media 
m.n. publikaties voor internationale deel- 
ciroenen mogelijk moeten maken 

Paragraal 2.4.: Oude tekst vervalt en wordt in de 

lm.503 - Concentratie van uitgeversaktiviteiten in een 
nieuwe versie: 

universitaire ners, met inbegrip van een "Indien in de toekomst de noodzaak zou blijken eennet 
wereldwijd opererend promotie- en distributie- in te richten met als voornaamste doel het exploiteren 
apparaat, moet gesubsidieerd worden van reklameblokken, en het uitzenden van daarop ge- 

- De overheid dient een samenhangend totaal- richte programma's van hoge kijkdichtheid, welke ook 
beleid t.a.v. de wetenschaonelijke informatie- door derden kunnen worden aangeboden, dan dient hier- 
verzorging te ontwikkelën . voor slechts een zendmachtiging te worden verleend aan 

- De vertaal-subsidìeregelinqen voor "zuiver een publiekrechtelijk lichaam, dat deze uitzendingen 
wetenschappelijk" werk behoeven herdefinië- verzorgt. Dit publiekrechtelijke lichaam ressorteert 
ring en uitbreiding. onder de NOS als samenwerkingsorgaan op gelijke wijze 

als de andere omroeporganisaties. Dit lichaam ziet er 
op toe dat het reklame-element in aangeboden program-
ma's de vermelding: "Dit programma wordt u aangeboden 
door . . . " niet te buiten te gaan. 
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Amendement 506 

Indieners : P. Bruinsma e.a. 
Woordvoerder : P. Bruinsma 
Onderwerp : Media 

Paragraaf 2.5. 

Voor zover nodig blijft een net beschikbaar voor 
omroeporganisaties die een algemeen erkende levens- of 
wereldbeschouwelijke richting in het Nederlandse volk 
vertegenwoordigen en voldoen aan het vastgestelde 
aantal leden. op dit net blijft ook plaats voor de 
samenwerkende kerken (IKON). 

Amendement 507 

Indieners : P. Bruinsma e.a. 
Woordvoerder : P. .Bruinsma 
Onderwerp : Media 

Paragraaf 2.6.: "Alle acht grotere wordt: 
"De erkende omroeoorganisaties". 

Amendement 508 

Indieners : P. Bruinsma e.a. 
Woordvoerder : P. Bruinsma 
Onderwerp : Media 

Paragraaf 2.7.: Oude tekst vervalt na "Een stringente 
eis voor verkrijging en behoud van een 
zendmachtiging" en wordt: 

Is dat de omroepvereniging voldoet aan bepaalde in het 
Nederlandse volk levende, uit levens- en wereldbeschou- 
welijke achtergrond voortkomende behoefte aan informa-
tie en culturele manifestatie. De programma's dienen 
hieraan getoetst te worden.". 

Amendement 201 

Indieners : M. Cohen Jenorarn e.a. 
Woordvoerder : M. Cohen Jehoram 
Onderwerp : Media 

Pag. 16 - kolom 4, punt 7. 

oevoegen: 

Er dient een maximum percentage te worden vastgesteld 
van de zendtijd •die omroeporganisaties besteden aan 
verstrooiende nrogramma's, waardoor een betere verde-
linn van de vier wettelijk voorgeschreven programma-
categorieën ,bereikt wordt. 
Er wordt voor de overoanrjstermijn ook een nieuw (ver-
laagd) minimumledenaantal vastgesteld voor aspirant-
zendgemachtigden. 

Amendement 201A 

Indieners : Chel !ier tens e.a. 
Woordvoerder : Chel Mertens 
Onderwern : Media 

Nieuw  aunt  7A: 

Aan het eind van de overgangstermijn van punt 7 is een 
evaluatiemoment voorzien, waarbij op basis van de dan 
beschikbare gegevens een nadere afstemming van middelen 
en doelen op de korte termijn kan worden geformuleerd. 

Amendement 202 

Indieners : P.H. Frankfurther e.a. 
Woordvoerder : P.H. Frankfurther 
Onderwerp : Media 

Pap. 16 -'kolom 4, tussen punt 7 en punt 8, 
toevoegen punt 7A; 

De al bestaande drie taken van de NOS worden opgedragen 
van drie afzonderlijke lichamen, met ieder een aange-
paste bestuursvorm. De NOS als samenwerkingsorgaan 
behoudt zijn huidige struktuur. De NOS als faciliteiten-
bedrijf krijgt een struktuur die het mogelijk maakt dat 
ook anderen dan onroeoorganisaties hiervan gebruik 
maken. De NOS als zendgemachtigde zal  worden onttrokken 
aan de bestuurlijke invloed van de overige zendgemach-
tiqden. 

Amendement 203 

Indieners ; P.H. Frankfurther e.a, 
Woordvoerder : P.H. Frankfurther 
Onderwerp : Media 

Pag. 17 - kolom 1, wijziging in punt 11 

Het woord "overgangstermijn" in de 6e repel vervangen 
door het woord adspirantentermijn. 

Amendement 509 

Indieners : P. Bruinsma 
Woordvoerder : P. Bruinsma 
Onderwerp : Media 

Paragraaf 2.14. Oude tekst geheel laten vervallen. 

Amendement 207 

Indieners Paul Donker Duyvis e.a. 
Woordvoerder ; Paul Donker Duyvis 
Onderwerp ; Media 

Pap. 17 - kolom .1, onder gunt 15; 
Toevoegen punt 16; 

Er dient een centraal archief voor beeldbanden, films 
en gelufdsopnamen te komen, zodat het uitwissen van 
"cultureel waardevolle" programma's en derhalve vernie-
tiging van vooral Nederlands cultuurgoed voorkomen 
wordt of tot het uiterste beperkt. Dit centraal archief 
zal een publiekgerichte funktie moeten krijgen in de 
ruimste zin van het woord en derhalve niet alleen ten 
dienste mögen staan van de omroepen, maar ook van 
onderwijs, onderzoek, musea en andere edukatieve in-
stellingen, een en ander onder gelijktijdige nakoming 
van auteursrechtelijke verplichtingen. 

