
POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 

Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

DE FORMATIE 
door Jan Terlouw 

D'66 heeft nogniet zo'n lange, maar wel 
een gevarieerde geschiedenis. 
Toch is één ding steeds onveranderd 
gebleven, nl. onze fundamentele doel
stelling om de democratie verder te 
ontwikkelen. Het is om die reden dat 
ons congres, ook weer voor de laatste 
verkiezingen, duidelijk heeft willen uit
spreken wat wij met de stem van de 
kiezers zouden willen doen. 
Ik krijg veel brieven van mensen die het 
onverstandig van ~ns vinden dat we een 
kabinet van CDA/VVD/D'66 hebben 
uitgesloten. Zo'n kabinet zou immers 
gemakkelijk te formeren zijn geweest, 
zeggen ze. Die mensen vergeten hoe 
belangrijk het is dat de PvdA medever
antwoordelijkheid neemt voor het 
noodzakelijke matigingsbeleid. Maar 
vooral vergeten ze dat, meer dan in het 
verleden, verkiezingen behoren te gaan 
over een duidelijke, herkenbare keus. 
Een politieke partij mag tegenover de 
kiezers niet vrijblijvend zijn. Toen we 
dan ook in onze resolutie schreven dat 
we zouden proberen een kabinet van 
CDA/PvdA/D'66 tot stand te brengen, 
was dat niet om een andere politieke 
partij te verketteren of uit te sluiten, 
maar om de 26ste mei te maken tot een 
werkelijk politiek keuzemoment. 

Sinds de dag van de Tweede Kamerverkie
zingen hebben we dan ook consequent en 
hardnekkig geprobeerd het door ons 
beoogde kabinet tot stand te brengen. Om 
dat te bereiken heeft de fractie er o.a. mee 
ingestemd om Van Agt als premier te ac
cepteren. Gemakkelijk was dat niet. Niet 
omdat we iets tegen de persoon Van Agt 
zouden hebben, wel omdat het de politieke 
duidelijkheid bepaald niet ten goede komt 
als dezelfde man aan verschillende politie
ke combinaties leiding geeft. Om die reden 
hebben we dan ook €en beroep op hem 
gedaan om wel zijn talenten maar niet zijn 
naam aan het nieuwe kabinet te geven. Pas 
toen bleek dat de formatie niet zou kunnen 
lukken zonder Van Agt als premier, zijn we 
over onze bezwaren heengestapt. 

Op het moment dat ik dit schrijf (vrijdag 21 
augustus) is de formatie mislukt. Gebleken 
is dat een meerderheid van de leden van de 
Tweede Kamer op basis van wat aan pro
grammatische overeenstemming is bereikt 
het door ons beoogde kabinet tot stand wil 
zien komen. De reden van de mislukking is 
naar mijn vaste overtuiging vrijwel uit
sluitend dat Van Agt in dat kabinet geen 
vertrouwen heeft. De aarzeling die wij 
steeds hebben-gehad over hem als premier 
blijkt terecht te zijn. Het oordeel van één 
man mag geen belemmering zijn om een 
kabinet tot stand te brengen dat een meer
derheid van bet parlement wenst, om nog 
maar niet te spreken over de bevolking die 
de partij, die als enige deze combinatie 
heeft bepleit, met negen zetels winst be
loonde. 
lk weet niet hoe de kabinetsformatie ver
der zal verlopen, maar ik stel er prijs op 
toch iets te zeggen over wat wij op 19 au
gustus hadden bereikt. 

Ronduit gunstig 
De afspraken dje gemaakt zijn gedurende 
de informatieperiode zijn m.i. voor 0'66 
lang niet slecht. Natuurlijk hebben we pro
grammatisch concessies moeten doen, 
maar in het eindresultaat is veel van ons 
verkiezingsprogramma teru~ te vinden. 
Een zetelverdeling van de ministersposten 
volgens de formule 6/6/3, en van de staats
secretarisposten volgens de formule 7/7/3 
is ronduit gunstig te noemen. We zullen 
daarbij vertegenwoordigd zijn in de so
ciaal-economische driehoek met een mi
nister en een staatssecretaris, in de ruim-

In het hart: 
Wat doet de PSVI? 
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1981 

verschijnt 9 x per jaar 

lelijke sector evenzo, in de buitenland
sector met een minister en in de binnen
landsector met een staatssecretaris. 
De post defensie hadden we liever niet ge
kregen en het is teleurstellend dat de grote
re partijen deze verantwoordelijkheid 
hebben afgeschoven. Daar staat tegenover 
dat het een belangrijk departement is en de 
defensieproblematiek geniet binnen D66 
zoveel belangstelling dat we het nemen van 
de verantwoordelijkhejd voor die post niet 
mogen schuwen. ln Hans van Mierlo heb
ben we bovendien een uitstekende minis
terskandidaat voor het betreffende depar
tement. 

Alle afspraken openbaar 
Het verloop van de formatie tot nu toe 
heeft een minder open karakter dan in 1977 
het geval was. Hier en daar heeft dat irrita
tie gewekt, zeker niet in de laatste plaats in 
deppen partij die 0'66 is. Het was de keu
ze van de informateurs, waarmee ik heb 
kunnen instemmen om de volgende reden. 
Er zijn geen afspraken gemaakt, en er zul
len in mijn bijzijn geen afspraken worden 
gemaakt die niet openbaar zullen worden. 
Dat is waarom het wezenlijk gaat. Een ze
kere vertraging in de verslaggeving is te 
billijken als daardoor de formatie zelf 
wordt versneld. Want we hebben haast. 
Niet altijd tot vreugde van de gespreks
partners hebben we steeds initiatieven 
genomen om de vaart er jn te houden. 
Trouwens, ook de informateurs en de for
mateurs hielden van opschieten en - of
schoon ik ook verschillende punten van 
kritiek zou kunnen uitoefenen- heb ik veel 
waardering voor de wijze waarop ze hun 
werk hebben gedaan. We hebben haast, 
want 1982 mag.geen verloren jaar worden 
voor njeuw beleid . Prinsjesdag is de 
grondwettelijke datum waarop de begro
ting '82 moet worden ingediend. Het zal 
niet mogelijk zij'n daarop nog vóór Prins
jesdag invloed uit te oefenen, maar ook na 
Prinsjesdag is het nog mogeJjjk met een 
aanvullende begroting te komen. 
Als u dit leest zal de volgende stap in de 
formatie zijn gezet. Koningin Beatrix heeft 
inmiddels mr. De Gaay Fortman Sr. tot 
nieuwe informateur benoemd.lk weel niet 
hoe bet verder zal gaan. De fractie van 
0'66 zal met alle inzet bljjven proberen bet 
nieuwe, en alleen door ons in de campagne 
regelrecht bepleite kabinet , tot stand te 
brengen, onder voorwaarde dat D'66 zich 
daarin naar evenredigheid kan herkennen 
en verder zo gauw mogelijk. • 
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KANDIDATEN GEVRAAGD 
Vacatures in besturen en commissies 

Op de Algemene Ledenvergadering 
van 13 en 14 november 1981 te 
Amersfoort zal reglementair in een 
aantal vakatures moeten worden 
voorZien. 
De kandidaatstelling wordt hierbij 
geopend en sluit 9 oktober 1981 om 
17.00 uur. 
Kandidaatstelling dient te geschie
den door middel van een ingevulde 
en ondertekende vragenlijst, die op 
verzoek door het landelijk secreta
riaat wordt toegezonden. 
Nadere informatie over de taken van 
het Dagelijks Bestuur kan worden 
ingewonnen bij het landelijke secre
tariaat, of worden ingewonnen bij de 
huidige funktionarissen. 
Publikatie van de gegevens van de 
kandidaten zal helaas niet kunnen 
geschieden in de Tweede Congres 
Democraat. Dit overzicht zal wor
den opgenomen in het Congres boek. 

pagelijks Bestuur 
va·n de Politieke 
Pa'rtij 0'66 
De voorzitter: Henk Zeevalking stelt 
zich herkiesbaar. 
De secretaris buitenland: Pauline 
van Tets stelt zich herkiesbaar. 
De secretaris politiek: Jan van den 
Hazel is niet herkiesbaar. 
Ie publiciteitscoördinator: door tus
sentijds aftreden van Ad van Tiel is 
deze funktie vakant 
Ie penningmeester: zoals de huidige 
funktionaris, Jan Prevoo, bij zijn 
herverkiezing in november 1980 
reeds aankondigde, kan hij wegens 
tijdgebrek zijn laatste periode niet 
volmaken. 
Aangezien de huidige tweede pen
ningmeester, Karel Klaver, zich 
kandidaat heeft gesteld als eerste 
penningmeester, is er eveneens een 
vacature ontstaan voor het tweede 
penningmeesterschap. 

Commissies 
Rapportagecommissie. In deze 
commissie is nog steeds één vakatu
re. Tevens heeft Frans Rogier te 
kennen gegeven af te willen treden 
als lid van deze commissie. 
Geschillencommissie. Bij het ter 
perse gaan· was nog niet bekend of 
Marcel Prop zich herkiesbaar stelt. 
Doeke Eisma: herkiesbaar. 
Johan Hamaker: herkiesbaar. 
Programmacommissie 
Jan ten Brink: niet herkiesbaar. 
Walter Zegveld: niet herkiesbaar. 
Ernst van Altena: herkiesbaar. 
Herman Schaper: herkiesbaar. 
Jan van Loon: niet herkiesbaar. 
Financiële commissie. In verband 
met de verkiezing tot penningmees
ter van de Stichting Wetenschappe
lijk Bureau D'66, trekt Ed Berkhout 
zich terug uit deze commissie 

Politiek Scholings en 
Vormings 
Instituut 0'66 
Martien van Dedem-van der Does: 
niet herkiesbaar. 
Daniëlle van Cleef de Vos: heeft te 
kennen gegeven tussentijds te willen 
aftreden. 

Stichting 
Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 
Reglementair zijn aan de beurt om af 
te treden: 
De secretaris, P.W. van Baarse!, is 
reglementair niet herkiesbaar. 
Vijf leden van het Algemeen Be
stuur: 
B. J. van Eenennaam en Mw. J. 
Soetenhmst-de Savornin Lohman 
zijn reglementair niet herkiesbaar. 
M. van Empel, M. P. Gans en Th. 
Timman zijn reglementair herkies
baar en zij stellen zich herkiesbaar. 
In het voorjaar van 1981 is door het 
Algemeen Bestuur besloten het 
aantal leden uit te breiden. Regle
mentair kan dat bij de SWB D'66 
door "coöptatie". Van deze moge
lijkheid is gebruik gemaakt door A. 
van Hengel, J. F. Jeekel, R. D. Stam 

en R. M. Voncken te verzoeken in 
het Algemeen Bestuur zitting te ne
men. De Algemene Ledenvergade
ring van 13 en 14 november 1981 zal 
de benoeming moeten bekrachtigen. 
Zij stellen zich verkiesbaar. 
Kandidaten voor de funktie van se
cretaris en/of lid van het Algemeen 
Bestuur kunnen informatie inwinnen 
bij het secretariaat van de SWB. te
lefoon 070- 858303. 

d!l~~ AKfiVITEITEN 

Algemene Ledenvergade
ring, De Flint, Amersfoort 
op vrijdag en zaterdag, 13 
en 14 november 1981. 

Kandidaatstelling voor de 
Provinciale Staten 
Op woensdag 31 maart 1982 zullen de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten worden gehouden. Ieder lid van D'66 dat 
tenminste zes maanden voor de sluitingsdatum van de kandi
daatstelling lid is en voldoet aan de wettelijke vereisten voor 
verkiesbaarheid, kan zich kandidaat stellen. De kandidaatstel
ling is geopend sinds 9 juni 1981 en sluit op 9 september 1981 
om 12.00 uur. Voor de aanmelding moet gebruik worden ge
maakt van een standaardaanmeldingsformulier, dat verkrijg
baar is bij het landelijk secretariaat van de partij. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

Kandidaatstelling voor de 
Gemeenteraden 
Op woensdag 2 juni 1982 zullen de verkiezingen voor de ge
meenteraden worden gehouden. Ieder lid van D'66 dat tenmin
ste zes maanden voor de sluitingsdatum van de kandidaatstel
ling lid is en voldoet aan de wettelijke vereisten voor verkies
baarheid, kan zich kandidaat stellen. De kandidaatstelling is 
geopend sinds donderdag 20 augustus 1981 en sluit dinsdag 20 
oktober 1981 om 12.00 uur. 
Voor de aanmelding moet gebruik worden gemaakt van een 
standaardaanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is bij het 
landelijk secretariaat van de partij. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR. 7- SEPT. 1981 

COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarse!, Jan Goeijen
bier. Maric-Louise Tiesinga, Ed 
Veenstra. Stijn Verbeeck. Mieke 
van Wagenberg, Hugo Versloot. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Mat Ringers. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur. fracties in vertegenwoordigen
de lichamen. het SWB-bestuur. het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven. die steeds de naam van de schrij
ver vermelden. valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
V oorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid ll)ocht dreigen. worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen. voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. !'\iet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 35.- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 4.
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 9 maal 
per jaar. 
Democraat nr. X verschijnt 
7 oktober 19X I 
Sluitingsdatum copy: 
14 september 1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: f !!50.-
1/2 pagina: f .'i00.-
1/3 pagina: f 425,-
1/4 pagina: f 340.-
1/6 pagina: f 2.'i0.
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 18.000 ex. 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 

Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhmnseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



Eerste Congresdemocraat Amersfoort 

Concept Congres-Agenda 
voor de 31 ste Algemene Ledenvergadering van de 
politieke partij Democraten '66 te houden op 13 en 
14 november 1981 in "De Flint" in Amersfoort 

vrijdag 13 november 1981 
19.30 uur: I. Opening door de partijvoorzitter en voor

stellen van de congresleiding. 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie. 
3. Toelichting op de stemprocedure. 

19.40 uur: 4. Beleidsprogram: hoofdstuk GEHANDI
CAPTENBELEID. 

5. FINANCIËN 
a. Begrotingswijziging 1981 
b. Begroting 1982 
c. Advies Financ:iële Commissie. 

20.30 uur: 6. Beleidsprogram: hoofdstuk LANDBOUW 
(congresstuk ECD I) 

22.30 uur: 7. Schorsing van de vergadering. 

zaterdag 14 november 1981 
10.00 uur: 8. Heropening van de vergadering. 

9. Toelichting op de stemprocedure. 
10.10 uur: 10. BESLUITVORMING 

a. Uitgangspunten (congresstuk ECD 2) 
b. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Hoofdst. I, Il, lil, IV, art. 103 lid 2 
en I 10 lid 6. 

11.15 uur: 11. PRESENT A TIE kandidaten voor be
stuursfuncties en vaste commissies. 

I 1.30 uur: 12. Wijziging STATUTEN art.6.c. en art.8. 

11.40 uur: 

12.45 uur: 
13.30 uur: 

lid 2. 
OPENING STEMBUSSEN 

13. Bespreking nota "D'66 en de ACTIE· 
GROEPEN" 
LUNCH 
SLUITING STEMBUSSEN. 

15. EUROPESE partijvorming. (ECD 3) 
14.15 uur: 16. Toespraak PARTIJVOORZITTER. 

Bekendmaking uitslag stemming partij
voorzitter. 

14.45 uur: 17. Actuele POLITIEKE moties. 
15.30 uur: 18. Toespraak van de FRACTIEVOORZIT

TER Tweede Kamer. 
Verslag formatiebesprekingen. 

16.00 uur: 19. UITSLAG STEMMINGEN kandidaten 
besturen en vaste commissies. 

16.15 uur: 20. Sluiting door de partijvoorzitter.' 

Toelichting 
Voorstellen tot wijziging of aanvulling van deze concept
agenda conform art. 13, lid 2 van het Huishoudelijk 
Reglement, kunnen tot vrijdag 9 oktober 1981, 17.00uur 
worden ingediend bij het landelijk sekretariaat. 

Congresreglement 
Toelichting 
Volgens het Huishoudelijk Regle
ment heeft het HB besloten het on
derstaande congres-reglement vast 
te stellen. 
Evenals op de voorgaande congres
sen bevat dit congresreglement al
leen bepalingen die niet in het Huis
houdelijk Reglement (art. 7 t/m 18) 
zijn geregeld. 
Art. I 
Het op 13 en 14 november 1981 te 
houden congres is een Algemene 
Ledenvergadering als bedoeld in art. 
7 van het Huishoudelijk Reglement. 
Artike12 
Moties en amendementen die be
trekking hebben op onderwerpen 
vermeld in de concept -agenda en niet 
zijn goedgekeurd door tenminste één 
Algemene Regiovergadering, moe
ten uiterlijk maandag 26 oktober 
1981 om 12.00 uur op het landelijk 
secretariaat ontvangen zijn. 
Deze moties en amendementen diec 
nen door tenminste vijf leden van 
D'66 ondertekend te zijn en worden 
in het congresboek gepubliceerd. 
Motie en Amendementen dienen op
gesteld te worden volgens het door 
de Rapportage Commissie vastge
stelde model. dat als bijlage bij dit 
reglement is gevoegd. 
Artike13 
De behandeling van moties en amen
dementen geschiedt als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar 
aangewezen lid van D'66 geeft des
gewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent 
degenen. die zich volgens de bij de 
congresleiding berustende sprekers
lijst als spreker hebben aangemeld. 
in volgorde van aanmelding het 
woord. 
3. Het Hoofdbestuur en de Rap
portage Commissie kunnen aan het 
congres een advies omtrent het 
voorstel geven. 
4. De fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van in
grijpendheid in stemming en daarna 
het al dan niet geamendeerde voor
stel. 
5. De fungerend voorzitter brengt 
resoluties en moties over een be
paald agendapunt in stemming als 
alle resoluties en moties over dat 
agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de 
volgorde waarin de resoluties en/of 
moties in stemming worden ge
bracht. 
Artikel 4 
In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet. beslist de 
congresleiding met inachtneming 
van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR. 7- SEPT. 1981 

