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EEN NIEUW BEGIN: 
D'66 REGERINGSFRACTIE 
door Laurens Jan Brinkhorst 

Het is dan toch gelukt: het kabinet 
van CDA, PvdA en D'66, waarvoor 
D'66 zich als enige partij uitdrukke
lijk in de verkiezingen heeft uitge
sproken, is er gekomen. Het is de 
enige meerderheidscombinatie die 
volgens de verkiezingsuitslag mogelijk 
was en blijkens alle opiniepeilingen 
ook de meeste steun van de kiezers 
bad. Alleen deze combinatie beeft een 
voldoende politiek èn maatschappelijk 
draagvlak voor een ander beleid. 
Juist door vóór de verkiezingen dui
delijkheid te scheppen, overeenkom
stig een ons eigen traditie om de kie
zers tevoren invloed te geven bij bet 
soort van regering dat wij wensen, 
heeft onze partij bierbij een doorslag
gevende rol gespeeld. 
Hoe moeilijk bet soms ook was, de 
nieuwe fraktie heeft geen ogenblik de 
centrale opdracht van bet verkie
zingscongres om biernaar te streven 
uit het oog verloren. 

Vernieuwend beleid 
ln het algemeen kunnen wij tevreden zijn: 
de sociaal-economische paragraaf, de tek
sten over kernwapens· en over kernener
gie, sluiten het meest aan bij onze stand
punten. De toekomstige werkgelegenheid 
is alleen gewaarborgd als wij de durf heb
ben allereerst te streven maar industriële 
vernieuwing en dat is nu eenmaal een mid
dellange termijnzaak. 
Kernwapens en kernenergie hebben een 
grensoverschrijdend karakter en daarom is 
het goed dat men er in het regeerakkoord 
blijk van geeft dat te beseffen. Natuurlijk 
hebben ook wij moeten slikken. 

nen, dan zal hij in daden duidelijk moeten 
maken dat de wens van D'66 voor een ver
nieuwend beleid ook werkelijk tot uiting 
komt. 
Stabiliteit en regeerkracht van het nieuwe 
kabinet zullen niet in de laatste plaats af
hangen van het sturend en bindend vermo
gen van onze drie kabinetsleden die essen
tiële posten bekleden. Jan Terlouw op 
Economische Zaken. Hans van Mierlo op 
Defensie, Henk Zeevalking op Verkeer en 
Waterstaat, zij krijgen volop kans zich als 
D'66-bewindslieden te profileren. 
Ook de drie staatssecretarissen krijgen 
boeiende functies. Weinigen zijn beter ge
kwalificeerd. Ineke Lambers voor het mi
lieubeleid, Wim Dik voor de exportbevor
dering en Miehiel Scheltema voor Justitie. 
Het is verheugend dat met name de porte
feuilles vanJustitie en Milieubeleid- Ineke 
Larobers is op haar terrein een quasi mi
nister!- ook de kans bieden om duidelijk te 
maken dat de kwaliteit van de samenleving 
voor ons in moeilijke economische tijden 
essentieel blijft. 

Jan Terlouw, bedankt! 
Ik betuig hier graag publiekelijk dank aan 
Jan Terlouw voor al het werk dat hij de 
afgelopen jaren voor D'66 heeft verricht. 
Geen ander heeft zolang hoofd en hart van 
D'66 gesymboliseerd. Tijdens de kabi
netsformatie heeft hij wederom blijk gege
ven van zijn politieke talenten. Hij bleef 
opgewekt en gelijkmoedig alle beproevin
gen doorstaan. 
Wanneer een ernstige impasse dreigde, 
wist hij via onconventionele methoden 
openingen te vinden. De befaamde .,Jij, 
Joop en ik" -brief is daarvan een voor
beeld. Juist wanneer reëel perspectief op 
een doorbraak leek te ontbreken, wist hij 
de fractie tot nieuwe ideeën te inspireren. 
Hem te vervangen als parlementair leider 
is voor de nieuwe fractievoorzitter een 
buitengewoon moeilijke opgave. 
Voor D'66 breekt een nieuw begin aan. In 
verschillende opzichten zullen wij voor 
een vuurproef komen te staan. De groei 

verschijnt 9 x per jaar 

van acht naar zeventien betekent méér dan 
de toevoeging van negen leden. Het is al
lereerst een kwalitatieve schaalvergroting 
die op het punt van communicatie, organi
satie en wederzijdse informatie in de ge
schiedenis van D'66 geheel nieuwe 
problemen doet ontstaan. Daarom heeft de 
fractie allereerst veel aandacht voor een 
goede organisatie en onderlinge taakafba
kening, niet in het minst om daardoor ook 
voor de partij een duidelijk gezicht te krij
gen. 
Een andere uitdaging is dat elf van de ze
ventien fractieleden geen eerdere parle
mentaire ervaring hadden. Echte zorgen 
daarover behoeven we niet te hebben: het 
eerste optreden in de Kamer van een aantal 
nieuwe leden heeft zeer positieve ver
wachtingen gewekt! 

Coalitie niet "rooms-rood" 
De grootste verandering is wellicht de 
overgang van oppositie- naar regerings
fractie. Nog meer dan van '73 tot '77 zijn 
wij thans een volwaardige coalitiepartner, 
met alle lusten, maar ook alle lasten daar
van. Het nadeel is dat wij nie"t zo frank en 
vrij als in de oppositie standpunten kunnen 

(doorlezen op achterpagina) 

Wellicht het moeilijkst te aanvaarden was 
het hernieuwde premierschap van Van 
Agt, niet omdat wij persé geen CDAer wil
den, maar omdat hij, meer dan wie ook van 
zijn partij, gezichtsbepalend is geweest 
voor de coalitie met de VVD, een kabinet 
dat wij zakelUk vier jaar bestreden hebben. 
En op goede gronden! 

Tweede Congresdemocraat 
Wil de nieuwe premier meer dan alleen 
formeel parlementair ons vertrouwen win-

Amersfoort Congresstukken vanaf pag. 5 



Kandidaten gevraagd 

PARTUVOORZITTER 
In verband met zijn benoeming tot minister van Verkeer en Water
staat heeft Henk Zeevalking zijn functie van voorzitter van het 
hoofdbestuur m.i.v. 11 september 1981 neergelegd. Het hoofdbe
stuur heeft op I 0 september 1981, conform artikel 29 van het 
Huishoudelijk Reglement in de vacature voorzien door de vice
voorzitter politiek Cees Spigt te benoemen tot waarnemend voor
zitter totdat de a.s. AL V in de vacature heeft voorzien. 

VOORZITTER STICHTING 
WETENSCHAPPELUK BUREAU D'66 
In verband met zijn benoeming tot Staatssecretaris van Economi
sche Zaken heeft Wim Dik m.i.v. dezelfde datum zijn functie als 
voorzitter van het SWB-bestuur neergelegd. 
In verband met het bovenstaande attendeert het hoofdbestuur de 
leden erop dat de kandidaatstelling geopend is voor de functies 
van: 
- voorzitter van het hoofdbestuur 
- voorzitter van het SWB-bestuur 
- vice-voorzitter politiek van het hoofdbestuur. 
Deze laatste functie komt vacant, omdat Cees Spigt voornemens is 
zich te kandideren als voorzitter van het hoofdbestuur. 
Gezien de korte termijn, waarop in deze vacatures moet worden 
voorzien heeft het hoofdbestuur besloten om in afwijking van de 
artikelen 23 en 24 van het Huishoudelijk Reglement, de kandidaat
stelling voor deze functies eerst op woensdag 11 november 1981 om 
17.00 uur te sluiten. 
Voor de overige vacatures blijft de reeds gepubliceerde sluitings
datum uiteraard gelden. 
Aanmelding dient te geschieden op de gebruikelijke wijze, zoals 
vermeld op pagina 2 van de Eerste Congres Democraat (7/81). 

Kandidaten gevraagd voor Commissies 
Landelijke Verkiezingscommissie. Inmiddels is bekend geworden, 
dat Joep Fakkel zich terugtrekt als lid van de Landelijke Verkie
zingscommissie. Overigens zou ook uitbreiding van deze commis
sie welkom zijn. Het hoofdbestuur roept dringend kandidaten op 
opdat deze commissie haar taak naar behoren kan blijven uitoefe
nen. De commissie bestaat tot heden uit een te kleine groep men
sen, terwijl de hoeveelheid werk aanmerkelijk zal toenemen. 
Geschillencommissie. Marcel Prop stelt zich niet herkiesbaar. De 
kandidaatstelling voor de thans ontstane vacature sluit: 
Woensdag 11 november 1981, om 17.00 uur. 
Aanmelding dient te geschieden op de gebruikelijke wijze, zoals 
vermeld op pag. 2 van Democraat 7/81. 
De kandidaatstelling voor de overige commissies, genoemd in de 
Democraat 7/81, sluit 9 oktober 1981 om 17.00 uur. 

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. Marcel Prop 
niet herkiesbaar. Doeke Eisma: her
kiesbaar. 
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 

VERKIEZINGEN 
PROVINCIALE 
STATEN 
In afwijking van vorige aan
kondigingen, zullen de ver. 
kiezingen van Provinciale 
Staten worden gehouden 
woensdag 24 maart 1982. 
Binnenkort ontvangen de le
den van D'66 (alleen zij die 
aan hun contributieverplich
tingen over 1981 hebben vol
daan) een lijst met namen van 
leden die zich kandidaat heb
ben gesteld voor de Provin
ciale Staten. Het hoofdbe
stuur verzoekt de leden drin
gend om van hun stemrecht 
gebruik te maken door het 
toegezonden stembiljet voor 
11 november 1981 ingevuld 
terug te zenden naar de be
treffende provinciale verkie
zingscommissie. 

Kandidaatstelling 
voor de 
Gemeenteraden 
Op woensdag 2 juni 1982 zul
len de verkiezingen voor de 
gemeenteraden worden ge
houden. Ieder lid van D'66 
dat tenminste zes maanden 
voor de sluitingsdatum van 
de kandidaatstelling lid is en 
voldoet .aan de wettelijke 
vereisten voor verkiesbaar
heid, kan zich kandidaat 
stellen. De kandidaatstelling 
is géopend sinds donderdag 
20 augustus 1981 en sluit 
dinsdag 20 oktober 1981 om 
12.00 uur. 
Voor de aanmelding moet ge
bruik worden gemaakt van 
een standaardaanme1dings
formulier, dat verkrijgbaar is 
bij het landelijk secretariaat 
van de partij. 

N.B. 
I. Inmiddels is er een wets
wijziging aangenomen, die 
ook onderwijzend personeel 
in dienst van de gemeente 
toestaat zitting te nemen in de 
gemeenteraad. 
2. Bovendien heeft het 
hoofdbestuur besloten de 
komende Algemene Leden
vergadering voor te stellen 
het Huishoudelijk Reglement 
te wijzigen, zodat vooruitlo
pend op een wetswijziging de 
leeftijdsgrens voor gemeen
teraadskandidaten op 21 jaar 
wordt gesteld. (Zie TCD 6, 
art. 138). 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

d!l~~ AKTIVITEITEN 

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

Adviesraad, Trianon 
Utrecht 
12 december 1981, 10.30 
uur. 

V oorjaars Algemene Le
denvergadering, De Flint, 
Amersfoort op zaterdag 20 
maart 1982. 
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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 Baarsel, Jan Goeijen
bier, Marie-Louise Tiesinga, Ed 
Veenstra, Stijn Verbeeck, Hugo 
Versloot, Mieke van Wagenberg. 
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 d.e verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht 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. Niet-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. 9 verschijnt 
10 december 1981 
Sluitingsdatum copy: 
16 november 1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: f 850.-
1/2 pagina: f 500,-
1/3 pagina: f 425,-
1/4 pagina: f 340,-
1/6 pagina: f 250,
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 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



UIT DE FRACTIES 
TAAKVERDELING TWEEDE 
KAMERFRACTIE 
In het onderstaande overzicht zijn de eerstgenoemde frac
tieleden coördinator op de verschillende beleidsgebieden. 
De als tweede en derde genoemde kamerleden zijn - even
als de eerste- lid van de commissie, die zich met de ver
schillende onderwerpen bezighoudt. Voor alle duidelijk
heid zijn de namen van de plaatsvervangende leden in dit 
overzicht achterwege gelaten. Van de commissies Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, Rijksuitgaven en 
Emancipatie heeft de fractie het voorzitterschap. 

Nederlandse Antillen: Bakker, Mertens 
Buitenlandse Zaken: Schaper, Nuis 
Ontwikkelingssamenwerking: Nuis, Schaper 
Justitie: Wessel, Kohnstanun 
Binnenlandse Zaken: Bakker, Wilhers 
Ambtenarenzaken en Pensioenen: Nypels, Groenman 
Onderwijs en Wetenschappen: Mertens, Cotterell, Wilhers 
Wetenschapsbeleid: Mertens, Wilhers 
Financiën: Engwirda, Veldhuizen 
Defensie: Kohnstanun, Schaper 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cotterell, Nypels 
Verkeer en Waterstaat: Tommel, Bakker, Mertens 
Economische Zaken: Engwirda, Dekker, Veldhuizen 
Kernenergie: Dekker, Tommei 
Landbouw en Visserij: Ter Veer, Tommel, Dekker 
Sociale Zaken: Nypels, Groenman, Dekker 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Wilbers, Cotte
rell, Nuis 
Volksgezondheid: Mik, Wessel, Groenman 
Milieuhygiëne: Mik, Tommel, Ter Veer 
Emancipatiebeleid: Groenman, Ter Veer, Wessel 
Werkwijze der Kamer: Wessel, Nuis 
Civiele Verdediging: Bakker 
Nationale Ombudsman: Wessel 
Rijksuitgaven: Veldhuizen, Engwirda 
Midden- en Kleinbedrijf: Veldhuizen, Ter Veer 
Handelspolitiek: Veldhuizen, Dekker 
Visserij: Ter Veer, (Dekker) 
Vaste Commissie voor de Naturalisaties: Wessel 
Commissie voor de Verzoekschriften: Kohnstanun 
Adviescommissie voor het Restaurant: -
Bouwbegeleidingscommissie: Nuis 

Regionale indeling 
Laurens Jan Brinkhorst: Hele land 
Maarten Engwirda: Hele land 
Gerrit Mik/Pieter ter Veer: Groningen 
Pieter ter Veer/Dick Tommel: Friesland 
Dick Tommei/Erwin Nypels: Drente 
Ernst Bakker/Erwin Nypels (gedeelde eerste): Overijssel 
Aad Nuis/Louise Groenman: Gelderland 
Louise Groenman/Jan Veldhuizen: Utrecht 
Grace Cotterell/Chel Mertens: Noord-Holland 
Jacob Kohnstamm/Ernst Bakker/Chel Mertens: Amsterdam 
Elida Wessei/Jacob Kohnstamm: Zuid-Holland (behalve Rijn
mond) 
Suzanne Dekker/Herman Schaper: Zuid-Holland-Rijnmond 
Chel Mertens/Grace Cotterell: IJ sselmeerpolders 
Herman Schaper/Wil Wilbers: Zeeland 
Wil Wilbers: Brabant 
Suzanne Dekker: Brabant-West/Midden 
Aad Nuis: Brabant-Oost 
Jan Veldhuizen: Limburg 
Gerrit Mik: Limburg-Zuid 
Elida Wessel: Limburg-Noord 

Fractiebestuur 
Voorzitter: Laurens Jan Brinkhorst 
Vice-voorzitter: Maarten Engwirda 
Penningmeester: Louise Groenman 
Secretaris: Aad Nuis 
Lid (Personeelszaken): Erwin Nypels 
Binnenkort zullen twee vertegenwoordigers van de fractiemede
werkers permanent bij de vergaderingen van het fractiebestuur 
aanwezig zijn. 

Eerste Kamerfractie 
Voorzitter: Jan Glastra van Loon 
Secretaris: Marie Louise Tiesinga 
Leden: Suzanne Bischoff 

Jan Vis 

Bewindslieden 
Ministers: Jan Terlouw, Economische Zaken 

Henk Zeevalking, Verkeer en Waterstaat 
Hans van Mierlo, Defensie 

Staatssecretarissen: Ineke Lambers, Milieubeleid 
Miehiel Scheltema, Justitie 
Wim Dik, Economische Zaken 

Verdeling werkzaamheden Euro-fractie 

Aar de Goede: I. Politieke Commissie 
2. Landbouw 
3. Begrotingen (Plv.Lid) 
4. Begrotingscontrole 
5. Economisch-monetaire Commissie (Lid) 
6. Externe economische betrekkingen 
7. Reglementen en verzoekschriften 
8. Ontwikkeling en samenwerking 
9. Delegatie Eeg-Lome-Landen (Lid) 

Doeke Eisma: 1. Sociale zaken en werkgelegenheid (Lid) 
2. Energie en onderzoek (Plv.lid) 
3. Juridische Commissie 
4. Regionaal beleid en ruimtelijke ordening 
5. Vervoer 
6. Milieubeheer, volksgezondheid, 

consumentenzaken 
7. Jeugd, cultuur, onderwijs, 

voorlichting, sport 
8. Delegatie Asean-Landen (Lid) 

Inleveren? 
Terugdraaien? 
Bijstellen? 
Allemaal termen die ons dagelijks om de oren vlie
gen. Ook de Democraat heeft er last van. 
De oplossing? 
Contributie betalen en 

LEDEN WERVEN 

Minder dan 2% (!) van de bijna één miljoen Neder
landers die in mei op D'66 stemden zijn lid van onze 
partij. 
Zoek die mensen op en maak hen lid van D'66. We 
hebben leden nodig! 
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EUROPEEst! 
PARLEMENT D~ 
Nieuwe samenstelling 
Euro .. fractie 
Met ingang van 15 junij.l. is Doe
ke Eisma, vroeger lid van de Eer
ste Kamer voor D'66 en goede be
kende voor heel velen in onze 
partij en daarbuiten, Suzanne 
Dekker- inmiddels Tweede-Ka
merlid geworden - opgevolgd als 
lid van de D'66-fractie in het Eu
ropees Parlement. Intussen heb
ben we samen reeds twee zit
tingsweken achter de rug; het was 
merkbaar dat Doeke vroeger al -
maar dat is al weer zeven jaar 
geleden - een goede bekende was 
in .het toenmalige (benoemde) 
parlement. Het was voor hem een 
plezierig weerzien en voor onder
getekende een veelbelovend 
nieuw begin! 

In onze eerste fractievergadering 
hebben we een verdeling van werk
zaamheden vastgesteld. Van de 15 
parlementaire commissies die er zijn 
zal ik in de eerste plaats de Economi
sche-monetaire Commissie en de 
Begrotingscommissie, waarvan ik lid 
resp. plv.lid ben, doen, waarnaast ik 
zoveel mogelijk ook de werkzaam
heden van de Politieke Commissie, 
van Landbouw, van Begrotingscon
trole, Externe economische betrek
kingen, Ontwikkeling en samenwer
king en van Reglementen en ver
zoekschriften zal volgen. 
Doeke Eisma is lid van de Commis
sie voor Sociale Zaken en werkgele
genheid, plv. lid van de Commissie 
voor energie en onderzoek en zal 
overigens de werkzaamheden van de 
Juridische commissie, die van Re
gionaal beleid en ruimtelijke orde
ning, van Vervoer, van Milieube
heer, volksgezondheid en consu
mentenzaken, als ook die van Jeugd, 
cultuur, onderwijs, voorlichting en 
sport zoved mogelijk in de gaten 
houden. Deze verdeling houden we 
ook aan bij onze debatbijdragen in de 
plenaire vergaderingen. Doeke is 
verder lid van de Asean-delegatie en 
ikzelf lid van de Delegatie die de be
trekkingen tussen de Gemeenschap 
en de ruim zestig ontwikkelingslan
den onderhoudt. 
Overigens hebben we samen een 
aantal werkafspraken gemaakt die 
een goede voortgang van ons werk 
verzekeren; een daarvan is dat we 
om beurten in de "Democraat" ver
slag zullen doen van onze werk
zaamheden. 
We zijn bereikbaar- voorzover niet 
buitenslands - op de adressen hier
onder vermeld, voorzien van tele
foonnummers. Aan de hand van de 
vermelde werkverdeling kunt u zelf 
vaststellen wie u hebben moet als u 
iets te vragen of te melden hebt. 

Het Nederlands Voorzitterschap 
Om beurten vervullen de aangeslo
ten landen het voorzitterschap; het 
afgelopen half jaar was dat Neder
land. Algemeen is dit als weinig in
spirerend ervaren. 
Van Agt, Van der Klaauw en Van der 
Mey hebben het in de voorlichting 
naarNederlandtoe voorgesteld alsof 
de kritiek alleen van Nederlandse 
kant kwam en te maken had met de in 
Nederland in gang zijnde verkie
zingscampanje. 
Lariekoek! De kritiek, goed onder
bouwd, kwam niet alleen van (b.v.) 
Jen van den Heuvel (PvdA) of van 
Aar de Goede maar ook van de "ei
gen" mensen als Jean Penders, Bou
ke Beumer, Sjouk Jonker (allen 
CDA) en Berkhouwer (VVD) 
Wanneer men daarbij optelt de niet 
malse kritiek van buitenlanders als 
de Belgische Socialistische Fractie
voorzitter Glinne, zijn collega's 
Scott Hopkins (Conservatieven) en 
Fanti (communisten), dan blijkt al 
zonneklaar dat deze verdediging van 
een zeer zwak Europees beleid geen 
steek houdt. 
Zeker, er werden enkele successen 
geboekt zoals de snelle vaststelling 
van de landbouwprijzen en het door
gaan van de Jumbo-raad inzake de 
werkloosheid, maar het optreden 
van vele Nederlandse bewindslieden 
heeft in het Europees Parlement een 
povere indruk gemaakt. Dit voor
zitterschap heeft nu plaats gemaakt
per I juli j .I. - voor 

Het Britse Voorzitterschap 
Lord Carrington, de Britse Minister 
van Buitenlandse Zaken maakte 
daarbij in de juli-zitting van het Par
lement een goede entree. Doeke 
Eisma nam aan het debat deel en 
vroeg o.m. of na het niet komen van 
Van Agt naar het E.P. nu wel na de 
eerstvolgende "top" Margaret 
Thatcher verschijnen zou. Hoewel 
er geen harde toezegging kwam is, na 
de opheffing van het Franse bezwaar 
door Mitterand, er de verwachting 
dat dit een volgende keer inderdaad 
gebeuren gaat. 
Het lijkt onbelangrijk maar is dat 
niet: een verdere vergroting van het 
toch al niet sterke prestige van het 
Parlement is hard nodig. Ook vroe
gen we om intensivering van de be
strijding van de werkloosheid in Eu
ropees kader, uitbreiding van de re
gionale politiek, versterking van het 
Europees Energiebeleid en indus
triële innovatie. 
Ondanks mijn aandringen op con
cretere stappen tegen het Turkse re
giem dat de democratie en de men
senrechten herhaaldelijk schendt, 
bleef Carrington vaag, wel zegde hij 
toe dit onderwerp opnieuw in het Eu
ropees Politieke samenwerkings-

overleg aan de orde te zullen stellen. 

De zetelkwestie 
In November vorig jaar nam het 
Parlement een ontwerp-resolutie van 
de zes fractievoorzitters aan waarbij 
aan de Raad van Ministers werd ge
vraagd nu eindelijk een beslissing te 
gaan nemen over de zetel van het 
Parlement. 
Dat zou voor 15 juni 1981 moeten 
gebeuren. Ik heb toen getracht door 
amendering daaraan richting te ge
ven door te stellen dat als criterium 
zou moeten gelden de behoefte de 
zetel van het parlement daar te situe
ren waar ook de executieve (de Eu
ropese Commissie) zetelt. Uiteraard 
zou dan Brussel de eerste keus wor
den. Ook de top van Maastricht is 
onder Nederlandse leiding het zeer 
ongelukkige besluit gevallen de 
"status quo" te handhaven. 
De onhoudbare situatie van reizen en 
trekken, met de daarbij optredende 
inefficiency en geldverspilling, zou 
dus blijven doorgaan. 
Het in de juli-zitting van het E.P. 
gehouden debat heeft daaraan niets 
veranderd; in een met 187 tegen 124 
stemmen aangenomen resolutie 
werd uitgesproken dat alle plenaire 
vergaderingen in Straatsburg blij
ven, commissie- en fractievergade
ringen in Brussel, en het secreta
riaat-generaal, - in Luxemburg ge
vestigd - enkele veren zou moeten 
laten door overbrenging van dien
sten naar én Straatsburg én Brussel. 
In mijn ogen een verslechtering van 
de situatie. Naar de opvatting van 
het overgrote deel der Nederlandse 
parlementsleden een droeve dag 
voor het Parlement. 
Gelukkig gebeuren er ook goede din
gen: een aantal rapporten op initia
tief van het Parlement opgesteld, 
draagt een groot aantal verbeterin
gen aan om de Europese machinerie 
gesmeerder te laten lopen. De vraag 
is nu maar of de Raad van Ministers 
daarop in zal spelen. Dat zal de na
bije toekomst moeten leren. 

Zoals beloofd volgen hier onze 
adressen en tel. nummers: 
Aar de Goede Doeke Eisma 
Brederode 28 Ruygrocklaan 36 
Leiderdorp Den Haag 
071-890769 070-241543 

RADIO..., 
&rv ......... 