Motie 13 

Indieners' ; Ernst van Altena e.a. 
Moordvoerder ; Ernst van Altena 
Onderwerp : Regionale omroep 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Nijmegen op 
25 en 26 april 1980, 

Kennis genomen hebbend 

van de nota van de Minister van CRM inzake de regionale 
radio-omroep,alsmede van de loop van het debat daar-
over in de Tweede Kamer, 

overwegend 

- dat 066 reeds vanaf haar oprichting regionale radio-
Omroep als een positief middel tot demokratisering en 
participatie van de burger heeft beschouwd, 

- dat het medium radio bij uitstek geschikt is gebleken 
om bij te dragen aan de pluriformiteit van de infor-
matievoorziening en de bevordering van de regionale 
cultuur, door de kleinschaligheid en mogelijkheid van 
tweezijdige konmunikatie, 

- dat de Tweede Kamerfraktie van D'66 daarom altijd 
krachtig de ontwikkeling van regionale radio-omroep 
heeft gesteund en een landelijke bedekking bepleit, 
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- dat daarbij de inhoudelijke onafhankelijkheid van 
het medium een essentiële voorwaarde is, Amendement 503 

van oordeel Indieners : P.R. Frankfurther e.a. 
Woordvoerder : P.R. Frankfurther 

dat de regionale radio-omroep derhalve moet worden Onderwerp Media 
beschouwd als een waardevol, complementair deel van 
het landelijk omroep-bestel, dat uit de omroepmiddelen Pag. 18- kolom 2, alinea 'Het wetenschappelijk boek" 

moet worden gefinancierd, In 3e regel "Het fonds zou gevoed dienen te worden" 

konstaterend Vervangen door "Het fonds zou onder meer gevoed kunnen 

dat het regeringsbeleid terzake onvoldoende garantie 
worden 

biedt voor kontinuerìng, ontwikkeling en onafhankelijk- 
heid van de regionale radio-omroep, 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie 

al het mogelijke in het werk te stellen om die garan- 
ties alsnog te realiseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. . 

Amendement 510 

Indieners : H.J.M. Grooten e.a. 
Woordvoerder : A. de Liefde 
Onderwerp : Media 

Toevoegen nieuw punt 3.a.: 

LOKALE OMROEP 

Met de opkomst.  van de centrale antenne inrichtingen 
(kortweg kabeltelevisie) is het probleem van de 
schaarse frequentieruimte goeddeels ondervangen. 
In vrijwel alle stedelijke gebieden zal Th de eerste 
helft van de tachtiger jaren iedereen zich op zon net 
kunnen laten aansluiten. Lokale omroep, waaronder hier 
in tegenstelling tot regionale omroep, radio en/of 
televisie omroep via het gesloten kabelnet verstaan 
wordt, is op een eenvoudige en goedkope wijze te reali- 
seren. 

Voor lokale omroep zal door de overheid zendmachtiging 
worden gegeven aan die organisatie, die een vertegen- 
woordiging is van de lokale maatschappelijke en cultu- 
rele groeperingen. Op de lokale omroep is hetgeen in 
Paragraaf 3 gesteld over de regionale omroep verder 
eveneens van toepassing. 0e regionale omroep kan een 
paraplu-funktie vervullen voor de binnen haar gebied 
werkzame lokale omroepen. Zo zal de lokale Omroep 
gebruik moeten kunnen maken van de (studio-)technische 
faciliteiten van de regionale omroep. Ook voor de 
lokale omroep zal een eigen redaktiestatuut moeten 
el den, 

Amendement 5011 

Indieners : A.E.L. Oieperink e.a. 
Woordvoerder : A.E.L. Dieperink 
Onderwerp : Media, het boek 

Voorstel: In par. 4, blz. 17, kolom 3, regel 31 

schrappen: 

"verkooppf'ijs ondergravende strukturen". 

Améndement 501 

Indieners Rapportagecommissie/G. vanEmoel 
Woordvoerder G. van Empel 
Onderwerp 

Voorstel: In  ear.  4, reprorecht (blz. 18, kolom 1) 
de zinsaanhef "Aangezien deze veelal nier 
individueel toedeelbaar . . . publikaties" 

vervangen door: 

"Voorzover deze niet individueel toedeelbaar . . .". . 



- «v. 

U, 33  

AGENDAPUNT 14 CONGRESSTUK CB 11 

L PRC P MA 
een mentaliteitsverandering bij een 
aantal eerstelijnswerkers, van een 

Bij regionalisering dient ernaar ge-
streefd te worden dat: 

medisch-technische naar een meer - integratie van de onderscheiden 

Hoofdstuk 7 eigen omgeving; zij zal verder infor- op de cliënt gerichte benadering (o.a. 
door middel van bijscholing); 

soorten zorg tot stand komt; 
- concurrentie tussen de diverse matie moeten geven over wat er van 

haar aan hulp kan worden verwacht. herijking van de prioriteiten van eer- verzorgingsorganen wordt voorko- 

Volksgezondheid Langs deze weg zal de vraag naar 
professionele zorg kunnen afnemen, 

steljnswerkers; 1men. 
aanpassing van het aantal eerste- Dit kan worden bereikt door de be- 

