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voor de Algemene Ledenvergadering van D'66, 

te houden op 16 en 17 juli 1982 in De  Flint  

te Amersfoort 

Vrijdag 16 juli 1982 

20.00 uur 1. Opening door de partijvoorzitter 

en voorstellen van de congresleiding 

2. Benoeming Notulen- en Stemcommissie 

3. Toelichting op de stemprocedure 

20.10 uur 4. Bespreking van het Verkiezingsprogramma 

22.30 uur 5. Schorsing van de vergadering  

WAAR ZIJN DE STUKKEN TE VINDEN? 

Onderstaand wordt verwezen naar het Congresboek en naar 
de Democraten 5 en 5A. 
Het Congresboek is voor iedereen gratis beschikbaar bij 
de info-stand op de T-kruising der "straten'. 
Voor diegenen die de Democraat 5 en/of 5A vergeten zijn, 
liggen bij dezelfde info-stand nog enkele exemplaren. 

a. Democraat 5 A, blz. 3 - 31 

b. Congresboek blz. 5 t/m 14: amendementen 4000 t/m 
4043,.motie 1200. 

Zaterdag 17 juli 1982 

10.00 uur 6. Heropening door de partijvoorzitter 

7. Toelichting op de stemprocedure 

10.10 uur 8. Toespraak partijvoorzitter 

10.20 uur 8A. Bespreking Aktuele, Politieke Moties 

11.00 uur 9. Toespraak Fractievoorzitter Tweede Kamer 

11.15 uur 10. Bespreking Strategieresolutie 

12.45 uur LUNCH 

13.00 uur SI uiting kandidaatstelling 
lijsttrekkerschap 

13.15 uur 11. Presentatie kandidaten lijsttrekkerschap 

13.45 uur 12. Vervolg Bespreking Verkiezingsprogramma 

14.15 uur Sluiting stembussen 

15.10 uur 13. Presentatie campagneplan 

15.30 uur 14. Uitslag stemming lijsttrekker 

15.30 uur 15. Toespraak lijsttrekker 

16.00 uur 16. Sluiting door de partijvoorzitter  

Congresboek blz. 15 t/m 17: moties 1700 t/m 1780. 

a. Democraat 5, blz. 12 

b. Congresboek blz. 18 t/m 27: amendementen 1001 t/m 
1037, moties 2001 t/m 
2021. 

"WE ZULLEN D'66 er wel weer helemaal bovenop helpen." 

Dat zei een ontspannen Jan Terlouw in een gesprek 
met twee redacteuren van het weekblad De Tijd. 

Ik zat daar, zoals gebruikelijk, als woordvoerder 
bij. Ik stel er prijs op u te laten weten dat 
Jan Terlouw dus nidt gezegd heeft: 
'IK ZAL D'66 er wel weer helemaal bovenop helpen." 

Iedereen kan dat trouwens in het interview zelf 
nazien. Duidelijk is dat koppenmakers het formaat 
van woorden belangrijker vinden dan de inhoud van 
de woorden, 

Jan Goeijenbier. 
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CONGRESVOORZITTERS Suzan Bischoff  

Saskia van der  Loo  

Rudi Nieuwenhoven (reserve) 

Frans Rogier 

STEMCOMMISSIE Tjeerd Jansen 

Joke Staal (reserve) 

H. Strijers 

Paul Wessels 

NOTULENCOMMISSIE Magda Berndsen  

Addy  Verbrugh 

Piet van Woerden 

ONTVANGST GASTEN Don Schuurman 

Werner Uerz 

ONTVANGST COMMISSIES : AdAlewijnse 

ONTVANGST PERS Jan Goeijenbier 

CONGRES SECRETARIAAT : Corrie Hupkes 

ALGEMENE ORGANISATIE Mieke van Wagenberg  

Mann Engelhard  

WAAR IS WAAR ? 

Stadshal 

GR ECHE 

2 VTheer 
5-8 

 ?5V Stadshstraatje z 

Restaurant  
jas 

1 

t45 

rum ffKASSA 

Ingang 
Con innkstraat 

Amendementen en moties voor de 34e ALV moeten 

uiterlijk 27 augustus, vóór 12,00 uur op het 

landelijk secretariaat ontvangen zijn. 

Voor u een stuk indient, leest u eerst het congres-
reglement (Democraat 4, mei 1982, blz. 8) goed door. 

Amendementen en moties van AAV,  ASV  of  ARV  worden 
ondertekend door de voorzitter én de secretaris, 
andere worden ondertekend door tenminste 25 leden, 
onder vermelding van naam èn lidmaatschapsnummer. 
Alleen dan kan het secretariaat voldoende vlot nagaan 
of iemand inderdaad lid is en aan de (contributie-) 
verplichtingen heeft voldaan. 
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rkezngs programma 
AMENDEMENT 4000 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder : Bert Bakker 

Plaats in concept : pag. 8 kolom 2 eind paragraaf  
Ill-a 

Betreft : toevoeging 

voorstel: 

- toestemming om met behoud van uitkering een oplei-
ding te volgen als uitzicht op passend werk ontbreekt 

AMENDEMENT 4001 

Indieners : AAV-Delft 

Woordvoerder : H. Minderhoud 

Plaats in concept : Hfdst  Ill-C Het schaarse gezonde 
milieu, par. 3 Milieu en eco- 
nomie. Financiële aspecten, 
blz. 9, rechter kolom, regel 
14 van onderen. 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

na in de prijscompensatie) 
toevoegen: 
"Indien er voor de individuele burger geen relatie 
bestaat of valt te leggen tussen de hoogte van de hef-
fing en de mate waarin hij/zij vervuilt - waardoor de 
heffing niet beinvloedbaar is -, dient de vervuiling 
uit de algemene middelen te worden bestreden." 

AMENDEMENT 4002 

Indieners : Algemene Regio-Vergadering 
Limburg 

Woordvoerder 

Plaats in concept :  Ill-c HET SCHAARSE GEZONDE 
MILIEU 7. Internationaal mi-
lieubeleid, p.  11 rechter ko-
lom, r. 21, na eigen land. 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

toevoegen: 
van eigen land: 
en te komen tot een internationaal beheersplan voor 
de Maas." 

AMENDEMENT 4003 

Indieners : Mat Botman e.a. 

Woordvoerder : Mat Botman 

Plaats in concept : Hfst,  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz. 14, linkerkolom, regel 29 

Betreft : toevoeging (b)  

Voorstel 

ad b. na 'Het ineersporenbeleid ... compromissen-
beleid" 

toevoegen: 

De komende regering zal binnen negen maanden na 
installatie een middellange-termijnplan met haar 
sociaal-economische beleidsvoornemens dienen te 
publiceren. In een dergelijk plan zullen in ieder 
geval de volgende vijf elementen op een evenwich-
tige wijze aan de orde dienen te komen: 
1. de beleidsvoornemens inzake kostenmatiging en 

beperking van de uitgavenstijgingen in de 
collectieve sector, 

2. de beleidsvoornemens inzake het vernieuwend 
structuurbeleid, 

3. de beleidsvoornemens inzake de herverdeling 
van arbeid, 

4. de beleidsvoornemens inzake het inkomensbeleid, 
5. de beleidsvoornemens inzake het sociale-zeker-

heidsbeleid. 

AMENDEMENT 4004 

Indieners : D'66 Afd. Rijswijk 

Woordvoerder 

Plaats in concept : Al ("Met beleid t/m gelden" 
op blz. 16) 

Betreft : vervanging 

Voorstel: 

D'66 is voorstander van een gematigde loonontwikkeling, 
die kan helpen de mensen weer werk te bezorgen. Daar-
voor wil D'66 meewerken aan een meerjarig sociaal 
accoord dat de lonen in nominale termen gelijkhoudt, 
in combinatie met een koopkrachtinjectie via het ver-
lagen van de loon- en inkomstenbelasting. Als enige 
uitzondering op deze nominale inkomensstop zouden 
de lonen met ongeveer 2% mogen groeien, als daarmee een 
betere beloning voor vuil en onaangenaam werk kan worden 
bereikt. 
Bij het streven naar een zodanig accoord wordt een 
beroep gedaan op de verantwoordelijkheid dat het door 
matiging mogelijk is om een voor alle partijen betere 
situatie te verkrijgen. Het is echter onmogelijk par-
tijen tot vrijwillige matiging te dwingen. Trouwens, 
dat zou tegen de uitgangspunten van D'66 zijn. 
In overeenstemming met de wet op de loonvorming gaat 
D66 er vanuit dat de verantwoordelijkheid voor de 
loonvorming in principe bij het bedrijfsleven ligt, zij 
het dat de overheid de bevoegdheid moet blijven behou-
den om indien ernstige omstandigheden van landsbelang 
dit vereisen in de lonen in te grijpen. 
Het accoord zou garanties moeten bevatten dat het ren-
dementsherstel, dat bij de bedrijven wordt bereikt, 
zoals de bedoeling is, inderdaad voor arbeidsplaatsen-
scheppende investeringen zal worden gebruikt, en indien 
dit eventueel niet ten volle mogelijk is, voor de ver-
deling van werk. Onder deze voorwaarden is D'66 bereid 
zich voor een zodanig sociaal accoord in te zetten door 
belastingverlaging te bevorderen en de daarbij behoren-
de tijdelijke verhoging van het financieringstekort 
te aanvaarden en eventueel monetaire dekking daarvan. 
De belastingverlaging zou moeten plaatsvinden tot een 
omvang dat het bestedingenverlagend effect van de in-
komensverlaging wordt tegengegaan. 
Het spreekt voor ons vanzelf dat een dergelijk beleid 
niet tot de CAO-inkomens beperkt zal mogen blijven. 
Via onder meer de wet op de niet CAO-inkomens, het 
inkomensbeleid voor ambtenaren en trendvolgers en prijs- 
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inkomensbeleid voor vrije-beroepsbeoefenaren zal ge-
zorgd moeten worden dat de inkomensstop voor alle in-
komens zal gelden. 

Toelichting: 

In de oorspronkelijke tekst wordt de indruk gewekt dat 
de toepassing van het Scenario-Schouten voorop moet 
staan, terwijl het eigenlijk gaat om de bereidheid tot 
een sociaal accoord en de voorwaarden die daarvoor 
vervuld moeten zijn, zowel aan de kant van de partners, 
als aan de kant van de overheid. D66 stelt zich met 
dit amendement veel minder kwetsbaar op en belooft 
niet teveel, terwijl de intentie gelijk blijft. 

AMENDEMENT 4008 

Indieners :  ARV-Limburg 

Woordvoerder 

Plaats in concept :  IV  SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 
Het nationale beleid 
A. HET KOSTENMATIGEND BELEID 
1. Loon- en inkomensmatiging 

met gelijktijdige verlaging 
van de loon- en inkomstenbe- 
lasting p. 16, linker kolom, 
r. 4, na gelden. 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

toevoegen: 

De overheid zal het huidige strakke prijsbeleid moe- 
ten handhaven. 

AMENDEMENT 4009 

Indieners :  ARV-Limburg 

Woordvoerder 

plaats in concept t p. 16, linker kolom helemaal 
onderaan. 

Betreft t toevoeging 

AMENDEMENT 4005 

Indieners : Mat Botman e.a. 

Woordvoerder t Mat Botman 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz. 15, rechterkolom, regel 7 

Betreft t schrappen (c) 

Voorstel 

Na b. de reële koopkracht zal na 4 jaar" 

schrappen: "aanzienlijk". 

AMENDEMENT 4006 

Indieners : Mat Botman e.a. 

Woordvoerder t Mat Botman 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz. 15, rechterkolom, punt f, 

regel 22 t/m 25 

Betreft : wijziging (a) 

Voorstel 

Ad A. 'f. Het financieringstekort ... nationale 
inkomen." 

wijzigen in: 

f. Het financieringstekort van de overheid zal na 
enkele jaren lager uitkomen dan bij een beleid 
zonder loonmatiging en gelijktijdig loon- en 
inkomstenbelastingverlaging. 

AMENDEMENT 4007 

Indieners : Mat Botman e.a 

Woordvoerder t Mat Botman 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A rechterkolom, blz, 15, 

regel 29,30 

Betreft : wijziging (a) 

Voorstel 

Ad a, "in de eerste 2 jaar tijdelijk met 0,5 è 
0,75% van het nationale inkomen,' 

wijzigen in: 

de eerste jaren enigszins  

Voorstel: 

toevoegen: 

Tegenover de verlaging van de 24 punten vennootschaps-
belasting dient bij overwinst een investeringsplicht 
te worden ingesteld. Deze gelden dienen binnen de 
EEG en met name in Nederland te worden geinvesteerd. 

AMENDEMENT 4010 

Indieners : H. Smit e.a. 

Woordvoerder t D.B. van der Werff 

Plaats in concept t Hf d.IV: SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz.16, linkerkolom, geheel 

onderaan, regel 49 

Betreft : toevoeging (b) 

Voorstel 

Ad b. na "Om voor al deze . . . gemoeid zijn. 

toevoegen: 

Mochten deze voorstellen op te grote technische 
bezwaren stuiten, dan wordt bepleit de vennoot-
schapsbelasting met 5% te verlagen en de voorraad-
aftrek te verhogen. 

Toelichting 

Er is nog steeds een groot aantal ondernemingen 
waarvan de winst met inkomstenbelasting wordt belast 
(boeren, middenstanders) . Deze ontvangen ook WIR-
premies. De vermogensaftrek en de voorraadaftrek 
gelden ook voor hen. 
Hen bescheiden vermindering van de vennootschaps-
belasting  ale  signaal voor (buitenlandse) inves-
teerders lijkt verantwoord, mede gelet op een 
evenwichtige belastingheffing tussen onder de 
inkomstenbelasting vallende ondernemingen ener-
zijds en onder de vennootschapsbelasting vallende 
ondernemingen anderzijds. 



AMENDEMENT 4011 

Indieners :ARV-Limburg 

Woordvoerder  

Plaats in concept IV  SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 
B. HET STRUCTUURBELEID 
4. Een verdere versterking van 
het economisch structuurbeleid 
REGIONAAL BELEID 
p. 18, rechter kolom, 
r. 14, na investeringspremies. 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

toevoegen na investeringspremies: 

Ook pleiten wij voor een overdracht van financiële 
middelen en de zeggenschap hierover yen de rijksover-
heid naar de provinciale overheid en wel' voor een 
periode van meerdere jaren. 

