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Zaterdag 4 november 1967 werden de voor-
stellen voor het program-congres der Chris-
ten-Radicalen gepubliceerd, 
Een week daarna op 10 en 11 november, 
vond het congres in het Scheveningse Op 
Gouden Wieken" plaats, 
Het is ons een genoegen om hierbij de pro- 
grampunten, zoals die in soms gewijzigde 
vorm op het Congres tot stand kwamen, 
aan te bieden. Daardoor kan een begin ge-
maakt worden met de verwezenlijking van 
één der besluiten van het Congres. Het 
programma kan nu een rol gaan spelen in 
de discussies en besluitvorming der drie 
grote christelijke partijen. 
De, nu definitieve, tekst van het programma 
wordt voorafgegaan door een zevental kern-
punten,  korte e.' kernachtige prioriteiten, 
zoals die ir een democratische procedure 
door de leden van de betreffende sectie wer-
den vastgesteld. Voorts door de teksten van 
Je samenvattingen,  waarmee de zeven sectie 
'oizitteis in de plenaire vergadering  dc  
bespreking var ho sectierapport inluidden 
Tevens is  dc  tekst van de op het Congres 
aa  ngenomel rei s opgenomen. Behalve 

C;I cede  congre b enen een half jam te 
ho v,ordl dai nadeic studie moge 

eer am tal Problemen, a op 
rs niet voieoe'd, 
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Kernpunt was: 

GELIJKE INVLOED VAN WERKNEMERS 
EN KAPITAALVERSCHAFFERS IN DE 
TOP VAN DE ONDERNEMING. 

,,Blj de jongste verkiezingen hebben de mees-
te politieke partijen wensen uitgesproken 
omtrent de democratisering van het bedrijfs-
leven. Vooral de herziening van de structuur 
en rechtsvorm van de onderneming stond 
in de belangstelling. Gezien de uitslagen van 
deze verkiezingen kunnen we zeggen, dat 
tenminste driekwart van de kiezers op een 
partij heeft gestemd, die de democratisering 
van het bedrijfsleven verder wilde ont-
wikkelen," 

,,Ais regel verstaan we onder democrati-
sering in het bedrijfsleven het op een zo-
danige wijze betrekken van belanghebben-
den in meningsvorming en besluitvorming 
in het bedrijfsleven, dat in de geformuleerde 

- standpunten en genomen besluiten de wen-
sen van deze belanghebbenden tot uiting 
kunnen komen. Het is stellig juist hierbij 
niet alleen te denken aan de werknemers, 
maar ook aan de aandeelhouders," 
,,De vicieuze cirkel kan op redelijke wijze 
worden doorbroken, wanneer we nu eens 

' Aangezien de tekst van de congressamen-
vatting niet beschikbaar was heeft de re-
dactie bovenstaande citaten ontleend aan 
,,Democratisering van het bedrijfsleven", uit 
,,Christen-Radicaal", p. 164-167, Hilversum-
Kampen, 1967, 



eindelijk ophouden met te klagen over die 
domme en apathische werknemers We moe-
ten de situatie zelf gaan veranderen. 
Hoe veranderen we die situatie? Wanneer 
praten niet meer helpt, is dwang gelukkig 
niet het enige alternatief (de dwang van de 
wetgeving). Hef is de moeite waard de weg 
,van de planning te volgen. Een sociale plan-
ning, die niet alles in één keer wil ver-
anderen, maar die rekening wil houden met 
groeiprocessen. Het is echter wel nodig, dat 
langs de weg van de wetgeving een begin 
wordt gemaakt." 
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In het hoofdstuk ruimtelijke ordening is 
na, een stelling te vinden over het woning-
probleem. 
De sectie bleek eenstemmig van mening, dat 
aan de woningbouw zeer hoge prioriteit 
moet worden toegekend. 
Niet wordt ontkend, dat er ook andere zeer 
klemmende problemen zijn,  buy.  dat der 
werkgelegenheid. Maar wanneer men zich 
::ealiseert, dat ter bestrijding daarvan grote, 
weliswaar niet toereikende, bedragen wor-
den gevoteerd, frappeert het des te meer, dat 
in plaats van het beschikbaar stellen van 
extra kredieten voor de financiering van de 
woningbouw op het aantal te bouwen wo-
ningwetwoningen wordt beknibbeld. Maar 
de oorzaak daarvan ligt in het financiële vlak 
en niet op het terrein van de ruimtelijke 
ordening. Vandaar dat de sectie dat pro-
bleem niet als het meest saillante uit ons 
hoofdstuk wilde signaleren. 

Gekozen werd het -thema 

DE BURGER. 

In de daarover geponeerde stelling zijn drie 
belangrijke elementen van die inspraak op-
gesomd te weten: 

a. publikatieplicht, 

V het houden van publieke hearings, 

t de instelling van functionele raden voor 
de ruimtelijke ordening. 

Bij het onder a genoemde wil de sectie wij-
zen op de mogelijkheden van het inschake-
len van radio en televisie, bijv. in het kader 

6 van regionale uitzendingen. 



Met betrekking tot de instelling van de 
functionele raden wijst de sectie er op, dat 
dit reeds kan volgens de bepalingen opgeno-
men sedert 1964 in de Gemeentewet, die het 
mogelijk maken ook niet-raadsleden en zelfs 
niet-ingezetenen in dergelijke commissies te 
benoemen. 
Helaas wordt van deze mogelijkheid een veel 
te gering gebruik gemaakt en zal een ver-
plicht voorschrijven van deze commissies 
noodzakelijk zijn. De sectie wijst in dit ver-
band op de uitstekend functionerende Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, 
ingesteld krachtens de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. 
De sectie wijst er tenslotte nog op, dat van 
een democratisering van de ruimtelijke or-
dening eerst sprake kan zijn na wijziging 
van de Onteigeningswet als bedoeld in stel-
ling 22. 



4e 4:  

AFZIEN VAN STEUN ( DREIGING MET 
KERNWAPENS 

Ten aanzien van het buitenlands beleid en 
defensie wordt het volgende als essentieel 
beschouwd: 

_Nederland dient te bevorderen, dat afge-
zien wordt van iedere dreiging of iedere 
steun op dreiging met kernwapens. 
Met het oog hierop zal het moeten probe-
ren zijn NAVO-partners te overtuigen van 
de noodzaak om tot overeenstemming met 
de landen van het Warschau-pact te ge-
raken tot denuclearisering van Europa, In-
dien Nederland er niet in slaagt zijn 
NAVO-partners in dozen te overtuigen, zal 
het zich opnieuw ernstig moeten beraden 
in het licht van zijn afwijzing van iedere 
dreiging of iedere steun op dreiging met 
kernwapens". 

Hierbij moet echter direct worden opge-
merkt, dat een belangrijke minderheid van 
de sectie het weliswaar eens is met de uit-
eindelijke doelstellingen, maar een andere 
opvating heeft over de verwezenlijking hier-
van. 
Deze minderheid meent, dat dit moet ge-
schieden door een versterking van de be-
staande Europese samenwerkingsverbandu 
en dat deze samenwerking juist niet in de 
waagschaal gesteld mag worden voor de ver-
werkelijking van deze doeleinden. 
De gehele sectie is van oordeel, dat een 
diepgaande bezinning op deze vraagstukke 
en een nadere confrontatie van de bestaande 
meningen een zaak is van de hoogste priori-
teit. 



Sectie 5: 

Ontwïkke1ings 
samenwerking 

De christenradicale politiek wil in de eerste 
plaats de wereld als haar werkterrein zien 
en ziet derhalve geen principiële tegenstel-
ling tussen het binnenlandse en buitenlandse 
beleid. 
Dit betekent dat de oplossing van de kern-
problemen in de wereld en met name in de 
ontwikkelingslanden, niet minder dringend is 
dan de aanpak van de Nederlandse vraag-
stukken. 
Daarom dient de samenwerking met de ont-
wikkelingslanden bepaald te worden door 
dezelfde overwegingen, als die welke voor 
de bestrijding van wantoestander, in ons 
eigen land gelden, Om hieraan gestalte te 
geven zijn de christen-radicalen beid een 
deel van de Nederlandse structurele gsce 
af te staan voor uitbreiding van  dc  ort 
wkklir gssamenwe  king,  
De toename voor ltéè wordt in co-ncreto op 
di t van de nationale, inkomensstijging ge 
stahl 
Een en ander word voorgeste-Id. a' aiwich 
ting van ccv internationaal vast testellen,  
verdeelsleutel tussen de hulpgevende landen,  
die uitgaf van de reële bestedhigsrnogelijk 
lieden in ontwikkelingslanden 
Zo'n verdeelsleutel moet  tat  stand komen via 
internationaal overleg, dat moet leider tot 
een supra-nationaal orgaan belast mei de 
coördinatie van da ontwikkelingssamenwer-
king 
Op dit moment vormen de Verenigde Naties 
en haar gespecialiseerde instellingen - in 
hoeveel opzichten ook nog ontoereikend - 
hiertoe het meest geëigend kader, 9 
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AANSLUITING VAN DE MAATSCHAPPE-
LIJKE ACHTERHOEDE 

Het hoofdstuk Welzijn, vorming, opvoeding 
is opgezet rond twee kerngedachten. De 
eerste is die van democratisering, het ver-
werkelijken van medezeggenschap op alle 
levensgebieden. De tweede kerngedachte is de 
zorg om degenen die maatschappelijk in de 
knel zitten. 
De eerste gedachte wordt het best getypeerd 
in punt 55. Daar wordt de opvoeding tot 
medeburger beschreven als een groeiproces. 
Een groeiproces, waarin de leerlingen, zowel 
door feitelijke informatie als door praktische 
oefening, uitgroeien tot het daadwerkelijk 
aanvaarden van medeverantwoordelijkheid 
Het onderwijs moet zo een wezenlijke bij-
drage leveren tot de vorming van mondige 
mensen, bereid tot dienst en inschikkelijk-
heicl". 

De procedure van dit congres eist, dat er 
één en niet meer dan één kernpunt door 
elke sectie wordt voorgesteld. Dan moet een 
ander punt als meest typerend voor de radi-
cale mentaliteit naar voren worden gebracht. 
Er is in Nederland een groep van enige 
honderdduizenden gezinnen die een maat-
schappelijke achterhoede mag heten. Deze 
groep blijft  in de meeste aspecten van wel-
vaart achter bij de welvarende rest van de 
bevolking. Die gezinnen bewonen slechte 
huizen in onprettige wijken. De kinderen uit 
die gezinnen profiteren niet ten volle van het 
normale onderwijs. Ze blijven ,,ongeschoold", 
En ze lopen het gevaar later, juist zoals 
hun ouders thans, de eerste slachtoffers te 
worden van economische malaise, van werk-
loosheid. 

10 Er is internationaal een steeds wijder wor 



dende kloof tussen arme en rijke volkeren. 
In ons eigen land is er een vergelijkbare 
kloof tussen de maatschappelijke achterhoede 
en de rest van de bevolking. 
Het isolement van deze maatschappelijke 
achterhoede moet worden opgeheven. Daar-
toe is alléén loonsverhoging, alléén oprui-
ming van krotten, alléén verbetering van de 
volksscholen niet voldoende. Op al deze ter-

reinen zal de aanpak begonnen moeten wor-
den, in nauwe samenwerking. 
Landelijk moet er komen eed coördinerend 
beleidsorgaan, een centraal beleidsorgaan 
voor nationaal ontwikkelingswerk. 
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De paragraaf over het economisch en finan-
cieel beleid wordt gekenmerkt door de ge-
dachte: OFFERS VOOR DE TOEKOMST, 
WELVAART VOOR ALLEN. 

Welvaart voor  alien  moet mede worden be-
reikt door economische planning op lange 
en middellange termijn. De middellange 
planperiode behoort samen te vallen met de 
regeringsperiode, zodat het plan inzet van 
de verkiezingen kan worden. Maatregelen op 
het gebied van de inkomenspolitiek moeten 
ertoe leiden dat van de totale welvaartsver-
betering een relatief groter gedeelte naar de 
lagere inkomenstrekkers vloeit. 
Offers voor de toekomst kunnen allereerst 
liggen in vergroting van de totale besparin-
gen Verder zal de overheid haar taken die 
op de toekomst zijn gericht, aanzienlijk moe 
ten uitbreiden. Dit kan gefinancierd worden 
door het hergroeperen van bestaande priori-
teiten in de overheidstaken. Bij de keuze 
van af te stoten taken is zo groot mogelijke 
inspraak van de burgers gewenst. Daarnaast 
moet het profijtbeginsel een grotere plaats 
krijgen in het belastingen- en heffingenstel-
sel. Dit houdt in, dat wie voor het genoten 
profijt van een bepaalde overheidsactiviteit 
kan betalen, dit ook inderdaad moet doen. 
Tenslotte kan niet ontkomen worden aan 
verhoging van belastingen. 