7.1. Uitgangspunten 
Gezondheidszorg is de zorg tot wel Het gaat er daarbij om de deskundig- ljnswerkers aan de arbeidsintensie- 

vere aanpak; 
stuurljke autonomie per orgaan/in-
stelling te doorbreken en de verant- 

bevinden en tot optimale geestelijke heid van de hulpverlener te laten 
aansluiten bij de werkelijke behoef- studiebegeleiding gericht op GVO; woordeljkheid voor een stuk ge- 

en lichamelijke ontplooiing van de 
mens. Gezondheidszorg dient dus ten van de patiënt, met behoud van verhoging van het GVO-niveau door 

onderzoek en documentatie. Pre- 
zondheidszorg in plaats van aan één 
enkel orgaan of instelling (zieken- 

meer te zijn dan bestrijdinvan g het zeifverzorgingsbeginsel. Dit be-
ginsel berust in de eerste plaats op ventie en GVO is alleen mogelijk bij  huis, verpleeghuis e.d.) te verlenen 

ziekten, ze. heeft tot doel het voor- 
komen van ziekten en daarnaast het het benutten van de eigen mogelijk- voldoende wetenschappelijk (sociaal 

en psychologisch) onderzoek. Dit 
aan een democratische gecontro-
leerde bestuurslaag. 

bevorderen, handhaven of herkrij- heden van de mens in zijn eigen ge- 
nezingsproces. Professionele hulp- dient dan ook krachtig te worden ge- Daarbij moet voor de tweede lijns- 

gen van gezondheid. 
Positief en negatief menselijk gedrag verlening die goed aansluit bij de stimuleerd. voorzieningen m.n. aan de provincie 

worden gedacht, terwijl de plan- 
kan echter nooit los gezien worden leefwereld van de hulpvrager dienen 

we te vinden op het niveau van de Management van de gezond- ningstaken voor de eerste lijn bij de 
van z'n maatschappelijke context. 
Gewoonten en gedragingen, ook ns- eerste lijn. Deze eerstelijns zorg is 

het meest geschikt om de zeifverzor- 

heidszorg 
De door ons voorgestane democrati- 

gemeenten kunnen worden gelegd. 
Dit wil niet zeggen, dat D'66 niet 

kante, ontstaan niet zomaar. 
r voor gezondheid riskant gedrag ging tot haar recht te doen komen. sering van de gezondheidszorg 

vraagt om participatief management; 
voor bepaalde voorzieningen een 
landelijke planning nodig acht. 

.en we aan de ene kant aan mdi- D'66 staat een democratisering van 
de gezondheidszorg voor ogen. Juist dat geldt voor alle bestuursniveaus. Voorzieningen met een bovenpro- 

s iduele gewoonten van mensen: te in de hulpverleningssituatie zien we Bij participatief management denken vinciale betekenis dienen landelijk te 
veel roken, eten en snoepen, te wei- 
nig lichaamsbeweging, te dwangma- nu een ongelijke verdeling van we aan een Organisatie ,,van onder- 

af"; d.w.z. gebruikers en werkers 
worden gepland en gebudgetteerd 
door de rijksoverheid. 

tig werken, te snel naar medicijnen macht, met name doordat de des- 
kundige - de hulpverlener—beschikt hebben deel aan het stuurproces in Ook zal op rijksniveau de budgette- 

grijpen. Aan de andere kant speelt 
ook het collectieve gedrag een be- over technische kennis en ervaring, de hele organisatie. 

Om het zover te brengen zullen we 
ring voor de gezondheidszorg en de 
evenwichtige verdeling over de pro- 

langnjke rol: milieuvervuiling, ver- die de hulpvrager mist. 
Democratisering van de gezond- de diverse organisaties moeten om- vincies moeten plaatsvinden. De 

keersongevallen. 
D'66 grondslag is, dat het individu heidszorg biedt ons een toekomst- 

perspektief met als elementen: be- 
vormen tot een open systeem: orga- 
nisaties kunnen op den duur immers 

richtlijnen die bij de budgetten aan de 
provincies, worden gegeven, zullen 

zelf moet kiezen en dus ook moet 
künnen kiezen; we moeten zèlf  rich-  roep op de eigen krachten en waar- 

den van de mens; bewuste patiënten; 
alleen bestaan dankzij de behoefte 
die er in de maatschappij aan leeft. 

steeds een bedreiging van de decen-
tralisatie kunnen vormen. Controle 

ting geven aan onze ontplooiing,  on-  wisselwerking en wederzijdse sti- Een volledige gelijkstelling tussen daarop door het parlement is drin- 
ze menswording, ons gedrag. Dit in- 
zicht wordt in de huidige gezond- mulansen tussen hulpverlener en 

patiënt; openheid en openbaarheid; 

openbare en identiteitsgebonden 
voorzieningen dient daarom plaats te 

gend nodig. 
Overheid en particulier initiatief 

heidszorg te zeer verwaarloosd, ge democratiseerde besluitvor- vinden. Dat geldt zowel voor de in- gaan bij deze regionalisatie hand in  
Alleen de mens kan uiteindelijk be- . 

mìngspro cessen; bevrijding van de terne struktuur ervan, als voor de hand. Globaal gesproken schept de  
palen wat ,,gezondheid" voor hem 
inhoudt, gezondheidszorg uit het medisch beslissingen over de planning van het overheid de voorwaarden voor een  

isolement; integratie in het totale totale voorzieningenpakket, behoorlijke zorg, terwijl het particu- 
In dit licht zou de taak van de medi- welzijnspakket (inclusief de produk- D'66 meent dat aan het bovenstaan- lier initiatief zorg draagt voor uitvoe- 
sche hulpverlener minder gericht tieve sektor); verruiming van medi- de het beste vorm kan worden gege- ring binnen de door de overheid ge- 
moeten zijn op het nemen van beslis- sche naar  psycho-sociale hulp; pa- ven door regionalisering en decentra stelde voorwaarden. 
singen, en meer op het adviseren en tiëntenrecht; enz. lisering van de planvorming. Regio- Wil het particulier initiatief een be- 
het concretiseren van door mensen Het is in dit perspectief dat D'66 nalisenng is het tot stand brengen hoorlijke zorg kunnen waarborgen,. 
zelf genomen beslissingen. Om dit te streeft naar: gezondheidals keuze. van de kleinste, organisatorisch dan is een grotere beheersbaarheid 
N'eiken is een leer- en opvoedings- volledig geïntegreerde eenheid; er van de nieuw te scheppen bestuurlj- 

