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BESLUITENLIJST VAN DE ALGEMENE LEDEN
VERGADERING GEHOUDEN TE AMSTERDAM
OP 27 FEBRUARI1971
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Verkiezing notulencommissie en stemcommissie
Installatie voorzitters, huishoudelijke mededelingen
Procedure afspraken
Notulen congres Breda
Verslag H. B. over de onderhandelingen met andere
partijen ingevolge de resolutie van Breda
Voorstellen H. B. t. a. v. de verdere onderhandelingen
Toelichting ingediende resoluties en moties
Discussie over de voorstellen van H. B., de resoluties
en de moties
Tijdens de lunchpauze presentatie kandidaten Eerste
Kamer en Hoofdbestuur. (de ver kiezing van het H. B.
vindt plaats gedurende de middag)
stemmingen en conclusies
Verkiezing in functie van leden van het dagelijks bestuur.
Verkiezing programmacommissie, rapportagecommissie, geschillencommissie en kascommissie
Behandeling diverse moties
Sluiting
Voor deze ALVis hetzelfde congresreglement van
kracht, dat gebruikt is voor de ALV gehouden te Breda
op 19 en 20 december 1970, met dien verstande dat alle
moties bij de congresvoorzitter dienen te worden ingediend.

Congres

t.. a. v. het door D'66 veroordeelde partijenstelsel,
d. w. z. nll de ver kiezingen;
dat daarv66r, door D'66 dienovereenkomstig geen
verbindende afspraken tot samenwerkingen moeten
worden gemaakt;

dat v66r de verkiezingen t. a. v. over leg met andere
partijen moet geld en:
a) dat deze er op gericht zijn ertoe bij te dragen dat
h~t alternatief D' 66, aan de kiezers verduidelijkt
wordt;
b) dat dergelijke gesprekken beogen een snelle kabinetsformatie mogelijk te maken;
besluit; dat D'66 op basis van het beleidsplan zelfstandig aan de verkiezihgen deelneemt.
Indiener van de resolutie: D'66 afdeling Doesburg.
Toelichting door v. d. Molen die namens de afd.
mededeelt dat deze besloten heeft haar resolutie
niet in stemming te brengen i. v. m. motie Fiege/
Brand.
b) Resolutie van de afd. Naarden: "De afd. D'66 Naarden, bijeen in haar vergadering van 11 februari 1971,
overwegende,
dat een stembusakkoord met de P. v. d. A. op dit
moment niet door de D'66-kiezers begrepen zal
worden,

1. Opening. Voorzitter Beekmans opent de vergadering
om 10.50 uur.

dat de instemming van de P. v. d. A. met het beleidsplan van D'66 lippendienst en opportunisme van het
moment geacht moet worden,

2. In de notulencommissie worden benoemd dames Bienfait
en de Ner~e en de heer van Kooten.
In de stemcommissie worden benoemd mevr. Zomerplaag 'en de heren Schouten en Boon.

dat de P. v. d. A. zich heeft gei"soleerd en geen
praktisch haalbaar alternatief biedt voor de huidige
regeringscoalitie,

3. Als voorzitters worden geihstalleerd de heren Kingma,
Hofman en Baehr.

pleit in grate meerderheid voor het onmiddellijk
losmaken van de "verloving" met de P. v. d. A.

4. Wegens het grate aantal congresgangers kan de vetometer niet gebruikt worden.

en wenst, dat D'66 duidelijk in eenvoudige en frisse
taal zijn eigen gezicht laat zien in deze tijd, waarin
geen uitzicht bestaat op een aanvaardbaar alternatief
voor het kabinet De Jong.