Radio 
D'66 is te beluisteren op 
woensdag 14 en woensdag 
28 oktober en op woensdag 
11 november tussen 18.20 
uur en 18.30 uur. Uitzen
ding op 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. 
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Rectificatie 
Verkiezings
programma 
In het Verkiezingsprogramma zijn 
enkele storende foutjes geslopen. 
Wij willen de belangrijkste graag als
nog even rechtzetten: 

pag. 16, kolom 2, regel 78 moet zijn: 
Parkeer en Reis 

pag. 29, kolom I, regell2 t/m 26 moet 
zijn: 
Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Positief moet worden gewaardeerd 
de bereidheid bij de jongeren om zich 
los te maken van de verspillende 
welvaartseconomie en zich opbou
wend op te stellen als het gaat om het 
steunen en zelf initiëren van aktivi
teitenter bescherming van het milieu 
en een aangenaam leefklimaat in het 
algemeen en derhalve ook gestimu
leerd. 

pag. 33, kolom 2, regel 75 e.v. moet 
zijn: 
Daarom dient Nederland er bij de 
Arabische Staten en bij de PLO op 
aan te dringen, Israël te erkennen 
binnen internationaal erkende gren
zen. Daartegenover dient Nederland 
ook ... (etc) 

Door de visuele overeenkomst van 
de eerste drie woorden van beide 
zinnen was er een belangrijke zin, die 
wel in het Concept-Verkiezingspro
gramma stond, weggevallen. 
Onze verontschuldigingen voor de 
gemaakte fouten. 

Jeugdbeleid pag 291inker kolom regel 
12 t/m 26 
Positief moet worden gewaardeerd 
en gestimuleerd, de bereidheid bij de 
jongeren om zich los te maken van de 
verspillende welvaartseconomie en 
zich opbouwend op te stellen als het 
gaat om het steunen en zelf initiëren 
van activiteiten ter bescherming van 
het milieu en een aangenaam 
leefklimaat in het algemeen. De lage 
organisatiegraad van de jeugd is me
de oorzaak van de geringe aandacht 
van de politiek voor hun problemen. 
Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Extra probleem daarbij zal zijn dat 
de jongeren van vandaag opgegroeid 
zijn in een verspillende welvaarts
economie en weerloos staan als het 
er om gaat het nut van zuinigheid in 
te zien. 
Moet zijn volgens AL V amende
ment: 
(ook gepubliceerd in Congresverslag 
pag 21. maart democraat) 
"Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Positief moet worden gewaardeerd 
de bereidheid bij de jongeren om zich 
los te maken van de verspillende 
welvaartseconomie en zich opbou
wend op te stellen als het gaat om het 
steunen en zelf initiëren van aktivi
teitenter bescherming van het milieu 
en een aangenaam leefklimaat in het 
algemeen en derhalve ook gestimu
leerd." • 



Tweede Con4resdemocraat Amersfoort 

Gewijzigd concept congresagenda 

voor de 31ste Algemene Ledenvergadering van de 
Politieke Partij Democraten '66 
te houden op l3en 14 november 19Sl in "De Flint" te 
Amersfoort 

vrijdag 13 november 1981 
19.30 uur 1. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van 

de congresleiding 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toèlichting op de stemprocedure 

19.40 uur 4. Beleidsprogtam: Hoofdstuk GEHANDICAP-
TENBELEID (TCD I) 

20.30 uur 5. FINANCIÊN ( 
a. Begrotingsaangelegenhèden (bijstelling begro

ting 1981 en begroting 1982) (TCD 2/3) 
b. Advies Financiële Commissie 

21.15 uur 6. Beleidsprogram: Hoofdstuk LANDBOUW (ECD l 
en TCD4) 

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 (ECD 2) 
b. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Hoofdstukken Il, III en XI (TCD 5) 
11.15 uur It. PE.ESENTATIE KANDIDATEN voor bestuurs

functies en vaste commissie 
OPENING STEMBUSSEN (eerste ronde) 

11.30 uur 12. WIJZIGINGSTATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT (TCD 6) 

11.40 uur 13. Bespreking Nota "D'66 en de ACTIEGROEPEN" 
(TCD 7) 

12.30 uur 
12.45 uur 
13.30 uur 

SLUITING STEMBUSSEN (eerste ronde) 
LUNCH 
UITSLAG STEMMINGEN (eerste ronde). 
OPENING STEMBUSSEN (twèede ronde) 

13.30 uur 14. EUROPESE PARTIJVORMING (ECD 3, TCD 8) 
14.15 uur SLUITING STEMBUSSEN (tweede ronde) 
14.15 uur 15. Toespraak PARTIJVOORZITTER 
14.45 uur 16. ACTUELE POLITIEKE MOTIES 
15.30 uur 17. Toespraak van de FRACTIEVOORZITTER 

TWEEDE KAMER. Verslag formatiebesprekingen 
16.00 uur 18. UITSLAG STEMMINGEN (tweede ronde) 
.16.05 uur 19. SLUITING door de partijvoorzitter 

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

Congres
mededelingen 
Toegangsprijs 
Het hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor dit 2-daags con
gres te bepalen of f 15,- per per
soon. 

Crèche 
Ook op dit congres kunt u uw kinde
ren toevertrouwen aan een paar 
vriendelijke mensen, zodat u onge
stoord het congres kunt volgen. Wèl 
een verzoek aan de ouders om toch 
zo nu en dan eens te kijken hoe het 
met de kinderen gaat; misschien 
hebben ze wel honger en dorst. En 
dat is iets waar de ouders wel zelf 

voor moeten zorgen dat het gestild 
wordt. 
Wilt u vóór 10 november even aan 
het landelijke secretariaat melden 
dat u voor uw kinderen een plaatsje 
in de crèche wilt reserveren? Aan de 
hand van de aanmeldingen kunnen 
wij bekijken hoeveel , ,oppassers'' er 
moeten worden ingehuurd. Een bij
drage in de kosten wordt zeer op prijs 
gesteld. 

Stemrecht 
Alle leden van D'66 hebben op Al
gemene Ledenvergaderingen stem
recht, mits zij aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. Vol
gens art. 4, lid I van het Huishoude
lijk Reglement dient de contributie 
voldaan te zijn op I april van het 
lopende jaar. BRENG DUS UW 
LIDMAATSCHAPSKAART 1981 
OF UW BETALINGSBEWIJS (gi
ro- ofbankoverschrijving) MEE. De 
leden die nog maar kort lid zijn raden 
wij in ieder geval aan om hun beta
lingsbewijs mee te nemen. Er bestaat 
ook de mogelijkheid om de contribu
tie 1981 aan de kassa te voldoen. 
ALLEEN LEDEN DIE HUN 
LIDMAATSCHAPSKAART 1981 
OF EEN BETALINGSBEWIJS 
KUNNEN TONEN, ONTVAN
GEN OP HET CONGRES EEN 
STEMKAART. Dit lijkt een enigs
zins bureaucratische maatregel, 
maar wanneer u bedenkt dat het on
mogelijk is om in korte tijd de leden
administratie van 17.000 leden te 
raadplegen, vertrouwen wij erop dat 
u begrip voor deze maatregel kunt 
opbrengen. 
Vervoer. In deze Democraat is geen 
reductiebon van de Nederlandse 
Spoorwegen bijgesloten, omdat he
laas gebleken is, dat slechts een ge
ring aantal congresbezoekers van 

·········•·· ... 

······•······ ... 

Toegangsroutes 

Spoorlijnen 
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deze mogelijkheid gebruik maakt.· 
De aan het drukken en bijvoegen van 
deze bonnen verbonden kosten we
gen geenszins op tegen de opbrengst. 

Hoe De Flint te bereiken? 
Per trein. Bij het station lijn 6, die u 
vlak voor de deur (halte Cheltussin
gel) van de FLINT, brengt. Vertrek 
van het beginpunt: 5 minuten voor 
elk heel en half uur. 
Eigen vervoer: wij hopen dat bij
gaand kaartje u de weg wijst. 

Hotelaccommodatie Amersfoort 
Berghotel: Utrechtseweg 225, tel. 
033-62044. 
't Oude Raadthuijs: Hof 15, tel. 
033-13369. 
Hotel de Witte: Utrechtseweg 2, tel. 
033-14142. 
Kupersoord: Stichtse Rotonde 11, 
tel. 033-12545. 

Wijziging op Con
gresstuk ECD 2 inza
ke besluitvorming 
In punt 10 van bijlage 2- Beslispun
ten Besluitvorming zijn voor het 
voorjaarscongres 1982 aangepaste 
termijnen vermeld. Bij nader inzien 
heeft het Hoofdbestuur besloten op 
dit congres geen wijzigingen op het 
beleidsprogram te behandelen, zodat 
de bestaande procedure voor de be
sluitvorming kan worden gehand
haafd. De abonnement-mogelijkheid 
geldt daarom eerst ter voorbereiding 
van het najaarscongres. Nadere me
dedelingen zullen in de december
Democraat worden gepubliceerd. In 
verband hiermede trekt het Hoofd
bestuur bedoeld punt 10 in. 

N .. 

Leusden C 



Wijziging op het 
Congresreglement 
(gepubliceerd in de Eerste Congres 
Democraat blz. 3). 
Teneinde de indieners van amende
menten en moties de gelegenheid te 
geven om te reageren op adviezen 
van het Hoofdbestuur en de Rap
portagecommissie, heeft het Hoofd
bestuur besloten artikel 3 lid 3 van 
het Congresreglement als volgt aan 
te vullen: "Desgewenst geeft de fun
gerend voorzitter de indiener gele
genheid tot een kort weerwoord al
vorens een motie of amendement in 
stemming te brengen." 

Congresstuk TCD 1 

Concept deel 
Beleidsprogramma 
0'66: 
Gehandicaptenbeleid 
6.2.1. Inleiding 
6.2.1.1 Aanzet tot een beleid 
De verklaring van de Rechten van de 
Gehandicapte Mens van de VN moet 
voor de overheid het vertrekpunt 
zijn voor een gehandicaptenbeleid. 
Sinds 1977 wordt ook in ons land op 
rijksniveau getracht om meer aan
dacht te schenken aan de gehandi
captenproblematiek, hetgeen moet 
uitmonden in een gehandicapten
BELEID. D'66 meent dat in de pe
riode 1981-1985 in ieder geval de 
UITGANGSPUNTEN van dat be
leid moeten worden geformuleerd. 
6.2.1.2. Uitgangspunten 
Onder een gehandicapte verstaat 
men in het algemeen iemand die als 
gevolg van lichamelijke, zintuigelij
ke of geestelijke gebreken of stoor
nissen, langdurig of blijvend beperkt 
is in zijn mogelijkheden om te func
tioneren en zich te ontplooien. 
De mens behoort te worden aan
vaard in zijn totaliteit, d.w.z. als per
soonlijkheid met alle daarbij beho
rende eigenschappen en beperkin
gen. D'66 kiest dan ook voor een ge
handicaptenbeleid waarin de MENS 
centraal staat en niet de handicap~ 
De vele problemen waarmee gehan
dicapten te maken hebben, zijn in 
beginsel alle oplosbaar. Naast mate
riële verbeteringen, is echter ook de 
opstelling van de niet-gehandicapten 
van groot belang. De overheid moet 
een nieuwe visie ontwikkelen op de 
revalidatie en het gehandicaptenbe
leid. Goed overleg tussen dienstver
lenende organisaties, belangenorga
nisaties van gehandicapten en de 
overheid zelf, is noodzakelijk voor 
een evenwichtig beleid. 
Vanuit een integraal beleidskader 
moet het overheidsbeleid op de per
soon zelf gericht worden; voorzie
ningen dienen derhalve te zijn afge
stemd op de persoon zelf, en niet op 
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een collectief. Dit geldt ook voor ge
handicapten. Integraal beleid bete
kent, dat dit zich richt op alle men
sen, inclusief gehandicapten. Bij alle 
overheidsmaatregelen moet daar
meedus rekeninggehouden worden. 
Hoewel wij bepaald geen voorstan
der zijn van het indelen van mensen 
in allerlei categorieën, geven wij 
voor de duidelijkheid enige specifie
ke beleidsvoornemens ten behoeve 
van geestelijk gehandicapten. Men 
dient goed voor ogen te houden, dat 
er in deze categorie zeer grote ver
schillen bestaan in de graad van han
dicap. 
6.2.1.3. Bestuurlijke aanpak 
Momenteel komt het beleid tot stand 
langs een wirwar van regelingen, die 
soms samenhang vertonen, maar va
ker als los zand aan elkaar hangen of 
elkaar tegenspreken. De minister 
van Volksgezondheid en Milieuhy
giëne is nu belast met de coördinatie 
van het gehandicaptenbeleid, amb
telijk ondersteund door een Interde
partementale Stuurgroep. Op zijn 
gunstigst volgen de andere departe
menten, provincies en gemeenten 
het uitgestippelde beleid, maar uit de 
versnippering blijkt al dat van een 
integrale aanpak geen sprake is. 
Daarom bepleit D'66 het volgende: 
a. Aangezien niet alle sectoren van 
het gehandicaptenbeleid in één de
partement kunnen worden onderge
bracht, achten wij de vervanging van 
een staatssecretaris door een Minis
ter van versterking van de positie 
van degene die het beleid moet coör
dineren. Niettemin geven wij ter
wille van de zuiverheid van de 
probleemstelling de voorkeur aan de 
coördinatie te leggen bij de minister 
die Emancipatiezaken in zijn/haar 
portefeuille heeft, i.p.v. bij de Mi
nister van Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne. 
b. Decentralisatie van zoveel moge
lijk aspecten van het beleid naar de 
lagere overheid, waarbij wij om 
praktische redenen kiezen voor de 
provinciale bestuurslaag. Het accent 
moet komen bij de Provinciale 
Overlegorganen Zwakzinnigenzorg 
(POZ) en Provinciale Overlegorga
nen Revalidatie (POR). Deze orga
nen moeten op provinciaal niveau 
het gehele gehandicaptenbeleid 
coördineren en controleren, terwijl 
zij op hun beurt worden gecontro
leerd door Provinciale Staten. De 
samenstelling moet waarborgen dat 
alle bij het gehandicaptenbeleid be
trokkenen voldoende vertegen
woordigd zijn. 
c. Er dient op wetteljke grondslag 
een Nationale Raad Gehandicapten
beleid te worden ingesteld. Deze 
raad moet een afspiegeling zijn van 
de aandachtsvelden waarop het ge
handicaptenbeleid zich moet rich
ten. Naast de gebruikelijke be
voegdheden van dergelijke rege
ringsraden moet deze Raad ook on
gevraagd adviezen kunnen geven, 
gebruikmakend van een eigen stu
diebureau. 
d. Bij het sociaal-economisch over
leg tussen de sociale partners en de 

overheid moeten ook vertegenwoor
digers van gehandicaptenorganisa
ties betrokken worden. Zo wil D'66 
dat er in de S.E.R. één zetel komt 
voor een vertegenwoordiger van de 
gehandicapten. 
e. Op gemeentelijk niveau dient een 
functionaris belast te worden met 
voorlichting en verwijzing inzake de 
problematiek van de gehandicapten. 
f. Het bestaansrecht van gehandi
captenorganisaties dient ook finan
cieel veilig gesteld te worden. Met 
name voor kadertraining en instand
houding van de bureaus moeten de 
nodige middelen beschikbaar ko
men. 
g. Er moet eenheid komen in het 
subsidiebeleid, zodat de financiering 
op evenwichtige wijze plaatsvindt. 
De overheid dient hiervoor criteria te 
ontwikkelen, en deze moeten aan de 
betrokkenen bekend gemaakt wor
den. 
h. Aan het particulier initiatief die
nen hoge eisen van democratisering 
gesteld te worden, en wel zodanig 
dat in elk geval de gehandicapten zelf 
invloed hebben. 
i. Onder bewind stellen van meer
derjarigen wegens een handicap be
hoort met zeer grote omzichtigheid 
te geschieden. Uitgangspunt moet 
zijn dat de gehandicapte zo lang mo
gelijk zelf het beheer over zijn eigen 
financiën moet voeren. Indien on
derbewindstelling toch nodig blijkt, 
moet de bewindvoerder iemand zijn 
in wie de gehandicapte vertrouwen 
stelt. De voorkeur gaat daarom vaak 
uit naar een ouder of ander nauw 
verwant familielid. 
Het oppotten van gelden van gehan
dicapten, en het vervolgens beleggen 
daarvan in allerlei stichtingen en 
fondsen, moet worden tegengaan, 
vooral omdat deze objecten vaak 
verbonden zijn met de inrichting 
waar de onder bewind gestelde ge
handicapte verblijft. 
j. De POZ moet bekostigd worden 
vanuit de Rijksbijdragereling POZ, 
zoals dat ook bij de POR gebeurt. 
Een nieuwe samenwerking tussen 
beide overlegorganen moet gegaran
deerd worden. 

6.2.2. Sociaal-Economische as
pecten 
6.2.2.1. Maatschappelijke activiteit 
6.2.2.1.1. 
De gehandicapten maken zich grote 
zorgen over hun toekomstige moge
lijkheden om de traditionele maat
schappelijke activiteit arbeid te ont
plooien. Door de automatisering 
vindt een verschuiving van werkge
legenheid plaats in functies die nu 
veelal door gehandicapten worden 
vervuld. Bij het werkgelegenheids
beleid moet bijvoorbeeld via een 
automatiseringswetgeving gezorgd 
worden voor extra bescherming van 
de gehandicapten. bit neemt niet 
weg dat mensen in de toekomst ook 
buiten het arbeidsproces actief 
moeten kunnen zijn, bijvoorbeeld in 
hulpverlening in gezondheidszorg 
etc. Ook voor gehandicapten ligt hier 
een belangrijk terrein braak waarop 
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zij maatschappelijk actief kunnen 
zijn. 
In de algemene en speciale beroeps
opleidingen zal aan deze ontwikke
ling meer aandacht moeten worden 
besteed. Bij heroriëntatie van het be
roepsleven is goede voorlichting aan 
gehandicapten nodig (automatise
ring kan ook nieuwe hulpmiddelen 
verschaffen), terwijl een goede 
voorlichting aan niet-gehandicapten 
evenzeer van groot belang is. Deze 
zijn immers nauwelijks op de hoogte 
van de plaatsingsmogelijkheden van 
gehandicapten. 
6.2.2.1.2. 
D'66 pleit voor het per provincie of 
per regio instellen van een zgn. func
tieconsulent. Deze krijgt tot taak het 
met elkaar in contact brengen van 
mensen die partieel betaald of onbe
taald actief willen zijn, en degenen 
die aan die partiële activiteit be
hoefte hebben. Zo kunnen ook men
sen die bijvoorbeeld onder de WAO 
vallen nog dagdelen actief besteden. 
6.2.2.1.3 
Gehandicapten staan dikwijls voor 
uitgaven die buiten het gemiddelde 
huishoudboekje vallen, moeilijk te 
administreren zijn, en daardoor bijv. 
voor de fiscus moeilijk zichtbaar te 
maken zijn. Wij willen bevorderen 
dat voor gehandicapten die perma
nent dergelijke extra kosten maken, 
financiële compensaties mogelijk 
gemaakt worden, bijvoorbeeld in de 
fiscale sfeer. 
6.2.2.1.4 
De Plaatsingswet Mindervaliden 
moet qua naam gewijzigd worden in 
de Wet tot Bevordering van de 
Werkgelegenheid voor Gehandi
capte Mensen, hierna te noemen 
WBWGM. De wet is een goed uit
gangspunt om meer gehandicapten in 
het bedrijfsleven op te nemen. Het 
wijzigen van de plaatsingsnorm van 
2% in 5% kan daartoe bevorderend 
zijn, hoewel D'66 waarschuwt voor 
het economisch afwegingsproces dat 
hierdoor kan ontstaan. Bovendien 
werkt dwang niet bevorderlijk op een 
betere acceptatie van gehandicap
ten. Wij zien dit daarom als een tij
delijke maatregel. Verder bepleiten 
wij dat in deze wet het volgende ge
regeld wordt: 
a. Een goede definitie van "handi
capt" moet ons inziens worden ge
vonden via de weg van nadere uitleg, 
die leidt tot een zorgvuldig opge
bouwde jurisprudentie. Als beleids
bepalend orgaan wordt het GAB 
aangewezen, dat verplicht wordt om 
een onderzoeksteam te formeren 
waarin de gehandicapten vertegen
woordigd zullen zijn. 
b. Plaatsingsmogelijkheden bij be
drijven en overheid moeten onder
zocht en toetsbaar gemaakt worden. 
Bedrijven en overheid moeten func
tieomschrijvingen gaan maken en 
deze bij het GAB deponeren. Zo kan 
worden bezien of een gehandicapte 
voor een functie in aanmerking 
komt, en kan beoordeeld worden of 
een bestaand team door aanpassing 
door hem toegankelijk gemaakt kan 
worden. Financiering van dergelijke 



aanpassingen moet geschieden van
uit de voorzieningensectoL 
e. Indien een gehandicapte sollici
teert moet de werkgever overleg ple
gen met het GAB onder overlegging 
van de betreffende functieomschrij
ving. De werkgever moet de nood
zakelijke aanpassingen aangeven, en 
als hij deze onmogelijk acht moet hij 
dat motiveren. Als de werkgever dit 
weigert moet de gehandicapte zich 
tot de burgerlijke rechter kunnen 
wenden. Die dient de werkgever met 
sancties te kunnen dwingen aan deze 
eisen te voldoen. 
d. Net als ieder ander moet een ge
handicapte kunnen worden ontsla
gen, en heeft een gehandicapte daar
bij dezelfde waarborgen. 
e. De Loondispensatiewet moet 
worden ingetrokken, de eventuele 
loonsuppletie voor gehandicapte 
werknemers aan werkgevers moet 
via de WBWGM geregeld worden. 
De werknemer kan dan zelfhet wet
telijk minimumloon ontvangen, ter
wijl het voor de werkgever redelijk 
kan zijn gezien de beschikbare ar
beidspotentie, dat hij een mindere 
beloning toekent. Via een overbrug
ging kan dan gestimuleerd worden 
dat de gehandicapte toch in dienst 
genomen wordt. Daarnaast kan het 
nodig zijn de gehandicapte via een 
gewenningsproces in de arbeid te 
betrekken. De beloning daarvan 
dient niet via de Wet Sociale Werk
voorziening (WSW) die weer een 
etiket oplevert, maar via de 
WBWGM geregeld te worden. Ook 
loonsuppleties vanuit de AAW en 
WAO dienen voortaan via de 
WBWGM te geschieden. 
6.2.2.1.5 
Uitkeringen uit de WSW, AAW, 
ABW etc. moeten rechtstreeks ter 
beschikking van de gehandicapte of 
diens bewindvoerder komen. Dit 
geldt te meer als het gaat om een 
inkomen uit arbeid. De automatische 
inhouding op deze inkomsten van 
bijvoorbeeld de verpleegkosten 
moet bij wet onmogelijk gemaakt 
worden. 
6.2.2.2. De Wet Sociale Werkvoor
ziening 
6.2.2.2.1. 
Uitgangspunt is een individuele aan
pak, gericht op integratie van de ge
handicapte in het bedrijfsleven en de 
overheid. Volgens D'66 moet de 
WSW totaal geherstructureerd wor
den, aangezien de huidige opzet 
heeft geleid tot een versterking van 
de "hokjesgeest". Enerzijds willen 
de sociale werkvoorzieningen een 
echt bedrijf zijn, met economische 
maatstaven, anderzijds willen ze een 
welzijnsbevorderende instantie door 
middel van revalidatie zijn. Uit onze 
economie zijn ze moeilijk weg te 
denken omdat de verrichte werk
zaamheden in het vrije bedrijf niet of 
nauwelijks meer verricht of betaald 
kunnen worden. D'66 erkent dit en 
pleit dan ook voor verzelfstandiging 
van deze voorzieningen. 
De bedrijven kunnen als doorgangs
vorm naar het vrije bedrijf dienen en 
als opvangcentrum voor hen die niet 

kunnen doorstromen. (Nadrukkelijk 
dient daarbij in de werkteams een 
scheiding te worden gehanteerd tus
sen geestelijk en anderzins gehandi
capten.) Ook kan dit uitstekend aan
sluiten op de beroepsopleidingen 
voor gehandicapten. 
6.2.2.2.2. 
Momenteel wordt een Sociale 
Werkvoorziening veelal bestuurd 
door een directie die bepaalt wat het 
politieke bestuur moet beslissen. 
Het politieke bestuur, samengesteld 
vanuit de Gemeenteraad staat te ver 
van de praktijk. Bovendien ontstaan 
vele werkvoorzieningschappen op 
basis van Gemeenschappelijke Re
gelingen (tussen gemeenten), die het 
bestuur nog verder van de bais bren
gen. Ook hier leidt dit tot ernstige 
conflicten. 
D'66 wil de bestuurlijke verant
woordelijkheid leggen op provinciaal 
niveau, en denkt daarbij aan provin
ciale of regionale bestuurscommis
sies van multidisciplinaire samen
stelling, die politiek gecontroleerd 
worden door Provinciale Staten. 
6.2.2.2.3. 
Voor staffunctionarissen moeten 
landelijk minimumeisen worden op
gesteld aangezien nu ieder bestuur 
zijn eigen eisen stelt. De externe ob
jecten van de huidige WSW zijn in 
deze nieuwe structuur overgebracht 
naar de WBWGM. Mocht dit niet 
gebeuren, dan dient de WSW te ga
randeren dat er een gelijkwaardige 
behandeling in dezelfde functie ont
staat, ook bij ambtenaren. WSW-ers 
die in woonvormen verblijven, 
moeten hun WSW-loon zelf ontvan
gen om vervolgens zelf de woon
kosten te kunnen betalen. 
6.2.2.3. Sociale Zekerheid 
Hier wordt verwezen naar Hoofd
stuk I (Sociaal-Economisch Beleid) 
van dit Beleidsprogramma, met dien 
verstande dat hier wordt opgemerkt 
dat de aldaar behandelde ene enkele 
loondervingsverzekering naast een 
inkomenskant ook een voorzienin
genkant zal kennen. Dit laatste o.a. 
ten behoeve van de gehandicapten. 
6.2.2.3.2. 
De herstructurering van de sociale 
wetgeving (zie Hfdst. I) dient tevens 
in te houden dat er één keurings
dienst ontstaat, zodat gehandicapten 
niet meerdere malen voor dezelfde 
handicap behoeven te worden ge
keurd. Ambtenaren, belast met het 
verstrekken van voorzieningen aan 
gehandicapten, moeten zaken zelf 
kunnen afdoen, zodra eenmaal vast
staat dat de betreffende gehandi
capte recht heeft op de voorziening. 
6.2.2.3.3. 
Het criterium "arbeidsongeschikt" 
werkt stigmatiserend, vandaar dat 
D'66 als mogelijk alternatief voor
stelt "niet in staat zijn een inkomen 
uit arbeid te verwerven'', dit gekop
peld aan de Loondervingswet (zie 
Hfdst 1). Zodra de betrokkene zelf 
gaat verdienen, daalt de uitkering uit 
die wet naar rato, echter zonder dat 
het recht op de uitkering verloren 
gaat. Aldus ontstaat voor de gehan
dicapte een keuze. 