es nodig, een proces dat zich 7.2. Preventie/Gezondheidsvoor- wordt m.a.w. gezocht naar de groot- ke organisatie. noodzakelijk. Dat 
nìoOt op de hulpverlener èn op alle lichting en -opvoeding ste gemene deler van al die voorzie- brengt met zich mee, dat de vaak 
mensen. In onze visie is preventie: het bevor- nngen, die op de verschillende ni- kunstmatige tegenstrijdige belangen 
Organisatorisch dient onderscheid deren van de mogelijkheden om li- veaus noodzakelijk zijn. Het gebied die binnen het particulier initiatief 
gemaakt te worden tussen professio- chamelijk, psychisch en sociaal zo dat door deze eenheid bestreken bestaan, worden opgeheven. Zulks 
nele en niet-professionele gezond- gezond mogelijk door het leven te wordt, is een regio: het verorgings- vraagt om een harmonisering van de 
heidszorg. Deze laatste is de zorg die kunnen (blijven) gaan, minimaal be- gebied met een bevolkingsomvang betrokkenheid die de werkers met de 
de mens in zijn eigen milieu tot stand last door verstorende afwijkingen  of. die een geïntegreerd totaalpakket gezondheidszorg hebben. Zouden 
brengt, zonder een beroep te doen op ziekten, van voorzieningen, inclusief topzorg zelfstandige beroepsbeoefenaren 
professionele hulpverleners. Gezien het grote aantal factoren van en alle niveaus van onderwijs, mo- een dienstverband met de bestuurlj- 
Belang én mogelijkheden van de uiteenlopende aard dat de gezond- gelijk maakt. Op grond van ervarin- ke eenheden aangaan, dan zou die 
niet-professionele gezondheidszorg heid beïnvloedt, kan vooraf worden gen die zowel in de westerse wereld noodzakelijke harmonisering voor 
zullen kunnen toenemen als de hulp- gesteld dat een preventief beleid het als in ontwikkelingslanden zijn op- een groot deel zijn bereikt; boven- 
verlener-van-beroep zich er in zijn werkterrein van het ministerie van gedaan, wordt zo'n regio momenteel dien zouden dan financiële motieven 
gedrag tegenover de hulpvrager op Volksgezondheid en Milieuhygiëne omschreven als een gebied met 1 —3 geen rol meer spelen bij de vraag 
richt, deze de eerste verantwoorde- te boven zal gaan. Afstemming op, miljoen inwoners, naar en het aanbod van bepaalde 
lijkheid voor zijn gezondheid zelf maar ook toetsing aan het beleid van Een stelsel van regionale budgette- soorten zorg.  
seer  in handen te geven, andere departementen zal vaak ring, waarbij in een regio (binnen na- Anderzijds zal de invloed van het 
Niet alleen van de-samenleving, ook noodzakelijk blijken; het ministerie der te stellen grenzen) kan worden particulier initiatief op de regionale 
van de professionele hulpverleners van V en M dient daarbij een stimule- beslist welke projekten met de be- besluitvorming via een , ,zware" ad- 
wordt dus een mentaliteitsverande- rende en soms coördinerende rol te schikbare middelen worden gefinan- viescommissie moeten worden ge- 
ring gevraagd, en wel in die zin dat vervullen. cierd, sluit hierop aan. Bij de plan- waarborgd. 
deze zijn diensten gaat richten op het Gezondheidsvoorlichting en -op- ning van de gezondheidszorg (afwe- Zowel de werkers in een instelling, 
verlenen van steun aan de zelfver- voeding (GVO) is het belangrijkste ging van prioriteiten en kwaliteits- als de omgeving van de instelling 
zorging. 
De professionele hulpverlening kan 

middel om de bestaande, scheve 
machtsstruktuur hulpverlener-pa- 

bewaking) is een grotere inspraak 
van de consument gewenst. Regeling 

dienen invloed te hebben op de wijze 
waarop het bestuur van de instelling 

inzicht geven in gezondheid, versto- tiënt te corrigeren. Daartoe dient de- daarvan is evenwel niet eenvoudig, wordt samengesteld. Gedacht kan 
ring van gezondheid en eigen her- ze GVO zo dicht mogelijk bij de be- Grotere consumenteninspraak kan worden aan een open sollicitatie 
stelmogeljkheden; zij kan de mens volking, d.w.z. in de eerste lijn plaats in de eerste plaats worden bewerk- voor vrijkomende bestuurszetels, 
leren z'n eigen mogelijkheden te be- te vinden; daarnaast dient GVO in stelligd via de politiek gekozen orga- rekening houdend met voordrachten 
nutten en vragen om hulp eerst te elk direct contact van hulpverleners nen als provinciale staten en ge- uit de ondernemingsraad en uit de 
richten op de mogelijkheden in de met andere echelons aandacht te meenteraden. professionele staf. 

krijgen. .Dit vraagt: 



Binnen een orgaan af instelling 
moeten management, onderne-
mingsraad en professionele taf sa-
men verantwoordelijkheid dragen 
-voor de kwaliteit van de zorg en voor 
het doelmatig functioneren van 
hulpverlening. Binnen instellingen 
dient er een instantie te komen, 
waarbij. patiënten/cliënten zich kun-
nen vervoegen voor informatie over 
onderzoek en behandeling, voor het 
geven van commentaar of voor het 
uiten van klachten. 

