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De jaren '80 in sociaal-economisch perspectief 

1. Algemeen. 
De wereld zit gevangen in de greep van de 
olielanden, waardoor een enorme geldstroom 
vloeit van de industrielanden naar die olie-
landen (over de moeilijkheden van de niet-
olie-producerende ontwikkelingslanden pra-
ten we maar niet eens!) Deze geldstroom 
wordt onvoldoende teruggesluisd, terwijl 
voortgegaan wordt met het opschroeven van 
de olieprijs. Hierdoor kampt de westerse we-
reld met grote betalingsbalanstekorten en 
voortdurende inflatie. Dit maakt het moeilijk 

'
oor  die landen om een politiek te voeren die 

de economie kan opkrikken, waardoor het 
met de wereldeconomie kwakkelen blijft. 
Beperkingen van leveranties van olie kunnen 
ook in de toekomst grenzen stellen aan 
mogelijke opvoering van de produktie in onze 
wereld. Eerste vereiste zal dus zijn, om de af-
hankelijkheid van de olielanden terug te drin-
gen. Dit vergt echter tijd en voor de komende 
jaren mag dan ook slechts worden gerekend 
op een zeer geringe toename van het reële 
nationale inkomen in Nederland: waarschijn-
lijk slechts 1% per jaar. De bevolking groeit 
(mede door een netto-instroom van ca. 
40.000 personen per jaar uit het buitenland) 
met 0,7% per jaar, zodat aan een welvaarts-
stijging per hoofd niet kan worden gedacht. 
En voor de z.g. Duisenberg-norm van 1% 
NNl (netto nationale inkomen) per jaar meer 
voor de collectieve behoeften is helemaal 
geen ruimte. Immers die 1% betekent een 
daling van het particuliere inkomen met 2%. 
Doch ook zonder deze verhoging van de col-
lectieve lasten zal het particuliere inkomen 
dalen omdat het streven naar een verant-
woord milieu inspanning zal vergen en dus fi-
ianciële offers van bedrijven en burgers. 

2. Financien en inflatiebestrijding. 
Elke verdere verhoging van collectieve lasten 
zal dit inkomen nog verder aantasten. DS'70 
verwerpt reeds jaren een stijging van de be-
lasting- en premiedruk. Dit vooral ook met het 
oog op het gevaar van afwentelingsverschijn-
selen, die de inflatie aanwakkeren. 

2.1. Met name door de opgevoerde spanning 
in de wereld, moet er rekening mee worden 
gehouden, dat de defensielasten de over-
heidsbestedingen omhoog zullen stuwen. Om 
deze te kunnen financieren, moet worden ge-
dacht aan grotere opbrengsten voor bepaalde 
overheidsdiensten: het z.g. "profijtbeginsel" 
door DS'70 reeds lang verdedigd, maar pas 
recent meer gewaardeerd, zal meer toepas-
sing moeten vinden. Deze methode brengt de  

lasten meer bij de mensen die er gebruik van 
maken en voorkomt dat subsidies - zoals 
thans nogal eens het geval is - juist aan de 
hogere inkomenstrekkers ten goede komen, 
maar door hoog èn laag moeten worden op-
gebracht. Bovendien maakt ze voor de 
burgers de afweging van offers en baten 
overzichtelijker, een noodzaak die ook op an-
dere punten ingang zou kunnen vinden. Ge-
dacht zou kunnen worden, dat de z.g. werk-
geverslasten tot het loon worden gerekend, 
waardoor de totale lasten duidelijker zichtbaar 
worden voor de werknemers. 

2.2. Ten einde de inflatie te beteugelen, is liet 
noodzakelijk dat de loonstijgingen  in de ko-
mende periode de stijging van de arbeidspro-
duktiviteit dichter benaderen dan de laatste 
jaren het geval was. Hier ligt een taak voor 
het georganiseerde bedrijfsleven. Als het 
daarin niet slaagt (en bij de geringe verwachte 
groei zal de stijging van de arbeidsproduktivi-
teit niet uitbundig zijn en dus weinig eer bij de 
"achterban" te halen) moet de loonwet 
worden gehanteerd. Complement hiervan is 
een prijsbeleid, dat wel streng is, maar enige 
ruimte moet laten voor een geleidelijke ver-
betering van het rendement van het bedrijfs-
leven. Dit duidelijk te stellen, vereist enige 
politieke moed, want het betekent een terug-
dringen van het loonaandeel in het nationale 
produkt. 

2.3. Dit laatste is nodig voor de zo noodzake-
lijke verbetering van de rentabiliteit, die door 
de sterke loonstijgingen van het laatste de-
cennium is uitgehold. Ook de vermogens-
structuur van het bedrijfsleven is aanzienlijk 
verslechterd doordat meer met vreemd kapi-
taal moest worden gefinancierd. Deze toe-
stand is in een lange periode gegroeid en ver-
betering ervan zal ook wel een lange periode 
vergen. Maar allereerst moet het bedrijfsleven 
meer perspectief worden geboden. De gel-
den, die de WlR (wet investeringsrekening) 
ter beschikking stelt, vallen voor een zeer 
groot deel toe aan ondernemingen die ook 
zonder deze prikkel wel zouden hebben geïn-
vesteerd. Het verdient aanbeveling om de 
proef te nemen met het afschaffen van deze 
premies en de vennootschapsbelasting fors te 
verlagen, wat de overheid dus per saldo niets 
kost en tevens een "bijdrage" levert aan de 
z.g. dubbele belastingheffing. Voor de (vaak 
kleinere) ondernemingen die niet onder de 
Vennootschapsbelasting vallen zou op andere 
wijze belastingverlichting gegeven moeten 
worden. 
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2.4. De wetsontwerpen inzake de VAD (ver-
mogensaanwasdeling) moeten zodanig wor-
den gewijzigd, dat de -overwinst —  die naar de 
"collectieve pot" gaat, in de eerste plaats 
moet worden aangewend voor steun aan be-
drijven die in financiële moeilijkheden zijn ge-
raakt. Het spreekt vanzelf dat de vakbewe-
ging bij de besteding van deze gelden zo niet 
de enige dan toch een zeer grote verant-
woordelijkheid wordt toegedacht. 