AMENDEMENT 4012 

Indieners : ARV-Limburg  

Woordvoerder  

Pleats  in concept :  IV  SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 
B. HET STRUCTUURBELEID 
4. Een verdere versterking van 

het economisch structuur-
beleid. Midden- en Kleinbe-
drijf. Informatie aan midden-
en kleinbedrijf. p. 19, rech-
ter kolom. r. 6, na worden. 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

toevoegen na worden: 

Bevorderd dient te worden, dat specifiek in het grens-
gebied exportbevorderende, service verlenende centra 
komen, specifiek gericht op het MKB. 

AMENDEMENT 4013 

Indieners : ARV-Limburg  

Woordvoerder 

Plaats in concept :  IV  SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 
B. HET STRUCTUURBELEID 
4. Een verdere versterking van 

het economisch structuurbeleid 
Midden- en Kleinbedrijf. 
Informatie aan midden- en 
kleinbedrijf. p. 19, rechter 

- 
kolom, r. 6, na worden. 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: - 

toevoegen na worden. 

Bevorderd dient te worden dat er service- en informa- 
tie verlenende centra komen voor startende 
ondernemers. 

AMENDEMENT 4014 

Indieners : Mat Botman e.a. 

Woordvoerder : Mat Botman  

Pleats  in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
blz,20, rechterkolom, regel 2 

Betreft : toevoeging (b) 

Voorstel 

Ad b. na 'De voorlichting ... geintensiveerd." 

toevoegen: - 

Deeltijdarbeid stimuleren door middel van subsidi-
ering door de overheid is niet gewenst, de bestaande 
'koudwatervrees' bij het bedrijfsleven om deeltijd-
arbeid op grote schaal in te voeren kan het best 
worden weggenomen door intensieve voorlichting aan 
de bedrijven. Slechts bij innovatieve deeltijd-
projecten, zoals bijvoorbeeld deeltijdarbeid_ 
combineren met bedrijfstijdverlenging, ken tijde-
lijke subsidiëring ten behoeve van de aanloop- of 
onderzoekskosten wenselijk zijn. - 

AMENDEMENT40 15 

Indieners : AAV-Assen - 

Woordvoerder 

Plaats in concept : Hfst.  IV,  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz. 20, rechterkolom, r.10 e.v. 

Betreft 

Voorstel  

Ná  'ingevoerd dan in de marktsector" schrappen de 
zin in de tiende, elfde en twaalfde regel, en  ná  
"gaat werken" schrappen de zin behorende bij het 
derde gandachtstreepje. 

Toelichting 

De afdeling is van oordeel dat een ongelijkheid in 
arbeidsrechtelijke positie van werknemers in ge-
noemde sectoren voor hen een onevenredige belasting 
vormt. Maatregelen in het kader van arbeidstijd-
verkorting, dienen een algemene strekking te hebben. 

AMENDEMENT 4016 

Indieners : Mat Botmane.a. 

Woordvoerder : Mat Botman  

Pleats  in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON, BELEID 
Democraat 5-A blz. 21, reôhterkolom, 

regel 41 t/m 44 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

Ad c. na "In dit verband bepleiten wij:" 

schrappen: 

het voeren van een sectoraal ... te groot worden;" 
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ren en trendvolgers bij voorkeur door C.A.O. '5 

D1 66 pleit er al jaren voor om na te gaan of de arbeids-
beloning bij de overheid en in de kwartaire sector niet 
naar verhouding tot die in de marktsector teveel zijn 
gestegen. De overheid moet zon inkomensvergelijking 
laten plaatsvinden met medewerking van de ambtenaren-
centrales en van de werkgevers- en werknemersorgani-
saties. Het gaat daarbij om vergelijking van de totale 
arbeidsbeloning van vergelijkbare functionarissen 

(d.w.z. de som van salarissen en secundaire arbeids-
voorwaarden waaronder pensioenaanspraken) . Op basis van 
deze pakketvergelijking en begrotings- en arbeidsmarkt-
overwegingen kan dan over een zelfstandig salarisbeleid 
bij de overheid worden onderhandeld. D66 vindt dat deer 
haast bij is. Bij deze salarispolitiek moet het stakings 
recht voor ambtenaren formeel worden erkend en gere-
geld. 

Toelichting: 

1. In de kop wordt het woord: 'ambtenaren" toegevoegd. 
Immers blijkens de verdere tekst gaat het behalve 
om trendvolgers ook of zelf juist om ambtenaren. 

2. De pakketvergelijking moet worden uitgevoerd ook met 
medewerking van de werkgeversorganisaties, die in 
de huidige tekst niet genoemd worden. 

3. Eind 1982 kunnen nog geen resultaten van de pakket-
vergelijking bekend zijn, de eerste onvolledige 
steekproefresulteten kunnen hoogstens in de eerste 
helft ven 1983 bekend zijn als voldoende medewerking 
wordt verkregen. Vandaar dat het beter is de tijds-
aanduiding: eind 1982 te laten vervallen. 

AMENDEMENT 4020 

Indieners : N. van Nieuwkerk e.a. 

Woordvoerder : M. van Nieuwkerk 

Plaats in concept 
Democraat : pagina 23 (2e kolom) en pagina 

24 (iste kolom) 

Betreft : Paragraaf Monetaire Financie- 
ring 

Voorstel: 

Na: 'Wij denken ..........alsmede het openbaar vervoer' 
schrappen van de gehele paragraaf: 

"Een wat ruimere toepassing van monetaire financiering, 
met name waar het gaat om een tijdelijke financiering 
ven budgettaire tegenvallers". 

AMENDEMENT 4021 

Indieners 

Woordvoerder 

Plaats in concept 

Betreft 

Voorstel: 

werkgroep Sociale Zekerheid 
e.a. 

Bert Bakker 

pagine 24, 2e kolom 

toevoeging 

toevoegen na: "naar een vernieuwd stelsel van sociale 
zekerheid": 

"De onzekerheid van vele uitkeringsgerechtigden over 
hun toekomstige positie wordt met de dag groter. Nood-
zakelijke beperkingen in de uitgaven van de collectieve 
sector hebben grote gevolgen voor de koopkracht van 
mensen, die de laatste jaren toch al onder grote druk 
heeft gestaan. Bezuinigingen zullen, ook in de komende 
jaren onontkoombaar zijn. 
DOt bepleit een herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid. Niet alleen om bezuinigingen te realiseren, 
maar ook om maatschappelijke ontwikkelingen in het stel-
sel tot uitdrukking te laten komen. 

Het stelsel van uitkeringsrechten moet volgens D'66 zo 

goed mogelijk voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

In de eerste plaats dient het een waarborg te vormen voor 
het levensonderhoud van iedereen, die buiten zijn of 
haar schuld niet in staat is voldoende middelen daartoe 
te verwerven. Daarnaast moet bescherming worden geboden 
tegen de gevolgen van plotseling inkomensverlies als ge-
volg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 
De solidariteit tussen actieven en niet-actieven dient 
tot uitdrukking te komen, naast de equivalentie tussen 

- premiebetaling en uitkeringsrechten. Voorts dient een 
ieders eigen verantwoordelijkheid voor de eigen finan-
ciële toekomst een grotere rol te spelen. 

AMENDEMENT 4017 

Indieners : John Lintjer  ea.  

Woordvoerder : John Lintjer 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON BELEID 
Democraat 5-A blz.23, regel 17 

Betreft : toevoeging (b) 

Voorstel 

Ad b. na "Tenslotte zal het financieringstekort 
moeten worden" 

toevoegen: 

Aan omvangrijke saneringen in de overheidsfinanciën 
valt niet te ontkomen. Net  voorgestelde kostenmati-
gingsbeleid dient in samenhang gezien te worden met 
noodzakelijke ombuigingen in de uitgaven van de 
overheid en de sociale verzekeringen. 

- 

AMENDEMENT 4018 

Indieners : Mat Botman e.a. 

Woordvoerder : Mat Botman 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz.23, linkerkolom, 2de alinea 

regel 17 

Betreft : toevoeging (b) 

Voorstel 

Na 'Tenslotte . . teruggebracht moeten worden" 

toevoegen: 

Aan ombuigingen in de uitgaven van de overheid en 
de sociale verzekeringen zal de komende jaren 
niet te ontkomen zijn. 

AMENDEMENT 4019 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder - 

Plaats in concept : blz. 23 "Vervanging trendsys-
teem voor inkomensbepaling 
trendvolgers, bij voorkeur door 
CAO's:" 

Betreft : vervanging 

Voorstel: 

kop met eerste alinea (D'66 pleit ... t/m erkend en 
geregeld) , vervangen door: 

Vervanging trendsysteem voor inkomensbepaling_ambtena- 
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Er moet worden uitgegaan van het individu (zowel op de 
arbeidsmarkt als in het inkomensbeleid, en dus in de 
sociale zekerheid) 
De financiële zelfstandigheid is daarbij uitgangspunt. 
Uitkeringsrechten moeten zoveel mogelijk op objectieve 
criteria berusten, zodat de privacy van mensen niet in 
gevaar komt. De uitkering van het stelsel moet zo zijn 
ingericht, dat mensen er beter dan nu de weg in kunnen 
vinden. Tenslotte moeten de lasten van de sociale ze-
kerheid zo rechtvaardig mogelijk worden verdeeld.' 

Toelichting 

De zgn. netto-koppeling vloeit voort uit onze 
solidariteitsgedachte. Ze wordt met name genoemd 
op bis. 15, kolom 2. 
Ten onrechte kan de indruk gewekt worden dat wij 
alleen voor deze koppeling kiezen op voorwaarde 
dat  hat  "scenario-Schouten" wordt uitgevoerd. 

AMENDEMENT 4024 

AMENDEMENT 4022 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder 

Plaats in concept : pagina 24 2e kolom  an  pagina 25 
le kolom, punten 1 t/m 6 

Betreft : vervanging 

Voorstel: 

punten 1 t/m 6 worden vervangen door: 

De bestaande wetten inzake arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid dienen samengevoegd te worden tot één 
inkomensdervingsregeling met een regionale uitvoering. 
Daarin dient recht te bestaan op een uitkering op basis 
van niveau voor iedereen, zondat dat daarbij in de uit-
keringssfeer onderscheid wordt gemaakt naar geslacht 
of kostwinnerschap (zie ook: "Individualisering") 
Daarboven gelden aanvullende voorwaarden voor het recht 
op een aanvullende uitkering; D'66 bepleit dat de leef-

tijd en het arbeidsverleden van de betrokkenen een gro-
tere col Spelen in de bepaling van de hoogte en de duur 
van de aanvullende uitkering. Het maximaal verzekerd in-
komen (nu ± 1 67.000,--) dient weloverwogen te worden 
bevroren of verlaagd b.v. tot 1,5 x modaal. 

Daarnaast pleiten wij voor een verruiming van de moge-
lijkheden tot vrijwillige aanvullende verzekering tot 
hoger niveau of van langere duur, waaraan door de over-
heid duidelijke voorwaarden moeten worden gesteld. 
Door een grotere individuele vrijheid ten aanzien van 
het niveau van verzekering tegen sociale risico's 
krijgt de door ons bepleite eigen verantwoordelijkheid 
gestalte, terwijl toch in de overige elementen het 

_;beschermingselement gehandhaafd blijft. 
Reeds bestaande uitkeringen vallen niet onder de her-
ziening in deze zin. 
De uitkeringsrechten voor zelfstandigen en werknemers 
moeten uiteindelijk gelijk worden getrokken, te begin-
nen bij de uitkeringen op basisniveau. 

AMENDEMENT 4023 

Indieners : AAV-Rijswijk 

Woordvoerder 

Plaats in concept : Hfst,  IV:  SOCIARL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz. 24, kolom 2, punt 2. 

Betreft : vervanging. 

Voorstel 

Concept-tekst onder punt 2, luidende: 
"De basisuitkering moet gerelateerd zijn aan het 
netto-minimumloon" 

vervangen door: 

De basisuitkering moet gelijk zijn aan het netto-
minimumloon. 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder 

Plaats in concept : pagina 24, 2e kolom en pagina 25 
le kolom, punt 5 

Betreft : schrappen 

Voorstel: 

punt 5 schrappen. 

Toelichting: 

Bij verwerping van het amendement om de huidige punten 
1 t/m 6 te vervangen door een andere tekst, dient in 
ieder geval punt 5 geschrapt te worden. Punt 5 is het 
"compromis-bij-voorbaat". 
Het zegt in feite dat de equivalentie voor een bepaald 
uitkeringstraject gehandhaafd moet blijven. Dat staat 
echter ook elders al in de tekst. 

AMENDEMENT 4025 

Indieners : H. Smit e.a. 

Woordvoerder : D.B. van der Werf f 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz.25, rechterkolom, 2de alinea, 

regel 9 t/m 19 

Betreft : wijziging (a) 

Voorstel 

Ad a.: "Wij willen . . . financiële zorg rust" 

wijzigen in: 

Onderzocht moet worden of dit door fiscale maatre-
gelen kan worden bereikt, met name in het kader van 
een meer individuele heffing van inkomstenbelasting. 

Toelichting 

Dit voorstel moet worden geplaatst tegen de achter-
grond van individualisering van de inkomstenbelas-
ting. Zie de nota 'Op weg'. De behandeling van deze 
nota in de Tweede Kamer is nog niet afgerond. 
Zo zonder meer is verder niet duidelijk dat door 
overheveling van de belastingvrije voet ook vol-
doende netto inkomen wordt overgeheveld. 