7.4. Geestelijke gezondheidszorg 
In de visie van D'66 dient het beleid 
t.a.v. de geestelijke gezondheids-
zorg te rusten op de volgende pun- 
ten: - - 

- patiëntenrecht (zie par. 7.9.);' 
- 

— volle aandacht voor activiteiten 
aan de basis; 
-- aandaêht voor de eigen identiteit 
van de bestaande instellingen; - 

- zakelijke afstemming op elkaar, 
functionele samenwerking met (waar 
mogelijk) overheidssteun, en (waar 
nodig) de ,,zachte.,zweep" der over-
heid, zowel met betrekking tot de 
cliënten als met betrekking tot de 
werkers (arbeidsvoorwaardenbe- 
leid). - - - 

Vergeleken bij de bestaande situatie 
zal er voor zo'n beleid nogal wat 
moeten worden omgebogen. Enkele 
knelpunten in de geestelijke gezond-
heidszorg, zoals deze zich nu in de 
praktijk voordoen, zijn: 
a. Onder de druk van modernisti-
sche ontwikkelingen dreigt de. ,,ou-
derwetse" voor- en nazorgtaak te-
loor te gaan. Juist in het huidige, ge-
compliceerde maatschappelijke be-. 
stel hebben de patiënten die opgeno-
men zijn geweest extra aandacht no-
dig. Intensieve versterking van de 
contacten met de eerste lijn, kan aan 
dit. moeilijke werk nieuwe dimensie 
geven. - 
b. De ,,Oude" medische stand was 
in het algemeen wel op patiënten ge-
richt en • continu bereikbaar. Het 
alom gevoelde probleem - van de 

- steeds minder voorkomende 24-
uursbereikbaarheid dient zo spoedig 
mogelijk te worden opgelost. 
c.. Een speciaal knélpiint vormt op 
dit moment de geestelijke gezond-
heidszorg voor adolescenten (12-19-
jarigen): een signaal van de grote in-
nerlijke -nood bij  de jeugd, zijn de 
aantallen gelukte en de nog grotere 
aantallen niet-gelukte zelfmoorden. 
De jeugdgezondheidszorg dient al-
gemeen tot het voortgezet onderwijs 
te worden uitgebreid- De jeugd-
werkloosheid behoeft hierbij extra 
aandacht. Crisisopvangcentra, kli-
nieken voor adolescenten en psy-
chotherapeutische hulp voor deze 
groep zijn vaak met een lantaarntje te. 
zoeken. 
d. Ook de geestelijke gezondheids-
zorg voor ouderen laat zeer te wensen 
over.. Ten aanzien van de geriatrie 
kunnen we opmerken, dat hier meer 
aan preventie kan worden gedaan. 
Onderzocht moet worden of geriatri-
sche diensten niet binnen diensten 
voor geestelijke gezondheidszorg 
kunnen functioneren. - 

e. Een groot aantal andere mensen 
geraakt in de WW, de WWV en de 
WAO. Bedrijfsverenigingen, artsen 
van het GAK en de GMD die met 
deze mensen worden geconfron-
teerd, zouden een betere koppeling 
naar goede psychOhygiënische be-
geleiding moeten maken, mede ge-, 
zien de grote toename van deze ge-
vallen. De opvang bij arbeidsonge-
schiktheid moet in een zo vroeg moge-
lijk stadium plaatsvinden. (GGZ,  
OAK,  GMD, arbeidsbemiddeling 
enz.) Dit moet al tijdens de Ziekte-
wetperiode beginnen, wil een vicieu-
ze cirkel van doffe ellende worden 
voorkomen. 

7.5. Eerste- en tweede-lijns gezond-
heidszorg 
Eerste en tweede lijn behoren tot één 
systeem van gezondheidszorg; bin-
nen .dit systeem zijn ze wederzijds 
afhankelijk en beïnvloeden ze elkaar 
onderling. In besluitvorming binnen 
en maatregelen van beide lijnen, 
dientaan deze samenhang gestalte,te 
worden gegeven. Hierbij moet wor-
den voorkomen, .dat de tweede lijn 
taken vervult die ook in de eerste lijn 
kunnen worden gedaan. 
In de eerste lijn moeten mogelijkhe-
den worden geschapen voor voor-
lichtingsactiviteiten: het bieden van 
inzicht in .gezondheid en ziekte en 
het leren hanteren van eigen moge-
lijkheden zijn van grootbelang voor 
het herstel van de zelfverzorging. 
Een .discussie met de niet-erkende 
$eneeswijze.en de erkenning ervan, 
moet in dit licht niet uit de weg wor-
den gegaan. Een versterking van de 
eerste lijn moet beginnen aan de ba-
sis, vanuit het ,,veld" gedacht: niet 
een betere opleiding. Zowel voor de 
basisopleiding, als voor de beroeps-
opleiding tot huisarts, is een extra-
murale opleiding in „het veld-, die 
wat betreft faciliteiten gelijkwaardig 
is aan de opleiding binnen het aca-
demische ziekenhuis wenselijk. Ook 
de opleiding van andere eerstelijns 
werkers -. maatschappelijk werken-
den, wijkverpleegkundigen - -moet 
meer worden toegespitst op de (toe-
komstige) behoeften van de eerste 
lijn.  

Samenwerkingsverbanden in de eer-
ste,ljn moeten worden gestimuleerd. 
Bij alle samenwerkingsvormen dient 
de hulpvrager een betere toegang tot 
de besluitvorming te hebben. 

7.6. Geneesmiddelenvoorziening 
Voor een doeltreffende geneesmid-
delenvoorziening is een goed samen-
spel nodig van producenten voor 
schrijvers, distributeurs en gebrui-
kers:-De overheid heeft daarbij een 
belangrijke, regulerende rol. 
Nieuwe geneesmiddelen dienen uit-
sluitend een voorlopige registratie te 
krijgen; op die manier kan een mid-
del na enkele jaren praktijk nogmaals 
op zijn bijwerkingen en doelmatig- 
heid Worden beoordeeld. - 

De farmaceutische industrie is inter-
nationaal zeer vertakt. Sommige on-
gewenste situaties met name wat 
betreft de prijsstelling - zijn daar-
door moeilijk te corrigeren. 