2.5. Omdat de overheidsfinanciën een voort-
durende bron van grote zorg zijn, moet de 
jaarlijkse begroting worden omgezet in een 
tweejarige (de troonrede kan wel elk jaar 
worden gehouden), opdat het ambtelijk ap-
paraat en de Rekenkamer meer tijd krijgen om 
de doelmatigheid van alle overheidsmaatre-
gelen die geld kosten, te onderzoeken. 
Bovendien zou ook de Tweede Kamer meer 
fundamenteel werk kunnen leveren, omdat 
het beleid zich nu meer richt op een iets 
langere termijn en daardoor alleen al minder 
onrustig wordt. 

3. Sociale voorzieningen. 
3.1. Onder de geschetste omstandigheden 
kan geen enkel kabinet, van welke kleur ook, 
een inkomensgarantie geven. Doet men dit 
wel,  buy,  voor trekkers van het minimumloon, 
dan zullen anderen - bij tegenspoed - ervoor 
moeten opdraaien. Er is ni. niet zo gek veel 
meer te verdelen. Naar schatting verdient  

slechts 10% meer dan f 66.000,- (tweemaal 
modaal), maar als gevolg daarvan mag men 
veel verzet verwachten. Immers de , ,halen-
hebben-houden"-mentaliteit openbaart zich 
evengoed bij de havenarbeiders als bij de be-
oefenaren van Vrije beroepen.. M.a.w. het zal 
een fabeltje blijken, dat 'nivellering' de oplos-
sing van alle kwalen is. Wel moeten inko-
mensverhoudingen, die op traditie berusten, 
worden doorbroken. 

Bovendien betekent het steeds garanderen of 
verhogen van het minimumloon voor bepaal-
de -economische eenheden" een eenzijdig 
bevoordeling boven anderen. Zo krijgt ee 
samenleving waarvan twee personen tegen 
het minimumloon werken (dus samen ander-
half maal het modale loon) wèl loonsverho-
gingen, terwijl een overigens gelijke samen-
leving, waarvan echter maar een inkomens-
trekker tegen bijv. het modale loon is, deze 
verhoging niet. De inkomensongelijkheid 
wordt hier dus groter. Omgekeerde nivel-
lering. Gebleken is reeds, dat hierdoor tevens 
een arbeidsmarktsituatie ontstaat van te ge-
ring loonverschil tussen ongeschoolden en 
meer geschoolden, die fnuikend kan werken 
op langere termijn. Deze twee overwegingen 
leiden er toe te stellen, dat als er gematigd 
moet worden, of zelfs een stapje terug, dit 
door de gehele bevolking moet worden opge-
bracht. Personen, die hierdoor serieus in de 



klem raken, kunnen worden geholpen door 
de bijstandsregelingen. 

3.2. De hierboven genoemde achterstelling 
van bijv. gezinnen, waarvan de vrouw niet in-
komenstrekker is, kan ook optreden bij het op 
grote schaal toepassen van deelarbeid, zoals 
vaak voorgesteld om de werkloosheid te ver-
minderen. Mocht dit op werkelijk omvangrijke 
wijze gaan plaatsvinden, dan moet het be-
drijfsleven zich daarop instellen en het kan 
dan wel eens gemakkelijker worden op de 
duur om een parttime-job te vinden dan een 
volledige werkkring. Hierdoor kunnen gezin- 

Oen waarvan bijv. de vrouw aan huis is ge-
onden, èn alle alleenstaanden wel eens de 

dupe worden. 

3.3. DS'70 is zich ervan bewust, dat verdere 
uitbreiding van de sociale verzekering )bijv. 
uitkering aan weduwnaar met kinderen) de 
eerste tijd niet verwezenlijkt kan worden, wil 
men de loonkosten niet opjagen en de con-
currentiepositie  toy,  het buitenland niet ver- 

der verslechteren. Tenzij de premie wordt ge-
dragen, zonder doorberekening in de ar-
beidskosten. Tevens dwingt het economisch 
getij tot het meest zorgvuldige beheer van de 
sociale fondsen. Controle op de uitkeringsge-
rechtigden moet worden opgevoerd. Herkeu-
ring van bi. WAO-trekkers komt te weinig 
voor. 

3.4. Door de uitstekende sociale voorzienin-
gen in ons land is er ook een , ,verkilling" 
opgetreden in de sociale verhoudingen van 
gezinsleden en kennissen onderling. Hulp, die 
vroeger binnen de eigen kring werd gegeven, 
wordt nu afgewenteld naar de sociale- en bij-
standswetten (,,'Ne hebben er toch voor be-
taald"). Deze voorzieningen worden veelal 
verstrekt zonder later verhaal, ook al verbetert 
weer de economische situatie van betrokke-
ne. Wellicht kan meer worden gedacht aan 
renteloze voorschotten, met latere terugvcr-
dering. Deze methode zou bij bedrijven regel 
moeten zijn, bij individuele gevallen minder 
algemeen, maar wel bewust onderzocht. 

Woningnood: hoe ziet deze eruit? 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Toch 
kent Nederland al vele jaren woningnood, 
vooral in de randstad en de grotere steden. 
Het vreemde van de woningnood is wel, dat 
hoewel het inwonertal van sommige grote 
steden -  buy.  Amsterdam - afneemt, de wo-
ningnood toeneemt. Hoe komt dat? 
Jén 

fl I- 
van de belangrijkste oorzaken is dat we 

sinds het eind van de zestiger jaren met een 
sterk gewijzigde manier van leven zijn gecon-
fronteerd: de gezinnen worden kleiner, het 
aantal echtscheidingen neemt toe, er komen 
steeds meer zelfstandig wonende alleen-
staanden, jonge mensen willen steeds vroe-
ger zelfstandig wonen. Door de explosieve 
gezinsverdunning van de afgelopen jaren is 
een grote extra vraag naar woningen ont-
staan, die men niet tijdig genoeg heeft onder-
kend. 
Een tweede ontwikkeling - dank zij de wel-
vaart - is dat het aantal beschikbare m2  in 'n 
woning per inwoner sterk is gestegen. In 1900 
had één Nederlander gemiddeld 6 m2  woon-
ruimte tot zijn beschikking, nu is dat ruim 
28 m2. Wij zijn steeds ruimer gaan wonen, 
minder mensen in een huis. 