Bijlage bij congresreglement 
Formulering Moties en Amende
menten 
Amendement 
Nummer I 
lndiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
Voorstel; concept tekst 5 
V ervangen door: 6 
Toelichting 7 
Ondertekenaars 
naam adres handtekening 
(van 5 ondertekenaars) 
Voor overleg met de Rapportage 
Commissie is door indieners hierbij 
gemachtigd ondertekenaar nummer 
... , telefonisch te bereiken onder 
nr. ... 
Toelichting 
ad I. Nummering gebeurt door de 
Rapportage Commissie of het se
cretariaat. 
ad 2. Dit hoeven niet de onderteke
·naars te zijn dit kunnen ook groepe
ringen zijn als afdelingen. werkgroe
pen. regio's. Maar dan moet wel een 
plenaire vergadering van die groep 
het voorstel goedgekeurd hebben en 
moet het voorstel door minimaal vijf 
indieners worden ondertekend. 
ad 3. De woordvoerder hoeft niet 
van te voren opgegeven te worden. 
ad 4. Korte omschrijving van agen
dapunt en onderwerp. alsmede van 
de plaats waar in de congresstukken 
de te wijzigen tekst is te vinden. 
ad 5. Hier exact aangeven welke 
tekst men wil wijzigen/schrappen/ 
aanvullen. 
ad 6. Hier exact nieuw voorgestelde 
tekst aangeven. 
ad 7. Kort, krachtig, maar vooral 
duidelijk' 
NB. 
Bij voorkeur getvpte tekst. Slechts 
één amendement per vel. 
Motie 
Nummer I 
Indiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te ... op. . . a. 
Overwegende dat b. 
Is van oordeel dat c. 
Besluit (spreekt als haar mening uit) 

d. 
Verzoekt (draagt op aan) e. 
Toelichting f. 
Ondertekenaars g. 
naam adres en handtekening (van 5 
ondertekenaars). 
Toelichting 
Voor aantekeningen I t/m 4 zie bij 
amendement toelichting. 
ad a. Standaard tekst, gelijk voor alle 
moties. 
ad b. Overwegingen zijn bedoeld 
om aan buitenstaanders de achter
gronden van het besluit duidelijk te 
maken. of om het besluit goed te 
kunnen uitvoeren. Niet te verwarren 
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met toelichting' 
ad c. Oordeel is al een begin van be
sluitvorming, het geeft aan welke 
weg men wil inslaan. Het besluit 
geeft aan hoe men dat wil bereiken. 
ad d. Zonodig opsplitsen in punten. 
ad e. Als d. nog niet de aanwijzingen 
voor de uitvoering van het besluit 
bevat, hier aangeven wie men daar
mee wil belasten. 
ad f. Kort en krachtig! De toelich
ting maakt géén deel uit van de mo
tie. 
De Rapportage Commissie behoudt 
zich het recht voor de toelichting in 
te korten of achterwege te laten. 
NB. 
Bü voorkeur getypte tekst. Slechts 
één motie per vel. 
PS 
Wat is een motie of een amendement? 
Op letterlijke teksten kunnen slechts 
amendementen worden ingediend, 
die precies aangeven welke tekst 
vervallen, vervangen of aangevuld 
zou moeten worden. 
Voorstellen tot tekstwijzigingen 
kunnen niet per motie worden inge
diend. Moties zijn algemene voor
stellen om het congres een uitspraak 
te laten doen. • 
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Congresstuk ECD 1 

Concept Beleids
programma, onder
deel: Landbouw, 
Visserij en Voedsel
voorziening 

S.O. Inleiding 

5 

10 

Het primaire doel van de land
bouw, visserij en bosbouw is het 
voortbrengen van voedsel en 15 
grondstoffen. De landbouw omvat 
echter meer dan hetgeen zich op de 
boerenbedrijven afspeelt. De pro
duktiekolom voedselvoorziening 
moet in zijn geheel in de beschou- 20 
wingen worden betrokken. Ten
einde deze gehele produktiekolom 
tot uitdrukking te laten komen, 
moet de term "voedselvoorzie
ning" in de naam van het ministerie 25 
worden opgenomen, zodat deze 
voortaan zal luiden: Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening. 
In de Nederlandse economie levert 30 
de landbouw een belangrijke bij
drage aan het nationale produkt en 
de betalingsbalans. De bijdragen 
van visserij en bosbouw zijn aan
zienlijk geringer. Landbouw en 35 
visserij geven nog slechts aan een 
gering aantal mensen direct werk
gelegenheid: deze neemt nog 
steeds af door voortgaande me
chanisatie en automatisering, maar 40 
vooral ten gevolge van een nog 
steeds voortschrijdende sanering 
in de primaire sector van de land
bouw. Indirect verschaffen de 
toeleverende, verwerkende en 45 
distribuerende bedrijven (de "agri
business") nog aan veel mensen 
werk. 
In vergelijking met de andere sec
toren van de economie, zijn de Ne- 50 
derlandse landbouwbedrijven 
kleinbedrijven. zowel gelet op het 
aantal arbeidskrachten. het geïn
vesteerde kapitaal als de bedrijfs
oppervlakte. Door het naoorlogse 55 
landbouwbeleid en om bedrijfs
economische redenen is er sprake 
van een voortdurende toename van 
de bedrijfsoppervlakte en een ver
groting van de factor kapitaal, ten 60 
koste van werkgelegenheid. Bij de 
visserij is er een overeenkomstige 
ontwikkeling. De bedrijfsvereni
ging in de Nederlandse landbouw is 
zeer intensief: mede hierdoor 65 
oefent de landbouw een sterke in
vl-oed uit op het milieu. Intensiviteit 
en hoogwaardigheid zijn ook ken
merken van hetgrootste deel van de 
Nederlandse visserij. 70 
Door de na-oorlogse landbouwpo
litiek, met name sinds de oprich
ting van de Europese Gemeen
schap, zijn grote ontwikkelingen 
op gang gebracht. Verscheidene 75 
doelstellingen van dat gemeen
schappelijk Iandbouwbelcid zijn in 
hoge mate verwezenlijkt zoals een 
voldoende voorzieningsnivcau van 
landbouwprodukten, stabiele 80 

voedselprijzen en een voortduren
de produktiviteitsstijging. De doel
stelling die onvoldoende is verwe
zenlijkt, is het streven naar een re
delijke inkomenspositie van de 
landbouwers. 
Daarnaast heeft het landbouwbe
leid tot problemen geleid die eer
tijds niet waren voorzien of die 
kunnen worden toegeschreven aan 
gewijzigde inzichten. Vastgesteld 
moet worden, dat het behoud van 
werkgelegenheid in de landbouw 
onvoldoende tot beleidsdoelstel
ling is gemaakt. Het inkomensbe
leid heeft gefaald omdat de prijs
aanpassing voor een belangrijk 
deel van de landbouwbedrijven 
over het algemeen te beperkt is 
geweest, een ontwikkeling die niet 
in voldoende mate door de zeer 
grote produktiviteitsstijging kon 
worden gecompenseerd. 
De genoemde grote stijging van de 
produktiviteit, gepaard aan de ver 
doorgevoerde rationalisatie heeft 
aldus een groot verlies van ar
beidsplaatsen tot gevolg gehad. 
terwijl er tegelijkertijd in een aantal 
sectoren overschotten zijn ont
staan. Daarnaast ontwikkelde zich 
de bio-industrie en ontstond er een 
vaak vergaande afhankelijkheid 
van de landbouwers van de toele
verende en verwerkende industrie 
en verarming van natuur en land
schap. 

5.1. Doelstellingen van het 
Landbouwbeleid in Nederland 
In het landbouwbeleid van de Ne
derlandse overheid past een veel
heid van op elkaar af te stemmen 
doelstellingen. De volgende kun
nen - in willekeurige volgorde -
met name worden genoemd: 
- het beheersen van het voorzie
ningsniveau en de prijzen van 
landbouwprodokten 
- het bevorderen van de kwaliteit 
en de variatic van de prodokten 
- het vcrzekeren van voldoende 
inkomen en een zo groot mogelijke 
werkgelegenheid 
- het bevorderen van de leefbaar
heid van het platteland 
- het beheren van natuur en land
schap 
- een bijdrage leveren aan de reali
sering van het nationale produkt en 
de handelsbalans. 
Ter verwezenlijking van deze doel
stellingen moeten de volgende 
voorwaarden met name in acht 
worden genomen: 
- het gebruik van energiebespa
rende produktietechnieken en al
ternatieve energiebronnen 
- terugdringing van het gebruik 
van persistente bestrijdingsmid
delen en het bevorderen van de 
vervanging door minder schadelij
ke middelen 
- het behoud van een zo breed 
mogelijke genetische basis 
- het kweken van ziekte-resistente 
rassen 
- het tegengaan van een overmatig 
gebruik van meststoffen 
- kwaliteitszorg m.b.v. een ade-
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kwate wetgeving 
- het scheppen van ruimte voor 
experimenten met alternatieve 
landbouv. methoden en extensieve 
beheers vormen. 

5.2. Het Europees Landbouw
beleid 
Een gemeenschappelijk Europees 
beleid is van vitaal belang voor de 
Nederlandse landbouv.. Ook v,Jor 
de toekomst geldt dat het Neder
lands Landbouwbeleid een inte
grerend bestanddeel dient te blij
ven vormen van de gemeenschap
pelijke landbouwpolitiek. Allerlei 
opnieuw opduikende ontwikkelin
gen. die v. ijzen op een heimelijk of 
openlijk nationalisme in de EG, 
moeten met kracht worden tegen
gegaan. 
Dat neemt echter niet weg dat het 
Europees landbouwbeleid bepaal
de aanpassingen. niet alleen be
trekking hebbend op markteven
wicht. nodig heeft. 
Met name de in het Verdrag van 
Rome genoemde doelstelling be
treffende het verhogen van de ar
beidsproduktiviteit. dient een min
der centrale plaats in het beleid te 
krijgen. V cel meer nadruk dient in 
de praktijk te worden gegeven aan 
het streven tot een redelijke inko
mensontwikkeling in de Europese 
landbouv.. De inkomensdoelstel
ling mag niet meer enkel afhanke
lijk worden gemaakt van de reali
satie van een hogere arbeidspro
duktiviteit. Met name ook in het 
licht van de gewenste toekomstige 
uitbreiding van de EG. zullen wij
zigingen nodig blijken in de wer
king van de EG-landbouwpolitiek, 
met behoud van de voor haar reeds 
vastgestelde doelstellingen. 
De bestaande doelstelling m.b.t. de 
regionale specialisatie behoudt zijn 
geldigheid. maar dient op een zo
danige wijze te worden nage
streefd. dat de economische voor
delen daaraan verbonden niet wor
den overschaduwd door de moge
lijk negatieve gevolgen zoals een
zijdige produktiestrukturen en ver
starring. Een soepel inspelen op 
gewijzigde omstandigheden en 
doelstellingen moet mogelijk blij
ven. Het streven naar specialisatie 
moet zoveel mogelijk samengaan 
met het behoud van diversiteit en 
wendbaarheid. 

5.3. Relatie tot de Derde We
reld 
De belangrijke bijdrage die de 
landbouw geleverd heeft aan de 
Nederlandse en Europese export, 
dient ook voor de toekomst te wor
den veilig gesteld. Dat neemt ech
ter niet weg dat het streven naar 
een behoorlijke wereldvoedsel
voorziening meeraspekten omvat. 
die een brede aanpak noodzakelijk 
maken. waaraan de EG een we
zenlijke bijdrage dient te leveren. 
Europee'> pmtectionisme is daar
om in principe strijdig met dat stre
ven naar een Nieuwe Internatio
nale Economische Orde. waarbij 



juist de ontwikkeling van de land
bouw een centrale plaats inneemt. 
Dit houdt in dat de gemeenschap 
naar vermogen zijn grenzen open
stelt voor landbouwprodukten uit 
de Derde Wereld. 
Zowel de voedselvoorziening als 
de ontwikkeling van de eigen land
bouw in de Derde Wereld worden 
vergaand gestoord door het feit dat 
de landbouwmarkten van deze 
landen in een ongunstige concur
rentiepositie verkeren t.o.v. die in 
de ontwikkelde landen. Aan de ene 
kant zijn de ontwikkelingslanden 
blootgesteld aan de werking van de 
wereldmarkt; zowel plotselinge 
prijsfluktuaties als struktureellage 
produktprijzen ondermijnen de ei
gen produktie, terwijl ook geen 
weerstand kan worden geboden 
aan de afzet van dumpprodukten 
uit landen met overschotten. Aan 
de andere kant worden de Derde 
Wereldlanden bedreigd door de 
agressieve verkoop van produkten 
waaraan weinig behoefte bestaat. 
Meer nadruk zal moeten worden 
gelegd op internationale regelingen 
van de handel in grondstoffen en 
eindprodokten en op bescherming 
van de markten van Derde We
reldlanden. Hierdoor zal de desin
tegrerende werking van de vrije 
wereldmarkt worden teruggedron
gen en zal reëel perspectief kunnen 
worden geboden op de verwerke
lijking van de N.I.E.O. 
Hoewel het beleid gericht moet 
worden op de ontwikkeling van een 
eigen landbouw in de Derde We
reld en er gestreefd moet worden 
naar zelfvoorziening in vele be
langrijke produkten, blijft het no
dig. buffervoorraden van voedsel 
op te bouwen voor het opvangen 
van calamiteiten in deze landen. 
Dat betekent dat in het kader van 
internationaal overleg, produktie
doelstellingen op wereldschaal 
moeten worden vastgelegd. Daar
bij dient vanuit de ontwikkelde rij
ke wereld de bereidheid te worden 
getoond de minder ontwikkelde 
landen de middelen te verschaffen 
die hun in staat stellen, die structu
rele aanpassingen door te voeren 
om een drastische uitbreiding van 
hun voedselproduktie mogelijk te 
maken. 

5.4. Sociaal-Economisch en 
Structuurbeleid 
Onder de huidige omstandigheden 
dient het landbouwbeleid van de 
EG en dus ook dat van Nederland. 
niet in de eerste plaats gericht te 
zijn op een verdere verhoging van 
de produktiviteit van grond en ar
beid. doch veeleer op een beheer
'>tc. doeltreffende produktie. 
Het gemeenschappelijk markt- en 
prijsbeleid moet de grondslag blij
ven vormen voor het tot stand 
brengen van een beter markteven
wicht en zal tevens als belangrijk
ste instrument moeten blijven gel
den om de noodzakelijke inko
mensverbetering in de landbouw te 
verwezenlijken. 

'Beide doelstellingen behoeven niet 
met elkaar in strijd te zijn. maar 
roepen wel een zekere spanning 
op, zoals dat in wezen evenzeer het 
geval is in de andere sectoren van 
de economie waar immers even
eens getracht moet worden de 
rentabiliteit te vcrzekeren met be
houd van de werkgelegenheid. 
Met name om een sociaal verant
woorde ontwikkeling van de inko
mens mogelijk te maken, dient 
meer aandacht te worden besteed 
aan het structuurbeleid in de land
bouw. Er dient op dat gebied een 
beleid voor landbouw en platteland 
te worden gevoerd, dat gericht is 
op het behoud van zoveel mogelijk 
werkgelegenheid. Het behoud van 
kleine bedrijven door het de boer 
mógelijk te maken neveninkom
sten te verwerven, bijv. uit werk
zaamheden t.b.v. natuur en land
schap, kan daarin in belangrijke 
mate bijdragen. 
De organisatie van kapitaal en ar
beid en de sociale positie van de 
landbouwers kunnen worden ver
beterd door een verdere ontwikke
ling van bijv. bedrijfsverzorgings
diensten en machine-ringen. De 
overheid kan dit stimuleren. 
De landbouw biedt niet alleen in de 
sfeer van de direkte produktie 
werkgelegenheid. Deze wordt ook 
geboden via de toeleverende en 
verwerkende industrie. Deze in
dustrieën zijn veelal goed georga
niseerd, vaak in de vorm van boe
ren-koüperaties (hetzelfde geldt 
voor het financieringscircuit). Hun 
belangen zijn soms strijdig met die 
van de individuele boeren. Sommi
ge industrieën zijn ekonomisch 
zwak; voor zover dit struktureel is. 
dient de overheid te helpen bij het 
oplossen van de knellende proble
men. Andere beschikken over een 
multinationale machtspositie. die 
soms strijdig is met de belangen 
van zowel de producenten als de 
konsumenten, hier en in de derde 
wereld. De voedselvoorziening 
mag niet worden gedomineerd 
door deze ondernemingen. 
De kontraktuele binding van de 
landbouwers aan toeleverende en 
verwerkende industrieën dient, via 
wetgeving, zodanig te worden be
heerst. dat de zelfstandigheid van 
de agrariërs veilig wordt gesteld. 
In feite moeten we vaststellen dat 
het prijsmechanisme niet altijd 
naar behoren is gehanteerd. In een 
aantal sectoren is het gewenste 
marktevenwicht verstoord en bo
vendien zijn de inkomens van veel 
landbouwers achtergebleven bij 
die van de vergelijkbare andere be
roepsgroepen. 
In geval van structurele overpro
duktie dient het gevoerde markt
en prijsbeleid te worden aangepast 
teneinde zowel de inkomens- als de 
marktfunctie optimaal te kunnen 
vervullen. Dit zal onmogelijk blij
ken zonder de aanvaarding van 
produktiebeheersende maatrege
len, die naar gelang de aard van de 
betrokken sector zullen moeten 
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worden vastgesteld. 
In de produktie-sectoren binnen de 
EG met structurele overschotten 
behoren geen subsidies te worden 
verstrekt voor produktieverho
gende investeringen. De subsidië
ring zal vooral gericht moeten 
worden op het bevorderen van de 
werkgelegenheid. verlichting van 
de arbeid, innovatie en kwaliteits
verbetering en op het beheer van 
natuur en landschap. 
Zowel de doelstelling als de organi
satie van de publiekrechtelijke or
ganisaties dienen kritisch te wor
den onderzocht en zonodig gewij
zigd. De vraag naar de noodzaak 
van het publiekrechtelijk karakter 
van deze organisaties alsmede die 
naar het intern democratisch func
tioneren moet daarbij nadrukkelijk 
aan de orde worden gesteld. Tc 
grote verordenende bevoegdheden 
van deze organisaties zijn onge
wenst. 

5.5. Fiscaal beleid 
Inkomen en vermogen staan bij 
kleine zelfstandigen sterk ten dien
ste van het bedrijf. In het fiscaal 
beleid wordt daarmede onvol
doende rekening gehouden, het
geen een bedreiging vormt voor de 
continuïteit van tal van landbouw
bedrijven. Nodig zijn aanpassingen 
op het terrein van vermogensbe
lasting, successierechten en af
schrijvingen. Gedacht kan worden 
aan afschrijving van inventaris op 
basis van vervangingswaarde en 
aan de mogelijkheid om in bepaal
de gevallen eigen kapitaal dat als 
bedrijfsvermogen wordt gebruikt, 
(gedeeltelijk) vrij te stellen van 
vermogensbelasting en successie
rechten. Tevens moet de fiscale 
positie van in het bedrijf meewer
kende gezinsleden worden verbe
terd. 
Specifiek voor de landbouw nood
zakelijke maatregelen zijn: 
- afschaffing van de belasting op 
het zg. pachtersvoordeel bij over
name van bedrijven. indien er van 
reëel besteedbare winst geen spra
ke is; 
- belastingaftrekbare reserverin
gen voor niet vcrzekerbare klima
tologische risico's. 
De WIR is een fiscale subsidiëring 
die geen rekening houdt met klein
schalig karakter van het agrarisch 
gezinsbedrijf. O.a. door middel 
van . ,kleinschaligheidstoeslagen·· 
zijn ongewenste ontwikkelingen 
naar grootschaligheid en produk
tieverhoging versterkt. Hiervan 
hebben de grote bedrijven relatief 
het meest geprofiteerd. Nodig zijn 
aanpassingen. voor zover niet 
strijdig met EG-regels. ten gunste 
van investeringen die zijn gericht 
op vcrbetering van kwaliteit. ar
beidsomstandigheden. de leefom
standigheden van dieren en beheer 
van natuur en landschap. 

