samengesteld. Per kwartaal (en dit

geldt met name de cijfers voor het

Toelichting op de
begroting 1981
Algemeen
Belangrijke verkiezingen staan voor
de deur. Hoewel de directe kosten
van de verkiezingscampagne ten
laste van het separaat beheerde Verkiezingsfonds · komen, ondergaat
toch ook de partijbegroting hiervan
de gevolgen. Ten aanzien van het
Verkiezingsfonds, dat momenteel
een kleine f 200.000 bevat, moet het
mogelijk zijn met zeker f 300.000 de
campagne in te gaan.
Alleen een groeiend aantal leden zal
voldoende draagvlak kunnen vormen voor de lastenverzwaring ten
gevolge van het geplande verhoogde
aktiviteitenniveau. De nog immer lage organisatiegraad, in de zin van het
percentage (potentiële) kiezers dat
zijn stem uitbrengt op de partij en
tevens lid is van de partij, kan alleen
worden verhoogd door maximale inspanning op het gebied van ledenwerving, inspanning uiteraard niet
alleen van penningmeester en
hoofdbestuur, maar van elk lid van
de partij. De lage organisatiegraad
noopt enerzijds tot uiterste krachtinspanning ten aanzien van de ledenaanwas, maar houdt anderzijds
ook de belofte in van een groot reservoir van potentiële leden.
Voor de begroting 1981 wordt uitgegaan van een zich voortzettende
groei van het aantal contributie-betalende leden van 3000 ten opzichte

van het te verwachten aantal leden
dat per einde 1980 contributie zal
hebben voldaan.
Voordegeplande 17.800leden wordt
uitgegaan van een onveranderd gemiddeld
contributiebedrag
van
f 70,- (de contributie-regeling 1981
is op de voorjaars-AL V 1980 reeds
vastgesteld).
Het ambitieus te noemen uitgangspunt van ongeveer 20% nieuwe leden, maakt een stringente begrotingsbewaking tot een noodzaak.
Daartoe dient o.a. een stelsel van
deelbegrotingen dat voor de kwantitatief belangrijkste onderdelen van
ae hoofdbegroting een verdere uitsplitsing inhoudt van het verwachte
uitgavenpatroon naar kostencategorie. De betreffende deelbegrotingen
(PersoneeL Secretariaat, Huisvesting, Hoofdbestuur/AR, Democraat,
Publiciteit, PEAC en JOAC) zullen
in het Congresboek worden opgenomen. De desbetreffende deelbegrotingshouders (leden van het Dagelijks Bestuur) hebben de primaire
beheersverantwoordelijkheid voor
hun deelbegrotingen. De penningmeester is de eerstverantwoordelijke
voor de hoofdbegroting en heeft
vanuit zijn totaalvisie bemoeienis
met de gehele financiële gang van
zaken. Hij dient zo spoedig mogelijk
een inkomstenontwikkeling te signaleren die niet volgens planning
verloopt. Voorstellen tot bijstelling
van de begroting kunnen daarvan het
gevolg zijn. Om alert de gang van
zaken te kunnen volgen, worden
maandelijks financiële overzichten

eerste halfjaar en die voor de eerste
drie kwartalen) komt de penningmeester, indien nodig, met voorstellen tot aanpassing van de begroting. De voortgaande verdere verschuiving in het uitgavenpatroon
naar min of meer vaste lasten, maakt
een dergelijke aanpassing niet eenvoudiger, maar wèl des te meer
noodzakelijk.

Personeel

kosten.

Publiciteit
Totdat blijkt dat de inkomstenkant
zich gunstig ontwikkelt. wordt hier
pas op de plaats gemaakt. Zo spoedig
mogelijk dient echter te worden bezien of extra ledenwerfacties kunnen
plaatsvinden.

PEAC
PEAC (Emancipatiecentrum) zal
niet self-supporting zijn. CRM-subsidie blijkt niet alle kosten te dekken.

