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"D'66 gaat verder op haar koers als 
onafhankelijke progressieve partij. 
Zij is daarmee nog steeds in opgaan
de lijn. Met hoeveel voorbehoud opi
niepeilingen ook moeten worden gele
zen, hierover laten zij niets aan 
duidelijkheid te wensen over. 
Deze positieve ontwikkeling is zeker 
te danken aan de manier waarop onze 
fraktie in de Tweede Kamer zakelijk 
en constructief oppositie voert en 
aan de openheid, redelijkheid en 
eenheid van optreden van de partij 
in al haar geledingen, plaatselijk, 
provinciaal en landelijk. 
We zitten op het goede spoor. Het 
gaat er nu om die lijn vast te hou
den. Niet om het succes dat het op
levert, maar om de doelstellingen 
waarvoor we politiek bedrijven." 

Jan Glastra van Loon hekelt hierna 
het streven van het CDA: "behoud 
van machtspositie in het kleurloze 
midden" en vervolgt: 

"Een partij die een knip voor haar 
neus waard is, vindt haar eenheid 
in iets beters dan het gemiddelde 
van de meningen van haar leden of 
het beste compromis dat tussen hen 
bereikbaar is. Leden komen en gaan. 
Wij kunnen daarvan meespreken. Eind 
1974 waren er nog 600; op dit moment 
zijn er zo'n 12.000. 

De snelle opkomst, de massale uit
tocht van leden in 1973-'74 en de 
Phoenix-achtige herrijzing tot een 

1 partij met meer leden dan ooit te
voren, die reeks van opeenvolgende 
gebeurtenissen roept wel de vraag 
op of de partij nu dezelfde partij 
is als die van toen. Draagt deze 
partij nog wel met recht de naam 
Democraten'66? Is de partij van toen, 
die van Grul}ters, van t1ierlo, de 
Goede, om maar enkele namen te noe
men, ook de partij van Terlouw, 
Brinkhorst, Zeevalking, om een paar 

, andere namen te noemen? 

GEEN CONTRI3UTIE BETAALD ? 

GRIJPT uw LAATSTE K~NS I 

Als U geen contributie betaoit, is de partij het 

maar óók U zelf. 
PER JANUARI 1979 ~lORDEN 1\l.E WANBETALERS OVER 1977 en 

PER JULI 1979 DE WANBETALE~S OVER 1978 UIT HET LEDENBE-

STAND VERWIJDERD. 

Betaal dus per omgaande Uw ~~hterstallige contributle over 
1978 (en eventueel 1977). 
GRIJPT UW LAATSTE KI\NS :::: 

Postgirorekening 147.7777 tEn name van de penningmeester 
D'66 te Den Haag. 

IS D'66 VAN NU HET D'66 VAN TOEN? 
Het antwoord op die vraag kost mij 
geen moeite. Ja, dit is dezelfde par
tij met ten dele andere personen. 
Dezelfde partij met ten dele andere 
personen. Dezelfde partij met een 
hechter doortimmerde organisatie, 
zonder votometer, maar met betere 
waarborgen dat de meningen van de 
leden tot hun recht komen. Dezelfde 
partij, omdat zij leeft vanuit de
zelfde overtuiging, dat het ook in 
de politiek gaat om mensen niet on
danks, maar juist in hun verscheiden-
heid." -

"D'66 wil ruimte schepren voor men
sen. Zij keerde en keert zich tegen 
een maatschappij die stijf staat van 
gevestigde instellingen, gevestigde 
belangen en gevestigd gezag. Zij ver
zette en verzet zich tegen een maat
schappij van gesloten circuits, waar
in de sterken en de insiders steun 
vinden bij elkaar, maar de outsiders 
en de zwakken moeten afwachten of een 
prijs uit de onpersoonlijke loterij 
op hun nummer valt. Zij keerde en 
keert zich tegen een maatschappij die 
achter succes aanholt en jaagt naar 
méér, maar ons natuurlijk milieu, de 
oude binnensteden en kleine dorpen 
met hun kwetsbare cultuur steeds 
kaler achterlaat. Zij keerde en keert 
zich net zozeer tegen het instandhou
den van staatkundige instituties die 
alleen schijnbaar democratisch zijn, 
als tegen een dogmatische toepassing 
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COMMISSIE BESLUITVORMING 

Oemoc ra ten, 
Zoals velen van U reeds bekend zal 
zijn heeft de commissie Besluitvor
ming binnen 0'66, september jl. een 
rapport uitgebracht op verzoek van 
het hoofdbestuur omtrent de mogelijke 
vorm van de toekomstige besluitvor
ming binnen de Partij. Aanleiding 
tot het verzoek van het hoofdbestuur 
was de sterke groei van de partij en 
de discussie op het congres te Zwol
le;mede gesteunddoor de motie van 
de afd. Delft e.o. 

