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VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op 17 januari 1981
in de Schouwburg KUNSTMIN te DORRECHT.

1. OPENING door de partijvoorzitter en VOORSTELLEN CONGRESLEIDING
Om 10.30 uur opent H.Zeevalking de vergadering.
Hij stelt de congresleiding voor die bestaat uit Michiel Faassen,
Rob van Kamp en
2. BENOEMING NOTULEN- en STEMCOM MISSIE
In de STEMCOMMISSIE worden benoemd: Gerda Strijers, Hugo Versloot en
Herman van Onimen.
In de NOTULENCOMMISSIE worden benoemd: Magda Berntsen en Wilma Post.
3. TOELICHTING OP DE STEMPROCEDURE
Zie Congresboek pag.2.
4. VOORSTELLEN WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT (TCD 1)
Amendement 500
HB-standpunt: I.v.m. organisatorische problemen tekent het HB bezwaar
aan tegen amendement 500.
Stemming: Amendement 500 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 501
HB-standpunt: Ontraden.
Stemming
: Am.501 wordt aangenomen.
Amendement 502
HB-standpunt: Ontraden. Het HB betwijfelt of het wel verstandig is met zo
weinig actieven aan het werk te gaan.
Stemming : Am.502 wordt aangenomen.
Amendement 503
H. Frankfurther licht het amendement toe.
Het amendement strekt ertoe bepaalde manco's (die nu opoetreden zijn)
te voorkomen. Hij steunt het voorstel van de congresleiding om het amendement
in twee delen te splitsen.
HB-standpunt: Het HB ontraadt zowel de wijziging als de toevoeging.
Rapportagecie: De Rapportagecie wijst erop dat het eerste deel van am.503
strijdig is met de tekst van art.403. Aanname van het amendement betekent derhalve een inconsequentie in het HR.
Sprekerslijst: Dhr.v.Bunnik steunt am.503. Liever ziet hij een inconsequentie
in het HR dan dat het amendement verworpen wordt.
Stemadviezen kunnen z.i. zowel monderling als schriftelijk
worden uitgebracht.

-2-

Dhr.Frankfurther merkt nog op dat het amendement m.n. zich richt op
media van buiten.
Stemming: Ani.503 A (wijziging) wordt verworpen.
Ani.503 B (toevoeging) wordt verworpen.
De voorzitter van de Rapportagecie zegt dat problemen gerezen zijn
n.a.v. de aanname van de amendementen 501 en 502. Daar deze amendementen
beiden betrekking hebben op hetzelfde punt, kunnen zij niet beiden in het
HR verwerkt worden. Aangezien amendement 502 verder gaat, wordt bwsloten
amendement 502 aan te houden.
Motie 600
Dhr. Bloemhof geeft een korte toelichting. De motie is ingediend met het
oog op het feit dat het thans voor een afdeling vaak erg moeilijk is te
zeggen of ze al dan niet aan de verkiezingen mee zullen doen.
HB-standpunt: HB ontraadt motie 600.
Stemming : Motie 600 wordt verworpen.
Aldus geamendeerd wordt de voorgestelde wijziging van het HR aangenomen.

VERVOLG op AGENDAPUNT 9:

Amendement 1015
HB-standpunt: Overbodig.
Stemming: Am. 1015 wordt verworpen.
Amendement 192
HB-standpunt: Verwerpen.
Werkgroep Onderwijs: Verwerpen.
Stemming: Am. 192 wordt verworpen.
Amendement 1016
HB-standpunt: Indien met de laatste alinea bedoeld wordt het stuk dat
begint bij "tenslotte . . .', heeft het HB geen bezwaar.
Aldus wordt amendement 1016 overgenomen.
Amendement 1017
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 1017 wordt overgenomen.
Amendement 193
Vervallen bij de aanname van am.1017.

Amendement 194
HB-standpunt: Ontraden. Amendement wordt te algemeen geacht.
Stemming: ani.194 wordt verworpen.
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Amendement-195
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 195 wordt overgenomen.
Amendement 197
Werkgroep Onderwijs: Spreekt zich uit tegen het amendement, daar het teveel
gericht is op de bêta-kant van het onderzoek.
HB-standpunt: Overnemen.
Stemming: Am. 197 wordt verworpen.
Amendement 196
HB-standpunt: Afwijzen. Het HB voelt meer voor am. 1018.
De indiener merkt op dat het niet de bedoeling is dat de iste,
2de en 3de geldstroom toegevoegd wordt.
Met deze toelichting wil het HB amendement 196 overnemen.
Amendement 196 wordt aldus overgenomen.
Amendement 1018
HB-standpunt: Afwijzen.
Stemming: Amendement 1018 wordt verworpen.
Amendement 1019
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 1019 wordt overgenomen.
Amendement 198
Werkgroep Onderwijs: Acht het tweede deel overbodig.
HB-standpunt: Afwijzen.
Stemming: Am. 198 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1020
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 1020 wordt overgenomen.
Amendement 1021
Is met de aanname van am.1020 vervallen.
Amendement 1022
HB-standpunt: Overnemen.
Am. 1023 wordt overgenomen.
Amendement :1023
HB-standpunt: Overnemen.
Am. 1023 wordt overgenomen.
Amendement 1024
HB-standpunt: Akkoord indien als toevoeging en indien het zinsdeel na
"bereikbaarheid" vervalt.
De indiener gaat met de door het HB voorgestelde wijziging niet akkoord.
Het HB ontraadt het amendement in de huidige vorm.
Stemming: amendement 1024 wordt verworpen.
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Amendement -1025
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 1025 wordt overgenomen.
Amendement 1026
HB-standpunt: In gewijzigde vorm overnemen. (In tekst 'o.a." laten
vervallen en "welzijn" toevoegen.)
Aldus wordt amendement 1026 overgenomen.
Amendement 203
HB-standpunt: Het HB is van mening dat een dergelijk casuistisch onderdeel
niet in het beleidsprogramma thuishoort.
Stemming: amendement 203 wordt verworpen.
Amendement 201
------------HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 201 wordt overgenomen.
Amendement 199
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 199 wordt overgenomen.
Amendement 200
Werkgroep Onderwijs: Wijst op een inconsistentie indien het amendement
wordt aangenomen.
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 200 wordt overgenomen.
Aldus geamendeerd wordt par.12 van Hoofdstuk 8 vastgesteld.

