-1VERSLAG VAN HET NAJAARSCONGRES gehouden op 31 oktober en 1 november '80
in de veemarkthallen te Utrecht.

---------------

Vrijdag 31 oktober; 28ste A.L.V.
Agendapunt 1: OPENING
Om 20.15 uur opent Frans Rogier de ALV. Als congresleiding wordt voorgesteld:
Wim Dik, Ruby van Essen en Hessel van Dijk.
Agendapunt 2: BENOEMING NOTULEN-EN STEMCIE
In cnotulencie worden benoemd: Wilma Post, Magda Berndsen en Roos Bloemberg.
In de stemcie worden benoemd: Hugo Versloot, P. Wessels, T. Smit en K. v.h. Hof.
Agendapunt 3: TOELICHTING STEMPROCEDURE
-

-

-

-

Het besluit van de stemcie is bindend; zij alleen kan tot herstemming besluiten.
Indien géén van de aanwezige leden stemming wenst over een voorstel, kan
de ALV bij acclamatie een besluit nemen.
Voor elk besluit is een meerderheid van stemmen vereist, d.w.z. meer dam 50%
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Hieronder vallen de voor-,
tegen- en blancostemmen.
De stemmen over personen gebeurt schriftelijk. Is er slechts één kandidaat
voor een vacature kan verkiezing bij acclamatie geschieden.

Wijze van behandeling:
1.algemene sprekersronde waarin de sprekers de gelegenheid hebben hun visie
op het te behandelen onderwerp te geven.
2. de amendementen en moties kunnen dientengevolge sneller aan het congres
voorgelegd worden.
De congresleiding merkt tevens op dat-een aantal amendementen redaktioneel van
aard zijn. Het HB stelt voor dat, indien de indiener en de programmacie beiden
van mening zijn dat de amendementen van redaktionele aard zijn, deze vanavond
niet meer te behandelen.
Deze amendementen zijn: 4002, 4004, 4005, 4007, 4013, 4020, 4021, 4022, 4027,
4043, 4052, 4055, 4066, 4067, 4070, 4072, 4073, 4092,
4094, 4095, 4096, 4101, 4102, 4112, 4113, 4118, 4122,
4123, 4126, 4128, 4129, 4132, 4139, 4140, 4142, 4145,
4149 en 4152.
De indieners van de amendementen: 4013 en 4122 zijn van mening dat hun amendementen toch behandeld dienen te worden.
Ordemotie: motie 300
De indiener: dhr. Schonk is van mening dat de wijze waarop het soc.-econ. beleid
behandeld wordt, nie t democratisch en verantwoord is daar men in 15 min, dient
te beslissen of een groot aantal am. al dan niet weggelaten worden.
HB: ontraadt de motie met kracht daar de leden 2 mnd. de gelegenheid hebben gehad tot nadenken over een bepaalde tekst of over het indienen van een amendement
c.q. motie.
prorarnrnacie: het is noodzakelijk om het onderdeel: soc.-econ. beleid nu te behandelen en raadt derhalve motie 300 af.
Bij_ 212TrnJng wordt motie 300 verworpen.
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Algemene Ronde waarin 12 sprekers de gelegenheid hebben hun visie op de
soc.-econ. beleidsparagraaf te geven.
dhr.Maasseri: hoewel er nieuwe ideeën in de paragraaf zijn opgenomen acht hij
het geheel té pessimistisch. Zijns inziens dienen de doelen anders gesteld te
worden: het beleid moet gericht zijn op het bevorderen van sociaal-economisch
veel belovende bedrijfstakken terwijl de overige bedrijfstakken langzaam afgebouwd dienen te worden.
Men dient uit te gaan van creativiteit en het zgn. doemdenken achterwege laten.
dhr. Asman: wijst het congres erop dat men dient te zoeken naar nieuwe wegen
om te komen tot een econ. groei; hierbij gebruik makend van de ontwikkelingen
op technisch gebied. Tevens moet men zijns inziens kernenergie niet té snel verwerpen.
br _i: deze zegt tegenstrijdigheden gevonden te hebben tussen de fiscale
paragraaf en het beleid dat de regering voorstaat. Een voorbeeld hiervan is dat
men in de fiscale pargr. de bevoegdheden van gemeenten wenst te beperken terwijl
decentralisatie een grote rol speelt in het beleid dat D'66 voorstaat.
rnevr.Zorner2iaa9: acht het onaanvaardbaar dat een scheepsvaartmij grote orders
naar het buitenland laat gaan. Zij is van mening dat dergelijke maatschappijen
uitgesloten dienen te worden van staatssubsidie.
als lid van de fiscale werkgroep ontraadt h ij am 4077 en 4078
Ir
Als argumentatie zegt hij dat het zgn. zwartwerken niet op een dergelijke wijze
wordt tegen gegaan. Ook zou, bij doorvoering van de maatregelen van deze am.,
er een drastische huurverhoging van + f lOO,-- p.m. plaatsvinden. Daarnaast zouden
er problemen bij de belasting ontstaan om onderhoud te onderscheiden van verbetering.
rnevr.Groenn: hoewel zij haar complimenten geeft over de garagr., mist zij
hierin het op lange termijn denken en een visie over gelijke kansen wat arbeid
betreft; zowel betaalde als onbetaalde arbeid. Er is volgens haar teveel uitgegaan van de betaalde arbeid en is er weinig rekening gehouden met de positie
van de vrouw op de arbeidsmarkt.
br_: hij vraagt zich af of economische problemen échte econ. problemen
zijn. Z.i. zijn het veelal culturele-, besluits- en machtsproblemen. Hij is van
mening dat een soc.-econ. beleid uit moet gaan van de individuele belevingswereld
van elk individu. Naar aanleiding daarvan dient men te bekijken waar mensen zekerheid wensen en waar zij onzekerheden kunnen aanvaarden.
br: In het soc.-econ. beleid dat D'66 voorstaat zegt deze spreker wensen
te missen t.a.v. de energievoorzieningen in Nederland.
br_L<rri: acht het geheel te matig voor D'66. Zi.i. bevat het beleid onvoldoende vernieuwingen, en is het geheel té vaag en té theoretisch. Hij spreekt
zich derhalve uit tegen de soc.-econ. paragraaf.
r_ir: complimenteert de opstellers van de paragraaf. Een dergelijke
garagraaf geeft de éénstemmigheid bipnen de partij weer. Hij wijst er tevens op
dat de inhoud van amendement 4048 al verhaald is en hij spreekt zich uit vóór
amendement 4079 waarin de kwestie van de aftrekbaarheid van hypotheekrente; niet
geindexeerd, beschreven wordt.
Ook de amendementen 4109, 4110. 4111 en 4114 passen niet in de visie van D'66.
dhr.Wilbers: meent dat het accent op deeltijdbanen en arbeidstijdverkortingen
moet liggen, daar dit goede doelstellingen zijn. Hij wil derhalve amendement 4006
aanbevelen.
b_9: ontraadt de laatste regel van amendement 4056.

HB merkt o.a. op dat er reeds een uitgebreide discussieover kernenergie is
geweest; dit n.a.v. de woorden van dhr. Asman.
N.a.v. de genoemde depressiviteit van de soc.-econ. paragraaf, merkt HB op dat
dit slechts een beperkte opvatting is daar ook met een mindere econ. groei een
samenleving goed in te richten is.
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HB advies: verwerpen.
indiener:
namens de fiscale werkgroep brengt hij veranderingen aan in punt c
van het amendement: in de eerste zin wordt: " . .ongedaan te worden
gemaakt" vervangen door " . .dient te worden beperkt." Na de laatste
zin van punt C: ", niet geindexeerd. Boven .f 300.000,-- is de reele
rente aftrekbaar."
i_ri: wil am. 4079 in 2 delen behandelen. Wijst het gedeelte t/m punt b af,
maar wil het laatste gedeelte overnemen.
Derhalve wordt het gedeelte vanaf c door HB overgenomen (B).
Bij_ stemMing wordt het gedeelte t/m b verworpen

(A).

amendement 4076

_i: verwerpen na overname van B am. 4079. Am. 4076 is in tegenstelling
met deel B.
wil het am. in 2 delen in stemming brengen: 1. "In iedergeval
2. "Behoudens.........
opleverbaar."
gesteld."
_ri: wil het 2e gedeelte overnemen. De wens tot stemming wordt vanuit
de zaal geuit.

indiener:

Bij_ 2t2niTing wordt deel 2 aangenomen en deel 1 verworpen.
amendement 4077
Wordt ingetrokken t.g.v. amendement 4078.
amendement 4078

HB adv i es :

overnemen. Wens tot stemming.

Bij stemming wordt amendement 4078 verworpen.
amendement 4075

HB

vi: verwerpen daar dit amendement tot in het extreme door te trekken
is. Men wil eerst onderzoek plegen; derhalve zijn er nog geen definitieve uitspraken.
indiener:
hierop wordt amendement 4075 ingetrokken.
amendement 4080
overnemen mits achter: "dient", "geleidelijk" gezet wordt.
Amendement 4080 wordt hiermee overgenomen.
amendement 4081
HB neemt amendement 4081 over.
amendement 4082
HB neemt 4082 over.
amendement 4083
HB advies: verwerpen.
indiener:
verduidelijkt zijn amendement.
ng-F e-aki i e : de bedoeling is nu duidelijk en komt sympathiek over. Derhalve
wordt het am. verwezen naar SWB en dient het nu ingetrokken te
worden.
indiener:
amendement 4083 wordt ingetrokken.
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HBadvies: overnemen. Er wordt stemming gewenst.
Bij sternrnin wordt amendement 4084 aangenomen.
amendement 4085
HB neemt am. 4085 over.
amendement 4086
HB neemt am. 4086 over.
amendement 4087
overnemen. Er wordt stemming gewenst.
pij_ 2t2rnrnin2 wordt amendement 4087 aangenomen.
amendement 4088
HBadvj

verwerpen daar HB van mening is dat als de kinderbijslag
afgebouwd moet worden dit openlijk dient te gebeuren.