5.6. Grondbeleid 
Het grondbeleid moet gericht zijn 
op de beheersing van de markt en 
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de prijzen van landbouwgrond en 
op de instandhouding van het in
stituut pacht. 
Grond is schaars. Beheersing van 
de grondmarkt is noodzakelijk om 
te voorkomen dat alleen de finan
cieel meest draagkrachtigen nog 
grond in handen krijgen. De Wet 
Agrarisch Grondverkeer is hier
voor ontoereikend. Er zal slechts 
sprake kunnen zijn van een werke
lijke beheersing als er geen direkte 
band tussen verkoper en koper is. 
Om dat te bereiken zullen vrijko
mende gronden door een onafhan
kelijke instantie moeten worden 
toegewezen. Voorrang zal daarbij 
moeten worden verleend aan die 
landbouwbedrijven die voor hun 
voortbcstaan vrijkomende gron
den het dringendst nodig hebben, 
d.w.z. kleine en middcnbedrijven. 
Zowel toewijzigingsnormen als 
prijsvaststelling dienen te berusten 
op objectieve en controleerbare 
criteria. 

5.7. Akkerbouw 
In de Nederlandse akkerbouw is de 
laatste decennia een verontrusten
de bouwplanvernauwing opgetre
den: een grote variatie aan gewas
sen heeft plaats gemaakt voor en
kele hoofdgewassen. Dit heeft een 
sterk vergroot risico t.a.v. de in
komens in deze sector veroor
zaakt. 
Via onderzoek. voorlichting en 
door de overheid gestimuleerde en 
gesteunde marktanalyses moet 
wvrden gestreefd naar gewassen
spreiding. Een voorbeeld is de teelt 
van inheemse, eiwitrijke peul
vruchtgewassen. zoals veldbonen, 
waarvoor een toenemend econo
misch perspectief bestaat. 
Een gevolg van de bouwplanver
nauwing in veel akkerbouwgebie
den is een afnemende bodem
vruchtbaarheid door teruggang van 
het organische stofgehalte van de 
bodem. Een milieuvriendelijke bij
drage aan de oplossing hiervan kan 
de toediening van organische mest, 
afkomstig uit overschotgebieden, 
zijn. 

5.8. Tuinbouw en Fruitteelt 
Door de uitbreiding van de Euro
pese Gcmeenschap en de stijging 
van de energieprijzen is de concur
rentiepositie van de Nederlandse 
tuinbouw onder druk komen te 
staan. Om de producenten in de 
gelegenheid te stellen de produk
tiewijze aan de veranderde ener
gie-omstandigheden aan te passen. 
dient de prijsaanpassing van het 
aardgas in de tuinbouw geleidelijk 
plaats te vinden. Een en ander mag 
er niet toe leiden dat de concurren
tieverhoudingen binnen de EG 
worden verstoord. hetgeen immers 
op termijn zou leiden tot een feite
lijke atbraak van de fundamenten 
van de Europese Landbouwpoli
tiek. t.w. het vrije verkeer van 
landbouwgoeden::n. Energiebe
sparende innovatie (o.m. door ras
senonderzoek) moet door de over-



heid worden aangemoedigd en ge
subsidieerd; dit niet in de laatste 
plaats omdat de overheid zelf de 
overschakeling op gas heeft gesti
muleerd. 
Chemische grondontsmetting moet 
worden vervangen door andere 
methoden (stomen, ruimere 
vruchtwisseling); hiertoe noodza
kelijke investeringen dienen ge
subsidieerd te worden. 
De teelt van tuinbouwgewassen in 
sterk vervuilde gebieden moet 
worden ontmoedigd. 
Door de overproduktie van fruit en 
het hoge kostenpeil in Nederland 
bevindt de fruitteelt zich al vele ja
ren in een crisis. De zeer intensieve 
produktie en de verslechterde con
currentiepositie zullen het aantal 
fruitteeltbedrijven in Nederland 
sterk doen afnemen. Het behoud 
van de fruitteelt zal een differen
tiatie van de produktiewijze verei
sen. Aan de ene kant dient een mo
derne wijze van produceren in 
stand te worden gehouden; aan de 
andere kant zal, binnen het kader 
van landschapsbeheer, een milieu
vriendelijke fruitteelt moeten wor
den aangemoedigd. Aanplant van 
hoog- en halfstammen zal kunnen 
worden gesubsidieerd indien voor 
dit fruit voldoende afzetmogelijk
heden bestaan. 

5.9. Veeteelt 
a. Melkveehouderij 
Vanwege de structurele overpro
duktie in deze sector in Nederland, 
maar ook in de meeste andere 
E.G.-landen, zijn produktiebe
heersende maatregelen hier een 
absolute noodzaak, en wel door 
bedrijfsgewijze kontingentering 
van de melkveeproduktie. Deze 
vorm van kontingentering zal op 
een sociaal verantwoorde wijze 
dienen te worden uitgevoerd, het
geen o.m. betekent dat bij de prijs
vaststelling rekening dient te wor
den gehouden met de negatieve ge
volgen van de produktiebeheersing 
voor de inkomensontwikkeling van 
de melkveehouders. De huidige 
E.G.-medeverantwoordelijkheids
heffing dient te worden afgeschaft, 
omdat ze niet effectief is t.a.v. het 
herstel van het marktevenwicht en 
bedreigend werkt voor de inko
menspositie van de niet-groot
schalige melkveehouders. 
b. Bio-industrie 
Alle soorten veehouderij in Ne
derland worden intensief bedre
ven. De laatstejaren heeft zich een 
extreme vorm ontwikkeld: de zgn. 
bio-industrie. Met behulp van deze 
produktiewijze worden op grote 
schaal dierlijke produkten voort
gebracht in gebouwen, op een klein 
oppervlak en met van buiten aan
gevoerde voedingsmiddelen. Deze 
bedrijfstak geeft aan tienduizenden 
mensen werkgelegenheid, levert 
tegen een lage prijs veelgevraagde 
voedingsmiddelen en draagt in be
langrijke mate bij aan de export. 

Er kleven grote bezwaren aan de 
bio-industrie. Voor het verkrijgen 
van een zo groot mogelijke op
brengst worden kopersulfaat, anti
biotica en hormoonpreparaten aan 
de dieren verstrekt. 
Het gebruik van groeibevorderen
de hormonen moet in de gehele EG 
worden verboden. De verstrekking 
van antibiotica is ongewenst we
gens het gevaar, dat stammen van 
resistente pathogene bacteriën 
ontstaan. De met de mest uitge
scheiden kopersulfaat is schadelijk 
voor het milieu. Deze verstrekkin
gen dienen, zo dit niet reeds is ge
schied, te worden verboden. Ef
fectieve controle op de naleving 
van verbodsbepalingen is in alle 
lidstaten van de EG geboden. 
Elke vorm van veehouderij houdt 
in dat de normale leefomstandig
heden van het dier worden gewij
zigd en beperkt. In de bio-industrie 
gebeurt dit in extremis. 
Het is in dit verband noodzakelijk 
dat in de EG regels worden inge
voerd, die zijn gegrond op art. 3 
van de "European convention for 
the proteetion of animals kept for 
farming purposes". Voorts zullen 
onnodige chirurgische ingrepen 
moeten worden verboden. 
De vaak ernstige aantasting van het 
landschap en de verarming van flo
ra en fauna, die door de bio-indus
trie worden teweeggebracht, ma
ken het noodzakelijk paal en perk 
te stellen aan de vestiging van deze 
bedrijven. Ook de enorme mest
produktie vormt een ernstig 
probleem. Door plaatselijke over
bemesting met deze organische 
mest treden ernstige verontreini
ging van de bodem en eutrofiëring 
van grond- en oppervlaktewater 
op. Er ligt een taak voor de over
heid om het probleem op te lossen 
hoe deze massa's mest te gebrui
ken zonder de genoemde schade
lijke gevolgen. 
De subsidiëring van de mestban
ken in de huidige vorm dient in een 
periode van vijf jaar te worden af
gebroken. 
In het algemeen werkt de intensie
ve veehouderij met een relatief 
hoog energiegebruik en grote hoe
veelheden veevoeders, waarvan 
vele componenten in enorme hoe
veelheden worden ingevoerd. Ver
scheidene van deze componenten 
zijn direkt voor menselijke con
sumptie geschikt. 
Beteugeling van de intensieve vee
houderij in de EG zal, gérelateerd 
aan de omvang van de opgelegde 
beperkingen, tot hogere prijzen 
van de produkten leiden. Dit moet 
worden aanvaard. 
c. Bijenteelt 
De bijenteelt verdient meer aan
dacht. Bij suikeroverschotten zou 
aan de imkers suiker tegen de we
reldmarktprijs beschikbaar kunnen 
worden gesteld. 
d. Diergeneeskunde 
De Wet op de uitoefening van de 
diergeneeskunde moet spoedig tot 
stand komen. Verstrekking van 
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medicamenten - al dan niet door 
toevoeging aan voedsel- dient uit
sluitend op diergeneeskundige in
dicatie te geschieden. 
Harmonisatie van gezondheids
maatregelen voor dieren in de EG 
is een voorwaarde voor een in- en 
uitvoerbeleid, waarbij belemme
ringén op grond van afwijkende 
nationale bepalingen zijn uitgeslo
ten. 
In het gebied van de EG is een 
doeltreffende bestrijding van de 
verspreiding van ziektekiemen al
leen mogelijk als één orgaan van de 
EG verantwoordelijk is voor het 
opstellen van regels én het houden 
van toezicht op de uitvoering en de 
naleving ervan. 

5.10. Voorlichting, Onderwijs 
en Onderzoek 
De voorlichting moet in de eerste 
plaats rekening houden met de 
wensen van de individuele onder
nemers. De voorlichting mag niet 
op direkte wijze het landbouwbe
leid uitvoeren. 
De voorlichtingsinstellingen moe
ten nauwe kontakten onderhouden 
met de instellingen voor onderwijs 
en onderzoek. 
De flexibiliteit van de onderzoeks
programma's moet worden ver
groot. Tevens moet het onderzoek 
meer gericht worden op de nieuwe 
schaars ten. 

5.11. Landinrichting 
Een belangrijk beginsel bij de 
landinrichting dient te zijn, dat 
zorg wordt gedragen voor een zo 
groot mogelijke samenhang tussen 
de agrarische, natuurwetenschap
pelijke, landschappelijke en re
creatieve funkties van de landelijke 
ruimte. 
T.a.v. grootschalige cultuurtech
nische maatregelen is grote terug
houdendheid geboden; het weg
werken van enkele knelpunten, 
bijv. d.m.v. kavelruil, is vaak vol
doende doeltreffend. De geboden 
terughoudendheid geldt m.n ook 
voor het ingrijpend wijzigen van 
het grondwaterpeil. Oók in de 
landbouw zal het gebruik van diep 
grondwater slechts in uiterste ge
vallen mogen worden toegestaan. 
Landinrichting dient plaats te vin
den op basis van provinciale 
streekplannen. 
In de voorbereidende commissies 
dienen alle voorkomende belangen 
vertegenwoordigd te zijn. Aan het 
uiteindelijk besluit moet een multi
criteria analyse ten grondslag lig
gen, waarvan een milieu-effekt 
rapportage en een rentabiliteitsbe
rekening deel uitmaken. Vergoe
ding van schaden t.g.v. beperking 
in eigendom en gebruik moet wet
telijk worden geregeld; art. 49 van 
de Wet R.O. is niet toereikend. 
Een kaderwet .,Beheer Landelijke 
Gebieden" is snel nodig. 
Financiën voor de uitvoering van 
de Relatienota (200.000 ha) en die 
t.b.v. art. 49 WRO moeten onver
kort ter beschikking komen. De di-
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rekt betrokkenen bij de uitvoering 
van de Relatienota moeten eerder 
bij het vervaardigen van de be
heersplannen worden betrokken 
en bij de besluitvorming daarom
trent een zwaardere stem krijgen. 

5.12 Bosbouw 
Voor het totale Nederlandse bos
areaal dient een meervoudige funk
tievervulling uitgangspunt te zijn. 
Een optimale vervulling van de 
verschillende funkties binnen één 
afzonderlijke beheerseenheid is 
echter niet altijd mogelijk. 
Het te voeren beleid heeft de vol
gende hoofddoelstellingen: 
- houtteelt. Gezien de grote import 
van hout en van hout afgeleide 
materialen in Nederland. alsmede 
de situatie op de wereld-hout
markt, is een vergroting van de 
houtwinning in Nederland nood
zakelijk en dient recycling of her
gebruik van hout en houtprodukten 
met kracht te worden bevorderd. 
- welzijn. Deze hoofddoelstelling 
is vooral gericht op de openlucht
recreatie en de inrichting van het 
landschap. Bestaande plannen, 
zoals uitbreiding van bosgebieden 
rond de grote bevolkingscentra en 
aanleg van beplanting langs auto
wegen (speciaal bij kruisingen) 
moeten snel worden uitgevoerd; 
- natuurlijke waarden. Gestreefd 
moet worden naar een groter areaal 
meer natuurlijk (en uiteindelijk 
zelfregulerend) bos met de daarbij 
behorende fauna. 
De beheersvormen dienen van dien 
aard te zijn, dat een optimale ver
vulling van deze drie hoofddoel
stellingen. waar mogelijk, gewaar
borgd 1s. Tevens dienen er be
heersvormen ontwikkeld te wor
den, die een verwevenheid van de
ze doelstellingen, zowel met elkaar 
als met omringende gebieden, mo
gelijk maken. 
Dit moet ook in EG-verband. 

5.13. Visserij 
a. Zeevisserij 
Internationaal beheer van de vis
stapels in het Noord-oosten van de 
Atlantische Oceaan, waartoe ook 
de Noordzee behoort, is noodza
kelijk. Dit vereist de samenwer
king van alle staten waarvan de 
vissers in dit gebied hun bedrijf uit
oefenen, zoals voorheen in de 
North East Atlantic Fisheries 
Commission. De beheersmaatre
gelen in het door de EG-lidstaten 
beheerde gebied zullen mede daar
op afgestemd moeten zijn. Beper
kende maatregelen, zoals quote
ring of gesloten tijden en gebieden, 
zullen vaak onontbeerlijk zijn voor 
een deugdelijk beheer. Zij zijn ge
richt op de instandhouding van de 
visstapels en dienen daarmee de 
sociaal-economische belangen van 
de visserij. Het toezicht op de na
leving van de beheersmaatregelen, 
met name in het EG-gebied, moet 
aanzienlijk worden verbeterd. 
Het is in het algemeen ongewenst. 
dat voor direkte consumptie vis-



soorten worden geëxploiteerd voor 
_ de bereiding van vismeel. 
_ Door het zo spoedig mogelijk ne
- men van stimulerende maatrege
S len, kan de overheid bevorderen, 

_ dat de visserij-vloot zich ontwik
- kelt tot een, die in omvang en capa-
- citeit is afgestemd op de in grote 
_ lijnen al wel vaststaande vangst-
10 mogelijkheden. Daarbij zou onder 
_ meer veel aandacht moeten wor
- den gegeven aan brandstof-bespa-
- rende vistechnieken en scheepsuit-
- rustingen. 
15 Samenwerking van Denemarken, 
_ Duitsland en Nederland bij het be
- heer van de Waddenzee is ook voor 
_ de visserij van belang. De bewa
- king van de kwaliteit van het water 
20 in deze ondiepe zee moet een on
- derdeel van het Eg-beleid worden. 

_ b. Binnenvisserij en visweek 
_ Naar omvang is de beroepsvisserij . 
25 in de binnenwateren van geringe 
_ betekenis. De hoge geldelijke op
- brengsten van aal, baars en snoek-
- baars, soorten die grotendeels 
_ worden geëxporteerd, maken deze 
30 tak van visserij toch belangrijk. De 
_ belangen van de beroepsvissers in 
_ de vangstgebieden van deze soor
- ten verdienen de volle aandacht. 
_ Er zijn misschien mogelijkheden 
35 tot het rendabel kweken van enkele 
_dure vissoorten, zoals aal. Voor
- alsnog zijn er echter geen aanwij-
- zingen die hoge verwachtingen 
_ rechtvaardigen omtrent het op 
40 grote schaal kweken van con
- sumptievis in Nederland. Het on-
- derzoek gericht op het kweken van 
_ vis in geloosd koelwater verdient 
_ enige steun. • 

Congresstuk ECD 2 

Beste Democraten, 
Het hoofdbestuur legt jullie de uit
werking voor van HB-resolutie-Il, 
zoals die op de ledenvergadering 
van 20/21 februari 1981 te Amers
foort is aangenomen. 
In deze Congresdemocraat is op
genomen: 
I. De HB-resolutie-Il, waarin de 
aangenomen amendementen zijn 
verwerkt (bijlage I) 
2. Beslispunten besluitvorming 
(bijlage 2) 
3. Vergelijking tussen de huidige 
situatie en de voorgestelde situatie 
(bijlage 3) 
4. Een tijdsplanning voor de voor
bereiding van AL V's (bijlage 4) 
Het hoofdbestuur zal in de Tweede 
Congresdemocraat de uitwerking 
van het bovenstaande in wijzigin
gen van het Huishoudelijk Regle
ment publiceren. 

Johan Hollemans, 
vice-voorzitter 
organisatie. • 

Bijlage 1 

HB-Resolutie 11 
De Algemene Ledenvergadering van 
D'66, bijeen te Amersfoort op 20/21 
februari 1981, 
overwegende 
a. dat de besluitvorming in de partij 
bij een toenemend ledental en een 
planmatig werken aan vernieuwing 
en verbetering van het politieke pro
gramma, moeilijker verloopt; 
b. dat het van belang is deze 
problemen te ondervangen en terza
ke voorzie.ningen in het Huishoude
lijk Reglement te treffen; 

Besluit 
I tekstvoorstellen hiervoor op het 
najaarscongres 1981 te behandelen, 
Besluit 
11 daarbij de volgende punten als 
uitgangsstelling te hanteren: 

I. De partij belegt, behoudens in 
geval van tussentijdse Tweede 
Kamerverkiezingen en verge
lijkbare "calamiteiten", twee 
congressen per jaar; deelcon
gressen worden afgeschaft. 