Het hoofdbestuur is van mening dat 
het ondervJerp bes 1 uitvorming " 
zó belangrijk is dat niet kan wor
den volstaan met een noodgedwongen 
korte behandeling op het recente 
congres in Breda. Het HB verzoekt 
daarom aan de regio-besturen, sub
regiobesturen en afdelingsbesturen 
om zo uitvoerig mogelijk discussie 
op gang te brengen omtrent de voor
en nadelen van het hierbij afgedruk
te voorstel van de commissie van 
Berkom. 

Eventuele geargumenteerde alterna
tieven welke een nog betere waarborg 
bieden voor de interne democratie 
- mits uitvoerbaar - worden hier
bij ook gaarne ingewacht. 

Het hoofdbestuur stelt zich voor een 
en ander medio januari te ontvangen 
opdat een concept-besluit kan worden 
geformeerd voor het voorjaarscongres. 

Wim Dik 
vice-voorzitter politiek. 

COMMISSIE BESLUITVORMING 
BINNEtJ 0'66 

Advies aan het Hoofdbestuur, vastge
steld in de vergadering van 12 sep
tember 1978. 

1. INLEIDING 

!~! ~~~~~~!~lli~g-~~r_ÇQ~~i~~i~-~~ 
b~~r_Qt!~r~s:b! 

De Commissie bestaat uit: 

J.M.M. van Berkom, Den Bosch, 
(voorzitter) 

Mw. J. Boogerd-Quaak, Zaamslag 
J.P. Hamaker, Dwingeloo 

(einorapporteur) 
H.A. Hutte, Groningen 
M. Maassen, Apeldoorn 
L.C. de Raadt, Westbroek. 

De door het HB verstrekte opdracht 
omvat: 

- Inventariseer de voor- en nadelen 
van de huidige wijze waarop bin
nen D'66, met 1ame op de Algemene 
Ledenvergadering, de besluiten 
tot stand komen. 

- Inventariseer de voor- en nadelen 
van in de praktijk voorhanden al
ternatieve besluitvormingsproce
dé's. 

- Draag waar nodig nieuwe (meng-) 
vormen aan welke (beter) tegemoet 
zouden komen aan de wens zoveel 
l~den als mogelijk (liefst alle) 
blJ de totstandkoming van beslui
ten binnen D'66 te betrekken. 

- Waardeer de geïnventariseerde 
voor- en nadelen van de beschouw
de alternatieven om op basis 
daarvan tot een geargumenteerd 
advies aan het hoofdbestuur te 
geraken. 

!~f-Q~~r~~g!~g~Q-~~~r-~~Ql~iding 
~~Q-~~-Qt!9r~s:b! ----

onder besluitvorming verstaan wij de 
proc~dur~ die nä de formulering en 
publ1cat1e van een voorstel leidt 
tot een beslissing daarover. De wij
ze waarop voorstellen tot stand ko
men en zijn voorbereid valt buiten 
het kader van wat wij als onze op
dracht zien. 

Besluitvormingsmodellen staan in 
wisselwerking met o.m. de doelstel
lingen van de organisatie, haar or
ganisatorische opbouw, de capaciteit 
van_haar administratieve apparaat, 
de 1nzet van de bij de besluitvor
ming betrokken leden. Daarom hebben 
wij onze taak als volgt opgevat: 

de in de HB-opdracht gestelde "wens 
zoveel leden als mogelijk (liefst 
alle) bij de totstandkoming van be
sluiten van D'66 te betrekken". 

Deze formulering past bij de statu
taire doelstellingen en de mentali
teit van de leden. 
In hun meer gedetailleerde uitwerkina 
zullen onze voorstellen een herziening 
van de organisatorische verhoudingen· 
tussen landelijke, regionale en plaat
selijke partij-groeperingen nodig ma
ken. Wij hebben deze consequenties 
niet onderzocht, zomin als hun wense
lijkheid vanuit andere gezichtspunten 
dan dat van de besluitvorming. 

Beoordeling van de uitvoerbaarheid 
van hierna te bieden voorstellen bin
nen de. financi~le, organisatorische, 
administratieve en personele mogelijk
heden van de partij behoort niet tot 
onze taak; wel hebben wij ons van 
beperkingen op dit punt rekenschap 
~e:~vel'l. 

Wij beseffen jat tegen elk alterna
tief bezwaren zijn aan te voeren. Wij 

doen onze voorstellen na zorgvuldige 
afweging tegen de problemen rond de 
huidige ALV, die de aanleiding vorm
den tot het instellen van onze com
missie. 