Verder is de woningnood toegenomen door 
de sterke immigratie van buitenlandse werk-
nemers sinds het midden der zestiger jaren, 
en inwoners uit Suriname in de zeventiger ja-
ren - al met al zo'n ruim 700.000 mensen. Dat 
is een van de redenen waarom wij altijd ge-
zegd hebben dat Nederland geen immigratie-
land mag zijn en terugkeer naar land van her-
komst bevorderd moet worden. 

Ook zijn er beleidsfouten gemaakt in het ver-
leden. Zo is de doorstroming nooit van de 
grond gekomen. Veel mensen wonen in een 
woning, die in verhouding tot hun gezins-
omvang en/of inkomen eigenlijk niet voor 
hen bedoeld is. Ook de arbeidsmarkt voor 
bouwvakkers liet vreemde dingen zien: werk-
loze bouwvakkers enerzijds en woningnood 
anderzijds. 

Kraken: van sociaal protest tot het recht van 
de sterkste 
Kraken betekent dat je het woonrecht in ei-
gen hand neemt. Nu zijn er uitzonderingssi-
tuaties denkbaar waarin zoiets begrijpelijk is, 
hoewel daarmee nog niet juist. Het kraakmo-
tief was oorspronkelijk dat alleen die wonin-
gen gekraakt werden, die om speculatierede 
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Discriminatie door de overheid 
Hoe is nu deze situatie ontstaan? DS'70 heeft 
dit uitvoerig beschreven in haar twee eerder 
genoemde rapporten. Er vindt een sterke dis-
criminatie plaats door de overheid tussen stu-
derenden en niet-studerenden. 

Dat gebeurt op drie manieren: 

1. Alleen aan studerenden komt het geld van 
de overheid voor het onderwijs ten goede. 
Tot en met het 16e levensjaar valt iedereen in 
de prijzen: de leerplicht. Daarna, vooral vanaf 
het 18e levensjaar, ontstaan de grote ver-
schillen en begint de ongelijke behandeling. 
De overgrote meerderheid studeert niet, gaat 
werken en betaalt premies en belasting. 
Een minderheid studeert verder, als regel 
hoger beroepsonderwijs (HBO) of weten-
schappelijk onderwijs (WO). De kosten daar-
van worden opgebracht door de belastingbe-
taler, die doorgaans zelf niet gestudeerd 
heeft. Deze kosten bedragen per jaar, per 
leerling voor het HBO gemiddeld ca. f 9.000 
en voor het WO geiniddeld ca. f 22.000. Deze 
bedragen dienen nog verhoogd te worden 
met de kinderbijslag, die men ontvangt voor 
studerende kinderen. 

2. De tweede ongelijkheid ontstaat later in het 
beroepsleven. Dit door de band tussen de 
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hoogte van de genoten opleiding en die van 
het inkomen. Een hogere opleiding geeft toe-
gang tot de beter betaalde banen. Een enkel 
cijfer. Het CPB heeft in haar studie "De per-
sonele inkomensverdeling 1952-1976" bere-
kend, dat het meer-inkomen dat men gemid-
deld geniet bij langer onderwijs over het ge-
hele arbeidsleven, oploopt van f 2,1 miljoen 
bij voortgezet onderwijs tot f 4,7 miljoen bij 
wetenschappelijk onderwijs. 

3. De derde ongelijkheid tenslotte tussen 
studerenden en niet-studerenden wordt in het 
leven geroepen door het feit, dat het juist de 
midden- en vooral de hogere inkomensgroep 
is die een oververtegenwoordiging van het 
aantal studerenden oplevert, terwijl de lagere 
inkomensgroep sterk ondervertegenwoordigd 
is. 

DS'70 wil meer gelijkheid door "bonboekjes" 
voor alle jongeren van 18 jaar 
Het is op grond van al deze feiten voor DS'70 
geen vraag, maar 'n zekerheid dat het rijk 
verplicht is alle jongeren - studerenden en 
werkenden - vanaf het 18e levensjaar meer 
gelijk te behandelen dan nu gebeurt. 
Dat kan! Hoe? Door het in de toekomst gaan 
verstrekken op naam aan alle Nederlanders 
die 18 jaar worden van waardepapieren, 'n 



bonboekje, met een voor ieder gelijk bedrag 
van nader vast te stellen hoogte. 

Dit bonboekje kan door studerenden gebruikt 
worden voor betaling van hun studie (school-
geld, collegegeld, levensonderhoud ed.). Is 
dit bedrag bij langere studie niet voldoende, 
dan kan het resterende deel via renteloze le-
ningen door de overheid beschikbaar gesteld 
worden. 

Niet-onderwijsvolgenden, werkenden, kun-
nen met het 18e levensjaar dit bonboekje be-
nutten voor bijvoorbeeld de eerste aanbe-
taling van 'n eigen bedrijfje of winkeltje. 

- Waarom zou de overheid een student wel . 
31inancieel helpen en een kleine zelfstandige 
niet? Ook kan het bedrag door hen benut 
worden voor de eerste aanbetaling van een 
eigen woning of andere duurzame belegging. 