2. Het hoofdbestuur stelt - in 
overleg met de Tweede-Kamer
fractie, de Stichting Weten
schappelijk Bureau en de pro
grammacommissie, en de lande
lijke Adviesraad gehoord - een 
meerjarenplanning op ten be
hoeve van op AL V's te behan
delen beleidsprogrammaonder
delen. 

3. De agenda van omvangrijke on
derwerpen met de bijbehorende 
(ontwerp-) voorstellen, voor
zien van een overzicht van de 
essentiële beslispunten, opge
steld door de congres voorberei
dingscommissie, worden ten
minste een half jaar- of zoveel 
langer als uit een integrale pro
cesplanning noodzakelijk blijkt 
- in bezit van ieder lid gesteld. 

4. (Sub-)Regiobesturen en afde
lingsbesturen verplichten zich in 
een daartoe aangewezen tijdvak 
ledenvergaderingen te beleggen 
ter voorbehandeling van 
AL V-agenda's. 

5. Het hoofdbestuur gaat na, of. en 
zo ja welke groepen in de partij 
op welke voorwaarden de be
voegdheid zouden kunnen krij
gen om, evenals regio's en afde
lingen, als zodanig amende
menten en moties op de AL V's 
in te dienen. 

6. Moties en amendementen ten 
behoeve van de AL V behoeven 
ofwel goedkeuring van tenmin-
ste één (sub-)regio- of afdelings
vergadering volgens de gebrui
kelijke stemprocedure, ofwel 
ondertekening van tenminste 25 
(individuele) leden. 

de leden bekend zijn. 
8. a. Amendementen van redak

tionele aard, zulks ter beoorde
ling van de rapportagecommis
sie, worden rechtstreeks in han
den gesteld van de programma
commissie. 
b. Amendementen en moties, 
welke niet voldoen aan nader 
vast te stellen vormvoorschrif
ten, worden niet in behandeling 
genomen. 
c. Amendementen en/ of moties 
van gelijke of vrijwel gelijke 
strekking worden door de Rap
portagecommissie samenge
voegd tot één wijzigingsvoorstel 
of ontwerpbesluit, zulks ter 
beoordeling van de Rapportage- 2. 
commissie waarbij zij HB en in
dieners kan raadplegen. Indien 
er andere groepen van amende
menten of moties zijn met een 
tegengestelde strekking, worden 
samenvoegingen gemaakt, 
waarbij de wezenlijke verschil- 3. 
punten worden geformuleerd. 
d. Aktuele politieke moties 
worden alleen in de AL V-agen-
da opgenomen als de aktuele ur
gentie van de gevraagde uit
spraak wordt gemotiveerd en 
het vigerende beleidsprogram 4. 
niet reeds in het gestelde voor
ziet. 
e. Het hoofdbestuur voegt zijn 
advies aan amendementen en 
moties toe in ad 6. bedoelde 
publikatie van congresstukken. 

9. Afdelingen en (Sub-)regio's dra
gen er zorg voor dat ten behoeve 
van de discussie over de door 
hen ingediende amendementen 
en moties (een) woordvoer
ders(s) aan de AL V deelneemt/ 
deelnemen. 

10. De resultaten van de besluit
vorming terzake beleidspro
gramhoofdstukken worden door 
de programcommissie zodanig 
tijdig verwerkt, dat éénmaal per 
jaar een geaktualiseerd beleids
program verkrijgbaar kan wor
den gesteld. 

IJ. Het hoofdbestuur treft, in sa
menwerking met de SWB, voor
zieningen dat de tijdige publika- 5. 
tie van de agendastukken opti
maal verzekerd wordt. Ingeval 
SWB-werkgroepen om welke 
redenen dan ook de gevraagde 
inbreng niet kunnen leveren 6. 
formeert het hoofdbestuur eige-
ner beweging groepen leden ter 
voorbereiding van de geplande 
agenda-onderdelen, en gaat over 
tot de orde van de dag. 

2. Beslispunten 
besluitvorming 

7. 

b. Dringend voorschrift aan de 
regiobesturen om de AL V
agenda tijdens ledenvergade
ringen te doen bespreken. 
De tijdsplanning van deze le
denvergaderingen dient zoda
nig te zijn, dat aan de sluitings
datum voor amendementen en 
moties kan worden voldaan. 
c. Een motie/amendement 
wordt alleen tot de AL V toe
gelaten, als deze voorstellen 
worden ondersteund door: 
(I) ARV (meerderheid) 
(2) SRV (meerderheid) 
(3) AA V (meerderheid) 
(4) 25 medestanders, die mede 
ondertekenen. 
De leden, afdelingen en regio's 
moeten over voldoende tijd be-
schikken (netto vergadertijd 3 
maanden) om een goede inhou
delijke diskussie te voeren en 
om amendementen en moties in 
te dienen (zie ook bijlage 4). 
De diskussie moet gaan over 
essentiële beslispunten. 
Het hoofdbestuur voegt aan de 
AL V voorstellen en toelichting 
toe, waarin deze beslispunten 
(politieke keuzes) worden aan-
gegeven. 
In deze veranderde situatie 
moeten de taakstellingen, 
werkverdeling en werkwijze 
van de programmacommissie, 
de rapportagecommissie en de 
congresvoorbereidingscom
missie worden aangepast. 
Het hoofdbestuur vraagt de · 
AL V om bovengenoemde 
commissies tot het najaarscon
gres 1982 tot Hoofdbestuurs
commissies te verklaren, zodat 
we diverse taakverdelingen 
kunnen uitproberen. 
Opdat de commissies hun ta
ken naar de ALV in 1982 toch 
kunnen vervullen, behouden 
zij de bevoegdheden, zoals die 
in het Huishoudelijk Regle
ment zijn opgenomen. 
Het hoofdbestuur zal voor het 
najaarscongres 1982 wijzigin
gen voor het Huishoudelijk 
Reglement aan u voorleggen. 
Amendementen en moties 
worden uiterlijk twee weken 
voor de ALV, voorzien van 
HB-aanbevelingen. gepubli
ceerd. 
De agenda voor de AL V met de 
uitnodiging en, na de ALV, een 
kort verslag en een samenvat
ting van de belangrijkste be
sluiten. wordt aan alle leden 
toegezonden (via de Demo-
craat). 
De ALV-voorstellen, amen
dementen. moties en overige 
ALV-stukken. worden ver
zonden aan abonnees op de 
. , Congresstukken''. 

7. Het uiterste tijdstip voor indie- I. 
ning van amendementen en mo
ties wordt zodanig vervroegd 

Er mOeten meer leden betrok
ken worden bij de diskussie 
over de AL V-voorstellen. Dus: 
a. Dringend beroep op afdelin
gen en subregio's om de AL V
agenda tijdens een ledenverga
dering te bespreken. 

8. I. leder lid kan zich abonneren op 
de .. Congresstukken" voor 
een bedrag per jaar dat kosten
dekkend is. dat alle tot de AL V toegelaten 

moties en amendementen ten
minste twee weken voorafgaand 
aan de aanvang van een AL V bij 
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Het abonnement gaat in na be
taling. 

8. 2. Besturen van regio's, subre-

71!1 



gio's en afdelingen ontvangen l 
exemplaar gratis. 

8. 3. Op de balie van de AL V zijn de 
congresstukken tegen een 
kostendekkende prijs verkrijg
baar. 

9. l. Moties die betrekking hebben 
op actuele politieke situaties, 
waarvan de actualiteit zodanig 
is, dat de sluitingsdatum van 
amendementen en moties hier 
niet op van toepassing kan zün, 
moeten 48 uur vóór aanvang 
van de AL V aan het secreta
riaat, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, worden 
aangeleverd. 

9. 2. De AL V stemt zonder toelich
ting of discussie over het wel of 
niet in behandeling nemen. 

9. 3. De moties die de ALV wil be
handelen worden toegelicht 
door de indiener waarna het 
Hoofdbestuur en de desbe-

treffende fractie advies aan de 
ALV geeft. 
De indiener heeft het recht op 
een laatste woord. 

9. 4. Moties die door de AL V zijn 
toegelaten kunnen niet meer 
worden ingetrokken. 

10. Voor het maart-1982-congres· 
gelden wat de termijnen van 
publikatie van de diverse con
gresstukken betreft, de vol
gende overgangsbepalingen: 
a. Opgave en betaling van 
abonnementen voor toezen
ding van congresstukken in de
cember, januari en februari. 
b. Verzending voorstellen eer
ste week februari. 
c. Sluitingsdatum amende
menten en moties drie weken 
vóór de ALV (d.d.: 
d. Verzending amendementen 
één week vóór de ALV (d.d.: 

• 
Bijlage 3 

PROCEDURESCHEMA A.L.V.'S 

Huidige situatie 

I. I. Het Hoofdbestuur maakt in 
overleg met de SWB een 
meerjarenplanning voor de 
herziening van het beleidspro
gramma en legt deze meerja
renplanning voor aan de Ad
viesraad. 

I. 2. SWB-werkgroepen schrijven 
(in overleg met de portefeuille
houder in de Tweede-Kamer
fractie) een nieuwe of aanvul
lende tekst voor het beleids
programma. 

I. 3. De Programmacommissie legt 
na screening op tegenstrijdig
heden binnen het totale be
leidsprogramma deze tekst 
voor aan het Hoofdbestuur. 

I. 4. Teksten voor het verkiezings
programma worden door de 
Programmacommissie ge
schreven. 

I. 5. Teksten voor huishoudelijke 
zaken, financieel-org. zaken en 
politiek-strategische HE-re
soluties worden door de des
betreffende DB-portefeuille
houders geproduceerd. 

I. 6. Alle teksten worden uiteinde
lijk door het Hoofdbestuur be
sproken, waarbij de politieke 
inhoud kritisch wordt bezien. 
Programmateksten worden aan 
de AL V voorgelegd door en 
onder verantwoordelijkheid 
van het Hoofdbestuur. 

Huidige situatie 

Voorgestelde situatie 

De voorbereidingen blijven gelijk. 
Aanvullingen: 
a. Als een werkgroep zijn teksten 
niet tijdig aanlevert, zodat behande
ling op de AL V in gevaar komt, heeft 
het Hoofdbestuur de bevoegdheid 
om voorzieningen te treffen die be
handeling op de AL V garanderen. 
b. De procesbewaking omtrent de 
voorbereiding van de AL V wordt 
opgedragen aan de Rapportage
commissie. 

Voorgestelde situatie 

2. I. De concept-agenda ·voor de 2. I. 11 maanden vóór de AL V 
wordt een concept-agenda 
voorgelegd aan: 

AL V wordt uiterlijk 7 weken 
voor de AL V aan alle leden 
toegezonden. 

2. 2. Tot 5 weken vóór de AL V kun-
(a) de kamerfracties, 
(b) de Europese fractie en 

nen onderwerpen aan de agen
da worden toegevoegd op ver
zoek van: 
(a) één van de kamerfrakties, 
(b) de Adviesraad, 
(c) tenminste één algemene re
giovergadering. 

2. 3. De teksten die op de AL V be
handeld moeten worden, wor
den uiterlijk 5 weken vóór de 
AL V aan alle leden toegezon
den. 

Huidige situatie 

3. I. Een korte tijd rest om discus
sies over de voorstellen op af
delingsniveau en regioniveau te 
organiseren. 

3. 2. Ieder lid kan met 5 handteke
ningen van andere leden mo
ties/amendementen indienen. 

3. 3. Tijdens de AL V kunnen moties 
en amendementen worden in
gediend, die zijn goedgekeurd 
door tenminste één algemene 
regio-vergadering. 

3. 4. Amendementen op teksten die 
als gevolg van de wens van de 
in 2.2. genoemde organen nog 
aan de agenda worden toege
voegd, kunnen door alle leden 
nog tijdens de AL V worden in
gediend. 

Huidige situatie 

4. I. I. De Rapportagecommissie 
geeft objectieve voorlichting 
aan de ALV. 

4. I. 2. De commissie heeft het recht 
alle door haar nodig geachte in
lichtingen te vragen aan het 
Hoofdbestuur. 

(c) de Adviesraad, 
die het recht hebben onder
werpen aan de agenda toe te 
voegen. 

2. 2. Binnen 5 weken na een AL V 
wordt de agenda voor de vol
gende AL V aan alle leden ver
zonden. 

2. 3. De teksten die op de ALV 
moeten worden behandeld, 
plus alle overige congresstuk
ken, worden binnen 5 weken na 
een AL V verzonden aan de 
abonnee' s op de "congres
stukken''. 

2. 4. De Programmacommissie en de 
Rapportagecommissie verzor
gen voor alle voorstellen een 
begeleidend overzicht van de 
essentiële beslispunten. 

V oorgestelde situatie 

3. I. De discussietijd voor iedere 
AL V is drie maanden (de 
vakantiemaanden juli en au
gustus niet meegerekend). 

3. 2. I. Moties en amendementen 
kunnen worden ingediend na
dat ze zijn ondersteund door: 
ARV (meerderheid) 
ASV (meerderheid) 
AA V (meerderheid) 
25 leden. 

3. 2. 2. Moties en amendementen 
moeten aan duidelijk omschre
ven vormvoorschrift voldoen. 

3. 2. 3. Moties met de strekking 
, ,laten we het later allemaal nog 
maar eens beter overdoen" 
worden buiten de orde ver
klaard, omdat dit een afwijking 
van de vastgestelde agenda in
houdt. 

3. 2. 4. Amendementen zijn gericht 
op de essentiële beslispunten 
en zijn inhoudelijk van aard. 

3. 2. 5. Amendementen die redak
tionele veranderingen wensen 
zijn buiten de orde, omdat de 
AL V het schrijven van teksten 
aan de Programmacommissie 
heeft gedelegeerd. 

3. 2. 6. Afdelingen worden dringend 
verzocht een afdelingsvergade
ring te houden, waarin de 
AL V-agenda wordt besproken. 

3. 2. 7. De regio's worden dwingend 
opgèlegd om ledenvergaderin
gen te laten houden, waar in 
ieder geval de AL V -agenda 
wordt besproken. 

V oorgestelde situatie 

De taakstelling en samenstel
ling van Programmacommissie 
en Rapportagecommissie wor
den gewijzigd. Het Hoofdbe
stuur experimenteert hiermee 
en komt voor het najaarscon
gres 1982 met voorstellen. 

4. I. 3. Vóór de aanvang van de 4. I. 2. De rapportagecommissie en/ 
of de Programmacommissie 
hebben het recht om amende
me 1ten die dezelfde bedoeling 
hebJen te verwerken tot één 
amendement (in de kop wordt 

AL V treedt de Rapportage
commissie in overleg met alle 
indieners van amendementen 
en moties over de uiteindelijke 
redactie van hun voorstellen. 
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Ook de organen die de oor
spronkelijke voorstellen heb
ben ingediend worden hierbij 
betrokken. 

4. I. 4. De Rapportagecommissie 
heeft het recht om. de discus
sie, gehoord, tijdens de AL V 
amendementen in te dienen. 

Huidige situatie 

5. I. I. De programmacommissie 
kan àan de AL V haar stand
punt over (delen van) de tekst
voorstellen mededelen, voor 
zover dit verband houdt met de 
samenhang van het politieke 
programma, zowel naar inhoud 
als naar vorm, alsmede wan
neer zij niet het standpunt van 
het Hoofdbestuur deelt ten 
aanzien van door het Hoofdbe
stuur in de teksten aange
brachte wijzigingen. 

6. I. De amendementen en moties 
en overige congresstukken 
worden afgedrukt in een con
gresboek, dat op de congresba
lie gereed ligt voor alle con
gresdeelnemers. 

6. 2. Het standpunt van het Hoofd
bestuur wordt tijdens de be
sprekingen aan de AL V bekend 
gemaakt. 

Huidige situatie 

7. Moties die betrekking hebben 
op actuele politieke situaties, 
die zich omstreeks de AL V
datum voordoen, kunnen niet 
reglementair worden inge
diend. 

vermeld welke samenvoeging 
heeft plaats gevonden). 

Voorgestelde situatie 

6. I. De amendementen, moties en 
overige congresstukken wor
den vergezeld van de HE
standpunten, uiterlijk twee 
weken vóór de AL V aan de 
abonnee's op de "congres
stukken" verzonden. 

Voorgestelde situatie 

7. I. Moties die betrekking hebberi 
op actuele politieke situaties, 
waarvan de actualiteit zodanig 
is dat de sluitingsdatum van 
amendementen en moties hier 
niet op van toepassing kan zijn, 
moeten 48 uur vóór de aanvang 
van de AL V aan het secreta
riaat, Bezuidenhoutseweg 195, 
Den Haag worden aangele
verd. 

7. 2. De ALV stemt zonder toelich
ting of discussie over het wel of 
niet behandelen van de voor

·gelegde moties. 
7. 3. De moties die de ALV wil be

handelen, worden daarna toe
gelicht. Het HB en de desbe
treffende fractie geven hun ad
vies aan de AL V. • 

jan. 

feb. 

mrt. 

apr. 

mei 

A.L. V. laatste weekend maart 

- Discussie in de regio's 
- A.R.V.'s 

- Programma- en Rapp.
commissie bewaken de amen
dementen en moties laatste 
week: H.B. stelt adviezen 
vast en overige voorstellen 

- lste week: drukklaar maken 
congresstukken, 

- 2de week: drukken 
uiterlijk 14 dagen vóór A.L.V. 
verzenden 

- laatste weekend: A.L.V. 

-Verslag A.L.V. in Democraat 
- Rapp.-com. maakt lijst aktie-

punten n.a.v. A.L.V. en legt 
die voor aan het H.B. 

- H.B. stelt concept-agenda 
A.L.V. vast 

- Concept A.L.V.-agenda naar: 
- kamerfraktie 
- eurofraktie 
- adviesraad 

- Voorstellen tot wijziging 
uiterlijk I juni 

juni en juli 

aug. - H.B. stelt A.L.V.-agenda vast 
- H.B. stelt inhoudelijke voor

stellen voor A.L.V. vast 
(weekend?) 

sept. - tijd voor eventuele bijstelling 
inhoudelijke voorstellen 

okt. - congresstukken verzendklaar 
maken 

nov. - I nov. verzending congres
stukken 

- Discussie in de regio 

dec. - Discussie in de regio 
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Bijlage 4 

A.L.V. laatste weekend oktober 

- H.B. stelt A.L.V.-agenda vast 
- H.B. stelt inhoudelijke voor-

stellen voor A.L.V. vast 
(weekend?) 