Hier treedt wederom een aanzienlijke lastenverzwaring op. Uitgegaan is Regio-bijdragen
van het bijgestelde Personeelsplan Uitgegaan is van 17.300 x f 12,- (dit
1981.
laatste bedrag is reeds vastgesteld
door AL V). Over de f 15,- leden
wordt geen bijdrage verricht (conSecretariaat
Uitgegaan is van een groei van de form besluit AL V).
kosten van 15 à 20% (cf. de ledengroei en een prijscomponent), echter Bijdrage verkiezingsfonds
met bepaalde bezuinigingen voor Uitgegaan is van een verhoogde bijwat betreft bijvoorbeeld kopieer- drage i.v.m. het komende verkiezingsjaar.
werk, drukwerk, etc.

Huisvesting

Bijdragen SWB en PSVI

Uitgegaan is van een forse structurele stijging van de partij-bijdrage
aan het Wetenschappelijk Bureau
van D'66 en een behoorlijke stijging
van de bijdrage aan het PS VI, het
PolitiekeScholings-en VormingsinHoofdbestuur/ AR
Het niet-kostendekkende karakter stituut D'66.
van de in aantal sterk toegenomen
(deel-)congressen en de kosten van JOAC
stemmingen via de Democraat ver- Voor het JOAC (Jongeren) is een beoorzaken een forse stijgi.ng van de drag conform de daartoe opgestelde
lasten.
deelbegroting uitgetrokken.
Verdere toelichtingen op de respectieve deelbegrotingen zijn opgenoDemocraat
men in het Congresboek voor het
Stijging veroorzaakt door
a. groter aantal nummers (10 in n<Uaarscongres te Utrecht.
Namens het Hoofdbestuur
plaats van 9);
b. oplage-stijging ten gevolge van Jan Prevoo,
ledengroei;
penningmeester
c. prijsstijgingen druk- en andere
Deze kosten zijn momenteel (we
zitten nu ruim een jaar in het pand
Bezuidenhoutseweg) vrij exact te
bepalen.
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Wijziging huishoudelijk reglement
Toelichting
Op het voorjaarscongres 1980 is het Huishoudelijk Reglement vrij
ingrijpend gewijzigd, zodat de meeste hoofdstukken nu niet gewijzigd behoeven te worden.
Dit geldt helaas niet voor het hoofdstuk IX. Kandidaatstelling voor
vertegenwoordigende lichamen.
Dit hoofdstuk is onlangs wel enigszins aangepast maar onvoldoende gerenoveerd om kandidaatstelling en verkiezingsvoorbereidingen
in 1981 vlot en verantwoord te doen plaatsvinden. In verband
hiermede ontkomen wij er niet aan ook deze AL V een voorstel tot
wijziging te doen.
De bepalingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten, Openbare lichamen en Gemeenteraden zijn niet in dit voorstel begrepen,
maar zullen op het eerste voorjaarscongres 1981 aan de orde worden gesteld.
Onderstaand zijn de hoofdlijnen van het voorstel samengevat.
a. Lidmaatschapstermijn in art. 103 in overeenstemming brengen
met art. 19, lid 2 van de Statuten (6 maanden voorafgaande aan
sluitingsdatum kandidaatstelling).
b. Opnemen welke leden stemgerechtigd zijn (vermeld op laatste
ledenlijst vóór de stemming).
c. Beroepstermijn bij weigering aanmelding verkorten en beslissingstermijn inbouwen (art. 103, lid 6).
d. Volgorde van kandidaten met gelijke rangwaarde op voorlopige
landelijke lijst niet alphabetisch, maar door loting te bepalen
(art. !04, lid 8).

e. Regionale staartlijsten van 21 t/m 30 wijzigen in 26 t/m 30 (art.
106).
.
f. Aantal deelnemers aan landelijke ronde uitbreiden van 30 tot 40
(art. 104, lid 9 en 105, lid I).
g. Bij EK-verkiezingen lijstaanvoerder niet door AL V maar
schriftelijk te ki~zen.
h. De verplichting conform de landelijke lijst te stemmen zeer duidelijk opnemen in art. lil en leden van Provinciale Staten verplichten zich bij stemmingen EK hieraan te houden.
1. Dit hoofdstuk reorganiseren, zodat de onderstaande hanteerbare
en logisch opgebouwde paragrafen ontstaan:
-Algemeen
- Tweede Kamer
- Eerste Kamer
- Europees Parlement
- Provinciale Staten
- Gemeenteraden
- Overige openbare lichamen.
j. Dubbele kandidaatstelling van een lid voor meerdere funkties
gedurende eenzelfde periode verbieden.