Wie zal dat allemaal betalen, zult u vragen? 
Geen onterechte vraag in de tijd van Bestek 
'81. Het geld voor dit voorstel kan gehaald 
worden uit de bedragen die thans beschik-
baar zijn voor de kinderbijslag en de studie-
financiering. Deze komen namelijk bij reali-
sering van ons voorstel voor 18-jarigen en 
ouder te vervallen. Het geld is er, maar het 
gaat wel anders verdeeld worden. De eigen 
onderwijsbijdrage van studerenden zal hoger 
komen te liggen. Niet-studerenden zullen 
gaan ontvangen wat hen nu onterecht ont-
houden wordt. 
Dit voorstel van DS'70 is bij de behandeling 
van de Onderwijsbegroting in de Tweede 
Kamer naar voren gebracht. Het is verheu-
gend dat minister Pais van Onderwijs heeft 
toegezegd dat dit voorstel komend jaar in 
studie zal worden genomen. 

Sociale dienstplicht in discussie 

Inleiding 
De laatste tijd is het onderwerp sociale dienst-
plicht opnieuw in de belangstelling gekomen. 
In 1978 publiceerde de Werkende Jongeren 
Organisatie van het Christelijk Nationaal Vak-
verbond een discussienota, terwijl onlangs 
prof. Van Zuthem uitsprak dat studenten so-
ciale dienstplicht zouden moeten gaan vervul-
len, om maatschappelijke ervaring op te 
doen. In het midden van de zestiger jaren was 
het onderwerp ook actueel. Toen vooral om-
dat er een sterk tekort was aan arbeidskrach-
ten in de verzorgende sector. Bij DS'70 is dit 
onderwerp ook aan de orde geweest. Partij-
voorzitter Hartog stelde er een rapport over  

Meerderjarigheidgrens bij 18 jaar 
Ons voorstel is actueel geworden door het in 
december 1979 gepresenteerde wetsontwerp 
van het kabinet-Van Agt om de meerderjarig-
heidsgrens te leggen bij 18 jaar in plaats van 
zoals nu 21 jaar. DS70 staat achter dit voor-
stel. 

DS70 staat echter niet achter een ongerijmd-
heid in het voorstel van het kabinet-Van Agt, 
namelijk om ondanks het feit dat jongeren 
dan op hun 18e jaar juridisch meerderjarig 
worden de ouders desalniettemin tot hun 21e 
jaar onderhoudsplichtig te laten zijn. Dat is 
inconsequent. Op deze wijze kunnen ouders 
in een onmogelijke positie worden geplaatst, 
terwijl de jongeren niet echt - dus ook finan-
cieel - zelfstandig zijn. 
Ons voorstel tot het verstrekken van waarde-
papieren op naam aan iedereen die 18 jaar 
wordt, is hier de oplossing. 

Samengevat heeft het DS'70-voorste/ de vol-
gende voordelen: 
- Studerende en werkende jongeren worden 
gelijk behandeld. Bestaande discriminatie 
wordt opgeheven. 

- Mannen en vrouwen worden gelijk behan-
deld. Dat dient de emancipatie. 

- Het geld van de overheid wordt meer gelijk 
verdeeld. Nu is dat niet zo. 

- Het gaat uit van, ook financiële, zelfstandig-
heid van iedere Nederlander van 18 jaar en 
ouder. 

Wilt u over ons voorstel meer weten, dan kan 
dat. U kunt het uitgebreid vinden in ons rap-
port "Ruimte en Inkomen". U kunt dit aan-
vragen bij DS'70. 

op. Dat rapport staat hier ter discussie tussen 
een aantal DS'70 jongeren (Rogier Kaars-
gaarn, Anja Tertoolen, Annie Maréchal, Hans 
Diekman en Gerard Paul den Braber) en Zeger 
Hartog (voorziiter DS'70) en Ruud Nijhof (lid 
Tweede Kamer DS'70). 

Wat is sociale dienstplicht? 
RK: Meneer Hartog, sociale dienstplicht, wat 
houdt dat in? 
ZH: Sociale dienstplicht wil zeggen dat elke 
jongen en elk meisje gedurende een bepaalde 
periode werk verricht voor de gemeenschap. 
Dat doet zich al hier en daar voor op beperkte 
schaal, zoals bij de jongens die in militaire 
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dienst gaan. Een kleine categorie die toch ei-
genlijk werkt ten behoeve van de gemeen-
schap. 
AT: Aan welke leeftijdsgroep denkt u dan ei-
genlijk? 
ZH: Aan de leeftijd tussen 17 en 21 jaar. 
A T: Om wat voor soort werk gaat het? 
ZH: Ik noem als voorbeeld hulp aan bejaarden 
of invaliden. Het komt regelmatig voor dat we 
lezen en horen over bejaarden waar meer zorg 
aan moet worden gegeven, maar wat niet 
mogelijk is wegens gebrek aan arbeidskrach-
ten. ik denk aan groepen voor de milieube-
scherming, aan noodbrigades bij rampen. 
Voorts zou overwogen kunnen worden de 
dag van de partiële leerplicht hierin te laten 
opgaan, nu blijkt dat 30% van de leerlingen 
die dag verzuimt. Denk ook aan de Bescher-
ming Bevolking. Ook kan onaangenaam werk 
door de sociaal-dienstplichtigen worden ver-
vuld, waardoor we geen krachten meer uit 
het buitenland behoeven te halen. 

Vrijwillig of verplicht? 
RK: Ik zit er eigenlijk een beetje mee: sociaal-
dienstplichtigen bij bejaardentehuizen en kin-
deropvangcentra. Wat als de mensen niet 
gemotiveerd zijn om daar te werken, is dat 
dan verantwoord tegenover de mensen die 
die hulp ontvangen? 
ZH: Ik geloof dat het met die motivatie van de 
jonge mensen erg meevalt, als we maar zor-
gen dat ze zinvol werk te doen hebben. En het 
kan dan best zijn datje niet voor 100% gemo-
tiveerd zult zijn. Ik geloof ook niet dat alle 
jongens die in militaire dienst moeten, hoera 
roepen. Maar ik ben er toch van overtuigd dat 
jonge mensen zich in principe wel willen in- 

zetten voor de gemeenschap. Er zijn natuur-
lijk binnen de sociale dienstplicht een aantal 
keuzemogelijkheden wat betreft de soort van 
werk. 
RK: Dus je zou voorlichting moeten geven. 
ZH: Ja, wij moeten als het ware een bewe-
ging op gang brengen om de sociale dienst-
plicht geaccepteerd te krijgen in onze ge-
meenschap. 