Bij stemming wordt am. 4088 verworpen.
amendement 4089
HB neemt am. 4089 over.
amendement 4090
verwerpen omdat anders een belangrijk stuk tekst zou komen te
vervallen.
Bij stemming wordt amendement 4090 verworpen.
amendement 4091
HB advies: afwijzen.
de kern van het
indiener:
voor de sociale
belasten van de
HBreaktie: de tekst van het
op de originele

voorstel is dat de BTW ook gebruikt moet worden
voorzieningen. In het am. ligt het accent op het
consumptie i.p.v. de arbeid.
am. is onduidelijk en derhalve geen vooruitgang
tekst.

Bij stemming wordt amendement 4091 verworpen.
amendement 4092
HB is sinds 31 oktober akkoord.
amendement 4093
HB advies: overnemen mits na "in samenwerking", toegevoegd wordt "na overleg".
_i nd i ene r: gaat akkoord. Er wordt stemming gewenst.
Bij stemming wordt am. 4093 in gewijzigde vorm aangenomen.
amendementen 4094, 4095 en 4096
HB:

sinds 31 oktober '80 akkoord.

amendement 4097
HB neemt amendement 4079 over.

-5amendement 4098
FIB neemt am. 4098 over mits "jonge afgestudeerden", "afgestudeerden" wordt.
De indiener gaat hiermee akkoord.
Hiermee wordt am. 4098 overgenomen.
amendement 4099
HB neemt amendement 4099 over.
amendement 4154
FIB neemt am. 4154 over.
amendement 4100
HB advies: verwerpen.
meent dat de inhoud van het am. een typisch voorbeeld is van
indiener:
de praktijk. Daarom deze toevoeging.
HBreaktie: wil alsnog overnemen als het am. in onderling overleg duidelijker
wordt gemaakt.
amendementen 4101 en 4102
HB:

sedert 31 oktober '80 akkoord.

amendement 4103
De indiener trekt am. 4103 in.
amendement 4104
HB neemt am. 4104 over.
amendement 4105
Komt te vervallen t.g.v. am. 4110.
amendement 4106
HB _ advies: afwijzen.
verduidelijkt zijn voorstel
indiener
H reaktie: wil een compromis sluiten; "NIVM heeft mede een....'. Er is
stemming gewenst.
Bij_2t-2TrnJng wordt 4106 aangenomen.
amendement 4107
HB advies: verwerpen.
zegt dat de bestuursleden niet enkel op hun deskundigheid dienen
indiener:
worden aangewezen.
Bij sternrnin9 wordt am. 4107 verworpen.
amendement 4108
HB advies: adviseert om am. 4108 te laten vervallen t.g.v. am. 4110.
gaat hiermee niet akkoord.
indTener:
HB reaktie: het voorstel gedaan in am. 4108 is te specifiek.
wordt am. 4108 verworpen.

amendement 4109
HB advies:

iir:

am. 4109 laten vervallen t.g.v. am. 4110.
gaat hiermee akkoord.

Hierbij komt am. 4109 te vervallen.
amendement 4110
HB advies: overnemen.
Hierbij wordt am. 4110 overgenomen.

amendement 4111
HB advies: Na overname van am. 4110 moet am. 4111 komen te vervallen.
indiener:
zegt van mening te zijn dat de inhoud van am. 4110 en am. 4111
verschillend is.
Na _ sternrn1n9 wordt am. 4111 verworpen.
amendement 4112 en 4113
HB sinds 31 oktober '80 akkoord.
amendement 4114
HB advies: na overname van am. 4110 moet dit am. komen te vervallen.
indiener:
zijns inziens is am. 4110 met am. 4114 te combineren.
~akiie:
is van mening dat dit am. te specialistisch van opzet is.
ng-r
acht dit am. zelfs gevaarlijk.
spreker:
indiener:
handhaaft am. 4114.

Bij stemming wordt am. 4114 verworpen.
amendement 4115
Dit amendement wordt teruggetrokken t.g.v. am. 116.
amendement 4116
HB neemt amendement 4116 over.
amendement 4117
HB neemt amendement 4117 over.
amendement 4118
Sedert 31 oktober '80 is HB hiermee akkoord.
amendement 4119
HB neemt am. 4119 over.
amendement 4120
HB advies: afwijzen.
indiener:
wil "werkgelegenheid" vervangen door "werkverdelingsbeleid".
HBreaktie: wil am. 4120 in gewijzigde vorm overnemen.
Hierbij wordt am. 4120 overgenomen.
amendement 4121
HB neemt am. 4121 over.
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amendementen 4122 en 4123
HB sinds 31 okt»80 akkoord.
amendement 4124
HB neemt am.4124 over.
amendement 4125
HB _is: afwijzen.
Bij stemming wordt am.4125 verworpen.
amendement 4126
HB sinds 31-10-'80 akkoord.
amendement 4127
HB advies: afwijzen daar de inhoud van het amendement dubbele
informatie geeft.
Bij _ st2rnTing wordt am.4127 verworpen.
amendementen 4128 en 4129
NB sinds 31-10-'80 akkoord.
amendement 4130
NB neemt ani.4130 over.
amendement 4131
HB advies: afwijzen.
Indiener: verduidelijkt zijn voorstel.

U_ri.: in ani.4132 staat een redelijke uitwerking. Het HB wenst

zich nu nog niet uit tespreken, zoals am.4131 voorstelt.

Pij_ jt2niTing wordt am.4131 verworpen.
amendement 4132
HB akkoord sinds 31-10-80.
amendement 4133

_vi: wél overname van dit am. mits er een toevoeging plaatsvindt.

Er is stemming gewenst.
Bij _ stemming wordt am.4133 aangenomen.
amendement 4134
NB neemt am.4134 over.
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amendement 4135
HB advies: afwijzen.
Indiener: de visie van D'66 moet z.i. nu vastgesteld worden.

HB_ r eac ti e : HB is van mening dat deze visie duidelijk is gemaakt in
het beleid.
§ij_ 2t2niTing wordt am.4135 verworpen.
amendement 4136
HB neemt ani.4136 over.
amendement 4137
HB advies: verwerpen.
Indiener: is van mening dat de lasten hierdoor naar de zwakke groepen
geschoven wordt.
HBreactie: is het oneens met de indiener.
Bij _11CrnLnieg wordt am.4137 verworpen.
amendement 4138
HB advies: afwijzen.
Indiener: wil door zijn voorstel de originele tekst verzwakken, daar het
onjuiste dingen zou suggereren.
HBreactie: D'66 moet een uitspraak doen; niet vaag blijven.

Bij _ stemm ing wordt am.4138 verworpen.
amendementen 4139, 4140, 4141 en 4142
HB sinds 31-10-80 akkoord.
amendement 4155
HBadvies: afwijzen daar men geen onjuiste indrukken wenst te wekken.
wordt am.4155 verworpen.
amendement 4143
I-lB neemt am.4143 over.
amendement 4156
HB advies: afwijzen daar het amenment door zijn onduidelijkheid een
verzwakking van het Beleidsprogramma is.
Bij _ 2ternrning wordt am.4156 verworpen.
amendement 4144
HB ad vi es : verwerpen.
Indiener: verduidelijkt zijn voorstel.
HBreactie: is het eens met de inhoud, maar wenst het amendement
bij het verkiezingsprogramma in te dienen.
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I nd i ene r: wenst het nu in stemming te brengen.
wordt am.4144 aangenomen.
amendement 4145
HB sinds 31-10-'80 akkoord.
amendement 4146
HB advies: deel 1 overnemen, doch deel 2 verwerpen.
iriaiener: trekt het tweede gedeelte in.
Amendement 4146 deel 1 wordt hierbij overenornen.
amendement 4147
HB sedert 31-10-80 akkoord.
amendement 4157
HBadvies: afwijzen Omdat het voorstel geen inhoudelijke verbeteringen
geeft en de besluitvorming bemoeilijkt.
Bij -stemminq wordt am.4157 verworpen.
amendement 4148
HB _vi: afwijzen daar het overbodig is.
wordt am.4148 verworpen.
amendement 4149
HB sinds 31-10-'80 akkoord.
amendement 4158
HBadvies: verwerpen daar elders in het programma dit gedeelte al is
opgenomen.
Bij_21e%ing wordt am.4158 verworpen.
amendement 4150
I-lB neemt am.4150 over.
amendement 4151
HB advies: verwerpen.
r: verduidelijkt zijn amendement.
i
H5_rect1e: door deze verduidelijking besluit HB am.4151 over te nemen.
Hierbij wordt am.4151 overgenomen.
amendement 4152
HB neemt dit amendement over.

-
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-

BIJ acclamatie wordt de sociaal-economische paragraaf aangenomen.
om achtereenvolgens over te gaan tot
de behandeling van agendapunt 10: Begroting '81, actuele politieke moties
(agendapunt 12).
De toespraak van de fractievoorzitter van het Europees Parlement
(agendapunt 11) kan geen doorgang vinden i.v.m. ziekte van Aar de Goede.
Bisternrnin wordt het ordevoorstel van de congresleiding aangenomen.

Q2ig_r1iing
Een aantal amendementen over het agendapunt Vrede en Veiligheid zijn
volgens het HB redactioneel en worden derhalve integraal overgenomen.
Dientengevolge vervallen de amendementen: 1500, 1501, 1502, 1503,
1504, 1507.

-

-

-

Er zijn vier vacatures voor een functie binnen de Geschillencie.
Hiervoor hebben 7 mensen zich kandidaat gesteld.
Er zal een stemming plaatsvinden.
Er is slechts één kandidaat voor de Rapportagecommissie.
Derhalve wordt Frans Rogier bij acclamatie verkozen.
Eveneens is er één kandidaat voor de Landelijke Verkiezingscommissie.
Willem Wijermars wordt daarom bij acclamatie verkozen.