Voorstel
Onderstaand is de voorgestelde tekst voor de artikelen 102 t/m lil
van hoofdstuk IX opgenomen. De volledige tekst van de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement is opgenomen in Democraat nr. 6
van juni 1980.
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de aanmeldingen ligt voortdurend ter inzage op het
landelijk secretariaat.
5. De geldigheid van aanmeldingen wordt beoordeeld
door de verkiezingscommissie. Ingeval de aanmelding wordt aanvaard, wordt de betreffende kandidaat een ontvangstbevestiging gezonden. Indien de
aanmelding niet geldig wordt geoordeeld, zendt de
verkiezingscommissie hiervan bericht aan de kandidaat met opgave van redenen. De kandidaat kan
binnen vijf dagen na de datum van de beslissing in
beroep gaan bij de geschillencommissie.
6. Het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen is niet verenigbaar met het ambt van Commissaris van de Koningin, Voorzitter van een
openbaar lichaam of gewestraad en Burgemeester.
7. Een lid van D'66 kan zich niet tegelijkertijd kandidaat stellen voor meer dan één partijfunctie of
meer dan één lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen, wanneer deze functies ingevolge
de wet, de Statuten of dit reglement onverenigbaar
ZJjn.

Hoofdstuk IX

Kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen;
Algemeen
Art. 102.

Art.103.

I. De landelijke verkiezingscommissie heeft tot taak
op onpartijdige wijze de goede voortgang van de
kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen
voor het Europees Parlement en de Tweede en
Eerste Kamer der Staten-Generaal volgens de bepalingen van dit reglement te bewerkstelligen.
2. Zij draagt tevens zorg voor de indiening van de
overeenkomstig dit reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de bovengenoemde verkiezingen op de wijze als door de Kieswet voorgeschreven.
3. De commissie is tevens belast met het geven van
aanwijzingen voor de kandidaatstellingsprocedure
voor de verkiezingen van Provinciale Staten,
Openbare Lichamen en Gemeenteraden en de ondersteuning van de hiermede belaste verkiezingscommissies.
I. Ieder lid van D'66 kan zich aanmelden als kandidaat door middel van een aangetekend verzonden
formulier, te richten aan een door de verkiezingscommissie bekend te maken adres. Afschrift van
deze aanmelding en van alle daarbij te verstrekken
gegevens dient te worden gezonden aan het landelijk secretariaat.
2. Bij iedere aanmelding dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes
maanden voorafgaande aan de sluitingsdatum
voor de kandidaatstelling lid van D'66 te zijn
geweest en aan de contributieverplichtingen te
hebben voldaan.
b. ondertekening door de kandidaat van de vragenlijst conform art. 19 van de Statuten.
c. vcrklaring dat de kandidaat geen lid is van een
andere landelijke politieke partij
d. verstrekking van persoonlijke gegevens en van
gegevens omtrent vorige en huidige partijfuncties
e. bereidverklaring om bij directe verkiezing ingevolge de Kieswet. dan wel binnen een half jaar
bij opvolging van een direct gekozene. het lidmaatschap te zullen aanvaarden
f. bereidverklaring na eventuele verkiezing de
vertegenwoordigende taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen
tegenover de leden. afstand te doen van alle in
de Statuten en dit reglement als onverenigbaar
aangemerkte partijfuncties en de morele verplichting op zich te nemen zich terug te trekken
uit het vertegenwoordigend lichaam bij beëindiging van het lidmaatschap van D'66
g. opgave van een of meer beleidsonderdelen
waarmee de kandidaat zich na ev. verkiezing in
het bijzonder wil belasten.
3. De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk nadat
door het Hoofdbestuur aan de leden mededeling
hiervan is gedaan en de verkiezingscommissie het
aanmeldingsadres heeft bekend gemaakt.
4. De verkiezingscommissie doet van alle aanmeldingen met bijbehorende gegevens mededeling aan
alle leden van D'66, die voor betreffende verkiezing stemgerechtigd zijn. Een afschrift van het
door de verkiezingscommissie bij te houden register van door de verkiezingscommissie goedgekeur-