Door al deze maatregelen kan de overheid 
bijdragen tot het ontstaan van een zo groot 
mogelijke welvaart en tot een zodanige wel-
vaartsspreiding, dat de offers leiden tot wel-
vaart voor  alien,  

12 



csoIutïe 

Het Congres der Christen-Radicalen bijeen 
op 11 november 1967 in ,,Op Gouden Wieken": 

1. heeft kennis genomen van de programma-
punten vervat in Voorstellen voor het 
Program-congres", van de in de desbë-
treffende secties daarop ingediende amen-
dementen en van de uiteindelijke vast-
stelling van een en ander door de ple-
naire zitting; 

2. besluit om deze Voorstellen aan te bieden 
aan de ARP, CHU en KVP als het chris-
ten-radicale uitgangspunt tot vernieuwing 
van deze drie partijen, opdat daardoor 
tevens een vruchtbare samenwerking tot 
stand gebracht kan worden met andere 
vooruitstrevende partijen; - 

3. draagt op aan de Commissie van Negen om 
onder meer nadere studie te maken van 
punten van buitenlands beleid, woning-
bouw, openbaar vervoer, regionale en 
lokale bestuursvormen, kiesstelsel, kunst-
en cultuurpolitiek; 

4. besluit dat uiterlijk eind mei 1968 het 
Congres van Christen-Radicalen opnieuw 
bijeenkomt. 
Op grond van de dan bekende reacties der 
diverse politieke partijen zal dan worden 
uitgesproken welke weg de Christen-Ra-
dicalen zullen inslaan 

5. draagt op aan de Commissie van Negen 
om de besluiten van het Congres uit te 
voeren. 

-- 
13 



„Het ijveren voor vrede, het zoeken naar 
gerechtigheid, het bewijzen van barmhartig-
held, het steunen van de zwakke, het be-
schermen van de verdrukte, dat zijn de maat-
staven voor het doen en laten van een chris-
ten in de politiek. 
Politiek bedrijven betekent dan: er aan mee-
werken de maatschappij zo in te richten, dat 
deze zoveel mogelijk aan deze maatstaven 
beantwoordt' 

(Albeda ca. in AR-Staatkunde, mei 1967) 

,,Wij vinden niet, da t wij het alleenrecht 
hebben om de precieze betekenis vast te stel-
len van het christendom voor de moderne 
politiek. Wel weten wij wat de christelijke 
inspiratie voor onszelf betekent: het christen-
dom wil, met onstuimigheid, de vrede en de 
rechtvaardigheid. Omdat de wereld vol is van 
onvrede en onrechtvaardigheid, eist het chris 
tendom dus van ons een radicaal-hervormen-
de politiek.” 

(Adres KVP-radicalen, augustus 1967) 

Twee uitspraken, gekozen uit vele, waarin 
getracht wordt weer te geven, wat de doel-
stellingen zouden moeten zijn van een door 
het Evangelie geïnspireerde politiek. 
Het verlangen deze doelstellingen beter tot 
hun recht te doen komen in de Nederlandse 
politiek leeft bij velen. Een aantal leden van 
ARP, CHTJ en KVP, en ook andere protestan-
ten en katholieken, vond in het totale beleid 
van de huidige christelijke partijen te weinig 
terug van wat naar hun mening het Evange-
lie van de christen eist. Zij vormden een 
werkgroep die zich op 11 mei 1967 presen-
teerde met een stellingname ten aanzien van 
enkele fundamentele politieke kwesties, De 
werkgroep stelde toen dat een eerste bijdrage 
tot politieke vernieuwing in de nabije toe-
komst zou zijn: 
,,Een snelle hervorming van de huidige chris 
telijke partijen tot organisaties met een rad,!- 

14 caal, vooruitstrevend program, Een dergelijk 



program zal niet christelijk genoemd kunnen 
worden in die zin, dat pasklare en tijdloze 
oplossingen uit ,,beginselen" afgeleid worden. 
Wel moet duidelijk  worden, dat politiek han-
delen vanuit een christelijke levensvisie nim-
mer vrijblijvend  kan zijn. In concreto be-
tekent dit. dat in de toekomst de gewenste 
partij(en) veel meer dan tot nu toe vooraan 
moeten gaan staan bij het realiseren van 
doeleinden als: bet nemen van initiatie-
ven ten behoeve van ontwapening en uitein-
delijke uitbanning van de oorlog, opvoering 
en verbetering van de ontwikkelingshulp, 
bestrijding van discriminatie, verkleining van 
inkomensverschillen, offers voor financiering 
van gemeenschappelijke voorzieningen om 
Nederland in de toekomst leefbaar te houden 
en democratisering van de samenleving." 
Met de in deze publikatie opgenomen discus-
siestukken wordt een eerste poging gedaan 
om de aangeduide gemeenschappelijke denk-
richting meer te omlijnen. De geformuleerde 
voorstellen worden aangeboden niet als het 
eindpunt van eigen overweging, maar als een 
uitgangspunt voor verder overleg binnen en 
tussen de partijen. 

B. PLAATSBEPALING 

In het persbericht, waarmee de Werkgroep 
van Christen-Radicalen zich presenteerde, 
werd een drietal voorstellen gedaan teneinle 
via hervorming van het partijenstelsel te 
komen tot betere functionering van onze 
democratie op nationaal niveau. Deze voor-
stellen luidden in grote lijnen: 
a. Een snelle HERVORMING van de huidige 

christelijke partijen tot organisaties met 
een radicaal en vooruitstrevend program, 

b. SAMENWERKING tussen dergelijke her-
schapen partijen én andere partijen of 
groeperingen, die zich radicaal en voor-
uitstrevend tonen. 

c. GEZAMENLIJKE PRESENTATIE van al 
deze partijen en groeperingen tegenover 
de kiezers, met een gemeenschappelijk 
ontwerp-regeringsprogram en een lijst van 
kandidaat-ministers. 

De noodzaak tot politieke hervorming werd 
geplaatst tegen de achtergrond van de ge-
beurtenissen tijdens de jongste kabinetsfor-
matie, ,,waarop de kiezers niet de gewenste 
invloed hebben kunnen uitOefenen". 
Als één der hoofdoorzaken daarvan werd het -- 

partijenstelsel aangemerkt. Onder invloed 
van dit stelsel vormen de verkiezingen geen 
belangrijke schakel in het proces der demo- 15 



eratische besluitvorming, maar zijn slechts 
en poging om het electoraat, zoals dat ge-

vormd wordt door de diverse traditionele 
ociaal-culturele groeperingen, zich te laten 
veerspiegelen in de verschillende kamer-
Iracties. De verkiezingen geven op deze wijze 
geen duidelijke aanwijzingen op welke meer-
derheid in het parlement een kabinet zal 
moeten worden gebaseerd. Deze vraag wordt 
beantwoord tijdens de geheime onderhande-
lingen, die op grond van nauwelijks omschre-
ven verantwoordelijkheden worden gevoeld 
tijdens het politieke vacuüm dat na de ver-
kiezingen ontstaat 
Kon dit systeem, dat gebaseerd was op de 
stabiele en veelvormige structuur van do 
Nederlandse samenleving, tot voor kort min 
ot meer bevredigend functioneren, verkie-
zingsuitslagen en verkiezingsonderzoekingen  

an  de laatste jaren maken duidelijk, dat de 
snelle  veranderingen in de Nederlandse 
samenleving het kiezersgedrag niet onaange-
tast laten. Een groeiend deel van het kiezers-
01k met name uit de jongere generaties 

kan zich niet meer vinden in de gegroeide 
verhoudingen en methoden. Blijkens de jong-
ste gegevens ziet het er niet naar uit, dat  
ooze  tendentie - die leidt tot ccii zich door-
zettende ontbinding van het partijenstelsel en  
this  tot een slechter functioneren van het 
politieke systeem - gemakkelijk tot stilstand 
is te brengen. 
Op grond van deze onbetwistbare waarne-
mingen achten de Christen-Radicalen het 
noodzakelijk, dat vóór de volgende algemene 
verkiezingen vanuit de bestaande partijen 
een krachtige poging gedaan wordt om de 
gesignaleerde negatieve functies van het hui-
dige systeem le ondervangen om juist op  
doze  wijze belangrijke, nog vitale elementen  
it  de drijfveren der oude partijen in een 

nieuwe context goed te laten functioneren. 
Daarmee zijn we genaderd tot de eerste  Vail  
ie drie voorstellen uit het persbericht: een 
anelle hervorming van de huidige christelijke 
partijen tot organisaties met een radicaal en 
'eoruitstrevend programma. Dat betekent: de 
orgentie van een vernieuwde. eigentijdse 
.iaarmaking van de oorspronkelijke gemept-
eerdheid. Hoewel de christelijke inspiratie 

onzes inziens op zeer legitieme wijze indivi-
dueel opgevat en waargemaakt kan worden,  
semen  de Christen-Radicalen voor zich hun 
uitgangspunt in een samenwerkingsvorm van 
'hristenen: deze groepsvorming mag  critter  
in tegenstelling tot vroeger geen christelijke 

16 'xclusivjtejt inhouden. 



Vandaar de koppeling van het eerste voorstel 
aan het tweede: samenwerkingsverbanden 
tussen herschapen christelijke partijen (of 
vat daarvoor in de plaats komt) en andere 
partijen en groeperingen, die op hun eigen 
wijze tot soortgelijke radicale en vooruit-
strevende programma's komen. 
Dat daartoe ook een heroriëntering in daze 
andere partijen moet plaatsvinden is duide-
lijk. Duidelijk is ook, dat het met name :1e 
politieke partijen zullan moeten zijn die - op 
straffe van verdere achteruitgang - deze 
eerste twee voorstellen moeten verwezen-
lijken. Het op deze beide premissen gebaseer-
de derde voorstel is een noodzakelijke conse-
quentie van de eerste twee. Bij het presen-
eren van een gemeenschappelijk program en  

'an  een lijst van kandidaat ministers zal 
blijken of de partijen werkelijk bereid zijn 
oprecht te zoeken naar een meerderheid voor 
een radicaal-vooruitstrevend program. Tevens 
zal dan blijken, of zij in staat zijn de mensen 
te leveren die dat program kunnen waar 
maken. In dit voorstel is dan ook vervat een 
zeer wezenlijke bijdrage tot partijvernieuwing 
en tot meer concrete invloed van de kiezers 
op de richting van het regeringsbeleid 
Tegen het laatste voorstel zijn een aantal 
politieke bedenkingen naar voren gebracht. 
De meeste berusten echter op een analyse 
van het tot nu toe vigerende politieke sys-
teem en de partijpolitieke constellatie, die 
daaraan ten grondslag tag. En het zijn juist 
de veranderingen in deze constellatie, die 
moeilijkheden veroorzaken in het systeem. 
Het is onzes inziens aanvaardbaar enige risi-
co's te nemen bij het streven naar vernieuwing 
en verbetering vergeleken bij de zekerheid, 
dat voortgaan op de huidige weg vrijwel 
onafwendbaar verder in liet slop voert. 
De doeleinden van het congres der Christen-
Radicalen kunnen nu - op basis van het 
bovenstaande - als volgt worden samen-
gevat: 
a. zo concreet als op dit moment mogelijk is 
aan te geven, in welke richting de ART. CRU 
en KVP zich dienen om te vormen:  
ii.  duidelijk te maken dat een vernieuwing 
van het partijenstelsel en van de democratie 
alleen bereikt kan worden door middel van 
een samenwerkingsverband van die partijen 
met andere partijen, die eveneens een voor-
aitstrevend programma willen verwezenlij-
ken. Omvorming der afzonderlijke partijen is 
jiiertoe niet voldoende, aangezien daarmee 
de moeilijkheden bij de functionering van  
ens  politieke systeem nog niet zijn opgelost. 



-I1 
F - 

Door de grote maatschappelijke veranderin-
gen van met name de laatste decennia is er 
onrust ontstaan rond het functioneren der 
democratie in Nederland op tal van niveaus. 
Het lijkt er veel op dat de staatsrechtelijke 
en politieke kaders, die in hun huidige vorm 
ongeveer een eeuw geleden tot stand kwa-
men, aan een belangrijke vernieuwing toe 
zijn. 
In dit hoofdstuk worden ten aanzien van 
enkele duidelijk naar voren springende pun-
ten uit deze problematiek suggesties en voor-
stellen ter vernieuwing gelanceerd. Zij zijn 
voor het merendeel niet nieuw, de opsorn.. 
ming beoogt evenmin uitputtend te zijn. In 
hun geheel zijn zij  echter representatief voor 
het streven van de Christen-Radicalen. 
Vooraf dient gesteld te worden, dat bij vrij-
wel alle hierna aan te snijden punten een 
tweetal belangrijke ,,waarden" in het geding 
zijn te weten democratie en efficiency/effec-
tiviteit. Beide zijn niet ten volle met elkaar 
verenigbaar, zodat naar een zo goed mogelijk 
evenwicht dient te worden gestreefd. Van-
daar wij de contacten tussen overheid en 
burgers, in het bijzonder de inspraak van de 
burgers en de duidelijkheid der structuren, 
primair hebben gesteld. 

-. ch ten 

Bij de einde rrrndwetsherzjening dient 
r .andacht çr odsn etfe . a 

sege1in der rr Daareij 
retung erden  ghee  met de inter 'ritje.. 
nate ontwikkeling daarvan. 
Grondrechten waarvan het aanbeveling ver 

1 dient m op te nemen zijn: 

"Ali  



recht op vrije ontplooiing van de persoon- 
lijkheid;  

- recht op dienstweigering wegens gene 
e sbezwa e 

- rechten op liet gebied de strafrechts- 
pleging.  

Grondrechten die vergeleken met de Grond- 
wet een uitbreiding moeten ondergaan 

vrijheid van drukpers (uitbreiden niden tot vr ij- 
heid he van meningsuiting via alle media; 
daarnaast vrijheid van informatie); 
vrijheid van godsdienst (uitbre iden bieden tot 
vrijheid vanlevensbeschouwing; afschaf- 
ten 

af 
en van p ocesseve bod); 

recht om schriftelijk verzoeken bij 1e-
voed gezag in te dienen  ( -uitbreiden tot 
recht op onderzoek e en gemotiveerd  ant-
wo( 

FIT d rT"t ook sociale grond- 
~, 

 
« -omen. 

r g komen in aanmerking 
op oudedagsvoorziening, recht bij- 

stand 1 de zin van de AlgemeneBijstands-
wet, recht op a rheidsbescherming, stakings-
recht, recht op onderwijsen recht op ge-

adhec eg. 