1.3 ~~~-~!g~~~~Q-~~~!~1!~Qr~1~9~: 
~Q9~!-~QQr_9~~Qs:r~!1~s:b~_Qr9~: 
nisaties --------

De principiële keuzen die naar onze 
mening over de opzet van de besluit
vorming gemaakt moeten worden laten 
z-ich het duidelijkst formuleren aan 
de hand van een model als het vol
gende: 

Elke organisatie moet besluiten ne
men die bindend zijn voor al haar 
leden. Democratische organisaties 
nemen deze besluiten door stemmingen. 
Stemmingen over ingewikkelde proble
men vinden plaats in vergaderingen, 
na voorafgaande discuss1e op bas1s 
van vanuit de organ1 sat1e (belichaamd 
in het (hoofd)-bestuur) ingebrachte 
voorstellen en informatie. 
De leden van hun kant kunnen ook 
voorstellen doen of op gedane voor
stellen reageren met amendementen en 
moties; deze worden behandeld op ba
~n gelijkwaardigheid met de be
stuursvoorstellen. 
Moet in één vergadering over meerde
re zaken worden besloten, dan verga
dert men volgens een agenda, opge
steld aan de hand van een lnhoude
lijke prioriteitstelling en eventu
ele select1e. Met name voor deze se
lectie moeten bepaalde bevoegdheden 
aan voorbereidende organen worden 
toegekend. Aan het gebruik van deze 
bevoegdheden wordt de voorwaarde 
van vooroverleg met betrokkenen ver
bonden, en de mogelijkheid geboden 
in beroep te gaan. Het vooroverleg 
heeft tevens de functie, de motiva
tie en participatie van de leden te 
bevorderen. De u1twerking van de 
hele opzet wordt vastgelegd in een 
aantal reglementen. 

(. HET FUNCTIONEREN VAN DE HUIDIGE 
- ALV 

~~1· Erg~!~~!]~~ 
Toepassing van het hierboven beschre
ven besluitvormingsmodel in 0'66 le
vert een aantal knel punten op: 

a. Vanuit doelstellingen en mentali
teit legt D'66 sterk de nadruk op 
gelijke deelname door alle leden. 
D'66 staat wantrouwend tegenover 
vooroverleg in kleinere groepen. 
Prioriteitstelling en selectie 
ontbreken thans vanaf de vast
stelling van de concept-agenda 
door het HB volledig. Vooroverleg 
over moties/amendementen is mini
maal of afwezig. Gevolg: agenda's 
overladen met ongelijkwaardige 
voorstellen, papierlawines, chaos 
op het congres, tijdnood, vaak 
eindigend in precies datgene wat 
we niet willen, nl. doorverwij
zing van grote aantallen voorstel-



len naar overleg in kleinere 
kring. 

b. Het voldoende informeren van veel 
leden is moeilijk, zo niet onmo
gelijk. De enige praktische ma
nier is schriftelijk, maar schrif
telijke informatie is àf onvolle
dig en schetsmatig, àf onverteer
baar door haar omvang~ Een be
perkt deel van de leden maakt van 
de aangeboden informatie - in 
welke vorm dan ook- gebruik. De 
overigen zijn te beïnvloeden en 
door een direct of indirect be
roep tot keuzes te bewegen. 