AMENDEMENT 4026 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder 

Plaats in concept : pagina 25 "Pensioenen" 

Betreft : wijziging 

Voorstel: 

het kopje "Pensioenen" en de daarbij behorende tekst 
wordt vervangen door: 
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Pensioenplan D166 

Dit plan voorziet in een wettelijke regeling voor waarde 
of welvaartsvast pensioen, naast de AOW, waaraan ook 
zelfstandigen kunnen deelnemen. De hoogte van de pen-
sioenuitkering zal d.m.v. een puntensysteem worden ge-
koppeld aan de individueel betaalde premies, zonder de 
huidige mogelijkheid van inkomensoverheveling van b.v. 
laag naar hoog. De koopkrachthandhaving vindt plaats 
via door de overheid voor dit doel uit te geven of te 
garanderen waarde- of welvaartsvaste leningen. Deze 
zullen in de eerste plaats dienen voor financiering 
van de volkshuisvesting. 
Vooruitlopend op realisering van dit plan moet snel een 
noodwet ingevoerd worden, die de uitholling van opge-
bouwde pensioenaanspraken door inflatie, bij verandering 
van werkkring, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en 
na pensionering, beperkt. De Pensioeninstellingen dienen 
bij wet (zoals de initiatiefwet van onze Tweede Kamer 
fractie voorstelt) verplicht te worden de beleggings-
opbrengst van de pensioenspaargelden aan te wenden voor 
deze inflatiecorrectie. 
Eveneens dient met bekwame spoed een noodwet tot stand 
te komen, die een vloer legt in de particuliere pen-
sioenvoorzieningen, op basis van een minimumpremie, 
zonder de mogelijkheid van inkomensoverheveling. 
Uitvoering van de onlangs in de Tweede Kamer besproken 
pensioennota is een belangrijke stap in deze richting. 

AMENDEMENT 4027 

Indieners : Bert Bakker e.a. 

Woordvoerder 

Plaats in concept : pagina 25, 2e kolom 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

geheel onderaan toevoegen: 

AOW 

De individualisering dient ook in de AOW doorgang te 
vinden. Voorts moet in het beleid geanticipeerd worden 
op de zich ten nadele wijzigende verhouding tussen 
AOW-uitkeringontvangers en AOW-premiebetalers, die het 
gevolg is van de toenemende vergrijzing van de bevol-
king. Een enigszins hogere premie nu ter financiering 
van toekomstige uitkeringen wordt door D'66 geprefe-
reerd boven een veel hogere premie straks. 
Hiertoe dient bekeken te worden of een begin gemaakt 
moet worden met (gedeeltelijke) kapitaaldekking van de 
AOW. 

AMENDEMENT 4028 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder : Bert Bakker 

Plaats in concept : pagina 26, le kolom, regel 12 

Betreft : wijziging 

Voorstel: 

het woord "gezinssubsidie" vervangen door: 
kinderbijslag. 

AMENDEMENT 4029 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder 

Plaats in concept : pagina 26, le kolom 
"arbeidsintensieve bedrijven" 

Betreft : wijziging  

Voorstel: 

Onder het hoofdje "arbeidsintensieve bedrijven' wordt 
de regel: "Er dient een onderzoek verricht te worden 
naar een nieuwe heffingsgrondslag, waardoor voor ar-
beidsintensieve bedrijven verlichting van sociale 
lasten gerealiseerd zal kunnen worden", gewijzigd in' 

"Er dient een onderzoek te worden verricht naar de 
heffingsgrondslag van premies, waarin de verdeling 
van premies over arbeidsintensieve vs. kapitaalsin-
tensieve bedrijven moet worden betrokken." 

AMENDEMENT 4030 

Indieners : H. Smit e.a. 

Woordvoerder : D.B. van der Werff 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz. 26, linkerkolom, 

regel 21 t/m 25 

Betreft : schrappen (c) 

Voorstel 

Ad C. na "Er dient ... zal kunnen worden." 

schrappen onderdeel: 'Vereenvoudiging aanslagen" 

Toelichting 

Niet duidelijk is in welke opzichten deze inbouw 
budgettair neutraal is.  

AMENDEMENT 4031 

Indieners : werkgroep Sociale Zekerheid e.a. 

Woordvoerder 

Plaats in concept : pagina 26, le kolom 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

toevoegen na de tekst, behorende bij "vereenvoudiging 
aanslagen": 

Anti-Cumulatie. 

Cumulatie van uitkeringen op één persoon wordt - waar 
mogelijk - tegengegaan. 

AMENDEMENT 4032 

Indieners :  ARV  Zuid-Holland 

Woordvoerder : Paul de Graaf 

Plaats in concept : pagina 26, tweede alinea van 

"Een redelijker inkomensverdeling" 

Betreft : wijziging 

Voorstel: 

De tekst "Zowel wat betreft primaire als secundaire 
arbeidsvoorwaarden (incl. pensioenrechten)" 
wijzigen in: 

zowel in primaire als in secundaire zin (incl. 
pensioenrechten)". 

AMENDEMENT 4033 

Indieners : John Lintjer e.a. 

Woordvoerders : John Lintjer 

Plaats in concept : Hfst.  IV:  SOCIAAL-ECON. BELEID 
Democraat 5-A blz. 26, rechter kolom, 

regels 8 t/m 18 

Betreft : wijziging 
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Voorstel 

ad a: 'Met het oog ......met een lager inkomen. 

Wijzigen in: 

Met het oog op het beleid dat is gericht op een 
verbeterde werking van de arbeidsmarkt, dient binnen 
het inkomenstraject van minimum tot twee keer modaal 
te worden gedenivelleerd. Voor het overige dient 
nivellering te worden beëindigd in afwachting van 
de uitkomst van het onderzoek naar functiewaardering. 

AMENDEMENT 4034 

Indieners Bert Bakker e.a. 

2. dat het heugelijk is dat er meer dan voorheen 
grote aandacht is voor de sociaal-economische 
problematiek, tot uitdrukking komende in dit 
omvangrijke hoofdstuk  IV,  maar dat voor de 
werkbaarheid van het verkiezingsprogramma be-
hoefte bestaat aan een in hoofdlijnen gecon-
cretiseerde en gecomprimeerde tekst, 

verzoekt derhalve het Hoofdbestuur 

hoofdstuk  IV  in dier voege te herzien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

AMENDEMENT 4035 
Woordvoerder : Maarten Engwirda 

I  Plaats in concept : blz. 27 na de paragraaf  "Reno- Indieners : ,Hans Veenhuys e.v.a. 

vatie van het fiscaal beleid" woordvoerders : Hans Veenhuys/Chel Martens 

Betreft : toevoeging Plaats in concept : Hoofdstuk V Educatie, paragraaf 

Voorstel: Financiering/Bezuinigingen, 
blz. 28, linker kolom geheel 

Fraudebestrijding 

Uit een oogpunt van rechtvaardige lastenverdeling dient 
bestrijding van fraude in de belastingen en in de So-
ciale zekerheid de hoogste prioriteit te krijgen. Voor 
een succesvolle bestrijding van de belastingfraude 
dient allereerst gestreefd te worden naar vereenvoudi-
ging van de loon- en inkomstenbelasting, o.a. via een 
verlaging van de tarieven in combinatie met een beper-
king van omvang en aantal van de aftrekposten. Daar-
naast zullen zowel de administratieve als strafrech-
terlijke sancties in geval van fraude sterk moeten 
worden verhoogd om afschrikwekkend te kunnen werken. 
De prioriteitstelling van de fraudebestrijding dient 
verder gestalte te krijgen door het inzetten van aan-
zienlijk meer menskracht en financiële middelen. Met 
moet onmogelijk zijn dat de opsporing van (grote) 
fraudegevallen (o.a. koppelbazenfraude) gehinderd 
wordt door financiële bezuinigingen. Er kin van wor-
den uitgegaan, dat de kosten van fraudebestrijding 
door de resulterende meeropbrengst aan belastingen en 
sociale premies aanzienlijk wordt overtroffen. 
Essentieel voor een efficiënte fraudebestrijding is, 
dat een veel betere communicatie tot stand wordt ge-
bracht tussen de verschillende overheidsinstellingen 
op het gebied van belastingen en sociale zekerheid 
(o.a. Openbaar ministerie, FIOD, bedrijfsverenigingen, 
belastingdienst, gewestelijke arbeidsbureaus) . Een be-
langrijke stap daartoe achten wij de invoering van een 
sociaal-fiscaal nummer voor iedereen, mits met de no-
dige waarborgen omgeven ter bescherming van de privacy. 
Tenslotte dringen wij aan op versterking van de con-
trôle door de overheid op de uitvoering van door haar 
gegeven bouwopdrachten. Als grootste opdrachtgever in 
de bouw dient de overheid haar eigen verantwoordelijk-
heid hierin te nemen. 

MOTIE 1200 

Indieners : AAV-Assen 

Woordvoerder 

Betreft : Hfst.IV, SOCIAAL-ECON. BELEID 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in verga-
dering bijeen op 16 en 17 juli 1982 te Amersfoort, 

overwegende 

1. dat met waardering is kennis genomen van hoofd-
stuk  IV  van het concept-verkiezingsprogramma,  

Betreft : schrappen/vervangen 

Voorstel: 

Financiering/Werkgelegenheidsbeleid/Bezuinigingen 

In ons land kennen wij het grote goed van de finan-
ciële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder On-
derwijs. Dit systeem werkt echter niet goed in die 
gevallen waarin het openbaar onderwijs gelden nodig 
heeft voor noden die het bijzonder onderwijs niet kent. 
Daarom is D66 voor een bijstelling van het systeem 
van financiële gelijkstelling in die zin, dat elke 
school een gelijk basisbedrag krijgt, dat per school 
aangevuld wordt met een toeslag op grond van nader te 
omschrijven bijzondere omstandigheden. 

D 1 66 is er op uit de werkgelegenheid in het onderwijs 
zoveel mogelijk intact te laten. Door de autonome da-
ling van het leerlingenaantal zal een aantal onderwijs-
gevenden echter zeker niet langer in het onderwijs werk-
zaam kunnen zijn. Voor hen wil D'66 adequate omscho-
lingsmogelijkheden bevorderen. 

Door de daling van het leerlingenaantal zal het aandeel 
van de onderwijsuitgaven in de Rijksbegroting delen. 
Er zijn echter ook nieuwe beleidsterreinen die finan-
ciële middelen zullen vergen zoals de volwassenen-
educatie, het onderwijsstimuleringsbeleid en de over-
gang naar een intercultureel gericht onderwijs., 
D'66 wil dat deze beleidsterreinen prioriteit krijgen. 
Daarnaast zal er geld nodig zijn, zeker in de start-
fase, voor het voortgezet basisonderwijs. 
Bij een toenemende financiële problematiek roept dit 
de vraag op waar D'66 op de onderwijsbegroting zou 
willen bezuinigen. Op het deel van de onderwijsbegro-
ting dat niet uit salarissen en dergelijke bestaat kan 
nauwelijks nog bezuinigd worden. D66 kiest daarom voor 
een verlaging van de salarissen. 
Deze verlaging van de salarissen is echter alleen aan-
vaardbaar, als zij past in het kader van een totale 
herziening van alle ambtenarensalarissen. D66 streeft 
daarnaast naar een herziening van di salarisstructuur 
in het onderwijs, zodanig dat daarin meer samenhang 
tussen de verschillende categorieën onderwijsgevenden 
en het zich verruimende aanbod op de arbeidsmarkt tot 
uitdrukking worden gebracht. 

In het kader van bezuinigingen dient voorts nader on-
derzocht te worden of een verandering van beheersvor-
men van het openbaar Onderwijs, zoals onder "democra-
tisering en decentralisatie" is aangegeven gezien in 
het licht van de conclusies waartoe de Commissie Londo 
voor het lager onderwijs is gekomen, tot besparingen 
zou kunnen leiden. 



I  

Een soortgelijk onderzoek dient plaats te vinden ten 
aanzien van de Rijksscholen voortgezet onderwijs. 
Verder verwacht D'66 veel van een andere systematiek 
van de Rijksbegroting, waarbij suggesties van de 
Commissie Vonhoff ten aanzien van het zogenaamde ho-
rizontaal begroten" worden opgevolgd. 

AMENDEMENT 4036 

Indieners : Hans Veenhuys e.v.a. 

Woordvoerders : Hans Veenhuys/Chel Mertens 

Plaats in concept : Hoofdstuk V Educatie, paragraaf 
Financiering/ Bezuinigingen 

Betreft : toevoeging 

Voorstel: 

Democratisering/openbaar-bijzonder onderwijs 

De mogelijkheden van de direct bij de school betrok-
kenen moeten worden vergroot: de wettelijk geregelde 
medezeggenschap van ouders, leerlingen/studenten en het 
personeel voor de democratisering van het bevoegd 
gezag van de school. 
D66 wil daarbij voordelen van het openbaar onderwijs 
en van het bijzonder onderwijs combineren en tevens 
nadelen van beiden elimineren. 
In het openbaar Onderwijs is de afstand tussen de 
bij de school betrokkenen en het bevoegd gezag (dit 
is het gemeentebestuur of het Rijk) vaak te groot. 
Daarom dienen er voor het openbaar onderwijs aan het 
bijzonder onderwijs gelijkwaardige mogelijkheden voor 
de direkt betrokkenen te komen inzake directe verant-
woordelijkheid voor het beheer en bestuur van de 
scholen. D'66 acht het daarbij van groot belang, dat 
de typische kenmerken van het openbaar onderwijs, te 
weten de toegankelijkheid voor iedereen en de openbare 
contrôle en het uitgaan van de gelijkwaardigheid van 
alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stro-
mingen gewaarborgd blijven. Binnen dit kader dienen de 
onderwijswetten mogelijkheden te bieden om, indien 
de meerderheid van de betrokkenen dit wenst, openbaar 
onderwijs te doen geven middels een zogenaamde artikel 
61-commissie, een zelfstandig bestuursorgaan of een 
overheidsstichting, waarbij betrokkenen in het be-
voegd gezag kunnen participeren. 
Ten aanzien van het bijzonder onderwijs is D66 van 
mening, dat ouders/verzorgers en personeel bestuurs-
leden van de school moeten kunnen benoemen. 
Een bijzondere school, die de toegankelijkheid voor 
iedereen garandeert, zich openstelt voor openbare 
contrôle op haar doen en laten en uitgaat van de ge-
lijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke stromingen dient ook wettelijk gelijk-
gesteld te worden aan een openbare school. 