- 
Het is 

daarom gewenst, de overheid door, 
aanpassing van -het octrooi- en het 
merkenrecht meer invloed te geven 

op de beschikbaarheid van genees-
middelen tegen-  redelijke prijzen. 
Het is begrijpelijk dat de farmaceuti-
sche industrie door reclame te ma-
ken haar afzet probeert te bevorde-

-ren. Het is een taak van de overheid 
onjuiste en laakbare aanprijzingen 
die niets met het middel, Van doen 
hebben—zowel naar de gebruiker als 
naar de voorschrijver toe - te voor-
komen, d.w.z. te verbieden.. - 

De farmaceutische groothandel is bij 
haar inkoop van geneesmiddelen 

- voornamelijk aangewezen op - de 
firmaceutisçhe indUstrie; zij is daar-
door gebonden aan een bepaalde 
prijsstelling. Het verdient overwe-
ging een Rijksinkoopbureau voor 
geneesmiddelen in te stellen om in-
zake de prijsstelling sterker te staan' 
tegenover de farmaceutische indus- 
trie.., - 

Door hun keuze bepalen de voor-
schrijvers van het geneesmiddel een 
groot deel van de kosten van de ge-
neesmiddelenvoorziening. Die keu-
ze wordt gemaakt op grond van al-
lerlei, 'niet-meetbare overwegingen. 
De huidige, vrijwel onbeperkte vrij-
heid bij het voorschrijven 'van - ge 
neesmiddelen .dient te- worden .ver-
minderd. Te denken 'valt aan een 
pakket van ongeveer 4000 afleve-
ringsvormen., 
De,. voorschrijver van het genees-
middel is ei  al's  eerste verantwoor-
delijk voor dat de gebruiker/patiënt 
uit-leg krijgt over doel en zin van de te 
geven behandeling. Alleen 'op die 
manier . kan . de gebruiker/patiënt' 
WCKC1jK Dij ue merapie worden be-
trokken. 
Het is noodzakelijk de belangen bij 
het voorschrijven van geneesmid-
delen en de belangen bij het afleve-
ren ervan gescheiden te houden. Wij 
menen dat ziekenfondsen geen eigen 
voorzieningen moeten exploiteren' 
en dat evenzo het instituut van de 
apotheekhoudende huisarts slechts 
in beperkte mate moet blijven be-
staan. 
De rol van de apotheker bij het be-
waken van de kosten van de genees-
mddelenvoorzieningen dient 

- te 
worden versterkt. Dit houdt o.a. in 
dat de apotheker .een actieve rol zou 
dienen te spelen bij de voorlichting 
aan voorschrijvers van geneesmid-
delen, zowel voor' wat, de therapeuti-
sche aspecten als de kostenaspecten 
van het voorschrijven betreft.,' 
Het beroepsinkomen van de apothe-
ker dient niet af te hangen van de 
omzet van de apotheek. Het werken' 
in loondienst dient niet te, worden af- 
gewezen. - 

Er dient een wettelijk vestigingsbeleid 
te komen voor apothekers; bij zo'n 
beleid zou moeten worden gestreefd 
naar een compromis tussen een goe-
de bereikbaarheid van de apotheek 
en de mogelijkheid van een goede 
beroepsuitoefening, een en ander in 
overleg met de gemeente. 
De drogist voorziet bij zelfmedicatie 
aantoonbaar in een behoefte. Er die-
nen waarborgen te zijn dat de ge-, 
bruiker die geneesmiddelen betrekt 
van de drogist, een duidelijke en 
goede gebruiksaanwijzing krijgt 

7.7. Verpleegkunde 
Om het tekort -aan verplegend/ver-
zorgend personeel in de intramurale 
gezondheidszorg, althans voor een 
groot deel, op te heffen, bepleit D'66: 
- efficiënte arbeidsverdeling; 
- reorganisatie; - 

- afstemming van het personeelsbe-
stand per afdeling op de behoefte van 
het moment. 

7.8. Onderwijs en onderzoek 
-Op organisatorisch gebied zal het tot 
een betere integratie .van de ver-
schillende opleidingen in de gezond-
heidszorg moeten komen,' zowel 
,horizontaal" (bijv. de verschillen-

'de HBO-opleidingen) als ,,vei-ti-
caal" (LBO, MBO, HBO universi-
tair en postacademisch). 
Dit zou kunnen worden verwezen-
lijkt door een Raad voor de opleidin-
gen in- de gezondheidszorg, waarin 
zitting zouden dienen te hebben 
a. de belanghebbende ministeries 
& W, Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne, eventueel ook CRM en Land-
bouw); 
b. -de verschillende opleidingsinsti-
tuten (medische faculteiten, andere 
universitaire opleidingen in de ge-
zondheidszorg, HBO- en MBO-op-
leidingen); 

c. de instellingen van gezondheids- 
zorg; - 

d. de beroepsgroeperingen; 
e. - de consumenten van de gezond-
heidszorgen 
f. studerenden. 
Deze raad zou een zwaarwegende 
adviestaak moeten krijgen bij de af-
stemming van de verschillende op-
leidingen op elkaar, een op.de  be-
hoeften in de gezondheidszorg geba-
seerd toelatings- en selectiebeleid en 
bij de erkenning van opleidingen en 
landelijke examens - 

Er dient een verplichte nascholing te 
komen voor alle werkers in de ge-
zondheidszorg. . 