5. De notulen van het Congres van Breda gehouden op 19
en 20 december 1970 worden goedgekeurd.
6/7 De heren Nagtegaal en Beekmans brengen namens het

HB verslag uit over de onderhandelingen met andere
andere partijen ingevolge de resolutie van Breda en
over de nog te voeren onderhandelingen na verkregen
overeenstemming.
8. Toelichting ingediende resoluties en moties
a) Resolutie van de afd. Doesburg: "De ALV van D'66
De algemene ledenvergadering van D'66, bijeen op
het congres van 27 februari 1971 te Amsterdam,
overwegende, dat de recente ontwikkelingen in de
in de binnenlandse politiek eens te meer aanleiding
zijn voor het bieden van een alternatieve electorale
keuze, in het bijzonder gericht op een doorbreking
van de huidige partijpolitieke verhoudingen;
dat een stembusaccoord met de PvdA en PPR (of
met welke andere partij dan ook), op zijn minst D' 66
als kiezersalternatief, onduidelijker maakt, wellicht
zelfs de indruk zal wekken dat D'66 zich thans conformeert aan het "oude" politieke bestel;
constaterende, dat D'66 bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dragen, vermits de te vormen
coalitie de realisatie van essentiel:!l geachte beleidsplancriteria mogelijk maakt;
spreekt als haar oordeel uit: dat de meest effectvolle
wijze voor een inbreng op basis van het beleidsplan
pas is te beoordelen nll een uitspraak .van de kiezers

Toelichting door Bins bergen wordt ingetrokken i. v.
m. motie Fiege/Brand.
c) Motie Fiege/Brand: "De ALV van D'66 bijeen op 27
februari 1971 te Amsterdam, kennis genomen hebben
van het HB-voorstel inzake een samenwerkingsverband met de PvdA en PPR, uitmondend in een grate
vooruitstrevende volkspartij.

Besluit:
1) dat D'66 het voorgestelde samenwerkingsverband
verwerpt.
2) dat D'66 zich geheel zelfstandig - als alternatief
voor de partijen van links ~n rechts - aan de
kiezers zal (blijven) presenteren.
3) dat D'66 - ter verwezenlijking van zijn beleidsplan bereid is tot het sluiten van een eenmalig regeeraccoord, dat uitzicht biedt op een meerderheid in
de Kamer.
Wordt doqr beide indieners toegelicht.
d) Resolutie van der Kaaden-Boogert: "Het congres van
D'66 op 27-2-1971 in Amsterdam bijeen, overwegende dat ieder handelen van D'66 op korte termijn gericht moet zijn op de verwezenlijking van de doelstellingen op lange termijn, te weten:
a) democratisering van de samenleving, zeals in ons
beleidsplan uitgewerkt,
b) staatsrechtelijke vernieuwingen,
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c) nieuwe partijpolitieke indeling langs andere scheidslijnen, doelmatige in plaats van een ideologische
instelling ten aanzien van de keuze van de middelen.
Wordt toegelicht door E. H. Schuyer.
e) Motie van der Burg: "Het congres van D'66 bijeen
te Amsterdam op 27 februari 1971, overwegende,
· a) - dat D'66 in principe bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dragen, ook in de periode 19711975,
- dat D'66 daartoe bereid is met ander partijen een
regeerakkoord aan te gaan, mits daardoor een
subtanieel deel van ons beleidsplan verwezenlijkt kan worden en de inbreng van de coalitiegenoten niet op ernstige bezwaren stuit,
- dat het voorgestelde regeerakkoord met P. v. d. A.
en PPR, eventueel uitgebreid met ander coalitiegenoten, aan die eisen kan voldoen,
b) - dat de politiek op lange termijn o.a. gericht is op
doorbreking en hervorming van de politieke struktuur, zoais vastgelegd op diverse voorgaande
congressen,
- dat deze politiek op lange termijn thans geen punt
van discussie uitmaakt, omdat slechts aan de
orde is het al of niet aan een regering willen
deelnemen, sam en met PvdA, PPR en eventuele
anderen,
- dat bovendien doorbreking van verstarde partijverhouding en van politieke opstelling vooral tot
stand moet komen door opsplitsing van bestaande
partijen en hernieuwde opstelling van bij de politiek betrokkenen op grond van politieke criteria,
- en dat dus niet moet geschieden door overeenkomsten tussen partijen,
c) - dat D'66 zich vanaf het eerste uur heeft uitgesproken voor een dualistisch regeringsstelsel,
waarbij het parlement een onafhankelijke, controlerende taak heeft en waarbij iedere parlementslid tot de z. g. n. regeringspartijen of tot z. g. n.
oppositiepartijen behoort.
- dat in die constellatie een regering niet dient af
te treden op grond van het verwerpen van een
regeringsvoorstel door het parlement,
- dat dit standpunt nog onverminderd door D'66
wordt ingenomen,
- dat eventuele coalitiegenoten uitdrukkelijk van
deze zienswijze op de hoogte dienen te worden gesteld,
Besluit
het voorstel tot het aangaan van een regeerakkoord
met PvdA en PPR te aanvaarden en te ondersteunen,
met dien verstande dat uitdrukkelijk het volgende
wordt vastgesteld:
1. Het punt betreffende de vorming van een progressieve volkspartij wordt als nu niet ter zake dienende voor een regeerakkoord uit de overeenkomst
verwijderd.
2. De bij het regeerakkoord betrokken en nog te betrekken partijen worden ervan in kennis gesteld
dat D'66 als zelfstandige partij aan de verkiezingen deelneemt en zich ook daarna een eigen standpunt voorbehoudt, dat de parlementaire frflktie van
D'66 zich een houding overeenkomstig haar dualistische standpunt voorbehoudt,
dat eventuele D'66-ministers niet hun portefeuille
zullen teruggeven, uitsluitend op grond van het niet
aanvaard zier. van regeringsvoorstellen,
en dat een regeerakkoord naar de mening van D'66
geen oppositieakkoord betekent.
Wordt toegelicht door de indiener.
f) Resolutie Kouwenhove-de Sain: "Het congres van D'66