- tijd voor eventuele bijstelling 
inhoudelijke voorstellen 

- Congresstukken verzendklaar 
maken 

- I april verzending congres
stukken 

- Discussie in de regio 

- Discussie in de regio 

- Discussies in de regio's 
- A.R.V.'s 

- Programma- en Rapp.-com. 
bewaken de amendementen 
en moties 

- laatste week: H.B. stelt advie
zen vast en overige voorstel
len 

- lste week: drukklaar maken 
congresstukken, 

- 2de week: drukken 
uiterlijk 14 dagen vóór A.L.V. 
verzenden, 

- laatste weekend: A.L.V. 

- Verslag A.L.V. in Democraat 
- Rapp.-com. maakt lijst aktie-

punten n.a.v. A.L.V. en legt 
die voor aan het H.V. 

- H.B. stelt concept-agenda vast 
A.L.V. 

- Concept A.L.V.-agenda naar: 
kamerfraktie, eurofraktie, ad
viesraad. 

- Voorstellen tot wijzigingen 
uiterlijk 20/12. • 

9~ 
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Congresstuk ECD 3 

De Europese partij
vorming 
In november 1978 maakte D'66 zich 
op voor de eerste rechtstreekse ver
kiezingen voor het Europees Parle
ment. De AL V besloot in Breda dat 
D'66 onafuankelijk aan de verkiezin
gen zou deelnemen en droeg HB en 
Eurofractie op, om contacten op te 
bouwen met andere progressieve 
democratische partijen in de EG en 
met hun parlementaire vertegen
woordigers, om te komen tot een on
afuankelijke, progressieve, demo
cratische groepering. 
HB en Eurofractie werd ook opge
dragen om hierover te rapporteren, 
zodat de AL V over eventuele vor
men van samenwerking in het EP 
kon adviseren. Een dergelijk rap
portagemoment is nu gekomen, 
waarbij de recente ontwikkelingen in 
Engeland en Frankrijk een bezinning 
eens te meer noodzakelijk maken. 
Daarom schreef het HB onderstaan
de notitie, uitmondend in een 
conclusie, in resolutievorm. Aan de 
leden wordt over deze resolutie een 
uitspraak gevraagd op het a.s. no
vember-congres. 
In de volgende congresdemocraat 
volgt een verslag van de Eurofractie, 
over de samenwerking en de con
tacten met partijen in het Europees 
Parlement. 
Pauline van Tets 
secretaris buitenland 

De huidige Europese parlemen
taire fracties 
Voordat D'66 de Europese verkie
zingen in 1979 inging, werd besloten 
dat wij ons voorlopig niet konden 
aansluiten bij een van de bestaande 
EG-partijgroeperingen, omdat de 
enige twee die daarvoor in aanmer
king kwamen, allebei voor ons veel 
bezwaren opleverden; in de socialis
tische groep was de nationale auto
nomie van de diverse partijen groter 
dan de Europese gezindheid, en de 
ELD, de liberale groep, in wiens zeer 
abstract geformuleerde programma 
D'66 zich wel vinden kon, bestond in 
meerderheid uit nogal conservatieve 
partijen. Toch waren 4 van de 5 par
tijen, die in de D'66-resolutie ge
noemd werden als verwante partijen, 
lid van de Federatie van Europese 
Liberale en Democratische partijen 
in de EEG: Dit waren de Engelse 
Liberals, de Italiaanse Republikei
nen, de West-Duitse Liberalen 
(FDP) en de Franse Radicalen. 
Voorts werden in de resolutie mi
lieugroeperingen genoemd. 
Hoe is nu de situatie, tweejaar na de 
verkiezingen? 
De, al voor de rechtstreekse verkie
zingen bestaande Europese parle
mentaire groepen zijn geruisloos 
overgegaan in fracties, zonder dat 
hun samenstelling fundamenteel ge
wijzigd werd. Wel kwam er een hele 
nieuwe, kleine fractie bij. De 410 le
den van het huidige parlement zijn 

gegroepeerd in 7 fracties en een 
groep onafuankelijke leden, waar
onder D'66. Slechts 4 fracties vor
men werkelijk multi-nationale, poli
tieke stromingen; de Christen-de
mocraten, Liberalen, Socialisten en 
Communisten. Dat neemt niet weg, 
dat m.n. de laatste twee onderling 
zeer verdeeld zijn door uiteenlopen
de nationale opvattingen en stok
paardjes. Terwijl toch juist die twee 
stromingen van oudsher sterk inter
nationaal geöriënteerd zijn. Maar 
ook de liberalen zijn het onderling 
lang niet altijd eens, m.n. de Fransen 
haken nogal eens af als het gaat om 
Europese bevoegdheden (zij bena
drukken de nationale-). Van echte, 
trans-nationale stromingen is nog 
geen sprake. 
Daarnaast zijn er twee conservatieve 
groepen: de Europese Progressieve 
Democraten, waarin vnl. Franse 
Gaullisten en de Europese Demo
craten, waarin vnl. Engelse Conser
vatives. 
Helemaal nieuw, en voor D'66 inte
ressant, is de. "Fractie van de Tech
nische Coöperatie en de Verdediging 
van de onafuankelijke groepering en 
leden". Deze fractie van lileden be
staat uit een multinationaal gezel
schap van kleine, progressieve par
tijtjes, met onderling echter grote 
verschillen, allen nieuw in het par
lement. Met 4 van de 11 leden van 
deze fractie zou D'66 zinvol kunnen 
samenwerken: Drie ervan behoren 
tot de Italiaanse Radicalen, voorts is 
er een Ierse onafuankelijke verte
genwoordiger. 
Deze fractie werd uitsluitend opge
richt voor verbetering van de positie 
van onafuankelijke parlementsle
den. Dank zij de steun van de Engel
se conservatieven lukte het om meer 
spreektijd, administratieve onder
steuning, en een plaats in het presi
dium van het EP te krijgen. Zo werd 
de positie van de kleinere groepen 
aanzienlijk verbeterd en ook die van 
de onafuankelijke leden, waaronder 
D'66, die nog bij geen enkele fractie 
zijn aangesloten. 

De Europese partij-organisaties 
De politieke basis van de meeste Eu
ropese fracties is een partij-organi
satie. Maar de bestaande Europese 
partijen zijn niet werkelijk trans-na
tionaal. Hun naam zegt het al: zij 
heten allemaal Federatie of Unie van 
. . . partijen. Partijfunctionarissen 
worden benoemd via nationale par
tijtoppen van de aangesloten partijen 
en het contact met de basis loopt 
dienovereenkomstig. Oorzaak hier
van is vooral, dat de machtsbasis in 
de EG nog vnl. bij de nationale rege
ringen ligt, die doorslaggevende 
stem hebben via de EG-ministerra
den. Daarmee ·ligt het zwaartepunt 
van de democratische controle nog 
in de nationale parlementen en ver
valt een belangrijke stimulans voor 
werkelijk transnationale partijvor
ming: Tegengewicht bieden aan- en 
controle op, het machtscentrum. In 
het EP is daar nog geen sprake van. 
Maar wat niet is kan komen, als er 

aan gewerkt wordt. D'66 heeft al 
voor de verkiezingen besloten om 
dat te doen, samen met progessieve, 
niet-socialistische, internationaal 
gezinde partijen uit andere landen. 
Nationaal nemen zulke partijen 
doorgaans een centrum-linkse posi
tie in en niet zelden vormen zij rege
ringscoalities met socialisten. Enige 
kenmerkende opvattingen van zulke 
partijen zijn: 
- gemengde economie, met een ze
kere mate van overheidscontrole om 
uitwassen te voorkomen, 
- besluitvorming hoort op het ni
veau waar zij wordt toegepast, 
- .democratische controle op 
machtscentra en medezeggenschap 
in de besluitvorming, zowel op poli
tiek als op ondernemingsniveau, 
- een eerlijker verdeling van de 
middelen over Noord en Zuid, 
- een open opstelling t.o.v. nieuwe 
groeperingen, en ondogmatische 
houding t.o.v. communistische par
tijen in West- en Oost-Europ<J .. 
Niet in alle EG-landen is een derge
lijke stroming in één specifieke partij 
geformaliseerd. Soms is zij verdeeld 
over 2 of meer, of onderdeel van een 
behoudender centrumpartij, bijv. in 
landen met een drie-partijenstelsel. 

De centrum-linkse partijen in de 
EG-landen 
Volgt nu een, noodzakelijkerwijs 
beknopt, overzicht van die partijen 
die vanuit Europees perspectief het 
dichtst bij D'66 staan, en waarmee 
wij samenwerken, of dat zouden 
moeten doen. 
In West-Duitsland is maar één cen
trumpartij, de FDP. Vanuit Neder
lands standpunt bekeken is de FDP, 
zeker in het EP, nogal behoudend. 
Maar in een aantal regio's, m.n. in 
Noord Duitsland en W. Berlijn, is de 
partij-aanhang aanzienlijk progres
siever dan de landelijke partijtop. 
Bovendien is er geen alternatief: de 
Duitse Jong Democraten (DJD), een 
zelfstandige jongerenafdeling van de 
FDP, staat qua programma veel 
dichter bij D'66, maar is geen vol
wassen politieke partij. Evenmin als 
Die Grünen, die evenals wij, demo
cratie en een schone omgeving hoog
schatten. Zij haalden echter de 
Bondsdag niet bij de verkiezingen in 
1980 en zijn nu teruggevallen op hun 
regionale en extra-parlementaire ac
tiviteiten. Via het JOAC en de grens
regio's van D'66, Gelderland en 
Limburg, onderhoudt D'66 wel 
contacten met genoemde drie groe
pen, maar ook intensievere contac
ten met de landelijke FDP-top zijn in 
uitvoering; maar moet toch redelij
kerwijs goede buren kunnen zijn. 
In België weerspiegelt het politieke 
partijlandschap de taalstrijd; de niet
socialistische progressieven zijn 
verdeeld over twee kleinere partijen, 
het Rassemblment Walion (RW), 
met als tegenhanger de Vlaamse 
Volksunie (VVU). 
De Vlaamse Volksunie heeft in Ne
derland een nogal ongunstige naam, 
i.v.m. haar connecties met de rechts
nationalistische vlaamse beweging. 
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De partij is zich aan het losmaken 
van deze connecties, maar heeft daar 
nog naweeën van te verwerken. Na
tionaal heeft zij een progressief pro
gramma, m.n. op sociaal econo
misch gebied. Parlementair steunt zij 
doorgaans de socialisten. Toch is te
rughoudendheid geboden, tot meer 
zekerheid bestaat over de precieze 
achterban. 
In Luxemburg is de Democratische 
partij (PD) van Gaston Thorn, in
middels voorzitter van de Europese 
Commissie, een. partij van progres
siefliberale signatuur, die sinds 1974 
coalitieregeringen vormt met de so
cialisten. 
In Italië is de niet-socialistische pro
gressievere stroming verdeeld over 
twee partijen, de zeer radicale, anar
chistisch ingestelde Radicalen, met 
een aanhang van vnl. studenten en 
idealistische jongeren, en de wat ge
matigder Republikeinen. De laatste 
partij heeft, samen met de Liberalen, 
aanzienlijke invloed en nam altijd 
deel aan regeringscoalities met de 
Christen Democraten. Nu levert zij 
zelfs de premier. De partij vindt haar 
aanhang vooral in de grote industrie
centra in het Noorden: middenka
der, intellectuelen en kleinere on
dernemers. 
De Republikeinse Europarlementa
riërs zijn lid van de liberale fractie, 
maar hebben laten weten, dat zij wel 
iets voelen voor een nieuwe groep. 
In Griekenland, dat sinds I januari 
'81 volwaardig EG-lid is. zijn de po
litieke partijen meer gericht op de 
Mediterranee, de Balkan en de mid
den-Europese, neutralistische lan
den, dan op de EG. 
Dat in aanmerking nemend zijn er 
twee met D'66 verwante partijen: De 
Democratische Centrum Unie 
(EDIK), tot voor kort de partij van 
ex-premier Mavros, eens de tweede 
partij in het land. Maar zij heeft de 
laatste verkiezingen steeds zwaar 
verloren aan de socialisten (PA
SOK). De Democratisch Socialisti
sche Partij (KODISO) is een kleine, 
progressieve partij, met invloedrijke 
leiders. Ondanks haar naam behoort 
zij niet tot de internationale, socia
listische stroming. 
Zowel KODISO als EDIK zijn pro
Europeesen behoren, met elk I ze
tel, tot de niet-ingeschrevenen in het 
EP. 
In Denemarken vindt men de pro
gressieve stroming terug in de Libe
ralen (Venstre) en de Radikaal-Libe
ralen (Radikale Venstre). De laatste 
partij was anti- Europees, maar heeft 
die houding onlangs herzien. Zij 
heeft geen zetels in het EP en heeft 
zich al snel na oprichting terugge
trokken uit de ELD-Federatie, om
dat haar EG-opvattingen teveel ver
schilden. De Radikale Venstre is wel 
lid van de Liberale Internationale. 
De Deense Venstre is, mede door 
haar gedeeltelijk agrarische aan
hang, warm voorstander van Euro
pa, en is lid van de liberale fractie in 
het EP. Beide partijen namen deel 
aan regeringscoalities met elkaar en 
met de Socialisten en/of de conser-



vatieven. Met de Venstre partij had 
0'66 nog weinig contact, met de Ra
dikale Venstre is er een goede rela
tie. 
In Ierland is alles anders; m.u.v. de 
Labour party profileren de partijen 
zich vnl. over de "nationale kwes
tie": de eenheid van N.lerland. 
Daardoor raken de sociaal-economi
sche tegenstellingen op de achter
grond. Globaal bestaat Fianna Fait 
uit kleine boeren en een kleine groep 
stedelijke "rijken", en Fine Gael uit 
de rijkere boeren en stedelingen. 
Alleen de Labour Party beschouwt 
zich als vertegenwoordiger van een 
sociale klasse: de stedelijke arbei
dersbevolking. Fianna Fait zou men 
kunnen karakteriseren als conserva
tief liberaal, en is in het EP aange
sloten bij de Gaullisten. Fine Gael als 
conservatief, zij heeft zich aange
sloten bij de Christen Democraten. 
De Labour Party is bij de socialisti
sche fractie. 
Naast de partijen zijn er nog een 
aantal onafhankelijke gekozenen. 
met een locale en geen nationale 
achterban, omdat zij per constituen
cy gekozen worden. Dat geeft het 
Ierse kiessysteem een sterk per
soonlijk karakter. Zo is een voorma
lige Fianna Fait minister als onaf
hankelijke lid van de Technische 
Coöperatiefractie in het Europees 
Parlement. 

maar 11 van de 600 zetels en in het 
EP zelfs helemaal geen zetel. 
De Liberals benadrukken democra
tische procedures, zowel binnen hun 
eigen partij al.s in Europees verband, 
denken internationaal, zijn voor 
ontwapening, zij het niet unilateraal. 
zoals Labour, en staan zeer kritisch 
t.o.v. het (kern)energiebeleid van 
hun eigen regering. Ook staan zij 
zeer kritisch t.o.v. de ELD-federa
tie, waar zij lid van zijn, maar willen 
daar voorlopig wel inblijven, o.a. 
omdat zij nog geen Europese zetels 
hebben. 
Evenals met de FDP, waren de con
tacten met de Liberals op partijtop
niveau aanvankelijk wat stroef, 
vanwege de band met de ELD-fede
ratie. Anderzijds toonden vele Libe
rals belangstelling voor 0'66 op 
grond van sterke overeenkomsten 
tussen beide partijen. 
Een geheel nieuwe situatie doet zich 
voor sinds de oprichting van de So
cio-Democrats, door vier vooraan
staande leden, die uit de Labour 
Party stapten. Deze partij presen
teert zich als een nieuwe centrum
partij, en biedt een toevlucht voor de 
rechtervleugel van de Labour Party, 
en voor ontevreden conservatieven. 
Eeri gedetailleerd politiek program is 
er nog niet, maar de SOP heeft wel 
een aantal uitgangspunten geformu
leerd: allereerst kieswethervorming, 

tabel 1: De progressieve, niet-sociali~tische stromingen in de EG-landen: 

% nation. in de regering EP EP 
Land Partij 

electoraat nu voorheen zetels fractie 

België FDF-RW 7 + 2 NI 
Denemarken Rad. Venstre 5 + 

Venstre 12 + 3 L 
Frankrijk MRG 10 (?) + 2 s 

PRS ? + 4 L 
(MEP) 

BRD FDP 11 + + 4 L 
(die Grünen) 2 

Engeland Liberals 14 
SOP ? nvt 

Nederland PPR 2 + 
0'66 11 + 2 NI 

Luxemburg PO 25 + + 2 L 
Italië P Rad. 3 3 I 

P Rep. 3 + + 2 L 
Griekenland KODISO 4 I NI 

EDIK 7 + I NI 

Fracties: L = liberaal; I = Technische coöperatie; 
NI = niet-ingeschreven; S = socialisten. 

Rest nog de situatie in Engeland en 
Frankrijk. I.v.m. de bijzondere ont
wikkelingen in deze landen wordt 
daar een aparte paragraaf aan ge
wijd. 

De ontwikkelingen in Engeland 
en Frankrijk 
Engeland 
Het Engelse kiessysteem via dis
tricten werkt erg onvoordelig voor 
elke partij, die niet behoort tot de 
twee grootste. Dat is al jaren het lot 
van de Liberals. Zo hebben zij met 
bijna 14% van de stemmen nationaal 

waarvoor ook de Liberalen ijveren, 
voorts een gemengde economie, de
centralisatie van macht en volledige 
Britse deelname aan de EG. De Li
berals beraden zich nu of zij de ver
kiezingen, die voor 1984 moeten 
plaatsvinden, samen met de SOP 
zullen ingaan. Het partijcongres in 
september a.s. moet zich daarover 
uitspreken. In de huidige constellatie 
in Engeland, van grote onvrede met 
Mrs. Tatchers harde beleid en de on
enigheid binnen de Labour, geeft een 
gemeenschappelijke lijst van deze 
twee partijen een kans op een grote 
overwinning. En dat zal het einde 

betekenen van het Britse districten
stelsel. Met een systeem van even
redige vertegenwoordiging zullen de 
Britse centrum-links zetels in het EP 
toenemen en die van de conservatie
ven afnemen. 
Internationaal heeft de SOP nog 
nauwelijks activiteiten ondernomen; 
eerst moet de nationale structuur op
gebouwd. Zij heeft wel belangstel
ling uitgesproken voor contacten 
met 0'66. 