c. Ook als in deze zaken beter wordt 
voorzien, betekent het grote aan
tal leden dat aan een ALV deel
neemt een belemmering van het 
functioneren van het congres als 
discussieforum. De beschikbare 
mogelijkheden zijn ten enenmale 
ontoereikend om alle aanwezigen 
voldoende inzicht in alle pro's 
en contra's van elk voorstel te 
verschaffen en op basis daarvan 
te laten stemmen. 

~~~ El~~l2~~~~~ 
Duidelijk positieve aspecten van het 
congres liggen vooral in aspecten 
die van belang zijn voor het betrek
ken van de leden en anderen bij D'6~ 

Het individuele lid is in vele ge
vallen in een geïsoleerde positie. 
Door deel te nemen aan een congres 
kan hij gemotiveerd worden en een 
besef van gevoelsmatige binding 
krijgen. Hij "hoort ergens thuis", 
herkent een mentaliteit die hem be
valt. Opinieleiders, "kopstukken" 
en onbekende woordvoerders kunnen 
inspireren en er is een mogelijke 
uiting voor creatieve gedachten. 
Iedereen kan meedoen en hetgeen er 
plaatsvindt is voor iedereen te 
volgen. De besluitvorming zal minder 
"opportunistisch" (chauvinistisch) 
zijn dan die van vaste partij-onder
delen. De "basis" kan zich uiten; 
denkbeelden kunnen doorstromen, ook 
ná een congres. Men ontmoet oude 
kennissen en voelt zich één grote 
familie. Door al deze mogelijkheden 
~ijft men terug komen en zal men 
eerder geneigd zijn een D'66-stand
punt te verdedigen. 
Verder geeft het congres een mogelijk
heid tot beeldvorming naar buiten. 
Markante standpunten bereiken een 
groot publiek (televisie:) Er is veel 
drukte, vlaggen, er komen foto's in 
de kranten. 
Tenslotte is van groot belang dat de 
leiding van het congres niet in han
den van het HB of de partl}voorzitter 
is, doch dat er onafhankelijke, wis
selende voorzitters zijn. Dat is bij 
geen der grote partijen het geval; 
het versterkt het gevoel van onafhan
kelijkheid. Het maakt de congresgan
ger bewust van de verscheidenheid der 
vele functies in de partij en kweekt 
het gevoel dat men niet wordt gemani-

puleerd; er zijn geen "partijbonzen". 

3. ALTERNATIEVEN 

~~1 ~~~Qr~9ig~-~~r~~g~Q~Q2r9i9i~g 
Bijna alle grotere democratische or
ganisaties zoeken de uitweg in een 
systeem van besluitvorming in twee 
of meer trappen: besluiten worden ge
noemn door vergaderingen van afge
vaardigden die optreden namens groe
pen leden. Zij kunnen van die leeen
mandaten (stemopdrachten) of een 
procuratie (om te stemmen naar bevind 
van zaken) ontvangen. 
Mandaten moeten per voorstel apart 
door de afgevaardigde groep worden 
verstrekt; dit betekent dat vóór elke 
afgevaardigdenvergadering alle groe
pen apart moeten vergaderen. We krij
gen dan een systeem dat zeer veel 
lijkt op dat van deel-congressen 
(zie hieronder). 
Procuratie kan een 'Jeel algemener 
karakter hebben. 

De voordelen van evenredige vertegen
woordiging liggen voor de hand: in de 
afgevaardigdenvergadering is inten
sieve discussie-deelname door alle 
aanwezigen beter mogelijk; van de af
gevaardigden kan een grondige voorbe
reiding worden verlangd; hun kan een 
stuk ordening en selectie van de 
voorstellen uit hun ledengroep worden 
opgedragen, zowel individueel als in 
onderling overleg. De algemeen beken
de keerzijde van deze stroomlijning 
is, dat de afgevaardigden-club zich 
ontwikkelt tot een élite, vervreemdt 
van zijn achterban en de "gewone" 
leden tot passiviteit laat vervallen. 

Na het vroeger categorisch te hebben 
afgewezen past D'66 dit systeem (met 
procuratie) sinds enige tijd toe 
m.b.t. de Adviesraad. Bij de instel
ling daarvan is veel nadruk gelegd 
op een beperkte zittingsduur van de 
leden, om élitevorming te voorkomen. 

3. 2 Referendum ----------
In een referendum worden beslissingffi 
genomen door het optellen van de af
zonderlijk ingezamelde stemmen van 
alle leden. Er behoeft geen ALV te 
worden gehouden, waarmee een aantal 
problemen in één klap zijn opgelost. 
Er komen andere voor in de plaats: 
de schriftelijke informatie krijgt 
een nog zwaarder acc€nt; genuanceer
de vraagstelling die toch tegelijke~ 
tijd ondubbelzinnig is, is bijzonder 
moeilijk; verbetering van formule