op 27 februari 1971 te Amsterdam bijeen overwegende
.
- dat een oppositie-accoord geen deel heeft uitgemaakt van het mandaat van het congres Breda aan
het HB
- dat dit oppositie-accoord derhalve niet voldoende
aan de basis van de partij is doorgesproken

juni 1971

Besluit

dat indien D'66, PvdA en PPR en eventuele andere
partijen die bij het regeringsaccoord betrokken zullen zijn, geen regeringsverantwoordelijkheid zull.e~
gaan dragen, onze partij over de in te nemen pos1t1e
zich na de verkiezingen zal uitspreken in een hieraan
gewijd congres, waardoor het dan in te nemen standpunt juister zal zijn afgestemd op de uitspraak van de
kiezers.
g) Motie Achten: "De ALV van D'66, bijeen op het con-

gres van 27 februari 1971 te Amsterdam,
overwegende,
- dat D'66 in 1966 werd opgericht om te komen tot een
doorbreking van de partij-politieke verhoudingen in
de Nederlandse politiek, en tot een democratisering
van ons staatsrechtelijk en maatschappelijk bestel;
- dat, nu in 1971 aan de hand van concrete omstandigheden beoordeeld moet worden of D'66 alleen dan
wel met anderen de gewenste vernieuwing dient na
te streven, het van realiteitszin getuigt zich op dit
moment v66r samenwerking met andere partijen uit
te spreken;
- dat het Hoofdbestuur van een juiste beoordeling van
de politieke situatie heeft blijk gegeven door te
pleiten voor een samenwerking met de PvdA en de
PPR, omdat dit in de geldende omstandigheden de
snelste weg is naar een grondige vernieuwing van
ons partij-politiek en staatsrechtelijk bestel, en
het beleidsplan van D'66 in belangrijke mate kan
worden verwezenlijkt;
stelt vast, dat het tot dusverre gevoerde beleid van
het Hoofdbestuur als juist en doelmatig moet worden
beoordeeld, en draagt het Hoofdbestuur op in de
verdere besprekingen met de PvdA en de PPR over
samenwerking voor de komende verkiezingen een
maximale inbreng van de eigen D'66 uitgangspunten
tot stand te brengen.
Wordt toegelicht door H. J. van Lookeren Campagne.
Sprekers: Zeevalking en Nooteboom.
h) Amendement op motie van Coorengel, en met het
NVV besprekingen te beginnen met als doel de vakbeweging te ontkoppelen van de P. v. d. A. en om zodoende te komen tot Mn kategoraal Vakverbond.
En besprekingen te beginnen met de Radio en T.V.
verenigingen VARA, AVRO, TROS en VPRO om tot
~~n onafhankelijke Radio en TV omroep te geraken.
Wordt door indiener toegelicht.
Verdere sprekers: De Goederen en de Bres.
Motie van orde van Lieftink om i. v. m. de stemmingen
een lidmaatschapscontrole te houden wordt verworpen.
Motie Jasper: "De ALV van D'66 bijeen op het congres
van 27 /2/'71 te Amsterdam: overwegende, dat het in de
periode tussen de congressen ontbroken helft aan een
goede communicatie, waardoor onrust, misverstanden
voer voor tegenstanders zijn ontstaan, draagt de onderhandelingscommissies op om in de komende onderhandelingsperiodes regelmatig en op de juiste wijze
rapport uit te brengen via aan duidelijkheid niets te wensen overlatende persberichten en andere mogelijke
communicatievormen.
9. Discussie over de voorstellen van HB, de resoluties en
moties.
Sprekers: Bark, Wessel, Schmitz, Nieuwenhuis,
Schouten, Mej. Roolvink, Redeker, Mej. Goudsmit,
Schwarz, Baudet, Koot, Derksen, Mertens, Zeeman,
Lems, Ovezall, Coorengel, Dirks, mevr. Gelderblom,
Kaper, (intermezzo door optreden in rood gewaad van
Kabouter Vischjager), Van Mierlo (namens onderhandelingsdelegatie). Interrupties: Van der Burg, E. H.
Schuyer, Mevr. Gelderblom en v. d. Kaaden.
Na een voorstel van Patijn krijgt Den Uyl het woord.
Na voorstel v.d. Kolk krijgt Aarden het woord.
Interruptie E. H. Schuyer.
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Verdere sprekers: Nagtegaal, Fiege, v.d. Burg, v.d.