6.2.2.3.4. 
Indien ouders willen dat hun geeste
lijk gehandicapte kind in een pleeg
gezin woont in plaats van in een te
huis of inrichting, moeten de kosten 
daarvan op dezelfde voet als bij
voorbeeld bij de AWBZ, door de 
overheid vergoed worden. 

6.2.3. Ruimtelijke Inrichting en 
Huisvesting 
6.2.3.3.1. 
Eén van de basisvoorwaarden voor 
het volwaardig en zelfstandig aan het 
maatschappelijk leven deelnemen 
door gehandicapten, is een toegan
kelijke samenleving: toegankelijke 
gebouwen, begaanbare straten, be
reikbare woongebieden en een mede 
op gehandicapten gericht Openbaar 
Vervoer. D'66 vindt dus dat een dui
delijke mentaliteitsverandering in de 
samenleving nodig is. 
Bij wet moet geregeld worden dat 
van projecten waar de overheid (via 
subsidies) bij betrokken is, geëist 
wordt dat ze ook voor gehandicapten 
goed toegankelijk en bruikbaar zijn. 
Bovendien moet een stelselmatige 
controle op de naleving van deze wet 
plaatsvinden. 
Bij het toegankelijk maken van de 
samenleving moet rekening gehou
den worden met de verscheidenheid 
van handicap. Er dienen jaarlijks 
budgetten voor de aanpassing van 
bestaande objecten opgenomen te 
worden in de begrotingen van zowel 
de rijks- als van de provinciale en 
gemeentelijke overheden. Reserve
ring van gelden in het kader van de 
werkgelegenheidsverruimende 
maatregelen zou een belangrijke bij
drage zijn in de loonkosten van aan
passingsprojecten. 
In iedere plaats of regio moet een 
officiële vaste commissie bestaan die 
tot taak heeft een beleidsplan ter 
bevordering van de toegankelijkheid 
op te stellen. Deze commissie moet 
bestaan uit vertegenwoordigers van 
overheid, gehandicapten en dienst
verleners. 
6.2.3.2. Verkeer en Vervoer 
Ten behoeve van het gebruik door 
gehandicapten moeten alle vervoers
en wegenaanlegplannen worden 
beoordeeld op aspecten van toegan
kelijkheid, volgens richtlijnen van de 
overheid. Er dient een wettelijke re
geling te komen voor de volgende 
veiligheidsvoorzieningen: 
a. speciale waarschuwingsborden 
b. een signaal voor gehandicapten 
om andere verkeersdeelnemers te 
melden dat men hulp nodig heeft. 
6.2.3.3. 
Zo veel mogelijk nieuw te bouwen 
woningen moeten in principe bruik
baar zijn voor gehandicapten. Ook 
bij de stadsvernieuwing en renovatie 
zal hiermee terdege rekening gehou
den moeten worden. In de "Be
schikking Geldelijke Steun Huisves
ting Gehandicapten" moeten bepa
lingen worden opgenomen die finan
ciering van het bouwen op voorraad 
van aanpasbare woningen regelen. 
De uitvoering van genoemde be
schikking laat in de praktijk veel te 
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wensen over. De procedures zullen 
dan ook korter en eenvoudiger han
teerbaar gemaakt moeten worden. 
Om zelfstandig wonen voor gehandi
capten te bevorderen moet er een (in 
principe 24-uurs) dienstverlening 
voor de algemene dagelijkse levens
verrichtingen worden opgezet. 
De overheid zal moeten waarborgen 
dat in de collectieve woonvormen 
voor gehandicapten, het leefmilieu 
primair door hen zelf bepaald wordt. 
De inrichting van woonvoorzienin
gen voor gehandicapten moet beter 
gepland, en beter over het land ge
spreid worden. 

6.2.4. Sociaal-Culturele 
aspecten 
6.2.4.1. Sociaal Cultureelleven 
6.2.4.1.1. 
Veel gehandicapten komen mo
menteel onvoldoende toe aan aan
dacht voor de kwaliteit van hun be
staan. Door bevordering van de 
weerbaarheid en mondigheid in de 
ruimste zin, kan een zo groot moge
lijke onafhankelijkheid worden be
reikt, die weer de kwaliteit van het 
bestaan kan bevorderen. 
Om die onafhankelijkheid te stimule
ren moeten gehandicapten zoveel 
mogelijk zelfstandig deelnemen aan 
algemene culturele activiteiten. So
ciaal-culturele centra moeten daar
om voldoende zijn aangepast aan ge
bruik door gehandicapten. 
6.2.4.1.2. 
Op plaatselijk niveau moeten meer 
sociaal-culturele activiteiten voor en 
door gehandicapten georganiseerd 
worden. De aanzet hiertoe moet 
o.m. gegeven worden in de Ge
meentelijke Welzijnsplannen, terwijl 
ook financiële steun aan kadervor
ming en voorlichting noodzakelijk is. 
6.2.4.1.3. 
Er moeten proefprojecten gestart 
worden waarin een Centraal Lande
lijk Contactbureau, gesteund door 
regionale medewerkers, als vraag
baak gaat fungeren voor alle sportie
ve, recreatieve en culturele moge
lijkheden voor gehandicapten. 
6.2.4.1.4. 
Vooral voor geestelijk gehandicap
ten zijn sociaal-culturele activiteiten 
een wezenlijk onderdeel van het te 
voeren beleid. 

6.2.4.2. Sport 
6.2.4.2.1. 
Sport verenigt bewegings-, ontspan
nings-, wedstrijd-, en sociale ele
menten in zich. Vooral het eerste as
pect is voor gehandicapten van groot 
belang bij het leren overwinnen van 
obstakels en dus vergroten van de 
eigen zekerheid. 
6.2.4.2.2. 
De gehandicaptensport moet m de 
Provinciale Sport}aden vertegen
woordigd zijn. De financiering van 
gehandicaptensport moet zo moge
lijk geschieden vanuit een Rijksbij
drageregeling, waarvan de uitvoe
ring in handen is van de provinciale 
sportraden. 
6.2.4.2.3. 
Op langere termijn moet er een we-
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tenschappelijk instituut voor gehan
dicaptensport komen. Daar kan o.a. 
onderzocht worden hoe moet wor
den gekomen tot beroepsopleidingen 
en kadertrainingen gehandicapten
sport. Overigens dient de gehandi
captensport nu al meer aandacht te 
krijgen in de algemene sportoplei
dingen. 
6.2.4.3. Recreatie 
6.2.4.3.1. 
Nederland kent te weinig goed aan
gepaste dag- en verblijfsrecreatie
voorzieningen. Er moeten subsidie
mogelijkheden komen voor het aan
passen van (bestaande) voorzienin
gen. 
6.2.4.3.2. 
Alle gehandicapten die voor hun 
vakantie op speciale hulp of voorzie
ningen zijn aangewezen, moeten in 
principe een toeslag op de vakan
tieuitkering kunnen krijgen. Aan 
mensen die in een verpleeghuis ver
blijven moeten betere recreatiemo
gelijkheden geboden worden. Daar
toe moet het recreatiebudget in het 
verpleegtarief worden aangepast. 
6.2.4.4. Relaties 
Er dient meer aandacht te komen 
voor relaties en seksualiteit van ge
handicapten, met name: 
a. in de voorzieningensfeer, bijv. 
kamers voor paren met voldoende 
privacy; 
b. in de opleiding (en. nascholing) 
voor verzorgende beroepen, waarbij 
gedacht wordt aan hoe de hulpverle
ner daadwerkelijk ernstig gehandi
capten bij hun seksuele beleving kan 
helpen; 
c. bij het stimuleren van voorlich
ting aan het publiek via de media; 
d. door het bevorderen van subsi
diemogelijkheden voor organisatie 
op dit gebied. 
6.2.4.5. Onderwijs 
Op de opleidingsscholen voor on
derwijzend personeel moet het on
derwijs aan gehandicapten in het les
programma worden opgenomen. De 
opleidingen moeten meer gericht 
worden op vroegtijdige onderken
ning van geringe afwijkingen. Een 
voortgezette opleiding hiervoor, 
aansluitend op praktijkervaring, is 
gewenst. Voor het overige onder
wijsbeleid, zie Hoofdstuk 8 van dit 
programma. 

zieningen voorde gehandicapten. De 
verhouding tussen de algemene en de 
categorale voorzieningen behoeft op 
korte termijn bijzondere aandacht 
om tot een evenwichtige opbouw te 
kunnen komen. De ordening is te
vens noodzakelijk om de voorzie
ningen zowel intern als t.o.v. elkaar 
democratischer te maken. 
Belangrijke hulpmiddelen daarbij 
zijn decentralisatie en kleinschalig
heid. Ook een daarop afgestemd 
subsidiebeleid is van belang om dit 
democratiseringsproces op gang te 
brengen. 
6.2.5.2 
Extramurale en intramurale voor
zieningen moeten goed op elkaar 
aansluiten, waar nodig moet de ver
houding worden bijgesteld. Met na
me is dit het geval waar de mogelijk
heid bestaat gehandicapten in hun 
eigen leefomgeving te laten functio
neren. Soms zullen aanpassingen in 
het voorzieningenniveau van de wijk 
of in de woonsituatie nodig zijn. 
6.2.5.3. 
De informatie en adviesvoorziening 
t.b.v. gehandicapten moet worden 
uitgebouwd en verbeterd, waarbij 
gedacht wordt aan het creëren van 
een aantal vaste informatieplaatsen 
bij de algemene maatschappelijke 
advies- en informatieinstellingen. 
6.2.5.4. 
Vroegtijdige onderkenning en op
sporing van kinderen met ontwikke
lingsstoornissen verdient hoge prio
riteit. Op korte termijn moet een 
netwerk van VTO-structuren ont
staan, waardoor experimenten op 
het gebied van vroegtijdige onder
kenning en opsporing van start kun
nen gaan. Deze experimenten mogen 
echter niet leiden tot het op de lange 
baan schuiven van de definitieve 
keuzen. 
6.2.5.5. 
De geestelijk gehandicapte moet zo
veel mogelijk in de gezinssituatie (of 
soortgelijke samenlevingsvorm) 
kunnen blijven. Regelingen waaruit 
de bekostiging hiervan plaatsvindt, 
dienen hierop te worden afgestemd. 
Dit betekent dat het accent bij de 
planning komt te liggen op de extra
murale voorzieningen. Gezinsver
vangende tehuizen, (kinder)dag
verblijven kunnen aanvaardbare tus
senvormen zijn, mits ze de thuissi-

6.2.5 Maatschappelijke tuatie zo dicht mogelijk benaderen. 
dienstverlening 6.2.5.6 
6.2.5.1. Ouders van geestelijk gehandicapten 
Het veld van de maatschappelijke • gaan ook van tijd tot tijd uit of met 
dienstverlening omvat een groot vakantie. Al of niet gesubsidieerde 
aantal instellingen en voorzieningen, vrijwilligerscentrales moeten dit 
waarbij sprake is van een veelheid mogelijk maken door de ouders voor 
van gelijksoortige activiteiten. Hier- de duur van hun afwezigheid een 
door ontstaan overlappingen maar "oppas" te verschaffen. 
ook leemten. Ordening is daarom 6.2.5.7. 
noodzakelijk, met als uitgangspunt De inrichtingen voor geestelijk ge
dat waar sprake 'is van algemeen be- handicapten moeten zoveel mogelijk 
leid t.a.v. de gehele bevolking, als "open tehuizen" fungeren. 
aparte dienstverlening aan gehandi- "Open" slaat dan zowel op de orga
capten niet gewenst is. Een catego- nisatorische aanpak als op de opzet 
rale, specialistische dienstverlening van ~e gebouwen. Ouders van er 
blijft uiteraard noodzakelijk, ener- verblijvende geestelijk gehandicap
zijds ter bewaking van het algemene ten dienen in de besturen verlegen
beleid, en anderzijds ter bevordering woordigd te zijn. 
van noodzakelijke specifieke voor- Defmitief concept Programmacom-

missie 
8 september 1981. 

Essentiele beslis
punten Gehandicap
tenbeleid 

6.2.1.Inleiding 
6.2.1.2. Uitgangspunten 
D'66 kiest voor een gehandicapten
beleid waarbij de MENS centraal 
staat en niet de handicap. Derhalve 
geen categoraal beleid, maar een fa
cetbeleid. 
6.2.1.3. Bestuurlijke aanpak 
De coördinatie van het gehandicap
tenbeleid moet worden onderge
bracht bij de minister, die is belast 
met emancipatiezaken. 
Er dient eenNationale Raad voor het 
Gehandicaptenbeleid te komem, 
terwijl als lid van de SER een verte
genwoordiger van de gehandicapten 
moet worden benoemd. 
Decentralisatie van zoveel mogelijk 
beleidsaspecten naar de provincie. 
Uitgangspunten voor beleidsmaat
regelen: 
- Harmonisatie van het subsidiebe
leid 
- individueel beleid, gericht op zelf
standigheid. (o.a. financieel beheer) 

6.2.2. Sociaal - Economische as
pecten 
6.2.2.1. Maatschappelijke activitei
ten 
D'66 is voorstander van wettelijke 
maatregelen, gericht op 
- gelijkwaardigheid op de arbeids
markt. 
- professionele hulp bij de arbeids
bemiddeling. 
Op grond van bijzondere, niet nader 
aan te geven kosten, dient b.v. een 
forfaitaire fiscale regeling te worden 
getroffen. 
Loonsuppleties via de AAW, de 
WAO en de loondispensatieregeling 
worden in een nieuwe wet Bevorde
ring Werkgelegenheid Gehandicap
ten opgenomen. 
De overheid verplicht zichzelf en het 
bedrijfsleven tot inventarisatie van 
alle functieomschrijvingen en streeft 
naar een afdwingbaar recht op aan
gepaste arbeidsomstandigheden. 
D'66 bevestigde de noodzaak van de 
eigen zeggenschap en beheer van het 
besteedbaar inkomen. 
6.2.2.2. De Wet Sociale Werkvoor
ziening 
Deze Wet moet geherstructureerd 
worden. D'66 is voor verzelfstandi
ging van de sociale werkplaatsen als 
doorgangsvorm naar het vrije bedrijf 
en als opvangcentrum voor niet
doorstromenden. 
D'66 wil, dat de Provincie de be
stuursverantwoordelijkheid op zich 
neemt en denkt daarbij aan provin
ciale of regionale bestuurscommis
sies met een multidisciplinaire sa
menstelling. 
6.2.2.3. Sociale Zekerheid. 
De door D'66 bepleitte loonder
vingsverzekering dient naast een in-
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komenskant ook een voorzieningen
kant te kennen t.b.v. de gehandi
capten. 
Ter beperking van het aantal keurin
gen dient er één keuringsdienst te 
komen. 
De keuzevrijheid van de ouders aan
gaande de plaatsing van hun geeste
lijk gehandicapte kind dient, onder 
een gelijkblijvend recht op tege
moetkoming in de kosten (AWBZ) te 
worden gewaarborgd 

Ruimtelijke inrichting en huis
vesting 
Er dienen wettelijke maatregelen te 
worden genomen t.a.v. 
- de toegankelijkheid van openbare 
projecten 
- de verkeersveiligheidsvoorzienin
gen voor gehandicapten. 
Voor de aanpassing van de bestaan
de gebouwen dienen jaarlijkse bu
getten te worden opgenomen in de 
Rijks, Provinciale en Gemeentebe
grotingen. 
De nieuwbouw dient in principe 
bruikbaar te zijn voor gehandicap
ten. 
D'66 pleit voor de opzet van een 
dienstverlening t.b.v. het zelfstandig 
wonen. 

6.2.4. Sociaal-Culturele Aspec
ten 
6.2.4.1. Sociaal Cultureelleven 
Als proefproject dient een Landelijk 
Contactbureau als vraagbaak voor 
sportieve, recreatieve en culturele 
mogelijkheden te worden opgezet. 
(De onder 6.2.3. genoemde punten 
zijn eveneens van toepassing op de 
Sociaal Culturele Aspecten). 
6.2.4.3. Recreatie 
0'66 is voorstander van een recht op 
vakantie voor alle gehandicapten 
met waar nodig een toeslag op de 
vakantieuitkering. 

6.2.5. Maatschappelijke Dienst
verlening 
6.2.5.4. Op korte termijn moet een 
netwerk van VTO-structuren 
(vroegtijdige onderkenning) ont
staan, waardoor experimenten op 
het gebied van vroegtijdige onder
kenning en opsporing van start kun
nen gaan. 
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Hoofdbegroting Politieke Partij Democraten '66 1982 en bijgestelde begroting 1981 

LASTEN 1982 1981 1981 Realisatie BATEN 1982 
Begroting Bijgestelde Oorspr. 1980 Begroting 

begroting begroting 

Personeel 357.000 354.650 354.800 321.598 Contributies 1.267.500 
Secretariaat 207.000 176.645 171.350 246.014 Bijdragen leden 5.000 
Huisvesting 68.500 62.000 60.550 99.117 Donateurs 10.000 
Hoofdbestuur en AR 95.000 73.490 94.500 106.439 Renten 12.500 
Democraat 103.000 96.400 120.400 170.242 Opbrengst voto-meter 1.000 
Publiciteit 52.500 44.235 52.500 158.631 Inkomsten voorgaande 
PEAC 10.000 10.000 3.900 8.756 jaren 10.000 
JOAC 5.000 1.500 5.000 2.052 Diverse baten voor-
Bijdrage aan regio's 234.000 205.000 207.500 153.134 gaande jaren P.M. 
Bijdrage aan Verkie- Opbrengsten speciale • 
zingsfonds 65.000 65.000 65.000 acties 
Bijdrage aan SWB 112.500 100.000 87.500 57.500 Doorbelastingen i.v.m. 
Bijdrage aan PSVI 45.000 45.000 45.000 34.500 dienstverlening aan 
Accountantskosten 15.000 13.000 16.000 18.800 derden 83.500 
Voorziening dubieuze 
debiteuren P.M. P.M. P.M. 2.092 
Kosten voorgaande 
jaren 20.000 20.000 P.M. 
Inhalen tekort 1980 49.680 n.v.t. 

Totaallasten 1.389.500 1.316.600 1.284.000 1.120.612 Totaal baten 1.389.500 

Saldo baten en lasten 0 0 0 49.680 (neg.) 

Advies van de Financiële Commissie over 
de begroting 
Volgens artikel 58 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement heeft de Finan
ciële Commissie o.a. tot taak de Algemene Ledenvergadering advies uit te 
brengen over de goedkeuring van vaststelling van de begroting. 
De financiële Commissie heeft het genoegen om de AL V over de begroting 
1982 en de lijgestelde begroting 1981 een positief advies uit te brengen. 
Namens de Financiële Commissie, 
Erno Maas, voorzitter 

Toelichting op de bij
gestelde begroting 
1981 
Een jaar spoedt zich ten einde dat 
voor D'66 vrijwel volledig in het te
ken heeft gestaan van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 26 mei j.l. 
en de daarop volgende kabinetsfor
matie. De verkiezingen werden een 
eclatant succes. De TK-fractie werd 
meer dan tweemaal zo groot. D'66 
werd definitief de vierde grote partij 
in het Nederlandse politieke bestel. 
Dit heeft echter wel een uiterste 
krachtsinspanning gevergd van het 
ten opzichte van de andere grote 
drie, relatief kleine partijapparaat. 
Zoals reeds eerder in de Democraat 
vermeld, vertaalde zich deze in
spanning ook financieel. Het bleek 
dat op belangrijke onderdelen van de 
begroting na een halfjaar de jaarbud
getten al vrijwel uitgeput raakten. 
Deze niet onvoorziene ontwikkeling 
maakte al in het vroege voorjaar her
ziening van de begroting noodzake
lijk. Bovendien was aan de voor
jaars-AL V toegezegd het nog open
staande tekort van 1980 ad ongeveer 

f 50.000 zo mogelijk in 1981 in te 
lopen. 
Het devies luidde: remmen, waar dat 
maar mogelijk was, zonder de acti
viteiten in het kader van de verkie
zingen te beperken. Een tweede be
grotingsbijstelling vond in juni plaats 
en in de late zomer een derde, waar
van het resultaat hierboven cijfer
matig is weergegeven. Het komt er 
per saldo op neer dat, na de aanvan
kelijk voorziene kostenexplosie bij 
ongewijzigd beleid, de resultante van 
de genomen maatregelen weer aardig 
tot de oorspronkelijke begroting 
1981 neigt. Dit vereist echter wèl dat 
de genomen maatregelen (waarvan 
hieronder een overzicht) ook ten 
volle worden geëffectueerd. 
de noodzaak tot bezuinigen behoeft 
overigens niet alleen negatief te wor
den gezien. 
Het dwingt tot een hernieuwde prio
riteitsafweging van wat in het verle
den soms spontaan is gegroeid. 
De kosten van verkiezingsactivitei
ten vinden niet alleen hun weerslag 
in de begrotingscijfers, maar, en 
zelfs in de eerste plaats, in de resul
taten van het separaat beheerde 
Verkiezingsfonds. Het fonds wordt 
gevoed door partijbijdragen en doel-

bijdragen van de leden en dient om 
de directe campagne-activiteiten te 
financieren. 
Ondanks de enorme offerbereidheid 
waarvan de leden hebben blijkgege
ven, valt te voorzien dat met een leeg 
Verkiezingsfonds de komende Sta
ten- en raadsverkiezingen moet wor
den ingegaan. Temeer valt dit te be
treuren, daar een zeer begrijpelijke 
betaalmoeheid na de vele gevoerde 
fund-raising acties bij de leden valt te 
bespeuren. Toch zal er in de komen
de tijd niets anders opzitten, dan op
nieuw een beroep te doen op de be
reidheid van de leden om financieel 
bij te springen. Uiterste terughou
dendheid bij geldverslindende acti
viteiten in het kader van de verkie
zingen, is het minste waar een voort
durend "aangeslagen" lid in deze 
omstandigheden recht op heeft. 
Op de najaars-AL V zullen hopelijk 
de definitieve financiële resultaten 
van de afgelopen campagne bekend 
zijn. De cijfers zullen zo mogelijk 
worden opgenomen in het Congres
boek. 

Toelichting op de be
groting 1982 
Het motto is "pas op de plaats ma
ken" om tijd en financiële ruimte te 
verkrijgen voor consolidatie. Geluk
kig behoeven we nog niet "een stap 
terug'' te doen; het gaat er slechts om 
een hechtere basis te vormen voor 
een verdere kwantitatieve en vooral 
kwalitatieve uitbouw van de partij
activiteiten. 
Hierbij dient te worden bedacht dat 
in steeds verdergaande mate de lan
delijk georganiseerde activiteiten 
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1981 1981 Realisatie 
Bijgestelde Oorspr. 1980 
begroting begroting 

1.192.000 1.246.000 1.034.182 
5.000 2.000 1.311 

20.000 25.000 23.238 
I. 100 1.000 500 

10.000 10.000 7.926 

P.M. P.M. 13.775 

17.500 

71.000 

1.316.600 1.284.000 1.080.932 

slechts het topje van een ijsberg 
vormen, een onderdeel van het 
groeiende netwerk van activiteiten in 
den lande. 
Uitgebreide discussies in Hoofdbe
stuur en met verdere betrokkenen 
liggen ten grondslag aan de gepre
senteerde begroting. Deze kunnen 
hier, al was het alleen maar om kos
tenredenen, niet in extenso worden 
weergegeven. In het Congresboek 
zal een verdere specificatie van de 
verschillende deelbegrotingen wor
den opgenomen. 