8endaunt10: PARTIJBEGROTING '81
Jan Prevoo geeft een kort overzicht over de partijbegroting 1981.
Hij meldt dat als oorzaken van de kostenstijging o.a. te noemen zijn:
snel toenemende werkzaamheden op het secretariaat,
JOAC,
jongerenactiviteiten centrum
emancipatiecentrum
PEAC.
-

-

-

-

I

-

Tevens zegt hij dat het moeilijk is geweest om de begroting sluitend
te krijgen en dat derhalve niet op alle wensen in is kunnen gaan.
Er zijn deelbegrotingen ontwikkeld op grond waarvan men na een bepaalde
tijd kan bekijken of op bepaalde wensen/activiteiten kan worden ingegaan.
Het groeiend aantal leden is belangrijk voor de financiën, daarom dient
het eerste doel te zijn: het werven van nieuwe leden en het verkrijgen
van geld van de leden voor de komende verkiezingen.
De voorzitter van de Financiële Commissie, Erno Maas, verklaart zich
akkoord met de begroting.
Spreker: als voorzitter van de afdeling Den Haag meldt hij dat de
afdeling financiële zorgen heeft. 85% van hun middelen gaat
naar de centrale organisatie, terwijl slechts 15% overblijft
voor de regio-organisatie. Hij acht dit niet juist, nu D'66
decentralisatie voorstaat.
Reactie penningmeester: in 1979 werd vaak 30% aan de regio gegeven. Er
zit beslist een stijgende lijn in. Daarbij komt dat de centrale
organisatie uiteraard ook werkt voor de regio.
Bij acclamatie wordt de jaarbegroting 1981 aangenomen.

1Î

vervolg agendapunt 4
Motie 301
: De indiener ligt toe dat de motie bedoeld is als aanvulling
op het program. De motie beoogt een internationale aanpak van
het opnieuw op poten zetten van de vraag.
HBstand292t : Het HB is tegen overname van motie 301 daar zij overbodig is
en een onredelijke voorstelling van zaken geeft.
Indiener

Stemming

: Motie 301 wordt bij stemming verworpen.

Motie 302
De indiener wijst erop dat het program geen uitstel geeft over
wat gedaan moet worden als de moeilijkheden groter zijn dan
was/is voorzien, hetgeen in de lijn der verwachtingen ligt.
De motie vraagt om nadere voorstellen hieromtrent.
HBstand2u21 : Het HB merkt op dat het program gebaseerd is op de reele verwachtingen . Zij ontraadt motie 302.
Indiener

Stemming

: Motie 302 wordt bij stemming verworpen.

Motie 303
C. Evenhuis geeft een korte toelichting. De motie is ingediend
daar haars inz. iin de soc.-econ. par. te weinig aandacht is besteed aan emancipatie-aspecten.
HBstandunt : Het HB is voor overname van motie 303. Wel zal samen met de
programcie gezocht worden naar de juiste plaatsen in de tekst
teneinde doublures te voorkomen.
Heeft moeite met deze 'oneigenlijke' motie (het is tegelijkertijd een amendement) daar zij niet concreet toegespitst is.
B9rci: Deelt de mening van de programcie.
Indiener

Stemming

: Motie 303 wordt bij stemming aangenomen.

Motie 304
: De indiener is van mening dat in het program te weinig aandacht is besteed aan de inflatie. Met het oog hierop is de
motie ingediend.
HBstand2unt : Het HB antwoordt dat weliswaar geen pargr. aan de inflatie is
gewijd doch dat door het hele program heen opmerkingen over
inflatie worden gemaakt. Het HB is tegen overname van motie 304.
Indiener

Stemming

: Motie 304 wordt bij stemming verworpen.

Motie 305
: V.d. Schaaf zegt dat de motie een verduidelijking beoogt van
het feit waarom 'aanvaardbare redenen' leiden tot 'aanvaardbare verschillen'. Indien een dergelijke verduidelijking niet
mogelijk is wil hij het betreffende gedeelte geheel schrappen.
Het HB ontraadt motie 305.
HBstand2u2t
Indiener

Stemming

: Motie 305 wordt bij stemming verworpen.

Motie 306
Namens de Jpjijr geeft de heer Grinmel een korte toelichting.
: Spreekt haar verbazing uit over de motie daar zij niet heeft
PrQgr!i1çi
kunnen ontdekken om welke tegenstrijdigheden het gaat. De programcie wijst erop dat zij zorgvuldig heeft gewaakt tegen tegenstrijdigheden. Zij spreekt zich dan ook uit tegen motie 306.
Het HB schaart zich achter de programcie.
$jrjijjijp.g

: Motie 306 wordt bij stemming verworpen.

-
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Motie 307
: J. v.d. Schaaf zegt dat de motie een explicieve vermelding van de mogelijkheid van steun aan grote bedrijven beoogt.
HB standpunt : Het HB wijst erop dat buiten de in de motie genoemde pargr. die
speciaal gewijd is aan het midden- en kleinbedrijf, wel degelijk gesproken wordt over de grote bedrijven. Het HB ontraadt
motie 307.

Indiener

Stemming

Motie 307 wordt bij stemming verworpen.

Motie 308
HBstand2u2t : Het HB acht motie 308 overbodig.
Stemming

: Motie 308 wordt bij stemming overgenomen.

Motie 309
Indiener

HB st

: dhr. Wijers verduidelijkt dat de motie strekt tot het doen opheffen van een onderlinge tegenstrijdigheid in het beleidsprogramma.
: Het HB is voor overnemen van motie 309.

Motie 309 wordt overgenomen.
Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de amendementen

De niet vermelde amendementen zijn door HB en ALV overgenomen.

-
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Amendement 4001
HBstand2u21 : afwijzen t.g.v. art. 4002.
Stemming

: amendement 4001 wordt verworpen.

Amendement 4003
: Acht de vermelding van (by. vrouwen) tussen haakjes discriminerend aangezien het bijna uitsluitend vrouwen betreft.
HBstand2u21 : Het HB is het eens met de geest van het amendement en is
bereid de tekst in samenwerking met de programcie aan te passen.
Indiener

Aldus wordt besloten.
Amendement 4006
: Het amendement strekt ertoe het genoemde tekstgedeelte te
laten vallen aangezien het woord 'profijtbeginsel' bepaalde
associaties opwekt die ongewenst en onbedoeld zijn.
HB standpunt : Het HB is bereid het amendement naar haar geest over te nemen.
De indiener wil desondanks stemming over het amendement.
Indiener

Stemming

: Amendement 4006 wordt bij stemming aangenomen.

Amendement 4008
: L. Groenman zegt te willen waarschuwen voor een zo ongenuanceerd
neerschrijven als in het program is gebeurd. Zij acht het gewenst
dat op korte en middellange termijn onderzocht wordt welke arbeidstijdverkortingen realiseerbaar zijn.
HBstandunt : Het HB waarschuwt ervoor dat het beleidsprogram geen 'onderzoeksprogram' is. Zij wijst amendement 4008 af.
Indiener

Stemming

: amendement 4008 wordt bij stemming verworpen.

Amendement 4009
Raportagecie: Overbodig amendement.
HBstand2unt : Het HB is voor overname van amendement 4009.
Amendement 4009 wordt overgenomen.
Amendement 4010
: J. Maassen geeft een korte toelichting op de verschillende
aspecten van het amendement.
HBstandpunt : Het HB wijst het gehele amendement af. (4010B t.g.v.4036B)
Indiener

: 4010A, wordt bij stemming verworpen.
4010C, wordt bij stemming verworpen.
401OB, wordt bij stemming verworpen.
Vervolgens wordt gestemd over amendement 4036B.
Dit amendement wordt bij stemming aangenomen.
Tegelijkertijd worden de amendementen 4037 en 4038 ingetrokken.

Sternrnin

Amendement 4011
: Daar de term 'demokratische markteconomie' niet duidelijk is
wil men dit vervangen door de voorgestelde tekst.
HBstand292t : Het HB vindt de alternatieve tekst een onverantwoordelijke vereniging en ontraadt amendement 4011.
Indiener

Stemming

: Amendement 4011 wordt bij stemming verworpen.

Amendement 4012
HBstandpunt : Ontraadt am. 4012 daar zij niet inziet hoe aan voorgestelde
tekst vorm te kunnen geven.
Stemming

: amendement 4012 wordt bij stemming verworpen.
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Amendement 4013
HBstandpunt : ?
Stemming

: Amendement 4013 wordt bij stemming aangenomen.

-
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Amendement 4014: Wordt overgenomen door het RB. Het congres gaat akkoord.
Amendement 4015: Indiener wil ondergeschiktheid niet afschaffen als er geen
alternatief is. Hij acht het onmogelijk de hiHrarbische
organisatie af te breken zonder iets anders hiervoor in de
plaats te stellen.
Het HI] ontraadt dit amendement.
Het wordt na stemming verworpen
Amendement 4016: Indiener vindt het Le eng om het woord particulier te laten
staan. Het tweede element sluit aan hij 4014.
Het RB stelt voor het amendement over te nemen wanneer de
indieners bereid zijn van algemeen beslissingsrecht mede
beslissingsrecht te maken. Na een toelichting van het HB
over wie dan meebeslist gaat de indiener akkoord.
Het amendement wordt na stemming aangenomen

De congresleiding stelt voor om in verband met de tijd de behandeling van het
Huishoudelijk Reglement te verschuiven naar de zaterdagmorgen Voorts wenst zij
de vergadering niet langer te laten duren dan tot 24.00 uur.
De congresleiding heeft van het HB een lijst gekregen waarop staat vermeld welke
amendementen het 1-113 wenst over te nemen. De congresleiding stelt dit bij ieder
amendement aan de orde, zodat geen toelichting en geen stemming behoeft plaats
te vinden.
Amendement 4017: Neemt het H13 over.
Amendement 4018: Neemt het HB over.
Amendement 4019: Het HB stelt voor dit over te nemen met de verandering van
Na stemming wordt het amendement met deze
'belang" in
wijziging overgenomen.
Amendement 4020 :
redactioneel
Amendement 4021:
Amendement 4022:
Amendement 4023: Vervalt door overname van 4022.
Amendement 4024: Het HB stelt voor dit over te nemen. Het congres gaat akkoord.
Amendement 4025: Vervalt door de overname van 4024.