- '- 'b' e ic ' rtoe en - die 
n. or 

- I ivsa ree tel - 

- -T', naamde horizontale ver 

van een  

e 

ï.ioet worden overwogeneen p - 

e procesgang in te stellen tere van  
grondrechtsschending. Momenteel is degene 
wiens grondrecht geschonden te veel af- 
hankelijk ijle van toevallige (straf)rechtelijke 
procedures. 

recht n ieder op beslissing van con- 
niet 

 
niede.,urgers en c,-erheido 

-7 een g—n41r~cht,  

Iii :-eiiei  i - iF IiÇ FIl 1111 Viiii 

ftc Fci 
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- oera  ic 

ko hinr "s ebinetsforr'tenr 
oUanic door een gewone 

te"eede, '"e de lÇanie 
.iIennc  ea aigccneie vct' 

Me 7 'itï oereet1tn. 
wllmee~ t 'ahhict tijn onl1as anbedt 
fi dit ee eoedt aanvaard, eere 
Te  cede ttedn E' ortlen data 

a ' eet a  ate  ei techrcven. 

t -a tnha -- ove a ogelijk 
oAm,st,at, nstig te iazijn hit het par  
tame  t. Tht  ate  ien dient de atvet-enigbaar-
ieid e-am het 1Jmaat- a  eta  (IC  
at I - ahn't te v orde' ehali. 

8 L t) i a le sae-aaj liie tit  
t_11at4t h CCt t-  hee 

Vt- t' ti 

t to It aak t tese'&' -'iiensf dient 
- t- leo uitgesclialal- T materiële onaf 

aatte1ijkheid zal áeeenta1e onafhankelijk -
held ten goede komen. 
De schadeloosstelling van Tweede-Kamer, 
leden dient te worden verdubbeld en auto-
matisch te worden aangepast aan de index 
der ambtelijke salarissen. De hoogte der pen-
sioenrechten alsmede der overbrugging—

suit-keringen dient op overeenkomstige erijee te 
worden aangepast. Ten aanzien van inkom' 
sten uit nevenbetrekkingen dient een vol-
ledige aftrca toegepast te worden. 

3 V-e'ei noet -- it-t at de? a 
t. te-h'rCat•• 1fliI 5 

ei j&-tve'l-. ats oordigers woice. e  
,an  poi)ti ' bekendheid  it  daar-

toe een voorwaarde. 
Indien gebruik gemaakt wordt van een vorm 
van het lijstenstelsel bij de verkiezingen mag 
aan het aanvaarden van een Tweede-Kamer-
zetel op grond van verkregen voorkeurstem-
men generlei belemmering in de weg worden 
gelegd. 

p Het moet ole Ka~ in, ogeiik  gemaakt wor-
den om hoer -  ate it  iinictht werk1iib  en 

eritl oh cc 
. Zowel ee Kit-tater als  tie  f'ete-tie- afzok- 

20 lijk sullen de t-ettlt te 11jan t tt -een 



"tat  en de werkruimte,  die zij voor  
ii fs c hu. functie be- 

een. 
ineer het gehele Binnenhof ter beschik-

king zou komen van de Staten-Generaal zou 
zulks aan bovengenoemde wens tegemoet 
komen en tevens op de verbeeldingskracht 
van de kiezer een gunstige invloed hebben. 
De kamercommissies dienen het recht te heb-
ben zich bij het overleg met de regering te 
laten bijstaan door deskundigen (zoals rege-
ringscommissarissen en ambtenaren de minis-
ters mogen bijstaan).  

P F't -echt van "'ête dier* ';ndanig te 
hrrien. dat.. "t niet s1 somt 

aai,  dc e' ahi - - meer- 
derheiti), doch v a.  so- 
snede aan kamer  

Bij ren nadere e 2iking van dit voorstel 
dient het begrip ,,nsinderheid" te worden ge-
kwalificeerd (bijv.: 1/3 deel der Kamer). 
Bij een door de minderheid uitgelokte en-
quête bestaat de enquête-commissie uit leden 
van de meerderheid én de minderheid. 
Openbare hearings benevens verschijnings- 
plicht horen onder ede dienen mogelijk te 
wors 

De '  -- ' de' der Eerste Kamer zullen in 
Aen worden toegespitst op 

baar fuswt ncr van Revisie, in die 
zin das zij mee rndsvorming in de Twee-
de Kamer niet kan frustreren. 
Zij kan haar revisiefunctie behouden in de 
vorm van het recht van renvooi: het terug-
zenden van het wetsontwerp naar de Tweede 
Kamer voor een tweede lezing. Neemt de 
Tweede Kamer desondanks het wetsontwerp 
pnieuw aan, dan passeert dit de Eerste 
amer niet opnieuw, 

/1e histe sch rerro" deling der par- 
- ., oestuur vormt een 

"g vu''. ' en der" '- 

destuor. 

esI lve verdient het aanbeveling om binnen 
de ministerraad een kernkabinet in te stellen. 
Bij dit kernkabinet zal het politieke zwaarte-
punt in de regering liggen, De leden van het 
kernkabinet worden .niet belast met de le!-
ding van superdepartementen, maar zullen 
de verantwoordelijkheid dragen voor één be-
paald terrein van algemeen bestuur. 

De concrete indeling van deze terreinen 
dient plaats te vinden aan de hand van de op 21  



Andere stelsels die wel aan beide voorwaar-
den voldoen zijn onder meer: 

a. het Deense en Westduitse, 
b, het stelsel bepleit door prof. Daudt, weer-

gegeven in ,,Een stem die telt", 
C. Wij attenderen opnieuw op: 

1. het huidige systeem met opheffing van - 

de verbinding van lijsten tussen de - 

kieskringen, Daarbij de mogelijkheid 
openen tot  lijstverbinding binnen de 
kieskringen. 
Op deze wijze ontstaat er een meer-
voudig districtensysteem: meerdere ka-
merzetels per district (kieskring). 
Een bezwaar van deze reeds gesugge-
reerde oplossing is gelegen in grote 
verschillen in aantallen kiezers tussen 
de kieskringen. 
Men kan zich eveneens een meervoudig 
districtensysteem indenken van 12 on-
geveer  gelijke kieskringen. 

2. verkiezingen (eventueel) in twee ron-
des: 
eerste ronde, evenredige vertegenwoor 
diging. ter verdeling van 150 zetels; 
tweede ronde (waarbij het hele land 
één kieskring vormt), alleen wanneer 
geen partij of coalitie een absolute 
meerderheid 1n het parlement haalt, en 
wel tussen de twee grootste groeperin-
gen. De winnaar vn deze ronde krijgt 
zoveel zetels extra als hij nodig 
om een bruikbare meerderhls.d.'la 
helft plus tien) te vormen (L.- . 
aantal kamerzetels ligt dus in .. . :. 

Alleen sam.enwerkingsverban( 
reeds tijdens de eerste ronde 
regis-treerd,  homed vane  de t 
ronde in aanmerking.. 
Alleen al in dreigde om in t .. .  

son te s' . t schs.'.e ... 
...-xee.. 

I a.v.  

1 ' :enge: aw 
stunie g 

Voor een goed bgrip van de corcetc vOo: 
stellen die hiervoor zijn gedaan, worde aan-
gegeven welke uitgangspunten daarbij voor 
Ogen hebben gestaan: 



n di, verhoudIng parlement - regering 
'.]tent het parlement het laatste woord te 
,ebben:  

it  neemt niet weg dat  dc  regering een 
eigen verantwoordelijkheid heeft in die 
in dat zij eenmaal geconstitueerd - 

he taak heeft het dag lpks b -luid te i'o-
'en, terwijl het parieni nt de taak hee t 
in handelen ''en he  ii  gering kritisch  te 

begeleiden: 

z. net  parlement valt uiteen in ren meerder-
herd  en een rnindcrheio: de egiring k mt 
"ooi't uit de meerderheid: welke mr ciii r-
held niciet niet worden  nil miner  kt tijdens 
le kabinetsformatie, bij geheinie onder-
handelingen, maar bij de rerk i u/in gen. 
'oor het kiezerskorps  

Dc  verschillende concrete voorstellen zijn op 
deze uitgangspunten terug te voeren. 

(i)o het eerste uitgangspunt: de aanwijzing  
an  de kabinetstormateur niinister-presr-

ient\ dooi' de Tweede Kamer~ de afschaffing  
an  de onveren igbaai'heud van ministerschap 

un kamerlidmaatschap: de verplichting nieu-
we verkiezingen te houden wanneer de ka-
rnermeerderheid aan een coalitiekabinet het 
ertrouwen opzegt en dus een coalitiewisse-

- rug zou moeten plaatsvinden 
Al deze maatregelen beogen immers een defi-
n itieve afrekening met de verouderde theorie  

an  het dualisme tussen regering en parle- 
rent in de vorm. waarin deze in Nederland 

eogehd doet, welke theorie al tot gelegen-
heidsargument was gereduceerd en de poli-
lieke werkelijkheid dan ook niet rvc'ergeeft. 

i het tweede uitgangspunt: de vorming  ran  
i P rnkabinet, de herziening  ran  de dénai'-

tale verhoudingen: de creatie van zen 
van beleidsambtenaren en de open-

'reid  ran  liet beleid: het parlement te 
ic 'zien van de outillage die het voor een 

d ,,tegenspel" nodig heeft, zowel materieel 
af, materiële onafhankelijkheid) als  for-
1 (versterking van de parlementaire be 
gdheden): het verschuiven van het accent 
Ic werkzaamheden  ran  de Kamer  ran  

edewetgeving naar' beleidscon ie a 
deze maatregelen komt de specifieke  
an  de regering enerzijds en parlement 

i'zijds immer's duidelijker naar oren, en 
'ijgen heide meer gelegenheid  nun  eigen 

verantwoordelijkheden waas' ie maken .  

'1p het derde uitgangspunt: net aanpassen 
zn ons kiesstelsel, zodat dit op meerder- 



heïdsvorming in plaats van op versplintering 
wordt gericht; het beperken van de bevoegd-
heden van de Eerste Kamer, die anders de 
meerderheidsvorming alsnog zou kunnen 
frustreren; het toekennen van enige bevoegd-
heden die thans aan het parlement (dat wil 
zeggen de meerderheid) toekomen, ook aan 
de oppositie (dat wil zeggen de minderheid). 
Door deze maatregelen wordt, evenals door 
de voorstellen omtrent partijvernieuwing in 
de inleiding, een duidelijke meerderheids-
vorming bevorderd, en wel van een meerder-
heid die direct uit de uitslag van de verkie-
zingen kan worden afgelezen. 
Aldus krijgt de kiezer inspraak bij de vraag 
welke groeperingen de rol van regering, 
respectievelijk van oppositie zullen krijgen. 
Het is duidelijk dat onze uitgangspunten niet 
meer doen dan aangeven vanuit welke men-
taliteit de voorstellen tot hervorming van 
ons parlementaire stelsel voortkomen. Deze 
is samen te vatten als de vergroting van de 
inspraak van een mondig kiezersvolk op de 
samenstelling van regering en regeringspro-
gram, en de versterking van de democratisch. 
parlementaire controle op de uitvoering van 
dat program: democratisering dus, ook in 
ons politieke bestel. 

12 en 13 werden wegens tijdgebrek in de 
sectie niet behandeld. Zij werden ter nadere 
bestudering aangehouden. 



Als antwoord op de vraag om medezeggen-
schap van de belanghebbenden in het be-
drijfsleven in het bijzonder de werknemers 
en het meespreken van de factor arbeid" in 
het beleid van de onderneming, zullen op 
korte termijn wettelijke maatregelen getrof-
fen moeten worden, welke een planmatige 
democratisering van het bedrijfsleven en de 
onderneming mogelijk moeten maken. 

i5 Het is gewenst de democratisering in het be-
drijfsleven als geheel beter tot haar recht te 
doen komen. Naast de thans erkende organi-
saties van werkgevers en werknemers dient 
ook een plaats te worden toegekend aan die 
andere organisaties die aan bepaalde eisen 
van representativiteit voldoen. 
Wat betreft de planning en programmering 
van het sociaal en economisch beleid door 
de overheid, dient aan de Sociaal-Economi-
sche Raad belangrijke invloed te worden 
toegekend, terwijl de bedrijfstaksgewijze be-
stuurscolleges een soortgelijke invloed die-
nen te krijgen ten aanzien van het beleid in 
de bedrijfstakken. 

Om de democratie BINNEN DE ONDERNE-
MING te verbeteren dient aan ondernemings-
raad en aandeelhoudersvergadering zoveel 
mogelijk gelijke invloed te worden toegekend 
op de samenstelling van de LEIDING van de 
onderneming en op het BELEID. 
De volgende maatregelen dienen te worden 
getroffen: 

SAMENSTELLING VAN DE LEIDING 

:Lg L Zowel voor open als besloten n,v,'s, waar-
voor een ondernemingsraad moet zijn, 
dient ook een raad van commissarissen 
verplicht te worden gesteld. 27c 



2. De raad van commissarissen benoemt e 
ontslaat de directie, stelt de jaarstukken 
vast en heeft een beslissende stem bij het 
nemen van maatregelen die voor de onder-
neming van ingrijpende betekenis zijn, 

3. De raad van commissarissen wordt sa-
mengesteld uit de leden, voor de helft 
gekozen door de aandeelhoudersvergade-
ring en voor de helft door de onder-
nemingsraad, waarbij beide organen over 
en weer moeten instemmen met elkaars 
kandidaten. Van deze pariteit mag in 
enkele uitdrukkelijk in de wet ie noemen 
gevallen worden afgeweken. 
De commissarissen zijn tegenover de or-
ganen, die hen kozen, verplicht verant-
woording af te leggen, 

BELEID 
17 Door middel van de ondernemingsraad, als 

orgaan van de onderneming waarin alle 
werknemers zijn vertegenwoordigd, kunnen 
de werknemers invloed op het beleid uitoefe-
nen mits onder meer de volgende maatrege-
len worden getroffen: 
1. Aan de betrokken vakbonden, gehoord de 

ondernemingsraad, wordt het recht toe-
gekend, bij gegrond vermoeden van 
wantoestanden of wanbeleid in het bedrijf 
een enquête door de Ondernemingskamer 
uit te lokken. 