Lasten 
Personeel 
Uitgegaan wordt van een vrijwel on
veranderd personeelsbestand. 
Secretariaat 
Ondanks voortgezet restrictief be
leid, is een stijging niet te vermijden, 
alleen al vanwege het toenemende 
aantal leden. 
Hoofdbestuur en AR 
Toenemende kosten, mede in ver
band met te verwachten stemmingen 
via de Democraat en een toenemend 
beroep op onkostenvergoedingen. 
Democraat 
Een uiterst beperkte stijging ten op
zichte van de in 1981 fors gesnoeide 
begroting. 
Voortgezette bezuinigingen bij een 
wat grotere oplage. 
Publiciteit 
Ongewijzigd ten opzichte van oor
spronkelijke begroting 1981. 
PEAC 
Uitgegaan wordt van voortzetting 
van emancipatie-activiteiten. Be
drag ongewijzigd ten opzichte van 
bijgestelde begroting 1981. 
Joac 
Bedrag ongewijzigd ten opzichte van 



oorspronkelijke begroting 1981: zui
nig beleid in 1981 wordt niet "afge
straft" in 1982. 
Regio-bijdragen 
Uitgegaan is van 19.500 x f 12,-. Dit 
laatste bedrag is reeds vastgesteld 
door Voorjaars-AL V 1981. Afgezien 
is van aantasting van de bijdrage in 
tijden (vóór en tijdens Staten- en 
raadsverkiezingen) die juist in de re
gio hoge kosten met zich brengen. 
N.B. Omdat in de bijgestelde begro
ting 1981 wordt uitgegaan van een 
wat geringer aantal contributiebeta
lende leden per ultimo 1981 dan in de 
oorspronkelijke begroting 1981, is 
wat minder te ramen voor de regio
bijdragen 1981 dan aanvankelijk 
voorzien. 
Bijdrage van verkiezingsfonds 
Bedrag van 1981 gehandhaafd. 
Bijdrage SWB en PSVI 
Uitgegaan is van een structurele stij
ging van de partij-bijdrage aan de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D'66. Hierbij dient te worden be
dacht dat door de partij aan de SWB 
verleende diensten voortaan ten 
volle in rekening zullen worden ge
bracht. 
Bijdrage aan PSVI ongewijzigd ten 
opzichte van 1981. 

Baten 
Contributies 
Uitgegaan wordt van 19.500 contri
butie-betalende leden over 1982 met 
een gemiddeld contributiebedrag 
van f 65,-. 
Dit betekent 14% meer leden (tot
nutoe ledenaanwas vrij constant op 
20%, maar de tijden worden somber
der) = 2400 nieuwe betalende leden 
ten opzichte van de raming voor ul
timo 1981 (17 .I 00) en een teruggang 
van het gemiddelde contributiebe
drag van ruim 7% (van f 70 naar 
f 65). 
De contributieregeling 1982 is reeds 
vastgesteld door de Voorjaars-AL V 
1981. 
Donateurs 
Bevordering van het donateurschap 
krijgt het komende jaar speciale aan
dacht. 
Uitgegaan wordt van bescheiden 
succes hierbij. 
Renten 
Minder rente-opbrengsten voorzien. 
Enerzijds door een misschien lagere 
rentevoet, anderzijds doordat op ge
ringere voorhanden liquiditeiten 
minder rente kan worden gekweekt, 
een tendens die ook reeds in 1981 
optrad. 
Doorbelastingen i.v.m. dienstverle
ning aan derden 
Het betreft hier een verdere verfij
ning van doorbelastingen aan frac
ties, SWB en PSVI. 
N.B. In de diverse deelbegrotingen 
zijn de doorbelastingen verwerkt die 
volgens vaste verdeelsleutels wor
den verricht. 
Indien de contributie- of overige 
ontvangsten mochten meevallen ten 
opzichte van de bovenstaande be
groting, wordt voorgesteld deze te 
gebruiken voor het vormen van een 
ook qua liquiditeit nodige reserve, 

bijvoorbeeld in de vorm van een ex
tra afschrijving op het pand Bezui
denhoutseweg, welke afschrijving 
ook om andere reden wenselijk is, 
namelijk daling van de prijzen op de 
onroerend goed-markt. 

Jan Prevoo, 
penningmeester • 

~ Merijntje 
1 ( 

Dokken'66 

Uit: Dagblad "De Stem" van 4 sept. 
1981 

Congresstuk TCD 4 

Essentiële 
beslispunten van het 
concept 
beleidsprogramma, 
onderdeel Landbouw, 
Visserij en 
Voedselvoorziening 
5. 0 Inleiding 

Het totale voedselbeleid wordt 
tot het terrein van het ministe
rie gerekend. daarom moet de 
naam: Ministerie van Land
bouw, Visserij en Voedsel
voorziening worden. 

5.2 Het Europees Landbouwbeleid 
Het Nederlandse landbouw
beleid blijft een integrerend be
standdeel van de gemeen
schappelijke europese land
bouwpolitiek. 
Het verhogen van de arbeids
produktiviteit krijgt een minder 
centrale plaats in het land
bouwbeleid, het aksent komt te 
liggen op een redelijke inko
mensontwikkeling. 

5.3 Relatie tot de derde wereld 
De europese gemeenschap 
moet zijn grenzen openstellen 
voor landbouwprodukten uit 
de derde wereld. 
De nadruk ligt op internatio
nale regelingen van de handel 
in grondstoffen en eindpro
dukten en op bescherming van 
de markten van derdewereld 
landen, 
In internationaal overleg moe
ten produktiedoelstellingen op 
wereldschaal worden vastge-

5.4. 

Hoe blijven wij binnen de financiële 
perken? 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste door het Hoofd
bestuur op voorstel van penningmeesters genomen maatregelen om 
een dreigend tekort te voorkomen. 
Deze maatregelen hebben de volledige instemming van de Financiële 
Commissie. 
Het grootste deel van de besluiten geldt voor zowel 1981 als 1982. 

A. Begrotingsbewaking 
1. Geen committering door deelbegrotinghouders van bedragen bo

ven f 250 zonder voorafgaande fiattering door penningmeester. 
2. Deelbegrotinghouders zijn slechts gemachtigd per kwartaal tot 

één kwart van het jaartotaal op de betreffende begrotingspost te 
committeren, tenzij afwijkend HB-besluit. 

B. Beperking uitgaven 
1. Hoofdbestuur/Adviesraad: beperking vergaderfrequentie; min

der en beperktere mailings; RB-weekenden kostendekkend. 
2. Secretariaat: vacaturestop; beperkingen porti, telefoon, fotoko

pieën, drukwerk; doorlichting takenpakket landelijk secreta
riaat. 

3. Automatisering: vanaf 1 juli j.J. alleen het strikt noodzakelijke; 
gratis uitdraai voor regio's en afdelingen van 10 x per jaar naar 4 
x per jaar. 

4. Congressen: inclusief een in te voeren abonnement op congres
stukken à f 25, kostendekkend. 

5. Democraat: dit jaar één nummer minder (december); volgend 
jaar vooralsnog zeven nummers uit te brengen; acht redactionele 
pagina's per nummer; verhoging advertentie-tarieven; verhoging 
abonnementstarief van f 25 naar f 35; donateurs krijgen niet 
meer gratis Democraat; aan één adres (op verzoek) niet meer dan 
één Democraat. 

6. Publiciteit: bevriezing met ingang van 1 augustusj.l. van betaalde 
publiciteit. 

7. Versnelling opschoning ledenbestand: niet-betalers contributie 
verliezen na één jaar contributieschuld hun lidmaatschap, in 
plaats van na twee jaar. 

C. Verboging inkomsten 
1. Stringenter doorbelastingenbeleid, in de zin van minder mate

rialen en diensten gratis ter beschikking stellen van fracties 
Tweede Kamer/ Eerste Kamer/ Europees Parlement, SWB en 
PSVI. 

2. Oproepen gl!rantiefonds TK-verkiezingen 1981. 
3. Speciale f 15-actie onder alle leden in november, tegelijk met 

contributie-mailing. 

D. Ten aanzien van de liquiditeit 
1. Zo vroeg mogelijke inning contributie 1982. 
2. Zo spoedig mogelijke inning van subsidies betreft vooral SWB en 

PSVI). 
3. In het leven roepen van een Stichting Reservefonds D'66. • 

legd. 
De ontwikkelde rijke wereld 
moet de minder ontwikkelde 
landen de middelen verschaf
fen om een drastische uitbrei
ding van hun voedsclprodukten 
mogelijk te maken. 
Sociaal-ekonomisch en Struk
tuurbeleid 
Het landbouwbeleid van de EG 
dient gericht te zijn op een be
heerste doeltreffende produk
tie. 
Het gemeenschappelijk markt
en prijsbeleid moet worden ge
stimuleerd; gericht op de nood
zakelijke inkomensverbetering 
in de landbouw. 
Het struktuurbeleid moet wor-
den gericht op het behoud van 5.5 
zoveel mogelijk werkgelegen
heid, met een aksent op het be
houd van kleine bedrijven door 
mogelijkheden van nevenin
komsten. 
Bij strukturele problemen in de 
toeleverende en verwerkende 
industrie dient de overheid te 
helpen. 

Door wetgeving moet de zelf
standigheid van de agrariërs 
veilig worden gesteld. 
Produktiebeheersende maatre
gelen moeten worden aan
vaard. 
Voor produktieverhogende in
vesteringen mogen géén subsi
dies worden verstrekt. 
Subsidie moet worden gericht 
op o.a. innovatie en kwaliteits
verbetering. 
Publiekrechtelijke organisaties 
zijn niet onaantastbaar, krities 
kijken naar m.n. het publiek
rechtelijk karakter, het intern 
demokraties funktioneren en 
de verordenende bevoegdhe
den. 
Fiscaal beleid 
Noodzakelijke aanpassingen 
van de afschrijvingsgrondslag, 
de vermogensbelasting, de 
successierechten, de belasting 
op het z.g. pachtersvoordeel en 
de aftrekbaarheid van reserve
ringen voor niet verzekerbare 
kleine atologiese risiko's. 
Aanpassingen van de WIR. 
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5.6 Grondbeleid 
De wet agraries grondbeheer 
dient aangepast te worden: 
m.n. t.a.v de scheiding tussen 
verkoper en koper, voor een 
betere beheersing van het 
prijsmechanisme. 

5.7. Akkerbouw 
Door de overheid moet worden 
gestreefd naar gewassen sprei
ding. 

5.8. Tuinbouw en Fruitteelt 
De prijsaanpassing van het 
aardgas dient geleidelijk plaats 
te vinden. 
Energiebesparende innovatie 
moet door de overheid worden 
gesubsidieerd. 
Chemiese grondontsmetting 
stoppen, alternatieven subsi
diëren. 
Tuinbouw in sterk vervuilde 
gebieden afremmen. 

5.9. Veeteelt 
Er moet een bedrijfsgewijze 
kontingentering komen van de 
melkproduktie. 
De huidige EG-medeverant
woordelijkheidsheffing moet 
worden afgeschaft. 
Groeibevorderende hormonen 
en antibiotica moeten in de EG 
worden verboden. 
Paal en perk stellen aan de 
BlO-industrie. 
De subsidiëring van de mest
banken moet in vijfjaar worden 

afgebouwd. 
Er moet een wet komen op de 
uitoefening van de diergenees
kunde 
Gezondheidsmaatregelen in de 
EG moeten worden geharmo
niseerd. 

5. I 0 Geen opmerkingen 
I.àrldinrichting 
Zeer terughoudend t.a.v. 
grootschalige kultuurtechniese 
maatregelen. 
Gebruik van diep grondwater 
alleen in uiterste gevallen. 
Landinrichting moet plaats
vinden op basis van provinciale 
streekplannen. 
Vergoeding van schaden t.g.v. 
beperking in gebruik en eigen
dom moet wettelijk worden ge
regeld. 
Er is een kaderwet "Beheer 
landelijke gebieden" nodig. 

5. 12 Bosbouw 
Vergroting van houtwinning in 
Nederland is noodzakelijk. 
Natuurlijk bos moet worden 
uitgebreid. 

5. 13 Visserij 
Beheermaatregelen in interna
tionaal verband ter bescher
ming van de visstand zijn 
noodzakelijk. 
De bewaking van de kwaliteit 
van het water van de Wadden
zee moet in EG-verband wor
den geregeld. • 

CONGRESSTUK TCD 5 

Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement Hoofdstukken 11, 111 en XI 

Hoofdstuk 11 -Algemene Ledenvergadering 
Toelichting 
De door het Hoofdbestuur voorgestelde beslispunten besluitvorming hebben 
uiteraard gevolgen voor het Huishoudelijk Reglement, waarvan de Hoofd
stukken 11, 111 en XI op een groot aantal punten aanpassing behoeven. Het 
merendeel van de voorgestelde wijzigingen vloeit rechtstreeks voort uit de 
gewijzigde procedure. 
Voorts worden enkele kleinere wijzigingen voorgesteld, die een betere 
structuur van de tekst beogen. Gezien de uitgebreide toelichting in Congres
stuk ECD 2 acht het Hoofdbestuur een nadere toelichting op onderstaande 
voorstellen niet noodzakelijk. 

Huidige tekst 

Art. 7 
De Algemene Ledenvergadering 
(AL V) wordt gevormd door de leden 
van D'66 

V oorgestelde tekst 

Algemeen 
Art. 7 
I. De Algemene Ledenvergadering 

(AL V) wordt gevormd door de 
leden van D'66 

2. De AL V is het hoogste orgaan 
van D'66 inzake alle aangelegen
heden op landelijk politiek en or
ganisatorisch terrein, voor zover 
die niet door Statuten of Huis
houdelijk Reglement aan andere 
organen zijn opgedragen. 

Art. 8 
De AL V is het hoogste orgaan van 
D'66 inzake alle aangelegenheden op 
landelijk politiek en organisatorisch 
terrein, voor zover die niet door 
Statuten of Huishoudelijk Regle
ment aan andere organen zijn opge
dragen. 

Art. 9 
I. De AL V wordt tenminste een

maal per jaar door het Hoofdbe
stuur bijeengeroepen binnen zes 
maanden na afloop van het boek
jaar. 

2. Tijdens deze AL V worden in elk 
geval de jaarrekening en de be
groting behandeld. Zonodig wor
den verkozen het Hoofdbestuur 
en de commissies. 

Art. 10 
I. Voorts wordt de AL V ter behan

deling van een of meer aangege
ven onderwerpen binnen drie 
maanden bijeengeroepen op ver
zoek van: 
a. één van de kamerfracties van 

D'66 
b. de Adviesraad 
c. tenminste twee algemene re

giovergaderingen 
d. tenminste 10 procent van de 

leden 
2. Indien niet binnen twee weken 

aan het verzoek gevolg wordt ge
geven, kunnen de verzoekers zelf 
tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze waarop het Hoofdbe
stuur de AL V bijeenroept of per 
advertentie in drie veelgelezen 
dagbladen. 
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Art. 8 
I. De AL V wordt zo mogelijk 

tweemaal, maar tenminste een
maal per jaar door het Hoofdbe
stuur bijeengeroepen. 

2. De voorjaars-AL V wordt binnen 
zes maanden na afloop van het 
boekjaar gehouden. Tijdens deze 
AL V wordt de jaarrekening van 
het afgelopen jaar behandeld, 
tenzij deze AL V vóór I maart 
wordt gehouden. Tevens wordt 
de contributieregeling en de re
giobijdrageregeling voor het ko
mende jaar vastgesteld. 

3. De najaars-ALV wordt in de 
maanden september, oktober of 
november gehouden. Tijdens de
ze AL V wordt de begroting voor 
het komende jaar vastgesteld. 

4. Beide ALV's hebben allereerst 
tot taak het Beleidsprogram, het 
Verkiezingsprogramma en het 
Europees Programma vast te 
stellen en voorts overige politie
ke, organisatorische en financiële 
besluiten te nemen. · 

Art. 9 
I. Voorts wordt de AL V ter behan

deling van een of meer aangege
ven onderwerpen binnen drie 
maanden bijeengeroepen op ver
zoek van: 
a. één van de kamerfracties van 

D'66 
b. de Adviesraad 
c. tenminste twee algemene re

giovergaderingen 
d. tenminste 10 procent van de 

leden. 
2. Indien niet binnen twee weken 

aan het verzoek gevolg wordt ge
geven, kunnen de verzoekers zelf 
tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze waarop het Hoofdbe
stuur de AL V bijeenroept of per 
advertentie in drie veelgelezen 
dagbladen. 

Voorbereiding 
Art. 10 
1. Het Hoofdbestuur heeft de plicht 

de besluitvorming op de AL V's 
zo grondig mogelijk voor te be
reiden en alle geledingen van de 
partij hierbij te betrekken. 

2. Ter voorbereiding van de AL V's 
is het Hoofdbestuur belast met: 
a. het (doen) opstellen van een 

meerjarenplanning van de 
herziening van het Beleids
program. die voor advies aan 
de Programmacommissie, de 
SWB en de Adviesraad wordt 
overgelegd; 

b. het (doen) vervaardigen van 
alle conceptvoorstellen die 
aan de AL V worden voorge
legd; 

c. het tijdig beschikbaar stellen 
van deze concept-voorstellen 
aan de partijorganen en leden; 

d. de organisatorische maatre
gelen die noodzakelijk zijn om 
een verantwoorde besluit
vorming op de AL V te bevor
deren. 

11~ 



Art.ll 
Het Hoofdbestuur kondigt iedere 
AL V uiterlijk zeven weken tevoren 
aan, met dien verstande, dat tussen 
de datum van verzending van de 
aankondiging en de opening van de 
AL V tenminste zeven weken liggen. 

Art. 12 
I. Een door het Hoofdbestuur bij

eengeroepen AL V behandelt in 
de eerste plaats de hoofdbe
stuursvoorstellen en de daarop 
ingediende amendementen. 

2. Een op verzoek bijeengeroepen 
AL V behandelt in de eerste plaats 
de door de verzoekers aangege
ven onderwerpen. 

Aankondiging en 
agenda 
Art.ll 
I. Jaarlijks stelt het Hoofdbestuur 

de data van de te houden AL V's 
vast en maakt deze planning aan 
de leden bekend. 

2. Uiterlijk elf maanden vóór een 
AL V legt het Hoofdbestuur de 
concept-agenda voor advies voor 
aan: 
a. de Kamerfracties 
b. de Europese fractie, 
c. de Adviesraad. 

3. Tot uiterlijk tien maanden vóór de 
AL V kunnen deze instanties 
voorstellen tot wijziging en aan
vulling van de concept-agenda 
indienen. 

4. Uiterlijk zeven maanden vóór de 
AL V wordt de AL V -agenda door 
het HoQfdbestuur vastgesteld en 
met een korte toelichting in de 
Democraat gepubliceerd. 

Congresvoorstellen 
Art. 12 
I. Zo spoedig mogelijk nadat de 

agenda is gepubliceerd worden 
alle congresvoorstellen toege
zonden aan de (sub)regio- en af
delingsbesturen en aan de leden 
die zich geabonneerd hebben op 
toezending van de congresstuk
ken. 

2. Bij de toezending dienen zodani
ge termijnen in acht te worden 
genomen, dat op ARV's, SRV's 
en AA V's een inhoudelijke dis
cussie over de congresvoorstel
len kan plaatsvinden. Bij de ter
mijnbepaling dienen de maanden 
juni en juli buiten beschouwing te 
worden gelaten. 

3. De onderstaande soorten con
gresvoorstellen dienen uiterlijk 
de onderstaande termijnen voor
afgaande aan de AL V te worden 
toegezonden: 
a. m.b.t. het Beleidsprogram en 

het Europees Programma: vijf 
maanden vóór de AL V; 

b. m.b.t. het Verkiezingspro
gramma, politieke en organi
satorische resoluties, Statuten 
en Huishoudelijk Reglement, 
de jaarbegroting, de contribu
tieregeling en de regiobijdra
geregeling: drie maanden vóór 
de ALV. 

c. m.b.t. de jaarrekening: twee 
weken vóór de ALV. 

4. Bij alle congresvoorstellen voegt 
het Hoofdbestuur een toelichting, 
waarin de essentiële beslispunten 
worden vermeld. 

5. Moties en amendementen m.b.t. 
de ad a en b genoemde congres
voorstellen en de gegevens m.b.t. 
de kandidaten voor besturen en 
commissies, die door de AL V 
worden gekozen, dienen even
eens uiterlijk twee weken vóór de 
AL V te worden toegezonden. 

6. In een congresreglement, dat te
gelijk met de AL V -agenda in de 

Art. 13 
I. De concept-agenda van de AL V 

wordt met inachtneming van de 
artikelen IJ en 12 door het 
Hoofdbestuur vastgesteld en met 
behoorlijke toelichting bij de aan
kondiging van de AL V aan alle 
leden toegezonden. 

2. Tot vijf weken, of zoveel korter 
als het Hoofdbestuur mogelijk 
acht, voor de aanvang van de 
AL V kunnen onderwerpen aan 
de agenda worden toegevoegd op 
verzoek van: 
a. een van de kamerfracties van 

D'66, 
b. de Adviesraad, 
c. tenminste één algemene re

giovergadering. 

Art. 14 
I. In een congresreglement zal als 

sluitingsdatum voor het indienen 
van moties en amendementen 
nooit een vroegere datum worden 
opgegeven dan die welke twee 
weken later ligt dan de datum 
waarop alle leden de congres
voorstellen per post hebben ont
vangen. 

2. Tijdens de AL V kunnen moties 
en amendementen worden inge
diend die zijn goedgekeurd door 
tenminste een algemene re
giovergadering, met dien ver
stande dat ieder lid tijdens de 
AL V moties en amendementen 
kan indienen die betrekking heb
ben op de agendapunten, die vol
gens lid 2 van art. 13 aan de agen
da zijn toegevoegd. 
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Democraat wordt gepubliceerd, 
legt het Hoofdbestuur de data, die 
op grond van het gestelde in dit 
artikel en artikel 13 voor deze 
AL V gelden, vast. 

Moties en 
Amendementen 
Art. 13 
I. M.b.t. tot alle geagendeerde con

gresvoorstellen kunnen moties 
en/of amendementen worden in
gediend. 

2. Moties en amendementen kunnen 
worden ingediend door: 
a. ARV 
b. SRV 
c. AAV 
d. 25 individuele leden. 

3. Moties en amendementen inge
diend door een ARV, SRV of 
AA V moeten met absolute meer
derheid van stemmen zijn goed
gekeurd. Bij indiening moeten 
minimaal 2 leden van het betref
fende bestuur schriftelijk verkla
ren en ondertekenen dat de motie 
of het amendement aan deze 
voorwaarde voldoet. 

4. De in lid 2 ad d bedoelde moties en 
amendementen moeten door mi
nimaal 25 leden worden onderte
kend. 

5. De moties en amendementen die
nen te worden opgesteld volgens 
een in het congres-reglement 
vastgelegd model. 
Bij de publicatie van moties en 
amendementen vermeldt het 
Hoofdbestuur een aanbeveling. 

6. Moties en amendementen dienen 
uiterlijk twee maanden vóór de 
AL V bij het landelijk secretariaat 
te worden ingediend. 

7. Moties, die betrekking hebben op 
actuele politieke situaties, moe
ten uiterlijk 48 uur vóór de AL V 
bij het landelijk secretariaat wor
den ingediend. 
Deze moties dienen te zijn on
dertekend door minimaal 25 indi
viduele leden. 

Orde van de ALV 
Art. 14 
I. De AL V behandelt in de eerste 

plaats de geagendeerde congres
voorstellen en de daarop inge
diende moties en amendementen, 
die door de Rapportagecommis
sie zijn goedgekeurd. 

2. Indien een motie of amendement 
door de Rapportagecommissie 
niet wordt goedgekeurd, ontvan
gen de indieners hiervan binnen 
twee weken na de in art. 13 lid 6 
vermelde sluitingsdatum schrif
telijk bericht. 

3. De Rapportagecommissie en de 
Programmacommissie hebben 
het recht op grondslag van de in
gediende moties en amendemen
ten, ook tijdens de AL V amen
dementen in te dienen. 

4. Over het in behandeling nemen 



3. De Rapportagecommissie en de 
Programmacommissie hebben 
het recht op de grondslag van de 
ingediende amendementen ook 
tijdens de AL V amendementen in 
te dienen. 

4. Over niet in de agenda opgeno
men onderwerpen kunnen geen 
besluiten worden genomen, be
houdens het in het tweede lid be
paalde. 

Art. 15 
I. De AL V wordt geleid door een 

oneven aantal voorzitters, die 
door het Hoofdbestuur zijn aan
gewezen uit de leden die geen zit
ting hebben in het Hoofdbestuur 
en de programmacommissie. 
Bij de behandeling van een on
derwerp waarbij één der voorzit
ters uit hoofde van enigerlei par
tijfunctie persoonlijk is betrok
ken, treedt deze niet op als funge
rend voorzitter zolang deze be
handeling duurt. In de gevallen 
betreffende de gang van zaken op 
de AL V waarin het Huishoudelijk 
Reglement niet voorziet, beslis
sen de gezamenlijke voorzitters. 
De fungerend voorzitter van de 
AL V heeft het recht spreektijd te 
verdelen en te beperken. De be
slissingen van de voorzitters zijn 
bindend behoudens onmiddellijk 
beroep op de AL V, die daarover 
stemt zonder discussie. 