Frankrijk 
De Parti Radical Socialiste (RPS) 
vertegenwoordigde hier van oudsher 
de gematigd-progressieve stroming. 
Deze partij is, ondanks haar naam, 
noch socialistisch noch radicaal. In 
1972 splitsten de links radicalen 
(MRG = Mouvement des Radicaux 
de Gauche) zich onder haar leider 
Maurice Faure dan ook af, omdat de 
RPS elke samenwerking met links 
verwierp. Ondanks de gematigde 
ideeën van haar leider J. J. Servan 
Schreiher liet de RPS zich meeslepen 
in de UDF (Union Democratique 
pour la France) coalitie van Giscard. 
Na de jongste verkiezingen heeft de 
RPS nog maar één zetel over. 
De MRG heeft zich, sinds haar op
richting, aan de socialisten verbon
den. In het Franse systeem heeft een 
partij van I 0 zetels (voor de verkie
zingen) in een Assemblée van 400 
niet veel invloed. Sinds de verkie
zingen heeft de MRG 14 zetels en 
drie ministersposten. In het EP zijn 
haar twee leden lid van de socialisti
sche fractie, maar de partij is niet 
toegetreden tot de Socialistische In
ternationale. Ook de MRG heeft veel 
gemeenschappelijk met 0'66 en er 
zijn dan ook goede contacten. De 
MRG geeft prioriteit aan een demo
cratisch Europa, de mensenrechten, 
een schoon milieu, decentralisatie 
van het gezag (in Frankrijk, waar al
les via Parijs loopt, een politiek zeer 
actuele kwestie) en maakt zich sterk 
voor beperking van de wapenexport. 
In het huidige Franse kiessysteem. 
een soort gemengd districtenstelsel, 
hebben kleine partijen echter een 
zeer wankele basis, zij kunnen elk 
moment weggevaagd worden, zoals 
nu gebeurd is met de RPS. Alleen bij 
een systeem van evenredige verte
genwoordiging heeft de MRG goede 
perspectieven, zelf schat zij haar 
kiezertal op ongeveer eenzelfde per
centage als 0'66. 
Eén van de verkiezingsbeloften van 
Mitterand was herstel van een 
rechtvaardig kiessysteem. Maar of 
hij die belofte ook zal inlossen, is 
lang niet zeker. De beslissing daar
over hoeft pas over 3 à 4 jaar te wor
den genomen. Maar als Minerand er 
wel een positief besluit over neemt, 
zullen alle EG-landen een vergelijk
baar, evenredig kiessysteem heb
ben. Daarmee is de basis gelegd voor 
een nieuw uit te werken, uniform Eu
ropees systeem, zodat echte, trans
nationale, Europese verkiezingen 
zullen kunnen worden gehouden. 
Het is niet waarschijnlijk dat dat al
lemaal voor elkaar zal zijn voor 1984. 
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jaar van de volgende· EP-verkiezin
gen. Maar als het moment daar is, 
bevindt een partij die zich onafhan
kelijk opstelt, en niet geaffilieerd is 
met een of andere partijgroepering, 
zich in een zeer ongunstige posi
tie ... Dat is de keerzijde van de me
daille van ons nu zo comfortabele 
onafhankelijk zijn. 

Groen Europa 
Een belangrijke nieuwe, politieke 
stroming van de zeventiger jaren is 
de milieubeweging. Door het grens
overschrijdend karakter van het on
derwerp waar zij zich op richt, een 
schone omgeving en veilige energie
bronnen, is zij sterk internationaal 
gericht, zij het nog niet sterk georga
niseerd. Ook nationaal bracht nog 
geen enkele groene partij het tot ei
gen vertegenwoordigers in het par
lement. 
Anderzijds verwoorden een aantal 
kleine, radicale partijen, m.n. in Ne
derland en Italië, opvattingen over 
een nieuwe, zuiniger levensstijl voor 
behoud van de aarde en een kritische 
houding t.o.v. de economische 
groeigedachte. De milieubeweging is 
wel zeer breed, maar heeft nog niet 
veel samenhang. In de drie EG-lan
den, waar het kiessysteem juist on
voordelig is voor kleine partijen, 
werden wel partijen opgericht: de 
Ecology Party in Engeland, de Mou
vement d'Ecologie Politique in 
Frankrijk en Die Grünen in de BRD. 
De laatsten brachten het het verst: 
bij de Europese verkiezingen kregen 
zij 3,2% van de stemmen, bijna goed 
voor I zetel in het EP. Maar eenjaar 
later bleven zij nationaal onder de 
2%, veel te weinig om de 5% kies
drempel te halen. In de deelstaat
parlementen en in West-Berlijn heb
ben de Grünen wel zetels. Zwakke 
plek van alle groene partijen is. dat 
zij mensen van heel verschillende 
opvattingen op één aspect vereni
gen. In Frankrijk en Engeland be
staan er dan ook, naast de parle
mentair-politiek gerichte ecologi
sche partijen de onafhankelijk opere
rende, meer actie-gerichte "Friends 
of the Earth": een wereldwijd, los, 
maar effectief netwerk. De Neder
landse Vereniging voor Milieu-De
fensie neemt er ook deel aan. 
De ecologische beweging in EG-lan
den is als zodanig niet in het EP ver
tegenwoordigd, maar zij tracht zich 
nu wel Europees te organiseren. De 
drie bovengenoemde groene partijen 
en de Italiaanse en Nederlandse 
(PPR) Radicalen zijn al enige tijd in 
gesprek om te komen tot de oprich
ting van een Europees actiecentrum. 
0'66 vroeg om toelating als waarne
mer, maar kreeg nog geen uitsluitsel, 
i.v.m. organisatorische problemen. 
Concrete resultaten zijn er nog niet. 
0'66 moet zich, als zelf opgeworpen 
milieupartij, wel positief blijven op
stellen t.o.v. dergelijke initiatieven 
en desgevraagd openstaan voor 
deelneming. 

Hoe nu verder? 
Onze Eurofractie heeft op dit mo-
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ment geen slechte positie als onaf- Fractie, de progressieve leden in de 
hankelijke: meer vrijheid dan fractie- groep Onafhankelijken en de pro
gebondenen en bijna dezelfde facili- gressieve leden van de Liberale 
te i ten als de officiële fracties (lid pre- Fractie. Ook de twee MRG-leden 
sidium, technische assistentie e.d.). van de Socialistische Fractie, die 
Toch is, m.n. met het oog op toe- geen lid zijn van de Socialistische 
komstige rechtstreekse verkiezin- Internationale, komen in aanmer
gen, voortdurend actie-onderzoek king. 
naar nieuwe samenwerkingsverban- Maar lang niet alle belangrijke, ver
den gewenst. Verwachtingen over de nieuwend-den kende groeperingen 
resultaten moeten daarbij wel realis- zijn in het EP vertegenwoordigd. Het 
tisch zijn: een nieuwe politieke stro- HB moet daarom, op partijniveau, 
ming tover je niet zomaar tevoor- de bestaande bilaterale contacten 
schijn, ook al zijn de. bouwstenen kunnen uitbouwen tot een informeel 
aanwezig, zoals uit dit verslag moge netwerk, met een open oog voor 
blijken. Maar D'66 moet er wel van nieuwe stromingen als de milieube
doordrongen zijn, dat de gekozen weging en- i.v.m. het decentralisa
onafhankelijkheid een voorlopige en tie/regionalisatie-ideaal- nieuw oot
geen definitieve keuze zijn moet. Het staande regionale groepen. 
beste tussenstation naar een nieuwe In de contacten met de formele poli
groepering zou de vorming zijn in het tieke partijen kan de oprichting van 
EP van een zgn. "intergroupe", een de Socio-Dernocrat Party (SDP) in 
informele groep van gelijkgezinden, Engeland een goed aanknopingpunt 
die regelmatig bijeenkomt en sa- zijn, om de progressief-liberale EG 
menwerkt op concrete onderwer- partijen te hergroeperen. Door de 
pen. Naarmate een dergelijke groep SDP zullen de Liberals ook sneller 
aanslaat, zullen er zich geleidelijk bereid zijn om uit de ELD te treden. 
meer belangstellenden bij willen Voor relaties met een dergelijke kern 
voegen. De leden voor deze overleg- is er waarschijnlijk ook vanuit de 
groep zouden gerecruteerd kunnen Duitse FDP belangstelling. 
worden uit de Europees-gezinde Ie- D'66 kan in zulke ontwikkelingen 
den van de Technische Coöperatie een belangrijke en aktieve rol spelen, 

tabel 2: Spreiding van partijen, waarmee samenwerking zinvol is, over een 
aantal fracties in het Europees Parlement 

Partij: Land: Zetels: 
Mogelijke Liberale Fractie (L) samenwerking: 

PVV/PRLW België 4 
UFE F 19 
PLI (lib.) I 3 .. 

·VVD N 4 
FDP D 4 ± 
Venstre Denem. 3 + 
Republ. I 2 + 
PD Lux. 2 + 

Fractie van de 
Technische Coöperatie (I) 

Indep. Ierland I + 
vvu België I 
Radik. I 3 + 
Folkebev. Den em. 4 
PDUP I I 
DP I I 

Niet-Ingeschrevenen (NI) 

DUP N.lerl. I 
MSI-DN I 4 
FDF-RW België 2 + 
D'66 N 2 + 
Neo-Democr. G 14 
KODISO G I + 
EDIK G I + 

Socialisten (S) 

MRG F 2 + 
Socialistische partijen uit alle EG-landen 

door in een vroeg stadium de Engelse 
partijen voor dit idee te winnen. 
Echter. . . opbouw van internatio
nale structuren kost geld. Als de 
partij daar werkelijk belang aan 
hecht, moet zij ook bereid zijn om er 
fondsen voor beschikbaar te stellen. 
Anderzijds laten de zware lasten van 
de partij weinig speelruimte over 
voor het toekennen van gelden voor, 
op zich belangrijke, beleidspunten. 
Besprekingen met de Eurofractie 
zijn gaande over een mogelijke fi
nanciële bijdrage voor dit doel. 

Op 5rond van bovenstaande notitie, 
legt het HB de ALV de volgende uit
spraak voor: 

HB-Resolutie Europa 
De ALV, van D'66 op 13 en 14 no
vember 1981 in Amersfoort bijeen, 
overwegende 
- dat D'66 een vernieuwende stro
ming in het Europese parlement tot 
stand wil brengen, 
- dat de bouwstenen voor een der
gelijke stroming aanwezig zijn, in de 
vorm van vernieuwd-Europces ge
zinde, nationale partijen en stromin
gen in de verschillende EG-landen, 
van oordeel 
- dat D'66 zich moet voorbereiden 
op trans nationale, Europese verkie
zmgen, 
- dat door ontstaan van een nieuwe, 
progressieve partij in Engeland de 
mogelijkheden voor vorming van een 
nieuwe, progressief- Europese groep 
belangrijk zijn toegenomen, 
besluit: 
- dat de onafhankelijke positie van 
D'66 in het Europees parlement 
slechts een tijdelijke kan zijn, 
- de Europese fractie op te dragen 
om in het Parlement een intergroep 
tot stand te brengen, 
- het Hoofdbestuur op te dragen de
ze aktiviteit op partijniveau te voe
den en te ondersteunen, door de bi
laterale contacten uit te bouwen tot 
een netwerk van werkelijk progres
sieve en demokratische partijen en 
bewegingen in EG-landen, daarbij 
prioriteit gevend aan de nieuw ont
staande socio-democratisch-liberale 
kombinatie in Engeland, 
- het Hoofdbestuur en de Europese 
fractie te vragen, om regelmatig over 
de voortgang te rapporteren. • 
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RADIO-ar 
&Tv...._... .... 

Radio 
0'66 is te beluisteren op 
woensdag 16 en woensdag 
30 september a.s. tussen 
18.50 uur en 19.00 uur en 
op woensdag 14 en woens
dag 28 oktober tussen 
18.20 uur en 18.30 uur. De 
uitzendingen komen via 
Hilversum 2. 

Televisie 
De televisieuitzendingen 
van·D'66 vinden plaats op 
woensdag 14 oktober 1981 
en woensdag 16 december 
1981. U moet even in. de 
programmabladen · kijken 
hoe laat en via welk net. 

MENSEN
RECHTEN 
Ga niet naar Zuid
afrikaanse musical 
Hoewel het kultureel verdrag met 
Zuid-Afrika onlangs door de regering 
is opgezegd, draait sinds juli de mu
sical .,!pi Tombi" in Nederland. De
ze muzical zal 4 maanden in het land 
blijven en zo'n 20 plaatsen aandoen. 
Zij geeft een zeer rooskleurig, verte
kend, beeld van de apartheid in Zuid 
Afrika. 
Protesteer, a.u.b. bij de direktie van 
de betreffende zaal of bij de ge
meente, als de musical wordt aange
kondigd in de plaats waar u woont. 

• 



Democratie is duur 
Na alle voldoening over de geweldi
ge verkiezingsuitslag van afgelopen 
mei, moet het hoofdbestuur u nu 
confronteren met de rekening van 
het succes. 
De verkiezingen hebben het uiterste 
gevergd van het gehele partij-appa
raat en vooral ook van het landelijk 
secretariaat, met alle financiële ge
volgen vandien. Teveel werk moest 
met te weinig mensen worden ver
richt. Aandacht voor de financiële 
aspecten, komt dan gemakkelijk in 

· het gedrang. Bovendien valt in een 
. verkiezingstijd aan het stilleggen van 
werk om louter financiële redenen, 
niet te denken. De talloze vragen, 
telefonisch of schriftelijk gesteld, 
moèten worden beantwoord, aan de 
duizenden verzoeken om informatie 
moèt worden voldaan met adequaat 
voorlichtingsmateriaal, het verga
dergebeuren draait op volle toeren, 
etc., etc. De financiële consequen
ties laten zich raden. 
Dit alles kwam natuurlijk niet geheel 

HET 
HOOFD
BESTUUR 
onverwacht. Reeds in maart waren 
maatregelen genomen en werd ge
werkt met bijgestelde begrotingscij
fers, mede om het inmiddels bekend
geworden negatieve saldo van 1980 
van ca. f 50.000 .in te kunnen lopen. 
In de hitte van de verkiezingsstrijd is 
van bezuinigen echter weinig te
rechtgekomen. De genomen maatre
gelen konden onvoldoende of onvol
doende snel worden geëffectueerd. 
Nu de financiële resultaten van het 
eerste halfjaar 1981 bekend zijn, 
wordt bevestigd wat zich reeds liet 
voorzien, namelijk dat het niet goed 
gaat met de partij-financiën. Voor 
het. gehele jaar 1982 laat zich bij on
gewijzigd beleid een tekort becijfe
ren van f 2 ton. Dat is onaanvaard
baar en betekent dat het be.leid als
nog op kortst mogelijke termijn ge
wijzigd moet worden. 

Het financiële draagvlak van de par
tij wordt vrijwel uitsluitend gevormd 
door de offerbereidheid van de leden 
en donateurs. Gezien de verslechte
rende economische omstandighe
den, die toch ook de D'66-er niet on
beroerd zullen hebben gelaten, valt 
de inkomstenontwikkeling mee. Aan 
de bereidheid van de leden om finan
cieel bij te springen, behoeft ook niet 
te worden getwijfeld, maar deze be
reidheid kent haar grenzen. Nu de 
ongunstige halfjaarcijfers bekend 
zijn, mag dan ook niet worden geaar
zeld om het huishoudboekje te her
zien en weer tot een uitgavenniveau 
te komen dat door redelijkerwijze te 
verwachten inkomsten wordt ge
dekt. In de afgelopen hoofdbe
stuursvergaderingen is reeds een 
aantal maatregelen hiertoe genomen 
en er zullen er nog meer volgen. 

Naast een aantal procedure-maatre
gelen om tot een stringentere kos
tenbewaking te komen, ook regel
rechte bezuinigingsmaatregelèn. Het 
mes moet in vrijwel alle kostenpos
ten om niet elke snelle kans op ge
zonde partij-financiën te verspelen. 
Er wordt naar gestreefd ook in het 
tweede halfjaar het noodzakelijke 
partij-gebeuren voortgang te doen 
vinden, maar meer dan dat, zit er niet 
in. Alle, op zichzelf misschien zeer 
nuttige, maar niet beslist onvermüd
bare kostenposten, zullen moeten 
worden geschrapt. Ook de vaste 
lasten, die het overgrote deel van de 
uitgaven vormen, zullen bij een sub
stantiële bezuiniging niet buiten 
schot kunnen blijven. Door het 
hoofdbestuur wordt, in overleg met 
SWB, PSVI. fracties en Financië.le 
Commissie, momenteel bezien wat· 
er verder dit jaar nog kan worden 
bijgesteld en omgebogen. 

De eisen die aan de D'66-organisatie 
op allerlei gebied worden gesteld, 
zijn nu definitief die van de vierde 
grote partij in Nederland. Het finan
ciële draagvlak is daarmee nog niet in 
overeenstemming. Wat dat betreft 
zitten we nog tussen servet en tafel
laken in. Er dient voorlopig zeer be
hoedza;,~m met de beperkte finan
ciële middelen te worden omge
sprongen. De continuïteit dient ge
waarborgd te blijven en dit noopt tot 
zuinigheid. 
Dit is temeer noodzakelijk omdat de 
volgende campagnes voor Staten- en 
raadsverkiezingen voor de deur 
staan en nu reeds hun schaduwen 
vooruitwerpen. Deze campagnes 
zullen ook bij voorkeur gefinancierd 
moeten worden, zonder verdere 
grote financiële aanslagen op de le
den. Om dat mogelijk te maken, zijn 
nu bezuinigingen nodig. De omvang 
daarvan is zodanig, dat alle geledin
gen van de partij de gevolgen zullen 
bemerken. 
Het hoofdbestuur doet hierbij een 
beroep op alle partij-organen en le
den om aan de bezuinigingsoperatie 
mee te werken, opdat wij aan het 
einde van hetjaar kunnen zeggen dat 
1981 niet slechts electoraal, maar 
ook financieel. een goed jaar was. 
Jan Prevoo, 
penningmeester • 

Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut 0'66 

PSVI
NIEUWS 
Vakatures PSVI D'66 
In de vorige en deze Democraat zijn 
twee vakatures voor het bestuur van 
het Politiek Scholings- en Vor
mingsinstituut D'66 gemeld. 
In het PS VI-bestuur worden mensen 
niet in funktie gekozen, het bestuur 
maakt onderling uit wie er in het da
gelijks bestuur PSVI D'66 zitting 
hebben. 
Het algemeen bestuur vergadert on
geveer 7 maal per jaar 's avonds in 
Den Haag of Utrecht. Eénmaal per 

jaar wordt er de hele zaterdag verga
derd wanneer het beleid en de be
groting voor het komende jaar wordt 
vastgesteld. 
Dagelijks bestuursleden van het 
PSVI D'66 vergaderen eens in de 3 
weken. Verder onderhouden zij 
nauw kontakt met de direkteur. 
Naast het meedenken en meebeslis
sen in het algemene beleid rekenen 
bestuursleden in nauwe samenwer
king met de direkteur bepaalde on
derling te verdelen kursussen tot hun 
verantwoordelijkheid. 
Het PSVI bestuur voert inhoudelijk 
en financieel een decentralisatiebe
leid uit voor die kursussen, die voor 
plaatselijke doelgroepen bedoeld 

zijn. Daarom is een nauw kontakt 
nodig met regionale PSVI-koördi
natoren. Ook dit kost tijd. 
Voor meer informatie over doel en 
kursussen verwijs ik naar het Akti
viteitenprogramma 1981, dat als inleg 
in deze Democraat zit. 
Het bestuur van het PSVI D'66 is 
vertegenwoordigd in het bestuur van 
de Stichting Wetenschappelijk Bu
reau D'66 en in de begeleidings
kommissie van het Documentatie en 
Informatiecentrum D'66. De verga
deringen van het Hoofdbestuur D'66 
worden door PSVI bestuursleden 
afwisselend bezocht. 
Martien van Dedem, voorzitter • 

Advertentie 

De Politieke Partij Democraten '66 zoekt op korte 
termijn een op het landelijk secretariaat in Den 
Haag te werk te stellen: 

ASSISTENT VAN DE 
STAFMEDEWERKER FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE (M/V) 
voor 20 uur per week. 