2. Tijdige raadpleging van de raad bij de 
overweging en voorbereiding van maat-
regelen die in hun uitvoering en gevolgen 
voor de werknemers van ingrijpende be-
tekenis zijn (zoals verplaatsing, opheffing 
of fusie van de onderneming; wijziging 
van de produktiemethode; uitbreiding of 
inkrimping van de economische activitei-
ten), tenzij naar het oordeel van de raad 
van commissarissen het ondernemingsbe-
lang zich hiertegen verzet. 

3. Bespreking van de jaarstukken in een 
gecombineerde vergadering van de onder.' 
nesningsraad, directie en de raad van com-
missarissen, vóórdat deze stukken worden 
vastgesteld, 

4. Inschakeling van deskundigen, waaronder 
die van de vakbond, door de werknemers-
leden van de raad, 

5, Inspraak bij het opstellen van de hoofd-
lijnen van het personeelsbeleid en toezicht 
op de uitvoering daarvan. 

6. liet toezien op het goed functioneren van 
28 de werkbesprekingen op afdelingsniveau, 



1. De voorzitter en de secretaris dienen uit 
en door de leden van de raad te worden 
gekozen voor de duur van een zittings-
periode. 
De directeur, die geen lid van de raad is, 
woont als regel de vergadering bij  voor 
het verstrekken van informatie en het 
geven van voorlichting. 

8. Rechtsbescherming van de leden van de 
ondernemingsraad. 

18 Ter verbetering van de verhouding tussen 
ONDERNEMING EN MAATSCHAPPIJ die-
nen onder meer de volgende maatregelen te 
worden genomen,  

L de jaarverslaggeving dient zowel voor 
open als besloten n.v.'s meer uitgebreid en 
inzichtelijk gemaakt te worden; 

2. het opengaan van besloten n,v,'sdient be.' 
- vorderd te worden; 

3. voor de andere rechtsvormen, waarin 
ondernemingen gedreven kunnen worden, 
dienen eveneens oplossingen voor demo-
cratisering gezocht te worden als hier voor 
n,v's zijn voorgesteld; 

4. - het zal werknemers mogelijk moeten 
- worden gemaakt individuele klachten en 
bezwaren objectief te laten behandelen, 
eventueel door instanties buiten het be- 
drijf; - 

5, er dient een Ondernemingskamer te wor-
den ingesteld, die naleving van de voor-
schriften kan afdwingen. 
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Aangezien de druk c. G. N. JerncL rui 
door de bevolkingsgroei en de sterke toene -
ming van de behoefte aan m5  oppervlakte 
per inwoner steeds groter wordt, zal een s: 
vaardige, stimulerende en democimR 
ruimtelijke ordening voor de komend:  g 
raties een prioriteit zijn en blijven, olic C 

welvaart van Nederland als geheel én 
welzijn van de Nederlanders afzonderliji 
ondersteunen. 
Belangrijk is het daarbij te onderken c , ci 
de regulering en stimulering van de ee 
lijke ontwikkeling van ons ordening liv 
ceert. Geconstateerd moet worden dal 
omtrent het Leitbild" in de ruimtelijke t - 

dening zowel schaars verricht als op k 
termijn dringend noodzakelijk zijn. 
Uitgaande van de gedachte dat een voc'-
gaande urbanisering van ons land Uit ecoec 
mische overwegingen - het bevordeen 
de welvaart -en sociale overwegingen 
voorkomen van een verder achterop ras - 

van de niet geheel geürbaniseerde dek 
ons land --- onontkoombaar is, kan n 
zien van bet concrete beleid op korte 
worden gesteld dat snelle uitvoering n 
in de Tweede Nota inzake de Ruin 
Ordening ontwikkelde uitgangspunt€ 
algemeen aanbeveling verdient. 

De volgende punten verdienen bïjz - 

aandacht: 

DEMOCRATISERING EN RUIMTELIJKE 
ORDENING 

19 De inspraak op Eg ruimtelijke ordening- 
van de burgerij dient versterkt te 1,  
Metname moet die inspraak reeds cc lie  
kans krijgen vóór het ontuerp-
is, door tijdige  voorlichting mntr 
punten en hoofdlijnen van L c 
zijnde p1annen. De burgerij me:- 
wordenaltersiatieve uitgangs-::eccce li 

30 lijnen aan te bieden. 



Voorstellen: 

a. Wetswijziging; inhoudend: verruiming van 
de publikatieplicht (ook gebruik verplich-
tend van moderne media als radio en 
televisie). Niet alleen het publiceren van 
plannen als ze gereed zijn maar ook het 
actief erin betrekken van de burgerij. 

b. Oplegging van de verplichting aan B. en 
W. en aan Gedeputeerde Staten tot het 
houden van publieke hearings reeds in het 
vooroverlegstadium voor het ontwerpplan, 

C. Instelling van onafhankelijke organen 
(functionele raden) op elk bestuurlijk ni-
veau, die voor een zo klein mogelijk deel 
bestaan uit ambtenaren en volksvertegen-
woordigers, ter bevordering van de in-
spraak van de burgerij. Deze organen 
moeten aan technisch en wetenschappe-
lijk deskundigen opdrachten kunnen doen 
geven tot het uitwerken van reële alter-
natieven. 

In de ruimtelijke ordening wordt vorm ge-
geven aan de samenleving; de ruimtelijke 
ordening is een concrete cultuuruiting: zij 
heeft een sterk beïnvloedende werking. Hier-
om is een intensieve democratische controle 
onmisbaar. Deze controle dient in de eerste 
plaats daaruit te bestaan. dat de representa-
tieve bestuurlijke organen hun verantwoor-
delijkheid in deze voldoende kunnen waar-
maken. Een politieke beslissing dient dan ook 
te .steunen op een brede overweging in het 
achterland. 
De bevolking moet daartoe opgewekt worden 
zich voor deze zaken te interesseren. Hier-
voor is een goede en voortdurende systema-
tisch toegepaste voorlichting onmisbaar, als-
ook een ruime gelegenheid tot het indienen 
van bezwaren en het kenbaar maken van 
alternatieve gezichtspunten, ook in vroege 
stadia van voorbereiding. In de huidige pro-
cedure is raadpleging van de gemeenteraad 
of raadscommissies en van de burgerij voor 
het ontwerp-plan gereed is, niet vereist. 
Evenmin is de gemeente (raad noch B. en 
W.) - en in een latere fase van de procedure 
ook Gedeputeerde Staten niet verplicht 
de adressanten van bezwaarschriften te ho-
ren. 

-De voorgestelde functionele raden van advies 
zouden hun wettelijke basis kunnen vinden 
in een wijziging van de sinds 1964 van kracht 
.zijnde artikelen 61 - 64f van de Gemeentewet, 
waarbij zulke raden voor dit doel dan ver- 
plicht worden voorgeschreven. Deze artike- 31 



len maken het thans reeds mogelijk bevoegd-
heden van de raad of van het college van. 
burgemeester en Wethouders te delegeren 
aan commissies; ï waarin hetzwaartepung ligt 
op de medewerking van de burgers. 

COÖ1IDINATII. EN RUIMTELIJN 
COMMANDO 

20 Ter bevordering van een noodzakelijke bete-
re communicatie tussen de diverse departe-
menten en hun diensten, die de weg opent 
naar een op de toekomst gerichte middel-
lange termijn-programmering is een ver door-
gevoerde beleidsintegratie onontbeerlijk. De 
verantwoordelijkheid voor dit beleid dient in 
handen ie worden gelegd van een van de 
leden van het kernkabinet aan wie het ,,ruimn 
telijk commando" wordt opgedragen. 
Hierdoor wordt de integrerende werking van 
de ruimtelijke Ordening het beste gediend en 
als prioriteit van de eerste orde gewaarborgd. 

l De werkgroep acht het ontoelaatbaar bij de 
huidige stand van ons kennen en hunnen dat 
de woningnood nog steeds  seer  velen ernstig 
treft in hun meest primaire behoeften Het 
beeld dat momenteel wordt opgeroepen dat 
de kwantitatieve woningn nj 'ïj Es, 
moet als onjuist worden  beset Eeoc 
een aantal groepen sta 
ge iboraliseosde ge. is in t 
n wel  deg  ijk 
t ve; sl- ce 

C 
d 

a IE 

wei ingl w; ]l 
geae tsr 
mede ere ring van 
de werk aangewend, 
In deze gel e weide 
palingen mc.l g  lie onbe 
woonbasver 
rendheid Ie  wore i  so;  

b In de subsidiefe. i1 ,cent Ver- 
schoven te worden; niet I ;ger dient d 
woning te worden gesubsidieerd oscar ie 

32 dien dit nodig is de bewoner, 



t, D  bow sees  Menen moer betrokken to 
worden bij de financiering van kun eigen 
woning en in het bijzonder bij de kwali 
teitsverbetering daarvan. Dit dieni snede 
de doorstroming te -bevorderen.,  

L De bewoners dienen sterker den tot nu 
toe betrokken te worden bij' het zoeken ,  
naar voor deze tijd en de toekomst ge-
schikte -woonvormen, die meer flexibel 
zullen moeten zijn en de bewonérs meer 
kansen msflen moeten bieden zelf creatief 
in kun woning nieuwe elementen in te 
passen of andere eruit te verwijderen. 

ONTEIGENINGEN 

tbl Bij de vaststelling van de waarde van de te 
onteigenen objecten behoren prijsstijgingen 
die het gevolg zijn van de prjsstimulerende 
werking van bestemmingsplannen en andere 
maatregelen op het gebied van de ruimtelijke 
ordening buiten beschouwing te worden ge-
laten. 

OPENBAAR VEEVOER 

2,2,  Goed openbaar -vervoer behoort tot de eerste 
maatschappelijke behoeften en moet daarom 
onder alle omstandigheden rijn gewaarborgd." 

23 (Openbaar vervoer) en  ft  (Financiering 
van Ruimtelijke en Recreatieve voorzieningen): 
werden v•or nadere studie teruggenomen, 



worden getrokken. Hoewel niet ontkend kan 
worden dat door het huidige systeem van 
nucleair evenwicht tijdelijk een situatie be-
staat, waarin onze veiligheid in belangrijke 
mate wordt gegarandeerd, is het evenzeer 
waar dat, bij het onveranderd voortbestaan 
van dit systeem, het kernwapenvraagstuk 
nog geen stap nader tot zijn oplossing is ge-
komen, integendeel ernstiger is geworden 
door de opkomst van nieuwe nucleaire mo-
gendheden. 
Het gaat niet aan te zeggen, dat de crises 
welke in de afgelopen decennia de wereld op 
de rand van een kernoorlog hebben gebracht 
goed zijn afgelopen, en dat om die reden de 
strategie die gebaseerd is op dreiging met 
kernwapens gerechtvaardigd zou zijn. 
In de eerste plaats niet, omdat bij deze crises 
steeds een aanzienlijke kans van een kern-
oorlog was ingecalculeerd. In de tweede 
plaats niet, omdat deze strategie toch expli-
ciet of impliciet op de gedachte steunt. dat 
er bepaalde doeleinden zijn, die in laatste in-
stantie het middel van een kernoorlog recht-
vaardigen- 
Nederland is niet in een positie, dat het 
effectieve invloed kan uitoefenen op het be-
leid van de USA, USSR en Chjnhin dezén. 
Het lidmaatschap van de NAVO geeft daar-
entegen wel mogelijkheden om in ieder geval 
binnen Europa concrete vooruitgang te be-
werkstelligen. 

30 Nu over enkele jaren het NAVO-verdrag in 
zijn huidige vorm afloopt dient Nederland 
zijn NAVO-partners te overtuigen van de 
noodzaak om tot overeenstemming met de 
landen van het Warschau-pact te geraken tot 
denuclearisering van de Atlantische Oceaan 
tot aan de Russische westgrens, gevolgd door 
gelijktijdige terugtrekking van de Ameri-
kaanse en Russische troepen uit dit gebied. 
Politieke en militaire risico's hieraan ver-
bonden dienen wederzijds te worden aan-
vaard. Indien Nederland er niet in slaagt zijn 
NAVO-partners in dezen le overtuigen, zal 
het zich opnieuw ernstig moeten beraden in 
het licht van zijn afwijzing van iedere drei-
ging of iedere steun op dreiging met kern-
wapens. Ook hij de verdere ontwikkelingen 
in de bestaande of andere Europese samen-
werkingsvormen dient het gestelde in artikel 
29 een van de vaste uitgangspunten te zijn,. 