Decentralisatie 

D66 is voorstander van een op decentralisatie gericht 
onderwijsbeleid binnen de grenzen van door de lande-
lijke overheid te stellen deugdelijkheidseisen en op 
het algemeen belang gebaseerde subsidievoorwaarden. 

In het kader van een op decentralisatie gericht onder-
wijsbeleid is D'66 van mening, dat het Rijk niet 
langer als bevoegd gezag moet optreden. 
Het Rijk dient derhalve de Rijksspholen over te dragen 
aan de gemeenten. Voor de provincies ziet D'66 op on-
derwijsgebied in het algemeen geen formele bevoegdheid 
weggelegd. Wel zou de provincie een stimulerende ml 
kunnen spelen ter verbeter,pg van het voorzieningen-
niveau van het onderwijs. 

Daar waar onvoldoende openbaar onderwijs gerealiseerd 
wordt, hebben provincies tot taak dit openbaar onder- 

wijs te bevorderen. 
Overdracht van Rijksscholen aan gemeenten kan tot ge-
volg hebben, dat de gemeente bevoegd gezag wordt van 
scholen die een voedingsgebied hebben, dat de gemeente 
overstijgt. Ook bij een aantal gemeentelijke scholen 
is dit thans het geval. In al deze gevallen kan ge-
zegd worden, dat soms grote aantallen ouders niet be-
trokken zijn bij de samenstelling van de gemeenteraad 
als bevoegd gezag, omdat zij in een andere gemeente 
wonen. Vanuit democratisch oogpunt vindt D 1 66 dat on-
aanvaardbaar. Van dergelijke gemeentescholen dient het 
bestuur en beheer in handen gegeven te worden van een 
lichaam krachts de Wet gemeenschappelijke regelingen 
of een daarvan afgeleide commissie vergelijkbaar met 
een zogenaamde artikel 61-commissie of van een ander 
rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, zoals Onder 
het kopje democratisering hiervoor besproken. 

AMENDEMENT 4037 

Indieners : Hans Veenhuys e.a. 
Woordvoerder: Hans Veenhuys / Chel Martens 

Indieners : Hans Veenhuys e.a. 
Woordvoerder : Hans Veenhuys / Chel Mertens 
Plaats in concept: Hfst,V: EDUCATIE, 
Democraat 5-A par. Financiering/bezuinigingen, 

blz,28, rechter kolom geheel 

Betreft : schrappen en vervangen 

Voorstel 

Rechterkolom blz.28 schrappen en vervangen door: 

Voortgezet onderwijs 

Het beleid wordt gericht op de doorbreking van het 
huidige categoriale stelsel in de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs. Uitgangspunten daarbij zijn: 
- uitstel van verplichte studie- en beroepskeuze; 
- voortzetting van het streven van de basisschool om 
door middel van aanbieding van een gedifferentieerd 
onderwijs alle leerlingen gelijkwaardige mogelijk-
heden te bieden hun talenten te ontplooien; 

- verbreding van het onderwijs- en vormingsaanbod: 
naast de ontwikkeling van bekwaamheden op het 
gebied van kenniswerving, ook aandacht voor de 
ontwikkeling van de creatief/artistieke, technische, 
huishoudelijke en sociale vaardigheden; 

- aanbieden van passende onderwijsleersituaties voor 
een democratische attitude en maatschappelijke 
bewustwording. 

Als een wettelijke basis voor een dergelijk beleid 
wordt zo spoedig mogelijk een bekostigingewet voort-
gezet basisonderwijs ingediend, die in eerste in-
stantie regelingen bevat voor de uitbreiding en de 
bekostiging van experimenten en projecten en voor de 
realisering van de daarbij noodzakelijke voorwaarden. 
Om perspectief en samenhang in dit beleid te ver-
zekeren en een grondslag te bieden voor de criteria 
ter evaluatie daarvan zal tevens met de onderwijs-
organisaties overleg worden gevoerd over de opzet en 
inhoud van een nieuw stelsel van voortgezet onderwijs. 
Onder meer aan de hand van een voorstel tot uitbrei-
ding van de bekostigingswet in die zin, zal de Kamer 
daarover uiterlijk in 1983 kunnen beslissen. 

D'66 is van mening, dat thans nog niet de vraag be-
antwoord ken worden wanneer den nieuw schooltype in 
het voortgezet onderwijs moet zijn gerealiseerd 
en hoe pluriform dat schooltype kan zijn. 

D'66 is voorstander van gedurende ongeveer tien jaar 
het voortgezet basisonderwijs te ontwikkelen nôôst 
het huidige stelsel. 
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Na de eerste cyclus met een duur van tenminste drie 
jaar, waarin een breed pakket wordt aangeboden, als-
ook voorlichting over verdere mogelijkheden streeft 
D'66 naar een tweede cyclus met een duur van tenminste 
twee jaar, waarin via een versmald studiepakket wordt 
voorbereid op bet tertiair onderwijs ofwel op 
(voorlopige) afronding van de opleiding. 

Los van de hierboven genoemde beleidsdoelen op 
middellange en lange termijn is D'66 van mening, dat 
in het kader van de bestaande wetgeving in het voort-
gezet onderwijs op korte termijn nog een groot 
aantal verbeteringen kan worden aangebracht. Met name 
denken wij daarbij aan het bevorderen van een pluri-
form aanbod van beroepsvoorbereidend eindonderwijs 
op verschillende niveaus. 

Urgent vindt D'66 een andere planningssystematiek in 
het voortgezet onderwijs. De huidige systematiek is 
immers niet gebaseerd op afname van het aantal leer-
lingen. Bovendien worden scholen gesticht of uitge-
breid op basis van de keuze naar levensbeschouwelijke 
richting in het basisonderwijs. 
Dit automatisme is achterhaald, D'66 wil bijvoorbeeld 
middels enquêtes de stichting van scholen nauwer 
laten aansluiten bij de voorkeuren van de ouders. 

Daarbij gaat het niet alleen om levensbeschouwelijke 
richting van de school, maar ook om de pedagogisch-
didactische richting. 

Eveneens urgent vinden wij, dat in het voortgezet 
onderwijs, maar ook in het basisonderwijs, de leer-
lingen voorbereid worden op de komende informatie-
maatschappij. D'66 heeft op dit punt een voorstel 
gelanceerd (Zie paragraaf informatiebeleid en auto-
matisering) 

Motivering 

De Programmacommissie had de bedoeling de door de 
werkgroep Onderwijs aangeleverde tekst te plaatsen, 
maar is bij 'rgissing uitgegaan van een nog niet 
definitief stuk van de werkgroep. 
Het voorgestelde amendement betreft wel een defini-
tief stuk van de werkgroep dat tal van verbeteringen 
bevat ten opzichte van de tekst die geschrapt moet 
worden. 

AMENDEMENT 4038 

Indieners : A.G. van Gent e.a, 
Woordvoerder : A.G. van Gent 
Plaats in concept: Hfst.  VI  c VREDE EN VEILIGHEID 

Democraat 5-A IN DE DERDE WERELD 
blz, 29, linkerkolom 

Betreft : toevoeging. 

Voorstel 

Aan "Te denken valt aan registratie van wapen-
transacties" toevoegen: 

D'66 is .ven mening dat economische belangen geen 
punt van overweging mogen vormen in wapenproductie 
en wapenleveranties. Wapens en wapensystemen mogen 
slechts worden geleverd aan het eigen verdedigings-
apparaat hetgeen thans betekent aan de NAVO-partners. 

AMENDEMENT 4039 

Indieners : A.G. van Gent e.a. 
Woordvoerder : A.G. van Gent 
Plaats in concept: Hfst.  VI  c: VREDE EN VEILIGHEID 
Democraat 5-A IN DE DERDE WERELD 

blz .29, linkerkolom. 

Betreft : vervanging. 

Voorstel 

De aanvulling "Afghanistan ,. enz." vervangen door: 

Nederland dient in Europees verband initiatieven te 
stimuleren en te ondersteunen die erop gericht zijn 
dat volkeren in vrijheid, d.w.z. zonder dwang of 
beknotting door andere volkeren, hun recht op zelf-
beschikking kunnen uitoefenen. 

Toelichting 

Het Afghaanse volk heeft geen uitzonderingspositie 
en dient daarom ook niet afzonderlijk genoemd te 
worden tenzij men een volledige opsomming geeft, bij-
voorbeeld de Koerden, de Papoua's, de Tibetanen, de 
afzonderlijke stammen in Afrika, etc.etc. 
Hier is sprake van selectieve en suggestieve veront-
waardiging die meer doet denken aan het huilen met 
de wolven in het bos. Dit behoort niet bij het 
redelijke van D'66. 

AMENDEMENT 4040 

Indieners : A.G. van Gent e.a. 
Woordvoerder : A.G. van Gent 
Plaats in concept: Hfst.  VI  d: DE OOST-WEST 
Democraat 5-A TEGENSTELLING 

- blz. 29, linkerkolom 

Betreft vervanging 

Voorstel 

De aanvulling onder de kop Polen vervangen door: 

Er moet worden geconstateerd dat gebeurtenissen 
zoals bijvoorbeeld in Polen een verdere ontspanning 
onmiskenbaar vertragen. 

Toelichting 

Zie onze toelichting bij  VI  c over Afghanistan, 
die op  analogs  wijze hierop van toepassing is. 

AMENDEMENT 4041 

Indieners : A.G. van Gent e.a. 
Woordvoerder : A.G. van Gent 
Plaats in concept: Hfst.  VI  k 
Democraat 5-A blz.29, linkerkolom 

Betreft : vervanging. 

Voorstel 

De voorgestelde toevoeging "Nuchtere en zakelijke 
t/m worden bezien." vervangen door: 

De defensieuitgaven dienen niet in de eerste plaats 
gebaseerd te zijn op een gefixeerd percentage van 
overheidsuitgaven of nationaal inkomen. 
D'66 wijst dan ook de in het kader van het lange-
termijn defensieprogramma overeengekomen percentage 
van een jaarlijkse stijging der defensieuitgaven met 
39- af. Het oprecht streven naar wapenvermindering 
valt niet te combineren met groei van militaire 
uitgaven. D66 aanvaardt als doelstelling de groei 
zo spoedig mogelijk om te buigen naar 0%. 
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AMENDEMENT 4042 

Indieners : Eko Huisman e.a. 
Woordvoerder : Wim Hebly 
Plaats in concept: Hfst.  VI-k, blz. 29, linkerkolom 
Democraat 5-A 

Betreft : schrappen 

Voorstel 

Schrappen: "Nuchtere en zakelijke beoordeling van de 
veiligheidssituatie ... t/m worden bezien." 

Toelichting 

De toevoeging  (VI-k) duidt op een ons inziens on- 
eigenlijk motief om toch de uitvoering van nieuwe 
kerntaken (kernwapens) niet uit te sluiten in Neder- 
land (West-Europa) Een nuchtere en zakelijke beoor- 
deling van de veiligheidssituatie alleen lijkt ons 
voldoende maatstaf om te komen tot onze wens ter 
vermindering van de kernwapens op de hele wereld. 
Deze instelling van D'66 blijkt voldoende uit de  W i 

teksten van Hfst.VI paragraaf e t/m k (d t/m j in 
het verkiezingsprogramma '81-85). 

AMENDEMENT 4043 

Indieners : A.G. van Gent e.a. 
Woordvoerder : A.G. van Gent 
Plaats in concept:  VI  q: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Democraat 5-A blz. 30 rechterkolom. 

Betreft : schrappen. 

Voorstel 

De toevoeging "Relatie ontwikkelingssamenwerking en 
de Nederlandse economie .. . ' laten vervallen. 

Toelichting 

Het is reeds duidelijk gesteld dat de hulp in de eer- 
ste plaats gericht moet zijn op het ontwikkelingsland. 
In de aanvulling wordt gesuggereerd dat de belangen 
van de Nederlandse industrie en werkgelegenheid de 
eerste overweging moeten vormen. 
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MOTIE 1700 

Indieners : AAV-Utrecht en  ARV-Zuid-Holland 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.  VI-h 

0e ALV van 066, in vergadering bijeen op 17 juli 
1982 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat op 20 en 21 februari 1981 het O1 66 verkiezings-
programma '81-85 is vastgesteld, waarin in par.  
VI-h wordt gesproken van het "in de huidige om-
standigheden' niet aanvaardbaar zijn van het 
plaatsen van middellange afstandsraketten op 
Nederlandse bodem; 

- dat de omstandigheden" sindsdien wel degelijk 
zijn gewijzigd, o.a. zijn ontwapeningsbesprekingen 
gestart tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie op het gebied van middellange afstands-
wapens èn op het gebied van strategische wapens; 

constateert 

dat het Hoofdbestuur heeft besloten dat bovengenoemde 
paragraaf ongewijzigd wordt overgenomen in het 
verkiezingsprogramma '82-86 en derhalve niet 
amendeerbaar is; 

spreekt als haar mening uit 

dat ook in de huidige omstandigheden (juli 1982) 
niet aanvaard kan worden dat de middellange afstands- 
raketten op Nederlandse bodem worden geplaatst; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1701 

Indieners : Herman Schaper e.a. 
Woordvoerder: Herman Schaper/Jacob Kohnstamm 
Onderwerp : Kernwapens 

De ALV van O'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende, 

- dat 066 het oneens was, en nog steeds is, met het 
moderniseringsbesluit van de NAVO d.d. december 
1979; 

- dat 066 het standpunt van het Kabinet Van Agt  II  
heeft ondersteund om het plaatsingsbesluit uit te 
stellen, omdat 066 af wilde wachten: 
a. het verloop van de discussie binnen de NAVO 

over de totale nucleaire  problematiek in West- 
Europa en 

b, het verloop van de onderhandelingen over de 
middellange afstandswapens in  Geneve;  

spreekt als haar mening uit 

dat, indien van Nederland verlangd wordt om, voordat 
het verloop van de Geneefse onderhandelingen en de 
discussie binnen de NAVO daartoe aanleiding geeft, 
definitief ja of nee te zeggen tegen de plaatsing 
van kruisraketten op Nederlands grondgebied, het 
standpunt van D'66 niet anders dan nee ken zijn,  

MOTIE 1702 

Indieners : Afdeling Venray e.a. 
Woordvoerder : Henk Knol 
Onderwerp : NAVO-kernwapens 