Taken 
De medewerker zal o.a. worden belast met: 

het bijhouden van het grootboek; 
de financiële ledenadministratie, waaronder het 
verzorgen van de input voor en het controleren 
van de output van de computer; 
het vervaardigen van de (maandelijkse) 
proefbalans en saldiba_lans. 

Onze wensen 
opleiding op MAVO/LBO niveau; 
in het bezit van Praktijkdiploma Boekhouden; 
enige ervaring in soortgelijke functie; 
enige kennis van automatiseringsvraagstukken; -·~ 
grote mate van nauwkeurigheid. 

Wat wij bieden 
een deeltijdfunctie van 20 uur in het hart van een 
dynamische politieke partij; 
salarisniveau volgens de voor 
overheidsambtenaren geldende salarisschaal 45 
(bij een volledige dagtaak; 40 uur minimaal 
f 1.937,~ tot maximaalf 2.783,- per maand); 
bij gebleken geschiktheid behoren aanpassing van 
het salarisniveau en van de werktijd tot de 
mogelijkheden; 
kosten voor een eventuele verdere opleiding 
kunnen worden vergoed. 

Alvorens te solliciteren kunt u desgewenst nadere 
inlichtingen inwinnen bij de Stafmedewerker 
Financiële Administratie, Hans Muylaert, tele
foon 070 - 85 83 03, of (bulten kantooruren) bij het 
voor de financiën verantwoordelijke lid van het 
Hoofdbestuur, Jan Prevoo, telefoon 030-52 11 27. 

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne vóór 21 
januari 1981 tegemoet. 
Sollicitf)tiebrieven te richten aan: 
Hoofdbestuur 0'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag. 
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Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 

NOTA L 5 

Naar een nieuw zui
velbeleid in de Euro
pese Gemeenschap 
Piet Looise en Sybe Schaap, leden 
van de werkgroep Landbouw, heb
ben een nota samengesteld over het 
Europese zuivelbeleid. Uitgangs
punt van de nota is dat dit beleid 
steeds verder in een crisis komt. De 
bestaande subsidie-structuur leidt 
ertoe, dat steeds grotere overschot
ten worden geproduceerd. Elk land 
binnen de EG kan de produktie on
beperkt opvoeren; de kosten van 
overproduktie worden dan later ver
haald op het EG-budget, doordat een 
door de Gemeenschap gegarandeer
de prijs wordt aangehouden. Op deze 
manier wordt Europa tot middel 
voor nationale voordelen; maar het 
systeem als geheel leidt tot verspil
ling en tot desintegratie-verschijn
selen in de Gemeenschap. 
Het markt- en prijsbeleid in de EG 
heeft tot doel gehad, met behulp van 
een beschermde marktprijs zowel 
een aanvaardbare inkomenspositie 
van de melkveehouders mogelijk te 
maken als marktevenwicht tot stand 
te brengen. De gevolgen van het ge
voerde beleid tonen aan dat deze 
combinatie van functies van de 
melkprijs niet langer kan worden 
volgehouden. Dat betekent dat prijs
garantie van de melk, zonder maat
regelen tot beheersing van de pro
duktie, niet langer mogelijk is. 
De voorstellen in de nota komen er
op neer, dat alleen het garanderen 
van het inkomen nog door het prijs
beleid wordt gediend; 
beperking van de produktie wordt tot 
stand gebracht door het instellen van 
quota. 
Voor alle bedrijven die in de EG aan 
fabrieken leveren, moet een afleve
ringsquotum (= een maximum) wor
den vastgesteld. Dit kan gebeuren 
aan de hand van de leveringen in de 
laatste drie jaar. 
Geleidelijk moet de produktie dan 
worden teruggebracht, bv. elk jaar 
met 2%, vijf jaar lang. Tegelijkertijd 
zou de melkprijs moeten worden op
getrokken, zodanig dat de boer er in 
inkomen niet op achteruit gaat. Wie 
meèr produceert dan het quotum zou 
moeten proberen zijn produktie zon
der steun kwijt te raken. 
Deze maatregelen leveren een be
sparing op in het EG-budget. Deze 
komen weer ten goede van de alge
mene middelen. Wel zou moeten 
worden onderzocht of het geld niet 
op een andere manier ( regivoale pol
tiek, werkgelegenheidsbeleid, inno
vatie) weer bij de landbouw terecht 
zou kunnen komen. 
De quota die aan de fabriek worden 
geleverd zouden niet verhandeld 
mogen worden. Wanneer deze melk 

op de markt zou komen, zou het 
handhaven van het boereninkomen 
worden ondergraven. 
Het argument dat de zuivelover
schotten in de EG niet dan gunstig 
zijn voor de derde wereldlanden, in 
verband met de aldaar bestaande 
voedselschaarste, wordt van de hand 
gewezen. Derde wereld-landen be
schikken in het algemeen niet over 
een beschermde markt en kunnen 
zich daardoor niet verweren tegen de 
gesubsidieerde exporten van de EG. 
Dit is fnuikend voor de handhaving 
of eventuele eigen ontwikkeling van 
cte zuivel; verder dragen de zuivel
importen op grote schaal bij aan de 
desintegratie van het inheemse 
voedselpakket. Het scheppen van 
een EG-mark tevenwicht zal een eind 
maken aan het gesubsidieerde 
"dumpen" van zuivelprodukten in 
de derde wereld-landen. Voorzover 
zuivelvoedselhulp noodzakelijk is, 
zal dit slechts moeten geschieden in 
het kader van internationale regelin
gen. 
De nota kan worden besteld door 
overboeking van f 5,- op giro nr. 
33 222 13 t.n.v. Penningmeester 
SWB D'66 te Den Haag, met daarbij 
een toeslag voor porti, als volgt: 
I exemplaar- 2,-
2-5 exemplaren f 3,-
6-10 exemplaren f 4,-
11-20 exemplaren f 5,-
0p de giro a.u.b. vermelden: 
nota L 5. 

Henk Burgwal 
Op 18 juli j.l. is onverwacht overle
den Henk Burgwal, lid van de Werk
groep Sport van de SWB. Met zijn 59 
jaar stond Henk nog in de kracht van 
zijn leven en hij had een aktief aan
deel in het werk van de werkgroep. 
Zijn overlijden betekent een ernstig 
verlies. Hij ruste in vrede. 

Nieuwe directeur 
SWB 
Per I augustus 1981 is tot directeur 
van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 benoemd drs. Erik van 
der Hoeven. 
De heer van der Hoeven (35 jaar) was 
voorheen wetenschappelijk mede
werker aan de Universiteit van Am
sterdam. Daarvóór werkte hij enige 
tijd bij de Vereniging Milieudefensie. 
Hij is lid van de Algemene Energie
raad en hoofdbestuurslid van het 
Humanistisch Verbond. Ook is hij 
werkzaam als wetenschapsjourna
list. Hij publiceert o.m. in NRC/ 
Handelsblad, Haagse Post, Bèta, 
Energiebesparing en Economisch
Statistische Berichten. 

De werkgroep 
Jongeren over Werk 
In de huidige periode, gekenmerkt 
door grote werkloosheid, denkt 
vrijwel niemand meer aan herstel 
van volledige werkgelegenheid, dat 
betekent dat men het recht op en de 
plicht tot arbeid nader moet bezien. 
Natuurlijk willen ook jongeren hun 

leven zo zinnig mogelijk inrichten, 
maar de vraag is of de arbeidsmetho
de van vorige generaties daarvoor de 
juiste is. Daarom moet nagedacht en 
gepraat worden over nieuwe manie
ren waarop de verschillende bezig
heden in onze samenleving gericht 
moeten en kunnen worden. 
De werkgroep Jongeren van het 
S.W.B. besteedt haar plenaire 
kwartaal-vergadering aan een moge
lijke aanzet tot een diepgaande dis
cussie over dit thema m.m.v. Suzan
ne Dekker op 19 september a.s. in 
Hotel Smits, Vredenburg 13/14 te 
Utrecht. Aanvang 12.00 uur exact. 
Vanzelfsprekend is iedereen van 
harte welkom! 
Verdere informatie, w.o. discussie
stuk ter voorbereiding van de verga
dering, vanaf eind augustus bij het 
S.W.B. of bij ondergetekende ver
krijgbaar. 
Tot ziens! Met vriendelijke groet, 
Ewald van Wees, 
coördinator Essesteynstraat 5, 
2272 XT Voorburg. Tel. 
070- 868660. 

Werkgroep Sport 
De Werkgroep Sport van de S.W.B. 
roept geïnteresseerde leden van D'66 
op zich aan te melden als actief lid 
van de werkgroep. De Werkgroep 
bereidt standpunten voor de SWB 
voor op sportgebied, en adviseert de 
fractieleden van de Tweede Kamer
fractie. Momenteel is zij vooral bezig 
met "Sport en Internationale Poli
tiek", "Financiering betaald voet
bal'', , ,Sportsponsoring'' en de , ,po
sitie van de vrijwilliger in de sport". 
Door verhuizingen en werkzaamhe
den is de werkgroep wat te klein ge
worden. Om die reden worden geïn
teresseerde leden gevraagd actief te 
worden. Voor aanmelding of nadere 
inlichtingen kan men zich wenden tot 
de coördinator van de werkgroep: 
Jan Berteling, De Carpentierstraat 
95, 2595 HE Den Haag, tel. 
070 - 855920. 

Europese 
minderheden 
De werkgroep Europese minderhe
den heeft zich in het afgelopen jaar 
ondermeer bezig gehouden met on
derwerpen als een vreedzame oplos
sing van het Baskische probleem, de 
betekenis van de autonomie-refe
renda in Spanje en in Groot-Brittan
nië, een mogelijke federalisering van 
de EG, en de verschillende aspecten 
van tweetalig onderwijs in hoog
geïndustrialiseerde staten. 
In de nabije toekomst hoopt de 
werkgroep onderwerpen te behan
delen als een mogelijke verbetering 
van de positie van kleine minderhe
den, en het belang van de recente 
decentralisatie-wet van minister 
Defferre voor de autochtone cultu
rele minderheden in Frankrijk. 
Geïnteresseerden kunnen informatie 
inwinnen of zich opgeven bij de 
coördinator van de werkgroep. 
Mevr. Ph. BloemhotT, 
De Regen 54, Oosterwolde, tel. 
05160- 5469. 
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W.g. Staatsrecht en 
Binnenlandse Zaken 
De werkgroep zal vergaderen op de 
navolgende donderdagen, steeds om 
19.45 uur in het gebouw van de 
Tweede Kamer, Binnenhof? te Den 
Haag: 27 augustus, I oktober en 29 
oktober a.s. De in de vorige Demo
craat aangekondigde vergadering in 
september komt dus te vervallen. 
Het voornaamste agendapunt zal 
steeds wezen onze inbreng voor het 
beleidsprogramma. 
Ronald Verhagen 
Bleulandweg 134, Gouda 
tel. 01820 - I 0444 (kantoor) 
01820- 24923 (privé) • 

UITSTAD 
EN LAND 
Subregio Twente 
Het subregiobestuur Twente zal 
oktober a.s. twee A.S. V. 's uitschrij
ven, nl.: 
I. 15 oktober 1981, voorbereiding 
31e A.L.V. 
2. 22 oktober 1981, bespreking pro
vinciaal programma en presentatie 
kandidaten voor de provinciale sta
ten. 
Beide vergaderingen beginnen om 
20.00 uur en vinden plaats in: Res
taurant Suisse, Stationsplein 14 in 
Almelo. 

Subregio 
Midden-Holland 
Op de algemene subregio vergade
ring van Midden-Holland, die zal zijn 
op 30 september 1981 te Gouda om 
20.00 uur in het "Trefpunt" aan de 
Westhaven nr. 46, zal er naast de 
behandeling van het concept provin
ciaal programma en de AL V van no
vember ook een bestuurslid gekozen 
worden. Kandidaten kunnen zich 
opgeven tot 2 x 24 uur voor de verga
dering bij Henske Visser. Groene 
Zoom 13 Bodegraven. Tel. 
01726- 21929. 

Regio Brabant 
"Dringende oproep"! 
De najaars ARV zal worden gehou
den in Tilburg dinsdagavond 13 ok
tober. Op de agenda o.a. behande
ling eventuele moties voor de AL V 
en regiobestuursverkiezing. Hier
voor worden dringend kandidaten 
gezocht daar de voorzitter, secreta
ris en politiek koördinator zich niet 
meer verkiesbaar stellen. Aanmel
ding bij het regiosecretariaat, Ake
leilaan I, 5582 GO Waalre. • 



Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum 0'66 

PEAC
NIEUWS 

Opvulling van de vacatures in de be
stuurscommissie van het JOAC zal 
ook gebeuren, hopelijk door nieuwe, 
enthousiaste mensen. Tenslotte zal 
een kersvers Tweede Kamerlid wor
den uitgenodigd om te komen praten 
over het te voeren jeugdbeleid van 
D'66. 
De · JOAC-bestuurscommissie zal 
ook verantwoording afleggen over 
de gevoerde activiteiten van het af
gelopenjaar. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een jaarverslag, waarvan 
hieronder de belangrijkste punten. 
Na de AJV van 1980 heeft de be-

Kandidaatstelling 
PEAC stuurscommissie zich vol goede 
De voorlopige status van het PEAC moed gestort op haar werkzaamhe
loopt zo langzamerhand af. Binnen- den. 
kort zal het PEAC ook officieel de Van groot belang voor een orgaan 
status krijgen van een hoofdbe- zoals het JOAC, dat zich bezig houdt 
stuurscommissie met zelfstandige metjongerenparticipatie in de partij, 
regionale werkgroepen. Voor deze zijn de contacten met andere partij
toekomstige organisatievorm is in organen. Deze contacten werden 
overleg met de regionale coördinato- dan ook gelegd met o.a. het Hoofd
ren gekozen. bestuur, de afdelings- en regio-be
Ook verder zal er niet veel verande- sturen, de SWB-werkgroep Jonge
ren; het PEAC blijft bijvoorbeeld een ren, het PSVI, het PEAC, etc. 
commissie waarvan zowel mannen Daarnaast trad het JOAC regelmatig 
als vrouwen lid kunnen zijn. naar buiten op, zoals b.·v. de aanwe
Belangrijk is echter wel dat voor het zigheid van de bestuurscommissie
PEAC in zijn definitieve vorm ver- leden op de congressen met een 
kiezingen nodig zijn, waarbij de re- JOAC-informatiestand. En niet te 
gio's de belangrijkste rol vervullen. vergeten valt de Jongerendag op 7 
Een en andermoet nog naderworden februari j.l., een goede inhoudelijke 
uitgewerkt in een huishoudelijk voorbereiding voor het kort daarop 
reglement, doch het kan geen kwaad gehouden Verkiezingscangres te 
reeds nu bij jezelf na te gaan of je je Amersfoort. 
voor het PEAC-kandidaat wilt stel-, Over verkiezingen gesproken! Het 
Jen. Het op landelijk niveau verder JOAC heeft ook een behoorlijke bij
helpen van het emancipatiedenken drage geleverd aan de verkiezings
van en binnen de partij heeft mis- campagne. De voornaamste activi
schien je belangstelling. In Demo- teit van het JOAC bestond uit de 
eraten en PEAC-bulletins en uiter- deelname van D'66-jongeren aan 
aard in de regionale werkgroepen is verkiezingsfora, spreekbeurten e.d. 
te volgen geweest hoe het PEAC zijn in allerlei jongerencentra, jongeren
plaats heeft gekregen binnen D'66. verenigingen en scholen. 
Denk er eens over! Verdere gege- Tijdens deze campagne werd door 
vens volgen in de volgende Demo- deze D'66-jongeren de D'66-ideeën 
craat en via de regionale coördinato- uitgedragen. 
ren. Deze consequente houding bracht 
Inlichtingen bij Carien Evenhuis bijna voortdurend de jongerenorga
(070 - 838523) en Martien van Dedem nisaties van de andere politieke par
(01626- 2720). • tijen in verlegenheid, omdat zij 

steeds weer een van hun moederpar
tij afwijkend standpunt verkondig
den. 

Jongeren Activerings Centrum Duidelijk kwam zo naar voren dat 
het JOAC geen jongerenorganisatie 
is. Het JOAC biedt aanjongeren ac
tieve deelname binnen de partij zèlf! 
Ook nieuwe plannen voor het vol
gend jaar zullen op de AJV worden 
gepresenteerd. 

JOAC 
Algemene Jongeren
vergadering., 

Hierbij valt te denken aan: meewer
ken aan verkiezingscampagne voor 
Prov. Staten en Gemeenteraden, het 

Reserveer zaterdag 3 
maar voor het JOAC! 

oktober a.s. organiseren van een Internationale 

Want op die datum wordt de Alge
mene Jongeren Vergadering (AJV) 
gehouden, en dit is alvast de eerste 
aankondiging. 
Meer informatie over de plaats, aan
vang en agenda van de vergadering 
volgt in de volgende Democraat. 
In ieder geval zullen die dag een 
aantal belangrijke zaken aan de orde 
komen. 
Het werkplan en begroting voor het 
JOAC voor 1982 zal moeten worden 
vastgesteld, en het werkplan en be
groting voor dit lopende jaar zal 
moeten worden gewijzigd. Ook zal er 
een bespreking plaatsvinden over de 
JOAC-activiteiten van dit laatste 
jaar, en er zullen die dag eveneens 
allerlei voorstellen worden gedaan 
voor het komende jaar. 

bijeenkomst, het i.s.m. het PSVI op
zetten van een nieuwe scholingscur
sus voor jongeren, het organiseren 
van Studiedagen, het regelmatig uit
geven van een JOAC-informatie
krantje. 
Kortom, teveel om hier op te noe
men. Daarom ben je, als je meer wilt 
weten, van harte welkom op de Al
gemene Jongeren Vergadering op 
zaterdag 3 oktober a.s. 
Diegenen die het nut zien van een 
orgaan zoals het JOAC, en bereid 
zijn zich voor D'66 en specifiek voor 
de jongeren in D'66 in te zetten, kun
nen zich kandidaat stellen voor het 
lidmaatschap van de bestuurscom
missie van het JOAC. 
Een speciaal beroep wordt gedaan 
op de jonge D'66-leden om zich kan
didaat te stellen. Dit kan door een 

brief te sturen naar het partijsecreta
riaat t.a.v. de secretaris van het 
JOAC met daarin vermeld je naam, 
adres, geboortedatum, datum van je 
lidmaatschap van D'66 en je dage
lijkse bezigheden (beroep of studie). 
Mogelijkheid tot kandidaatstelling 
sluit op 26 september. 