ringen n.a.v. gevoerde discussies is 
onmogelijk; lobbygroepen kunnen vol
komen ongecontroleerd hun gang gaan; 
misbruik door misleidende vraagstel
ling en toelichting is gemakkelijk. 
Een voordeel van het referendum is 
dat het zich op korte termijn laat 
houden. Wenst men ter voorbereiding 
een of andere vorm van vooroverleg 
en/of discussie, dan vervalt dit 
voordeel grotendeels. 

D'66 past het referendum toe in de 
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poststemming ter bepaling van de 
volgorde van kandidatenlijsten. De 
vraagstelling is daar duidelijk, de 
genoemde bezwaren zijn het echter 
ook. 

3.3 g~~l~2~9C~~~~~ 
Het is denkbaar, niet één ALV te 
houden, maar deze op te splits~n in 
een aantal (al dan niet gel ijktijdig 
te houden) parallelle vergaderingen 
op verschillende plaatsen in het 
land. Elk van deze werkt dezelfde 
agenda af. 
Wat de stemmingen betreft zijn twee 
vormen denkbaar: 

a. ~~~~~iQ9_i~-~l~~-g~~ly~rg~9~ri~9 
apart, optelling van de uitslagen 
achteraf. Dit vereist precieze 
formulering vooraf van de in stem
ming te brengen voorstellen en 
sluit aanpassingen aan de hand 
van de ter vergadering gevoerde 
discussies geheel uit; wijzigin
gen van de agenda (b.v. door tUd
nood) zijn onmogelijk; de stemmen 
moeten precies worden geteld, het 
is niet voldoende vast te stellen 
dat een deelvergadering een voor
stel aanneemt dan wel verwerpt. 

b. Als a., maar de stemmingsuitsla
gen der deelcongressen worden 
naar een landelijke uitslag "ver
taald" na een ~~!:9~Q~!:iQg_~~!:!-~f: 
g~~~~r9igg~Q met mandaat van de 
deelcongressen (vgl. par.3.1 
hierboven). 

c. Een referendum achteraf (eventueel 
5ëpërkt-töt-hën-a1ë-ään een ver
gadering hebben deelgenomen). 
Dit vergt tenminste vijf weken 
(één om kopij klaar te maken, 
twee voor drukken en verzenden, 
twee voor het insturen van de 
stembi 1 jet ten). 

Van de bezwaren tegen de ALV vangt 
het. deelcongres alleen het geografi
sche op. De organisatorische proble
men zijn evident. De beperkingen die 
stemprocedure a. oplegt zouden op de 
deelcongressen sterk verlammend wer
ken. Het uitstel van de besluitvor
ming bij procedure c. zal de leven
digheid van de deelcongressen zeker 
ongunstig beïnvloeden. De procedure 
lijkt alleen hanteerbaar als het aan
tal stemmingen beperkt is tot 10 à 
20; een intensieve voorbereiding (zie 
hieronder) zou misschien in zo'n be
perking kunnen resulteren. 

3.4 ~~Qg~gr:~~~-~~-12~r~ll~lç2~~~c~ç: 
ties 

Het is mogelijk de verschillende me
thoden in allerlei variaties te men
gen. Bijvoorbeeld: Om het probleem 
van de ongelijke geografische verde
ling van de ALV-deelnemers te onder
vangen kan men gelijktijdig met de 
ALV een referendum houden onder de 
niet-deelnemers en de uitslagen van 
ALVen referendum bij elkaar optel
len. Daarbij kan men om verschillen
de redenen de ALV-stemmen zwaarder 
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laten wegen. 
Mengvormen moeten voldoen aan de be
perkende voorwaarden van alle ingre~ 
diënten waaruit ze zijn samengesteld. 

·In het gegeven voorbeeld betekent dat 
bijvoorbeeld dat de formulering van 
voorstellen in de ALV niet kan worden 
verbeterd. Mengvormen zullen dus in 
het algemeen weinig flexibel zijn. 
Een andere mogelijkheid is, verschil
lende procedures afzonderlijk naast 
elkaar toe te passen. Dit gebeurt nu 
al: naast de ALV kent 0'66 b.v. het 
al eerder genoemde referendum voor 
de volgorde der kandidatenlijsten. 

4. ONZE KEUZE 

4. 1 Çri!~ri~ 

Criteria voor onze keuze zijn onder 
meer: 

- Het besluitvormingsproces moet zo 
gelijk mogelijk toegankelijk zijn 
voor alle leden. 

- Het proces moet eenvoudig en 
doorzichtig zijn. 

-:Het moet administratief en organi
satorisch zo eenvoudig mogelijk 
zijn en op zijn minst niet reeds 
op het eerste gezicht onuitvoer
baar. 

- Het moet een voortvarende besluit
vorming niet meer belemmeren dan 
nodig is voor de participatie 
van alle leden. 

- Het moet stimulerend en inspirerend 
werken voor de leden. 

Wij stellen vast, dat geen van de 
overwogen mogelijkheden geheel aan 
al deze criteria voldoet of een op