Art. 104.
I. Nadat de kandidaatstellingstermijn en de beroepstermijn voorbij is worden alle stemgerechtigde leden van D'66 door de betreffende verkiezingscommissie in staat gesteld op een of meer presentatievergaderingen kennis te maken met de kandidaten en hun stem uit te brengen op de kandidaten
van hun voorkeur.
2. In de presentatievergaderingen worden de kandidaten in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk
te verdedigen of te laten verdedigen. De stemgerechtigde leden worden schriftelijk op de hoogte
gesteld van plaatsen en data van de presentatievergaderingen.
3. Regio-, subregio- en afdelingsbesturen en individuele leden van D'66 hebben het recht tijdens een
presentatievergadering mondeling stemadviezen te
geven. Per vcrgadering wordt hiervoor ten hoogste
een half uur uitgetrokken, na de presentatiefase.
Wie een stemadvies wil uitbrengen, dient zich voor
de aanvang van de vergadering bij de voorzitter
van de vergadering aan te melden. De voorzitter
distribueert de spreektijd. Zijn er meer dan 10 gegadigden, dan beperkt de voorzitter het aantal
sprekers als volgt tot 10. Hij geeft voorrang aan
één lid van ieder betrokken regio-, subregio- en afdelingsbestuur. Overige sprekers worden door loting aangewezen.
4. Stemgerechtigd voor de stemmingen voor de kandidatenlijsten zijn alle leden, die in de laatst vervaardigde ledenlijst als lid zijn opgenomen.
5. Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor landelijke verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen wordt aan de leden een profiel van de te
vormen fractie aangeboden, samen te stellen door
de partij- en de desbetreffende fractievoorzitter.

Art. 105.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
I. Voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gelden naast de artikelen 102
t/m 104 een aantal speciale bepalingen, die in de
artikelen 105 t/m 110 zijn opgenomen.
2. De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt
in twee ronden. De eerste ronde bestaat uit
schriftelijke voorverkiezingen per kieskringgroep
en de tweede ronde uit een landelijke schriftelijke
poststemming voor alle leden en verkiezing van de
lijsttrekker op de Algemene Ledenvergadering.
3. Kandidaten dienen bij hun aanmelding tevens aan
de volgende voorwaarden te voldoen:
a. bereidverklaring van een eventueel kamerlidmaatschap als een volledige dagtaak te zullen
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4.

5.

6.

Art. 106.

I.

2.

3.

4.

5.

~6

beschouwen, dat wil zeggen, in ieder geval de
uitoefening van zijn beroep te zullen staken en
bij verkiezing afstand te zullen doen van alle
openbare ambten en partijfuncties
b. opgave van het gebied, waarmee de kandidaat
bij eventuele verkiezing in het bijzonder contact
wil onderhouden en in verband daarmee opgave
van de kieskringgroep waarin de kandidaat aan
de verkiezing wil deelnemen.
De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling
begint minstens een jaar voor de datum van indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet
en sluit zes maanden voor diezelfde datum.
Wanneer vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven dan wordt zonodig de aanmeldingstermijn
op datum van dit besluit geacht te zijn begonnen.
Deze termijn sluit dan een maand na de opening,
waarvan aan de leden mededeling wordt gedaan.
Indien de aanmeldingstermijn reeds loopt bij de afkondiging van bedoeld besluit kan het hoofdbestuur deze termijn eerst vier werkdagen nà afkondiging sluiten.
Ingeval van vervroegde verkiezingen worden geen
voorverkiezingen per kieskringgroep gehouden en
kan door de landelijke verkiezingscommissie in
overleg met het hoofdbestuur van de gestelde termijn worden afgeweken.
Ten behoeve van de voorverkiezingen worden de
volgende vijf kieskringgroepen gevormd:
I. Noord, omvattende de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel en de regio Zuidelijke IJ sselmeerpolders;
11. Midden, omvattende de provincies Utrecht en
Gelderland;
111. Holland-Noord, omvattende de provincie
Noord-Holland;
IV. Holland-Zuid, omvattende de provincie ZuidHolland;
V. Zuid, omvattende de provincies Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg.
ledere kandidaat kan zich slechts voor één groep
aanmelden.
De landelijke verkiezingscommissie benoemt in
overleg met de betrokken regiobesturen voor iedere kieskringgroep een groepsverkiezingscommissie, die met betrekking tot de voorverkiezingen
een overeenkomstige taak en positie heeft als de
landelijke verkiezingscommissie.
Per kieskringgroep worden voorverkiezingen gehouden onder verantwoordelijkheid van de groepsverkiezingscommissies. Binnen vier weken na
sluiting van de aanmeldingstermijn zenden de
groepsverkiezingscommissies in overleg met de
landelijke verkiezingscommissie aan alle in het gebied van hun kieskring-groep wonende stemgerechtigde leden een opgave in alfabetische volgorde beginnende met een door loting verkregen letter, van alle kandidaten voor de betreffende groep.
Alle door de kandidaten verstrekte gegevens worden in deze opgave opgenomen, alsmede indien de
kandidaat zulks wenst, een persoonlijke verklaring
van ten hoogste 300 woorden.
Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens een·
stembiljet toegezonden waarop tevens de sluitingsdatum van de schriftelijke stemming en het inzendingsadres worden vermeld. Op dit biljet kunnen
ten hoogste 25 kandidaten in volgorde van voorkeur worden vermeld.
Door de groepsverkiezingscommissies worden zoveel mogelijk in overleg met de kandidaten tot uiterlijk vier maanden voor de datum van de indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet. enkele presentatievergaderingen gehouden, bij