2. Op voorstel van de voorzitters 
kan de AL V zich ter voorberei
ding van de plenaire discussie in 
secties splitsen onder leiding van 
de door de voorzitters aangewe
zen sectievoorzitters. Voorstel
len die in een sectievergadering 
minder dan 25 procent van de 
stemmen hebben gekregen wor
den in de plenaire zitting niet aan 
de orde gesteld. Voorstellen die 
in een sectievergadering 25 pro
cent van de stemmen of meer 
hebben gekregen, worden in de 
plenaire zitting aan de orde ge
steld; amenderen van deze voor
stellen is niet mogelijk behoudens 
het bepaalde in lid 3 van artikel 
14. 

Art. 16 
I. Een AL V begint met de aanwij

zing van een stemcommissie en 
een notulencommissie op voor
dracht van de voorzitters. 

2. De stemcommissie registreert de 
uitgebrachte stemmen, beslist 
zonder beroep over de geldigheid 
daarvan en constateert de uitslag 
van de stemming. 

3. De notulencommissie maakt een 
zakelijk verslag van de vergade
ring en draagt zorg, dat het ver
loop van de vergadering op ge
luidsband wordt vastgelegd. 

4. Het verslag van de AL V ligt vanaf 
twee maanden na de AL V ter in
zage op het landelijk secretariaat, 
waar ook de geluidsbanden wor
den opgeslagen. 

5. Het Hoofdbestuur publiceert 
binnen twee maanden na de AL V 
korte samenvattingen van de be
handelde agendapunten en een 
overzicht van de aangenomen en 

van de actuele politieke moties, 
zoals bedoeld in art. 13 lid 7 en de 
in art. 14 lid 3 bedoelde amende
menten, beslist de AL V zonder 
toelichting of discussie. 

5. Over niet in de agenda opgeno
men onderwerpen kunnen geen 
besluiten worden genomen. 

Art. 15 
De AL V wordt geleid door een on
even aantal voorzitters, die door het 
Hoofdbestuur zijn aangewezen uit 
de leden die geen zitting hebben in 
het Hoofdbestuur en de programma
commissie. 
Bij de behandeling van een onder
werp waarbij één der voorzitters uit 
hoofde van enigerlei partijfunctie 
persoonlijk is betrokken, treedt deze 
niet op als fungerend voorzitter zo
lang deze behandeling duurt. In de 
gevallen betreffende de gang van za
ken op de AL V waarin het Huishou
delijk Reglement niet voorziet, be
slissen de gezamenlijke voorzitters. 
De fungerend voorzitter van de AL V 
heeft het recht spreektijd te verdelen 
en te beperken. De beslissingen van 
de voorzitters zijn bindend behou
dens onmiddellijk beroep op de 
AL V, die daarover stemt zonder dis
cussie. 
2. Op voorstel van de voorzitters 
kan de AL V zich ter voorbereiding 
van de plenaire discussie in secties 
splitsen onder leiding van de door de 
voorzitters aangewezen sectievoor
zitters. Voorstellen die in een sectie
vergadering minder dan 25 procent 
van de stemmen hebben gekregen 
worden in de plenaire zitting niet aan 
de orde gesteld. Voorstellen die in 
een sectievergadering 25 procent van 
de stemmen of meer hebben gekre
gen, worden in de plenaire zittingaan 
de orde gesteld; amenderen van deze 
voorstellen is niet mogelijk behou
dens het bepaalde in lid 3 van artikel 
14. 

Art. 16 
I. Een AL V begint met de aanwij

zing van een stemcommissie er 
een notulencommissie op voor
dracht van de voorzitters. 

verworpen congresvoorstellen, 
moties en amendementen. 

Art. 17 
I. Behoudens het in Statuten en 

Huishoudelijk Reglement be
paalde neemt de AL V besluiten 
met absolute meerderheid van 
stemmen. Indien geen der aan
wezige leden stemming wenst, 
kan de AL V bij acclamatie een 
besluit nemen. 

2. Ieder bij een stemming op de 
AL V aanwezig lid kan één stem 
uitbrengen. 

3. Stemming over personen ge
schiedt schriftelijk. Wanneer zich 
voor een functie slechts een kan
didaat heeft aangemeld, kan ver
kiezing bij acclamatie geschie
den. Voor het ovèrige is lid I niet 
van toepassing. 

4. Over zaken wordt gestemd op een 
voor de voorzitters te bepalen 
wijze. 

Art. 18 
I. Indien de AL V de behandeling 

van enig agendapunt naar een la
ter tijdstip verschuift, worden de 
hierop betrekking hebbende mo
ties/amendementen automatisch 
aangehouden tot de feitelijke be
handeling. 

2. Indien het onderhavige agenda
punt inmiddels gewijzigd wordt, 
bepaalt de indiener(ster) van de 
motie/het amendement bij de be
handeling ervan of deze/dit nog 
onderwerp van de beraadslaging 
dient uit te maken. 

Art. 19 
I. Ter voorbereiding van een AL V 

kan het Hoofdbestuur een of 
meer deelcongressen organise
ren, waarop een voorbereidende 
behandeling van een of meer 
agendapunten van de AL V 
plaatsvindt. 

2. De agenda en de voorstellen voor 
een deelcongres worden uiterlijk 
drie weken voor de opening van 
het deelcongres aan alle leden 
toegezonden. 

3. In het deelcongres-reglement 
wordt als sluitingsdatum voor het 
indienen van moties en amende
menten een datum vermeld die 
ten minste een week later ligt dan 
de datum waarop alle leden de 
voorstellen per post hebben ont
vangen. 

4. De besluitvorming op een deel
congres geschiedt overeenkom
stig het gestelde in artikel 15, lid 
2. 

5. Een overzicht van de moties en 
amendementen, die op het deel
congres voldoende steun hebben 
verkregen, wordt aan de leden 
toegezonden of aan de deelne-

2. De stemcommissie registreert de 
uitgebrachte stemmen, beslist 
zonder beroep over de geldigheid 
daarvan en constateert de uitslag 6. 
van de stemming. 

mers van de AL V uitgereikt. 
Op een deelcongres zijn de art. 
14, lid 3, 4, 15, 16, 17 en 18 van 

3. De notulencommissie maakt een 
zakelijk verslag van de vergade
ring en draagt zorg, dat het ver
loop van de vergadering op ge
luidsband wordt vastgelegd. 

4. Het verslag van de AL V ligt vanaf 
twee maanden na de AL V ter in
zage op het landelijk secretariaat, 
waar ook de geluidsbanden wor
den opgeslagen. 

5. Het Hoofdbestuur publiceert 
binnen twee maanden na de AL V 
in de Democraat korte samenvat
tingen van de behandelde agen
dapunten en een overzicht van de 

overeenkomstige toepassing. 

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR. 8- OKT. 1981 

aangenomen en verworpen con
gresvoorstellen, moties en amen
dementen. 

Art. 17 
I. Behoudens het in Statuten en 

Huishoudelijk Reglement be
paalde neemt de AL V besluiten 
met absolute meerderheid van 
stemmen. Indien geen der aan
wezige leden stemming wenst, 
kan de AL V bij acclamatie een 
besluit nemen. 

2. leder bij een stemming op de 
AL V aanwezig lid kan één stem 
uitbrengen. 

3. Stemming over personen ge
schiedt schriftelijk. Wanneer zich 
voor een functie slechts een kan
didaat heeft aangemeld, kan ver
kiezing bij acclamatie geschie
den. Voor het overige is lid I niet 
van toepassing. 

4. Over zaken wordt gestemd op een 
door de voorzitters te bepalen 
wijze. 

Art. 18 
I. Indien de AL V de behandeling 

van enig agendapunt naar een la
ter tijdstip verschuift, worden de 
hierop betrekking hebbende mo
ties/amendementen automatisch 
aangehouden tot de feitelijke be
handeling. 

2. Indien het onderhavige agenda
punt inmiddels gewijzigd wordt, 
bepaalt de indiener(ster) van de 
motie/het amendement bij de be
handeling ervan of deze/dit nog 
onderwerp van de beraadslaging 
dient uit te maken. 

Art. 19 
Vervalt. 

13r!l '' I 



Hoofdstuk 111 - Hoofdbestuur 

Toelichting 
Hoewel dit hoofdstuk niet rechtstreeks betrekking heeft op de AL V bevatten 
de artikelen 23 en 24 bepalingen over de kandidaatstelling voor het Dagelijks 
Bestuur en de publicatie van kandidaten. Als gevolg van de voorgestelde 
wijzigingen van Hoofdstuk 11 moeten ook deze bepalingen worden aange
past. Omdat voor de kandidaatstelling voor andere besturen (b.v. SWB en 
PSVI) en de vaste commissies geen bepalingen waren vastgelegd, wordt aan 
de tekst van deze artikelen een ruimere toepassing toegekend. Bovendien 
wordt voorgesteld de procedure zoveel mogelijk gelijk te trekken met de 
procedure vastgelegd in Hoofdstuk IX - Kandidaatstelling voor vertegen
woordigende lichamen. 
Bovendien behoeft art. 31, dat de f"manciële verantwoording tegenover de 
AL V regelt, aanpassing als gevolg van de wijzigingen in Hoofdstuk 11. 

Huidige tekst: 
Art. 23 
De gelegenheid tot kandidaatstelling 
voor het Dagelijks Bestuur vangt aan 
onmiddellijk na de aankondiging van 
de datum van de AL V en eindigt vijf 
weken vóór genoemde datum, of zo
veel korter als het Hoofdbestuur no
dig acht. Kandidaten dienen te wor
den opgegeven aan het landelijk se
cretariaat. De kandidaatstelling 
dient vergezeld te gaan van de on
dertekende vragenlijst als bedoeld in 
artikel 19, lid I van de Statuten. 

Art.24 
I. Bij de kandidaatstelling voor het 

Dagelijks Bestuur stelt iedere 
kandidaat op door het Hoofdbe
stuur te verstrekken formulieren 
de volgende persoonlijke gege
vens ter bekendmaking aan de le
den, beschikbaar: 
a. personalia 

Voorgestelde tekst: 
Art. 23 
I. Zo mogelijk bij publikatie van de 

AL V -agenda, doch uiterlijk vier 
maanden vóór de AL V publiceert 
het Hoofdbestuur in de Demo
craat in welkevakaturesin bestu
ren en commissies de AL V dient 
te voorzien. 

2. De aanmeldingstermijn voor de 
kandidaatstelling begint onmid
dellijk nadat door het Hoofdbe
stuur aan de leden mededeling 
hiervan is gedaan en sluit twee 
maanden voor de AL V. 

3. Ieder lid van D'66 kan zich aan
melden als kandidaat door middel 
van een aangetekend verzonden 
aanmeldingsformulier, te richten 
aan het landelijk secretariaat. 

4. Bij aanmelding dient aan de 
voorwaarden, vermeld in art. 
103, lid 2 ad a, b, c end te worden 
voldaan. 

5. Gelijktijdig met de aanmelding 
kan de kandidaat een persoonlij
ke toelichting van maximaal 300 
woorden verstrekken. Deze toe
lichting mag geen verklaringen 
bevatten die strijdig zijn met de in 
lid 4 genoemde verklaringen en 
hierin mogen geen namen van an
dere leden als referentie worden 
vermeld. 

Art.24 
I. De geldigheid van de aanmeldin

gen wordt beoordeeld door het 
Hoofdbestuur, dat verplicht is na 
te gaan of aan de voor de kandi
daatstelling geldende voorwaar-
den wordt voldaan. 

2. Het Hoofdbestuur verklaart een 
aanmelding ongeldig indien: 
a. de feitelijke gegevens, bedoeld 

in art. 103, lid 2, ad a en d 

Art. 31 
I. Jaarlijks biedt het Hoofdbestuur 

de AL V een begroting voor het 
komende jaar ter goedkeuring 
aan. 

2. Tevens dient het Hoofdbestuur 
hierbij een voorstel voor een ge
differentieerde contributierege
ling voor het komende jaar in. 

3. Naast het begrotingsvoorstel 
wordt een meerjarenraming aan 
de AL V ter goedkeuring voorge
legd. 

4. Aan de meerjarenraming en de 
begroting wordt een regeling toe
gevoegd door de financiële bij
drage aan de regio's. Deze bijdra
ge bestaat uit een basisbedrag, 
dat op grond van de meerjaren
raming voor minimaal vier jaar 
door de AL V wordt vastgesteld 
en een aanvullend bedrag, dat 
jaarlijks op de basis van de be
groting wordt bijgesteld. 

5. Separaat legt het Hoofdbestuur 
verantwoording af over de beste
ding van het verkiezingsfonds en 
verschaft inzicht in de voorge
nomen besteding van dit fonds. 

de kandidaat bericht van het 
Hoofdbestuur indien de aanmel
ding niet geldig wordt geoor
deeld. 

4. De kandidaat kan binnen vijf da
gen na de datum van beslissing in 
beroep gaan bij de Geschillen
commissie, die binnen tien dagen 
na datum van het beroep beslist. 

Art. 31 
I. Jaarlijks biedt het Hoofdbestuur 

de AL V een begroting voor het 
komende jaar ter goedkeuring 
aan. 

2. Jaarlijks dient het Hoofdbestuur 
een voorstel in voor een gediffe
rentieerde contributieregeling 
voor het komende jaar. 

3. Jaarlijks legt het Hoofdbestuur 
een regeling voor de financiële 
bijdrage aan de regio's aan de 
ALV voor. 

4. Bij aanbieding van de jaarreke
ning legt het hoofdbestuur ver
antwoording af over de besteding 
van het verkiezingsfonds en ver
schaft inzicht in de voorgenomen 
besteding van dit fonds. 

5. Indien een voorjaars- en een na
jaars-AL V worden gehouden 
gelden de bepalingen in art. 8, lid 
2 en 3 van dit reglement. 

Hoofdstuk XI- Slot- en 
Overgangsbepalingen 
Toelichting 
De taken van de Rapportage- en de Programmacommissie zijn vastgelegd in 
Hoofdstuk IV van het Huishoudelijk Reglement. Daar het de bedoeling is 
deze taken nader te regelen in overleg met deze commissies, wordt voorge
steld de onderstaande overgangsbepaling op te nemen: 

Artikel 137 
Gedurende de periode vanaf de najaars-AL V 1981 tot en met de najaars
ALV 1982 heeft het Hoofdbestuur de bevoegdheid de taken van Rapportage
en Programmacommissie, zoals vastgelegd in art. 37, 38 en 40 van dit 
reglement, nader aan te vullen en te wijzigen, met dien verstande dat de 
rechten van de AL V niet mogen worden aangetast. 

Congresstuk TCD 6 

b. gegevens omtrent lidmaat
schap en functies binnen de 
partij. 

2. Het Dagelijks Bestuur zorgt er
voor dat een zakelijke samenvat
ting van deze gegevens uiterlijk 
drie weken vóór de AL V ter be
schikking van alle leden wordt 
gesteld. 

onjuist o~ onvolledig zijn; i Voorstel tot wijziging van de 
b. de beretdverklanngen, be- • • • 

doeld in art. 103, lid 2, ad ben Statuten - HuishoudeliJk Reglement 
c niet of met beperkingen zijn Statuten 
afgelegd; 

c. het hoofdbestuur beschikt 
over schriftelijke aanwijzin
gen die ernstige twijfels op
roepen over de juistheid van 
de afgelegde verklaringen; 

d. de aanmelding na het gepubli
ceerde sluitingstijdstip door 
het landelijk secretariaat 
wordt ontvangen. 

3. Binnen twee weken na sluiting 
van de kandidaatstelling ontvangt 

Toelichting 
In artikel6 van de Statuten zijn de gronden vermeld, waarop het lidmaat
schap eindigt. Een van de redenen is een contributieschuld. die zich 
uitstrekt over meer dan een jaar. Het Hoofdbestuur is van mening dat de 
hiervoor geldende termijn, die theoretisch 15 maanden en praktisch 18 
maanden is, te lang is. Op deze wijze kost een dergelijk lid gedurende 
anderhalf jaar veel geld (Democraat, portikosten, acceptgirokaarten, 
aanmaningen etc.) terwijl er geen enkele bijdrage tegenover staat. Het is 
de bedoeling deze termijn in te korten. 
Bovendien acht het Hoofdbestuur hetjuister de uitwerking hiervan vast te 
leggen in het Huishoudelijk Reglement; statutenwijzigingen vergen im-
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mers een notariële akte. In verband hiermede wordt voorgesteld artikel6 
en artikel 8 lid 2 als volgt te wijzigen. 

Huidige tekst 
Art. 6 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. de ontvangst van een schriftelijke 

opzegging bij het secretagiaat van 
D'66. Opzegging laat de contri
butieverplichting voor het lopen
de jaar onverlet, ook een even
tuele verzwaring van deze ver
plichting; 

c. schriftelijke opzegging door het 
Hoofdbestuur wegens een con
tributieschuld, zich uitstrekken-
de over meer dan één jaar, met 
inachtneming van het hierom
trent bepaalde in het Huishoude-

Voorgestelde tekst 
Art. 6 
I. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden; 
b. de ontvangst van een schrifte

lijke opzegging bij het lande
lijk secretariaat van D'66; 

c. schriftelijke opzegging door 
het Hoofdbestuur wegens een 
contributieschuld zich uit
strekkende over een termijn 
die nader in het Huishoudelijk 
Reglement wordt geregeld; 

d. schriftelijke opzegging door 
het Hoofdbestuur, wanneer 
het lid niet meer voldoet aan 
de eisen gesteld in art. 5; 

lijk Reglement. Na invoering kan 
men eerst weer tot het lidmaat- 2. 
schap worden toegelaten, wan
neer de contributieschuld is vol
daan; 

e. royement. 
Beëindiging van het lidmaatschap 
op grond van lid I ad b, c, den e 
van dit artikel laat de contributie 
van het lopende jaar onverlet. 

d. schriftelijke opzegging door het 
·Hoofdbestuur, wanneer het lid 
niet meer voldoet aan de eisen ge
steld in art. 5; 

e. royement. 
Art. 8 
2. Bericht van opzegging als lid, zo

als bedoeld in art. 6 ad c wordt 
schriftelijk aan het betrokken lid 
bericht, nadat betrokkene mini
maal twee maal eerder schriftelijk 
aan de contributieschuld is herin
nerd. 

Art. 8 
2. Bericht van opzegging als lid, zo

als bedoeld in art. 6 lid c wordt 
schriftelijk aan het betrokken lid 
bericht. 

Hoofdstuk I - Huishoudelijk Reglement 

Toelichting 
De voorgestelde statutenwijziging heeft tot gevolg dat artikel 4 van het 
Huishoudelijk Reglement, waarin de contributieverplichting is geregeld, 
wordt aangepast. 
Bovendien is het gewenst art. I, dat handelt over de aanmelding voor en de 
ingangsdatum van het lidmaatschap te verduidelijken. Wanneer een afge
voerd lid weer werd toegelaten nadat de contributieschuld was voldaan. 
was het een open vraag welke datum als aanmeldingsdatum geldt. Het 
Hoofdbestuur is van mening dat het logisch is de betaaldatum van de 
schuld aan te houden, omdat het lid in de voorgaande periode zijn rechten 
heeft verspeeld. 
Voorgesteld wordt de artikelen I en 4 als volgt te wijzigen. 

Huidige tekst: 
Art. 1 
Aanmelding voor het lidmaatschap 
geschiedt bij het landelijk secreta
riaat. 
Het lidmaatschap wordt geacht in te 
gaan op de datum van ontvangst van 
de aanmelding. 

Art. 4 
I. De contributie voor enig jaar 

dient te zijn voldaan op I april van 
dat jaar. 

2. De contributies worden geïnd 
door de penningmeester van het 
Hoofdbestuur. Deze stelt de be
talingsregeling vast. 

3. Het contributiejaar is gelijk aan 
het verenigingsjaar. 

4. De Algemene Ledenvergadering 
stelt op voorstel van het Hoofd-

Voorgestelde tekst: 
Art. 1 
I. Aanmelding voor het lidmaat

schap geschiedt bij het landelijk 
secretariaat. 

2. Het lidmaatschap wordt geacht in 
te gaan op de datum van aanmel
ding. 

3. Na afvoering als lid wegens con
tributieschuld wordt het lidmaat
schap geacht wederom in te gaan 
op de dátum waarop de contribu
tieschuld is voldaan. 

Art. 4 
I. De contributie voor enig jaar 

dient te zijn voldaan op I april van 
dat jaar, c.q. binnen drie maan
den na aanmelding als lid. 

2. Indien op data, bedoeld in lid I, 
niet aan de contributieverplich
ting is voldaan, is het Hoofdbe
stuur gerechtigd de toezending 
van de Democraat op te schorten. 

3. De contributies worden geïnd 
door de penningmeester van het 

bestuur een gedifferentieerde 
contributieregeling vast. 

Overige wijzigingen 

Toelichting 

Hoofdbestuur, die ervoor zorg 
draagt dat de leden tijdig een ver
zoek tot betaling ontvangen en bij 
niet-betaling eenmaal aan hun 
verplichting worden herinnerd. 

4. De termijn, bedoeld in artikel6 ad 
c van de Statuten, wordt geacht te 
zijn verstreken, indien op I fe
bruari van enig jaar niet aan de 
contributieverplichting over het 
voorgaande jaar is voldaan. De 
betreffende leden ontvangen 
hiervan uiterlijk een maand tevo
ren schriftelijk bericht. 

5. Na afvoering als lid wegens con
tributieschuld kan men eerst weer 
tot het lidmaatschap worden toe
gelaten. wanneer de contributie
schuld is voldaan. 

6. Het contributiejaar is gelijk aan 
het boekjaar. 

7. De Algemene Ledenvergadering 
stelt op voorstel van het Hoofd
bestuur een gedifferentieerde 
contributieregeling vast. 

In de afgelopen periode is gebleken dat enkele artikelen van het Huishou
delijk Reglement niet geheel duidelijk zijn of aanpassing behoeven. Bo
vendien kan art. 65, als gevolg van de voorgestelde wijzigingen inzake de 
besluitvorming vervallen. 
Art. 77 inzake de zittingstermijn van de voorzitter en vice-voorzitter van 
de Adviesraad wijkt af van de normaal geldende termijn. Daarom wordt 
voorgesteld dit artikel aan te passen. Ook wordt voorgesteld art. 81 inzake 
de toezending van adviesraadstukken aan te passen, omdat de hieraan 
verbonden kosten vrij hoog zijn. Gezien de voorgestelde wijzigingen inza
ke de besluitvorming is het voorts gewenst art. 86, dat betrekking heeft op 
ARV' s aan te passen. Bij de samenstelling van de zogenaamde staartlijsten 
van de Tweede-Kamerverkiezingen is gebleken dat art. 110 niet eenduidig 
was over de aan te houden volgorde. Omdat gebleken is, dat niet ieder 
nieuw lid behoefte heeft aan toezending van het beleidsprogram, en de 
hieraan verbonden kosten vrij aanzienlijk zijn, stelt het Hoofdbestuur 
voor om art. 134 zodanig te wijzigen, dat dit program alleen op verzoek 
wordt toegezonden. 
Momenteel geldt voor het passief kiesrecht voor de gemeenteraden een 
leeftijdsgrens van 23 jaar. Bij de kamer is momenteel een grondswetswijzi
ging in behandeling, die straks deze leeftijdsgrens op 21 jaar brengt. 
Teneinde ook kandidaten die t.z.t. aan deze nieuwe leeftijdseis voldoen in 
staat te stellen om zich te kandideren, stelt het Hoofdbestuur voor een 
overgangsbepaling als art. 138 in het Huishoudelijk Reglement op te ne
men. 
Het Hoofdbestuur stelt de AL V de volgende wijzigingen voor. 

Huidige tekst: 
Art. 65 
I. Een werkgroep kan met goedkeu

ring van het bestuur van de Stich
ting Wetenschappelijk Bureau 
D'66 en van het Hoofdbestuur 
onder verantwoordelijkheid van 
het Hoofdbestuur een deelcon
gres organiseren over wijzigingen 
en/of aanvullingen van het poli
tiek programma. 

2. Een dergelijk deelcongres wordt 
beschouwd als een sectieverga
dering als bedoeld in art. 15lid 2. 

3. Art.l9isopzo'ndeelcongresvan 
toepassing. 

Art. 77 
2. Zij worden verkozen voor een pe

riode van een jaar en zijn twee
maal als zodanig herkiesbaar. 

Art. 81 
3. De agenda en daarop betrekking 

hebbende stukken worden, bij
zondere omstandigheden voor-

V oorgestelde tekst: 
Art. 65 
Vervalt. 

Art. 77 
2. Zij worden gekozen voor een pe

riode van twee jaar en zijn een
maal onmiddellijk herkiesbaar. 

Art. 81 
3. De agenda en de daarop betrek

king hebbende stukken worden, 
bijzondere omstandigheden 
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behouden, tenminste acht dagen 
voor de vergadering bekend ge
maakt aan de leden en plv. leden 
van de raad, aan de in art. 75 ge
noemde functionarissen, aan de 
regiobesturen en aan eventuele 
andere betrokkenen. 