lossing biedt voor alle problemen, 
die in het voorgaande aan de orde 
zijn geweest. 
Het geheel overziende, geven wij in 
beginsel aan de ALV de voorkeur: 
Zij belichaamt op unieke wijze de 
grondgedachten en mentalite~t van 
D'66, n.l. dat elke burger 1n een 
democratie onbelemmerd toegang moet 
hebben tot de menings- en besluit
vorming. 
Mede door de -op zichzelf als bij
zonder positief te waarderen - ac
tieve inzet van de leden, leidt de 
onbeperkte toepassing van dit begin
sel in D'66 in de praktijk tot woe
keringen die het organisme van de 
ALV steeds meer dreigen te verstik
ken. Het congres verliest veel kost
bare tijd aan detailkwesties en komt 
aan discussies over hoofdlijnen van 
het partijbeleid te weinig toe -
terwijl het juist die discussies 
zijn die voor de meeste deelnemers 
van wezenlijk belang zijn. Om hierin 
verbetering te brengen is het nood
zakelijk dat de ALV voorafgegaan 
wordt door een deugdelijk proces van 
prioriteitstelling en selectie van 
agenda-onderwerpen door een veel uit-

voeriger (en dus langduriger) voor
overleg. . 
Het lijkt waarschijnlijk dat het n1et 
mogelijk zal zijn in één of ~wee 

.ALV's per jaar op een.~evredlge~de 
manier alle noodzakellJke beslulten 
te nemen. In dat geval lijkt het 
beter, alternatieve besluitvormings
wegen uit te werken voor bepaalde 
nader te specificeren onderwerpen, 
veeleer dan de frequenties van ALV's 
te verhogen. Aan het doordenken van 
zulke alternatieven zijn wij niet 
toegekomen. . . 
Het is duidelijk dat de massal1te1t 
van een plenaire ALV zeer nadelig is 
voor de participatie van de deelne
mers. Wij zien binnen de gegeven be
perkingen in ruimte en tijd vo~r 
ALV's geen mogelijkheden, hier1n 
wezenlijke verbetering te brengen. 
Wel lijkt het van belang dat de con
gresleiding zich zeer gro~dig voor
bereidt en bij de uitvoer1ng van haar 
taak tracht, de discussie op hoofd
zaken geconcentreerd te houden. 

1~~ ÇQ~~!!d~i~ 
Samenvattend adviseren wij: 
a. Handhaaf deALVals hoogste 

partij-orgaan. 
b. Verbeter de methoden van voorbe

reiding, 9.m. door deze over een 
veel langere periode uit te strek
ken. De voorbereiding biedt de 
leden veel betere kansen op ac
tieve participatie dan de ALV zelf; 
het vooroverleg leidt tot een 
kristallisatie van standpunten en 
tot een concentratie van de ALV
discussies op kernvragen. 

c. Schep ruimte voor een zinvoller 
functioneren van de ALV zelf door 
selectie van alleen die voorstel
len die op zulke kernvragen be
trekking hebben. 

d. Schep ruimte voor secundaire be
sluitvormingswegen voor die zaken 
die niet op de agenda van de ALV 
konden worden geplaatst of die niet 
op de ALV konden worden afgerond. 

5. VERBETERING VAN DE ALV-VOORBEREI-
DJNG 

(Terwille van de beknoptheid zal in 
het volgende alleen over amendementen 
worden gesproken. Voor moties geldt 
in beginsel hetzelfde.) 

5.1 

Deze geschiedt door het HB. De eerste 
selectie die hier plaatsvndt kan be
langrijke gevolgen hebben voor het 
verloop van de gehele verdere proce
dure. Het lijkt noodzakelijk, terwil
le van het ordelijke verloop van het 
verdere vooroverleg, latere toevoe
ging van agendapunten d.m.v. amende
menten geheel of goeddeels onmogelijk 
te maken. Maar juist daarom is het 
dan noodzakelijk de leden directer 

bij het vaststellen van de concept
agenda te betrekken dan nu het geval 
is (b.v. via de AR). 

Q~~r!~9-~QQr_9~-i~9i~~i~g-~~~ 
~'!1~~9~'!1~~!~~ 

Heel veel amendementen komen niet in 
stemming, doordat zij (al dan niet na 
overleg) worden overgenomen Of inge
trokken. Het ligt voor de hand voor 
zulke amendementen een kortsluiting 
aan te brengen in een vroeg stadium 
van het vooroverleg. Het HB benoeme 
daartoe voor elk voorstel één of meer 
coördinatoren, tot wie indieners van 
amendementen zich eerst moeten rich
ten. Han taak Is Luveel mogelijk tot 
een vergelijk met indieners te komen 
en daardoor te bevorderen dat alleen 
die amendementen verder in discussie 
komen, waarover belangrijke menin$~
verschillen zijn te verwachten; ZlJ 
hebben niet de bevoegdheid, amende
menten tegen te houden. 