Art. 107.

I.

2.

3.

Art. 108.

I.

2.

3.

Art. 109.

I.

2.

3.

voorkeur een per regio, doch in ieder geval een
per kieskringgroep. Zittende fraktieleden zijn behoudens overmacht gehouden in de kieskringgroep
waar zij kandideren hun kandidatuur persoonlijk te
verdedigen.
De uitslagbepaling van de voorverkiezingen geschiedt door de groepsverkiezingscommissies en
dient alvorens gepubliceerd te worden door de
landelijke verkiezingscommissie te worden goedgekeurd.
·
Bij het bepalen van de uitslag van de voorverkiezingen worden slechts die stembiljetten in aanmerking genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvangen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een
week na de laatste presentatievergaderingen in de
betrokken groep.
Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten
wordt per kieskringgroep een ranglijst van de kandidaten opgemaakt overeenkomstig de bepalingen
bij bijlage A van dit reglement. Een verslag van
deze uitslagbepaling wordt binnen 14 dagen toegezonden aan de landelijke verkiezingscommissie.
Na goedkeuring combineert de landelijke verkiezingscommissie de vijf ranglijsten tot één landelijke
ranglijst volgens onderstaande methode:
a. aan de kandidaten met rangnummer I van elk
der ranglijsten wordt rangwaarde I toegekend,
aan de kandidaten met rangnummer 2 van de
rangwaarde 1/2, aan de kandidaten met rangnummer 3 rangwaarde 1/3 enz.
b. de kandidaten worden geplaatst in de volgorde
van de aldus verkregen rangwaarde. Bij gelijke
rangwaarde worden kandidaten geplaatst in een
door loting te bepalen volgorde.
c. de aldus verkregen ranglijst van kandidaten is
de voorlopige landelijke ranglijst.
Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de
voorlopige landelijke ranglijst delen de eerste 40
geplaatsten vóór een door de landelijke verkiezingscommissie vast te stellen datum mede aan deze commissie of zij tevens kandidaat willen zijn
voor de verkiezing van de lijstaanvoerder.
De AL V die het verkiezingsprogramma behandelt,
kiest de lijstaanvoerder uit de kandidaten die zich
daarvoor hebben aangemeld. Deze verkiezing geschiedt volgens bijlage C van dit reglement.
Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de
voorlopige ranglijst, zendt de landelijke verkiezingscommissie aan alle stemgerechtigde leden de
lijst met namen van de eerste 40 kandidaten van de
voorlopige landelijke ranglijst, onder vermelding
van alle door de kandidaten verstrekte gegevens,
van het bij de voorverkiezingen bereikte resultaat,
alsmede de persoonlijke verklaring als bedoeld in
artikel 106, lid 3. Tevens wordt een stembiljet toegezonden, waarop tevens de sluitingsdatum en het
inzendingsadres worden vermeld. Op dit biljet
kunnen de kandidaten in volgorde van voorkeur
worden vermeld.
Bij het bepalen van de uitslag van de verkiezingen,
worden slechts die stembiljetten in aanmerking genomen, die voor de sluitingsdatum door de landelijke verkiezingscommissie zijn ontvangen.
Op basis van de tijdig ontvangen stembiljetten
wordt een ranglijst van kandidaten opgemaakt
overeenkomstig de bepalingen van bijlage A van
dit reglement. Vervolgens wordt een definitieve
landelijke ranglijst opgemaakt door aan de aldus
verkregen lijst, de overige kandidaten van de
voorlopige landelijke ranglijst onder handhaving
van hun onderlinge volgorde toe te voegen. Tenslotte wordt de door de AL V gekozen lijstaanvoerder, ook indien hij of zij bij de landelijke
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Par.4.4