Art. 86 
3. De ARV komt tenminste eenmaal 

per jaar bijeen en wordt minstens 
I4 dagen tevoren schriftelijk aan
gekondigd. 

Art. HO 
5. Op de lijsten in iedere kieskring

groep worden de plaatsen 26 t/m 
30 bezet door de nog niet geplaat
ste kandidaten van de ranglijst 
van de eigen kieskringgroep. 

Art. 134 
I. Het beleidsprogram wordt nieu

we leden bij hun aanmelding 
kosteloos ter beschikkrng gesteld 
en is overigens steeds tegen beta
ling verkrijgbaar. 

2. Van de programma's wordt zo 
spoedig mogelijk na de vaststel
ling door de betreffende leden
vergadering kosteloos een exem
plaar aan de leden ter beschikking 
gesteld en zijn overigens tegen 
betaling (zolang de voorraad 
strekt) verkrijgbaar. 

Congresstuk TCD 7 

Houding van 0'66 ten 
opzichte van akties 
en aktiegroepen 

I. Inleiding 
Evenzeer als dat voor andere poli
tieke partijen geldt, komen ook bij 
D'66- zowel op landelijk, regionaal, 
als lokaal niveau - een groot aantal 
verzoeken binnen om steun aan al
lerhande maatschappelijke akties, 
demonstraties, bijeenkomsten, etc. 
van tijdelijke of permanente aktie
groepen. Om te voorkomen dat de 
partij als geheel een onsamenhan
gend en onlogisch gedrag in deze 
vertoont, heeft het hoofdbestuur be
sloten onderstaande nota te produ
ceren. Deze nota is in een voorgaan
de vorm ter diskussie geweest in de 
Adviesraad en bij de Regio's, Subre
gio's en Afdelingen; aan de hand van 

voorbehouden, tenminste acht 
dagen voor de vergadering toege
zonden aan de leden van de raad. 
Deze stukken worden op verzoek 
van de voorzitter ook aan met 
name genoemde plaatsvervan
gende leden toegezonden. 

Art. 86 
3. De ARV komt tenminste eenmaal 

per jaar en, overeenkomstig art. 
12, lid 2, in elk geval tussen drie 
en twee maanden vóór iedere 
ALV bijeen. Een ARV wordt 
minstens twee weken tevoren 
schriftelijk aangekondigd. 

Art. HO 
5. Op de lijsten in iedere kieskring

groep worden de plaatsen 26 t/m 
30 bezet door de nog niet geplaat
ste kandidaten van de eigen kies
kringgroep in de volgorde waarin 
zij op de definitieve landelijke 
ranglijst zijn geplaatst. 

Art. 134 
I. Het beleidsprogram wordt nieu

we leden op hun verzoek koste
loos ter beschikking gesteld en is 
overigens steeds tegen betaling 
verkrijgbaar. 

2. Van de programma's wordt zo 
spoedig mogelijk na de vaststel
ling door de betreffende leden
vergadering kosteloos een exem
plaar aan die leden, die daartoe 
een verzoek indienen, ter be
schikking gesteld en zijn overi
gens tegen betaling (zolang de 
voorraad strekt) verkrijgbaar. 

Art. 138 
In afwijking van het gestelde in art. 
103 lid 2 ad h geldt voor de kandi
daatstelling voor de gemeenteraden 
voorshands een leeftijdsgrens van 2 I 
jaar, die op de dag van de gemeente
raadsverkiezingen moet zijn be
reikt. 

de binnengekomen reakties is de 
nota bijgesteld en waar nodig geher
formuleerd. 
Als zodanig dient de nota ter toelich
ting op de HB-resolutie over akties 
en aktiegroepen. 

11. Taken en funkties van D'66 
als politieke partij 
De wijze waarop politieke partijen 
hun funkties definiëren en taken uit
oefenen is in hoge mate afhankelijk 
van het politieke stelsel, waarin deze 
partijen funktioneren. In het Neder
landse parlementaire stelsel, dat is 
gebaseerd op evenredige vertegen
woordiging, funktioneren partijen 
anders dan in het Engelse meerder
heidsstelsel, of het Franse presiden
tiële systeem. Tegen die achtergrond 
is het omschrijven van taken en 
funkties steeds een betrekkelijke 
aangelegenheid; dat geldt stellig voor 
onderstaande voorlopige beschrij
ving. 

A. Het selecteren van kandidaten 
voor vertegenwoordigende en be
stuurlijke funkties 
Juist met betrekking tot de samen
stelling van de politieke frakties, en 
in het verlengde daarvan door die 
frakties te kandideren politieke be
stuurders, wil D'66 een zo groot mo
gelijke openheid, een zo direkt mo
gelijke demokratie, en - als het 
enigszins kan - uitsluiting van een
zijdige belangenbehartiging bewerk
stelligen. Wij ruimen niet bij voor
baat gereserveerde zetels in voor 
vertegenwoordigers van werkge
vers, werknemers, boeren, konsu
menten, kernenergisten, medici of 
welk andere groepering dan ook; 
evenmin voor specifieke regionale 
belangenvertegenwoordigers. In 
principe zijn het de leden, die zich
zelf kandidaat stellen, en zijn het de 
leden die gezamenlijk, ieder met een 
evenwaardige stem, uitmaken wie de 
partij zullen vertegenwoordigen. Be
sturen dienen zich met grote terug
houdendheid in deze procedure op te 
stellen; uiteraard dienen zij informa
tie te verschaffen omtrent de te ver
vullen funkties, te formuleren welke 
verwachtingen de partij van de funk
tievervulling koestert, kunnen zij le
den stimuleren zich kandidaat te 
stellen en kunnen zij de leden tijdens 
presentaties adviseren omtrent de 
kandidaten; het is echter uitgesloten 
dat het bestuur zelfkandidaten stelt, 
dan wel zich direkt in de individuele 
keuze van de leden mengt. Een der
gelijke volstrekt "open" selektie
procedure brengt uiteraard risico's 
met zich, doch zien wij duidelijk als 
identiteitsbepalend voor D'66. De 
nadruk ligt op het eigen initiatief en 
de eigen kwaliteit van de kandidaten, 
alsmede op het eigen oordeel van de 
leden. Kern van de politieke opstel
ling van de gekozen D'66-vertegen
woordigers is zowel het bemiddelen 
tussen door anderen vertegenwoor
digde belangen, als het opkomen 
voor de niet-vertegenwoordigde be
langen. Vanuit die optiek kunnen 
maatschappelijke akties worden ge
zien als signalerend voor niet-verte
genwoordigde belangen, en daarmee 
als stimulerend, aanvullend en ver
nieuwend in relatie tot de parlemen
taire beleidsontwikkeling. 
B. Het ontwikkelen van een even
wichtig en samenhangend politiek 
programma 
D'66 wil een programpartij zijn, 
waarbij het beleid niet een optelsom 
is van specialisten-wensen, maar een 
afgewogen keuze van prioriteiten in 
het ontwikkelen van een evenwichtig 
en samenhangend program. De pro
gramontwikkeling is een min of meer 
permanent proces, omdat telkens 
nieuwe problemen om nieuwe oplos
singen vragen. Voor D'66 staan ook 
de gevestigde belangen, zelfs indien 
deze als vanzelfsprekendheden in 
het politieke proces zijn verankerd, 
steeds mede ter diskussie. Juist 
daarom hechten wij aan een politiek
programmatische vertaling van ak
ties naar het parlementaire beleids
ontwikkelingsproces toe, ook al 
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heeft de betreffende aktiegroep wei
nig vertrouwen in het parlementaire 
stelsel; het vertrouwensherstel dient 
vanuit het parlement zélf te worden 
bewerkstelligd. Een partij, die toch 
op ondogmatische wijze door middel 
van de politiek leiding wil geven aan 
de maatschappelijke ontwikkeling, 
doet er goed aan "problemen" niet 
weg te schrijven omdat ze wat moei
lijker in het eigen maatschappijbeeld 
passen, vinden wij. 
C. Het bevorderen van de kommuni
katie tussen de bevolking en het 
(openbaar) bestuur 
Als partij treden we niet in het man
daat van de kiezers aan de politieke 
vertegenwoordigers. Die terughou
dendheid legt de primaire verant
woordelijkheid voor het optreden 
binnen het openbaar bestuur bij de 
frakties en schept voor de gekozenen 
de ruimte om hun mandaat ten op
zichte van de kiezers waar te maken. 
In toenemende mate wordt van de 
gekozen vertegenwoordigers ver
wacht dat zij een soort ombudsfunk
tie vervullen tussen de bevolking en 
de overheid. Ook hier geldt weer dat 
traditionele en gevestigde belangen 
deze ombudsfunktie veelal ten volle 
benutten, terwijl juist groepen met 
nieuwe problemen, dan wel nieuwe 
groepen met bekende problemen 
zich pas schoorvoetend op dit pad 
begeven. Als partij vinden we dat de 
D'66-vertegenwoordiger in deze een 
aktieve relatie met de kiezers dient te 
zoeken. D'66 kiest programmatisch 
voor een samenleving, die zowel 
staatkundig als maatschappelijk ge
demokratiseerd zou moeten zijn; op 
die grond kan het als partij zowel de 
weg van de parlementaire aktie, als 
de weg van de maatschappelijke ak
tie hanteren, mits deze beide akties 
gelijkluidende doeleinden dienen. 
D. Het bevorderen van politieke 
deelname van leden en kiezers 
"Meedoen", "meedenken", "mee
beslissen" zijn de aanduidingen, 
waarmee we willen aangeven, dat de 
politiek niet een zaak is van een klei
ne élite, maar dat de politiek in prin
cipe de gehele burgerij aangaat. 
Daarom is een principiële openheid 
juist naar mensen met ideeën, 
problemen, initiatieven, etc. essen
tieel voor het funktioneren van D'66 
als partij. We moeten er voor zorgen, 
dat de interne kanalen en procedures 
altijd open zijn voor het opnemen 
van zaken, waarvoor aktie wordt ge
voerd. Het is de taak van een politie
ke partij om voortdurend mensen te 
mobiliseren voor zijn programma! 
Als open-vernieuwende partij moe
ten wij per definitie gevoelig voor 
akties zijn en blijven die op ons af
komen. 

111. Maatschappelijke Akties en 
Aktiegroepen 
Het verschijnsel van politieke akties 
en aktiegroepen is een wezenlijk 
kenmerk van iedere demokratie, 
waarin een zekere mate van schei
ding van staat en maatschappij voor
komt. Naast het parlement, de staten 
of de raden, als vormen van staat-



kundige vertegenwoordigingen, zijn 
er ook telkens de koepels, adviesra
den en overlegorganen, als vormen 
van maatschappelijke vertegen
woordigingen. De toenemende ver
vlechting van de staatkundige met de 
maatschappelijke representaties 
hebben juist dat verstarde, verstop
te, vernieuwing en verandering te
genhoudende klimaat geschapen, 
waartegen D'66 zich verzet. On
danks hun toch reeds goed veran
kerde belangenbehartiging hebben 
de traditionele belangengroepen de 
maatschappelijke aktie nimmer ge
schuwd. Voor nieuwe problemen 
blijkt de maatschappelijke aktie 
vrijwel de enige weg om de politieke 
agenda te bereiken. Maatschappelij
ke akties zijn gaandeweg een aan
vaardbaar onderdeel van het politie
ke spel - het zout in de demokrati
sche pap - geworden. Op gebieden 
als ruimtelijke ordening/volkshuis
vesting, stadssanering, milieubeheer 
en energievoorziening is de maat
schappelijke aktie reeds min of meer 
onderdeel van het georganiseerd 
overleg met de overheid geworden. 
Veel aktiegroepen hebben duidelijke 
organisatievormen ontwikkeld met 
vertakkingen over het gehele land. 
Houding van D'66 ten opzichte van 
akties en aktiegroepen 
Het gaat niet aan maatschappelijke 
aktiesen aktiegroepen te beoordelen 
naar maatstaven die voor de parle
mentaire beleidsontwikkeling zou
den moeten worden aangelegd. Er 
blijven altijd wezenlijke verschillen 
tussen politieke partijen en maat
schappelijke belangen- en aktiegroe
pen. Richten deze laatste zich per 
definitie op één belang of één be
paald probleem, van politieke partij
en wordt verwacht voor zo'n 
probleem een politieke vertaling te 
vinden, waardoor het hanteerbaar 
wordt in de parlementaire besluit
vorming. Het is weinig zinvol belan
gen- en aktiegroepen eenzijdigheid te 
verwijten, omdat dát nu juist hun be
staansgrondslag is. Politieke partij
en, die akties ondersteunen, vereen
zelvigen zich niet mét die aktie groep, 
maar geven door hun steun politieke 
erkenning aan het probleem dat via 
de aktie aan de orde is gesteld. 
Het is weinig doenlijk gebleken één 
algemene richtlijn te ontwikkelen 
met betrekking tot alle denkbare en 
mogelijke akties. Het hoofdbestuur 
heeft gemeend tot een zekere orde
ning van aktievormen te kunnen ko
men, waardoor toch enige helder
heid over plaats en rol van de partij 
met betrekking tot akties kan worden 
verkregen. We laten daarbij bewust 
buiten beschouwing allerlei maat
schappelijke akties van pressie- en 
belangengroepen, zoals bedrijfsbe
zettingen tot behoud van werkgele
genheid, gebouwbezetting ter ver
werving van inspraak of medezeg
genschap, (vaar) wegenbezetting ter 
verkrijging van beleidswijzigingen; 
dit ondanks het besef dat je daar als 
politieke partij soms plaatselijk zeer 
bij betrokken kan zijn (werkgelegen
heid/demokratisering etc.!). Tenein-

de toch enige duidelijkheid te ver
schaffen willen we de navolgende 
driedeling in soorten akties maken: 
1. Demokratisering van het buiten
lands beleid 
Als er iets duidelijk is geworden, dan 
is dat de sterk toegenomen interna
tionale politieke belangstelling bij de 
bevolking. Het grote aantal aktie
groepen in de vorm van landen-ko
mité's (Chili, Zuid-Afrika, Polisario, 
Indonesië, Israël, etc.) of thema-be
wegin_gen (anti-kernwapen/kern
energie, derde wereldbeweging, 
etc.) met bijbehorende akties zijn 
daarvan een illustratie; 
2. Het op de politieke agenda krijgen 
van eigentijdse nieuwe problemen; 
Een heel duidelijke tweede kategorie 
zaken, waaromheen zich akties en 
aktiegroepen hebben gevormd zijn 
vraagstukken van volkshuisvesting 
(stadssanering, leegstand, etc.), mi
lieu (milieudefensie, waddenzee, 
markerwaard) & energie, emancipa
tie (vrouwen, jeugdigen, gehandi
capten, het roze front, etc.) en min
derheden (zowel vreemdelingen, ex
koloniseerden als landgenoten); 
3. Akties en aktiegroepen voor typi
sche plaatselijke en/of regionale 
problemen; 
Vanuit de direkte betrokkenheid van 
veel burgers bij maatregelen van de 
overheid vloeien ook vele akties, en 
soms vrij permanente aktiegroepen 
voort; je zou in sommige gevallen 
kunnen spreken van , ,aktie als rede
lijk alternatief voor falende in
spraak"; het gaat veelal om konflik
ten met of wensen en verlangens ten 
aanzien van het lokale of regionale 
openbaar bestuur. 

IV. Algemene houding ten op
zichte van akties en aktiegroepen 
Het lijkt het hoofdbestuur juist als 
D'66 een positieve in plaats van een 
afwijzende houding ten opzichte van 
het verschijnsel "maatschappelijke 
akties" inneemt. Er zijn stellig be
zwaren tegen sommige akties of ak
tiegroepen aan te voeren. Het be
langrijkste bezwaar voor D'66 is de 
vanzelfsprekendheid waarmee zij 
hun politieke wensen op één bepaal
de zaak richten en druk uitoefenen, 
opdat deze wensen prioriteit krijgen 
boven konkorrerende politieke wen
sen. Zoals reeds gezegd is dat een 
noodzakelijk kenmerk van een ak
tiegroep, en hen ook niet te verwij
ten. Voor een politieke partij als 
D'66 gaat het daarentegen juist om 
de wensen van verschillende maat
schappelijke groeperingen en belan
gen in onderling verband te brengen 
en te rangschikken door middel van 
het opstellen van een politiek pro
gram, waarin prioriteiten worden ge
steld binnen het kader van een ge
wenst geachte lange-termijn-ont
wikkeling. Aan de andere kant zijn 
de aktiegroepen, zoals deze de laat
ste tienjaar ontstaan zijn, niet geheel 
vergelijkbaar met de normale pres
sie- of belangengroepen. Aktiegroe
pen zijn ook en vooral een uiting van 
onvrede met het ondoorzichtige en 
ondemokratische politieke systeem 

in Nederland, waarbinnen de burger 
het lijdend voorwerp is van de ge
vestigde belangen, of dit nu partiku
liere of overheidsbelangen zijn. Ook 
D'66 is uit deze onvrede ontsproten! 
Daarom lijkt een positieve houding 
tegenover deze nieuwe deelnemers 
aan de politieke strijd op zijn plaats. 
Partij-politieke steun aan maat
schappelijke akties verdient een 
zorgvuldige overweging. 

V. Konklusies 
V.l. D'66 vindt dat de maatschappe
lijke aktie een stimulerende, aan
vullende en vernieuwende taak kan 
hebben ten opzichte van de parle
mentaire beleidsontwikkeling. 
Voorwaarde voor deze positieve 
houding tegenover akties en aktie
groepen, is het - zonodig kritisch -
aanvaarden door de aktievoerenden 
van het parlementair besluitvor
mingsproces in de politiek; aktie
groepen en groeperingen, die zich -
als doel - tegen de parlementaire 
demokratie keren, behoeven niet op 
welwillendheid van D'66 te rekenen; 
V .2. Er moet een goede kompeten
tie-regeling komen, waarbij wordt 
vastgesteld welk partij-orgaan be
voegd is tot.het nemen van een be
slissing omtrent deelna'lle van D'66 
aan een aktie: het is daarbij zonder 
meer duidelijk dat uitsluitend het 
hoofdbestuur bevoegd is inzake lan
delijke akties; regio-, subregio- of af
delingsbesturen zijn bevoegd met 
betrekking tot "eigen-bereik-ak
ties", dat zijn akties met uitsluitend 
respektievelijk provinciale, ge
westelijke of gemeentelijke proble
men als aktiedoel; voor de "het-ei
gen-bereik-overstijgende-akties", 
dat zijn regionaal of lokaal gevoerde 
landelijke akties, dient het betrokken 
bestuur zich te schikken in de lande
lijke beleidslijnen; 
V.3. Afdelings-, subregio- of regio
besturen nemen de beslissing tot 
deelname aan, dan wel initiatief tot 
de zogeheten , ,eigen-bereik-akties''; 
zij raadplegen daarbij in ieder geval 
de betreffende staten- en raadsfrak
ties en zo mogelijk en zonodig de 
ledenvergadering vooraf; voor zover 
het onderwerp van de aktie nog niet 
politiek-programmatisch is vertaald, 
verplicht het betreffende bestuurs
orgaan zich bij motie of program
voorstel de kwestie aan de ledenver
gadering voor te leggen; het doel van 
de aktie mag niet in strijd zijn met het 
geldende beleidsprogramma en de 
gekozen aktiemiddelen niet buiten 
de aanvaarde grenzen van de rechts
orde vallen; 
V .4. Omdat de verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid van de bereiksover
stijgende akties uitsluitend bij het 
hoofdbestuur kan liggen, kan tot 
deelname van afdelingen of (sub)re
gio' s aan dergelijke akties slechts 
worden overgegaan in overeen
stemming met het hoofdbestuur; ter 
bevordering van de kommunikatie 
binnen de partij wijst het hoofdbe
stuur de BB-sekretaris-buitenland 
aan als de funktionaris, waarmee 
overleg wordt gepleegd bij akties van 

internationaal georiënteerde of bui
tenland-politieke aktiegroepen, en 
de BB-sekretaris-politiek als de 
funktionaris, waarmee overleg 
wordt gepleegd bij akties van speci
fiek binnenlands-politieke aktie
groepen; een dergelijke overlegver
plichting komt eerst dan aan de orde, 
nadat het betreffende afdelings- of 
(sub)regiobestuur besloten heeft 
daadwerkelijk aan de aktie te kunnen 
en willen deelnemen en twijfel be
staat omtrent het partijstandpunt; 
V.S. Het hoofdbestuur zal geen al
gemeen aktiebudget beschikbaar 
stellen voor aktie-deelname van 
welke aard ook, noch zal de finan
ciële verhouding tussen hoofdbe
stuur en regio's kunnen worden ge
wijzigd op grond van aktie-deelname 
in die regio's; deelname aan akties 
dient uit het eigen budget te worden 
bekostigd; het landelijk sekretariaat 
kan en mag niet worden belast met 
werkzaamheden, voortvloeiend uit 
aktie-deelname van D'66(sub)regio's 
of afdelingen. 



HB-resolutie 
Aktiegroepen 
De Algemene Ledenvergadering van 
0'66 bijeen te Amersfoort op 13 en 14 
november 1981 
overwegende: 
a. dat aan de partij gerichte verzoe

ken om steun aan allerhande 
maatschappelijke akties, demon
straties en vergelijkbare, mani
festatieve bijeenkomsten van tij
delijke of permanente aktiegroe
pen beantwoord moeten kunnen 
worden op een in de D'66-doel
stellingen passende wijze; 

b. dat - ter voorkoming van onsa
menhangend en daarmee beeld
verwarrend gedrag van de partij 
als geheel - het gewenst is dat de 
partij zijn houding ten opzichte 
van akties en aktiegroepen nader 
bepaalt; 

besluit: 
I. aktiesen aktiegroepen in beginsel 

positief tegemoet te treden tenzij 
of totdat blijkt dat de aktievoe
renden zich uitsluitend of mede 
ten doelstellen de grondslagen 
van onze parlementaire demo
cratie aan te tasten danwel het 
funktioneren van ons parlemen
tair stelsel te verhinderen; 

2. slechts aan akties deel te nemen 
waarvan het doel niet in strijd is 
met het geldende beleidsprogram 
en de gekozen middelen niet bui
ten de door D'66 aanvaarde gren
zen van de rechtsorde vallen; 

3. eigener beweging als partij(-or
gaan) geen initiatieven tot buiten
parlementaire akties te ontplooi
en zolang er middelen voorhan
den zijn om de in ons program 
verankerde doelstellingen langs 
parlementaire weg - waar moge
lijk uiteraard via eigen vertegen
woordigende organen- te dienen; 

4. het nemen van beslissingen om
trent deelname aan door derden 
geëntameerde landelijkeaktiesen 
regionaal of lokaal gevoerde ak
ties m.b.t. een zaak van (inter) 
nationale betekenis op te dragen 
aan het hoofdbestuur; 

5. het nemen van beslissingen om
trent deelname aan danwel initia
tief tot externgerichte akties met 
uitsluitend provinciale, regionale 
of lokale problemen als aktiedoel 
op te dragen aan het desbetref
fende regio-, subregio- of afde
lingsbestuur; 

6. bij de besluitvorming omtrent 
deelname aan danwel initiatieftot 
externgerichte akties het voor 
deze beslissing verantwoordelij
ke bestuur te verplichten in ieder 
geval D'66 leden in vertegen
woordigende organen op de in het 
geding zijnde bestuursnivo's en 
zo mogelijk de betreffende leden
vergadering vooraf te raadplegen; 

7. bij de besluitvorming omtrent 
deelname aan danwel initiatieftot 
extern gerichte akties de voor de
ze beslissing verantwoordelijke 
fraktie in vertegenwoordigende 
lichamen te verzoeken in ieder 

geval de partijbesturen op het in 
het geding zijnde bestuursnivo 
vooraf te raadplegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Congresstuk TCD 8 

Verslag Eurofractie 
over samenwerking 
en contacten met 
partijen in het Euro
pees Parlement 
A. de Goede 
S. Dekker (tot JO juni 1981) 
D. Eisma (vanaf JO juni 1981) 