4. Binnen een half jaar na de verkiezingen komt D'66 in

Kaaden, Schwarz. Interrupties: o. a. Gruyters, van
Mierlo.
Motie Dirks wordt door congresleiding overgenomen en
aanvaard, zodat 2e termijn sprekers vervalt.

Congres bijeen om aan de hand van de verkiezingsuitslag en de daarna ontstane situatie te beoordelen
welke conclusies ten aanzien van het bereiken van
de bovengenoemde doelstellingen moeten worden getrokken.
Wordt met overweldigende meerderheid met handopsteken aanvaard.

10. Stemming en en conclusies.
Motie Fiege/Brand wordt verworpen met handopsteken.
Motie van der Kaaden (alleen punt B) samen met motie
van der Burg wordt verworpen met handopsteken.
Motie Kouwenhove-de Sain wordt verworpen met handopsteken. Amendement Coorengel op motie Achten
wordt verworpen met handopsteken.
Motie Achten wordt aanvaard met handopsteken.
Vander Ven stelt voor de "Verzoeken om wijzigingen
in het regeringsprogramma": "Het congres verzoekt de
onderhandelingsdelegatie zo mogelijk te doen toevoegen
aan het regeerakkoord; c. q. de tekst te wijzigen:
1. Na punt 23 onder hoofdstuk V e:
Tegengaan van discriminatoire behandeling van ongehuwden, buitenshuis werkende vrouwen en andere
minderheidsgroepen in wettelijke regelen (belasting,
pensioenen, erfopvolging, woningbouw, woningtoewijzing, e.d.).

2. Als eerste zin van punt 10 onder hoofdstuk VI c toevoegen:
De overheid moet -onder waarborging van het grondrecht der ouders hun kindertal zelf te bepalen- een
aktief beleid voeren om de bevolkingsgroei tot staan
te brengen~
3. De laatste zin in hoofdstuk V c punt 13 dient te vervallen.
4. Toe te voegen aan punt 24:

c. de kinderen te beveiligen.
5. Punt 12 wordt aangevuld met het voornemen, dat het
op nationale schaal verlagen van de klasse- of
groepsdeler moet worden omgezet in een beleid,
waarbij iedere school die zich volgens een weldoordacht plan in open kontakt met anderen voor vernieuwing van zijn onderwijs en schoolorganisatie inzet, alle voorzieningen moet krijgen, die zij daartoe
nodig he eft.
6. Alsnog vast te stellen, dat het onderwijsbeleid erop
gericht zal zijn de bereidheid, de mogelijkheden en
samenwerking van de onderwijsorganisaties en instellingen tot verhoging van de efficiency in het onderwijs te versterken en voorts met deze een commissie in het leven te roepen ter voorbereiding van
een Instituut voor Schoolbegrotingen, zoals is voorgesteld in het Beleidsplan van D'66, over te geven
aan HB om deze alsnog te verwerken of te gebruiken
bij verklaringen tijdens de verkiezingen. Voorstel
wordt overgenomen.
Resolutie Hoofdbestuur: "Het congres van D'66, op 27
februari 1971 in Amsterdam bijeen, overwegende,
dat door D'66 alles in het werk dient te worden gesteld
om in de nabije toekomst te geraken.
a. tot staatsrechtelijke vernieuwing,
b. tot partijpolitieke vernieuwing,
c. tot een regeringsbeleid, dat zoveel mogelijk stoelt
op het beleidsplan van D'66
besluit:
1. D'66 aanvaardt de ontwerp-overeenkomst als neergelegd in bijlage A: (De elementen van de ontwerpovereenkomst PvdA - PPR - D' 66)
2. Indien overeenstemming zou worden bereikt met een
of meer confessionele partijen zal deze zo .spoedig
mogelijk en nog voor de verkiezingen ter goedkeuring worden voorgelegd aan een voor dit doel bijeen
te roepen congres van D'66.
3. Indien als gevolg van de verkiezingsuitslag de drie
samenwerkende partijen geen regering zullen vormen
zal ten behoeve van een voortgaande doorbreking van
de electorale verhoudingen het ontwerp-regeringsprogram mede dienen als basis voor een verder gezamenlijk optreden.

11. Verkiezing in funktie van leden van het dagelijks bestuur.
a) Deze verklaring werd de congresleden ter hand gesteld:
"In verband met de noodzakelijke continuiteit van de
werkzaamheden in het Hoofdbestuur c. q. dagelijks
bestuur hebben de zittende voorzitter (J. Beekmans)
en de zittende secretaris politiek (J. Nagtegaal) besloten, voorlopig de periode voor welke zij zijn gekozen niet tussentijds te be~indigen.
Er zijn derhalve geen vakatures voor de beide bovengenoemde funkties.
Voor de vakatures van vice-voorzitter hebben zich 3
kandidaten gemeld, te weten de her en:
H. Geelen (reeds lid van het Hoofdbestuur)
E. H. Schuyer
H. Verhaar
voor de funktie van penningmeester he eft zich kandidaat gesteld de heer J. Gerritsen.
Mevr. Soetenhorst stelt een vraag over het nog aanblijven van Beekmans en Nagtegaal gezien de motie
aanvaard te Breda (zie notulen b4). Sprekers: Jongedijk, mevr. Warnaar, Bark, Aarts, Rood, Nagtegaal,
v.d. Kolk, Meerburg, Redeker, v. Mierlo, Wessel,
Beekmans (verklaart uit HB te zullen treden bij verkiezing tot 2e kamerlid, hij vraagt een uitspraak van
de A LV om trent zijn aanblijven als voorzitter.)
Stemming over eerste alinea van bovenvermelde verklaring. Er wordt met votometer gestemd. voor:
77%, tegen 23%, zodat Beekmans en Nagtegaal in hun
functies gehandhaafd blijven.
b) E. H. Schuyer trekt zijn kandidatuur voor het HB in
gezien de aanvaarding van de HB resolutie.
c) Verkiezing vice-voorzitter: Verhaar 60%
Geelen 31%
zodat Verhaar tot vice-voorzitter verkozen is.
d) Gerritsen wordt tot penningmeester verkozen
65% voor
9% tegen
22% onthoudingen.
12. Verkiezing commissies
In de rapportagecommissie worden gekozen: Boeren,
mevr. Smal-Klitsie, Muli~, van der Scheer en v.d.
Linden.
In de programmacommissie worden gekozen: Schwarz,
Brand, van der Burg, Zeven, Elders, Moerkerk en v.
Beekhuizen.
In de geschillencommissie worden gekozen: Lucaks
(voorz.) Scheltema, Ubbink, v. Oldenburg, Onnes,
Mevr. Segeth, de Beaufort, Capit.
In de kascommissie worden gekozen: Post, de Widt en
Hendrix.