Bestuurscommissie van het Jonge
ren Activeringscentrum D'66. 
Op de Algemene Jongeren Vergade
ring van 3 oktober 1981 zal regle
mentair in een aantal vacatures 
moeten worden voorzien. 
De kandidaatstelling voor het lid-

Nog eenmaal- als invaller- verzorg 
ik deze rubriek. 
Cursief gedrukte tekst is van mij. 
Piet van Baarsset 

Kon het politieoptreden op het 
Binnenhof op 21 april '81 door de 
beugel? 
door Mischa Wladimiroff, Den 
Haag. 

Het optreden van de politie bij de 
handhaving van de openbare orde 
behoort doelmatig, beheerst en cor
rect te zijn. In het kader van de ver
antwoordingsplicht achteraf, dient 
de Raad het beleid van de Burge
meester (en dus het optreden van de 
politie) marginaal te toetsen. De 
vraag is: kon de politie in redelijk
heid tot het omstreden optreden ko
men en was dit optreden, overeen
komstig het hiervoor door mij ge
formuleerde uitgangspunt? 

De doelmatigheid 
Tussen de beheerder van het Bin
nenhof en de Burgemeester is des
tijds de afspraak gemaakt, dat onder 
alle omstandigheden de toegang tot 
het Binnenhof en aldus tot de parle
mentsgebouwen gewaarborgd dient 
te worden. Uit deze regeling vloeit 
voort dat de politie de opdracht had 
om de poorten vrij te maken en vrij te 
houden. 
Daargelaten de al dan niet hoogdra
vende ideeën over het functioneren 
van ons parlementaire systeem, vind 
ik in het algemeen dat demonstraties 
nooit mogen ontaarden in het daad
werkelijk belemmeren van mensen 
in hun doen en laten, direkt of indi
rect, door het afgrendelen van ge
bouwen. Dat geldt naar mijn oordeel 
in het bijzonder ten aanzien van par
lementariërs, omdat deze bij uitstek 
via de vele politieke kanalen beïn
vloed kunnen worden. 
Ik vind dus dat de Burgemeester de 
bewuste afspraak in redelijkheid kon 
maken. 
Uit de beschikbare gegevens blijkt 
dat de demonstranten de toegang tot 
het Binnenhof wilden blokkeren en 
ook daadwerkelijk hebben geblok-

maatschap van de JOAC-bestuurs
commissie wordt hierbij geopend en 
sluit op 26 september 1981. 
Kandidaatstelling dient te geschie
den door middel van een brief met 
daarin vermeld naam, adres, ge
boortedatum, datum van lidmaat
schap van D'66 en beroep of studie. 
De brief dient gezonden te worden 
aan het landelijk secretariaat ter at
tentie van de secretaris van het 
JOAC. Nadere informatie zal wor
den toegestuurd. • 

keerd. Daarbij vind ik niet van over
wegend belang waarom zij dat de
den. Zij deden het. 
Gelet op haar opdracht vind ik het, 
gezien de blokkade, doelmatig dat de 
politie de toegangen heeft vrijge
maakt en vervolgens heeft vrijge
houden. Dat was haar opdracht. 
Naast dit specifieke doel geldt in het 
algemeen, dat de politie de openbare 
orde dient te handhaven en bij ver
storing daarvan de openbare orde 
dient te herstellen. 
Door de blokkade van de poorten 
enerzijds en de opheffing door de 
politie daarvan anderzijds, werd de 
openbare orde verstoord. Herstel 
daarvan was naar mijn oordeel daar
om doelmatig. 

Beheerst optreden 
Geweld dient door een gefaseerd 
optreden zoveel mogelijk voorko
men te worden. Zo het al wordt toe
gepast, dient proportioneel te wor
den gehandeld. Toepassing van ge
weld is de laatste, allerlaatste fase. 
Er is naar mijn oordeel gefaseerd op
getreden. Ik wijs op het herhaald 
sommeren, de pogingen om in ge
sprek te geraken, het aanhouden en 
het tonen van de aangetreden afde
ling ME. Ik betreur het dat deze fase
ring niet van dien aard is geweest, dat 
daardoor geweld vermeden kon 
worden. Alle gegevens evenwel in 
aanmerking nemende, geloof ik dat 
de aard en de vorm van de demon
stratie het snel intreden van de laat
ste fase, namelijk die van de gewelds
toepassing, in de hand werkten. 
Tegenover de vastberadenheid van 
de demonstranten de poorten niet te 
willen ontruimen, stond de opdracht 
van de politie de poorten vrij te ma
ken. Dat moest fout gaan. 
Achteraf kan men zich afvragen of 
verder aanhouden misschien geweld 
had kunnen voorkomen. Ik meen 
van niet. De aanhoudingen leverden 
begrijpelijkerwijs individueel verzet 
op, dat op zich weer geweld uitlokte, 
enerzijds bij de politie die de aan
houdingen wilde volvoeren, ander
zijds bij de demonstranten die ver
dere aanhoudingen wilden verhinde
ren. De geweldsspiraal was toen al 
ingezet. 



Bovendien was het hoogst twijfel
achtig of verder aanhouden, gezien 
het aantal demonstranten - het wa
ren er meer dan -honderden -, onder 
de gegeven omstandigheden wel zin
vol was. 

Correct optreden 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat 
het bij de ontruiming van de Mau
ritspoort toegepaste geweld helaas 
onvermijdelijk en voor zover ik heb 
kunnen nagaan proportioneel was. 
Het optreden daarna leidt tot minder 
duidelijke conclusies. Bij het optre
den van de politie bij de tweede char
ge bij het Mauritshuis, Korte Vijver
berg, Plein neem ik in aanmerking, 
dat er over en weer een onover
zichtelijke situatie was ontstaan. Ik 
weet niet zeker of hierbij van de zijde 
van de politie de meest gewenste be
heersing is getoond. 
De derde charge bij de Buitenhof
poort is naar mijn oordeel wèl binnen 
de door mij hiervoor getrokken gren
zen gebleven. De overige gesigna
leerde gewelddadigheden kan ik niet 
zo goed in enig georganiseerd optre
den plaatsen. Of concrete situaties 
daartoe een individuele politieman of 
politievrouw aanleiding gaven, kan 
ik niet beoordelen. Ik vermoed dat 
het slaan of de mate daarvan niet on
der alle omstandigheden proportio
neel is geweest. 

Conclusies 
Als ik het geheel overzie, acht ik het 
optreden van de politie als geheel, 
gegeven de opdracht en de toege
paste fasering binnen de door mij 
getrokken grenzen gebleven. Ik durf 
die conclusie niet uit te strekken tot 
het optreden ná de eerste charge, bij 
het Mauritshuis, hoek Korte Vijver
berg. Ik meen dat daar individueel 
gefaald is, evenals in de overige late
re losstaande geweldstoepassingen. 
De desbetreffende klachten zullen 
onderzocht dienen te worden en 
moeten passend worden afgedaan. 
De aard van de demonstratie in aan
merking nemende, vind ik de indivi
duele ontsporingen wel begrijpelijk 
en vanuit de leiding niet volledig te 
voorkomen of uit te sluiten. Onder
wijl betreur ik dat het toch is ge
beurd. Mijn eindoordeel is, dat het 
optreden van de politie doelmatig 
was en afgezien van individuele 
fouten grotendeels beheerst en rede
lijk correct. 

WIE PLAKT, DIE KRABT 
door Provinciale Waterstaat, 
Utrecht 

Bij de onlangs gehouden 2e kamer 
verkiezingen heeft u royaal gewon
nen. Dat is een gelukwens waard. 
Er blijft echter zeker één probleem 
over. Da.t betreft de grote hoeveel
heid stickers die vanwege uw partij 
her en der op lichtmasten, verkeers
lichten en wegwijzers is geplakt (veel 
en veel meer dan van andere partij
en). 
Heeft men zich bij uw partij gereali
seerd wie die dingen er weer af moe
ten halen? Onze kantonniers en 
wegwerkers en "Turken"! Deze 
mensen zijn niet zo happy met uw 
plakrage! 
Mogelijk kunt u bij een volgende ge
legenheid nalaten dergelijke stickers 
te laten aanmaken en dus te ver
spreiden. Dan blijven we ver-

schoond van het extra werk van het 
verwijderen. 
En wat denkt u, zou het werkelijk 
veel stemmen uitmaken? Me dunkt 
van niet. 
Wilt u een en ander eens in uw be
stuur overdenken? 

NAWEEËN 
door H. Janssen, Bourgognekliniek 
in Maastricht 

In uw "Democraat" van 5 mei 
beoordeelt mevr. Mr. Anneke Goud
smil de nieuwe abortuswet als een 
wet waar toch wel mee te werken 
valt. 
Ik ben het met haar t:ens waar ze stelt 
dat de zich in drie eisen formuleren
de strijd van de actieve vrouwenbe
weging in feite slechts een symboli
sche strijd is. 
Haar betrekkelijke onbezorgdheid 
over de wachttijd van 5 dagen kan ik 
echter niet delen. Natuurlijk zijn 
daar wel oplossingen voor te beden
ken, maar deze hebben alle het niet 
geringe nadeel dat ze onwettig zijn 
(maar een serieuze controle van deze 
wet is niet mogelijk), dan wel de 
kwaliteit van de hulpverlening aan
tasten. De mogelijke oplossingdie zij 
zelf aandraagt, het vormen van een 
netwerk van verwijzers, is een voor
beeld van een kwaliteitsverlagende 
oplossing. Er zijn tal van buitenland
se artsen die bereid zijn goede voor
en nazorg te verlenen aan vrouwen in 
hun praktijk bij wie zich het 
probleem der ongewenste zwanger
schap voordoet, die echter uit v.oor
zichtigheid vanwege de wetgeving in 
eigen land op het punt van zwanger
schapsafbreking niet bereid zijn een 
verwijzing naar een Nederlandse 
kliniek op schrift te stellen. Mevr. 
Goudsmil zou aan deze vrouwen 
willen aanbevelen in plaats van hun 
eigen voortreffelijke behandelend 
arts een andere hun onbekende arts 
te consulteren die wel bereid is het 
boterbriefje te leveren. Dit lijkt mij 
geen bijdrage aan de kwaliteit van de 
abortushulpverlening. 
Zwangerschapsafbreking is nog 
steeds een controversiële aangele
genheid. De nieuwe wet is een pro
duct van deze controversialiteit. De
zelfde controversialiteit maakt een 
nauwgezette uitvoering van deze wet 
niet mogelijk dan ten koste van juist 
wat deze wet zegt te beogen, een 
zorgvuldige besluitvorming, behan
deling en nazorg. 
Konden de klinieken zich tot op he
den concentreren op het vinden van 
optimale voor- en nazorg voor iedere 
vrouw, nu zullen ze hun energie 
moeten gaan aanwenden ter vervul
ling van formaliteiten. De "goede" 
verwijsbrief zegt minder over de 
zorgvuldigheid der besluitvorming 
van verwezene dan over de opvat
tingen en de moed (Om de verwijzing 
uit te schrijven) van verwijzer. Het 
gedoe om deze , ,goede'' verwijsbrief 
te bemachtigen gaat ten koste van de 
kwaliteit der hulpverlening en ver
oorzaakt voor de vrouwen allerlei 
bijkomende problemen die haar veel 
tijd en geld kunnen gaan kosten, de 
spanning rondom het zeer emotio
neel geladen probleem verhogen en 
de sfeer waarin een en ander plaats 
vihdt behoorlijk kunnen bederven. 
Met name de vrouwen uit streken 
waar de Kerk nog machtig is zullen 

het gelag gaan betalen, vrouwen uit Een dergelijk kliniekje moet in de 
Zuid-Duitsland en Vlaams België buurt van je wijk liggen en bemand 
dus. worden door enkele artsen met in
De kliniek-artsen worden door deze · terne en/ of chirurgische scholing. Zo 
wet voor een onmogelijk dilemma nodig word je van daar uit verder 
geplaatst. Moeten ze zich opstellen verwezen naar een groot ziekenhuis. 
als loyaal burger en dus streven naar De wijkarts heeft ook de mogelijk
een goede ten uitvoerlegging van de- heid ervoor te zorgen dat je herha
ze wet, ook als dit gaat ten koste van lings-medicijnen krijgt. 
de kwaliteit van de hulpverlening? De wijkarts verzorgt ook de bejaar
(abortus legalis van relatief lage denverzorging, gezinsverzorging en 
kwaliteit). Of moeten ze zich opstel- de wijkverpleging als de klant dat 
len als arts en de kwaliteit van hun wil. 
handelen in medische zin laten pre- De opzet zoals die hierboven ge
valeren boven de eisen die de wet schilderd is heeft een aantal voorde
stelt? (abortus illegalis van relatief len: 
hoge kwaliteit). I. Door het beperkte aantal klanten 
Het antwoord dat de Leidse Hoogte- per wijkarts heeft deze meer tijd per 
raar-gynaecoloog de avond dat dit klant voor de begeleiding. 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer 2. Door het brede terrein waarop de 
werd aangenomen gaf op de vraag wijkarts zich zal begeven kan er een 
wat hij zou doen indien hij voor dit goede band ontstaan met zijn/haar 
dilemma zou worden gesteld, bevalt klanten en de drempel voor hulp
mij meer dan het antwoord van vraag verlaagd worden. 
mevr. Goudsmil in de "Democraat" 3. De aanwezigheid van een kliniek 
van 5 mei. in of bij de wijk voorkomt vervreem
Een wet die een dergelijk dilemma ding en bevordert ziekenbezoek. 
oproept is vrij immoreel. Het is te 4. De wijkartsen kunnen bij wijkak
hopen dat haar geen lang leven be- tiviteiten betrokken worden en daar
schoren zal zijn. doorook preventiefwerk verrichten. 

GEZONDHEIDSZORG IN DE 
TOEKOMST? 
door Foppe van Mil, Roden 
Het is wenselijk om denkend aan de 
gezondheidszorg zoals die in de toe
komst misschien zou moeten wor
den, eens géén rekening te houden 
met de bestaande strukturen, belan
genverdeling en inkomensposities. 
De discussie zoals die tot op heden in 
de Demokraat is gevoerd, biedt geen 
alternatieven maar slechts een con
solidering van het huidige systeem 
met verlegging van accenten. 
Uit gesprekken met huisartsen is mij 
gebleken dat zo'n 70-80% (!)van hun 
cliënten slechts aandacht willen. 
Zij vinden soms in kleine lichamelij
ke ongemakken een aanleiding om 
die aandacht van hun huisarts te ei
sen, met in veel gevallen alleen de 
bedoeling om hun hart te luchten. 
Wanneer zo'n gesprek niet helpt zou 
er een centraal persoon moeten zijn 
waar je je toe kunt wenden en die ook 
tijd voor je heeft. Zo iemand zou tot 
op bepaalde hoogte medische en 
psychologische kennis moeten heb
ben en goede kontaktuele eigen
schappen. Deze figuur, we kunnen 
hem/haar ook "wijkarts" noemen is 
de vertrouwenspersoon voor een 
kleine groep (plm 1000 b.v.)mensen. 
Hij of zij moet inzicht hebben in de 
fundamenten van het medische en 
psychologische vakgebied (slechts 
beperkte kennis dus) èn een gedegen 
kennis van de maatschappelijke 
strukturen in de betreffende wijk, of 
gebied. 
Deze "wijkarts" bespreekt je ziekte 
met je, voert zo nodig gesprekken of 
is behulpzaam bij de gang naar auto
riteiten of naar de wijkkliniek. 
Door het relatief kleine aantal klan
ten kan zo'n wijkarts goed aandacht 
aan je besteden en je proberen verder 
te helpen wanneer je geestelijk in de 
knoei zit. Wanneer dat niet lukt kan 
hij/zij verwijzen. 
Bijvoorbeeld naar een kleine kliniek 
met enkele behandelkamers en en
kele bedden (b.v. 8-10), beperkte 
onderzoekscapaciteiten (b.v. ECG, 
Röntgen, laboratorium) en een fy
siotherapeutische afdeling. 

5. De wijkarts heeft meer tijd oin de 
klant op de keuzemogelijkheden in 
de hulpverlening te wijzen en daar
over te praten. 
Natuurlijk behoeft dit ideetje nog 
veel uitwerking. 
Gelukkig werd ik bij het uitwerken 
van mijn hersenspinsels niet in het 
minst geplaagd door een financieel 
geweten. Het lijkt me belangrijker 
eerst een idealer systeem te bèden
ken, alvorens de financiële konse
kwenties te overdenken. Vast staat 
voor mij wel dat iedereen die in de 
hulpverlening werkt financieel onaf
hankelijk moet zijn van zijn/haar 
omzet. 

Door plaatsruimtegebrek moet ik 
een aantal inzenders teleurstellen; 
hun bijaragen kunnen niet geheel of 
geheel niet geplaatst worden. 

C. 0. Lumnist wil "omderwille van 
de objectieve impressie" anoniem 
blijven. Onder pseudoniem geschre
ven stukken worden niet geaccep
teerd. 

Nico Lenis uit Harderwijk en Mart 
Goedkoop uit Sliedrecht moet ik ook 
teleurstellen. Afschriften van brie
ven aan anderen, in dit geval de 
NOS' resp. de 'l"elegraaf kan ik niet 
plaatsen, al is de inhoud (het .pro
testeren tegen de pro-Wiegel be
richtgeving) ook nogfzo sympathiek. 
Het P.S. van de briefvan Nico wil ik 
wel overnemen: 

Wat er ook gebeurt tijdens de kabi
netsformatie, ik vertrouw erop, dat 
D'66 zich onder geen voorwaarde 
aansluit bij CDA en VVD en aldus 
een kabinet CDA/VVD/D'66 moge
lijk maakt. Ook een premierschap 
van de heer van Agt in een kabinet 
CDA/P.v.d.A/0'66 acht ik zeer on
wenselijk. 

Dat vind ik een mooi slot voor de 
rubriek, woensdag /9 augustus 1981. 

• 
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