0e Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

kennis genomen hebbende 

van de recente uitspraken van de Minister van Defensie 
betreffende de "No First  Use"  verklaring voor NAVO-
kernwapens, 

- dat deze uitlatingen in lijnrechte tegenspraak zijn 
met het 066-verkiezingsprogramma Hoofdstuk  VI-g, 
Anti-kernwapenbeleid, 

- dat de Minister eerder en met name op 21 november 1981 
tijdens de opmars naar Amsterdam, in het radio program-
ma "Z.I." zeer fatalistische uitspraken heeft gedaan 
ten aanzien van het anti-kernwapenbeleid en hiermee 
ernstige afbreuk heeft gedaan aan de geloofwaardigheid 
van het 066-verkiezingsprogramma, 

- dat in de periode van D'66 mede regeringsverantwoorde-
lijkheid in feite op geen enkel punt van het verkie-
zingsprogramma Hoofdstuk  VI  vooruitgang is geboekt of 
beleidsintenties kenbaar zijn geworden, 

is van mening 

- dat er geen enkel misverstand over mag bestaan dat 
066 als progressieve partij ook na de verkiezingen 
alleen aan een Kabinet deelneemt dat een krachtig 
anti-kernwapenbeleid zal uitvoeren en dat in zijn 
buitenlands beleid zal streven tot het doorbreken van 
de bestaande Oost-West blok verhoudingen (Hoofdstuk  
VI-f) 

en nodigt het hoofdbestuur van 0'66 uit 

te komen met een verkiezingscampagne dat de bovenstaande 
kritiek en mening weergeeft en de campagne niet te laten 
overheersen door de sociaal en economische vraagstukken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Mnmre 1702  

Indieners : regio Utrecht 
Woordvoerder: H.A. Kolkman 
Onderwerp : Kernbewapening; standpunt van D'66 

in de regeerperiode 1982-1986. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

dat een kernwapènoorlog steeds dreigender naderbij 
komt, maar dat ook de weerstand tegen kernwapens in 
de gehele wereld steeds groter wordt, 

spreekt als haar mening uit 

dat D'66 de plaatsing van nieuwe kernwapens in 
Nederland onvoorwaardelijk moet afwijzen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 1  
en gaat over tot de orde van de dag 
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MOTIE 1730 

Indieners : AAV- Assen en AAV-Roden 
Woordvoerder 
Onderwerp : Lijsttrekker 

De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli  1982, 

overwegende 

- dat in de periode vddr de verkiezingen het gezicht 
van de partij in zeer sterke mate wordt bepaald door 
de lijsttrekker, 

- dat ni de verkiezingen dit in hoge mate het geval is 
voor de fraktieleider in de Tweede Kamer, 

- dat het voor het funktioneren van de partijdemokratie 
van uitermate veel belang moet worden geacht dat ook 
na de verkiezing de lijsttrekker voor de verschillende 
partij-organen aanspreekbaar blijft, bijvoorbeeld over 
het tijdens de formatie gevoerde beleid, 

spreekt als haar mening uit 

- dat het funktioneren van de lijsttrekker na de ver-
kiezingen als fraktieleìder in de Tweede Kamer de 
voorkeur verdient boven het toetreden tot het Kabinet, 

de kandidaat-lijsttrekkers 

- zich op dit punt vddr de stemming in deze Algemene 
Ledenvergadering eenduidig uit te spreken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1731 

Indieners : Hans Peter Sprong e.a. 
Woordvoerder : Hans Peter Sprong 
Onderwerp : Lijsttrekker 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

- dat D'66 een voorstander is van een politiek gewichtig 
parlement, waarvoor de aanwezigheid van de politieke 
leiders in dit parlement noodzakelijk is, 

- dat de strijd, die de lijsttrekkers of partijleiders 
in da verkiezingstijd voeren, nadelige gevolgen 
schijnt te hebben voor latere samenwerking in één team, 

To1, -H- 

- de lijsttrekkers c.q. partijleiders van D'66 en andere 
partijen te verzoeken om na de verkiezingen geen 
ministerschap te aanvaarden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1735 

Indieners : AAV-Muiden/Muiderberg 
Woordvoerder : Yvonne van Wagensveld 
Onderwerp : Vrouwelijke ministers 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1902, 

overwegende 

- dat in het huidige en het vorige Kabinet, waaraan 
D66 deelneemt en deelnam, slechts één vrouwelijke 
(CDA)minister aanwezig is en was, 

- dat erkend wordt dat er een maatschappelijke achter-
stand van vrouwen bestaat, 

- dat dit echter niet de samenstelling van het huidige 
en vorige kabinet kan rechtvaardigen, 

spreekt als haar mening uit 

- dat 066 voor een volgend Kabinet, waaraan door 066 
zal worden deelgenomen, "nog meer' vrouwelijke 
ministers dient voor te dragen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1736 

(zie volgende blz.) 

MOTIE 1737 

Indieners : regio Zuid-Holland 
Woordvoerder: M.H.J,J. Vissers 
Onderwerp : regeringsçombinatie 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

dat de concept strategie resolutie van het Hoofdbe-
stuur, ten behoeve van de ALV te Amersfoort op 17 
juli a.s. , onder meer spreekt over een regerings-
combinatie D' 66/PvdA/VVD, 

overwegende voorts 

dat da kans op verwezenlijking van zo'n regerings-
combinatie op korte termijn niet groot is; 

van oordeel zijnde 

dat de wenselijkheid van zo'n regeringscombinatie 
wel groot is; 

is van mening 

dat D'66 een belangrijke functie kan vervullen binnen 
de samenwerking met PvdA en VVD; 

draagt het Hoofdbestuur, de Tweede-Kamerfractie en 
de Adviesraad op 

met grote voortvarendheid de mogelijkheden te onder-
zoeken tot samenwerking op landelijk niveau tussen 
D'66, PvdA en VVD, opdat regeringssamenwerking 
tussen deze drie partijen binnen enkele jaren te 
verwezenlijken is; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 1736 

Indieners : Afdeling Weesp 
Woordvoerder Ko Anthonisse 
Onderwerp Aftreden Kabinet-Van Agt 11/Optreden 

Kabinet-Van Agt  III  

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

2. de mogelijkheden te onderzoeken om bij de volgende 
Tweede-Kamerverkiezingen alle leden van D'66 in de 
gelegenheid te stellen hun mening over de te formu-
leren partij-politieke strategie te geven via het 
houden van een schriftelijke raadpleging in "De 
Democraat', 

3. over beide onderzoeken binnen 6db jaar te rapporteren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

- dat de ALV zich voor de Tweede-Kamerverkiezingen in 
1981 door middel van een strategie-resolutie heeft 
uitgesproken tegen een regeringscoalitie van CDA, VVD 
en D66 en een eerste voorkeur heeft uitgesproken voor 
een coalitie van PvdA, CDA en D66, 

- dat genoemde voorkeurscoalitie aanvankelijk tot stand 
gebracht is (zgn. Kabinet-Van Agt  II)  

- dat na het terugtreden van de PvdA uit deze coalitie 
vervolgens een minderheidscoalitie van CDA en D'66 tot 
stand is gekomen met de-facto gedoogsteun van de VVD 

r (zgn. Kabinet-Van Agt  III)  

-- dat laatstgenoemd kabinet tot stand is gekomen in het 
vooruitzicht van vervroegde verkiezingen te houden 
vddr Prinsjesdag 1982, 

betreurt het feit dat 

- de PvdA-bewindslieden zich uit het Kabinet-Van Agt  II  
hebben teruggetrokken en dat het niet mogelijk is 
gebleken deze breuk te herstellen, 

- met betrekking tot de deelname van D'66 aan het minder-
heidskabinet CDA/D'66 niet vooraf advies is gevraagd 
aan de ALV of aan de Adviesraad, 

- 066 met het CDA een minderheidskabinet heeft gevormd 
en dat niet gekozen is voor een demissionaire status 
van het Kabinet-Van Agt  II,  

MOTIE 1780 

Indieners : Afdeling Weesp 
Woordvoerder Ko Anthonisse 
Onderwerp Organisatie partij/funktioneren Hoofd-

bestuur 

De Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

- dat de organisatie van de Partij, waaronder meebegre-
pen positie en funktioneren van het hoofdbestuur, de 
afgelopen maanden binnen de partij ter diskussie is 
gesteld, 

- dat het in verband met de voor de verkiezingen te 
leveren inspanningen ongewenst is deze diskussie vddr 
8 september te voeren, 

- dat echter deze diskussie na 8 september wel gevoerd 
dient te worden, 

draagt het hoofdbestuur op 

tijdig, ter behandeling door de eerste ALV  ná  8 septem-
ber, een notitie over het gevoerde beleid uit te brengen, 

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

wnmw i7P 

ndieners : Maarten Engwirda e.a. 
woordvoerder : Maarten Engwirda 

I Onderwerp : Strateieresolutie 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

van mening 

- dat de kiezers meer invloed dienen te krijgen op de 
politieke samenstelling van de Regering, waardoor 
tevens de kabinetsformatie zou kunnen worden bespoe- 
digd, 

- dat daarnaast de leden van D'66 meer invloed dienen 
te krijgen op de formulering van de partij-politieke 
strategie van de partij, 

verzoekt het hoofdbestuur 

1, de mogelijkheden te onderzoeken voor het nemen van 
initiatieven, teneinde te bereiken dat de kiezers 
zich bij Tweede-Kamerverkiezingen niet alleen kunnen 
uitspreken over de keuze van hun volksvertegenwoordi- 
ger, maar ook over de wenselijke samenstelling van de 
te vormen regering, 



strategie resolutie 
AMENDEMENT 1008 

der V_Frielndm van n 
Onderwerp : Strategieresolutie vanaf overweging 4 
Voorstel : Schrappen vanaf overweging 4 en vervang~  

AMENDEMENT 1001 en door: 

Indieners : AAV-Emmen Besluit, - 

Woordvoerder: M.J. Augusteijn-Esser 
Onderwerp : strategieresolutie, Overweging 1 dat D1 66 tot een coalitie wil toetreden indien er vol~ 

: In overweging 1: - doende waarborgen bestaan voor een progressief beleid 

een progressief beleid' vervangen door " een zo 
progressief mogelijk beleid" 

zoals D'66 dat in haar verkiezingsprogramma heeft ver-
woord 

-' 

- AMENDEMENT 1009 

AMENDEMENT 1002 Indieners AAV-Amersfoort - 
Woordvoerder: Jelle ledema 

Indieners : AAV_Baskoop Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Overweging 4 
Woordvoerder. Rob Kruit Voorstel : Concepttekst vanaf Overweging 4 
Onderwerp : Strategieresolutie, Overweging 3 - schrappen en vervangen door: 
Voorstel : Schrappen Overweging 3 

Besluit, 

dat D66 na de verkiezingen alleen zal deelnemen aan 
die coalitie, die uitvoering van het D'66-programma 

AMENDEMENT 1003 in ruime mate waarborgt. Daarbij zal speciaal gelet 
worden op de onder punt 3 bij de overwegingen 

- Indieners : AAV-Almelo genoemde punten. - 

Woordvoerder: Herman Kemperink 
Onderwerp : Strategieresolutie, Overweging 3. AMENDEMENT 3010 
Voorstel : Na " ... de visie van D1 66 op: " 

- toevoegen: - - Indieners : AAV-Almelo - 

- - Woordvoerder: Herman Kemperink 
- verdergaande democratisering van de samenleving," Onderwerp : Strategieresolutie, vanaf Overweging 4 

Voorstel : vanaf Overweging 4 schrappen en - - 

AMENDEMENT 1004 
vervangen door: 

- - - 
Indieners : Jan Vis e.a. 
Woordvoerder: Jan Vis - 

Onderwerp : Strategieresolutie Overweging 3  

4. dat b'66 de kans op het voeren van een vernieuwend 
beleid, met de PvdA als het meest voor de hand 

liggend ziet; 

- - - 
- - AMENDEMENT 1011 

Voorstel :,Na emancipatiebeleid" toevoege-n: 
-- - - - - 

"- het democratiseringsbeleid" - 

- Indieners : Joke Staal e.a. 
- - Woordvoerder: Joke Staal 

Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Overweging 4 

AMENDEMENT1005 Voorstel : Schrappen vanaf Ovmweging 4 en vervangen 
door: 

Indieners : ARV Utrecht - 

Woordvoerder: Jos Elbers - 

Onderwerp : Strategieresolutie, Overweging 3 
Voorstel : Tussen "sociaal-economisch beleid" en -- 

besluit - 

A. dat D'66 in de komende regeerperiode alleen zal 
deelnemen aan een meerderheidskabinet met een pro-
gressief beleid, waarin de visie van D1 66 duidelijk 

- - "zoals" toevoegen: 
- 

is verwoord; - -- 

B. dat indien de vorming van een merderheidskabinet 

waarin met name het werkgelegenheidsbeleid," 
_________________________________________________________ 

met een progressief beleid niet mogelijk blijkt, 
D'66  moat  afzien van verdere medewerking tot 

- kabinetsvorming; - 

- - AMENDEMENT- 1006 

Indieners :  ARV  Utrecht 
Woordvoerder: Ad Bestman - 

Onderwerp -: Strategieresolutie, Overweging 3 
Voorstel : Na "het emancipatiebeleid" toevoegen 

in brede zin," - - - 

AMENDEMENT1007 

Indieners :  ARV.  Utrecht - 

Woordvoerder: Jos Elbers - 

Onderwerp : Strategieresolutie, Overweging  
Voorstel Aan de genoemde punten toevoegen: 

- informatiebeleid en -technologie, " 

-- - AMENDEMENT1012 

Indieners :  ARV  Utrecht 
woordvoerder: Verry van Rossum - 

Onderwerp : Strategieresolutie, Overweging 4 en 5 
Voorstel : Overweging 4 en 5 schrappen en 

vervangen door-: 

4 dat de plaats van D'66 in het politieke 
krachtenveld uit deze visie voldoende duidelijk 
af te leiden is; 



---  

19 
I:  

Indieners : AAV-Emmen 
Woordvoerder: N.J. Augusteijn-Esser 
Onderwerp Strategieresolutie Overweging 5 
Voorstel : Overweging 5 schrappen 

AMENDEMENT 1014 

Indieners : ARVIJsselmeerpOlders 
Woordvoerder: Luuk van der Veen 
Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Overweging 5 
Voorstel Vanaf Overweging 5 schrappen en ver-

vangen door: 

Besluit, 

dat 066 bereid is tot iedere colaitie toe te treden, 
indien er voldoende waarborgen zijn voor een beleid 
Zoals 006 dat voorstaat, 

AMENDEMENT 1017 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder: Dick Gerdzen 
Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Overweging 5. 
Voorstel : vanaf Overweging 5 schrappen en 

vervangen door: 

A) dat D66 slechts Zal deelnemen aan die regerings-
combinatie, die zénder 066 geen parlementaire 
meerderheid heeft, 

B) dat D'66 slechts in die combinatie zitting zal 
nemen, waarvan verwacht mag worden, dat zij 
politieke en maatschappelijke vernieuwing zal 
nastreven, 

C) dat in dit kader de voorkeur van 066 uitgaat 
naar een regeringscombinatie met VVD en PvdA. 