13. Behandeling diverse moties.
Motie Dordrecht: "Het congres van D'66 op 27 februari
1971 te Amsterdam bijeen, stelt vast dat het regeerakkoord met de Partij van de Arbeid en de Politieke
Partij Radikalen zodanig van inhoud is, dat:
a. het voor de Staten-, Raads- en Rijnmondfrakties van
D'66 geen belemmering oplevert om zich volledig
onafhankelijk op te stellen;
b. het voor de Eerste en Tweede Kamerfraktie van D'66
geen belemmering oplevert om in kwesties, welke
niet in het regeerakkoord zijn geregeld, zich volledig
onafhankelijk op te stellen.
Een en ander geldt uiteraard ook voor de onderscheidene
frakties van de P. v. d. A. en de PPR."
Wordt bij handopsteken aanvaard.
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Motie Schijndel: "De ALV van D'66 te Amsterdam bijeen op 27 februari 1971:
overwegend:
dat de huidige wapenwedlopen van geen enkel belang zijn
voor welke wereldburger dan ook en dat het kleine
Nederlandse aandeel in de wereldproduktie en handel
van wapens geen wezelijke economische bijdrage levert
voor de Nederlandse Industrie en
Constaterend:
dat de Nederlandse wapenproductie en handel met name
"De Kruithoorn" te Den Bosch, ongecontroleerd wapens
kan verkopen aan in conflict zijnde ontwikkelingslanden
en dat in zijn algemeenheid de wapenwedlopen het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen.
stelt vast:
dat het door het wederzijdse wantrouwen van NAVO
enerzijds en WARCHAUPACT anderzijds bijna onmogelijk is een begin met wapenvermindering en ontwapening
zolang de Organisatie der Verenigde Naties nog niet
volledig effectief kunnen werken.
en besluit:
als begin van een wezenlijke bijdrage tot vermindering
van bewapening het hoofdbestuur van D'66 op te dragen:
a. Een subwerkgroep samen te stellen die parlementaire en democratisch geleide buitenparlementai~e
aktie's gaat bevorderen en col5rdineren ter geleidelijke verdwijning van de Nederlandse wapenproductie
en internatio!lale wapenhandel.
b. In haar partijprogramma op te nemen dat meer gelden ter beschikking moeten worden gesteld voor het
Ned. Polemologisch Instituut te Groningen en dat
deze uitgaven moeten ressorteren onder "Defensie",
dit ten koste van de huidige "Defensie-uitgaven".
c. In haar partijprogramma op te nemen dat medewerkers van wapenfabrieken en of wapenhandel die
lid zijn van D'66 geen kandidaat kunnen zijn voor
Gemeenteraad, Prov. staten of Staten der Generaal.
(Dit betekent o.a. dat Mevr. Schoutsen lid van D'66
van de afd. Den Bosch, en secretaresse bij de "N. V.
De Kruithoorn" te Den Bosch haar kandidatuur als
vierde op de lijst voor de binnenkort te houden Gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch, welke een
test-case gaan vormen voor de komende kamerverkiezingen) moet neerleggen of dat zij haar functie
bij de Kruithoorn moet neerleggen).
d. lnhet verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 1971 van de afdeling Den Bosch van
D'66 te laten opnemen dat in principe er naar moet
worden gestreefd de N. V. de Kruithoorn op te heffen of te doen overgaan op civiele productie. "
Wordt bij handopsteken verworpen.

Motie Coorengel I: "Het congres 27 februari 1971 bijeen blijft bij de aangenomen motie 4-5-6 april 1970 en
sluit de kandidaten die zitting hebben in gemeenteraden
en provinciale staten uit zich te laten verkiezen bij de
Tweede Kamer verkiezingen april 1971 op lijsten ingediend door de partij Democraten '66.
overweging:
Het is een volstrekt duidelijke zaak dat het gestelde in
de motie van mevrouw Ltlbler-Polling e. a. aangenomen op het congres 4-5-6 april 1970 zegt dat kandidaten
die reeds zitting hebben in een vertegenwoordigend
lichaam provinciale staten en gemeenteraden niet hun
kunnen laten verkiezen in de 2de Kamer of er moet een
duidelijke reden zijn van overmacht. Het is mij bekend
dat van geen van de kap.didaten en wel de Heren die zitting hebben in de provinciale staten en gemeenteraden
zo'n dergelijke verklaring hebben afgelegd."