Vanaf onze start in juli 1979 werd in 
het Europees Parlement (EP) een 
"coördinatiefractie" van technische 
samenwerking gevormd door o.a. 
Italiaanse radicalen, de Denen en de 
Vlaamse Volksunie. Wij hebben een 
uitnodiging tot toetreding niet aan
vaard omdat ons mandaat van de 
ALV (Breda nov. 1978) dit niet toe
liet en de nieuwe fractie erg inhomo
geen is ( de Denen zijn b.v. erg anti
EEG). 
Als gevolg van overleg met het pre
sidium van het EP zijn de faciliteiten 
van niet-ingeschrevenen, waar wij 
nog steeds toe behoren, niet slechter 
dan die van de coördinatie-fractie. 
Reeds vanaf 1979 vinden er contac
ten plaats met de Italiaanse Republi
keinen (IRP) in het EP. Eind 1979 
nam Suzanne Dekker deel aan een 
congres dat door hen samen met de 
jongerenbeweging van de Duitse Li
beralen (FDP) werd georganiseerd. 
Thema was de vooruitzichten voor 
Europese integratie na de recht
streekse verkiezingen en met name 
de institutioneel-politieke voorzie
ningen om de beoogde verdere inte
gratie te bereiken. Het voorjaars
congres van D'66 werd door· een 
vertegenwoordiger van de IRP bij
gewoond. 
Mei 1981 werd Suzanne Dekker uit
genodigd voor het landelijk congres 
van de IRP in Rome. Binnen deze 
partij bestaat een met name ook door 
haar aktieve jongerenorganisatie ge
stimuleerde stroming, die grote be
zwaren heeft tegen de behoudende 
koers van de liberale fractie (ELD) in 
het EP, waarvan de IRP thans nog 
deel uitmaakt. De voorkeur van de 
IRP voor D'66 bleek uit het uitnodi
gen van D'66 i.p.v. de VVD en werd 
opvallend gedemonstreerd in de re
devoering van de leider van de IRP 
voor het congres van meer dan 2000 
gedelegeerden. Hij gaf een uitvoeri
ge adhesiebetuiging aan D'66 in het 
kader van een uitgebreide uiteenzet
ting over Europese ontwikkelingen. 
Parallel aan dit congres was een in
ternationale "ronde-tafel" -bijeen
komst georganiseerd met als onder
werp "Perspectives of demoeratic 

leftin Europe''. Hieraan namen deel 
de (Duitse) voorzitter van de ELD, 
de voorzitters van de Vlaamse en 
Britse liberale partijen en vertegen
woordigers van de Franse MRG, de 
Griekse Sociaal Democraten en de 
Catalaanse Republikeinse Partij. 
Tijdens dit overleg tekende zich een 
duidelijke afstand af tussen de 
rechts-liberale stellingname van de 
voorzitters van de Duitse en Vlaam
se liberalen enerzijds en - met on
derlinge nuanceringen - de progres
sieve inslag van de overige deelne
mers anderzijds. In het markeren 
van die afstand was de opzet van de
ze bijeenkomst geslaagd. 
Opvallend waren ook de gemeen
schappelijke aspecten in de uiteen
zettingen van die overige deelne
mers, zowel qua inhoudelijke visie 
als politieke plaatsbepalingen ten 
opzichte van meer traditionele, ge
vestigde partijen. Geconcludeerd 
mag worden dat die overige partijen 
bezig zijn met hun eigen, veelal nog 
jonge ontwikkelingsproces op weg 
naar nieuwe politieke formuleringen 
en zich wensen te onderscheiden van 
meer gevestigde politieke indelin
gen. D'66 krijgt een zekere voor
beeldfunctie als verwante nieuwe 
partij die zich nationaal tot een grote
re partij heeft ontwikkeld. 
Deze bijeenkomst bracht de aanwe
zige partijen voor het eerst in deze 
combinatie bijeen. Meer dan een 
wederzijdse verkenning kon hieruit 
nog niet resulteren. Een follow-up 
lijkt gewenst. 
Een belangrijk perspectief kan zijn 
gelegen in de partij-politieke ontwik-

keling in het Verenigde Koninkrijk. 
Indien bij de EP verkiezingen van 
!984 een samenbundeling van Britse 
Liberals en Sociaal Democraten 
(groep Jenkins) plaatsvindt, kan een 
geheel nieuwe situatie ontstaan. 
Verbrijzeling van de thans grote 
Conservatieve Fractie (van de 81 
Britten bezetten zij 60 zetels in de 
EP) alsook een danige aanslag op de 
huidige Labour Groep in de Socia
listische Fractie. Een thans bestaan
de "rechtse" meerderheid, mede 
ook gevormd door de ELD zou dan 
kunnen omslaan in een "linkse" 
meerderheid. 
Zowel Aar de Goede als Suzanne 
Dekker hadden talrijke informele gè
sprekken die echter niet als formele 
gesprekken met andere partijen kun
nen worden beschouwd en zich dus 
minder goed lenen voor publieke 
rapportage. 
Tijdens de juli-zitting van het EP in 
1981 had Doeke Eisma een gesprek 
met twee leden van de Catalaanse 
Republikeinse Partij. Zij toonde 
i.v.m. de a.s. toetreding van Spanje 
tot de EEG veel interesse voor D'66 
en afspraken werden gemaakt voor 
wederzijdse toezending van partij
programma's en uitnodigingen voor 
elkaars partijcongressen. 
Tenslotte leidde het lidmaatschap 
van Aar de Goede van het Presidium 
van de EP, gedurende een jaar, ook 
tot talrijke formele contacten met 
o.a. de fractieleiders, terzake van de 
werkwijze van het Parlement alsook 
m.b.t. vele politieke onderwerpen.• 

Advertentie 

ALG. JONGERENVERGADERING 
17 OKTOBER 
Dr. F. H. de Bruyne-Lyceum, 
Koningsbergerstraat 2, Utrecht. 

Programma: 
11.00 uur 1. opening. 

2. jaarverslag en evaluatie 1980/1981. 
3. décharge JOAC-bestuurscommissie. 
4. presentatie kandidaten voor de 

JOAC-bestuu rscomm issie. 
5. werkplan en begroting 1982, wijziging 

begroting 1981. 
6. lunchpauze. 
7. uitslag verkiezing. 
8. gastspreker: 

Gerrit Mik 
9. sluiting. 

Gelieve uw lidmaatschapskaart mee te nemen in 
verband met stemmingen. 
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HET 
HOOFD
BESTUUR 
Geen nieuwe 
kernwapens 
in Europa 
Dat is het motto van een grote 
demonstratie, die op 21 november 
a.s. in Amsterdam zal plaatsvin
den. Deze demonstratie wordt 
georganiseerd door: PvdA, D'66, 
PSP, PPR, CPN en de vredesbe
wegingen. 

De jaren 80 kunnen van beslissende 
betekenis zijn voor de toekomst van 
de mensheid. De atomaire dreiging 
neemt toe, in Europa en elders op de 
wereld. NAVO en Warschaupact 
gaan voorop in het opeenstapelen 
van de meest vernietigende wapens, 
waarmee zij in staat zijn de wereld 
vele keren totaal te vernietigen. De 
modernisering van de nucleaire mid
dellange afstandsraketten in beide 
militaire blokken, voegt hieraan een 
volgende en ingrijpende stap toe. 
Ook de beslissing van de Ameri
kaanse regering om de neutronen
bom in produktie te nemen vergroot 
het gevaar van een kernoorlog in Eu
ropa. 
Daartegenover staat een groeiend 
verzet van de Europese bevolking. 
Gevraagd wordt om een nieuw vei
ligheidsbeleid en verlangd wordt van 
regering en parlement dat deze met 
eigen initiatieven komen. Een meer
zijdig en veelomvattend ontwape
ningsproces moet op gang komen, 
waarbinnen een kernwapenvrij Eu
ropa een belangrijke stap is. 
Voor de demonstratie wordt door de 
deelnemers aan de regering ge
vraagd, om op haar instemming met 
het NAVO-besluit van december '79 
terug te komen, en om de NAVO
partners te verzoeken, dit besluit in 
heroverweging te nemen. 
Aangezien ons verkiezingspro
gramma plaatsing van nieuwe kèrn
wapens op dit moment afwijst en wij 
het verzet tegen verdere bewape
ning, zowel in de eigen gelederen, als 
daarbuiten, zeer ernstig nemen, 
heeft het MB, met instemming van 
de TK-fraktie, besloten om aktief 
aan de demonstratie deel te nemen 
en ook de leden van D'66 daartoe op 
te roepen. 
De afdelingen worden gevraagd om 
hun leden te mobiliseren. Affiches en 
pamfletten kunnen worden aange
vraagd via: Jynnte Schokking, tel. 
020- 250141 of Martin Maassen 
020- 269037. 

Pauline van Tets 
sekretaris buitenland 

Markermeer 
Beste Democraten, 

Hoewel ons beleids- en verkie
zingsprogram zich duidelijk uit
spreken over de toekomst van het 
Markermeer, is er door sommige 
partijgeledingen bij herhaling bij 
het Hoofdbestuur op aangedron
gen in de partij een diepgaande 
discussie over achtergronden, 
motivering en gevolgen van dit 
standpunt mogelijk te maken. 

Nu de procedure m.b.t. een planolo
gische kernbeslissing in gang is gezet 
en periodiek - via perspublicaties 
over nieuwe studies terzake deelas
pecten van of alternatieven voor de 
rijksplannen voor het Markermeer
in brede kring aandacht voor deze 
problematiek wordt gevraagd, wil 
het Hoofdbestuur gehoor geven aan 
genoemd verlangen tot discussie in 
de partij. Op 13 juni j.l. besloot het 
Hoofdbestuur t.b.v. de D'66-inbreng 
in de brede maatschappelijke discus
sie t.a.v. de toekomstige bestem
ming van het Markermeer een "be
geleidingscommissie PKB-Marker
meer" in het leven te roepen. De be
langrijkste onderdelen van het in
stellingsbesluit worden hieronder 
vermeld: 
"De commissie-ad-hoc functioneert 
onder verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur en krijgt tot taak: 
- het vanuit verschillende weten
schappelijke en/ of technische disci
plines beoordelen en vanuit D'66-
optiek becommentariëren van de in 
deze openbare discussie gehanteer
de informatieve en/of zekere stand
puntbepaling bepleitende nota's, 
voorstellen en (deel-)studies; 
- het gevraagd en eigener beweging 
adviseren van D'66-frakties in verte
genwoordigende lichamen ter on
derbouwing van hun standpuntbe
paling aangaande met de Marker
meerproblematiek samenhangende 
politieke vraagstukken, voorzover 
deze in het betreffende vertegen
woordigende lichaam actueel zijn en 
om een standpuntbepaling van de 
betreffende fracties vragen; 
- het - tussentijds en periodiek -
rapporteren van hun bevindingen 
aan Hoofdbestuur, SWB(-werk
groepen) en Programmacommissie. 
De ad-hoc-commissie is samenge
steld uit een vaste kern van verte
genwoordigers uit de meest betrok
ken partijorganen en kan naar be
hoefte worden uitgebreid met des
kundigen, wier inbreng vanwege de 
aard der aan de orde zijnde nota's 
e.d. gewenst wordt. Partijleden die 
menen op grond van eigen deskun
digheid of ervaring op deelterreinen 
een -waardevolle inbreng te kunnen 
leveren, kunnen die de kerngroep 
van de commissie, danwel het 
Hoofdbestuur schriftelük kenbaar 
maken en bij behandeling van het 
betreffende onderwerp tijdelijk tot 
de commissie toetreden. 
De kern van de commissie wordt 
tenminste gevormd door:. 
- één vertegenwoordiger van het 
Hoofdbestuur, 
- één lid aangewezen door de Twee
de-Kamerfractie, 
- één lid aangewezen door de Sta
tenfractie van Noord-Holland, 

- een lid aangewezen door de 
Raadsfractie van Amsterdam, 
- één lid aangewezen door het re
giobestuur Zuidelijke IJsselmeer
polders, in overleg met de afdeling 
Lelystad, · 
- één lid aangewezen door de Pro
grammacommissie, 
- drie leden aangewezen door of 
vanwege het SWB-bestuur en af
komstig uit de meest betrokken sec
ties of werkgroepen. 
Bij het werven/aanwijzen van leden 
wordt gestreefd naar een zo breed 
mogelijke spreiding van terzake 
doende deskundigheid en ervaring." 
Ondertussen hebben diverse regio
besturen en/ of statenfracties uit pro
vincies, gelegen rondom het IJssel
meer, gereageerd op dit RB-besluit. 
Enerzijds om kenbaar te maken dat 
aan een dergelijke discussie wat hen 
betreft geen behoefte bestaat, ander
zijds met het verzoek ook van bo
vengenoemde kern deel uit te ma
ken. 
Ter verduidelijking zij hier nogmaals 
beklemtoond dat het Hoofdbestuur 
een open functionerend discussie
platform voorstaat, waaraan ieder 
die belang heeft bij een goed gemoti
veerd en gedocumenteerd standpunt 
over de Markermeerproblematiek 

moet kunnen deelnemen. Er bestaat 
dan ook geen enkel bezwaar tegen 
deelname vanuit andere dan de ge
noemde bestuurlijke en vertegen
woordigende lichamen binnen de 
partij. De in het Hoofdbestuursbe
sluit opgevoerde kern bedoelt niet 
meer te zijn dan een aanspreekbaar 
organisatorisch verband, dat zorg 
draagt voor de minimaal noodzake
lijke continuïteit in een dergelijke 
discussie en waarborgen schept dat 
er ook conclusies uit het besprokene 
worden getrokken, waarmee andere 
partüleden desgewenst hun voordeel 
kunnen doen. 
Het Hoofdbestuur roept langs deze 
weg belanghebbende en/of geïnte
resseerde (sub)regio- en afdelingsbe
sturen, staten- en raadsfracties op de 
namen en adressen van leden die aan 
deze interne discussie wensen deel te 
nemen, aan het secretariaat schrifte
lijk kenbaar te maken vóór I oktober 
a.s. opdat zij kunnen worden uitge
nodigd voor een eerste constitueren
de bijeenkomst. 

Met vriendelijke groeten, 
namens het Hoofdbestuur, 

Jan van den Hazel, 
secretaris politiek. 

DIC·WEGWIJZER 

Nieuw! 
Het Documentatie- en Informatiecentrum van de partij heeft in het afgelo
pen jaar heel wat stukken van, over en voor geïnteresseerde D'66-ers 
verzameld. 
Het DIC brengt nu een losbladige toegang tot de informatie-verzameling 
uit. Per slot van rekening staat of valt openheid en demokratie met een 
goed informatiebeleid! 
Een greep uit de verzameling! 

voor allen: 
regelmatig aangevulde adreslijsten 
voor afd./regio's: 
beschikbare informatie voor programma's en nota's 
voor frakties: 
een ingang op beschikbare inhoudelijke stukken, specialisaties van colle
ga's 
voor AR-leden: 
ingang op documentatie ter voorbereiding van de diskussie 
voor leden met een speciale belangstelling: 
index op beschikbaar informatiemateriaal over speciale onderwerpen, 
bladen om wegwijs te raken in de partij 
Eind september komen de eerste bladen gereed; aanvullingen volgen in de 
laatste maanden van 1981. Iedere belangstellende kan zich abonneren à 
f 25,00 op de WEGWIJZER 1981 via onderstaande bon. Wij zenden dan 
een acceptgiro toe. Aan het eind van de maand volgend op de ontvangst 
van het abonnementsgeld verzenden wij de tot dan uitgekomen wegwijze
rinhoud. In december wordt de abonnementsprijs voor 1982 vastgesteld. 
Een naslagwerk waarvoor ieder aktief lid een centraal plaatsje zal inrui
men! 

JA, ik abonneer mij op de DIC-WEGWUZER 1981 

naam, voorletters: .............................................. . 

straat, huisnr.: .................................................. . 

postkode, woonplaats: ........................................ , .. . 

handtekening: .................................................. . 
N.B. 
De tenaamstelling van de acceptgiro zal dezelfde zijn als het verzendadres 
voor de Wegwijzer. • 
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UITSTAD 
EN LAND 
Uitnodiging 
Regiobestuur, subregiobesturen en 
Provinciale Verkiezingscommissie 
van Zuid-Holland nodigen U bij deze 
uit voor: 
a) een Algemene Regiovergadering, 
te houden 31 oktober in "'t Parle
ment", Nieuwe Rijn 52 te Leiden, 
met als agenda: begrotingsbehande
ling Provincie, verkiezing 3 plv. AR
leden, hoofdstuksgewijze vaststel
ling Provinciaal Programma en pre
sentatie Statenkandidaten. Aanvang 
10 uur, opvragen vergaderstukken, 
kandidering plv. AR-leden, alsmede 
indienen van door vijf leden onder
tekende moties/amendementen tot 
24 oktober bij Paul de Graaf, Bree
straat 33-A, 2311 CH Leiden; con
cept-programma vanaf I oktober bij 
uw afdeling; 
b) de volgende Algemene Subre
giovergaderingen/presentaties, via 
forumdiskussie, van Statenkandi
daten. 
Stemrecht op vertoning lidmaat
schapskaart of betalingsbewijs 1981. 
- Leiden en Omstreken: 19/10 ASV 
met Programmabehandeling en pre
sentatie in "Eigenzorg", Stations
weg 29 te Leiden 
- Drechtsteden: 20/10 ASV met 
Programmabehandeling en presen
tatie (verdere agenda bij de afde
lingssecretariaten) in het Politiek 
Centrum, Groenmarkt 90 te Dor
drecht 
- Rijnmond: 26/10 Programmabe
handeling en presentatie in Hotel 
Centraal, Kruiskade 12 te Rotterdam 
- Haaglanden: 27/10 Programmabe
handeling en presentatie in het poli
tiek café in de Haagse Kunstkring, 
Denneweg 64 te Den Haag 
- Duin- en Bollenstreek: 28/10 ASV 
met verkiezing ni_euw SB, Program
mabehandeling en presentatie in de 
Pauluskerk, Ruishoornlaan te Lisse 
- Midden Holland: 6/11 (in tegen
stelling tot eerdere aankondigingen) 
presentatieavond in gebouw Nabij, 
LaurapJein 2 te Alphen aan de Rijn 
Aanvang 20 uur. Presentaties voor 
alle regioleden toegankelijk, stem
recht op ASV's alleen voor leden uit 
de betreffende subregio op vertoon 
van lidmaatschapskaart 1981. 
c) Een ARV op 16 januari 1982 met 
o.m. verkiezingen lijsttrekkers P.S.; 
nadere informatie volgt nog. • 

Regio Gelderland 
De Regio Gelderland organiseert ter 
voorbereiding van het landelijk na
jaarskongres een Algemene Re
giovergadering op dinsdagavond 20 
oktober 1981 in het Provinciehuis, 
Markt 11 te Arnhem. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Tevens zal op deze ARV de presen
tatie plaatsvinden van de kandidaten 
voor de Gelderse Staten. 

Agenda: 
I. Opening door de Regiovoorzitter. 

2. Benoeming Kongresleiding. 
Benoeming Stemkommissie. 
Benoeming Notulenkommissie. 
3. Regiofinanciën. 

4. Toespraak door de Regiovoor
zitter Frans Scholten. 

5. Eerste Ronde Presentatie Kandi
daten voor Provinciale Staten. 

6. Voorbereiding ALV. 
7. Tweede Ronde Presentatie Kan

didaten voor Provinciale Staten. 
8. Voortzetting Voorbereiding 

ALV. -
9. Sluiting. 
I.v.m. de financiële situatie zal de 
toegangsprijs f 5,00 zijn. 
Amendementen en moties dienen op 
18 oktober a.s. voor 12.00 uur te 
worden gezonden aan de regiose
kretaris, Zuiderlaan 41, Zevenaar. 
De Ie Regiopenningmeester Hans 
Peters heeft wegens funktieverande
ring de Regio Gelderland verlaten. 
Zijn funktie zal worden waargeno
men door de 2e Regiopenningmees
ter Leo van der Meer totdat op 16 
januari 1982 een nieuwe funktionaris 
zal zijn gekozen. 
Het adres van Leo is Huygenslaan 20 
te Arnhem. Het Gironummer is 
3899260 ten name van de Penning
meester Regio Gelderland, Demo
kraten '66. 
De ARV die het provinciaal pro
gramma zal vaststellen en de lijst: 
trekker voor de slatenverkiezingen 
zal kiezen zal plaatsvinden op 16 ja
nuari 1982 in het Provinciehuis te 
Arnhem. Nadere mededelingeq 
hierover volgen nog. 
Jan Traag 
Ie Regiosekretaris. 

Kandidaatstelling 
voor de 
Rijnmondraad 
Op woensdag 2 juni 1982 zullen, te
gelijk met de gemeenteraadsverkie
zingen, de verkiezingen voor de 
Rijnmondraad worden gehouden. 
Ieder lid van D'66 dat tenminste zes 
maanden voor de sluitingsdatum van 
de kandidaatstelling lid is en voldoet 
aan de wettelijke eisen voor verkies
baarheid, kan zich kandidaat stellen. 
De kandidaatstelling is geopend 
sinds 20 augustus jl. en sluit dinsdag 
20 oktober 1981 om 12.00 uur. 
Aanmelding uitsluitend via een stan
daardformulier dat verkrijgbaar is bij 
het landelijk secretariaat of bij de se
cretaris van het Subregiobestuur 
Rijnmond. 
Op woensdag 11 november 1981 zal 
er een A.S.V. worden gehouden in 
wijkgebouw ,,De Larenkamp'', 
Slinge 303 te Rotterdam zuid. 
Aanvang: 20.00 uur. Belangrijke 
agendapunten: 
- presentatie Rijnmondraadkandi
daten. 
- bespreking Rijnmondverkiezings
programma. 
Het verkiezingsprogrammazal vanaf 
14 dagen voor genoemde A.S. V. op 
aanvraag verkrijgbaar zijn bij de se
cretaris van de Subregio. 

Het Subregiobestuur 
Rijnmond. 

Regio Gelderland 
Op 17oktober 1981 vindt de najaars
ARV plaats. 
De volgende funkties dienen dan 
vervult te worden in het 
Regiobestuur: 
Vice-voorzitter, 2e sekretaris en 

Kampagneleider. 
Het R.B. stelt thans de kandidaat
stelling open voor de genoemde 
funkties, Informaties en kandidaat
stellingsformulieren zijn te verkrij
gen bij het regiosekretariaat. 
Nadere mededelingen volgen nog 
over de overige agendapunten. 

In de komende maanden zullen weer 
verschillende afdelingen worden op
gericht. 
De kontaktadressen zijn: 
Eibergen: Marjo van Maastricht
Thijssen. Tzaland 24, 7152 GE Ei
bergen (tel: 05454-2883) 
Nijkerk: Meine Smit, Lanecamp 46, 
3861 LP Nijkerk (tel: 03494-54785) 
Zelhem: Riet de Roos-Rodenburg, 
Kolkstruikweg I, MC Zelhem 
Borculo: Mia te Rietmole-Bleumink, 
Pagendijk 4, 7271 DH Borculo 

De eerstkomende GARD-vergade
ring vindt plaats op 14 SEPTEMBER 
1981 in het Provinciehuis te Arnhem 
(aanvang 19,30 uur). 
Agendapunten: 
Evaluatie funktioneren GARD 
Notitie i.z. voorbereiding ARV's 
Notitie i.z. regionale werkgroepen 
Deze laatste 2 stukken zijn op ver
zoek van het RB geschreven door 
Thom de Graaf en Gerard Jan 
Brummer. 

De ARV ter vaststelling van het pro
vinciaal programma en ter verkie
zing van de lijsttrekker vindt plaats 
op 16 januari 1982. 
Nadere mededelingen volgen ook 
hierover nog. 

Regiosekretariaat 
Zuidenlaan 41 
6905 AC Zevenaar 
tel: 08360-24019/33519 
N.B.- Het R.B. is akkoord 
met de afdelingsvoordrachten 
i.z. A.V.C.'s. 

Organisatie en planning cursussen in de Regio Overijssel 

Cursus 
Begeleiderscursus 
Prov. Staten 

Bestuurders 

Gemeenteraadswerk 

Basiscursus DIS 

Campagnecursus 

Plaats 
Landelijk 
Holten 
Zwolle 
Provinciehuis 

Nader te bepalen 
Holten 

Oost-Overijssel 

West-Overijssel 

Zwolle 
Enschede 
Nader te bepalen 

Data 
4-5 sept. 
12-19 sept. 
15/12 1981 
5-12-19-26 jan. 
2-9-16-18-23 
febr. 1982. 
febr. 1982 
1-8-15-29 sept. 
1981 
23/2-2-9-16-23-
30/3-6- 13 april 
1982 
4-11- I 8-25-/3 
1-8-15-22/4 

Opmerking 
Zes deelnemers, organisatie P.S.V.I. 
Programmabespreking 
"Groningse cursus" 
plus eigen materiaal. 

Training discussie Organisatie P.S.V.I. 
Bestuurderscursus P.S.V.I. plus eigen 
materiaal. Zie voorstel P. Fokkink. 
Cursusmateriaal P.S.V.I. De cursus in 
Oost-Overijssel begint één week voor de 
cursus in West-Overijssel, zodat "les
inhalen" mogelijk is. 

aug. en sept. Materiaal P.S.V.I., "groene mapje". 
aug. en sept. 
6-13-21 febr. 1982 Werkoverleg campagne-coördinatoren. 

Algemeen 
De cursus "Provinciale Staten" is uitsluitend bestemd voor kandidaat Statenleden. Dit aantal schatten wij op 
15. 
De cursus voor gemeenteraadsleden is bestemd voor kandidaat gemeenteraadsleden. Dit aantal schatten wij op 
40, waarvoor we twee cursussen plannen. 
De cursus voor bestuurders organiseren wij voor afzonderlijke groepen, te weten, voorzitters, secretarissen, 
penningmeesters en leden in andere functies. In totaal schatten wij dit aantal op 100, waarvoor vier cursussen 
worden gegeven. 
De basiscursus discussie-techniek achten wij belangrijk voor de nieuwe bestuurders en de steunfractieleden. 
Dit aantal schatten wij op 30, waarvoor twee cursussen worden gegeven. 
De cursus voor campagneleiders is voornamelijk bedoeld als een werk-overleg ter voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Siska van der Aa-Hahn 



Regio Overijssel 
Het regiobestuur en de sub-regio's in 
Overijssel heeft haar A.S.V's en 
A.R.V. als volgt gepland: 
15 oktober: 
A.S.V. sub-regio Twente in Hotel 
Suise te Almelo. Deze A.S. V. is be
stemd als voorbereiding op de 
A.L.V. 
22 oktober: 
A.S.V. sub-regio Twente. Bespre
king Provinciaal Verkiezingspro
gramma en presentatie van de kandi
daten voor de Provinciale Staten. 
17 oktober: 
A.S. V. sub-regio IJsselmond en 
Salland. Voorbereiding A.L.V., 
bespreking Provinciaal Verkiezings
programma en presentatie van de 
kandidaten voor Provinciale Staten. 
31 januari 1982: 
A.R.V. te Almelo. Vaststelling Pro
vinciaal Programma. 
Alle leden in Overijssel ontvangen 
voor bovenvermelde vergaderingen 
tijdig een uitnodiging en het consept
verkiezingsprogramma. 