AGENDAPUNT 12: SLUITING DOOR DE PARTIJVOORZITTER.
Na de congresleiding, stem- en notulencommissie bedankt te hebben vestigt
Henk Zeevalking de aandacht op de zigeuners. Hij is van oordeel dat de manier
waarop zij behandeld zijn en worden niet door de beugel kan. (Onderbrenging
in huizen van bewaring, fouillering enz.) Hij stelt voor dat het congres
deze mening in een motie vastlegt. (Leest motie voor.) In de motie wordt
o.m. gesteld dat het vreemdelingenbeleid getoetst moet worden aan menselijkheid, duidelijkheid en consequenties op lange termijn. Geconstateerd wordt
dat dit i.c. niet gebeurd is.
Tevens verzoekt de motie de zigeuners toe te staan tot ± maart in ons land
te blijven.
Bij acclamatie schaart de ALV zich achter de voorgestelde motie.
Om 17.20 uur sluit Henk Zeevalking de ALV.

G. Bespreking van de overgebleven amendementen op het beleidsprogramma
Vrede en Veiligheid.
Amendement 1597
Indiener: In verband met misbruik van huidige regelingen wordt voorgesteld
de tekst te wijzigen.
EB: Neemt het amendement over.
Na stemming wordt sjaondement 1597 aangenomen.
Amendement 1605
het fiB stelt het congres voor dit amendement over te nemen. Het gaat om een
preciesering van de tekst.
Het congres neemt dit over.
Amendement 1596
fiB: ontraadt dit amendement. De oorspronkelijke tekst iswat voorzichtiger
geformuleerd.
Na stemming wordt amendement 1596 verworpen.

Amendement 1598
Indiener: In de huidige tekst wordt vervangende dienst onaantrekkelijker
gemaakt.
fiB: is het eens met de strekking van het le gedeelte van het amendement:
de vervangende dienstplicht mag niet onaantrekkelijker gemaakt worden door
een langere tijdsduur. Zij is het niet eens met afschaffing van gevangenisstraf voor totaalweigeraars. het HB stelt de volgende tekst voor i.p.v.
het huidige amendement:
Voor hen die militaire dienst weigeren mag de vervangende dienst of bij
totaal weigering de gevangenisstraf, niet langer duren dat de normale
di enstplicht.
Indiener trekt zijn amendement in ten gunste van de fiB formulering.
Het congres wenst stemming, waarna in stemming wordt gebracht amendement
1598 met de nieuwe tekst. Dit amendement wordt aangenomen.
Amendement 1599
Indiener: de maatschappelijke dienstplicht hoort bij sociale zaken en niet
bij defensie.
fiB: het staat hier omdat dienstplicht onderdeel moet zijn van een maatschappelijke dienstplicht. Daarom wordt dit amendement ontraden.
Na stemming wordt amendement 1599 verworpen.
Amendement 1600
Mw.v.d.Loo heeft wat moeite met het amendement omdat er staat dat vrouwen
aangemoedigd moeten worden om dienst te nemen. Dit gaat haar wat te ver.
fiB: is het eens met vorige spreekster. De mogelijkheid moet voor vrouwen
openstaan.
De rapportagecommissie stelt voor hôt amendement in twe&4n te splitsen
ni. le gedeelte tot afgestemd
2e gedeelte vanaf zodat.
Aldus wordt het amendement in stemming gebracht.
Amendement 1600 le gedeelte wordt aangenomen.
2e gedeelte wordt verworpen
Amendement 1601
Indiener: de oorspronkelijke tekst is niet erg duidelijk. De nieuwe tekst
heeft de oorspronkelijke inhoud vastgehouden, maar is duidelijker.
fl13: neemt dit amendement over. Het congresgaat hiermee akkoord.
In stemming wordt gebracht paragraaf 10 van hoofdstuk 14. Deze wordt aangenomen.

IN

Amendement 202
Indiener: het amendement is opgesteld toen de tekst anders luidde dan
zij nu luidt. In de paragraaf onderwijs dat al vast gesteld is, staan
enkele opvattingen die niet stroken met wat hier staat.
Werkgroep onderwijs: het is mogelijk dat er discrepantie bestaat tussen
paragraven, omdat deze afzonderlijk geschreven zijn. Zij heeft derhalve
tegen de strekking geen bezwaar, maar dat moet eerst helemaal uitgezocht
worden.
MB: heeft de nodige moeite, omdat het een beetje onwerkelijk is om te
suggereren dat er geen verschillen mogen zitten. Zij is het wel eens met
de werkgroep dat bekeken moet worden of de tekst een consistent geheel
vormt.