Sociale of militaire dienstplicht 
AM: Het is misschien ook een oplossing voor 
gewetensbezwaarden. 
ZH: Ja, dat vind ik een geweldige opmerking. 
Dat zou inderdaad de oplossing daarvoor 
kunnen zijn.  
HD:  Eén van de motieven voor deelneming 
aan sociale dienstplicht is de portemonnaie. 
Hoe geschiedt nou de beloning van de 
dienstplichtige?  
RN:  Het lijkt redelijk om die gelijk te stellen 
aan de dienstplichtige soldaat en dat is rond 
het minimumloon.  
HD:  Leidt dit niet tot kostenvervalsing, met 
name de arbeidskosten in het bedrijfsleven?  
RN:  Het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
sociale dienstplicht fungeert als een truc om 
werkgevers aan goedkope arbeidskrachten te 
helpen. De uitgangspunten zijn: de sociale 
dienstplicht moet voorzien in een behoefte 
waar de arbeidsmarkt op dit moment niet in 
kan voorzien. Het tweede is, dat het gaat om 
verdelende rechtvaardigheid. Niet alleen de 
dienstplichtige soldaten die nu de lasten 
dragen, maar ook die overige twee derden en 
de vrouwen zullen een last te dragen krijgen 
via de sociale dienstplicht. Ten derde - de be-
langrijkste overweging misschien wel - jonge- 



ren zullen zinvol ingeschakeld worden in het 
maatschappelijk gebeuren. Het is wel geble-
ken. dat arbeidservaring je kansen op de ar-
beidsmarkt sterk verhoogt. 

Sociale dienstplicht en jeugdwerkloosheid 
RK: Ziet u dit als een oplossing voor de jeugd-
werkloosheid?  
RN:  Nee, het is hooguit een gedeeltelijke 
oplossing voor de jeugdwerkloosheid. Het 
helpt de jongeren een jaar aan werk.  
HD:  Er is zo juist al gesproken over bepaalde 
leeftijdsgroepen, dat ging dan over de leeftijd 
17 tot 21 jaar. Is er nou ook sprake van 
bepaalde gradatie van jongeren, dat wil zeg- 
en dat bijvoorbeeld een academicus een 
ogere post zou krijgen dan een MAVO-scho-

lier?  
RN:  Nee, het is niet de bedoeling dat men 
mensen met een hogere opleiding de hogere 
banen zou geven en omgekeerd. Immers, 
men verricht dienstplicht voor één jaar, dat 
betekent dus dat het om een soort werk moet 
gaan, waar men beftekkelijk snel is inge-
groeid. Nou en dat is iets wat iedereen 
dezelfde mogelijkheden geeft. 

Hoe organiseer ja dat?  
HD:  Hoe wordt een en ander georganiseerd, 
bijvoorbeeld de huisvesting? Gaat dat lande-
lijk of zijn er andere mogelijkheden? 
RIV: Het is de bedoeling dat iedereen werk 
vindt zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving. 
Wat dat betreft zullen dus de meeste dienst-
plichtigen thuis kunnen wonen. In de verzor-
gende sector zal er vaak een vorm van inwo-
ning zijn. Het zou belangrijk zijn als vanuit 
Sociale Zaken en mogelijk ook CRM begelei-
ding wordt gegeven. Het gaat niet alleen om 
het werk, maar ook om je maatschappelijke 
vorming. 

rvarin gen met sociale dienstplicht 
K: Het klinkt allemaal heel aardig hoor, 

sociale dienstplicht, maar is dat nou een ty-
pisch Nederlandse zaak of zijn er gevallen 
bekend waar het al uitgeprobeerd is, waar het 
al enige tijd werkt? 
ZH: Wat op basis van vrijwilligheid een jaar of 
tien in ons land draait, dat is het sociaal  

diakonaal jaar. Heel veel jonge mensen 
melden zich elk jaar vrijwillig aan om een jaar 
ten dienste van de gemeenschap te werken. 
Meestal is dat in de verzorgende sector. In de 
tweede plaats in Israël, waar het een heel 
bekend verschijnsel is. In de derde plaats in 
Hongarije; daar gaan alle jongemannen twee 
jaar in militaire dienst. Eén jaar militaire 
training en één jaar stelt men zich ter 
beschikking van de gemeenschap. Dus is het 
niet zo vreemd, waar we ons op dit moment 
mee bezig houden. Ook in Amerika denkt 
men aan dergelijke ontwikkelingen. 
RK: U zegt, een sociaal diakonaal jaar waar 
ze zich spontaan voor opgeven. In dat geval is 
het een vrijwillige zaak. Dus is men gemoti-
veerd. 
ZH: Ja hier is sprake van motivatie, maar 
daarnaast is het toch ook wel iets van: ik wil 
me eens wat gaan oriënteren, ik weet nog 
niet precies wat ik wil gaan doen. 

Waarmee beginnen? 
GPB: Zou het ook niet een idee zijn om zoiets 
in te stellen voor alle werklozen?  
RN:  Ja, het is natuurlijk geen onredelijke ge-
dachte om tegenover een inkomensgarantie, 
die wij in Nederland gelukkig kennen, ook een 
vorm van maatschappelijke dienstverlening te 
zetten. Laten we echter eerst eens ervaring 
op doen met sociale dienstplicht voor jonge-
ren en dan kunnen we altijd nog zien. 
Daarnaast is het op dit moment zo dat 
mensen, die dat willen, de mogelijkheid 
hebben zich maatschappelijk in te zetten. 
Het verbod op het verrichten van sociale acti-
viteiten voor werklozen is onlangs opgehe-
ven. Dat betekent dus dat als men zich ver-
dienstelijk wil maken in het maatschappelijk 
werk, clubhuiswerk, sport, bestuurlijke za-
ken, dat dat kan. 