Interdisciplinaire sãmenwerkina  
geïndividualiseerde gezondheids-
zorg, preventieve gezondheidszorg 
en maatschappelijke ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg dienen on-
derdeel van elk onderwijspakket te 
vormen. 
De oprichting van meer gerichte op-
leidingen in de. openbare gezond-
heidszorg dient te worden gestimu-
leerd. Daarbij moeten ook beleid en 
beheer tot het lesprogramma beho-
ren.. 
Onderzoek in de gezondheidszorg is.  
noodzakelijk. Gezien de sterke in-
ternationale ontwikkeling van hét 
onderzoek, zal voor ons land slechts 
een beperkte rol zijn weggelegd. Dat 
'wil niet zeggen dat de beschikbare 
mogelijkheden niet zo goed mogelijk 
zouden moeten worden benut. Mede 
gezien de beperkté middelen vraagt 
de invulling daarvan echter een dui-
delijk landelijk beleid; zo'n beleid, 
waarbij ook concentratie op bepaal-
de terreinen moet plaatsvinden, ont-
breekt op dit moment vrijwel geheel. 
In de visie van D'66 zullen daarnaast. 
vooral de volgende onderzoeksge-
bieden moeten-- worden gestimu- 
leerd: - 
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- onderzoek naar mogelijkheden tot Ad b. Gebruikersheffingen De wet dient abortus niét aan ter- 7.13. Alcohol en drugs 
versterking van de eerste lijn; van vele consumptieartikelen is be- mijngrenzen te binden, dezé zijn Gezien de schade die alcohol aan in- 
-. onderzoeknaarverbeteringvande kend dat zij ziekteverwekkend wer- schadelijk voor een goede huipver- dividu en samenleving toebrengt, is 
structuur van de Nederlandse volks- ken en daardoor de druk op de ge- lening en tasten de mondigheid van het dringend noodzakelijk het ge- 
gezondheid; 

. zondheidszorg Vergroten. de burger (hulpvrager zowel als bruik ervan terug te dringen. Dat kan 
- onderzoek op het terrein van de Te denken valt aan tabaksartikelen, hulpverlener) aan. alleen door de gebruikers via voor- 
eerdervermelde preventie en GVO alcohol en vetten. Voor een deel Evenmin dient wettelijk voorge lichting van de mogelijk schadelijke 
(zie par. 7.2). worden deze artikelen reeds - zij het schreven te wordeti dat de ingreep gevolgen te overtuigen: verhoging 

om andere redenen - belast. Door uitsluitend in een ziekenhuis plaats van de accijns  leidt niet tot drempel- 
7.9. Patiëntenrecht toepassing van het omgekeerd pro- mag vinden, aangezien vaststaat dat verhoging. De reclame voor alcol- 
De volgende grondrechten zullen in fijtbeginsel, d.w.z. de gebruiker be- klinische behandeling een uitsteken- holhoudende dranken dient te wor- 
de visie van D'66 voor de hulpvrager taalt, kan worden bereikt dat dege- de mogelijkheid is. Aangezien abor- den beperkt, terwijl in die reclame 
gewaarborgd moeten worden: nen die gebruik maken van deze tus beschouwd moet worden als een duidelijk gemaakt dient te worden 
- recht op informatie, ziekteverwekkende consumptiearti- gewone medische ingreep, dient de- dat alcohol de gezondheid kan scha- 
-. recht op zelfbeschikking, kelen een extra bijdrage leveren aan ze ook in het ziekenfondspakket te den. Op alle verpakkingen van alco- 
- recht op privacy, de dienstverlening die nodig is om wo}den opgenomen. Daarvoor is het holhoudende dranken dient het alco- 
- recht op vrije keuze van de hulp- hen na consumptie weer op de been noodzakelijk dat abortusklinieken holpercentage duidelijk vermeld te 
verleners, te helpen. onder een stelsel van erkenningen staan, het verdient aanbeveling er 
- recht op klachtenbehandeling, In dit verband is het volgende ge- gebracht worden, waarbij de criteria ook op te vermelden bij welke dage- 
- rechtop bescherming bij research, wenst: formeel en niet-repressief dienen te ljkse of wekelijkse dosis de risico's 
Deze rechten zijn deelrechten van - beëindig alle andere betalingen uit zijn. sterk worden vergroot. 
het basisrecht op goede continue sociale verzekeringen en subsidies Artsen en verpleegkundigen dienen Op praktische gronden maken we 
zorgverlening. Erkenning van deze t.b.v. gezondheidszorg; het recht te behouden een ingreep te een onderscheid tussen het maat- 
r'ehten maakt de hulpvragers inon- - laat een evenredig deel van de  ac-  weigeren, maar zijn dan wel ver- schappelijk geaccepteerde middel 

r engezondheidsbewust. Dit is cijnzen als inkomsten komen van de plicht voor doorverwijzing zorg te alcohol en de niet-geaccepteerde 
nudig om tot gelijkwaardiger ver- begroting van de Minister van dragen: in geen enkel geval mag de middelen als de opiaten (morfine, he- 
houdingen te komen in de hulpverle- Volksgezondheid (gebruikershef- vrouw ,in de kou" blijven staan. roïne), de stimulantia (amfetaminen, 
ningsrelatie. fing); Mindeiarigen dienen een eigen be- cocaïne) en de bewustzijnsverande- 