Het ligt voor de hand als_coördi~a
toren "specialisten" te k1ezen d1e 
nauw bij het maken van de betreffende 
voorstellen betrokken waren. Om langs 
elkaar heen werken te voorkomen is 
het waarschijnlijk het beste, hen sa
men met enkele "generalisten" te ver
enigen in een congresvoorbereidings
commissie met du1del1Jk gedef1n1eerde 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

5.3 ~~2!~!~lliQg_9~r __ 9~fiQi!i~~~ 
~9~~9~ 

Wij verwachten, dat ook na intensief 
vooroverleg tussen amendeerders en 
coördinatoren de overblijvende vo~r
stellen en amendementen te groot 1n 
aantal blijven om alle in de ALV be
handeld te worden. Een selectie 
blijft dus noodzakelijk. WlJ ~~el~en 
met nadruk dat het niet mogellJk 1s 
deze selectie formeel-reglementair 
te bewerkstelligeh. Zij moet berus
ten op een inhoudelijke keuze van 
wat het meest 1n aanmerking komt ter 
behandeling in het forum van de ALV. 
Een voorstel met de gemaakte keuze 
van het HB (of een ander daartoe 
aangewezen orgaan) moet de l~den 
ruimschoots voor de ALV bere1ken. 
Men vergete bij het beoordelen van 
dit wellicht ketters aandoende voor
stel niet, dat ook nû de praktijk 
een selectie afdwingt. Wat wij be
ogen is een ordelijke en voor ieder
een te volgen procedure in de plaats 
te stellen van meestal in een chao
tische en onder hoge tijdsdruk geno
men ad hoc-beslissingen door een ALV. 

~QQ~Q~~rl~g_iQ_~~~r9~~~ 
!~rmü!:!~Q 

Belangrijke functies van het voor
overleg zijn: 
a) intensief betrekken van de leden 

bij discussies over de ALV
voorstellen en 

b) uitkristallisatie van de kern 
van de in voorstellen en amende
menten vervatte alternatieven. 



Om dit te laten gebeuren, is voor
overleg in meerdere termijnen ge
wenst. Zo moet het b.v. tenminste 
éénmaal mogelijk zijn te reageren 
op in eerste termijn ingediende 
amendementen. 

2.:.2 ~~!~~l~_I!IQ!Ï~~ 
Een speciaal probleem vormen de vlak 
voor of zelfs tijdens de ALV inge
diende moties over de brandende ac
tualiteit van dat moment. 
Met erkenning van de betekenis die 
zij kunnen hebben moeten wij vast
stellen dat zij vanuit de door ons 
ontwikkelde gedachtengang moeilijk
heden opleveren. De afweging van 
procedurele nadelen en inhoudelijke 
voordelen van behandeling van zulke 
moties zal beoordeeld moeten worden. 
Een instantie (b.v. HB + fracties) 
zal de bevoegdheid moeten hebben om 
met hoogstens een rudimentair over
leg als selectie-orgaan voor zulke 
moties op te treden. 

~· CONSEQUENTIES 

§.:.! g~~r-~~QT~~~-~QQCQ~~cl~9-~Q 
fr~9~2Q!l2-~~Q_6~~-2 

Uitvoering van dit soort voorstellen 
betekent een aanmerkelijke verleng~g 
van de voorbereidingstijd voor een 
ALV. Voor één termijn in de schrif
telijke discussie zijn tenminste 8 
weken nodig: 4 weken voor studie op 
voorstellen, afdelings-en/of regio
vergaderingen, overleg met coördina
toren en andere betrokkenen, inzen
ding van de uiteindelijke amendemen~
teksten; 2 weken voor het klaarmaken 
van kopij voor de volgende ronde; 
2 weken voor drukken en verzenden. 
Voorbereiding in drie termijnen (1st~ 
ronde voor indieninq van amendemen
ten, 2de ronde voor-reacties en een 
selectieronde) strekt zich dan uit 
over een half jaar. 
Het is duidelijk dat dit maar éénma~· 
per jaar kan. Dit leidt tot de sug
gestie 1 i ever éénmaal 's jaars een 
tweedaags congres te houden dan tweE 
eendagscongressen. Wil men vasthou
den aan twee landelijke bijeenkornstE·' 
per jaar, dan zou de tweede van een 
heel ander karakter moeten zijn. Mer 
zou kunnen denken aan een studiedag 
annex politieke manifestatie, 
waarin mede de eerste aanzet voor d= 
voorbereiding op het een half jaar 
later te houden congres wordt gege
ven. 
§~~ Aç!~iQi~!C~!l2l_QC9~Ql~~!l~~ 

ili~r.l~r~~b! 
De totale administratieve last van =~ 
voorbereiding hoeft niet veel grote·· 
te worden, wel wordt zij anders ver
deeld. Tegenover de langere tijds
duur staat dat de eerste selectie ~~t 
aantal te verwerken voorstellen di
rect veel kleiner kan maken. Door 
zijn verschijningsfrequentie kan de 
"Democraat" uitstekend als communica
tiemedium dienen, zoals ook nu ge
beurt. 

•-Jet voorgeste 1 de voorover 1 eg doet 