GPB: En wat denkt DS'70 te gaan doen met 
dit rapport?  
RN:  Wij stellen dit rapport, dat dus geen de-
finitief standpunt van de partij bevat, ter dis-
cussie. U kunt het aanvragen bij het secreta-
riaat van DS'70. 
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Bevolkingsvraagstuk: groeien samenstelling 
In maart 1980 kreeg Nederland er de veertien 
miljoenste inwoner bi]. Zoals bekend is 
Nederland niet alleen één der dichtstbevolkte 
landen van Europa, maar zelfs van de wereld. 
Dit komt niet primair doordat er zoveel kinde-
ren geboren worden. In de jaren zeventig is 
het geboortecijfer zelfs gedaald beneden het 
niveau, dat nodig is voor de vervanging van 
de ouder-generatie door hun kinderen. Ne-
derland vergrijst, ook door de steeds langere 
levensduur. Daarnaast wijzigt zich de bevol-
kingssamenstelling door een hoog immigra-
tieoverskot. Er zijn aanzienlijk meer buiten-
landers die zich in Nederland vestigen, dan 
Nederlanders in het buitenland. 

Vergelijken we deze ontwikkeling met die in 
de jaren vijftig, dan zien we dat Nederland 
toen nog emigratieland (meer dan een half 
miljoen Nederlanders vertrokken in die tijd 
naar landen als Australië, Canada, Nieuw-
Zeeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten) 
zich vooral sinds 1964 heeft ontwikkeld tot 
immigratieland. In de vijftiger jaren een grote 
trek van Nederlanders naar het buitenland; in 
de zestiger en zeventiger jaren een nog aan-
zienlijk grotere golf van 475.000 buitenlanders 
en 245.000 inwoners uit onze vroegere kolo-
niën naar Nederland (Molukkers, Surinamers 
en Antillianen). Deze immigratiegolf is van 
verstrekkende betekenis voor de toekomst. 
Ook al zou de immigratie volledig stoppen, 
dan zouden de etnische minderheden sterk 
blijven groeien door het hoge geboortecijfer. 
Zo zullen de Turken en Marokkanen zich 
tussen nu en 1990 (dus in tien jaar) meer dan 
verdubbelen. De gemiddelde Turkse vrouw 
baart gedurende haar leven vijf, de gemiddel-
de Marokkaanse zeven a acht kinderen. 
Hier tegenover staat dat de gemiddelde Ne-
derlandse vrouw slechts een a twee kinderen 
baart. 
Van de 215.000 tot 235.000 Turken in Neder-
land in 1990 zullen er zo'n 120.000 - dus ruim 
de helft - jonger zijn dan twintig jaar en van de 
170.000 tot 180.000 Marokkanen in Nederland 
in 1990 zo'n 100.000 jonger dan twintig jaar. 

Van verschillende zijden is de laatste tijd voor 
deze problematiek de aandacht gevraagd. 
De Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken 
pleit voor: minder mensen, meer we/zijn. 
DS'71,9 cubliceerde al in 1974 het rapport "Ne- 
der c T rc  ;an  irnmigretieland worden" 
De:': eot irmers de nD:liçe pro- 

blemen op voor de kwaliteit van ons bestaan: 
ruimte, milieu, huisvesting, werk en sociale 
zekerheid. 

Samenhang bevolkingsvraagstuk en werkge-
legenheid 
DS70 wil hier uw aandacht vragen voor een 
bepaald aspect van deze problematiek, na-
melijk het werkgelegenheidsvraagstuk in sa-
menhang met het bevolkingsvraagstuk, want 
die samenhang is er. 
Hoe ziet de werkloosheid er op dit moment 
uit? 
Enkele cijfers: er zijn circa 300,000 werklozen. 
In 1973, toen het kabinet-Den Uyl aan het be-
wind kwam, waren er dat nog maar 110.000. 
In de periode van 1973 t/m 1977 zijn er ce. 
90.000 werklozen bijgekomen. Een erfenis 
die Den Uyl aan Van Agt heeft nagelaten. Na 
1977 steeg het aantal werklozen tot nu rond 
300.000. Deze hoge cijfers zijn niet alleen ver-
ontrustend, maar ook vreemd als men ze na-
der bekijkt. Enerzijds zijn er cirka 300.000 
werklozen, anderzijds zijn er ook ± 60.000 
vacatures en ongeveer 268.000 buitenlandse 
werknemers (inclusief gezinsleden) uit de zo-
genaamde wervingslanden: Spanje, Portugal, 
Turkije, Griekenland, Marokko, Tunesië en 
Joegoslavië. 

De buitenlandse werknemers 
Oorspronkelijk werden buitenlandse werk-
nemers door Nederland aangetrokken, omdat 
wij een groot tekort hadden aan arbeids-
krachten. Later was dit vooral omdat zij het 
werk verrichtten wat wij zelf niet wilden doen, 
zwaar werk, vuil werk, impopulair werk. Hier-
door dreigt echter het gevaar dat in Neder-
land, net als in India, een soort kastenmaat-
schappij gaat ontstaan. Bepaalde soorten 
werk worden nog uitsluitend door gastarbei-
ders verricht. Dat is onjuist. Nederland moet 
een beleid voeren, waarbij bijvoorbeeld de 
landen langs de Middellandse Zee, waar de 
meeste van onze buitenlandse werknemers 
vandaan komen, zelf hun industrie kunnen 
opbouwen. Wij moeten bereid zijn onze eigen 
boontjes te doppen. Indien wij dit niet willen, 
dan zullen wij in ons toch al overvolle landje 
telkens nieuwe groepen buitenlandse werk-
nemers moeten aantrekken. Immers, de er-
varing leert, dat de nieuwe generatie van in 
Nederland geboren kinderen van buitenland-
se werknemers niet meer bereid is het werk te 
doen wat hun ouders hier verrichten. Op 
grond van betere opleiding en scholing 
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maken zij - terecht - aanspraak op ander en 
beter werk. 