De indieners trekken hierop het amendement in, omdat men het over de bedoeling wel eens is.
Amendement 1004
Indiener: dit amendement hangt ten nauwste samen met amendement 1000.
Zij hebben problemen met de tekst van deze zin ni. het beperken van leerrecht tot een tijdsduur.
Werkgroep onderwijs: na het verwerpen van amendement 1000 kan dit amendement niet worden aangenomen.
MB: is het eens met hot eerste deels maar niet met het tweede deel van het
amendement.
Met amendement wordt in tween in stemming gebracht:
Beide delen worden na stemming verworpen.
Amendement 1005
Indiener: wat het MB voorstelt, is het toegankelijk maken van de 2 fasen.
Werkgroep: Ook de werkgroep heeft pas deze morgen kennisgenomen van het
voorstel van de studiegroep.
Met staat loodrecht op het initiatef wetsontwerp, dat door de fractie is
ingediend. liet is teruggrijpen naar oude situaties, waar wij van af moeten.
Br. Mertens: Studieduurverkorting In het algemeen is goed. Niet alleen voor
de gemeenschap, maar ook voor de studenten.
MB: wil het congres met nadruk wijzen op de verenging en het gebrek aan
flexibiliteit van de tekst van het amendement. Daarom ontraadt zij het
amendement.
Na stemming wordt amendement 1005 verworpen.
De amendementen 1002 en 1013 worden ingetrokken.
De amendementen 1006 en 1007 hangen ten nauwste samen met amendement 1000.
De indieners zijn bereid om het in te trekken, mits de oude onderwerpen
worden betrokken in de studie, die n.a.v. amendement 1000 is toegezegd.
Met MB zegt dit toe.
Amendement 1008
Werkgroep: dit wordt betrokken bij de uitvoering van motie 24.
BB: wil het amendement overnemen.
Na stemming wordt amendement 1008 aangenomen.
Amendement 1009
FIB: de onduidelijkheid dreigt met overname van het amendement. Zij raadt
derhalve aan het amendement af te wijzen.
Na stemming wordt amendement 1009 verworpen.

7.Presentatie kandidaten tweede kamer.
8.Lunch
Om 13.55 uur heropent do voorzitter do vergadering.
9.Bespreking van amendementen betrekking hebbend op hot beleidsprogramma
tertiair en quartair onderwijs. Moties op het beleidsprogramma onderwijs.
1.Er is een verzoek binnengekomen van de indieners om de moties 10 en 11
te wisselen: 10 wordt 11 en U. wordt 10.
2.Motie 12 is door de indieners ingetrokken.
3.De indieners van de moties 21 en 25 worden gevraagd om voor overleg bij
de congresleiding te komen.
Motie 16
Het fiB ontraadt doze motie.
Na stemming wordt motie 16 verworpen.
Motie 27
FiB: financiering van onderwijs kan niet in I hoofdstuk geregeld worden.
Daarom ontraadt zij deze motie.
Na stemming wordt motie 27 verworpen.
Motie 10 (oud motie 11)
Indiener: voorkeur uitspreken t.a.v. kleinschalig onderwijs.
hr. Veenstra: Er is zeer recentelijk een rapport verschenen van de commissie
Akkermans, die dit zeer nadrukkelijk behandeld. De motie is daardoor achterhaald. iiij raadt aan deze motie te verwerpen.
HB: ontraadt deze motie.
Na stemming wordt motie 10 verworpen.

Motie 11 (oud motie 101
Doze wordt door de indiener ingetrokken.
Motie 12 is vervallen.
Motie 13
Werkgroep onderwijs: heeft moeite met do motie, omdat er dingen in staan
die niet juist zijn. De consept tekst spreekt zich niet uit tegen hot aannemen van een nieuwe staf. De mogelijkheid dat deze wordt aangetrokken is
wel aanwezig.
fiB: sluit zich aan bij de mening van de werkgroep. Bovendien vindt zij
dat dit niet per motie maar per emeindement had moeten worden ingediend.
Daarom ontraadt zij doze motie.
Na stemming wordt motie 13 verworpen.
Motie 15
Fir. Veenhuis: In Hoogeveen heeft het congres zich uitgesproken dat er geen
voorkeur zou worden aangegeven voor openbaar onderwijs noch voor bijzonder
onderwijs.
H13: ontraadt deze motie.
Na stemming wordt motie 15 verworpen.
Motie 21
Motie 25 wordt t.g.v. motie 21 ingetrokken.
Werkgroep onderwijs: de werkgroep trekt zich dit soort moties wel aan en
zal trachten het woordgebruik te vereenvoudigen.
FIB: wil deze motie wel overnemen.
Na stemming wordt motie 21 aangenomen.