AMNNnPMNNT loin  

AMENDEMENT 1015 

Indieners : AAV-Rijswijk 
Woordvoerder: Hans Richters 
Onderwerp : Strabegieresolutie, vanaf Overweging 2 
Voorstel : Schrappen Overwegingen 2 en 5, 

Besluit A vervangen door Overweging 2, 
zodat er komt te staan: 

Besluit, 

A. dat D'66 geen enkele democratische partij op 
voorhand uitsluit van regeringssamenwerking; 

B. dat D66 een voorkeur uitspreekt voor één der 
combinaties D66/CDA/PvdA of D'66/VVD/PvdA,  

Indieners : AAV-Utrecht 
Woordvoerder: J.M. Schonk 
Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Overweging 5. 
Voorstel : Vanaf Overweging 5 concepttekst 

schrappen en vervangen door: 

Is van mening, 

dat om politieke en programmatische redenen de tot-
standkoming van een kabinet WD/CDA/D'66 ongewenst 
is, 

Besluit, 

te streven naar de totstandkoming van een kabinet 
van CDA/PvdA/D'66 of WD/PvdA/D'66, 

AMENDEMENT 1019 

AMENDEMENT 1016 

Indieners : Erik van der Hoeven e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Overweging S 
Voorstel : Vanaf Overweging 5 schrappen en ver-

vangen door: 

5. dat in elke regeringscombinatie waarin D'66 ver-
tegenwoordigd is, D66 een redelijk uitzicht moet 
hebben op verwezenlijking van haar programma; 

6. dat D66 in een kabinet met de PvdA de brugpositie 
inneemt, en daardoor in zon kabinet uitzicht heeft 
op verwezenlijking van een belangrijk deel van haar 
programma; 

7. dat in een coalitie waarin D'66 in een vleugelposi-
tie zit, verwezenlijking van een belangrijk deel 
van het programma alleen mogelijk is, wanneer de 
beide andere partijen D'66 nodig hebben voor het 
vormen van een parlementaire meerderheid; 

Besluit, 

A. dat D'66 een voorkeur uitspreekt voor een coalitie 
waarin de PvdA vertegenwoordigd is; 

B. dat een coalitie D66/CDA/VVD alleen door D'66 zal 
worden overwogen indien de beide andere partijen 
samen minder dan 75 kamerzetels behalen,  

Indieners ARV's Drenthe, Groningen, Noord-Holland 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Overweging 5 
voorstel Schrappen vanaf Overweging 5 en ver-

vangen door: 

Besluit, 

A. dat D66 uitsluitend streeft naar één der combi-
naties D66/WD/PvdA of D66/CDA/PvdA; 

B. zo dit niet te verwezenlijken is, zal D1 66 een 
constructieve oppositie voeren, 

AMENDEMENT 1020 

Indieners : AAV Weesp 
Woordvoerder: Hans Douma 
Onderwerp : Strategieresolutie, Overweging 5 
Voorstel : Overweging 5 schrappen en vervangen 

door: 

5. dat D66 de mogelijkheid tot het voeren van een 
progressief beleid in één der combinaties 
D'66/CDA/VVD Of D'66/CDA Of D'66/VVD, 
onvoldoende acht; 

AMENDEMENT 1021 

Indieners : AAV-Nuiden en AAV-Amstelveen 
Woordvoerder: Aat Breukhoven 
Onderwerp : Strategieresolutie Overweging 5 
Voorstel : na .......in één kabinet de tekst 

wijzigen in: 

11  .uitqesloten acht;' 
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AMENDEMENT 1022 

Indieners : AAV-Breda 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Strategieresolutie Overweging 5 
Voorstel : na " .....in één kabinet de tekst 

wijzigen in: 
op grond van de huidige politieke situatie 
uitgesloten acht;" 

AMENDEMENT 1023 

Indieners : AAV-Boskoop 
Woordvoerder : Rob Kruit 
Onderwerp : Strategieresolutie, Overweging 5 

Voorstel : Schrappen overweging 5 en vervangen door: 

5. dat D'66 de kansop het voeren van een progressief 
beleid met CDA en VVD niet aanwezig acht; 

AMENDEMENT 1024 

Indieners ;  ARV  Utrecht 
Woordvoerder: Verry van Rossum 
Onderwerp : Strategieresolutie, Besluit A t/m C 
Voorstel : Besluit A t/m C schrappen en 

vervangen door: 

Besluit, 

dat D'66 slechts tot een coalitie kan toetreden 
indien er voldoende waarborgen bestaan voor een 
progressief beleid, zoals D66 dat voorstaat, 

AMENDEMENT 1025 

Indieners : AAV-Haarlem/Bloemendaal 
Woordvoerder: Ewout Cassee 
Onderwerp : Strategieresolutie vanaf Besluit A 
Voorstel : A t/m C schrappen  an  

vervangen door: 

A. dat D'66 zich uitspreekt voor één der combinaties 
D'66/CDA/PvdA of D'66/VVD/PvdA; 

B. dat D'66 slechts tot één van deze coalities kan 
toetreden, indien er voldoende waarborgen bestaan 
voor een progressief beleid zoals D'66 dat voor-
staat; 

C. dat, mochten da beide onder A. genoemde combi-
naties niet te realiseren zijn, door D'66 wordt 
gekozen voor het voeren van een constructieve 
oppositie; 

AMENDEMENT 1026 

Indieners : AP.V Zuid-Holland 
Woordvoerder: Arend Meerburg 
Onderwerp : Strategieresolutie Besluit A 
Voorstel : Besluit B wordt C, C wordt D 

Besluit A schrappen en vervangen door: 

A. dat D'66 een voorkeur uitspreekt en zich sterk 
zal maken voor de combinatie D'66/PvdA/VVD, en 

B. als dit niet mogelijk blijkt, de tweede voorkeur 
uitgaat naar de combinatie D'66/PvdA/CDA. 

AMENDEMENT 1027 

Indieners : AAV Weesp 
Woordvoerder: Hans Douma 
Onderwerp : Strategieresolutie, Besluit A. 
Voorstel : Besluit A schrappen en vervangen door: 

A. dat D66 een voorkeur uitspreekt voor één der 
volgende combinaties in rangorde van voorkeur: 
1. D66/PvdA/VVD 
2. D'66/PvdA/CDA, 
beide zo mogelijk aangevuld met de PPR; 

AMENDEMENT 1028 

Indieners : AAV-Hoskowp 

Woordvoerder: Rob Kruit 
Onderwerp : Strategieresolutie, Besluit B en C 
Voorstel : Besluit B en C schrappen en vervangen 

door: 

B.dat D'66 deelname aan een coalitie met CDA en VVD 
niet zal overwegen, 

AMENDEMENT 1029 

Indieners :  ARV  Gelderland 
Woordvoerder: Hendrik de Jong 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : toevoegen aan Besluit B na "zijn 

gebleken: 
en nadat daarvan verslag is gedaan aan een daartoe 
bijeengeroepen ALV, die zich tevens uitspreekt over 
de wenselijkheid van mogelijke andere coalities. 

AMENDEMENT 1030 

Indieners : Regio Limburg 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Strategieresolutie Besluit B 
Voorstel aan besluit B na "...zijn gebleken," 

toevoegen: 
zulks ter beoordeling van een daartoe bijeenge-
roepen Algemene Ledenvergadering;" 

AMENDEMENT 1031 

Indieners : AAV Weesp 
Woordvoerder: Ko Anthonisse 
Onderwerp : Strategieresolutie, Besluit C 

Voorstel : In besluit C schrappen: 

"onder B genoemde" 

AMENDEMENT 1032 

Indieners Jan Vis e.a. 
Woordvoerder: Jan Vis 
Onderwerp : Strategieresolutie Besluit C 
Voorstel : Schrappen besluit C en vervangen door: 

C. dat de beslissing inzake toetreding tot een onder 
B genoemde coalitie slechts genomen ken worden door 
een daartoe bijeen te roepen Algemene Ledenver-
gadering, 
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AMENDEMENT 1033 

Indieners R. Kooman e.a. 
Woordvoerder: R. Kooman 
Onderwerp : Strategieresolutie Besluit C 
Voorstel : aan besluit C na " ..zoals D 1 66 dat voor-

staat,' toevoegen: 

en een speciale ALV zich hierover heeft kunnen 
uitspreken, 

AMENDEMENT 1034 

Indieners : AAV Emmen 
Woordvoerder: M .J. Augusteijn-Esser 
Onderwerp : Strategieresolutie besluit C 
Voorstel Besluit C na "indien" schrappen en 

vervangen door: 

een regeeraccoord bet D '66-programma in vol-
doende mate tot zijn recht komt," 

Indieners : AAV-Renkum 
Woordvoerder: Boudewijn Staffhorst 
Onderwerp : Strategieresolutie na besluit C 
Voorstel : Na besluit C toevoegen: 

D. dat D'66 bij een onverhoopt totstandkomen van een 
regering VVD/CDA zich zal voorbereiden op het 
voeren van een oppositie gegrondvest op het eigen 
verkiezingsprogramma van D'66, 

AMENDEMENT 1036 

Indieners : AAV Boxmeer 
Woordvoerder: J .G.H. de Vaan 
Onderwerp : Strategieresolutie na Besluit C. 
Voorstel : Na Besluit C toevoegen: 

D. dat D'66 niet zal deelnemen aan een eventueel 
kabinet D66/CDA/VVD indien CDA en VVD tezamen 
meer dan 75 zetels in de Tweede Kamer bezetten 

AMENDEMENT 1037 

Indieners : AAV-Boskoop 
Woordvoerder: Rob Kruit 
Onderwerp : Strategieresolutie na besluit C. 
Voorstel : Toevoegen: 

D. dat indien de kamerfractie na de verkiezingen 
van 8 september a.s. niet tenminste op de huidige 
sterkte terugkeert, 066 niet zal deelnemen aan 
een regering van welke samenstelling dan ook,  

MOTIE 2001 

Indieners : Harry van Woerden e.a. 
Woordvoerder: Harry van Woerden 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : Concept-tekst schrappen, als volgt 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 17 juli 1982, 

Overwegende, 

- dat 066 een vierde politieke stroming met een eigen 
identiteit kan blijven door zich niet alleen vooruit- 
strevend, maar ook, consequent onafhankelijk op te 
stellen; 

- dat een strategieresolutie de uitspraak van de 
kiezers negeert; 

- dat pas na de verkiezingen tijdens de onderhandeling- 
en duidelijk wordt met welke partijen ons programma 
zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd; 

- dat een strategieresolutie de positie van D'66 bij 
de onderhandelingen verzwakt; 

- dat D'66 momenteel deel uitmaakt van een kabinet, 
dat in de strategieresolutie t.b.v. de verkiezing- 
en in mei 1981 niet eens is genoemd; 

Is van oordeel, 

dat onderhandelingen met andere partijen c.q. uit-
spraken over een eventueel te vormen kabinet het beste 
plaats kunnen vinden  ná  de verkiezingen op basis van 
de stemmenverhouding, 

Besluit, 

voorafgaande aan de verkiezingen geen uitspraak te 
doen over met welke partijen(combinaties) regerings-
verantwoordelijkheid kan worden gedragen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indieners :  ARV-Zeeland 
Woordvoerder: J .L.A.  Boogerd-ouaak 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : gehele tekst vervangen door: 

Overwegende, 

- dat 066 als progressieve partij is opgericht om 
starre dogmatische politieke verhoudingen te ver-
anderen; 

- dat een progressieve veranderingsgezinde partij 
meer dan ooit nodip is om de zo noodzakelijke maat-
schappelijke veranderingen doorgevoerd te krijgen; 

Constaterende, 

- dat D66 een programmatische partij is met een uit- 
stekend programma om de problemen van de jaren '80 
te lijf te gaan; 

- dat van dit programma de volgende onderdelen hoofd- 
lijnen van beleid dienen te worden: 
+ het sociaal-economisch beleid zoals neergelegd in 

Perspectief '86 
+ het emancipatiebeleid 
+ het milieu- en energiebeleid 
+ het vrede- en veiligheidsbeleid 



Besluit, 

- dat deze hoofdlijnen dienen te worden neergelegd in 
- een kort manifest en aan de kiezer dienen te worden 
voorgelegd; 

- dat daarnaast uitgangspunten en doelstellingen van 
D'66 hoofdzaak van de campagne zullen vormen; 

Besluit voorts, 

dat D'66 bereid is deel te nemen aan iedere regering 
die deze hoofdlijnen van beleid wil uitvoeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2003 

Indieners : AAV-Emmen 
Woordvoerder : N.J. Augusteijn-Esser 
Onderwerp : Strategieresolutie 

Voorstel : Concept-tekst geheel vervangen door: 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

- dat in de komende regeerperiode D'66 bereid is mede-
verantwoordelijkheid te dragen voor het te voeren 
beleid, 

- dat D'66 geen enkele democratische Partij van tevoren 
wil uitsluiten van regeringssamenwerking, 

- dat bij deze samenwerking het verkiezingsprogramma 
van D'66 uitgangspunt zal zijn bij de te voeren 
onderhandelingen, 