Amendement 402e: Het 1-113 raadt aan afwijzen.
Dë indieners vinden het een logisch gevolg van de overname van 4019.
Het amendement wordt na stemming verworpen.
Amendement 4027: Neemt het HB over.
Amendement 4028: Het HB wil dit amendement wel overnemen, mits de indieners
kwantitatieve invulling bedoelen. Indieners stellen dat dit juist is.
Amendement 4029: Zie amendement 4001, vervalt daardoor.
Amendement 4030: HB stelt voor di!: amendement te verwerpen.
Na stemming wordt het verworpen.
Amendement 4053: Het 1113 neemt dit over.
Amendement 4031: Indiener trekt dit amendement in.
Amendement 4032: Het HI] gaat akkoord.
Amendement 4033: Het HB gaat akkoord.
Amendement 4034: Het HB stelt voor dit amendement af te wijzen en in de bestaande
tekst toe te voegen: bij een lage productiviteitsgroei.
Indiener handhaaft zijn amendement. Het amendement wordt na stemming
verworpen.
Amendement 4035: Het HB acht dit overbodig en raadt aan om dit amendement te verwerpen.
Het amendement wordt na stemming verworpen.
Amendement 40360 Het HB wil dit overnemen. Het congres gaat akkoord.
Amendement 4039: Het fl13 wijst dit af. Het amendement wordt na stemming aangenomen.

-
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Amendement 4040: Met MB stelt voor het arireriderrient gewijzigd over te
nemen. Hierop wordt een motie van orde ingediend:
geen nieuw amendement op een amendement. De congresleiding neemt dit over. In stemming wordt gebracht
de ongewijzigde tekst van het amendement. Dit wordt
aangenomen.
Amendement 4041: Is ingetrokken.
Amendement 4042: Indiener vindt dat zijn amendement bëtrekking heeft op
een zeer principieel beleidspunt.
Het MB vindt het amendement te detaillistisch, het is
te veel gericht op de pensioenen. De huidige tekst vindt
het JIB beter.
Na stemming wordt het verworpen.
Amendement 4043: redactioneel
Amendement 4044: De indiener vindt wenselijk te zwak. D'66 moet in deze
een hard geluid laten horen.
Met MB neemt het over. Na stemming wordt het amendement
aangenomen.
Amendement 4045: Indiener handhaaft het amendement en vindt het een aanvulling van 4044. Met MB neemt het over.
Amendement 4046: Met MB neemt het over, het amendement wordt evenwel in stem
riling gebracht en aangenomen.
Amendement 4047: Het MB stelt voor dit amendement ten gunste van 4048 af te
wijzen. Indiener vindt beide amendementen niet hetzelfde.
Het MB heeft moeite met het eerste gedeelte en niet met het
gedeelte te beginnen niet linflatoire financiering.
Eerst wordt amendement 4048 in stemming gebracht en aangenomen.
Vervolgens wordt in stemming gebracht 4047 2e zin: dit wordt aangenomen.
Vervolgens wordt een voorstel van de congresleiding in stemming gebracht om
zaterdagmorgen 01fl 9.30 uur te beginnen en dan verder te gaan niet de sociaaleconomische paragraaf. Dit voorstel wordt aangenomen.
Amendement 4049: De indiener is van mening dat in het amendement een onderbouwing wordt gegeven. Met MB vindt dat niet gesproken kan
worden van het huidige waarderingssysteem, omdat er meerdere
bestaan. Met 1-ID neemt het amendement dan ook niet over.
Na stemming wordt het verworpen.
Amendement 4050: Het MB neemt het over.
Amendement 4051: Vervalt na 4050.
Amendement 4052: redactioneel
Amendement 4053: Indiener: het amendement gaat er van uit dat de verdeling
van inkomens gebaseerd is op een rechtvaardige en niet op
een doelmatige verdeling.
MB: het hasisinkomensp.lan is niet nieuw. Er bestaan 2 grote
30 miljard
nadelen: le het is niet te betalen
01fl
van
een
basisinkomen
te gaan leven
2e bij de keuze
men ook hij deze groep van mensen. Het is
erg moeilijk om dan overt e gaan naar de andere
groep. Met betekent dat men dan moeilijk aan de slag
zal kunnen komen.
Bovendien bestaat het gevaar dat werkelozen te snel
in de katogorie van basisinkomens zullen komen.
Met amendement wordt na stemming verworpen.
Amendement 4054: liet RB ontraadt het amendement. Het wordt na stemming verworpen.
-

-
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Amendement 4055; redactioneel
Amendement 4056: Het RB neemt dit over. Het amendement wordt echter toch
in st eriiming gebracht en aangenomen.
Amendement 4057: Indiener vindt het een onduidelijk stuk. Er staan te veel

details in zonder dat men zegt waar men naar toe wil,
Het RB vindt datmet de overname van amendement 4056 men
weergeeft waar men heen wil.
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen.
Amendement 4058; Het RB stelt voor dit amendement in te trekken, omdat het
al in paragraaf 3,3. is opgenomen
Indiener vindt het in de betreffende paragraaf te zwak aangeduid, maar trekt op formele gronden het amendement in.
Amendement 4059: Het RB wijst het af. Indiener is riet racer aanwezig.
Het amendement wordt na stemming verworpen.
Amendement 4060; Indiener vindt dat er geen aparte bemiddelingsinstanties
racer ingesteld moeten worden.
Het RB is van mening dat het erg belangrijk is dat er een
college is dat toezicht houdS. Zij wijst daarom het amendement
af. Na stemming wordt het verworpen.
Amendement 4061: Het RB neemt het over.
Amendement 4062: Heb RB neemt het over.
Amendement 4063: Het NB neemt het over.

Amendement 4064; Vervalt door de overname van 4063.
Amendement 4065: Het RB wijst het af. Dr VAD is in onze huidige finarici'dle
situatie geen haalbare zaak. Wel een studie door de SA m.b.t.
overwinsten. Bij overname van het amendement komt te vervallen
dat overwinsten ook ten goede moeten komen aan pensioentrekkers e.d.
Na stemming wordt het amendement verworpen.
Amendement 4066; redactioneel
Amendement 4067: redactioneel
Amenderaent 4068: Indiener acht het onaanvaardbaar dat mensen hun bijdragen in
de nederlandse economic weigeren. Daarom stelt hij voor belastingheffing te koppelen aan het nederlandsehap.
Het RB wil wel een onderzoek, maar dit moet niet in eon beleidsprogramma opgenomen worden. De indiener gaat akkoord met het toezeggen van een onderzoek.
Amendement 4069; Wordt ingetrokken.
Amendement 4070: Het RB neemt bet over.
Amendement 4071: Het RB gaat akkoord mits het woordje alvorens wordt geschrapt.
De indiener gaat hiermee akkoord.
Amendement 4072: redactioneel
Amendement 4073: redactioneel
Amendement 4074; redactioneel

De congresleiding stelt voor de behandeling te stoppen en schorst de vergadering.
Zaterdagmorgen 1 november om 9.30 uur wordt verder gegaan tact de behandeling van
dä sociaal-economische paragraaf.

Agendapunt 5
Algemene sprekersronde:
Anthoni sse
Wil gaarne amendement 500 ondersteunen zij het om andere redenen dan die
in de toelichting van het betreffende amendement staan vermeld.
Het voorstel in lid 7 is
aldus de spreker
onduidelijk. Bovendien kun
je je lid 7 zijns inziens niet permiteren als je gebrek aan kader hebt.
-

-

Wegter
Als Belgisch lid heeft hij herhaalde malen kunnen constateren dat leden in het
buitenland moeilijk kunnen communiceren met partij en congres. Zo laat het
HR niet toe dat buitenlandse leden deelnemen aan verkiezingen. (Dit i.v.m.
regionale kieskringen.)
Met het oog hierop zal hij op de volgende ALV met een wijzigingsvoorstel
hieromtrent komen.
Ontraadt voorstel 1 van amendement 501.
Reaktie HB (bij monde van Frans Rogier)
t.a.v. de opmerking van N. Wegter merkt FR op dat buitenlandse leden
niet aan de eerste ronde kunnen deelnemen. Zij kunnen echter wel meedoen
aan interne verkiezingen daar in de tweede ronde elk lid van D'66 stemgerechtigd is. Het HB zegt in ieder geval wel toe op de volgende ALV met
een amendement te komen waardoor buitenlandse leden ook aan voorverkiezingen
kunnen gaan deelnemen.
T.a.v. over regionale staartlijsten gemaakte opmerkingen merkt FR op
dat duidelijk is opgenomen dat de staartlijst beperkt zal worden tot de
laatste vijf. Dit betekent dus geen beperking naar buiten toe daar de kandidaten van 26-30 toch op alle regionale lijsten voorkomen.
-

-

Vervolgens gaat men over tot de behandeling van de afzonderlijke amendementen.
Amendement 500
HBstandunt

In di ener

njnjg_

Het HB acht het uitgangspunt symphatiek doch zij wijst erop
dat het er om gaat de leden optimale informatie te verschaffen. Bij een partij met (nu) 16.000 leden is het onmogelijk
dat een ieder altijd dubbele kandidaatstellingen herkent.
Zij wijst amendement 500 daarom af.
: E. Maas vindt dat e.e.a. aan de leden zelf ter beoordeling is.
Hij is van mening dat meer op de eigen verantwoordelijkheid
van de kandidaten gewezen moet worden.
: Amendement 500 wordt bij stemming aangenomen.