Motie 22
Hr. Veenhuis: de werkgroep onderwijs is niet geheel en al tevreden met
de werkgroep SLO, maar zij acht het te prematuur om deze nu reeds to
vervangen door een andere commissie. Daarom ontraadt zij deze motie
RB: de werkgroep SLO moet de tijd krijgen om to laten zien wat zij kan.
Na stemming wordt motie 22 verworpen.
Motie 23
HB; ontraadt deze motie.
Motie 23 wordt na stemming verworpen
Motie 24
Hr. Veenstra: De heer de Weerd heeft gezegd dat hij deze motie in wil
trekken, mits de werkgroep het in studie wil nemen. De werkgroep zegt

dit toe.
De voorzitter wijst er op dat een motie slechts kan worden ingetrokken
door de indiener zelf.
H: de motivering is onjuist, de conclusie moet zijn dat het niet lukt.
Daarom ontraadt zij deze motie.
Hr. Veenstra: de motivering wijst hij af, de motie ie in strijd met

zichzelf.
Motie 24 wordt na stemming verworpen.

Motie 26
Indiener: de motie is een gevolg van do bespreking van tertiair onderwijs.
De tekst bevat tegenstrijdigheden.
Werkgroep onderwijs: onderschrijft de wenselijkheid hiervan en raadt aan
do motie te aanvaarden.
HB: kan niet tegen studio zijn.
Motie 26 wordt na stemming aangenomen.

Amendement 1000
Indiolier: een ieder heeft een leerrecht om gedurende 6 jaar te kunnen studeren met financiering van de overheid.

Werkgroep onderwijs: het is beter om op dit moment primair het leerrecht
op te nemen en te vermelden dat er t.a.v. financiering iets moet gebeuren.
Zij ontraadt dit amendement.
FIB: ontraadt dit amendement.
Na stemming wordt amendement 1000 verworpen.
Amendement 1001
Werkgroep onderwijs: vindt dat het nergens op slaat,-daarom er uit laten.
HB: is het hiermee eens.
Amendement 1001 wordt na stemming aangenomen.
Amendement 1002 wordt behandeld na amendement 1005.
Amendement 1003
Indiener: het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk studenten uit de
3e wereld hier naar toe te halen.

Werkgroep onderwijs: juicht het toe dat er iets over onderwijs aan studenten
uit do 3e wereld wordt opgenomen. Zij acht het een omissie van haarzelf.
Zij heeft echter wat moeite met de voorliggende tekst. Zij is het met de
formulering niets eens, wel met do strekking.
HB: is het eens met de strekking. Zij stelt voor de tekst in samenwerking
met de prograrnmacommissie te veranderen.
Amendement 1003 qordt hiermee aanvaard.
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Amendement 190
Indiener: het gaat om de rijksbijdrage naar de instellingen toe.
HB: neemt dit over. Het congres gaat hiermee akkoord.
Amendement 1010
Dit amendement is identiek aan amendement 188.
Indiener: do huidige tekst kan leiden tot zeer ongewenste situaties.
Amendement 188 wordt ten gunste van 1010 ingetrokken.
fIB: neemt dit amendement over. 1-let congres gaat hiermee akkoord.
Amendement 1011
Indiener: het amendement wordt gewijzigd ni. en de maximale duur vervalt
en studieprogrammat s wordt studieduur.
fIB: ontraadt dit amendement.
Na stemming wordt amendement 1011 verworpen.
Amendement 1012
fIB: neemt dit amendement over. 1-Let congres gaat hiermee akkoord.
Ordevoorstel wordt, gedaan om de bespreking van de amendementen van de

paragraaf onderwijs te onderbreken voor de Se ronde van do presentatie
2e kaderkandidaten.
Do congresleiding wil om 15,10 uur stoppen met onderwijs. De indiener
van het ordevoorstel gaat hiermee akkoord.
Amendement 191A in relatie tot 1013 on 1014.
Amendement 191B is een logisch gevolg van 191A.
Indiener wil, daarom graag dat beide amendementen ineen worden behandeld.
fiB: wil beide amendementen overnemen, omdat ook zij een consistent programma wil.
De werkgroep onderwijs wil stemming.
fir. Mertens: het kan niet zo zijn, dat een leerrecht geen grenzen zou kennen.
fiB: wat hr. Mertens zegt is geregeld in 191A.
Na stemming wordên de amendementen 191A en 191B aangenomen.
Amendement 1013 is vervallen.

Amendement 1014 vervalt door overname van do amendementen 191A en 191B.

Amendement 1025
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 1025 wordt overgenomen.
Amendement 1026
HB-standpunt: In gewijzigde vorm overnemen. (In tekst "o.a.' laten
vervallen en "welzijn' toevoegen.)
Aldus wordt amendement 1026 overgenomen.
Amendement 203
HB-standpunt: Het HB is van mening dat een dergelijk casustisch onderdeel
niet in het beleidsprogramma thuishoort.
Stemming: amendement 203 wordt verworpen.
Amendement 201
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 201 wordt overgenomen.
Amendement 199
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 199 wordt overgenomen.
Amendement 200
Werkgroep Onderwijs: Wijst op een inconsistentie indien het amendement
wordt aangenomen.
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 200 wordt overgenomen.
Aldus geamendeerd wordt par.12 van Hoofdstuk 8 vastgesteld.