- dat slechts overeenstemming over samenwerking kan 
worden bereikt met andere partijen op basis van dit 
programma, 

besluit 

A. geen voorkeur uit te spreken over welke regerings-
combinatie dan ook; 

B. slechts met die partijen regeringsverantwoordelijk- 
heid aan te gaan die bereid zijn in een regeerakkoord 
in voldoende mate recht te doen aan de volgende 
punten in het D'66-programma: 
- het sociaal-economisch beleid (Perspectief '86) 
- het emancipatiebeleid 
- het milieu- en energiebeleid 
- het vrede- en veiligheidsbeleid, 

en -gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2004 

Indieners : René de Leeuwe e.a. 
Woordvoerder: René de Leeuwe 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : Concept-tekst geheel vervangen door 

De ALP van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 17 juli 1982, 

Overwegende, 

- dat Nederland zich in een ernstige crisis bevindt en 
dat er een kabinet dient te worden gevormd dat ken 
steunen op een ruime meerderheid in het parlement; 

- dat 066 een onafhankelijke progressieve partij is, 
die bereid is regeringsverantwoordelijkheid te 
dragen; 

- dat voor D1 66 de visies, zoals neergelegd in het 
Beleids- en Verkiezingsprogramma, als uitgangspunten 
dienen te gelden; 

Is van oordeel, 

- dat D'66 geen blokkades dient op te werpen tegen 
partijen en/of combinaties van partijen; 

- dat door het uitspreken van voorkeuren en/of het uit-
sluiten van partijen en/of combinaties van partijen, 
voorbij wordt gegaan aan de uitspraak van de kiezer; 

Besluit, 

dat D'66 alleen tot een coalitie zal toetreden wanneer 
er garanties zijn voor een progressief en realistisch 
beleid, en wanneer de uitgangspunten van D'66 daarin 
duidelijk herkenbaar zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2005 

Indieners :  ARV-Brabant en AAV-Eindhoven 
Woordvoerder 
Onderwerp : Strategieresolutie 

Voorstel : Concept-tekst geheel vervangen door: 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

- dat de partij zich in eerste instantie dient bezig te 
houden met het vastleggen van een beleid, d.w.z. het 
formuleren van kernpunten uit haar partijprogramma, 
waarmee D'66 zich duidelijk kan profileren, 

- dat D'66 zich daarbij niet bij voorbaat vastlegt op 
mogelijke regeringscombinaties, maar de taktiek na de 
verkiezingen bepaalt in onderhandelingen met andere 
partijen, op basis van dit beleid, 

- dat regeringsverantwoordelijkheid in principe niet 
wordt uitgesloten, 

- dat slechts dan deelgenomen kan worden aan een rege-
ring, als er voldoende waarborgen zijn, dat ook de 
visie van D'66 duidelijk tot uitdrukking komt in het 
regeerakkoord, 

en gaat over tot de orde van de dag 

MOTIE 2006 

Indieners : M.H.J.J. Vissers e.a. 
Woordvoerder: A.E .Koningsveld-den Ouden 
Onderwerp : Strategieresolutie 

De ALP van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

- dat in de komende regeerperiode een progressief 
beleid dient te worden gevoerd door een kabinet 
dat kan steunen op een ruime meerderheid in het 
parlement, 

- dat D'66 als progressieve partij een zelfstandige 
positie in de Nederlandse politiek inneemt, 

- dat het van belang is om invloed op het beleid te 
blijven uitoefenen als drager van regeringsverant-
woordelijkheid, 

- dat het in de huidige politieke verhoudingen niet 
juist is en niet in het landsbelang om partijen of 
combinaties van partijen voor regeringssamenwerking 
uit te sluiten, 
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besluit het volgende, MOTIE 2008 

A. 066 zal de verkiezingen van 8 september 1982 Indieners :  ARV-Zeeland 
ingaan als zelfstandige progressieve partij, Woordvoerder : J.L.A. Boogerd-Quaak 
zonder zich vooraf vast te leggen op enige re- Onderwerp : Strategieresolutie 
geringscombinatie, noch enige regeringscombinatie 
uit te sluiten, Voorstel : Concept-tekst geheel vervangen door: 

B D'66 zal alleen dan van enige regeringscombinatie De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering 
deel uitmaken wanneer er in zon regeringscom- bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 
binatie voldoende waarborgen bestaan voor een 
progressief beleid, zoals D'66 dat voorstaat en overwegende 
D66 haar beleidsprogramma in voldoende mate in 
het regeeraccoord kan terugvinden. 1. dat in de komende regeerperiode een progressief 

beleid dient te worden gevoerd door een kabinet dat 
en gaat over tot de orde van de dag. kan steunen op een ruime meerderheid in het parle- 

ment, waarin 066 als onafhankelijke progressieve 

MOTIE 2007 partij bereid is verantwoordelijkheid te dragen; 

2. dat 066 voor dat beleid de volgende uitgangspunten 
Indieners : AAV-"De Ronde Venen" heeft: 
Woordvoerder: C.A.J. Houmes a. herverdeling van arbeid door middel van deeltijd- 
Onderwerp : Strategieresolutie arbeid en arbeidstijdverkorting, 

r Voorstel : Concepttekst geheel vervangen door: b. vernieuwing en versterking van de industrie, als 
voorwaarde voor het behoud van werkgelegenheid, 

De ALV van 066, in vergadering bijeen op 17 juli respektievelijk het scheppen van nieuwe werkgele- 
1982 te Amersfoort, genheid in de marktsector en ter financiering van 

(nieuwe) werkgelegenheid in de kwartaire sector, 
Overwegende, c. loon- en inkomensmatiging met gelijktijdige ver- 

mindering van de loon- en inkomstenbelasting, 
1. dat D'66 gezien haar verkiezingsprogramma een d. handhaving van de netto-netto-koppeling, 

duidelijk liberaal-progressieve partij is, e. een krachtig energiebesparings- en milieubeleid, 
2. dat voor de komende regeerperiode gestreefd waarbij niet moet worden uitgegaan van de schijn- 

moet worden naar een kabinet dat kan steunen tegenstelling: "milieu of werkgelegenheid', 
op een ruime meerderheid in het parlement, f, stilleggen van de kernenergiecentrales in Borssele 
waarin D'66 als onafhankelijke liberaal- en Dodewaard, zolang geen afdoende oplossing 
progressieve partij bereid is regeringsver- bestaat voor het geproduceerde afval, 
antwoordelijkheid te dragen; p. onder de huidige omstandigheden geen plaatsing van 

middel-lange-afstandsraketten op Nederlandse bodem, 
3. dat D'66 geen enkele democratische partij op h. krachtige stimulering van het emanciperen van 

voorhand uitsluit van regeringssamenwerking; mensen (mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, cul- 
4. dat deze samenwerking alleen mogelijk is turele minderheden,  etc.)  op het gebied van 

wanneer het regeeraccoord duidelijke overeen- onderwijskansen, werk en deelname aan de besluit- 
komsten vertoont met het door D'66 na te streven vorming, 
beleid en wel in het bijzonder m.b.t.: 
- het sociaal-economische beleid zoals neerge- Besluit, 
legd in Perspectief '86, dat D'66 slechts regeringsverantwoordelijkheid zal 

- het emancipatiebeleid, dragen, indien er voldoende waarborgen bestaan voor een 
- het milieu- en energiebeleid, progressief beleid zoals 066 dat voorstaat, en in 
- en het vrede- en veiligheidsbeleid; andere gevallen de oppositie niet zal schuwen, 

Is van oordeel, en gaat over tot de orde van de dag. 
5. dat de huidige problemen in Nederland slechts  

door een liberaal-progressief beleid kunnen 
worden opgelost; MOTIE 2009 

Besluit, Indieners : Joke Staal e.a. 

A. dat 066 zal streven naar een combinatie die Woordvoerder Joke Staal  : 

de uitvoering van het D'66-programma in vol- : Onderwerp Strategieresolutie 

doende mate mogelijk maakt; Voorstel : Concept-tekst geheel vervangen door: 

B. dat 066, indien dit na intensief overleg niet De Algemene Ledenvergadering van D1 66, in vergadering 
mogelijk is gebleken, een liberaal-progressieve bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 
oppositie zal voeren; 

overwegende 
en gaat over tot de orde van de dag. 

1, dat in de komende regeerperiode een progressief 
beleid dient te worden gevoerd door een kabinet dat - 

kan steunen op een ruime meerderheid in het parlement, 

2. dat 066 in zon kabinet als onafhankelijke progres- 
sieve partij bereid is verantwoordelijkheid te dragen, 

3, dat D'66 geen enkele democratische partij op voorhand 
uitsluit van regeringssamenwerking, 
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4. dat bij deze samenwerking in elk geval als criterium 
zal gelden de visie van D66 op: 
- het sociaal-economisch beleid 
- het emancipatiebeleid 
- het milieu- en energiebeleid 
- het vrede- en veiligheidsbeleid, 

besluit 

A. dat D66 in de komende regeerperiode enkel zal deel-
nemen aan een meerderheidskabinet met een progressief 
beleid, waarin de visie van D'66 duidelijk is 
verwoord, 

B. indien de vorming van een meerderheidskabinet met een 
progressief beleid niet mogelijk blijkt moet D'66 
afzien van verdere medewerking tot kabinetsvorming, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2010 

Indieners : AAV Eibergen 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : concept-tekst geheel vervangen door: 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

is van oordeel 

dat uitspraken van Jan Terlouw, gedaan in Elsevier's 
Weekblad, betreurenswaardig zijn en 

spreekt als haar mening uit 

dat: 

a. lijsttrekker, bewindslieden en kamerfracties 
veel nadrukkelijker en in alle duidelijkheid 
het eigen partijbeeld dienen te profileren, 

b. lijsttrekker, bewindslieden en kamerfracties 
dienen te streven naar een zo progressief mo-
gelijk beleid, bij voorkeur mèt PvdA, 

c. vddr de verkiezingen regeringscombinaties niet 
mogen worden uitgesloten, doch in onderstaande 
volgorde op hun practische haalbaarheid moeten 
worden getoetst: 
- D'66/PvdA/CDA of 066/PvdA/VVD, 
- D'66/PvdA of 066/CDA, 
- D'66/CDA/WD, 

d. als voldoende progressief beleid niet bereikt kan 
worden, 066 niet mag aarzelen voor de oppositie 
te kiezen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2011 

Indieners : Boudewijn Staffhorst a.a. 
Woordvoerder: Boudewijn Staffhorst 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : concept-tekst geheel vervangen door: 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

dat het emancipatorische karakter van de individuele 
ontplooiing van iedere burger een wezenlijk kenmerk 
van D'66 is, 

is van oordeel 

dat bij de drie (grote) voor de vorming van een 
kabinet in aanmerking komende politieke partijen 
elementen van deze individuele ontplooiing nog het 
meest terug te vinden zijn bij PvdA en VVD,  

spreekt als haar mening uit 

dat gestreefd moet worden naar het tot stand komen 
van een kabinet PvdA/VVD/D'66, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOT-IE, 2012 

Indieners : AAP Heemstede 
Woordvjerder: Hans Buurma 
Onderwerp : Strategieresolutie. 
Voorstel : Concept-tekst geheel vervangen door: 

Da Algemene Ledenvergadering van 066, in vergadering 
bijeen te Amersfoort op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

1. dat in de komende regeerperiode een progressief 
beleid dient te worden gevoerd, waarin 066 als 
een onafhankelijke partij bereid is verantwoor-
delijkheid te dragen; 

2. dat bij een beslissing omtrent het al dan niet 
deelnemen aan een regeringscoalitie, te nemen 
door de ALV, in elk geval als criterium zal 
gelden de visie van D'66 op: 
- het sociaal-economisch beleid, zoals neergelegd 
in Perspectief '86, 

- het emancipatiebeleid, 
- het milieu- en energiebeleid, 
- het vrede- en veiligheidsbeleid; 

3. dat alle mogelijkheden tot deelname van 066 
aan het na de verkiezingen te formeren kabinet 
op grond van het verkiezingsprogramma uitputtend 
dienen te worden onderzocht, doch dat een al naar 
gelang de omstandigheden en ontwikkelingen even-
tueel te preferen oppositierol van da partij niet 
afkeurenswaardig behoeft te zijn; 

4. dat de politieke situatie op dit moment  Diet  
vereist dat er op voorhand een negatief oordeel 
wordt uitgesproken over samenwerking van 066 
met andere partijen in welke combinatie dan ook; 

5. dat de politieke duidelijkheid wal vereist dat er 
een voorkeur wordt uitgesproken voor de regerings-
samenstelling die zij nastreeft; 

besluit 

a) dat er geen strategieresolutie wordt vastgesteld, 
inhoudend een uitspraak over het al dan niet 
aanvaardbaar zijn van enige regeringscombinatie 

b) dat een beslissing over het al dan niet met andere 
partijen gaan samenwerken in een na de verkie-
zingen te vormen kabinet door de ALV zal worden 
genomen na een toetsing van het onderhandelings-
resultaat daaromtrent aan het verkiezingsprogramma; 

c) dat de blokkade voor de samenwerking met de VVD 
in een regering die voor de laatste Tweede-Kamer-
verkiezingen is opgelegd thans geen betekenis 
heeft; 

d) dat er gestreefd dient te worden naar een 
progressief kabinet, waarvan de PvdA deel 
uitmaakt.; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 2013 MOTIE 2015 

Indieners : AAV_Delft Indieners : G.J.Wolffensperger e.a. 
Woordvoerder: C.J.  Peels  i Woordvoerder: 

Onderwerp : Strategieresolutie Onderwerp : Strategieresolutie 

Voorstel : Concept geheel vervangen door: Voorstel : Concepttekst geheel vervangen door: 

Overwegende, 

- dat 066 een progressieve partij is, die zich ten 
doel stelt een politiek te realiseren, waarbij het 
accent niet uitsluitend ligt op sociaal-economisch 
terrein, maar vooral ook op immateriëler zaken; 

- dat deze politiek uitsluitend gerealiseerd kan 
worden in coalities met partijen die over solida-
riteit, geestelijke vrijheid, milieu en vrede en 
veiligheid, ideeën koesteren die stroken met die 
van 066; 