Vrede en veiligheid
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"stemming niet de eerste plaats behaalt, als nummer
één op de definitieve landelijke lijst geplaatst.
4. De kandidaten met de rangnummers I t/m 25 van
de de definitieve landelijke lijst, worden op alle in
te dienen kandidatenlijsten op de overeenkomstig
genummerde plaatsten geplaatst.
5. Op de lijsten in iedere kieskringgroep worden de ·
plaatsen 26 t/m 30 bezet door de nog niet geplaatste kandidaten van de ranglijst van de eigen kieskringgroep.
6. Indien op de definitieve landelijke ranglijst niet
voldoende kandidaten voorkomen die aan de voorverkiezingen in de betreffende kieskring hebben
deelgenomen, worden de resterende plaatsen van
de lijst vervuld door nr. 26 en volgenden van de
definitieve landelijke ranglijst.
Europees Parlement
Art. llO.

I. Voor de kandidaatstelling voor het Europees Par-

2.

3.

4.

5.

lement gelden naast de artikelen 102 t/m 104 de
bepalingen die in dit artikel zijn opgenomen.
De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt
via een landelijke schriftelijke poststemming voor
alle leden op overeenkomstige wijze als voorgeschreven in art. 109.
Kandidaten dienen zich hij hun aanmelding tevens
bereid te verklaren een eventueel lidmaatschap van
het Europees Parlement als een volledige dagtaak
te zullen beschouwen en hiervoor de uitoefening
van het beroep te zullen staken en tevens afstand
te doen van alle openbare ambten en partijfuncties.
Voorts dienen zij aan te geven of zij tevens kandidaat willen zijn voor de verkiezing van de lijstaanvoerder.
De lijstaanvoerder kan gekozen worden conform
art. 108, lid 3 ofwel d.m.v. de schriftelijke stemming. De AL V die beslist over deelname, bepaalt
welke methode wordt gevolgd.
De aanmeldingstermijn vangt aan acht maanden
voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten
ingevolge de Kieswet en sluit uiterlijk drie maanden voor deze dag.

In de Eerste Congres Democraat heeft
het Hoofdbestuur een standpunt ingenomen over de modernisering van
de kernbewapening.
Mede naar aanleiding van de congresuitspraak over dit onderwerp in de·
cernher 1979 heeft het Hoofdbestuur
besloten om een variant-tekst aan het
congres voor te leggen, die een min·
derheidsstandpunt van het Hoofdbestuur weergeeft.
Hein van Oorschot
Deze variant-tekst luidt:
4.4.
De NAVO-landen hebben besloten
572 nieuwe lange-afstands wapens te
produceren en in Europa te stationeren. Dit betekent een kwalitatieve
vergroting van de binnen deNAVO
beschikbare
vernietigingskracht
door middel van kernwapens.
Nederland heeft over de opstelling in
ons land nog niet besloten.
13.4.1.2. (streven naar ontspanning)
13.4.1.3. (dialoog in stand houden)
13.4.1.4.1. (werken aan beëindiging
bewapeningswedloop)
13.4.4.2. (Europees Veiligheicts
Systeem)
13.4.4.3. (vergroting militaire veiligheid d.m.v. wapenbeheersing, vertrouwenwekkende maatregelen)
14.2.8. (veroorloven van acceptabele bewapeningsachterstand)
14.3.1.1. (besluiten tot bevriezen van
huidige niveau)
14.4.1.1. (gebruik kernwapens is zedelijk onaanvaardbaar),
is D'66 van mening dat plaatsing van
de middel-lange afstandswapcos in
Europa ongewenst is.
Bovendien is de door de NAVO
voorgenomen modernisering militair
niet noodzakelijk. Zij levert een ex-