31 indien het Nederlandse standpunt door de 
NAVO wordt overgenomen, dient het gesprek 

36 met de leden van het Warschau-pad over 



duclearisering op korte termijn  eon  aan-
vang te nemen, 

a. Lu eerste aanleg zal moeten worden ge-
streefd naar een non-agressiepact tussen 
de NAVO en het Warschaupact, 

b. De daaropvolgende denuclearisering van 
Europa, met uitzondering van Rusland, zal 
noodzakelijkerwijs moeten worden ge-
volgd door de terugtrekking van de Rus-
sische en Amerikaanse troepen uit dit ge-
bied. Voorlopig met uitzondering van Ber 
lijn waarvoor een afzonderlijke regeling 
zal moeten worden getroffen. In het alge-
meen zal de denuclearisering niet mogen 
wachten op de regeling Van het Duitse 
vraagstuk, Gestreefd zal hierbij moeten 
worden naar een voorlopige legalisering 
van de status  quo.  Reeds dit impliceert 
een erkenning van de DDR en de  Oder  
Neissegrens, 

e De denuclearisering van Europa houdt 
een afzien van elke vorm van Europese 
kernmacht in, desnoods ten koste van de 
mogelijkheid van een federaal Europa. In 
dit kader past Ook -een ondertekening van 
het non-proliferatieverdrag en de aaflva3r 
ding van de inspectie van de IAEA te 
Wenen, zônodig met uitschakeling van  
Euratom,  

d. Op langere termijn zal ook moeten wor-
den gestreefd naar een geleidelijke conven-
tionele ontwapening in geheel Europa. 

e Gestreefd moet worden naar een aanzien-
lijke uitbreiding van de samenwerking op 
economisch, cultureel en ander gebied 
tussen de landen van Oost en West, 

t, Nederland zal deel moeten gaan nemen 
aan overleg dat thans tussen een aantal 
kleine Europese mogendheden bestaat. 

De samenwerking binnen het Europa van de 
Zes zal geen belemmering mogen -worden 
voor eeli samenwerking in wijder verband. 
De conceptie van alleen- het Europa van de 
Zes als een zelfstandige politieke- eenheid 
dient als onvoldoende te worden beschouwd. 
Dit betekent in genen dele dat de voltooiing 
van de Europese integratie vertraagd zou 
mogen worden. 
Voor het goed - functioneren van de Gemeen-
schappelijke Markt is een versterking -van de 

- positie van de Europese executieve en het 
Europese parlement noodzakelijk, - 



33 De toetreding van Groot-Brittannië en ande-
re democratische Europese landen tot de Ge-
meenschap mag niet langer worden uitgesteld. 
Indien daartoe binnen een redelijke termijn 
geen mogelijkheden geboden worden zal om 
een verder uit elkaar groeien van deze landen 
met het Europa der Zes te voorkomen, naar 
andere vormen van economische samenwer-
king moeten worden gezocht, desnoods met 
het op de achtergrond stellen van het begin-
sel van supranationaliteit, 

:34 Bij de verlenging van het Associatieverdrag 
van  Yaounde  in 1969 is een eenzijdige be-
voordeling van de gebieden die voorheen van 
de huidige EEG-landen afhankeiijk waren, 
onaanvaardbaar. 

DEFENSIE 

Het voorstel om tot denuclearisering van het 
gebied tussen de Atlantische Oceaan en de 
Russische westgrens te geraken, te volgen 
door de terugtrekking van de Amerikaanse 
en Russische troepen uit dit gebied, en het 
feit, dat de overige landen van het Warschau-
pact over zeer sterke conventionele strijd-
machten beschikken, brengen met zich mee, 
dat de Europese NAVO-landen, waaronder 
Nederland, zich voorlopig geen noemens-
waardige beperkingen kunnen opleggen in 
hun conventionele bewapening. Eerst wan-
neer ook over vermindering van de conven-
tionele bewapening met Oost-Europa (buiten 
Rusland) overeenstemming zou zijn bereikt, 
zou dit verantwoord kunnen zijn. De Neder-
landse strijdkrachten blijven voorlopig der-
halve van belang. 

:35 De Nederlandse strijdkrachten hebben slechts 
betekenis indien en zolang zij zijn opgesteld 
binnen een bondgenootschappelijk verband. 
Hierbij wordt verwezen naar hetgeen hier-
over in de buitenlandse paragraaf vermeld 
wordt 
De taakstelling der strijdkrachten dient bin-
nen dit verband voortdurend te worden afge-
stemd op de beperkte rol die zij slechts in 
een beperkt aantal van denkbare conflicten 
zullen kunnen spelen. De samenstelling der 
strijdkrachten dient steeds aan deze taak te 
worden aangepast. 
Een bepaald onderdeel der strijdkrachten 
dient gereed te worden gehouden ten be-
hoeve van acties der Verenigde Naties; even-
eens dient een eenheid der politie gereed te 
worden gehouden ten behoeve van politie- 

38 nee optreden der Verenigde Naties, 



36 De noodzaak zuinigheid te betrachten bij de 
aanschaf van wapens en materieel en deze 
zo efficiënt mogelijk te beheren, mag niet 
te kort doen aan de eis dat de strijdkrachten, 
in overeenstemming met de hun gestelde 
taak, steeds over voldoende en moderne wa-
pens en uitrusting moeten beschikken. Tra-
ditie en prestige mogen hierbij geen rol 
spelen (bijvoorbeeld Karel Doorman en 
atoomonderzeeërs), 

37 Gepoogd dient te worden de personeelsbezet-
ting kwantitatief zo laag mogelijk, kwalita-
tief zo hoog mogelijk te houden. 
De strijdkrachten dienen zoveel mogelijk te 
worden gevormd door vrijwilligers met een 
dienstverband van circa 5 jaar. Voor alle 
rangen dienen leeftijdsgrenzen te worden ge-
steld. 
Dienstplicht moet worden gehandhaafd indien 
en voor zover de personeelsbehoeften der 
strijdkrachten niet door vrijwilligers kunnen 
worden gedekt. De Lasten van het vervullen 
van dienstplicht, die ook in het stelsel van 
algemene dienstplicht steeds op een betrek-
kelijk kleine groep drukken, dienen zoveel 
mogelijk te worden gecompenseerd, 
De salariëring in alle rangen, zowel voor 
vrijwilligers als dienstplichtigen, dient zo-
danig te zijn, dat deze een vergelijking met 
dienovereenkomstige burgersalarissen kan 
doorstaan. 

38a. Het personeelsbeleid dient rekening te houden 
met de geestesinstelling en maatschappelijke 
opvattingen van de huidige Nederlandse bur-
ger en, binnen de grenzen door militaire 
eisen te stellen, zoveel mogelijk in overeen-
stemming te worden gebracht met hetgeen 
te dezen in de burgermaatschappij gebruike-
lijk is. 
De krijgstucht en het militair strafrecht die-
nen zodanig te worden herzien, dat zij aan-
sluiten bij de huidige maatschappelijke op-
vattingen. In vredestijd dienen buiten het 
dienstverband vallende strafbare feiten onder 
de gewone rechtspraak te vallen. 

b. Met een verwijzing naar artikel 1 dient ook 
een regeling te worden geschapen voor al 
diegenen, wier overtuiging hun deelname 
aan de nucleaire strategie verbiedt. 



UITGANGSPUNTEN 

Omdat Christen-Radicalen een politiek wil-
len boeren die voortdurend bezield is van 
een evangelische bewogenheid stellen zij de 
strijd tegen de maatschappelijke onvrede 
centraal. Deze onvrede constateren zij overal 
Ier wereld, maar in het bijzonder in de ont-
wikkelingslanden. Daarom wil de christen-
radicale politiek in de eerste plaats de wereld 
als haar werkterrein zien en ziet zij princi-
pieel geen tegenstelling tussen het binnen-
landse en het buitenlandse beleid: de oplos-
sing van de kernproblemen in de wereld en met 
name in de ontwikkelingslanden (ondervoe-
ding, gebrek aan onderwijs, maatschappelijk 
onrecht en dergelijke) is niet minder drin-
gend dan de aanpak van Nederlandse vraag-
stukken (woningnood, werkeloosheid en der-
gelijke). Derhalve dient onze samenwerking 
met de ontwikkelingslanden bepaald te wor-
den door dezelfde overwegingen als die welke 
voor de bestrijding van wantoestanden in 
ons eigen land gelden. 
De groei van de rijke landen overtreft op het 
ogenblik die van de meeste arme landen. 
Daarom is het onvermijdelijk dat in het 
kader van een herstructurering van  dc  'a 
veldeconomie het groeitempo van  dc  arme 
landen hoger za) moeten zijn dan dat van 
de rijke. Voor zover dit een langzamere groei  
',an  de rijke landen zou vereisen, dient dit 
vooral op de consumptie te drukken. Een 
herstructurering van ons produktieapparaat 
impliceert daarentegen niet een inperking 
hiervan, maar een concentratie op die pro-
dukten die wij relatief het best kunnen voort-
brengen. Anderzijds moet er bewust naar 
worden gestreefd om de industrialisatie in de 
ontwikkelingslanden op gang te brengen bij-
voorbeeld door de produktie van grondstof-
fenbedreigende synthetica daar to concn- 

40 treren. 



De ontwikkelingssamenwerking heeft in de 
eerste plaats ten doel het scheppen van voor 
waarden waaronder mensen kunnen uitgroe1 
en tot persoonlijkheden. Dit impliceert het 
bevorderen van de fysieke en geestelijke 
leefbaarheid voor alle mensen, waar ook ter 
wereld. Alleen vanuit dit principiële uit-
gangspunt zullen actuele problemen zoals 
oorlog en vrede, rassentegenstellingen, poli-
tieke en economische ongelijkheid nader tot 
een oplossing kunnen worden gebracht, 

SUPRANATIONAAL ORGAAN 

pp Aangezien het doel van de ontwikkelings-
samenwerking is gelegen in het tot ontplooi-
ing brengen van alle mensen in alle ontwik-
kelingslanden en daardoor in het tot stand 
brengen van een rechtvaardige en vreedzame 
wer z ten omvang en vorm van die sa,- 

ke 
 

g oor de betrokkenen gemeen 
seN moeten worden vastgesteld il 
wil ze m a alle arme en alle rijke Is 
den ie ciii Praktisch vloeit hiernui 
de  bell  e ;e aan een snpranationaai orgaan 
waarbinnen dit overleg op de meest onp: 
tijdige wijze kan plaatsvinden. 
Op dit moment vormen de VerenipPe Nalie. 
en haar gespecialiseerde instetlin:te in 
koevoet opzichten ook nog ont. 
het meest geëigende kader vo .:r•.. 
noemde internationale samenwerk •L 

40 Tot de beleidsinstrinnenten waarvoor deze 
internationalisatie het dringendst geboden N 
behoren: 

a. Handelbelemnierende of bevorderende 
maatregelen. 

Grote betekenis moet worden gehecht aan 
het welslagen van de aanstaande UNCTAD 41 



wereldhanetelsconferentie te New  Delhi,  Deze 
zal een doorbreking van de huidige wereld-
handelspolitiek met zich mee moeten bren-
gen, met dien verstande dat de economische 
vooruitgang van de ontwikkelingslanden con-
creet wordt bevorderd. 

Hulpverlening en handelspolitiek mogen 
elkaar niet meer, zoals thans vaak het geval 
is, tegenwerken, maar moeten beide in dienst 
staan van een harmonische wereldontwikke-
ling. In dit opzicht zal de UNCTAD-conferen-
tie een testcase zijn - voor alle rijke landen 
gezamenlijk - om tot baanbrekende initia-
tieven te komen. Zo zullen er regelingen tot 
stand moeten komen voor de stabilisatie van 
de grondstoffenprijzen (bijvoorbeeld grond-
stoffenovereenkomsten, waarbij de vraag-
stukken van natuurlijke en synthetische pro-
dukten integraal worden bekeken), terwijl 
de opheffing van die verstorende invloeden 
van machtsconcentraties op de wereldmarkt, 
die nadelig zijn voor de ontwikkelingslanden 
en de preferenties voor produkten Uit deze 
landen met spoed verwezenlijkt dienen te 
worden. 
Daarnaast lijkt een groeiende samenwerking 
- wellicht samenvoeging - van UNCTAD 
en andere op dit gebied werkzame verban-
den (bv. GATT) geboden. 

b. Kapitaaloverdrachten. 

Stellig is de meest wenselijke constructie dat 
de totale bestedingsmogelijkheden voor ont-
wikkelingsdoeleinden internationaal worden 
geraamd, waarna de door de individuele 
donorlanden te leveren bijdragen worden 
vastgesteld via een op grootte en welvaa'ts.. 
niveau van de donors afgestemde verdeel-
sleutel. Hierbij kan gedacht worden aan het 
per 1 januari 1961 opgerichte V.N.  Capital 
Development  Fund en aan de Internationale 
Ontwikkelingsassociatie (IDA). 

C. Het bevolkingsvraagstuk. 

Er moet een gezamenlijke aanpak op wereld-
niveau komen van het wereIdbevolkings 
vraagstuk, bijvoorbeeld in een V.N.-
bevol-kingsprogramma, binnen welk kader directe 
steun (in de vorm van voorlichting, instruc-
tie en verstrekking van middelen) wordt 
verstrekt aan die ontwikkelingslanden die 
een actieve bevolkingspolitiek wensen te 

42 voeren. 