Geen nivellering, maar betere beloningsstruc-
tuur 
Wat stelt DS'70 nu voor om tot een oplossing 
van dit vraagstuk te komen? Wij willen een 
andere, een betere beloningsstructuur voor 
deze soort van werkzaamheden. 
DS'70 meent dat juist voor zwaar, vuil, on- 

Ieilig en impopulair werk de beloning dras-
sch herzien dient te worden. Impopulaire ar-

beid moet beter worden beloond. Daar ligt de 
kern van de oplossing. Wij betalen vuil en 
zwaar werk in Nederland te slecht, tenv1j1 bij-
voorbeeld academici te hoog worden be-
bond. Het een noch het ander correspon-
deert met de verhoudingen op de arbeids-
markt. Als de vakbeweging spreekt over een 
rechtvaardige inkomensverdeling, dan komt 
dat in de praktijk alleen op nivellering terecht, 
dat wil zeggen alle lagere inkomens wat meer 
en alle hogere wat minder. Daarmee los je 
echter deze problemen niet op. Het vuile, on-
aangename werk blijft zo gewoon liggen. Dus 
zoeken we het in neo-kolonialisme - we 
trekken telkens weer nieuwe groepen buiten-
landse arbeiders aan. Er is altijd wel een ont-
wikkelingsland te vinden. Zuid-Afrika heeft  

zijn zwarte proletariaat, Nederland importeert 
het! Dat is scherp gezegd, maar het is niet 
anders, als men er kritisch over nadenkt. 

60.000 Vacatures 
Tenslotte nog een enkele kanttekening bij de 
60.000 vacatures. Een vreemd verschijnsel in 
een situatie met 300.000 werklozen. Er is in 
Nederland een zeer stroeve aanpassing van 
het aanbod van arbeidskrachten aan de vraag 
hiernaar. Dit komt omdat de verwachting is 
ontstaan, dat als je bent opgeleid voor een 
bepaald beroep, je er ook werk in behoort te 
kunnen vinden. Wij hebben echter een vrije 
keuze van voortgezet onderwijs en dat 
betekent dat mensen ook een opleiding kun-
nen kiezen, waarvoor weinig emplooi is. 
Bovendien is de toekomst niet precies voor-
spelbaar. Waar nu een tekort aan is, kan later 
een overschot aan zijn en omgekeerd. Daar-
om is het beter beweeglijk te zijn in de be-
roepskeuze. Het begrip passende arbeid dient 
daartoe verruimd te worden. De overheid 
dient daarbij wel actief te helpen door om-
scholing of bijscholing. 
Het is toch een absurde zaak dat er in Neder-
land zoveel werklozen zijn, terwijl we mensen 
uit het buitenland moeten aanwerven, ook 
vakmensen zoals in de bouw - bijvoorbeeld uit 



Engeland - omdat ze in Nederland niet te vin-
den zijn. 

Samenvatting 
Zoals u in het voorgaande heeft gezien is er 
een nauwe samenhang tussen het bevol-
kingsvraagstuk en de werkgelegenheid voor 
wat betreft de problematiek van de buiten-
landse werknemers en vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. 
Kort samengevat ligt de oplossing van deze 
problemen in: 

- een betere beloning voor vuil, zwaar en on- 
aangenaam werk; 

- een zekere verruiming van het begrip pas- 
sende arbeid; 

- opbouw van een goede industriële structuur 
in de landen, waar onze buitenlandse werk- 
nemers vandaan komen; 

- een stop op de immigratie; 
- bevordering remigratie. 

Dat is het standpunt van DS'70. 

Suriname:,,het grootste succes van Den Uyl" 

Oorzaken van de militaire coupe op 25 
februari 1980. 
Er wonen op dit moment ongeveer 180.000 
Surinamers in Nederland. Dit betekent dat 
zo'n 40% van de bevolking van een voormali-
ge kolonie er de voorkeur aan geeft in het 
oud-koloniale moederland te gaan wonen in  
pleats  van in het land, waar men is geboren. 
Hoe is deze situatie ontstaan? Er is geen land 
ter wereld waar Nederland zoveel invloed 
heeft als in Suriname. Niet alleen indirect - 

omdat 40% van de bevolking van Suriname in 
Nederland is komen te wonen - maar ook di-
rect via de omvangrijke ontwikkelingshulp. 
Toen Suriname op 25 november 1975 zelf-
standig werd, verkeerde Nederland in de 
unieke positie zijn ideeën omtrent het meest 
ideale model vara ontwikkelingssamenwerking 
tussen Nederland en Suriname vorm te 
geven. Het feit dat vandaag zo'n 180.000 Su-
rinamers in Nederland wonen en nog maar 
300.000 in Suriname zelf illustreert beter dan 
welk ander argument ook, dat het bij de on-
afhankelijkheid en het daarna gevoerde beleid 
allemaal waardeloze 'pronk' is gebleken van 
de toenmalige PvdA-minister van ontwikke-
lingshulp, Pronk, in het kabinet-Den Uyl. 

De staatsgreep in Suriname op 25 februari 
1980, die de regering-Arron aan de kant zette 
en de Nationale Militaire Raad aan de macht 
bracht, moet verklaard worden uit falend 
beleid over lange termijn in Nederland, zowel 
als in Suriname. Suriname was na de onaf-
hankelijkheid in een moeras terecht gekomen 
van incompetentie en corruptie dwars door 
de politieke partijen en regering heen. Zo 
schreef het Comité Christelijke Kerken in 
Suriname, enkele maanden voordat de rege-
ring-Arron opzij werd gezet, in een memo-
randum: "Wij constateren met verontrusting  

dat helaas ook in ons land de sterksten in en 
buiten onze samenleving zich verdringen 
rondom de beschikbaar gestelde ontwikke-
lingsgelden, om er op een al of niet wettige 
wijze een zo groot mogelijk aandeel voor 
zichzelf uit te halen 

Kritiek DS'70 op kabinet-Den Uyl 
In het boekje "De kleine stappen van het ka-
binet-Den Uyl", beantwoordt de heer Den 
Uyl op peg. 12 de vraag naar het grootste 
succes uit zijn regeerperiode als volgt: 
"Het grootste succes? Dat is de manier, 
waarop het kabinet het onafhankelijk worden 
sian Suriname heeft begeleid. Eén van de 
meest onderbelichte zaken van ons kabinets-
beleid". Een schrille uitspraak, die de kritiek 
der geschiedenis niet overleefd heeft. In 
'Economisch-Statistische Berichten' van 30 
januari 1980 zet de ontwikkelingsdeskundige 
prof. Van Dam nog eens op een rijtje hoe het 
beleid van het kabinet-Den Uyl toen gefaald 
heeft. Zijn kritiek loopt goeddeels parallel met 
die van de DS'70-fractie. 