Amendement 501
HB st~ndgunt
StemMina

overnemen.
Voorstel I van amendement 501 wordt bij stemming aangenomen.
Voorstel II van amendement 501 wordt bij stemming aangenomen.

Amendement 502
Is vervallen met de aanname van amendement 500.
Amendement 503
HBstandunt : Ontraadt amendement 503.
Indiener
: L. Klaassen acht het onjuist en onwettig dat de partij richtlijnen geeft aan gekozen vertegenwoordigers hoe te stemmen.
Dit geldt ook voor P.S.-leden die E.K.-leden moeten kiezen.
HB
Het HB wijsp erop dat het er om gaat dat democratisch tot
stand gekomen kandidaatlijsten zoveel mogelijk worden ge-

Sternrni

realiseerd. Het gaat dan ook niet om voorschriften maar
om richtlijnen vanuit de partij.
: Amendement 503 wordt bij stemming verworpen.

Vervolgens wordt op verzoek van dhr. v.Wijk (zaal), het gewijzigde
art. 106 HR integraal in stemming gebracht.
Stemming
: Art. 106 wordt bij stemming aangenomen.
Vervolgens wordt in stemming gebracht een orde-voorstel van het HB om
agendapunt 14 na agendapunt 15 te plaatsen.
Dit orde-voorstel wordt bij stemming aangenomen.

-
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Agendapunt 12 : Algemene politieke moties.
Algemene Ronde
dhr. v.Boestelaar
gewenst om ongebonden
aldus de spreker
Pleit voor motie 802. Het is
de verkiezingen in te gaan. Vandaar keert hij zich tegen het van te voren
doen van ALV-uitspraken.
-

-

J. Vis
Spreekt zich uit voor motie 803.
Vermaas
Acht de voorstelling van zaken in motie 803 simplistisch. Het gaat om
mensen die vrijwillig kiezen voor dergelijke taken in een apparaat dat
bestuurd wordt door een op democratische wijze gekozen regering. Dhr.
Vermaas vraagt zich af of het weigeren van dergelijke, op democratische
wijze gekozen taken, gerechtvaardigd is.
Asman
Is van oordeel dat, in een democratie, politie en strijdkrachten een
weerspiegeling van de samenleving dienen te zijn.

Motie 800
: I.v.m. te verwachten winst voor D'66 die regeringsverantwoordelijkheid waarschijnlijk maakt, is een duidelijke opnoodzaook voor de formatie-onderhandelingen
stelling
kelijk.
HBstandunt : Ontraadt motie 800. Er moet pas onderhandeld worden ná de
verkiezingen en niet daarvoor (o.b.v. het verkiezingsprogram).
Het HB acht het verder onverstandig reeds vóór de verkiezingen
minister kandidaten aan te wijzen. Onderhandeling met andere
partijen hieromtrent is gewenst.
: Motie 800 wordt bij stemming verworpen.
Stemming
Indiener

-

-

Motie 802 (gaat verder dan motie 801)

Indiener

H. Geelen verduidelijkt dat het de bedoeling van de motie
is een uitspraak te doen over hoe D'66 regeringsverantwoordelijkheid kan dragen. De motie beoogt vóór de verkiezingen niet
te onderhandelen en geen uitspraken over regeringsverantwoordelijkheid te doen.
HBstand2u21 : Het HB ontraadt motie 802.
Motie 801

Indiener

R. Heskamp is bereid motie 801 in te trekken indien de kern
in de strategie resolutie zal staan.

Ordevoorstel : De moties 801 en 802 nu niet in stemming te brengen.
Stemming

: Het ordevoorstel wordt aangenomen.
De moties 801 en 802 zullen derhalve verder geen onderdeel
meer van de bespreking uitmaken.

Motie 803
HBstand2unt : Naar strekking overnemen.
: Motie 803 wordt bij stemming aangenomen.
Stemmin

-
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Motie 804
HBstand2unt : Overnemen.
Motie 804 wordt bij acclamatie overgenomen.
Motie 805
HBstandpunt : Overnemen.
Motie 805 wordt bij acclamatie overgenomen.
Motie 806
HBstand2unt : Naar strekking overnemen.
Indiener
: akkoord.
Motie 806 wordt bij acclamatie overgenomen.

-

Agendapunt 13

22

-

Presentatie kandidaten voor het Dagelijks Bestuur
en overige besturen.

Alvorens tot de presentatie over te gaan spreekt Henk Zeevalking een
woord van dank uit jegens twee "niet de eerste de beste" aftredende
DB-leden, t.w. Jan Veldhuizen en Frans Rogier.
Beiden zijn
van grote waarde geweest voor het functioneren
aldus HZ
van het DB: FR als organisator van de partij, JV als campagneleider bij
drie belangrijke verkiezingen.
HZ zegt blij te zijn te kunnen meedelen dat beiden aktief blijven voor
D'66: FR is o.a. benoemd als D'66-er in de kiesraad, JV heeft zich bereid verklaard ook de leiding van de campagne in 1981 op zich te nemen.
Namens het DB overhandigt HZ aan beiden een bos bloemen.
-

-

Marianne Visch spreekt een woord van dank namens het HB. Als blijk van
waardering voor de enorme inzet die ze hebben getoond biedt MV beiden
een fles friese Beerenburger aan.
Vervolgens gaat men over tot de presentatie.
Kandidaten vice-voorzitter organisatie
J. Hollemans
Verwijst voor wat betreft de persoonlijke gegevens naar het congresboek.
JH zegt de zwaarte van de taak van vice-voorzitter organisatie te onderkennen. Na lang overwegen h-eft hij desondanks besloten zich te kandideren.
E.- Ni ehe
Ziet als eerste taak van de vice-voorzitter organisatie een consolidatie
van het door F. Rogier bewerkstelligde alsmede een aanpassing aan de groei
gedurende de komende jaren.
Penningmeester
wordt bij acclamatie herbenoemd.
Publ iciteitsco5rdinator
A. v.-Ti el
Acht het een ongelukkige gang van zaken dat hij de enige kandidaat is.
Hij zegt werkzaam te zijn in de reclame en mede-oprichter te zijn van de
afdeling Landsmeer.
A. van Tiel wordt bij acclamatie benoemd.
PSVI-bestuur
G. -Vi sch
Heeft zich gekandideerd daar hij zich betrokken voelt bij de concrete
uitvoering van cursussen in de partij.

R. Nieuwenhoven
Is 2 jaar geleden iii het PSVI-bestuur gekozen en wil gaarne zijn taak voortzetten.

STEMBUSSEN worden=92222nd.

-

Beleidsprogramma

-
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Vrede en Veiligheid

Amendement 1552
HBstand2unt : Overnemen.
Amendement 1552 wordt bij acclamatie overgenomen.
Amendement 1550
HBstand2unt : Overnemen.
Amendement 1550 wordt bij acclamatie overgenomen.
Amendement 1551
HBstandpunt : Ontraden.
Stemming
: Amendement 1551 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1554

HBstandpunt : Overnemen mits 'vervangen' wordt 'toevoegen' en de zinssnede: "een totaal-verbod van kernwapens na te streven"
veranderd wordt in: "en uiteindelijk een totaal-verbod
van kernwapens te bewerkstelligen".
Indiener
: Gaat hiermee akkoord.
Amendement 1554 wordt aldus overgenomen.
Amendement 1555
HBstand2unt : Ontraden.
Stemming
: Amendement 1555 wordt bij stemming aangenomen.
Amendement 1556
Daar CL + HB van mening zijn dat dit amendement niet in de betreffende
paragraaf thuishoort wordt het hier niet behandeld.
Amendement 1558
Vervalt t.g.v. amendement 1559.
Amendement 1559
Stemming

: Amendement 1559 wordt bij stemming aangenomen.

Amendement 1560
Ingetrokken t.g.v. 1559.
Amendement 1561
HBstandunt : Ontraadt amendement 1561.
Indiener
: Het amendement is ingediend daar de tekst van het concept
beleidsprogram het misverstand blijkt op te roepen als
zouden binnen D'66 meningsverschillen over de kwestie bestaan. Het amendement poogt dit misverstand op te heffen.
amendement 1561 wordt bij stemming aangenomen.
Amendement 1562
Wordt ingetrokken.
Amendement 1563
Ingetrokken t.g.v. 1574.

-
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Amendement 1564
HB standpunt : Het HB ontraadt amendement 1564.
Stemming
: Amendement 1564 bij stemming verworpen.
Amendement 1565 I.
: Als men Uberhaupt tegen invoering van kernwapens is,
is specialisering niet nodig.
HBstand2unt : Ontraadt amendement 1565 I.
: Amendement 1565 I. wordt bij stemming verworpen.
Stemming
Indiener

Amendement 1565 II.
HB standpunt : Het HB ontraadt amendement 1565 II.
amendement 1565 II wordt bij stemming verworpen.
Ting
Amendement 1566
HB standpunt : Overnemen
Amendement 1566 wordt overgenomen.
Amendement 1570
Vervallen.
Amendement 1568
HB stand p unt : Ontraadt amendement 1568 (m.n. vanwege de eerste passage)
Indiener
: De indiener wijst op de relatie met amendement 1572.
Amendement 1568 wordt bij stemming verworpen.
Lning
Amendement 1569
HB standpunt : Overnemen.
Amendement 1569 wordt overgenomen.
De amendementen 1571, 1572 en 1573 gaan over dezelfde passage. Daar amendement 1572 het meest vergaand is wordt het als eerste behandeld:
Amendement 1572
HBstandpurit : Het HB ontraadt amendement 1572. (Als Nederland eenzijdig
tot afschaffing zou overgaan bestaat het risico dat Duitsland meer kernwapens aanschaft)
Stemming
: Amendement 1572 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1573
HBstandunt : Het HB ontraadt amendement 1573.
Stemming
: Amendement 1573 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1571
HBstand2urit : Het HB ontraadt amendement 1571.
Amendement 1571 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1609
HB standpunt : Het HB neemt amendement 1609 over.
Daar de uitslag van de stemming onduidelijk is wordt overgegaan tot schriftelijke stemming.
4.4. (Bijbehorende amendementen 1574

-

1581) zal later behandeld worden.