Naast deze internationale samenwerking, die 
wellicht niet altijd even snel te realiseren is, 
blijft er plaats voor bilaterale initiatieven, 
die bijvoorbeeld vanwege een bepaalde  ,,know 
how"  zelfs specifieke voordelen kunnen 
hebben, 
Bij voorkeur dienen deze echter voor een zo 
effectief mogelijke ontwikkelingsstrategie op 
wereldniveau gecoördineerd te worden, zo-
als thans reeds voor een deel geschiedt in 
consortia en consultatieve groepen. Slechts 
in die gevallen waarin noch multilaterale 
hulp, noch internationale coördinatie moge-
lijk is, is er plaats voor rechtstreekse bilate-
rale hulpverlening. 
Er moet in het algemeen naar gestreefd woe-
den bij elke vorm van ontwikkelingssamen-
werking nadelen voor het ontvangende land 
te vermijden mede in verband met de enorm 
opgelopen schuldenlast van deze landen. Dit 
betekent onder andere dat de verleende hulp 
direct nuttig aanwendbaar moet zijn en dat 
binding van de hulpverlening zoveel moge-
lijk vermeden moet worden. 
Vanzelfsprekend zal de effectiviteit van alle 
samenwerking door meerjarenplannen alleen 
maar vergroot worden. (Het VN.  Committee 
for Development  Planning onder voorzitter-
schap van pro-f. Tinbergen is reeds met de 
voorbereiding hiervan bezig.) Terwijl ook 
regelmatige evaluatie van de gerealiseerde 
hulp systematisch dient te geschieder door 
het desbetreffende internationale orgaan. 

In afwachting en ter realisatie van cie in bed 
voorgaande aangegeven rol van de V.N bij 
hei, tot stand komen van een internationale 
ontwikkelingsstrat-egie zijn er een aantal ge-
bieden waarop het Nederlandse beleid kan 
worden ingezet easy  quo  voortgezet.  
Tie  Positie van Nederland als kleine mogend-
heid brengt hierbij bepaalde nadelen. maar 
ook oordelen met zich mee 

- tot een grote kwantitatieve inbreng -  err  
daarmee merkbare verlichting van de 



internationale noden is ons land alleen 
niet in staat; 

onze positie van kleine mogendheid stelt 
ons daarentegen wel in staat internatio-
nale initiatieven en operaties te onder-
nemen, los van politieke bijbedoelingen. 
In het recente verleden is dit reeds ge-
bleken uit het aandeel van Nederland in 
de oprichting van het V.N. Onderzoekings-
instituut voor Sociale Ontwikkeling, het 
V.N.  Committee for Development  Plan-
ning en het V.N. Ontwikkelingshandvest. 

41 Onze suggesties voor het Nederlandse beleid 
zijn: 
toor middel van doelgerichte bijdragen en 
andere ter beschikking staande middelen 
bevorderen dat de V.N. de in het voorgaan'Ie 
omschreven taken op zich kan nemen en uit-
voeren: 

a. De Nederlandse regering dient o.a, met 
het zicht op de as. UNCTAD-conferentie 
al het mogelijke te doen om de andere 
rijke landen te bewegen consequent naar 
een nieuwe wereldhandelspolitiek toe te 
werken. 

b. De Nederlandse ontwikkelingssamenwer-
king dient meer aandacht te geven aan 
consortia eis consultatieve groepen. ten-
einde deze vorm van samenwerking uit te 
bouwen. 

C. Zodra mogelijk dient Nederland zijn aan-
deel in het V.N.  Capital Development  
Fund te storten, ongeacht of andere donor-
landen dit voorbeeld volgen of niet. 

d. Extra-bijdragen aan de IDA, die op het 
ogenblik geen fondsen meer heeft, moeten 
door Nederland, naar Zweeds voorbeeld, 
zo spoedig mogelijk worden gestort. 

a. Alle bindingen van de hulpverlening moe-
ten door Nederland, voor zover mogelijk, 
worden vermeden. 

4,2 Als mogelijkheden voor verbetering van het 
eigen hulpprogramma geven wij aan: 

a. Voor de uitbouw van het onderwijs in de 
ontwikkelingslanden zal Nederland meer 
gelden moeten uittrekken. 
Ditzelfde geldt La,v, beurzen voor stu-
derenden uit ontwikkelingslanden, die 
door Nederland alleen mogen worden toe-
gekend voor die opleidingen die in de 
ontwikkelingslanden zelf niet bevredigend 

44 - gevolgd kunnen worden. Tevens dient 



elke mogelijke vorm van samenwerking 
tussen onderwijsinstellingen hier en in de 
ontwikkelingslanden bevorderd en dient 
de sociale begeleiding van buitenlandse 
studerenden in Nederland op een veel ho-
ger niveau gebracht te worden. 

b. Steun aan alle particuliere en niet-com-
merciële activiteiten vooral voor zover 
deze gecoördineerd een bijdrage leveren 
tot de ontwikkeling van de arme landen; 
niet alleen In het financiële vlak, zoals 
thans geschiedt, maar ook in het verbete-
ren van de sociale voorzieningen en het 
bieden van andere faciliteiten aan de door 
de betreffende organisaties uit te zenden 
deskundigen en vrijwilligers. Hierbij 
wordt o.a. gedacht aan de ontwikkelings-
helpers van missie en zending. 

C, Verdere inschakeling van die Nederlandse 
bedrijven die met het oog op de aanwezige 
kennis en mankracht voor de ontwikke-
lingslanden van bijzonder belang kunnen 
zijn. Naast uitbreiding van de reeds door 
de overheid verleende steun (drempel -
projecten, surveys en dergelijke) moet 
aangedrongen worden op een spoedige - 
realisatie van een nationaal systeem van 
garanties tegen:  politieke risico's, vooruit-
lopend op eventuele internationale rege-
lingen, 

d Teneinde de hier weergegeven stelling-
name algeneen ingang te doen vinden bij 
het Nederlandse volk is een goede voor-
lichting over de actuele gebeurtenissen 
met betrekking tot de ontwikkelingslan-
den en de ontwikkelingssamenwerking 
essentieel, teneinde op den duur een alge-
mene mentaliteitsverandering in Neder-
land tot stand te brengen: van een eng 
nationaal denken naar een spontaan inter-
nationaal denken: 

1. volledige en eerlijke rapportage (zoveel 
mogelijk in samenwerking tussen over-
heid en particuliere instanties) over 
activiteiten, resultaten en eventueel 
mislukkingen in het kader van de ont-
wikkelingssamenwerking (zowel de in-
ternationale als de Nederlandse); 

2. speciale aandacht voor het ontwikke-
lingsvraagstuk in het gehele Neder-
landse onderwijs; 

3. het creëren en stimuleren van oplei-
dingen die in de behoefte aan  tech  45 



nische hulp (op alle niveaus) van de 
ontwikkelingslanden kunnen voorzien; 

4. voorlichting aan bedrijven, missie en 
zending enz, over de faciliteiten die het 
Nederlandse hulpprogramma hun kan 
bieden 

5. bevordering van het onderzoek naar 
de meest effectieve vorm van ontwik-
kelingssamenwerking. 

43 Oprichting van een zelfstandig en volwaar-
dig ministerie voor ontwikkelingssamenwer-
king, waarin alle vormen van hulpverlening 
(ook met betrekking tot de Rijksdelen  Over-
see)  zijn ondergebracht, teneinde het beleid 
en de uitvoering van de ontwikkelingssamen-
werking beter te coördineren dan thans het 
geval is. 
Vanzelfsprekend dient de minister voor Ont-
wikkelingssamenwerking nauw samen te  
weaken  met ambtgenoten die bepaalde ver-
antwoordelijkheden hebben ten aanzien van 
de ontwikkelingslanden. De kernminister 
van buitenlandse zaken ziet toe dat de ge-
wenste eenheid in het buitenlandse beleid 
verzekerd blijft. De budgettaire verantwoor-
delijkheid echter en de uitvoering van het 
samenwerkingsbeleid dienen aan één minis-
ter te worden toevertrouwd. 

44 Voor de helpinspanning van de rijke landen 
- en des ook van Nederland - zouden de 
reële bestedingsmogelijkheden voor ontwik-
kelingsdoeleinden de financiële norm moeten 
zijn. Deze bestedingsmogelijkheden zijn ech-
ter vooralsnog niet nauwkeurig te bepalen. 
Wel staat vast dat ze onze hulpmogelijkheden 
vele malen overtreffen, 
De werkgroep is de mening toegedaan, dat 
de totale Nederlandse hulpinspanning st 
mag worden gekoppeld aan een bepaald - 

centage van ons nationaal inkomen, 
wachting van een internationaal vastgest 
verdeelsleutel is voorlopig de meest prak-
tische oplossing een koppeling van t' 
toeneming van de uitgaven voor ontwikke-
lingssamenwerking aan de structurele GRC 
van het nationale inkomen, Daardoor - 

46 de ontwikkelingssamenwerking bij - 



ring beslag leggen op een gedeelte v 
welvaartsgroei, wat geboden is ges 
zeer grote bestedingsmogelijkheden in 
arme landen. 

Zou men, om de gedachten te bepalen bij-
voorbeeld jaarlijks 10% van onze structurele 
welvaartsgroei aan ontwikkelingsuitgaven 
besteden, dan zou dit in 1968 een verhoging 
met een bedrag van ƒ 350.000.000,— bete-
kenen. Een verhoging met dit bedrag acht de 
werkgroep voor 1968 gewenst. - 

45  Dc  financiering van de ontwikkelingssamen-
werking dient uit de algemene middelen te 
geschieden, 
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46 Het beleid inzake het welzijn wordt opge-

dragen aan een lid van het kernkabinet. 
Deze is verantwoordelijk voor de planning 
op nationaal niveau, daarin bijgestaan door 
een nationale adviesraad. Op nationaal niveau 
valt het accent op het ontwerpen van wette-
lijk vast te leggen normen voor de voor-
zieningen inzake onderwijs,  gezondheidszorg, 
culturele en maatschappelijke dienstverle-
ning en recreatie, alsmede het verzekeren 
van de financiële middelen in meerjaren-
plannen. 

47 De voorbereiding en uitvoering van concrete 
welzijnsprogramma's binnen een bepaald ge-
bied dienen zo te geschieden, dat een zo 
ruim mogelijke inspraak van de bevolking 
en van de organisaties van particulier initia-
tief verzekerd is. 

48 Ter opheffing van het isolement van de 
maatschappelijke achterhoede dienen op 
korte termijn samenhangende ontwikkelings-
programma's op het gebied van onderwijs, 
vorming, beroepsscholing, werkgelegenheid, 
inkomensvorming en maatschappelijk ge-
zins-, wijk- en jeugdwerk, gezondheidszorg 
en huisvesting voorbereid en uitgevoerd te 
worden. 
Instelling van een centraal beleidsorgaan 
voor nationale ontwikkelingssamenwerking 
is noodzakelijk. 
Invoering van de mogelijkheid de dienst-
plicht te vervullen in het kader van dit 
nationale ontwikkelingswerk verdient over-
weging (zie overigens stelling 37). 

48 Ten behoeve van het welzijn van de jeugdi-
ge mens is de totstandkoming vereist vaL 

48 een jeugdstatuut, waarin worden vastgelegd 



rechten en verantwo'd' -1  ell  v 
ren in onderwijs, b dr g , je 
'n andere maatschappe, .e verbanden die 
voor de jeugdigen als zodanig een eigen be-
ilekenis hebben, 
Door dit statuut dienen de mogelijkheden tot 
ontplooiing en ingroeien in de nationale en 
internationale samenleving te worden ge-
garandeerd. 

Aan alle jongeren dient de vrijheid tot maat-
schappelijke inspraak ook in de vorm van 
demonstratie en ruimte tot experimenteren 
recreatieruimten en -terreinen) te worden 

gegarandeerd. 

De voorzieningen ten behoeve van gehandi-
capten, bejaarden en andere bedreigde groe-
pen (vreemdelingen, buitenlandse arbeiders) 
dienen een sluitend geheel te vormen, met 
inbegrip van de zelfstandige huisvestings- en 
inkomensaspecten.  Dc  betrokkenen zullen 
zoveel mogelijk de mogelijkheid tot mede-
zeggenschap in het ten behoeve van hen te 
voeren beleid moeten hebben. 

Opleiding en vorming zullen mede gericht 
moeten zijn op het inzicht in de betekenis 
van hel mens-zijn, van de seksualiteit, van 
het huwelijks en gezinsleven, mede gezien 
de toenemende bevolkingsdichtheid. 
Aan de verkrijgbaarheid van anti-conceptie-
nele middelen zullen geen beletselen in de 
weg mogen worden gelegd, behoudens rege-
len door de wet te stellen in het belang van 
de volksgezondheid, in geval van bezwaren 
van medische aard. 
De organisaties die zich belasten met voor-
iichtings en vormingswerk op het terrein 
van de seksualiteit dienen op dezelfde voet 
als andere vormingsinslituten te worden ge-
subsidieerd. 

'Je activiteiten op het gebied van vor-
uings en ontwikkelingswerk, preventieve 
ezondheidszorg, maatschappelijk werk en 

culturele en maatschappelijke opbouw die-
lieu  actief bevorderd en - eventueel tot 
11H0 - gesubsidieerd te worden. 

t VIJS VAN i EZE TIJD 

Je jonge mens van nu moet zich verbonden 
kunnen weten met alle mensen op de we- 



veld, Zin en noodzaak van internationale 
samenwerking ten behoeve van arme landen 
moeten hem  doer  vorming en instructie 
worden bijgebracht. 