Regio Noord-Brabant 
0'66 Provinciale Statenfraktie 
Noord-Brabant 
In het tweede halfjaar 1981 zal de 
statenfraktie op onderstaande data 
vergaderen: 
12-10; 19-10; 26-10; 02-11; 30-11; 
07-12. 
Plaats: 
Provinciehuis, kamer nr. 65, Ie eta
ge, 
Brabantlaan I, 's-Hertogenbosch. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Mary Noordhoff 
Fraktie-management 
Provinciehuis 
Brabantlaan I 
5216 TV 's-Hertogenbosch 
Tel.: 073- 125454, tst. 2173 (ma. en 
vr. 09.00-17.00 uur) • 

Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum 0'66 

PEAC
NIEUWS 
Kernwapens en ont
wapening 
De regionale emancipatiewerkgroep 
Noord-Holland organiseert een lan
delijke informatie- en diskussie dag, 
over: 
KERNWAPENS EN 
ONTWAPENING 
's Ochtends bespreking van een 
aantal stellingen, 's middags diskus
sie met Laurens Jan Brinkhorst en 
Herman Schaper. 
Een informatiemapje kan tevoren 
aangevraagd worden bij: 
Ineke vd Steur, Bergerweg 41, 1816 

BN Alkmaar, tel. 072-124372 (van 
13.30-15.30 u.). Kosten: f 3,50, 
s.v.p. storten oprek. nr. 376434082, 
Rabobank Alkmaar, tnv "emanci
patie w.g. NH." Toegang zaal: 
f 5,-. 
datum: zaterdag 31 oktober a.s., 
aanvang 10.30 
plaats: Krasnapolski, Amsterdam, 
(kleine zalen) • 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 

SWB
NIEUWS 
0'66 en het Midden
en Kleinbedrijf 

Inleiding 
Vanaf 1971 benadrukt D'66 in de 
Tweede Kamer het belang van een 
nationaal industrie- en innovatiebe
leid en de speciale rol hierbij van de 
kleinere en middelgrote onderne
mingen. Daarnaast heeft D'66 veel
vuldig de politieke en economische 
functie van alle middelgrote en klei
ne bedrijven (MKB) aangegeven. 
De functie van het M.K.B. wordt 
nog door velen onderschat, zowel 
binnen als buiten de politiek. Medio 
1980 verzocht Maarten Engwirda 
(Tweede Kamer fractie) de werk
groep Midden- en Kleinbedrijf van 
het Wetenschappelijk Bureau van 
onze partij een nota op te stellen over 
het M.K.B. als geheel. Deze nota 
kwam in april 1981 tot stand onder de 
naam: "Zelfstandigheid in redelijke 
vrijheid". 

Inhoud 
Uit deze nota blijkt, zoals Maarten 
Engwirda in de inleiding en samen
vatting al aangeeft, waarom D'66 
voor deze sector van onze economie 
een speciale belangstelling heeft. 
Het Midden- en Kleinbedrijf bezit 
immers een aantal kenmerken, die in 
de maatschappijvisie van D'66 hoog 
gewaardeerd worden: veelvormig
heid, spreiding van bevoegdheden en 
kundigheid, een geïndividualiseerd 
en gedifferentieerd aanbod van goe
deren en diensten, een minder groot 
beslag op infrastructurele voorzie
ningen en het milieu, meer aanpas
singsvermogen aan culturele en 
technische veranderingen en vooral 
de functie van voedingsbron van 
vernieuwing van het bedrijfsleven. 
Om wat cijfers te geven: als wij uit
gaan van de definitie dat het M.K.B. 
alle bedrijven omvat met een maxi
mum van 99 werknemers, voorziet 
het M.K.B. in meer dan 39% van de 
werkgelegenheid in ons land. Als wij 
de overheid niet meerekenen gaat 
het zelfs om meer dan 49%. Deze I ,8 
miljoen mensen werken in meer dan 
300.000 verschillende bedrijven. 
Na een schets van de problemen van 
het M.K.B. worden in de nota de 
mogelijkheden van de middelgrote 
en kleinere bedrijven in de komende 
jaren aangegeven. Hierbij wordt de 
verwachting uitgesproken, dat de 

consument de komende jaren niet 
méér te besteden zal hebben en 
daarom een voorkeur zal geven aan 
produkten die afgestemd zijn op 
haar/zijn individuele smaak. Ook zal 
er vermoedelijk meer aandacht ko
men voor duurzaamheid en kwali
teit, met name voor de duurdere 
goederen. 
Daarna worden in de nota de be
leidsvoorstellen van D'66 ten aan
zien van het M.K.B. opgesomd. Be
langrijk in dit verband is het voorstel 
om te komen tot een inflatie neutrale 
belastingheffing. Een paar van de 
andere voorstellen zijn verstrekking 
van risicodragend vermogen, een 
meer op het M.K.B. gericht aan
koopbeleid van de overheid; de op
richting van een centrale gegevens
bank voor het Midden- en Kleinbe
drijf, met informatie over subsidie
mogelijkheden, technologische ont
wikkelingen, nationale en interna
tionale marktkennis. 
De nota sluit af met een aantal moties 
die in de afgelopen jaren door de 
Tweede Kamerfractie zijn inge
diend. 

Het beleid nu 
D'66 neemt nu deel aan de regerings
coalitie, waarbij Jan Terlouw minis
ter van Economische Zaken is. D'66 
krijgt dus nu de kans om de voor
stellen met betrekking tot het Mid
den- en Kleinbedrijf om te zetten in 
een concreet beleid. 
Verder naderen de verkiezingen 
voor gemeenteraden en provinciale 
staten. Het belang van het M.K.B. 
voor een plaats of regio staat buiten 
kijf; denk bijvoorbeeld wat voor een 
slag het voor een regio is als een 
groot bedrijf failliet gaat voor de 
werkgelegenheid. Van belang is dus 
dat bij de komende verkiezingen de 
rol van de kleinere bedrijven aan de 
orde komt. 

Vervolg 
D'66 wil de nu ontwikkelde visie zo-

als neergelegd in deze nota verder 
uitwerken en vertalen in daadwerke
lijke beleidsvoorstellen ter verster
king van de positie van het M.K.B. 
Een stimulerende rol hierbij speelt 
de werkgroep M.K.B. Deze werk
groep hecht eraan zich nog met en
kele ondernemers uit te breiden. die 
een actieve inbreng willen leveren. 
(De nota en verdere informatie zijn 
verkrijgbaar op het S.W.B .. tel. 
070 - 858303). 

Wim Overmeer en Rolf Rijk
mans • 

Oproep 
Oproep: de werkgroep Informatie
beleid en Automatisering en de 
Tweede Kamerfractie willen graag in 
contact komen met deskundigen op 
het terrein van het PTT-beleid in de 
ruimste zin. Zou u zich hierover in 
verbinding willen stellen met; 
Theo Timman,Middenweg 307 
Amsterdam, tel: 020-930089. 

Werkgroep 
Verre Oosten 
De volgende bijeenkomst van de 
werkgroep zal plaatsvinden op 
maandag 14 september 1981, te 19.15 
uur in het gebouw van de Tweede 
Kamer, Binnenhof7, Den Haag. Be
sproken zal worden de notitie "Chi
na": Volksrepubliek en Taiwan". 
Hierin wordt nader ingegaan op de 
achtergronden van het twee-China 
probleem en wordt een analyse ge
geven van de economische moge
lijkheden van achtereenvolgens de 
Volksrepubliek China en Taiwan. 
Op basis daarvan worden een aantal 
suggesties gedaan voor een D'66 
standpunt t.a.v. de beide China's. 
De belangrijkste conclusies zijn: 
- de oplossing van het twee-China 

Advertentie 

Maarten Engwirda, lid Tweede Kamerfractie van 0'66, zoekt 
voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een 

PERSOONLIJK MEDEWERKER/MEDEWERKSTER 
(part-time) 
Taakomschrijving: 

voorbereiden van wetgevingsaktiviteiten op het terrein 
van Financiën (incl. belastingen) en Eco.nomische Zaken 
(industrie-po I itiek); 

afhandeling van correspondentie; 

onderhouden van externe contacten in en buiten de partij 
0'66; 

- voorbereiding en begeleiding van werkbezoeken. 

De voorkeur gaat uit naar een pas afgestudeerd 
econoom/econome c.q. jurist(e) met financieel-eco
nomische belangstelling. 

Verwantschap met de ideeën van 0'66 is voor deze functie 
vereist. Voor iemand met persoonlijke interesse in het func
tioneren van de praktische politiek wordt een zeer afwisse
lende werkkring geboden met onregelmatige werktijden. 

Aanvangsalaris: f 2.220,- bruto per maand (+ 71/2% vakan
tietoeslag per jaar). 

Inlichtingen: 
Maarten Engwirda, fractie 0'66, Binnenhof 1A, te 's-Gra
venhage. Tel.: 070-61.49.11 of 070-55.38.40. 
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EEN ONONTBEE.RLIJKE 
BRON VAN IDEEENVOOR 

IEDERE DEMOCRAAT 
De redactie van Idee '66 bestaat uit leden 
van D'66 en baseert zich op uitgangs
punten en doelstellingen van die partij. 
Het blad verschijnt onder auspiciën van 
de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
van D'66. 

Op den duur is ook D'66 zelf daar het 
beste mee gediend. 
• verschijnt 4 x per jaar 
• verscheen voor het eerst in april1980 
• telt minimaal32 bladzijden per nummer 
• kost per jaar (1981) f 29,50 

De redactie is evenwel onafhankelijk. Zij 
beperkt haar speurtochten naar bijdragen 
voor dit blad niet tot leden van D'66 en 

• heeft al ruim 1600 abonnees 
• glijdt ook bij u in de bus als u 

onderstaande antwoordcoupon invult. 
(Het abonnementsgeld wordt schuwt kritische commentaren op 

programma en de aktiviteiten berekend naar rato van de nog te 
verschijnen nummers.) van de partij niet. 

Ik neem tot wederopzegging een abonnement op 
Idee '66 (504) à/ 29,50. 
Rechtstreeks/via boekhandel* _______ -~-_" _____ _ 
Naam: ______________________ __ 

Adres: __________ _ 

Postcode: ______ Plaats: ... 

Datum: _______ Handtekening: __ __ 
* Doorstrepen wat niet van toepassing is. * * Levering, facturering 
en incassering: Libresso bv. Deventer. Leveringen en diensten 
volgens voorwaarden gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank 
te Zutphen, onder nummer 129/80 d.d. 22 december 1980. 

ANTWOORDCOUPON 
Deze coupon in open envelop zonder postzegel opsturen naar 
Van Loghum Slaterus, Antwoordnummer 426, 7400 VB Deventer. 



probleem ts geen Nederlands 
probleem. 
- voortzetting en uitbouw van de 
relaties met de Volksrepubliek zijn 
noodzakelijk, mogelijkheden echter 
beperkt. 
- erkenning van de feitelijke auto
nomie en souvereiniteit van Taiwan 
en erkenning van het grote potentieel 
van dat eiland is noodzakelijk. 
- scheppen van mogelijkheden tot 
kontakt en overleg met Taiwanese 
autoriteiten buiten het strikt econo
mische is gewenst, dit in navolging 

NIEUWS 

van een relatiekader zoals ontwor
pen in Amerika voor betrekkingen 
met Taiwan. 
Belangstellenden die mee willen 
werken en denken over deze en an
dere zaken het Verre Oosten betref
fend kunnen kontakt opnemen met 
de coördinator van de werkgroep: 
Hans Krom, Noordenburglaan 46, 
2271 VH Voorburg tel. 070-861272.• 

UIT DE ADVIESRAAD 
Al heeft u lange tijd niets van de Ad
viesraad gehoord, dat wil nog niet 
zeggen dat er uit die hoek niets te 
melden valt. Integendeel. In de af
gelopen maanden is er druk verga
derd, om niet te zeggen: meegefor
meerd. Maar daarover straks meer. 
In de vergadering van 20 juni werd er 
een nieuw presidium gekozen. Peter 
van den Brandhof nam de fakkel 
over van Jacob Kohnstamm, die na
drukkelijk werd bedankt voor het 
vele werk dat hij gedurende vier jaar 
voorzitterschap Adviesraad heeft 
verzet. Behalve Peter van den 
Brandhof, tot voorzitter, werden tot 
vice-voorzitters gekozen: Gerdjan 
Hoekendijk en Cees Slottje. 
In deze vergadering gaf Jan Terlouw 
voor de eerste maal -en het zou niet 
de laatste maal zijn- een verslag van 
de formatie-besprekingen. Nu kun
nen we constateren dat we het als 
warm lopen aan de zijlijn kunnen be
schouwen. De maanden daarna zou 
het er bij de formatiebesprekingen 
heet aan toe gaan. 
Laurens Jan Brinkhorst gaf verder 
inhoud aan het buitenlands beleid, 
waarbij de Oost-West verhoudingen 
en met name de PLO ter sprake 
kwamen. Ook de contacten welke 
D'66 heeft met verwante europese 
partijen, kwamen ter discussie. 
Na een maand- 25 juli- was weder
om de kabinetsformatie het belang
rijkste onderwerp van gesprek. Toen 
rolden de namen van de thans in het 
kabinet zittende D'66-ers al door de 
Adviesraad. Jan Terlouw kreeg een 
motie mee, waardoor hij zich verze
kerd wist van de steun van de Ad
viesraad. In die motie werd nl. zijn 
poging, om van het vermagerde mi
nisterie van Economische Zaken 
weer een goedgevulde portefeuille te 
maken, ondersteund. 
Het hoofdbestuur maakte in deze 
vergadering al voorzichtig melding 
van de slechte financiële positie van 
de partij. De verkiezingen waren dan 
wel gewonnen, maar hadden handen 
vol geld gekost. Hoe het apparaat 
draaiende te houden met een reeds 
ver overschreden begroting? Het 
hoofdbestuur zegde toe er in de vol
gende vergadering op terug te ko
men. 
Het hoofdbestuur kreeg overigens 
wellof toegezwaaid voor de voortva
rendheid waarmee het stuk "besluit
vorming" tot stand was gekomen. 

Dit voorstel, dat in het najaarscon
gres zal worden besproken, geeft de 
nieuwe lijn aan waarlangs de besluit
vorming vanaf de basis tot aan de 
AL V moet gaan lopen. 
In die vergadering van 25 juli sprak 
de Adviesraad ook zijn mening uit 
over een politieke motie. De motie 
Dippel verzocht de fraktie om "via al 
haar ter beschikking staande midde
len te bevorderen dat zowel de rege
ring en het volk van Israel als het 
Palestijnse volk en haar vertegen
woordigers kennis te laten nemen 
van onze sterk groeiende zorg over 
de door de regering van Israel inge
slagen weg en de gevolgen hiervan 
voor lsrael, het Midden-Oosten en 
de totale internationale gemeen
schap". 
En ook in de vergadering van 29 au
gustus nog steeds de formatie. Jan 
Terlouw zichtbaar vermoeid en on
gelukkig over de houding van het 
CDA met de "mitsen" en "maren". 
Maar de Adviesraad stak hem een 
hart onder de riem door de motie 
Meerburg aan te nemen, waarin o.a. 
de mening werd uitgesproken dat 
D'66 zich niet bescheiden hoeft op te 
stellen, gezien de verkiezingswinst. 
De Adviesraad was duidelijk terug 
van vakantie. Een tweetal politieke 
moties werd aangenomen. In demo
tie Slottje werd de Tweede Kamer
fraktie geadviseerd met kracht stel
ling te nemen tegen de opvatting dat 
het productiebesluit van de zgn. 
neutronenbommen een zuiver Ame
rikaanse aangelegenheid is. 
De motie Blaauw sprak verontrus
ting uit over het feit dat de abortus
wetgeving niet in het verslag van de 
formateurs uitputtend aan de orde is 
gekomen. De motie benadrukte het 
gewicht van de problematiek rond de 
uitvoering van die wetgeving. 
Het hoofdbestuur deed haar toezeg
ging gestand om de Adviesraad na
der in te lichten over de benarde par
tij-financiën en over de stappen die 
het HB reeds heeft genomen om tot 
drastische bezuinigingen te komen. 
Helaas voor de Adviesraad, maar 
ook zij ontkomt niet aan een pijnlijke 
ingreep. De Adviesraad had zich al 
bereid verklaard gas terug te nemen, 
waardoor de gevraagde 20% bezui
nigingen realiseerbaar zouden wor
den. Een nog verder gaande maatre
gel van het HB - de verzending van 
de vergaderstukken aan de plaats-

vervangende Adviesraadsleden te
rug te brengen tot I per regio- werd 
door middel van een motie van het 
presidium hartgrondig afgewezen. 
Inmiddels probeert Peter van den 
Brandhof - bemiddelend als een 
voorzitter betaamt- de pil te vergul
den door de plaatsvervangende le
den zelf te laten bepalen of zij prijs 
stellen op toezending van de verga
derstukken. Nu maar hopen dat niet 

alle 50 plaatsvervangende leden op 
de verzendlijst willen blijven staan, 
want dan komt de vraag: wat is ster
ker? Het hoofdbestuur of de motie 
van de Adviesraad. Het antwoord 
wordt dan met spanning tegemoet 
gezien. Maar u bent voorlopig weer 
bijgepraat door 

Kitty Warburg 

In de Democraat 7 van september 1981 staat op pag. 13 een advertentie 
voor een assistent van de stafmedewerker financiële administratie op het 
landelijk secretariaat. Daar de advertentie op enige punten foutieve in
formatie verschafte, wordt hij hieronder opnieuw afgedrukt. 

Advertentie 

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

ASSISTENT VAN DE 
STAFMEDEWERKER FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE (M/V) 
voor 30 uur per week. 

Taken 
De medewerker zal o.a. worden belast met: 
· het bijhouden van het groötboek; 

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 saldibalans. 

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 30 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 maximaal f 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 (buiten 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 
oktober 1981 tegemoet. 
Sollicitatiebrieven te richten aan: 
Hoofdbestuur D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag. 

Zij, die reeds gereageerd hebben op de vorige advertentie, zouden wij 
willen verzoeken, als zij dat wensen, opnieuw te reageren. 

• 
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INLEVEREN 
Het mag de oplettende lezer niet ont
gaan zijn dat de jongste nummers van 
"Democraat" wat mager zijn uitge
vallen. Wat omvang betreft valt het 
nog wel mee: het ritselt immers weer 
van de congresstukken, maar de vaste 
rubrieken zijn nagenoeg alle verdwe
nen.-
De verklaring voor een en ander vindt 
u in het vorige nummer (september 
'81) op pagina 13 onder de kop "De
mocratie is duur". De penningmeester 
zet daar uiteen dat er wat problemen 
zijn met de partijfinanciën. "Het mes 
moet in alle kostenposten ... " staat er, 
en "Alle, op zichzelf misschien zeer 
nuttige, maar niet beslist onvermijd
bare kostenposten, zullen moeten wor
den geschrapt". 
Deze twee citaten doen het geheel on
recht - u moet het dus wel nog even 
helemaal lezen, als u dat nog niet deed 
- maar zij vormen wél de verklaring 
voor deze gedecimeerde Democraat. 
De redactie, vol begrip voor de 
problemen van partijbestuurders, pro
beert in te zien dat een partijblad een 
op zichzelf misschien zeer nuttige, 
maar niet beslist onvermijdbare kos
tenpost is. Zij doet voorts pogingen 
met het hoofdbestuur hierover in ge
sprek te blijven. 

Redactie Democraat 

0'66 Regeringsfractie 
(Vervolg van pagina I) 

betrekken, omdat ook wij zijn gebonden 
aan een regeerakkoord. Het voordeel is dat 
wij in staat worden gesteld idealen ook in 
daden om te zetten. 
De opgave van de fractie in deze situatie is 
tweeërlei: het kabinet steun en loyaliteit 
bieden, maar ook zorg dragen dat de eigen 
identiteit in deze kabinetsperiode niet 
verloren gaat. Wij zijn niet toegetreden als 
smeerolie voor een Rooms-Rode coalitie. 
Het kabinet èn de regeringspartners zullen 
zich daarvan steeds bewust dienen te zijn. 
Enige zorg daarover behoeft overigens niet 
te bestaan, want het regeringsprogram 
biedt alle ruimte om het eigen profiel van 
D'66 gestalte te geven. De fractie zal niet 
aarzelen deze ruimte te vinden waar voor 
ons essentiële zaken aan de orde zijn. 
Eensgezindheid en creativiteit, zelfbe
wustheid zonder arrogantie zullen daarbij 
sleutelwoorden voor ons optreden moeten 
zijn. 

VVD: consistent conservatief 
Behalve met kabinet en regeringsfracties 
zullen wij met een oppositie te maken krij
gen. D'66 is altijd dualistisch geweest. 
Parlement en regering hebben ieder een 
eigen verantwoordelijkheid en daarom zal 
de fractie de dialoog met de oppositie zeker 
niet uit de weg gaan. Voor werkelijk pro
gressief-liberale gedachten uit die hoek 
zullen wij ons moeten openstellen, maar 
gezien het optreden van de VVD als con
sistent conservatieve partij, kunnen onze 
verwachtingen niet hoog gespannen zijn. 
Hans Wiegel heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat de omvang van de VVD voor 
hem belangrijker is dan de kwaliteit van 
haar ideeën. Juist ook daarom hoeven wij 
niet bevreesd te zijn dat de VVD van Wiegel 
ons de wind uit de zeilen zal nemen. Het zou 

Bij voortduring worden wij gevraagd of het mogelijk is voor D'66 leden geen 
Democraat te ontvangen. Deze vraag is afkomstig van meerdere D'66-ers op één 
adres. Tot nu toe is dat niet mogelijk, omdat de kosten vanwege de extra hande
lingen te hoog zijn. Wanneer echter zou blijken, dat er langzamerhand een vol
doende aantal D'66-ers is, dat om deze reden afstand van de Democraat wil 
doen, kunnen wij die mogelijkheid introduceren. Er moeten minstens 1000 leden 
zijn, die geen Democraat meer wensen, om tot introduktie te kunnen overgaan. 
Met behulp van deze bon, die u uit de Democraat kunt knippen kunt u aan het 
Landelijke Secretariaat opgeven of u afstand wilt doen van de Democraat. 
Mochten er voldoende aanmeldingen komen, dan zal dit experiment in 1982 in 
kunnen gaan. 

Per 1/1/1982 zou de toezending van de Democraat aan mij gestopt kunnen wor
den. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ........................................................... . 

Lidmaatschapsnummer: ................................................. . 
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voor deze partij een misverstand zijn te 
denken dat de D'66-toetreding tot het kabi
net ons thans monddood heeft gemaakt. In
tegendeel. Juist nu krijgen wij de kans de 
doorbraak naar andere politieke verhou
dingen te laten beklijven. 
Het beloven boeiende tijden te worden. • 

Advertentie 

12V2JAAR 
MEDISCH 
COMITÉ 
'Het Bestuur van het Medisch 
Comité heeft besloten een nood
zending van 50 ton melkpoeder 
naar V iet Nam te sturen', aldus 
prof. Ben Polak, voorzitter van 
het Medisch Comité 
Nederland-V iet Nam. 
Met deze woorden bood hij 
prof. Hoang Dinh Cau, vice
minister van volksgezondheid, 
de zending melkpoeder aan 
voor de kinderziekenhuizen 
van Ho Chi Minh-stad. 

Melkzending 
'De melkpoeder vertegenwoor
digt een waarde van 
f 134.000,- ', aldus Ben Polak. 
'Dit is voldoende om 10.000 
baby's en kinderen gedurende 
5 maanden van melk te 
voorzien.' 

50ton 
melkpoeder 
'Indien de juiste maatregelen 
uitblijven', zegt mevrouw Duong 
Quynh Hoa, kinderarts in Ho Chi 
Minh-stad, 'zal de ondervoeding 
voortdurend toenemen. Bij 
toevoeging van melk aan het 
voedselpakket treedt zeer snel en 
duidelijk verbetering in.' 

Jubileumgift 
f.13,40 
Draagt u bij in die zending 
melkpoeder? Stort dan een jubileum
gift op postgiro 10 90 400. MCNV, 
Amsterdam. Met f 13,40 helpt u een 
baby 5 maanden lang aan voldoende 
melk. 

GIRO 10 90 400 
Medisch Comité 
Nederland- V iet Nam, 
Postbus 5701, 
I 007 AS Amsterdam 

Chef blijft!? 