-
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Amendement 1582
HBstand2unt : Overnemen.
Amendement 1582 wordt overgenomen.
Amendement 1583
HBstand2unt : Ontraadt amendement 1583.
: amendement 1583 wordt bij stemming verworpen.
Stemming
Amendement 1584
HBstand2unt : Ontraadt amendement 1584.
Amendement 1584 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1585
HBstandunt : Overnemen.
Amendement 1585 wordt overgenomen.
Amendement 1586
HBstand2unt : Overnemen.
Amendement 1586 wordt overgenomen.
Amendement 1587
HBstandpurit : Ontraden.
Amendement 1587 wordt ingetrokken.
Amendement 1588
HBstand222t : Overnemen mits economische situaties als afwegingscriterium wordt gehanteerd.
: amendement 1588 wordt bij stemming verworpen.
Stemming
Amendement 1589
HBstand2unt : Ontraden.
Stemming
: Amendement 1589 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1590
HBstandpunt : Ontraden.
Stemming
: Amendement 1590 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1591
HBstand2urit : Overnemen als toevoeging.
Amendement 1591 wordt aldus overgenomen.
Amendement 1603
HBstarid2unt : Ontraadt amendement 1603.
Stemming
: Amendement 1603 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1593
HBstand2unt : Ontraadt amendement 1593.
Stemming
: amendement 1593 wordt bij stemming verworpen.
Amendement 1592
HBstand2unt : Ontraadt amendement 1592 t.g.v. amendement 1604.
Stemming
: Amendement 1592 wordt bij stemming verworpen.

-
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Amendement 1604
HBstandpunt : Overnemen.
Amendement 1604 wordt overgenomen.
Amendement 1556
HBstand2urIt : Overnemen.
Amendement 1556 wordt overgenomen.
Amendement 1594
HBstarid2unt : Overnemen.
Amendement 1594 wordt overgenomen.
Amendement 1610
HBstand2unt : Overnemen.
Wil laatste zin in stemming i.v.m. aanname amendement 1594.
: De laatste zin v. am. 1610 wordt bij stemming aangenomen.
Stemming
Aldus wordt het gehele amendement overgenomen.
Amendement 1595
HBstand2urìt : Ontraadt am. 1595.
Amendement 1595 wordt bij stemming verworpen.

Vervolgens wordt de geamendeerde paragraaf Vrede en Veiligheid (minus 4.4.
en 4.10) bij acclamatie aangenomen.
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VREDE EN VEILIGHEID

Medede li n q en :

Amendement 15801ingetrokken t.g.v. 1570.
Motie 900 ingetrokken.
Motie 901 ingetrokken t.g.v. amendement 1602, als deze laatste z'n laatste
alinea laat vervallen; de indiener van am.1602 gaat hiermee akkoord.
Motie 902 ingetrokken t.g.v. am.1602 met dezelfde voorwaarden als hierboven.
Motie 903 ingetrokken t.g.v. am.1574.
Amendement 1576 ingetrokken t.g.v. amendement 1577.
Amendement 1575 ingetrokken t.g.v. am.1602 met dezelfde voorwaarden als boven.
Amendement 1581 ingetrokken t.g.v. amendement 1577.
Amendement 1579 ingetrokken.
Resterende amendementen:
1574, 1602, 1578, 1620, 1577, in deze volgorde.
Resterende moties:
905, 906, 907, 908, 909 en 910.
Behandeling
amendement 1574

_i: ontraden. Het HB is verdeeld: de meerderheid staat achter de

oorspronkelijke tekst, de minderheid heeft am.1620 ingediend.
Derhalve geeft het HB geen advies over de amendementen die
hiertussen in liggen en zal zij alle amendementen ontraden
die uitsluitend "weg met de kernwapens" weergeven.
HB adviseert amendement 1574 terug te trekken t.g.v. 1620.
wordt amendement 1574 verworpen.

Amendement 1602 (zonder laatste alinea)
HB advies: ontraden, juist daar de laatste alinea is ingetrokken.
wordt am.1602 verworpen.
1J!i1
Amendement 1578
H_1: verzoekt intrekking t.g.v. am.1620.
kan hiermee niet akkoord gaan.
wordt am. 1578 verworpen.
Amendement 1620
Bij sternrnin wordt amendement 1620 verworpen.
Amendement 1577
HBadvies: de meerderheidsgroepering van het HB schaart zich achter
het amendement van Suzanne Bischoff (1577).
wordt amendement 1577 aangenomen.

Motiés 908, 910, 905, 907 en 909 worden na aanname van am.1577 ingetrokken.
De resterende amendementen zullen op het voorjaarscongres behandeld worden.
De uitslag van de schriftelijke stemming over amendement 1609:
amendement 1609 is aangenomen.
Bij acclamatie wordt het tot nu toe behandelde stuk Vrede en Veiligheid,
behoudens het gedeelte, waarin de vijf resterende amendementen staan,
aangenomen.

TOESPRAAK VAN FRACTIEVOORZITTER JAN TERLOUW

H1

CONGRESRESULTATEN

ALV UTRECHT 31 okt/ 1 nov 1980

Onderwerpt Sociaal Economisch Beleid. in Beleidsprogramma

Politieke Partij Democraten'66
1. AANGENOMEN MOTIES

3031 3081 309-

2. AANGENOMEN AMENDEMENTEN

4003(verwerken)
4006
4009(verwerken)
4013
4014(=aanvulling)
4017(gewijzigd)
4018
4019(gewijzigd)
4027
4028(kwantit.)
4032
4033
4036
4039
4040
4044

4045(gewijzigd)
4046
4047(gewijzigd)
4048
4050
4056
4061
4062
4063
4071
4079(pt. c)
4080
4081
4082
4084
4085

4086
4087
4089
4093(gewijzigd)
4097
4098
4099(nieuw)
4100
4104
4106(gewijzigd)
4110
4112
4116
4117
4119
4120(gewijzigd)

4121
4122
4124
4130
4133
4134
4136
4141
4143
4144
4146
4147
4150
4151
4153
4154
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4002
4004
4005
4007
4020
4021
4022
4024
4043

4070
4072
4073
4074
4092
4094
4095
4096
4101

4052

4102

4055

4118

4128
4129
4132
4139
4140
4142
4145
4149
4152

4066
4123
4067
4126
AFGEWEZEN MOTIES 3001 3011 3021 3041 305,306, 307.

5. AFGEWEZEN/INGETROKKEN/VERVALLEN AMENDEMENTEN
4001, 4008, 40101 40111 4012, 4016, 4023, 4025, 40261 4029, 4030, 4031, 40341 4035 1
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41551 4156 1 41571 4158.
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Na de lunchpauze heropent de voorzitter de vergadering en stelt het hoofdstuk
Vrede en Veiligheid aan de orde.
Het algemeen gedeelte en paragraaf 4.4. zullen apart worden behandeld.
De algemene sprekersronde heeft dan ook betrekking op alle paragraaf met uitzondering van 4.4., waarvoor een aparte sprekeraronde zal komen.
gie