wellicht een groter beroep op het or
ganisatievermogen in de partij dan nu 
gebeurt. Mede daarom moeten de ter
mijnen zeker niet krapper worden ge
nomen. 
Van de congresvoorbereidingscommissie 
wordt vooral in de eerste maanden 
veel gevraagd wat betreft organisatie 
zowel als inhoudelijk overleg. Haar 
taak lijkt aan de andere kant boeiend 
genoeg om er (b.v. in de werkgroepen) 
vrijwilligers voor te vinden. 

?.:.~ g~~lQ~~2-~~Q_Q~-l~ç!~Q 
Van de leden wordt in de voorberei
ding een langere adem verwacht. Wij 
hopen aan de andere kant dat het uit
voerige vooroverleg motiverend zal 
werken. Initiatieven van afdelingen 
en regio's tot discussie in eigen 
kring kunnen dit effect belangrijk 
ondersteunen en moeten met nadruk 
worden aangemoedigd. 

6.4 ~2~~Qç!~ir~-~~~l~i!~2r~1Q9~: 
I?CQ~~g~r::~~ 

1 De niet in behandeling genomen voor
stellen moeten toch worden afgehan
deld. De ALV kan daartoe haar beslis
singsmacht delegeren aan door haar
zelf aan te wijzen instanties. Een 
of meerdere standaardprocedures zou
den daarvoor reglementair moeten wor
den vastgesteld. 

AANHANGSEL 

1. ~!~!~~-Q~C_ÇQ~~1~21~ 
Ingevolge haar instelling door het HB 
(en niet door de ALV) is de commissie 
geen officiële ad hoc-commissie ex 
artikel 64 HR. Zij vertrouwt erop dat 
desondanks, in overeenstemming met de 
HB-toezegging aan de ALV, dit rapport 
in volledige openbaarheid in de par
tij zal worden behandeld. 

2. Werkzaamheden - -------------
Wij hebben vergaderd op 19 juni, 
14 augustus en 12 september. Door 
raadsverkiezingen, zomervakanties en 
de uiterste rapportagedatum van 18 
september, was de tijdsruimte voor 
studie en interne rapportage zeer 
krap. Wij bieden onze conclusies 
daarom aan in de vorm van een aantal 
overwegingen en suggesties ten behoe
ve van de verdere meningsvorming in 
de partij. 

~· §~t~~gQl~~gg~-~!~~~~Q 
a. Tekst motie van Dam-Schaap uit AR

vergadering van 28 januari 1978. 
b. Tekst motie no. M 29 uit ALV van 

22 apr i 1 1978 en de notulen van 
de discussie daarover. 

c. Brief van R.M. de Loeff (Gelder
malsen) aan HB van 11 juli 1978 
en de daarbij behorende bijlage. 

d. Statuten en Reglementen van CDA, 
PvdA, Humanistisch Verbond en 
D'66. 

15 

PSVI D'66 
Vanaf 1 december is er gelukkig weer 
een hbofd van het bureau van het 
PSVI, het politiekscholings-en 
vormingsinstituut van D'66, n.r.1.l. 
mevr.nrthi Schimmel. Haar taak zal 
vooral zijn allerlei initiatieven in 
het land tot vorming en scholing van 
D'66 leden te organiseren, te stir.Ju
leren en te coördineren. Vanuit haar 
studie (politicologie) en huidige 
werkkring (lerares maatschappijleer) 
heeft zij hier veel ervaring in. 
Het bestuur van het PSVI heeft er 
veel vertrouwen in dat mede door het 
werken van {\rthi Schimmel veel le
den van D'66 beslagen ten ijs zullen 
komen wat betreft kennis en weerbaar
heid. 

INLEIDERS GEZOCHT -----------------
9 vrouwenorganisaties verzorgen elk 
jaar een politieke scholingscursus. 
Deze bestaat uit 3 avonden, waarop 
landelijk vastgestelde thema's behan
deld worden door een forum, waarin 
vertegenwoordigers zitten van ver
schillende politieke partijen. Deze 
cursus wordt op + 200 plaatsen over
al in het land gegeven. Het is van 
het grootste belang dat op die 200 
plaatsen ook het D'66 geluid wordt 
gehoord. 
Onderwerpen voor dit jaar zijn 

- rechten voor minderjarigen 
- zorgen rond gezondheid 
- recht op wonen. Voor wie geldt dit? 
- baas in eigen huis 

(mediabeleid, reclame, emancipatie) 
Deze onderwerpen zijn onderdelen van 
het thema democratie, dat volgend 
jaar in heel Nederland centraal zal 
staan, omdat het 400 jaar geleden is, 
dat de Unie van Utrecht gesloten 
werd. 

Het PSVI wil voor diegenen, die zich 
als inleid(st)er beschikbaar willen 
stellen (het kan ook voor 1 onder
werp) een trainingsdag organiseren 
in januari. Wel wil het vast enig 
inzicht hebben in het aantal en daar
om vraagt het belangstellenden zich 
nu al op te geven bij het landelijk 
secretariaat op de Javastraat te 
Den Haag; vóór 1 december bij Kitty 
Warburg, nà 1 december bij mevrouw 
1\. Schimmel. 