AGENDAPUNT 12: SLUITING DOOR DE PARTIJVOORZITTER.
Na de congresleiding, stem- en notulencommissie bedankt te hebben vestigt
Henk Zeevalking de aandacht op de zigeuners. Hij is van oordeel dat de manier
waarop zij behandeld zijn en worden niet door de beugel kan. (Onderbrenging
in huizen van bewaring, fouillering enz.) Hij stelt voor dat het congres
deze mening in een motie vastlegt. (Leest motie voor.) In de motie wordt
o.m. gesteld dat het vreemdelingenbeleid getoetst moet worden aan menselijkheid, duidelijkheid en consequenties op lange termijn. Geconstateerd wordt
dat dit i.c. niet gebeurd is.
Tevens verzoekt de motie de zigeuners toe te staan tot + maart in ons land
te blijven.
Bij acclamatie schaart de ALV zich achter de voorgestelde motie.
Om 17.20 uur sluit Henk Zeevalking de ALV.
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VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op 17 januari 1981
in de Schouwburg KUNSTMIN te DORRECHT.

1, OPENING door de Partijvoorzitter en VOORSTELLEN CONGRESLEIDING
Om 10.30 uur opent H.Zeevalking de vergadering.
Hij stelt de congresleiding voor die bestaat uit Michiel Faassen,
Rob van Kamp en
2. BENOEMING NOTULEN- en STEMCOM MISSIE
In de STEMCOMMISSIE worden benoemd: Gerda Strijers, Hugo Versloot en
Herman van Ommen.
In de NOTULENCOMMISSIE worden benoemd: Magda Berntsen en Wilma Post.
3. TOELICHTING OP DE STEMPROCEDURE
Zie Congresboek pag.2.
4. VOORSTELLEN WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT (TCD 1)
Amendement 500
HB-standpunt: I.v.m. organisatorische problemen tekent het HB bezwaar
aan tegen amendement 500.
Stemming: Amendement 500 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 501
HB-standpunt: Ontraden.
Stemming
: Am.501 wordt aangenomen.
Amendement 502
HB-standpunt: Ontraden. Het HB betwijfelt of het wel verstandig is met zo
weinig actieven aan het werk te gaan.
Stemming : Ani.502 wordt aangenomen.
Amendement 503
H. Frankfurther licht het amendement toe.
Het amendement strekt ertoe bepaalde manco's (die nu opgetreden zijn)
te voorkomen. Hij steunt het voorstel van de congresleiding om het amendement
in twee delen te splitsen.
HB-standpunt: Het HB ontraadt zowel de wijziging als de toevoeging.
Rapportagecie: De Rapportagecie wijst erop dat het eerste deel van am.503
strijdig is met de tekst van art.403. Aanname van het amendement betekent derhalve een inconsequentie in het HR.
Sprekerslijst: Dhr.v.Bunnik steunt am.503. Liever ziet hij een inconsequentie
in het HR dan dat het amendement verworpen wordt.
Stemadviezen kunnen z.i. zowel nionderling als schriftelijk
worden uitgebracht.
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Dhr.Frankfurther merkt nog op dat het amendement m.n. zich richt op
media van buiten.
Stemming: Ani.503 A (wijziging) wordt verworpen.
Am.503 B (toevoeging) wordt verworpen.

•
•

De voorzitter van de Rapportagecie zegt dat problemen gerezen zijn
n.a.v. de aanname van de amendementen 501 en 502. Daar deze amendementen
beiden betrekking hebben op hetzelfde punt, kunnen zij niet beiden in het
HR verwerkt worden. Aangezien amendement 502 verder gaat, wordt bwsloten
amendement 502 aan te houden.
Motie 600
Dhr. Bloemhof geeft een korte toelichting. De motie is ingediend met het
oog op het feit dat het thans voor een afdeling vaak erg moeilijk is te
zeggen of ze al dan niet aan de verkiezingen mee zullen doen.
HB-standpunt: HB ontraadt motie 600.
Stemming : Motie 600 wordt verworpen.
Aldus geamendeerd wordt de voorgestelde wijziging van het HR aangenomen.

\
\
VERVOLG op AGENDAPUNT 9:

Amendenien\1015
HB-standpunt\0verbodig.
Stemming: Am.15 wordt verworpen.
Amendement 192
HB-standpunt: Verwer'n.
Werkgroep Onderwijs: 'fwerpen.
Stemming: Am. 192 wordt vworpen.
Amendement 1016
HB-standpunt: Indien met de laa ste linea bedoeld wordt het stuk dat
. . .", heeft het HB geen bezwaar.
begint bij "tenslo
e men.
Aldus wordt amendement 1016 ov
Amendement 1017
HB-standpunt: Overnemep'(
Amendement 1017 wor,j/overgenomen.
Amendement 193
Vervallen bijA aanname van am.1017.

HB-s,,tndpunt: Ontraden. Amendement wordt te algemeen geacht.
Stefiiming: am. 194 wordt verworpen.

QL

.

L.

Bespreking van de overgebleven amendementen op het beleidsprogramma
Vrede en Veiligheid.

Amendement 1597
Indiener: In verband met misbruik van huidige regelingen wordt voorgesteld
de tekst te wijzigen.
HE: Neemt het amendement over.
Na stemming wordt amendement 1597 aangenomen.
Amendement 1605
het H13 stelt het congres voor dit amendement over to nemen. Het gaat om een
preciesering van de tekst.
Het congres neemt dit over.
Amendement 1596
EB: ontraadt dit amendement. De oorspronkelijke tekst is'wat voorzichtiger
geformuleerd.
Na stemming wordt amendement 1596 verworpen.