- leg op ziekteverwekkende con- slissingsrecht te hebben, buitenland- rende stoffen (LSD-achtigen, hen- 
.7.10. Financiering sumptieartikelen een gebruikershef- Se hulpvragers mogen noch geweerd, nepprodukten). Bij de maatschappe- 
Het is dringend noodzakelijk de fi- fing, zodat niet-gebruikers niet be- noch geweigerd worden. Aan de lijk niet geaccepteerde drugs is het 
nancieringsbronnen van de gezond- hoeven mee te betalen aan de extra verwekker dient géén vetorecht toe- nuttig een onderscheid te maken tus- 
heidszorg te beperken tot: dienstverlening t.b.v. de welgebrui- gekend teworden. Dit laatste wil niet sen de middelen waarvan de risico's 
a. een volksverzekering tegen kers: zeggen dat er in normale omstandig- individueel en maatschappelijk  on- 
ziektekosten c.q. betaling uit de al- heden tussen vrouw en verwekker aanvaardbaar zijn (opiaten, stimu- 
gemene rijksmiddelen; Ad c. Eigen bijdrage geen overleg zal plaatsvinden. lantia, LSD-achtigen) en de midde- 
b. een gebruikersheffing; Via belastingheffing en gebruikers- len waarvan de risico's aanvaard- 
c. een eigen bijdrage. heffingen wordt het basispakket van 7.12, Euthanasie baar kunnen worden genoemd (hen- 
In de Gezondheidswet wordt het dienstverlening t.b.v. de gezond- D'66 gaat uit van het principe dat een nepprodukten), 
recht op de bereikbaarheid van een heidszorg gefinancierd. Van een ieder zijn leven mag inrichten op ba- De hulpverlening aan drugsverslaaf- 
basispakket van gezondheidszorg aantal gezondheidszorgdiensten is sis van zijn eigen levensovertuiging, den dient niet te geschieden vanuit 
voor elke Nederlander gegaran- echter bekend dat zij meer het ka- In dat licht diënt ook ieders recht op ideologische uitgangspunten: ze 
deerd. In het kader van een demo- rakter van „luxe consumptie" heb- een eigen keuze ten aanzien van zijn dient uit te gaan van de situatie en de 
cratische besluitvorming is het van ben. sterven volledig gerespecteerd te mogelijkheden van de gebruiker. De 
het grootste belang dat de financìe- Daarenboven stelt een gedeelte van worden. hulpverleningsmogelijkheden moe- 
ring van dit basispakket uit de alge- de bevolking extra voorzieningen, De erkenning van dit zelfbeschik- ten kunnen variëren tussen een 
mene middelen, via de begroting van zoals een éénpersoonskamer bij op- kingsrecht van de patiënt houdt ook drugvrij programma en gecontro- 
de Minister van Volksgezondheid, name in een ziekenhuis, zeer op in dat hem de vrijheid toekomt de leerde dagelijkse verstrekking. Als 
wordt geregeld. prijs. In de meerkosten van deze hulp van anderen in te roepen, d. w. z. alternatief moet de verstrekking van 
Daartoe staan een volksverzekering dienstverlening, die uitgaat boven het recht op euthanasie. heroïne dus kunnen worden toege- 

'n ziektekosten c.q. betaling uit het basispakket en op zich voldoet Onder euthanasie verstaan we het staan. 
algemene rijksmiddelen en een aan een maatschappelijke behoefte, opzettelijk levensbeëindigend han- Mede als gevolg van de illegaliteit 

gebruikersheffing, open. zal door de betrokken consument delen of het opzettelijk nalaten van waarin het drugsgebruik verkeert, 
zelf moeten worden voorzien. Ver- levensrekkend handelen bij een  on-  begeleidt een hoge criminaliteit het 

Ad a. Volksverzekering c.q. belas- zekering via een aanvullende polis geneeslijke patiënt, in diens eigen gebruik. Vermindering daarvan is 
tingheffing met kostendekkende premie moet belang. dringende noodzaak. Duurzame 
Zonodig vooruitlopend op daartoe te mogelijk zijn. Onder vrijwillige euthanasie ver- vermindering van de criminaliteit 
nemen andere wettelijke maatrege- staan we het uitvoeren van euthana- lijkt niet te bereiken door intensive- 
len (zie blz. 29 par. 1.2.2.) kan dit als 7.11. Abortus sic met uitdrukkelijke en geldige in- ring van opsporingsakties, maar uit- 
volgt snel gerealiseerd worden: Naar de opvatting van D'66 is abor- stemming van de betrokkene. De be- sluitend door het wegnemen of af- 
- neem een basispakket gelijk aan tus toelaatbaar. Bij de afweging schikkingsbevoegdheid van de zieke zwakken van de onderliggende oor- 
dat van hçt ziekenfonds op in de par- m.b.t. het al of niet (laten) verrichten of stervende mens, mag hem bij zijn zaken. 
tikuliere ziektekostenverzekering en 
breng dit pakket onder de werking 

van deze ingreep, dient de ,,argu- eigen naderende einde niet ontno-
mentatie van de vrouw" zwaarder te men worden en voorkomen dient te 

Van de ziekenfondswet. wegen dan het ,,belang van de worden dat dit recht door hulpverle- 
- integreer de ziekenfondsheffing vrucht". De vrouw beslist, de arts ners ontkracht of,  ontkend wordt. 
met de heffing AWBZ, d.w.z. inning dient, in het belang van een goede Het toekennen van het recht op zelf- 
Via de Belastingdienst; hulpverlening, haar verzoek uitslui- beschikking aan de patiënt, impli- 
- breng deze inkomsten onder bij de  tend  te toetsen aan het criterium ja - ceert een recht op informatie. Dit 
begroting van de Minister van tenzij. De ingreep is in medisch- houdt niet alleen in de informatie 
Volksgezondheid;. technisch opzicht gelijk aan andere over behandelingsmogelijkheden en 
- hef de Ziekenfondsraad op, door medische ingrepen en behoeft als de te verwachten resultaten daarvan, 
de accountantscontrôle op de zie- zodanig daarom geen apart wettelijk maar ook die over de mogelijkheid 
kenfondsen onder te brengen bij de kader. Het is duidelijk dat abortus van euthanasie. 
Rijks Accountantsdienst, of de Re- dan ook uit de strafwet dient te ver- Euthanasie dient niet strafbaar te 
kenkamer en de overige taken van de dwijnen: zijn, indien aan de volgende voor- 
Ziekenfondsraad, zoals de bepaling a. er is een duidelijke behoefte aan waarden is voldaan: 
van verrichtingen, verstrekkingen en liberalisering; a. de hulp wordt door een arts gege- 
erkenningen, bij de Minister van b. er is geen taak voor de strafwet, ven' 
Volksgezondheid. waar nodig voldoet het medisch b. de euthanasie vindt plaats op uit- 

tuchtrecht: drukkeljk verzoek van de patiënt; 
C. strafrechterljke aspecten zijn een c. de patiënt bevindt (bevond) zich 
bedreiging voor goede hulpverle- i n de laatste fase van zijn leven. fling.  
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