55 De opvoeding moet in dienst staan van de 
vorming tot medeburgers. Gegevens van mens-
en maatschappijwetenschappen dienen in 
heel het leerprogramma te worden verwerkt. 
De verhouding leraar-leerling moet inleiden 
op medezeggenschap. Aparte lessen in bur-
gerschap dienen ingebed te zijn in een sfeer 
van samenwerking en onderlinge dienstbaar-
heid. Op alle niveaus van onderwijs, ook het 
wetenschappelijk onderwijs, moeten de leer-
iinger inzicht kunnen krijgen in de moderne 
samenleving. Bovendien moet het onderwijs 
praktisch voorbereiden op het aanvaarden 
van medeverantwoordelijkheid in een demo-
cratische maatschappij. 
In de hogere beroepsopleidingen en in het 
wetenschappelijk Onderwijs moet er, als 
eindpunt van dit groeiproces, medezeggen-
schap zijn van de studenten in alle beslissin-
gen die hen aangaan. Liet vormingswerk voor 
deze studenten is een onafscheidelijk onder-
deel van de vormingstaak van dit onderwijs 
en verdient dus binnen de onderwijsorgani-
satie een volwaardige plaats. 
Aan de universiteit moeten alle maatschappe-
lijke structuren en waarden op actieve wijze 
aan kritiek worden blootgesteld en getoetst 
op hun houdbaarheid en op hun consequen-
ties voor de wetenschappelijke opleiding en 
arbeid als geheel en voor de verschillende 
takken van wetenschap. 

56 De mens zal in de komende tijd  over steeds 
meer Vrije tijd kunnen beschikken. Hij moet 
daarom worden gevormd tot zelfstandigheid 
en creativiteit. Dus: meer mogelijkheden 
voor creativiteit van de leerlingen, krachtige 
bevordering van musische vakken en actieve 
sportbeoefening, 

ONDERWIJS, SLEUTEL TOT 
MAATSCHAPPIJHERVORMING 

57 De financiële gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs is in deze tijd nog steeds 
waardevol, met name voor zover alle ouders 
daardoor betere mogelijkheden hebben hun 
verantwoordelijkheid ter zake van de op-
voeding van hun kinderen waar te maken. 

50 58 De opheffing van sociale ongelijkheid van 



onderwijskansen is een gebiedende eis. Dit 
is niet alleen een zaak van voldoende onder-
wijsinstellingen of van het tegemoetkomen 
aan financiële bezwaren. 
Met name kinderen uit de maatschappelijke 
achterhoede moeten hun achterstand kunnen 
inlopen op de scholen die zij kunnen be-
zoeken. Daar moet het onderwijs op hen zijn 
ingesteld: meer individuele benadering, an-
dere leermethoden, samenwerking met de 
sociale culturele zorg in ruimste zin. Juist 
voor deze kinderen moet ook de overgang 
van basis- naar voortgezet onderwijs op aan-
gepaste wijze worden verzorgd. 

Het beroepsonderwijs mag niet te gespeciali-
seerd worden opgezet. De opleiding moet 
aanknopingspunten bieden voor beroeps-
verandering, voor bijscholing of omscholing, 

KI, De scheidslijnen tussen verschillende niveaus 
van beroepsopleidingen moeten vloeiend zijn, 
Met name behoort, volgens regels door de 
wet te stellen, iedere voltooide hogere be-
roepsopieiding toegang te geven tot een aan-
luitende universitaire opleiding. 

Het is een plicht van de maatschappij dat zij 
haar geestelijk en lichamelijk gehandicapte 
lieden een werkelijke deelneming aan het 
gemeenschapsleven mogelijk maakt. 
Hiervoor is nodig: 

a. voor de bio-leerkrachten aansluitend op 
de volledige onderwijzersopleiding, een 
afzonderlijke gespecialiseerde opleiding als 
dagonderwijs; 

aanvaarding van de behoeften van de ge-
handicapte als norm voor te verlenen 
financiële bijstand; 

verruiming van de mogelijkheden tot be-
roepsopleiding voor gehandicapten, niet 
alleen voor technische beroepen maar ook 
voor andere, 

:)eskundigen uit alle lagen van het scholen-
telsel moeten mcci' inspraak krijgen in het 
ndersvijsbeleid. Er zal ook alsnog een rege 
Ing moeten komen waardoor de ouders 

werkelijk inzicht en medezeggenschap krij 
ten in het beleid van de scholen die door 
Run kinderen worden bezocht. 51 



63 De positie van de schoolleiding dient ver-
sterkt te worden, zowel onderwijskundig a 
financieel. Zij dient meer vrijheid te krijgen 
inzake leerplan, rooster en besteding van 
een jaarlijks toe te kennen budget. 

64 De docent dient zijn werkzaamheden te zien 
als een deelactiviteit in een dienstverlenende 
organisatie. Een docentenkorps behoort geen 
optelsom te zijn van leerkrachten, maar een 
hecht georganiseerde groep, (Wettelijke) 
maatregelen hiertoe zijn geboden (bijvoor-
beeld eigen bevoegdheden voor een stafkern 
en voor leiders van vakgroepen, regelingen 
waardoor wordt voorkomen dat docenten 
kun aandacht te zeer over verschillende 
scholen verdelen) 

DOELMATIGHEID, RESEARCH 

65 Inhoud -en methoden van onderwijs moeten 
snel aansluiting krijgen bij de ontwikkelin-
gen in maatschappij en wetenschap. Daartoe 
is een goed wetenschappelijk begeleidings-
apparaat onontbeerlijk, De Instituten voor 
onderwijsresearch moeten over de nodige 
middelen kunnen beschikken, zeer nauw 
samenwerken en hun taken verdelen. 
Aan de onderwijsexperimenten moet, bij de 
voorbereiding, tijdens de uitvoering en bij 
het waarderen van de resultaten algemene 
en effectieve bekendheid worden gegeven 
Tijdens de leraarsopleiding dient aan de toe-
komstige leraar zin en noodzaak van experi-
ment te worden bijgebracht, opdat hij aan de 
voortdurende vernieuwing van het onder-
wijs met overtuiging kan deelnemen, 

66 De doelmatigheid van het wetenschappelijk 
onderwijs kan -worden vergroot, Hierbij zal 
gemikt worden op verkorting van de studie-
duur, onder meer door ,  besnoeiing van de 
studieprogramma's en een scheiding van be-
roepsopleiding en opleiding tot weten-
schappelijk onderzoek. 
Om deze doeleinden binnen afzienbare tijd 
te realiseren zal onder meer nodig zijn: 

a. inperking van de vrijheid om aan het 
- wetenschappelijk onderwijs deel te -nemen 
waar en zolang men wil; 

b, beperking van de autonomie van hoog - 

- - leraren; taakverdeling tussen de ver 
52 - - schillende instellingen voor wetenschappe 



lijk onderwijs, zonodig door ingrijpen van 
het kabinet; 

C. versterking van de bestuurskracht van 
universiteiten en hogescholen; 

d. medezeggenschap van studenten en leden 
van de wetenschappelijke, technische en 
administratieve staf; 

e, doorlichting van heel het wetenschappe-
lijk onderwijs op doelmatigheid, en in-
tensiever onderzoek naar doelmatige me-
thoden van kennisoverdracht. 

53 
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ECONOMISCH STELSEL 

De werkgroep heeft geen principiële voor-
keur voor één economiscsh stelsel boven het 
andere. Zij gaat echter uit van het huidige 
stelsel in Nederland dat kan worden gekwa-
lificeerd als een gemengde economische orde. 
Daarin is zowel Plaats voor particuliere 
ondernemingsgewijze produktie, als voor 
aanvullend, corrigerend en stimulerend  ova::  
heidsingrijpen. In deze opvatting kan het at 
dan niet nationaliseren van bedrijven prag-
matisch worden benaderd. 

Hoewel het huidige economisch stelsel  eel:  
aantal onmiskenbare voordelen biedt, kent 
het ook enkele aan het stelsel inherente na-
delen. In dit verband kunnen worden ge-
noemd: sterke ongelijkheid van vermogen 
ongelijkheid van inkomens, ongelijkheid- va
kansen en ongelijkheid van zeggenschap. 
Het sociaal-economisch beleid behoort zoda- 
nig te worden gevoerd, dat met het intace 
laten van de voordelen - de nadelen vee 
het stelsel zoveel mogelijk worden voor-
komen. 

PLANNING 

61 De werkgroep is van mening dat een syste 
van planning, vooral op sniddellaut 
lange - termijn, onontbeerlijk is om te rn 
tot een samenhangend economisch,  so  
en financieel beleid. Dit uitgangspunt vr - - - 
het raster van de financieel-econorni:. -, 

54 politiek zoals de werkgroep die v-oorshcat. 



De planning behoort tot stand te komen door 
een samenspel van overheid, particuliere 
organisaties en instellingen op sociaal-  en 
economisch terrein (bedrijven, bank- en ver-
zekeringswezen, organisaties van werkgevers 
en werknemers), Hierdoor is een optimale 
inspraak van alle betrokkenen mogelijk en 
zijn de voorwaarden aanwezig voor een toe-
nemende democratisering van de beleids-
voering in het economisch leven. 
Aan het Centraal Planbureau wordt in deze 
conceptie een dienende taak voor de plan-
fling  toegedacht. Niet alleen de regering, 
maar ook de oppositie, politieke partijen, 
sociaal-economische organisaties en bedrij-
ven kunnen gebruik maken van de diensten 
van het Planbureau. Het Planbureau dient 
volstrekt onafhankelijk te zijn van de rege-
ring, opdat het het vertrouwen van de ge-
hele bevolking kan genieten. 

De middellange planperiode behoort samen 
te vallen met de regeringsperiode. 
De politieke uitgangspunten van het plan 
vormen mede de inzet van de verkiezingen. 
De oppositie kan, met behulp van het Plan-
bureau, een alternatief plan uitwerken. Bij 
de opstelling van de plannen worden poli-
tieke keuzen gedaan die in de plannen be-
sloten liggen, zoals: consumptieomvang, be-
sparingen, investeringen en groei, regionale 
economische ontwikkeling en de ruimtelijke 
ordening, inkomenspolitiek en ontwikkelings-
hulp en dergelijke. 

p Een uitgewerkt plan omvat horizontale deel-
plannen als: een kapitaalplan, een plan voor 
de energievoorziening, voor  de arbeidsvoor-
ziening en voor de inkomens- en vermogens-
politiek, en verticale plannen voor de pu-
blieke en private sector. De plannen voor de 
publieke sector zijn - na aanvaarding door 
het Parlement bindend voor de overheid 
en haar organen, terwijl de plannen voor de 
private sector een indicatieve strekking 
hebben. 

In het algemeen kan men stellen dat de 
middellange termijnplanning voor de over-
held een taakstellend, voor het bedrijfsleven 
een niet-verplichtend, oriënterend karakter 
heeft. 
Een aanvaard plan houdt voor de overheid 
een meerjarenbudget in, waaraan de rege-
ring bij de opstelling van de jaarlijkse be- 
groting is gebonden. De bedrijven kunnen 55 



zich, aan de hand van de door ondernemers 
en werknemersorganisaties ontworpen sec 
torsgewijze programma's, oriënteren en doen 
informeren wat voor hun sector en bedrijfs-
tak voor de toekomst relevant is. 

'El Een middellange termijnplanning dient te 
worden aangevuld met plannen op langere 
termijn. Voor de gehele economie is plan-
ning op een termijn langer dan 4 a 5 jaar 
uitgesloten, maar voor een aantal uitgaven- 
categorieën is deze langere zij het partiële 
- termijnplanning gewenst.. Tien of meer 
jaren plannen voor de ruimtelijke ordening, 
ontwikkelingshulp, het verkeer, de stede-
bouw, de woningbouw, de energievoorzie-
ning. en vooral het onderwijs, dienen dan 
ook te worden ontworpen. 

Ook aan deze plannen is de regering, na 
aanvaarding door het parlement, gebonden. 
Wijzigingen en tussentijdse bijstellingen van 
een plan, in verband met onvermijdelijke 
aanpassingen, vragen afzonderlijke goedkeu-
ring van het parlement, 

C L 

ECONOMISCHE GROEI Numse 
INFLATIE 

71 Planning maakt de economische a 
doorzichtip.•r. )aardoor kan zowel 
in de privr sector evenwichtiger er 
licht met. r lui: .eeschiesk 
voorkonen .:. - :••••• .1:. v Ie ussej..:.. 
schoksgewi'-e uftbre : :... v ::.-. de over 
uitgaven een, effect F 
Dat de economische gre .•i  zoned  nu 7' 
gericht dient te zijn op het vervulle a 
wezenlijke .econonsische behuefton  etas  
de werkgroep vast, 
lrift.atoire impulsen uit het buitenland Fe 
aen nauwelijks door Nederland alleen worden 
bestreden, Harmonisatie van het economisch 
beleid in internationaal verband behoort dan 
nok te worden bevorderd, 

ARBEIDSMARKTPOLITIEK 

72 Een actieve arbeidsmarktpolitiek dient ge 
56 richt te zijn op het bevorderen en behouden 



- van een, zo, sterk mogelijke economische 

Een planmatige groei gaat gepaard met 
wijziging, in de richting van de produk-
ie. hetgeen tot gevolg heeft dat  dg  behoefte 

aan arbeidskrachten verschuivingen gaat 
ertonen, zowel naai,  geografische plaats als 

naar arbeidssoort. Behoud van volledige 
werkgelegenheid vereist dan een grotere 
nobiliteit en grotere mogelijkheden tot her-
en omscholing, 
In het kades' van het middellange termijn-
plan moeten de activiteiten van overheid en 
bedrijfsleven, die de arbeidsmarkt beïnvloe-
den, worden gecoördineerd. 
Door het handhaven van een voldoende 
koopkrachtige vraag moet de totale werk-
gelegenheid op een aanvaardbaar niveau 
worden gehouden (d,w,z. een werkloosheid 
van niet meer dan 1 a 2 Een politiek van 
regionale economische ontwikkeling moet 
voorkomen. dat door een eenzijdige concen-
tratie van economische activiteiten in het 
westen van het land de werkgelegenheid in 
nc' buiten de Randstad gelegen gebieden 
structureel achterblijft. 