- dat de kans op het realiseren van een dergelijke 
politiek met CDA en VVD tezamen en één kabinet zeer 
gering is te achten; 

- dat de D'66-politiek uitstekend via een oppositie- 
rol tot uitvoering kan komen (vgl. kabinetsperiode 
1977-1981) en die rol zeker geen tweede keus is; 

besluit 

- dat D66 uitsluitend zal kunnen meewerken aan 
coalitiekabinetten waarin partijen met een 
progressief programma de meerderheid hebben; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2014 

Indieners : Stijn Verbeeck e.a. 
Woordvoerder: Maarten Engwìrda 
Onderwerp : Strategieresolutie 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982; 

gehoord de discussie over de strategieresolutie; 

overwegende, 

dat D'66 tegenover de VVD, evenals tegenover andere 
politieke partijen een zakelijke houding dient in te 
nemen, waarbij de verkiezingsprogramma's en het Poli-
tieke gedrag in het verleden toetssteen is voor de 
nogelijkheden tot samenwerking in een regeringscoa-
litie; 

gelet op 

de inmiddels openbaar gemaakte verkiezingsprogramma's 
van VVD en CDA; 

constateert 

dat ernstige discrepantie bestaat tussen het programma 
van 066 en genoemd verkiezingsprogramma van da VVD 
onder meer m.b.t. de kerncentrales, 
de koppeling tussen minimum loon en minimumuitkeringen, 
het kernwapenstandpunt; 

van mening 

dat het standpunt van het CDA terzake voor tenminste 
tweeërlei uitleg vatbaar is; 

besluit 

dat dus de kans dat D'66 toe zal kunnen treden tot 
een CDA/VVD-coalitie zeer gering moet worden geacht; 

verzoekt de fractie 

om indien niettemin en onverhoopt toetreding tot een 
dergelijke coalitie zou worden overwogen, terzake 
pas beslissingen te nemen, gehoord een buitengewone 
ledenvergadering; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen op 17 juli 
1982 te Amersfoort, 

overwegende, 

1. dat D'66 een onafhankelijke progressieve partij is; 

2. dat in de komende regeerperiode een progressief 
beleid dient te worden gevoerd door een kabinet 
dat kan steunen op een ruime meerderheid in het 
Parlement, waarin 066 bereid is verantwoordelijk-
heid te dragen; 

3, dat D'66 geen enkele democratische partij uit-
sluit van regeringssamenwerking; 

4. dat bij deze samenwerking als criterium zal 
gelden de visie van D'66 op: 
- het sociaal-economisch beleid, zoals neergelegd 
in Perspectief 86, 

- decentralisatie- en democratiseringsbeleid, 
- het emancipatiebeleid, 
- het milieu- en energiebeleid, 
- het vrede- en veiligheidsbeleid; 

5. dat de Politieke duidelijkheid vereist dat de 
politieke partijen voor de verkiezingen een uit-
spraak doen over mogelijke samenwerking daarna; 

6. dat verwezenlijking van doelstelling en programma 
van D'66 onvoldoende kunnen worden gerealiseerd 
bij deelname aan een kabinet waaraan meerdere 
grote partijen van conservatieve signatuur 
deelnemen; 

besluit, 

te bevorderen dat een kabinet tot stand komt 
bestaande uit PvdA-D66-VVD of PvdA-D'66-CDA, 

en gaat over tot de orde van de dag 

MOTIE 2016 

Indieners : AIW Amstelveen 
Woordvoerder: D. Brouwer 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : concept-tekst geheel vervangen door: 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

dat  hat  maatschappij-vernieuwende karakter een 
wezenlijk kenmerk van D'66 is, 

is van oordeel 

dat D'66 zijn progressieve idee8n niet kan waarmaken 
in een kabinet van overwegend conservatieve signatuur, 

spreekt als haar mening uit 

dat 066 het deelnemen aan een kabinet waarin CDA en 
VVD gezamenlijk zitting hebben, uitsluit, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 2017 

Indieners : AAV-Dordrecht/ASV-Dre chtsteden 
Woordvoerder: Bert Vervoort 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel Concepttekst geheel vervangen door: 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 17 juli 1982, 

Overwegende, 

dat D'66 een progressief-liberale stroming in de 
Nederlandse politiek is en dient te blijven, 

Is van oordeel 

dat D'66 derhalve na de verkiezingen voor de 
samenstelling van een nieuwe Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op 8 september 1982 slechts 
daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor regerings-
beleid zal mogen dragen, indien voldo8nde garanties 
zijn geboden voor een progressief kabinetsbeleid; 

Besluit, 

uit tespreken dat deelname aan, c.q. gedoging van, 
een regering, samengesteld uit CDA, VVD en eventueel 
andere 'rechtse' partijen en D'66 onaanvaardbaar is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2018 

Indieners : AAV-Muiden 
Woordvoerder : Aat Breukhoven 
Onderwerp : Strategieresolutie 

Voorstel : Concept-tekst "besluit" vervangen door 

besluit 

- dat D'66 slechts regeringsverantwoordelijkheid zal 
aanvaarden, als het progressieve karakter van haar 
programma ook in het coalitieprogramma duidelijk 
herkenbaar aanwezig zal zijn, 

- dat hierbij in elk geval als criterium zal gelden de 
visie van D'66 op: 
• het sociaal-economisch beleid, zoals neergelegd In 
Perspectief '86 

• het emancipatiebeleid 
het milieu- en energiebeleid 

• het vrede- en veiligheidsbeleid, 

- dat dit pas gewaarborgd zal zijn, als een dergelijke 
coalitie een duidelijke progressieve meerderheid 
bevat, 

- dat dit betekent, dat zowel de coalitie D'66-PvdA-VVD 
als D'66-PvdA-CDA, bij voorkeur aangevuld met PPR, 
tot de mogelijkheden behoort, 

- dat een coalitie D'66-CDA-VVD uitgesloten wordt, 

- dat een CDA-VVD coalitie D'66 in de oppositie zal 
aantreffen, 

- dat geen enkele partij bij voorbaat wordt uitgesloten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 2019 

Indieners : AAV Amstelveen 
Woordvoerder: D. Brouwer 
Onderwerp : Strategieresolutie 
Voorstel : concept-tekst geheel vervangen door: 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

- dat centrale thema's van D'66 als geestelijke vrij-
heid, spreiding van macht, een gezond bedrijfsleven 
in een gezond milieu, de mens belangrijker dan het 
systeem, zorg voor zwakken en minderheden, op een 
duidelijke manier in het beleids- en verkiezings-
programma gestalte hebben gekregen, 

- dat het gewenst is dat zoveel mogelijk van het D'66 
programma onderdeel wordt van het programma van het 
volgende kabinet, 

- dat D'66 zich mede verantwoordelijk voelt voor de 
regeerbaarheid van het land ook in een tijd dat on-
aangename beslissingen moeten worden genomen, 

- dat in de komende kabinetsperiode ingrijpende 
besluiten moeten worden genomen, die een groot 
draagvlak in de bevolking vereisen, 

- dat daarom moet worden gestreefd naar een kabinet 
dat in het parlement op een ruime meerderheid kan 
rekenen, 

- dat een CDA/VVD combinatie onvoldoende garanties 
biedt voor een hervormingsgezind beleid, 

- dat de mate van invloed van D'66 in een CDA/VVD 
combinatie nagenoeg nihil moet worden geacht; 

besluit 

- dat D'66 na de volgende verkiezingen zal streven 
naar het tot stand komen van een kabinet yen PvdA, 
CDA en D'66, en als dit niet haalbaar blijkt, zal 
moeten worden nagegaan of een combinatie PvdA, VVD 
en D'66 mogelijk is; 

- zich bij een onverhoopt tot stand komen van een 
regeringscombinatie van VVD en CDA voor te bereiden 
op het voeren van een oppositie, die gegrondvest is 
op het eigen verkiezingsprogramma van D'66; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 2020 

Indieners : Maarten Engwirda  ea.  
Woordvoerder: Maarten Engwirda 
Onderwerp : Strategieresolutie 

De ALV van 066, in vergadering bijeen op 16 en 17 
juli 1982 te Amersfoort, 

van mening, 

- dat de kiezers meer invloed dienen te krijgen op 
de politieke samenstelling van de Regering, 
waardoor tevens de kabinetsformatie zou kunnen 
worden bespoedigd; 

- dat daarnaast de leden van D'66 meer invloed dienen 
te krijgen op de formulering van de partij-politieke 
strategie van de partij; 

verzoekt het Hoofdbestuur, 

1. de mogelijkheden te onderzoeken voor het nemen van 
initiatieven teneinde te bereiken dat da kiezers 

h zich bij Tweede-Kamerverkiezingen niet alleen 
kunnen uitspreken over de keuze van hun volksver-
tegenwoordiger, maar ook over de wenselijke 
samenstelling van de te vormen regering; 

2. de mogelijkheden te onderzoeken om bij volgende 
Tweede-Kamerverkiezingen alle leden van D'66 in 
de gelegenheid te stellen hun mening over de te 
formuleren partij-politieke strategie te geven 
via het houden van een schriftelijke raadpleging 
in De Democraat'; 

3. over beide onderzoeken binnen 96n jaar te 
rapporteren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Arvmrt' 0001  

Indieners : afdeling Enschede 
Woordvoerder: C.R. Cornelisse 
Onderwerp : Strategieresolutie. 

Voorstel 

kt Gehele concept-tekst vervangen door: 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 16 en 17 juli 1982, 

overwegende 

A dat het noodzakelijk is om hetgeen de partij graag 
wil veranderen in de Nederlandse politiek centraal 
te stellen; 

B. dat het natuurlijk zo is, dat wij dit altijd 
zullen moeten doen met andere partijen; 

C. dat wij af willen van allerlei etiketten die ons 
wel of niet aan een andere partij koppelen; 

D. dat wij een programma hebben dat elke toets der 
kritiek met glans kan doorstaan; 

E. dat gezien de huidige situatie de plannen gefor-
muleerd in Perspectief '86 daarvan de belang-
rijkste zijn, zowel voor het  lend  als voor de 
partij; 

F. dat gebleken is dat het niet voldoende is als 
dergelijke belangrijke veranderingen in een 
regeerakkoord staan; 

G. dat dus ook op die departementen, waar de 
grootste "belangen' van Perspectief '86 liggen, 
eigen mensen moeten komen te zitten; 

H. dat het niet onmogelijk is dat wij als gevolg van 
een tegenvallende verkiezingsuitslag nogal wat 
concessies moeten doen; 

I. dat wij vertrouwen hebben in de toekomstige 
fractie, maar als congres graag willen mee-
praten als heel veel concessies moeten worden 
gedaan; 

dat D'66 slechts aan enige coalitie zal deelnemen 
indien: 

1. de essentie van Perspectief '86 leidraad zal zijn 
voor het te voeren beleid; 

2. het emancipatie- zowel als het milieu- en energie-
beleid, als authentieke D'66-items nadrukkelijk 
gestalte kunnen krijgen; 

3. deze beleidsterreinen, gericht op fundamentele 
verandering en vernieuwing, bezet zullen worden 
door ministers en staatssecretarissen, door D'66 
te leveren; 

4. teruggekoppeld zal worden naar het Congres als 
t.a.v. bovenstaande afgeweken moet worden van 
de strekking daarvan; 

5. indien dit niet het geval is zal worden gekozen 
voor de oppositie 

en gaat over tot de orde van de dag. 



S - - ___________________ - 

I 

71 

's-Gravenhage, 9 juli 1982 

Beste demokraat, 

Als gekozen vertegenwoordig(st)er van d66 bent u hopelijk een geboren le- 
zer. Dikke enveloppen brengen Stapels stukken op uw bureau. Krant en tijd- 
schrift kunnen niet ongelezen blijven. 
Denkt d'66 daar dan nog iets aan toe te moeten voegen? 
Jazeker. Dat denkt, durft en doet het PSVI van d66. 
Wij stellen u voor: Voor de d'Raad. Een blad dat geheel gewijd wordt aan 
het lokale bestuursnivo. De gemeenteraad, eventueel de gewestraad (ver- 
lengd lokaal bestuur) , niet meer en niet minder. 
Voor de d 'Raad wil proberen u te voorzien van korte, bondige informatie 
ter ondersteuning van uw werk als raadslid, het werk van steunfrakties en 
fraktieassistenten. Voor de d'Raad wil daarnaast ruimte bieden voor opinie- 
vorming binnen d'66 over zaken op gemeentelijk nivo. 
Als u uw werk uit naam van d'66 goed wilt doen, hebt u dit blad misschien 
wel nodig. Als u zich abonneert, dan kan de redaktie gaan redigeren. 
De kosten zijn f 25,- voor de eerste vijf nummers (inklusief verzendkosten 
De redaktie streeft ernaar dat Voor de d'Raad zo spoedig mogelijk tenmin- 
ste 1 x per 2 maanden bij u in de bus rolt. U kunt rekenen op een omvang 
van 12-16 pagina's A4 per uitgave. 
Wij verzoeken u de bijgevoegde antwoordcoupon in te vullen en per omgaande 
op te zenden aan het PSVI-d'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Uw abonnementsgeld kunt u voldoen door overschrijving op postgiro 3909120 
t.n.v. de penningmeester PSVI-d'66 in Den Haag, met vermelding van d 'Raad. 
Voor de d 'Raad met uw coupon, zouden wij zeggen 

Met vriendelijke groet, 

de voorlopige redaktie 

o JA, u mag mij noteren als abonnee op Voor de d'Raad 
Het abonnementsgeld ad 1 25,- voor 5 opeenvol- 
gende nummers is/wordt heden door mij overge- 
maakt op postgiro 3909120 t.n.v. de penningmees- 
ter  PSVI d'66 in Den Haag r,oOU 
naam: lidm.nr.: 
adres: 

40ed ,-.r postkode: woonplaats: 

funktie binnen d66: 

- 0 Ik verzoek u ook een kennismakingsexemplaar van 
Voor de d'Raad kosteloos toe te zenden aan 

naam: 

adres: 

Pos tkode: woonplaats: 

X zolang de voorraad strekt 
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