Rectificatie
In het konsept hoofdstuk over Vrede
en Veiligheid zijn wat foutjes geslopen. De verbeterde versie ziet er als
volgt uit:
schrappen par. 10.4.4, H 13, blz. 20,
kol. 4
aanvulling inhoudsopgave, H 13:
6. Planning en financiën
6. I Defensieplanning
6.2 omvang defensie-uitgaven
6.3 financieringsproblematiek
7. Materieelbeleid
7. I internationale samenwerking
7.2 materieelexploitatie
8. Wetenschappelijk onderzoek
en ontwikkeling
9. Ruimtelijke ordening en milieu
10. Personeelsbeleid
10.2 inspraak en rechtsbescherming
10.3 arbeidsvoorwaarden
10.4 dienstplichtbeleid
10.5 vrouw in de krijgsmacht
10.6 burgerpersoneel

tra veiligheidsrisico op voor WestEuropa, omdat de nieuwe wapens
wel Russisch grondgebied kunnen
bereiken, maar Amerikaans gebied
buiten schot blijft.
Nederland dient voort te gaan de
NAVO-bondgenoten te overtuigen
dat aanschaf en plaatsing van deze
wapens onjuist is en derhalve in de
huidige omstandigheden plaatsing op
Nederlandse bodem niet aanvaard
kan worden.
Indien zich ontwikkelingen voordoen die de internationale militairstrategische situatie ingrijpend veranderen, zal D'66 zich opnieuw beraden over de Nederlandse veiligheid.

De redactie Leert gemeend voor alle duidelijkheid de op het congres
van 1 december 1979 aangenomen motie Tommei in zijn volledigheid
ter aanvulling hieronder te moeten publiceren.

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Art. ll I.

I. Voor de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer

2.

3.
4.

5.

6.

7.

der Staten-Generaal gelden naast de artikelen 102
t/m 104 de bepalingen die in dit artikel zijn opgenomen.
De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt
via een landelijke schriftelijke poststemming voor
alle leden op overeenkomstige wijze als voorgeschreven in art. 109.
De lijstaanvoerder wordt niet afzonderlijk op een
ALV maar via de schriftelijke stemming gekozen.
De aanmeldingstermijn vangt aan acht maanden
voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten
ingevolge de Kieswet en sluit uiterlijk drie maanden voor deze dag.
De in te dienen kandidatenlijsten voor de EersteKamerverkiezingen worden door de verkiezingscommissie opgesteld. en wel zodanig dat de verkiezingsuitslag voor D'66 zo gunstig mogelijk zal
zijn en zoveel mogelijk in overeenstemming met de
volgorde van de definitieve landelijke lijst.
De D'66 leden van Provinciale Staten brengen bij
de verkiezingen van de Eerste Kamer hun stem
zodanig uit dat zoveel mogelijk door D'66 gestelde
kandidaten in volgorde van de definitieve landelijkc lijst worden gekozen.
De landelijke verkiezingscommissie verstrekt de
stemgerechtigde D'66 leden schriftelijke richtlijnen
voor het uitbrengen van hun stem.

nr.• 56
Motie
Indieners:
D. Tommei e.a.
Woordvoerder: D. Tommei
Onderwerp:
Defensie, modernisering kernbewapening
De AL V van D'66 in vergadering bijeen t~ Utrecht op 26 en 27
oktober 1979.
overwegende dat met kracht moet worden gestreefd naar terugdringen van het bewapeningsniveau van NAVO en Warschau
Pakt,
dat vooral de rol van de kernbewapening moet worden beperkt,
spreekt als haar mening uit
dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapeningsbeperkende overeenkomsten met het Warschau Pakt,
dat voortuitlopend daarop, besloten moet worden tot het niet
moderniseren ·van de NAVO-tactische kernwapens,
dat ook een principe besluit tot módernisering, met de bedoeling
dit besluit niet uit te vóeren als met het Warschau Pakt een bewapenings-beperkingsovereenkomst gesloten kan worden, moel
worden afgewezen,
dat een mogelijke bewapenings-achterstand van deNAVO tenge·
volge hiervan, moet worden geaccepteerd,
verzoekt de Tweede Kamerfraktie van 0'66
haar invloed dienovereenkomstig aan te wenden,
en gaat over tot de orde van de dag.
"
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