INKOMENS EN VERMOGENSPOLITIEK 

'p De werkgroep wil streven naar een verminde- 
ring van de nog steeds groeiende ongelijk-
heid van inkomens en vermogens. Het gaat 
hierbij niet om het ,,hebben". maar om het 
.,zijn". Het voornaamste motief hiertoe is 
zoveel mogelijk  mensen in staat te stellen te 
profiteren van de mogelijkheden, die onze 
samenleving biedt voor de persoonlijke ont-
plooiing. 

De werkgroep beveelt daartoe de volgende 
instrumenten aan: 

a. het welvaartvast maken van het mini-
mumloon: 

0, een centrale begeleiding eq, beïnvloeden 
van de inkomensvorming. Hierdoor kan 
onder andere worden bereikt, dat van de 
svelvaartsverbetering een relatief groter 
gedeelte naar de lagere inkomenstrekkers 
gaat: 

c de huidige kinderbijsiagvoorzieningen 
dienen - mede uit een oogpunt van ad-
ministratieve vereenvoudiging - te wor-
den afgeschaft. In plaats daarvan stelt de 
werkgroep een belastingstelsel voor. 



waarbij het element der kinderaftrek 
voorzover dit sociaal gerechtvaardigd 

is wordt versterkt. Voor gezinnen, die 
hierdoor geen of onvoldoende compensa-
tie ontvangen, kan een stelsel van zoge-
naamde ,,negatieve" belasting (bijdrage 
uit de algemene middelen) worden inge-
voerd; 

d. om de vermogensspreiding te bevorderen 
en tevens een bijdrage te leveren tot de 
bestrijding van de inflatie, is het nodig 
te streven naar het invoeren van syste-
men van winstdeling en naar regelingen 
van vermogensaanwasdeling en investe-
ringslodn. Bij een in gebreke blijven van 
bedrijven, behoort te worden nagegaan in 
hoeverre een wettelijk verplichte regeling 
terzake moet worden getroffen; 

e. het verhogen van de belastingvrije voet 
in de loon- en de inkomstenbelasting. 

CONSUMENTENBELANGEN 

' De consument behoort te worden beschermd 
tegenover de producent door 

a. stimulering van hei vergelijkend waren-
onderzoek; 

b. subsidiëring van consumentenorganisaties 
die mede tot taak hebben het signaleren 
van onjuiste reclame en agressieve ver-
koopmethoden; 

e. onderzoek naar de mogelijkheid om enige 
beperking op te leggen aan reclame, die 
leidt tot het op onverantwoorde wijze sti-
muleren van nieuwe behoeften. 

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN 

5 De collectieve voorzieningen die door de 
overheid worden verzorgd zijn van tweeërlei 
aard. De eerste categorie wordt gevormd 
door die voorzieningen, die in principe blij-
vend uit de algemene middelen dienen te 
worden gefinancierd op grond van eisen als 
sociale rechtvaardigheid en algemeen belang. 
De tweede categorie bestaat uit voorzienin-
gen die meer en meer het karakter krijgen 
van dienstverlening door de overheid. Som-
mige verkeers- en recreatieve voorzieningen 
en andere voorzieningen op het gebied van 
de ruimtelijke ordening, vallen hieronder. 
Een profijt-belasting is hier in principe op 

58 haar 



Het invoeren van een profijtbelasting die 
even groot is als het genoten profijt,  heeft 
tot gevolg dat een deel der Collectieve voor-
zieningen van de tweede categorie niet nood-
zakelijkerwijs door de overheid behoeft te 
geschieden. De werkgroep is in dit verband 
van mening dat financiering door particulie-
ren van Collectieve voorzieningen die zich 
daarvoor lenen (sommige tunnels, bruggen, 
snelwegen en recreatiegebieden) kan worden 
uitgebreid (zie punt 24). 

Ten aanzien van het inkomen van cie niet-
actieven (bejaarden, invaliden, enz.), neemt 
de werkgroep het standpunt in, dat zij in 
beginsel een inkomen behoren te ontvangen 
dat in overeenstemming is met het welvaatts-
niveau van hei heden. Dit betekent het in 
principe kiezen voor een financiering op 
basis van het omsiagstelsel. Teneinde de da-
ling van de nationale spaarquote die hiervan 

t gevolg is, ongedaan te maken, is een ge- 
idelijke omschakeling noodzakelijk, zodat 
erheid en bedrijfsleven in de gelegenheid 

Leuwe spaarvormen te Creëren. 

lisatie van de volgende twee punten (a 
en h) aal tot gevolg kunnen hebben, dat een 
beroep op de algemene middelen moet woe-
den gedaan. Dit beroep zal pas kunnen 
worden gehonoreerd, wanneer de financiële 
ruimte hiervoor, binnen het kader van de 
middellange termijnplanning, Ier beschik-
king is, Op het ogenblik kent de werkgroep 
aan deze twee punten dus niet de hoogste 
prioriteit toe, 

a. De financiering van de minimum-uit-
keringen ingevolge de volksverzekeringen 
dient, op de lange termijn gezien, plaats 
te vinden uit de algemene middelen. De 
middelen voor de financiering van  de 
uitkeringen boven dat minimum en voor de 
zogenaamde arbeidsverzekeringen kunnen 
blijvend door premieheffing worden ver-
kregen. 
De heffing van alle sociale premies be-
hoort te worden opgedragen aan de ap-
paratuur van de fiscus, die daarvoor bij 
uitstek geschikt is en toch reeds uit 
anderen hoofde moet heffen en controle 
rén, 

b. Met betrekking tot de volksgezondheid 
ziet de werkgroep 41s doelstelling op 
lange termijn het iflstellCn van eèïi natio- 
nale gezondheidsdienst. Deze - nationale 59 



gezondheidsdienst betekent NIET, dat de 
gezondheidszorg wordt genationaliseerd. 
Het betekent WEL, dat de gezondheids-
zorg een dermate belangrijk goed is dat 
financiering van deze zorg in principe 
niet meer behoeft plaats te vinden uit 
particuliere betalingen. Bij het nemen van 
toekomstige maatregelen op het vlak der 
volksgezondheid dient hier zoveel mo-
gelijk rekening mee te worden gehouden. 
De nadelen van een stelsel van nationale 
gezondheidsdienst kunnen in belangrijke 
mate worden voorkomen door het invoe-
ren casu  quo  handhaven van een beperkt 
eigen risico. 

Financi1c politïcL 

De mate waarin de overheidsuitgaven in 
procenten van het nationaal inkomen zal 
stijgen is niet slechts een aangelegenheid 
van rekenkundige normen (Zijlstra-norm) 
maar dient voort te vloeien uit een politieke 
beslissing van regering en parlement. De 
stijging wordt bepaald door afweging van 
aard en rangorde van de gestelde prioritei-
ten, welke afweging weer haar grondslag 
vindt in de gedane politieke keuze. Hebben 
regering en parlement deze keuze gedaan, 
dan wordt bij het opstellen van de middel-
lange plannen uitgegaan van deze overheids 
uitgaven, waarbij de volgende desiderata in 
het oog dienen te worden gehouden: 

78 de dekking van de overheidsuitgaven mag 
niet structureel inflatoir zijn; 

79 de kapitaalmarkt dient voldoende ruimte te 
laten voor het beschikbaar zijn van middelen 
voor andere binnenlandse investeringen; 

80 er dient in principe een overschot op de be-
talingsbalans (lopende rekening) te worden 
gecreëerd dat toereikend is voor de finan-
ciering van de ontwikkelingshulp voor zover 
deze bestaat uit verinogensoverdrachten. 

De samenhang van de omvang der over-
heidsuitgaven niet bovengenoemde desidera-
ta komt tot stand in de middellange plannen 

81 De werkgroep is van mening dat verwacht 
mag worden, dat in de komende jaren de 

Jo overheidsuitgaven sneller zullen stijgen  den 



het nationaal inkomen. De overweging dat 
de collectieve voorzieningen uitbreiding be-
hoeven, alsmede de omstandigheid dat slechts 
de overheid in staat is voor een toenemende 
bevolking, op een beperkt ruimtelijk gebied, 
welzijnspolitiek te voeren, maakt deze ver-
wachting evident, 

2 Een stijging van de overheidsuitgaven, snel-
ler dan van het nationale inkomen, maakt 
het dringend noodzakelijk de bestaande 
overheidsuitgaven aan een grondig onder-
zoek te onderwerpen, zowel wat betreft de 
efficiency van het overheidsapparaat als wat 
betreft het herwegesI van vroeger gestelde 
Prioriteiten. Om de bestaande overheidsuit-
gaven te beperken dient iedere minister ver-
plicht te zijn jaarlijks bij de indiening van 
zijn begroting aan te geven, welke bestaande 
taken van zijn ministerie hij het minst es-
sentieel acht (bijvoorbeeld ter grootte van 
2% van zijn begroting). In het overleg met 
het parlement behoort op democratische 
wijze te worden beslist, in hoeverre taken 
worden afgestoten of verminderd. Da voor-
delen van deze methode bestaan erin, dat 
over de hele linie taken ter discussie worden 
gesteld en dat ook de burger hierbij betrok-
ken kan worden. Het valt namelijk te ver-
wachten, dat de publieke opinie tot Uitspra-
ken komt over wat minder belangrijke over-
heidstaken zijn. 

BESPARINGEN 

3 Vergroting van de investeringen, alsmede 
het te zijner tijd invoeren van een omslag-
stelsel voor een aantal pensioenvoorzienin. 
genmaakt vergroting van de besparingen 
noodzakelijk. Gebeurt dit niet omdat de 
huidige spaarvormen hierin niet of in te ge-
ringe mate voorzien, dan dienen nieuwe 
spaarvormen te worden geïntroduceerd fe 
denken valt aan meer beklemtonen van de 
mogelijkheid van het kopen door huurders 
van woningwetwoningen, invoeren van 
spaar- en investeringsloon en dergelijke. 
Door het opvoeren van de besparingen wordt 
de consumptiegroei afgeremd en de hierdoor 
ter beschikking komende middelen kunnen 
worden aangewend voor investeringen door 
de overheid of door particulieren,  

on 



De fiscale politiek dient te worden gedragen 
door twee pijlers, te weten de sociale ge-

rechtigheid en de doelmatigheid. Bij de be-
oordeling in hoeverre het belastingstelsel 
voldoet aan de eis der sociale gerechtigheid 
dienen de gezamenlijke belastingen steeds in 
samenhang met de sociale politiek te worden 
bezien. Bepaalde op zichzelf onaanvaardbare 
gevolgen van een bepaalde belasting, kunnen 
immers warden gecorrigeerd door maatrege-
len in het vlak van de sociale politiek. BIJ 
het beoordelen van de doelmatigheid dient 
men acht te slaan op de economische effec-
ten die belastingen kunnen hebben, zoals de 
invloed van sommige directe belastingen or 
het prijspeil. 
Het belastingstelsel dient een redelijke vei -
houding tussen directe en indirecte belastin -

gen te kennen. Ook na een niet te vermijden 
verhoging van de indirecte belastingen kar-
de verhouding tussen beide belastingtypen 
juist zijn, indien binnen het kader van de 
gewenste sociale politiek voldoende compec-
satiemaatregelen voor de laagste inkomens-
groepen worden getroffen. 

84 Na het uitgaven-kritisch onderzoek € 

herwegen van vroeger gestelde priorite 
komen de volgende middelen in aan: 
om de eventuele begroting van de o ........ 
uitgaven te financieren: 

a. het een grotere plaats toekennen van bes 
profijtbeginsel in het hetastingatelsel. De 
hoogte van retributies en dergelijke dient 
in principe gelijk ie zijn aan het genoten 
profijt, Om redenen van sociale gerech-
tigheid moeten deze retributies worden 
gedifferentieerd; 

P. een (geringe) verhoging van de vennoet-
schapsbelasiing, een (relatief grote) ver-
hoging van de omzetbelasting en de ac-
cijnzen 

C. het voorlopig laten doorwerken van de 
progressie in de 100n en inkomstenbe-
lasting welke uit de groei van het natio-
naal inkomen voortvloeit. hetgeen der -
halve met zich brengt dal belastingaan-
passing geen prioriteit heeft. 

85 Bij de vaststelling van de hoogte van de 
tarieven der indirecte belastingen dient om 

62 land voorshands de handen vrij te houden. 



Van een opheffing van fiscale grenzen in de 
EEG kan daarom pas sprake zijn, nadat aan 
een op democratische wijze gekozen Euro-
pees parlement het budgetrecht is toegekend. 

6 Uit overwegingen van rechtvaardige ver-
mogensverdeling dient in de successiebelas-
ting een zogenaamde derde progressie te 
worden ingebouwd. 

In deze belasting zit al een progressie naar 
omvang van de verkrijging en naar de mate 
van verwantschap (le en 2e progressie). 
De derde progressie houdt in dat de belas-
ting mede afhankelijk is van de financiële 
situatie van de verkrijger.  

87 Gestreefd moet worden naar een scherpere 
regeling t,a.v. de regeling van aftrekposten 
bij verschillende belastingen. 
In beginsel moeten deze beperkt worden tot 
uitgaven welke voor het zakelijk doel vereist 
zijn. 

De stellingen 69, 73, 74 en 78 zijn vervallen; 
hun inhoud is verwerkt in de overige stel-
lingen. 
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