Amendement 1598
Indiener: In de huidige tekst wordt vervangende dienst onaantrekkelijker
gemaakt.
HE: is het eens met de strekking van het le gedeelte van het amendement:
de vervangende dienstplicht mag niet onaantrekkelijker gemaakt worden door
eon langere tijdsduur. Zij is het niet eens met afschaffing van gevangenisstraf voor totaalweigeraars, het HE stelt de volgende tekst voor i.p.v.
het huidige amendement:
Voor hen die militaire dienst weigeren mag de vervangende dienst of bij
totaal weigering de gevangenisstraf, niet langer duren dat de normale
dienstplicht.
Indiener trekt zijn amendement in ten gunste van de EB formulering.
1-let congres wenst stemming, waarna in stemming wordt gebracht amendement --,
1598 met de nieuwe tekst. Dit amendement wordt aangenomen.
Amendement 1599
Indiener: de maatschappelijke dienstplicht hoort bij sociale zaken en niet
bij defensie.
HE: net staat hier omdat dienstplicht onderdeel moet zijn van een maatschappelijke dienstplicht. Daarom wordt dit amendement ontraden.
Na stemming wordt amendement 1599 verworpen.

•

•

Amendement 1600
Mw.v.d.Loo heeft wat moeite met het amendement omdat er staat dat vrouwen
aangemoedigd moeten worden om dienst te. nemen. Dit gaat haar wat te ver.
1-1E: is het eens met vorige spreekster. De mogelijkheid moet voor vrouwen
openstaan. ,
De rapportagecommissie stelt voor het amendement in tween te splitsen
ni. le gedeelte tot afgestemd
2e gedeelte vanaf zodat.
Aldus wordt het amendement in stemming gebracht.
Amendement 1600 le gedeelte wordt aangenomen.
2e gedeelte wordt verworpen
Amendement 1601
Indiener: de oorspronkelijke tekst is niet erg duidelijk. De nieuwe tekst
heeft de oorspronkelijke inhoud vastgehouden, maar is duidelijker.
Hb: neemt dit amendement over. Het congres.gaat hiermee akkoord.
In stemming wordt gebracht paragraaf 10 van hoofdstuk 14. Deze wordt aangenomen.

4'
7. Presentatie kandidaten tweede kamer.
(,)Lunch
Om :13.55 uur heropent de voorzitter de vergadering.
Bespreking van amendementen betrekking hebbend op het beleidsprogramma
)tertiair en quartair onderwijs. Moties op het beleidsprogramma onderwijs.
1.Er is een verzoek binnengekomen van de indieners om de moties :10 en 11
te wisselen: 10 wordt LI en U. wordt 10.
2.Motie .12 is door de indieners ingetrokken.
3.De indieners van de moties 21 en 25 worden gevraagd om voor overleg bij
de congresleiding te komen.
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Motie :L6
Het I-LB ontraadt deze motie.
Na stemming wordt motie 16 verworpen.
Motie 27
FIB: financiering van onderwijs kan niet in I hoofdstuk geregeld worden.
Daarom ontraadt zij deze motie.
Na stemming wordt motie 27 verworpen.

Motie 10 (oud motie 11).
Indiener: voorkeur uitspreken t.a.v. kleinschalig onderwijs.
sir. Veenstra: Er is zeer recentelijk een rapport verschenen van de commissie
Akkenians, die dit zeer nadrukkelijk behandeld. De motie is daardoor achterhaald. hij raadt aan deze mtie to verwerpen.
FIB: ontraadt deze motie.
Na stemming wordt motie 10 verworpen.

Motie II (oud motie :LP)
Doze wordt door de indiener ingetrokken.
Motie 12 is vervallen.
Motie 13
Werkgroep onderwijs: heeft moeite met de motie, omdat or dingen in staan
do niet juist zijn. De consept tekst spreekt zich niet uit togen hot aannemen van een nieuwe staf. De mogelijkheid dat deze wordt aangetrokken is
wel aanwezig.
1-th: sluit zich aan bij de mening van do werkgroep. Bovendien vindt zij
dat dit niet per motie maar per arnenidement had moeten worden ingediend.

Daarom ontraadt zij deze motie.
Na stemming wordt motie 13 verworpen.
Motie 15
Hr. Veenhuis: In Hoogeveen heeft hot congres zich uitgesproken dat er geen
voorkeur zou worden aangegeven voor openbaar onderwijs noch voor bijzonder
onderwijs.
HB: ontraadt deze motie.
Na stemming wordt motie 15 verworpen.
Motie 21
Motie 25 wordt t.g.v. motie 21 ingetrokken.
Werkgroep onderwijs: de werkgroep trekt zich dit soort moties wel aan en
zal trachten het woordgebruik to vereenvoudigen.
FIB: wil deze motie wel overnemen.
Na stemming wordt motie 21 aangenomen.
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Motie 22
1-ir. Veenhuis: de werkgroep onderwijs is niet geheel en al tevreden met
de werkgroep SLO, maar zij acht het te prematuur om doze nu reeds to
vervangen door een andere commissie. Daarom ontraadt zij deze motie
1-tB: do werkgroep SLO moet do tijd krijgen om to laten zien wat zij kan.
Na stemming wordt motie 22 verworpen.
Motie 23
RB: ontraadt deze motie.
Motie 23 wordt na stemming verworpen.Motie 24
Er. Veenstra: De hoer de Weerd heeft gezegd dat hij deze motie in wil
trekken, mits de werkgroep hot in studie wil nemen. De werkgroep zegt
dit toe.
Do voorzitter wijst er op dat eon motie slechts kan worden ingetrokken
door de indiener zelf.
HE: de motivering is. onjuist, de conclusie moet zijn dat hot niet lukt.
Daarom ontraadt zij deze motie.
1-ir. Veenstra: de motivering wijst hij af, de motie is in strijd met
zichzelf.
Motie 24 wordt na stemming verworpen.
Motie 26
Indiener: de motie is een gevolg van de bespreking van tertiair onderwijs.
De tekst bevat tegenstrijdigheden.
Werkgroep onderwijs: onderschrijft de wenselijkheid hiervan on raadt aan
de motie te aanvaarden.
RB: kan niet tegen studie zijn.
Motie 26 wordt na stemming aangenomen.
Amendement 1000
Indieher: een ieder heeft een leerrecht om gedurende 6 jaar te kunnen studeren met financiering van do overheid.