_gprekersronde

De heer Coorengelluit kritiek op het BB, omdat men met een minder en een
punt is gekomen. Hij is van mening dat de motie Toimriel niet
voor tweerlei uitleg vatbaar is. Zijn voorstel is om alle amendementen die
betrekking hebben op dit vraagstuk in te trekken, om dan alsnog de motie Tommei in stemming te brengen, die vervolgens aanvaard dient te worden met een
2/3 meerderheid.
Mevrouw Greve vraagt de Tweede Kamerfractie om te gaan bewijzen dat wij geen
dig hebben. Voorts vraagt zij vooral het overleg open te houden.
De heer Ahsmann acht een verzoek om kernenergie te beperken onzàkelijk, omdat
dekni 'en proliferatie eon minder sterk verband hebben dan wordt aangegeven. Een ieder kan kernstof in de vorm van plutoniun kweken.
De heer Wegter vindt dat 4.4. niet geïsoleerd moet worden. Het dient binnen de
contet
Et geheel besproken te worden.
De heer Vermaas merkt op dat defensie een emotioneel geladen onderwerp is. Hij
vidtieE ereugend dat in het vrij evenwichtige programma de nadruk is gelegd
op evenwichtige verdeling. Binnen deze context kan defensie alleen maar functioneren wanneer men beschikt over nieuwe wapenmethoden.
De heer Bruinsma haalt enkele citaten aan waaronder "Een derde wereldoorlog
al wor nbnen als hij kan worden gewonnen." Hij acht dit moment nu aangebroken.
De heer Prinsen is van mening dat wanneer wij aan de wurggreep van kernwapens
TTT
I
er naar vele wegen gezocht zal moeten worden. Hij denkt dat de
mogelijkheden van de kleine landen, Nato-landen, landen van Europa, maar ook
de 3e wereld landen heel groot zijn. Hij beveelt motie 909 in de aandacht aan.
De heer v.d. Brandhof merkt op dat iedereen tegen kernwapens is. Dit is echter
er om d.m.v. een onderhandelingstactiek er van af te komen.
En van de voorgestelde recepten is amendement 1587, deze omvat het eenzijdig
afschaffen van kernwapens en zelfs van alle wapens. Hij acht dit een slechte
tactiek en raadt dan ook aan dit amendement te verwerpen.
De heer Merenburg stelt dat kernbewapening een enorme bedreiging van de wereldvrede is. Het gaat er om hoe komen we er af.
De heer Heskampstelt dat het niet alleen om kernbewapening gaat. De nieuwe
tekst TsveFlanger. Er staan een heleboel goede punten in: samenhangend beleId, afwijzing van een Europese kernmacht, de Navo kan zich een bewapéningsachterstand veroaloven. Toch heeft hij ook kritiek op wat er wordt voorgesteld.
De heer Giskus vindt dat het congres een duidelijk standpunt heeft ingenomen in
17 r was een duidelijke meerderheid in de partij voor de motie Tominel,
e3
1-lij stelt voor de motie 901 aan te nemen.
De heer Beck stelt dat een ieder heel eensgezind tegen kernwapens is en dat
iromrconventionele wapens ter hand genomen moeten worden. Hij vraagt
of deze wapens soms minder erg zijn dan kernwapens.
De heer Brinkhorst spreekt oppersoonlijke. titel. Het gaat om het beleid van
DT6 ,Tj3ar verwoord heeft en dat aansluit op het werk van Van Mierlo.
Hij vindt dat men binnen de partij met elkaar van mening moet kunnen verschillen,
men moet open staan voor emoties zeker bij Vrede en Veiligheid. Iedereen wil
kernwapens de wereld uit hebben. Daartoe is verzet en protest nodig, maar dit
moet versterkt worden door de rede. Het gaat er om of Nederland werkelijk bijdragen kan leveren. De internationale kant ken men niet buiten beschouwing laten.
Wij moeten werkelijk een redelijk alternatief bieden.
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De heer Derksen roept het congres op te stemmen voor amendement 1574, waarin
wordt gesteld Uweg met de kernwapens"
De heer Ovaa stelt dat op het najaarscongres de motie Tomxnel is aangenomen
en in de geest ook de motie Zeeland: terugdringing en afschaffing van kern wapens, uittreden uit de Navo. Deze 2 punten zijn niet tot uitdrukking gekomen in het beleidsprogram. Vervolgens stelt hij het congres voor om ter
wille van de discussie eerst motie 911 te behandelen, vervolgens het HB.minderheidsetendpunt, dan amendement 1580, amendement 1602 en tenslotte amendement
1577.
De congresleiding zal dit voorstel na de algemene ronde in stemming brengen.
De her VeFei vindt dat er rare dingen gebeuren in de partij. Vorig jaar
ASTE-EMBEPPel zich in meerderheid uitgesproken voor de lijn Tommel. Om
wille van haalbaarheid en eenheid van de partij probeert men nu het congres
van haar lijn af te houden. Eerst moeten wij ons duidelijk uitspreken, de
haalbaarheid komt later aan de orde. Het amendement Bischoff vindt hij de kool
en de geit sparen. Ten behoeve von de besluitvorming stelt hij voor motie 902
in te trekken t.g.v. amendement 1602, onder de voorwaarde dat de laatste zin
komt te vervallen.
De heer de Jong deelt mee dat motie 903 wordt ingetrokken t.g.v. amendement 1574.
Hij
s dat de realiteit is dat al 20 jaar wordt onderhandeld over verminderen van bewapening. De ingeslagen weg ken slechts leiden tot meer bewapening.
De kernwapens moeten stapsgewijs uitgebannen worden uit Nederland.
De hoer Barendse wil een duidelijk uitspraak over terugdringing van kernwapens.
Er moe TTeen op regeringsniveau onderhandeld worden, maar ook op de niveaus daaronder. Het gaat ook om de publieke opkiie zowel in Nederland als in
het buitenland.
De heer Ehren is het helemaal eens met het ontwerpprogramma, behalve met 4.3.
Dart
hij amendement 1572 ingediend.
Mevrouw M. Does is van mening dat het zoeken naar nieuwe ontwikkelingen inhe
sent is aan onze cultuur. Wel vindt zij dat wij het Oostblok moeten laten zien
dat het ons ernst is met bet dohrhreken van de wapenwedloop.
De heer van Ginkel zegt dat het gaat om de geloofwaardigheid van de onderhandelinsposfEie. DIt is belangrijk omdat wij geen oorlogsgevaar willen.
In een Europese kernmacht is de positie van Nederland van belang. Hij raadt aan
de amendementen 1572 t/m 1574 af te wijzen.
De heer Fontijne vraagt om rekening te houden met de handicap van de tegenstanders van afschaffing.
Er wordt een ordevoorstel gedaan om a) motie 911 eerst te behandelen
h) eerst te beginnen met de algemene
beschouwing over 4.4.
Na stemming wordt a) aangenomen en h) verworpen.
Motie 911
Indiener: Wanneer wij tegen kernwapens zijn, moeten wij nok weigeren om door
kernwapens verdedigd te worden.
Het NB ontraadt deze motie, omdat het programma gebaseerd is op kritisch lid
maatschap van de Navo.
Na stemming wordt de motie verworpen.
Amendement; 1505: Het HB stelt voor dit over te nemen. Het congres gaat hiermee
accoord.
Amendement 1506: Het HB stelt voor dit over Ie nemen. Het congres gaat hiermee
accoord.
Amendement 1507: redactioneel.
Amendement 1508: Indiener vindt deze zin bladvulling.
Het HB ontraadt het amendement en pleit voor handhaving van de
passage omdat het realiteit is.
Na steaming wordt amend era ent 1508 verworpen.
Amendement 1509: redactioneel

P

Amendement 1510 Hot FIB stelt voor dit eLoendemenh over to namen, hetgeen
on sternoling gebeurt .
Ad!tCfi(]O11cfib 1511.: redactioneel
A:nendemen b 1512: Bet FIB stelt voor dit amendement over to noice, }intgeon

na stemming gebeurt
Amendement 1513: Hot HO neemt dit over Hot congres gaat hiermee accoord
Amert [14: Het BB ontraadt dit amendement
Indiener: wit het onderwerp mensenrechten moor tot uiting loten
komen in cub progronma
De rapportngecomniissie merkt op dat aanvaarding van amendement
1514 gevolgen heeft voor amendement 1517
Na stemming wordt anencIcriont 1514 verworpen .
Amendementen 1515 en 1516: redactioneel.
1ddii7Thi
principieel pun b
HBstondpunb: dit, amendement is uitgesloten nadat 1516 is aangenomen ,
Rapportogecommi ssi e vindt dat het ingepast kon worden
Be indieners van 1516 en 1517 gaan hiermee acconrd
Na stemming wordt emenciceienb 1517 aangenomen
Amendement _ 1518: 1-l8stnndpurt: ontraden Mensenrechten niet zwaarder laten sogol
den andere elementen
Indiener: de mensenrechten moeten niet ondergeschikt olin aan
andere onderdelen van hot slotaccoord
Amendement 1518 wordt na stemming aangenomen
Amendement 1519: komt door overname von 1518 be vervallen
cidrrient
2Ö: Indiener: voorstel om cot] eicti er te schrappen, omdat het eenverwarrende werking h ee:Ct
MB—standpunt: onbrnden Coilektief 1s als tegenstelling bedoeld
tussen de huidige 2 blokken .
Amendement 1520 wordt na stemming vereo.c'pen
Amendement 1521: HH — standpunt: ontraden. Do politieke realitei t te anders,
Amendement 1521 wordt no stemming verworpen
Amendement 1522: Indiener hecht belang aan het woord 'vooralsnog'
HBstandpunt: ontraden, de huidige tekst geeft dit voldoende non
[wriendenent 1522 wordt na stemming verworpen
Amendement _ 1523: HB-'stnndpunt: overnemen, het congres gent accoo.od.
Amendement 1531: Tndi.enci" D I 66 is een pragmatische partij, daarom moeten enkele
criteria genoemd worden .
HBstnndpunt: het huidige programma is genuanceerder en bindt
evenwicht er tekst
Amendement 1531 wordt na stemming verworpen
Amendement 1532
HB-standpunt: o:tradon HI is eon nuttige pnssage
Amendement 1532 wordt no stemming verworpen .
Amencie.nent 1532
HBstandpunt: overnemen
ct-i on ee]
Aniandoiflen 1534:: HBstand punt: pvern 0106fl
HBstond punt: overnemen
ihn endement 1535 en Amendement 1536 worden door indiener ingetrokken
Amo
1539 wrden ingetrokken, wanneer 1540 wordt eangeno:non
'ï
TiT'Ti gaan praten met gelijkgezinde
jkgezinde landen
HLlstandpunt: ontraden
Na stemming wordt amendement 1540 aangenomen
Dit impliceert dat de amendement 1537, 1538 en 1539 worden inge—
trokken .
Amendement 1541: HJ3-standpunt: overnemen,
Amendement 1542: Wordt ingetrokken0
BB—standpunt: overnemen