'
Motie Coorengel II: "Het congres
van 27 februari 1971
bijeen gezien de stemming die heeft plaats gevonden op
het congres 19-20 december 1970 ten aanzien van de
verkiezingen van de Lijstaanvoerder besluit; Coorengel, Johannes Bernardus geb. 9-5-'23 de enige tegenkandidaat van de Heer van Mierlo alsnog naar de 2e
plaats op de in te dienen kandidatenlijst te plaatsen".
Worden bij handopsteken verworpen.

um

Motie Spoor: "De led en van D' 66, bijeen in congres
op 27 februari 1971, te Amsterdam, besluiten,
Tot een Ad Hoc zo nauw mogelijke samenwerking van
de landelijke werkgroepen van D'66 met de respectievelijke equivalenten van die politieke groeperingen welke
dit congres accepteert als partners (b.v. in een stembusaccoord) tijdens - en na de algemene verkiezingen
op 28-4-'71, en gaan over tot de orde van de dag."
Zal opnieuw worden ingediend ope. v. congres. Na
verkiezingen.
Motie Mevr. Warnaar: "Het congres van D' 66 op 27-21971 in Amsterdam bijeen,
overwegende,
a) dat de kiezer recht heeft op een optimale duidelijkheid,
b) dat D'66 aileen din een wezenlijke invloed kan uitoefenen op het beleid wanneer de partij deel uitmaakt
van een nieuw te vormen regering,
c) dat D'66 als partij in de oppositie alleen din enig
tegenspel van niveau zal kunnen leveren wanneer een
voldoende aantal vertegenwoordigers van de partij
in de tweede kamer zitting hebben,
d) dat kleine, en daardoor onmachtige, vertegenwoordigingen van partijen in de tweede kamer niet in
overeenstemming zijn met de opvattingen van D'66
omtrent een optimaal functioneren van het parlemont,
draagt het hoofdbestuur op om de statutaire procedure
tot opheffing van D'66 als politieke partij in werking te
stellen direct nadat gebleken zal zijn, dat D'66 na de
eerstvolgende verkiezingen niet in aanmerking komt
voor deelneming aan een nieuw te vormen regering,
en dat de partij in de oppositie niet zal kunnen beschikken over tenminste tien vertegenwoordigende zetels in
de Tweede Kamer der staten Generaal. "
Wordt ingetrokken, zal op e. v. congres eventueel weer
worden ingediend.
Moties Jasper I en II vervallen tot e. v. congres.
14. Beekmans sluit congres na alle aanwezigen voor hun
medewerking te hebben bedankt om 18. 30 uur.

Taakverdeling D'66 in
de eerste kamer
Hieronder vindt u de taakverdeling van de eerste kamerfraktieleden van D'66.
Fraktie voorzitter:
de heer N. F. I. Schwarz
plaatsvervanger:
de heer W. Draijer
led en:
mevr. P. C. J. Wassen -van Schaveren
de heer A. Martini
de heer D. Eisma
de heer H. J. Rang
COMMISSIE VERDE LING:
Staten/Algemene zaken:
Ontwikk. samenwerking:
Binnenl. zaken:
Eur. samenwerking:
Justitie:
Buitenl. zaken:
Financii:ln:
Defensie:
Volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening:
Verkeer en Waterstaat:
Ekonomische Zaken:
Sociale zaken:
Volksgezondheid:
Kultuur, Rekreatie:
Maatschap. werk:
Herziening B. W.:
Grondwetherziening:
Landbouw, Visserij:
Onderwijs, Wetenschappen:
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Draijer
Was sen
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Schwarz
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Martini
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Martini
Rang
Was sen
Was sen
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Schwarz
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