Werkgroep onderwijs: het is beter om op dit moment primair hot leerrecht
op to nemen en to vermelden dat er t.a.v. financiering iets moet gebeuren.
Zij ontraadt dit amendement.
RB: ontraadt dit amendement.
Na stemming wordt amendement 1000 verworpen.
Amendement 1001

Werkgroep onderwijs: vindt dat het nergens op slaat, daarom er uit laten.
HE: is het hiermee eens.
Amendement 1001 wordt na stemming aangenomen.
Amendement 1002 wordt behandeld na amendement 1005.

Amendement 1003
Indiener: het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk studenten uit de

3e wereld hier naar toe te halen.
Werkgroep onderwijs: juicht het toe dat er iets over onderwijs aan studenten
uit de 3e wereld wordt opgenomen. Zij acht het een omissie van haarzelf.
Zij hoeft echter wat moeite niet de voorliggende tekst. Zij is het met de
formulering niet eens, wel met de strekking.
RB: is het eens met do strekking. Zij stelt voor de tekst in samenwerking

met de progremniacoinmissie te veranderen.
Amendement 1003 qordt hiermee aanvaard.

Amendement 202
Indiener: het amendement is opgesteld toen de tekst anders luidde dan
zij nu luidt. In de paragraaf onderwijs dat al vast gesteld is, staan
enkele opvattingen die niet stroken met wat hier staat.
Werkgroep onderwijs: het is mogelijk dat er discrepantie bestaat tussen
paragraven, omdat deze afzonderlijk geschreven zijn. Zij heeft derhalve
tegen de strekking geen bezwaar, maar dat moet eerst helemaal uitgezocht
worden.
h13: heeft de nodige moeite, omdat hot een beetje onwerkelijk is om te
suggereren dat er geen verschillen mogen zitten. Zij is het wel eons met
de werkgroep dat bekeken moet worden of do tekst een consistent geheel
vormt.
De indieners trekken hierop het amendement in, omdat men het over de bedoeling wel eens is.
Amendement 1004
Indiener: dit amendement hangt ten nauwste semen met amendement 1000.
Zij hebben problemen met de tekst van deze zin ni. het beperken van leerrecht tot een tijdsduur.
Werkgroep onderwijs: na het verwerpen van amendement 1000 kan dit amendement niet worden aangenomen.
1-113: is het eens met het eerste deel, maar niet met het tweede doel van het

amendement.
Het amendement wordt in twoen in stemming gebracht:
Beide delen worden na stemming verworpen.
Amendement 1005
Indiener: wat het HB voorstelt, is het toegankelijk maken van de 2 fasen.
Werkgroep: Ook de werkgroep heeft pas deze morgen kennisgenomen van het
voorstel van de studiegroep.
1-let staat loodrecht op het initiatef wetsontwerp, dat door de fractie is
ingediend. liet is teruggrijpon naar oude situaties, waar wij van af moeten.
1-ir. Mertens: Studieduur-verkorting in het algemeen is goed. Niet alleen voor

de gemeenschap, maar ook voor de studenten.
1113: wil het congres met nadruk wijzen op de verenging en hot gebrek aan
flexibiliteit van de tekst van het amendement. Daarom ontraadt zij het
amendement.
Na stemming wordt amendement 1005 verworpen.
De amendementen 1002 en 1013 worden ingetrokken.
De amendementen 1006 en 1007 hangen ten nauwste samen met amendement 1000.
De indieners zijn bereid om hot in te trekken, mits de oude onderwerpen
worden betrokken in do studie, die n.a.v. amendement 1000 is toegezegd.

Het

JiB

zegt dit toe.

Amendement 1008
Werkgroep: dit wordt betrokken bij de uitvoering van motie 24.

wil liet amendement overnemen.
Na stemming wordt amendement 1008 aangenomen.

1113:

Amendement1009
EB: de onduidelijkheid dreigt met overname van het amendement. Zij raadt
derha:Lve aan het amendement af te wijzen.
Na stemming wordt amendement 1009 verworpen.