Ajnnndeo:ont 1543 BB-standpunt: overnemen
AmendenienL 1606: HH-standpunt:
overnemen
1\nicndncient Ï0/: Prograiiinecoiimi asic: er zit een politieke bedoeling achter .
Er is een groeiende discrepantie tussen VS en Europa op het
gebied ven de veiligheid Men wil dit niet laten wegvallen
Amendement 1607 wordt na stemming verworpen.
Motie _904: i-1Bstandpunt; ontraden. Geen behoefte aan dit soort moties of teksten
Dan had men met tekstuele wijzigingen moeten komen.
Motie 904 wordt na stemming verworpen.
Amendement 1608: BB-standpunt: overnemen
Amendement 1608 wordt na stemming overgenomen
Amendement 1544: HBstandpunL.: ontraden
ÂrtnL i4: HBstandpunt: raadt aan dit over Le nemen ten koste van 1544.
Amendement 1545 wordt na stemming aangenomen
Amendement 1546: HH-standpunt: overnemen
Amendement 1546 wordt na stemming aangenomen
Amendement 1547: HBstandpnnt: ontraden
Amendement 1547 wordt na stemming verworpen
Amendement 1548: HBstandpunt: ontraden. Vindt de huidig(- opbouw beter.
Amendement 1548 wordt no stemming verworpen.
De programmacommissie gaallzich bereden over wat niet de riiendementon goat gebeuren, die nog niet aan (le orde zijn geweest. Zij zal zich verstaan mat de
indieners. Indien nodig komt een en ander op het voorjaarscongres terug.
Paragraaf 4.4. Algemene Sprekersronde
Fr wordt een ordevoorstel gedaan om de spreektijd te verkolen Lot 1 minuut. Na
stemming wordt dit verworpen.
Een tweede ordevoorstel cii de indieners van een motie, die dan ook ei spreektijd
krijgen, van de sprekers] j 5t algemene ronde te schrappen, wordt door de congresleiding ontraden. 1-let ordevoorstel wordt hierop ingetrokken.
Daheer Nobly is verontrust over 2 zaken nL de krankzinnige wapenwedloop en do
gevlgenin deze wapenwedloop voor het denkproces van de mens. Hij ervaart het
amendement Bischoff als te vrijblijvend.
De heer Weilenstein stelt dat het om een belangrijke beslissing gaat. De kern
wapens zijn er en ze zijn belangrijk voor de vrede. Ze zullen op internationaal
niveau bijdragon aan ontwapening on kerhontwopening.
De hoer Dingemons wil het probleem vanuit emotionele gronden ook een beetje preg
matich cna:ce. Wanneer wij binnen do Veto onze medezeggenschap en inspraak
niet willen verliezen, don moeten wij ons niet uitsluiten. Hij is van mening dat
program Vrede an Veiligheid zeker rekening heeft gehouden met dc motie Tommel.
De hour Gout stelt Pet wanneer man kiest voor categorische afwijzing een een andere
natie met de plaatsing von de raketten opzadelt. Wil men dit niet doen dan moet
inca het lidmaatschap von do Veto opzeggen. 1-let congres heeft dit afgewezen. Do
kwestie is niet of maar hoe beperking von lange afstandsraketten te verkrijgen
is. Daarom moet lien stemmen voor amendement Bischoff.
De heer Jongedijk wil niet alleen terugdringing in Nederland, maar vooral oak
doorhuiten. Daartoe moeten we dat beleid kiezen dat uitzicht geeft op bereiking
van onze doeleinden. Kies daarom alternatief 1.
De hoor Bocircmn stelt dat in dc oorspronkelijke motto Tommel staat dat; besloten
moet worden Eb€ niet moderniseren, terwijl er aanvankelijk stond dat niet besloten
moot worden tot moderniseren. Hierdoor ontstaat de spraakverwarring, die th'in op .treedt.,
De hear Kororiinns is van mening dat wij vrije mensen zijn di -' zelf moeten kunnen hoDo hoor van Hoogstraten vindt dat niet Oostblok moet worden onderhandeld zonder
dreging vooaf' Darofi moeten wij ons blijven verzetten tegen plaatsing.

0

hiertoe zullen wij niet do Europese bondgenoten invloed op do T0 moeten uit'oefenen. Do taak ven D 66 is gericht op terugdringing van do aantall en.Mevrouw Schroter vraagt non de perlementnrirs of nog niet duidelijk is doorgedrongen dat de kernwapens afgeschaft dienen be worden, terwijl duizenden
vrouwen de straat op zijn gegaan om Le protesteren.
De hoer v.d. Brandhof vraagt om voor amendement 1578 te stemmen.
eh c or van Kr; 1k id t da t hot HB en de betreffende werkgroep verder mo eten ga an
werken
he amendement Bischoff, omdat het een zwakke tekst i.
De heer v.d. Hitric is van mening dat men gezien de partijpolitieke verhouding op
de ip zit.The motie Tommel was duidelijk, hot amendement Bischoff is onduidelijk.
Daarom moet het amendement Bischoff niet aangenomen worden, de motie Toiimiel of
gelijkgestemden moeten gehndhaofd worden.
De hoer Meerburg vindt hot eiriondcyaent Bischoff een duidelijk nee. 066 goat
Ovel eon pear loer hedl1cen hoe heb is verlopen nob de onderhandelingen. Heb is
niet goed nu te zeggen thans niet en nooit niet.
De hoer Slottje is van mening dat de tekst Bischoff zo kan worden gelezen, zoals
A `AF-21020
11771 zeggen we nee, inner straks misschien wei ja. Moeten we nu wel of
niet onderhandelen. Wij wijzen de neutronenbom af en dit geldt ook voor de lange
afstandsraketten.
De hei1. ir Bruinsma stelt dat hot niet gaat om hoeveel er geplaatst warden, maar of
ze geploatot worden.
Mevrouw n.n]. Steur vindt dat duidelijkheid geboden is. Daarom moat voor gestemd
worden roor .eicelcmont 1602 en tegen gestand warden -Legen alle mo ties die te veel
ruimte geven aan onderhandelaars.
Be hoer Biegn;an stelt dat het een misves-bond is dot lingo afstandsraketten op
opgesteld. Ze zijn mobiel en werken daarom preventief.
Do heer Chorus vindt dat all een onderhandeld kan worden bussen Oost en West met
en soIer de deur.
De heer Walker is von mening dab h-nb congres alleen don op een realistische wijze
i3
nris, wanneer zij zich uitspreekt -tegen plaatsing. Hij roept daarna
op voor amnendcnent 1602 te stemmen, waarbij echter de laatste zin dient te vervallen.
De hoor Heskamp abtendeert heb congres crap dat op het december-congres een besluit
genn
voikoniom duidelijk was. D'66 was tegen, is - er iets veranderd?
Er moet een land zijn dot een voortrekkersfunctie vervult. Amendement 1571 -trekt
hij in t.g.v. amendement 1602.
De hoer Brinkhorst stelt dat wij er niet zijn net simpele pasklare oplossingen.
ngen.
910J mn nnander veiligheidssysteem toe. Risico's en stappen zijn nodig,
we moeten echter wel we-ben welke stoppen we nemen. Een relatieve bewapeningsochUer.stand is niet dramatisch. Welk belong zou Rusland echter hebben hij onderhandelingen,
wanneer zij de zekerheid heeft dot er geen lange afstandsraketten worden g eplaatsb.
Wij wijzen plaatsing af, maar dat is wat anders don een onvoorwaardelijk ja of One.
De heer Beck wijst het amendement Bischoff af, omdat wanneer men tegen kernwapens
iT
Tok niet kan gebruiken om te onderhandelen.
Mevrouw Bhschofi heeft samen met de overige indieners gezocht naar een invalshoek,
over eens kon zijn. Het nee tegen plaatsing blijft, totdat wij
met zijn allen een ander basluit nemen. Er moeten geen plafonds gelegd worden, waar
er moet eerst ontwapend worden.
De heer Berkhout vindt dat wij op dit gebied ons pragmatisme hodig hebben. Er noot
rii
orlijven 0111 pragmatisme een rol te laten spelen. Heb oorspronkelijke
HB voorstel laat deze riinite, de overige amendementen niet.
De heer Toimnol is van mening dat het Amersfoortse besluit wel in de lijn ligt van
omendemcntÏ77, omdat hierin met nadruk wordt gefonnuleerd dat wij een beperkte
bewapeningsachterstand accepteren, wij wijzen plaatsing duidelijk af en de bereidheid bot plaatsing is geen inzet -hot onderhandelen.
De heer van Mierlo stelt dat de vraag moot zijn wat wij doen oma anderen op onze
Uji be krijgon Wie niet rice doet zal niet mee praten. Hij stel!; voor voor het
amendement Bischoff -be steunen, 0111 onszelf niet monddood te oaken, ondanks hot
feit dot hij het HBstandpixnt zuiverder vindt.

De beer Hollander wijst erop dab wij geen radioed genoeg standpunt in ]unnm
ciacil om uiboindelijk een uitgekleed voorstel in eon regering te krijgen en
vervolgens een geraamte zullen o v erhouden .
De heer Glostre von Loon onderschrijft de woorden van van Mienlo Waaraan hij
nog wil toevoegen dat het eigenlijke probleem niet eileen is dc kwestie wel of
niet bowepenen Het gant ook om een diepere oorzaak van onderzoek, wane die bewapening moet plaatsvinden. De ontwikkeling van die bewapening is wederzijds.
Hij vreest dat onderhandelen vanuit een achterstand niet mogelijk is, wanneer
wij reeds een besluit hebben genomen. Ieder besluit dab aeenb een definitief besluit te zijn ken gewoonweg niet.
De hoor Terlouw noemt de opmerking dat men met hot amendement Bischoff alle kanten
uitken unfair. Er staat zo nauwkeurig mogelijk in aangegeven wat onze partij moet
gaan doen De doelstelling is om te komen tot wapenbeperking d .m. v. overeenkomsten
met het Warschaupact. Plaatsing van tnf-wapens dregt hier niet too bij tiles is
verder bespreekbaar om te loeien tot het naar beneden heien van de bewapeningsspiraei
In het einendemont Bischoff staat ook een procedure nl dat het opnieuw in discussie
wordt genomen, wanneer men dit noodzakelijk acht in verband met de veiligheidssituatie.
Vervolgens doet hij verslag van wat hij onder politiek leiderschap verstaat. Hij
heeft zich niet eerder willen uitspreken, omdat hij het congres niet wil beinvloeden.
Vervolgens stelt hij een motie van orde voor m.b.t. hot punt of het congres wil
weten wat hij gaat doen wanneer anderen dan het amendement Bischoff worden aangenomen
De partijvoorzitter vraagt het woord. Hij acht dit een cruciaal moment. Hij vindt
dab heb congres moot weten wat het standpunt in deze is van de heer Terlouw.
Do motie van orde wordt in stemming gebracht, waarbij de congresleiding voor alle
duidelijkheid stelt dat hij aanvaarding van de motie van orde, het congres de
mening van de heer Terlouw wel wil horen.
He stemming wordt de motie van orde verworpen.