Amendement 190
Indiener: het gaat om de rijksbijdrage naar de instellingen toe.
HB: neemt dit over. Het congres gaat hiermee akkoord.
Amendement 1010
Dit amendement is identiek aan amendement 188.
Indiener: de huidige tekst kan leiden tot zeer ongewenste situaties.
Amendement 188 wordt ten gunste van 1010 ingetrokken.
1-ID: neemt dit amendement over. Het congres gaat hiermee akkoord.
Amendement 1011
Indiener: het amendement wordt gewijzigd ni. en de maximale duur vervalt
en studieprogrma's wordt studieduur.
EB: ontraadt dit amendement.
Na stemming wordt amendement 1011 verworpen.
.Amendement 1012
EB: neemt dit amendement over. tiet congres gaat hiermee akkoord.
Ordevoorstel wordt, gedaan om de bespreking van de amendementen van de
paragraaf onderwijs te onderbreken voor de 3e ronde van de presentatie
2e kajierkandidaten.
De congresleiding wil om 15.10 uur stoppen met onderwijs. De indiener
van het ordevoorstel gaat hiermee akkoord.
Amendement 191A in relatie tot 1013 en 1014.
Amendement 19113 is een logisch gevolg van 191A.
Indiener wil daarom graag dat beide amendementen ineen worden behandeld.
FiB: wil beide amendementen overnemen, omdat ook zij een consistent programma wil.
De werkgroep onderwijs wil stemming.
Hr Mertens: het kan niet zo zijn, dat een leerrecht geen grenzen zou kennen.
EB: wat hr. Mertens zegt is geregeld in 19L&.
Na stemming worden de amendementen 191A en 191B aangenomen.
Amendement 1013 ie vervallen.
Amendement 1014 vervalt door overname van de amendementen 191A en 19113.

Dhr.Fr*urther merkt nog op dat het amendement m.n. zich ric>dI
media van 'u-i.n.
Stemming: A.50(wijziqing) wordt verworpen.
Am.503 B
Qevoeging) wordt verworpen.
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De voorzitter van de Rapp?t'ag,cie zegt dat pj-o6Iemen gerezen zijn
n.a.v. de aanname van de amende
ten 501 r(502. Daar deze amendementen
beiden betrekking hebben op h etzeflzd
t, kunnen zij niet beiden in het
HR verwerkt worden. Aangezien amend
n 502 verder gaat, wordt bwsloten
amendement 502 aan te houden.
Motie 600

1 1,

11

korte toelichting. De motie is *'gdiend met het
Dhr. Bloemhof geeft
oog op het feit
het thans voor een afdeling vaak erg molijk is te
zeggen of zeYdan niet aan de verkiezingen mee zullen doen.
H8-standpj: HB ontraadt motie 600.
: Motie 600 wordt verworpen.
Stem
geaniendeerd wordt de voorgestelde wijziging van het HR aangenomen.
Ald

VERVOLG op AGENDAPUNT 9:
AMENDEMENTEN BETREKKING HEBBEND OP TERTIAIR EN_Q~~SI~IS_ONDERIdIJS.

MOTIES_o2_~_~EIDSPROGRAMMA HOOFDSTUK ONDERWIJS.
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Amendement 1015
HB-standpunt: Overbodig.
Stemming: Am.1015 wordt verworpen.
Amendement 192
HB-standpunt: Verwerpen.
Werkgroep Onderwijs: Verwerpen.
Stemming: Am 192 wordt verworpen
Amendement 1016
HB-standpunt: Indien met de laatste alinea bedoeld wordt het stuk dat
begint bij 'tenslotte
.", heeft het HB geen bezwaar.
Aldus wordt amendement 1016 overgenomen.
Amendement 1017
HB-standpunt Overnemen
Amendement 1017 wordt overgenomen

H

Amendement 193
Vervallen bij de aanname van am 1017

Amendement 194
HB-standpunt: Ontraden. Amendement wordt te algemeen geacht.
Stemming: ani.194 wordt verworpen.

7,3'-' 91,

Amendement 195
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 195 wordt overgenomen.
Amendement 197
Werkgroep Onderwijs: Spreekt zich uit tegen het amendement, daar het teveel
gericht is op de bêta-kant van het onderzoek.
HB-standpunt: Overnemen.
Stemming: Am. 197 wordt verworpen.
Amendement 196
------------HB-standpunt: Afwijzen. Het HB voelt meer voor am. 1018.
De indiener merkt op dat het niet de bedoeling is dat de iste,
2de en 3de geldstroom toegevoegd wordt.
Met deze toelichting wil het HB amendement 196 overnemen.
Amendement 196 wordt aldus overgenomen.
Amendement 1018
HB-standpunt: Afwijzen.
Stemming: Amendement 1018 wordt verworpen.
Amendement 1019
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 1019 wordt overgenomen.
Amendement 198
Werkgroep Onderwijs: Acht het tweede deel overbodig.
HB-standpunt: Afwijzen.
Stemming: Am.198 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1020
HB-standpunt: Overnemen.
Amendement 1020 wordt overgenomen.
Amendement-1021
Is met de aannamevan am.1020 vervallen.
Amendement 1022
HB-standpunt: Overnemen.
Am.1023 wordt overgenomen.
Amendement :1023
HB-standpunt: Overnemen.
Am. 1023 wordt overgenomen.
Amendement 1024
HB-standpunt: Akkoord indien als toevoeging en indien het zinsdeel na
"bereikbaarheid" vervalt.
De indiener gaat met de door het HB voorgestelde wijziging niet akkoord.
Het HB ontraadt het amendement in de huidige vorm.
Stemming: amendement 1024 wordt verworpen.