Kritiek op: 
- de nationaliteitsregeling, die een massale 
leegloop van Suriname naar Nederland moge-
lijk maakte; 
- de beschikbaarstelling van ontwikkelings-
gelden zonder duidelijke bestemming; 
- het feit dat Suriname niet voldoende eigen 
verantwoordelijkheid kreeg bij de uit te voe-
ren projecten; 
- het afdwingen van onafhankelijkheid door 
de PvdA in 1973 
en zo kunnen we doorgaan. 

Falend beleid in Suriname en falend beleid in 
Nederland. Niet alleen onder het kabinet-Den 
Uyl, maar ook onder het kabinet-Van Agt, 
dat hieraan niets veranderd heeft. 



De volksverhuizing van Surinamers naar 
Nederland heeft rampspoedige gevolgen ge-
had voor een gezonde opbouw van de 
Surinaamse economie. Bovendien heeft dit 
geleid tot het aantrekken van 30.000 gastar-
beiders uit Guyana. Wat Nederland met de 
ene hand heeft gegeven aan ontwikkelings-
gelden, werd met de andere hand - door het 
toelaten tot Nederland van diegenen voor wie 
dat geld bestemd was - weer afgenomen. Een 
minimale economische basis, waarvoor ar-
beidskrachten noodzakelijk zijn in Suriname, 
dreigt thans weg te vallen. Het is daarom een 
klemmend moreel vraagstuk dat zovele Sun- 

k1amers de ontwikkeling van hun land hebben 
vergelaten aan de achterblijvende, sterk ge-

krompen bevolking, die daardoor sociaal en 
economisch in steeds moeilijker omstandig-
heden is komen te verkeren. 

DS'70 heeft zich keer op keer tegen deze ont-
wikkeling uitgesproken. Al in 1974 schreven 
wij een rapport over deze materie onder de ti-
tel "Nederland geen immigratieland". Een 
rapport, dat achteraf bezien profetische 
woorden bevat, zoals: De immigratie van Su-
rinamers vergroot de congestie in Nederland 
en holt Suriname uit. Onafhankelijkheid van 
Suriname is op deze wijze zinloos en zal niet 
lang duren door het ontstaan van een politiek 
luchtledig. 

Nederland wordt geconfronteerd met extra 
problemen op het terrein van: de volkshuis-
vesting, de werkgelegenheid, het onderwijs 
en de sociale zekerheid, maar Suriname zelf 
met nog grotere problemen omdat de mini-
male economische basis, die het land nodig 
heeft, dreigt weg te vallen. Het Suriname  

Comité schreef onlangs: "Het meest funda-
mentele aspect van de positie van Surinamers 
in Nederland is, dat zij Surinamers zijn en tot 
het Surinaamse volk behoren". 
Dat is juist en de nieuwe regering  Chin  a Sen, 
die een integere en bekwame indruk maakt, 
dienen wij te steunen in haar streven de 
terugkeer van Surinamers naar Suriname te 
bevorderen. 

Remigratie-voorstellen DS'70 
Op 21 augustus 1980 heeft DS'70 in de 
Tweede Kamer aan het Kabinet-Van Agt 
daarom gevraagd de volgende maatregelen te 
nemen: 
- een visumplicht (hieraan is inmiddels door 
de regering voldaan); 
- eenonderzoek naar de aanwezigheid in Ne-
derland van illegale Surinamers en het ont-
werpen van een financieel, zowel als maat-
schappelijk aanvaardbare terugkeerregeling 
naar Suriname voor betrokkenen; 
- het onderzoeken van de mogelijkheid om 
langlopende uitkeringen (bv. bij blijvende 
arbeidsongeschiktheid of pensioenen) aan 
Surinamers in Nederland in Suriname uit te 
betalen. 
- vestiging in Nederland van arbeidsbureaus 
voor in Nederland verblijvende Surinamers, 
die werk zoeken in Suriname; 
- een verbetering van de financiële bijdrage 
aan Surinamers ter bestrijding van de kosten 
van terugkeer en blijvende vestiging in hun 
vaderland, 
- de ontwikkelingshulp van Nederland aan 
Suriname koppelen aan de omvang van de in 
Suriname woonachtige bevolking, waardoor 
terugkeer van Surinamers naar Suriname 
wordt bevorderd. 

t1 idden-Oosten: PLO niet de kern van het conflict 

Europa lijkt nerveuzer te worden in zijn Mid-
den-Oosten politiek. Binnen de Europese 
Gemeenschap circuleren allerlei voorstellen 
om,als het overleg tussen Israël, Egypte en de 
Verenigde Staten in het kader van de  Camp  
David-akkoorden blijft stagneren, met initia-
tieven te komen. Het is daarom goed nog 
eens de DS'70-visie op het Midden-Oosten 
vraagstuk uiteen te zetten en te laten zien tot 
welke conclusie deze leidt. 
De vestiging van de staat Israël, noch het 
ontstaan in 1967 van de PLO, vormen de 
factoren die bepalend zijn voor de conflict-si-
tuatie in het Midden-Oosten. Door de ge-
schiedenis heen zijn er altijd conflicten  

geweest in het Midden-Oosten en ze zijn er 
ook vandaag, waar Israël noch de PLO direct 
iets mee te maken hebben(lrak-Syrië; de oor-
log tussen Iran en Irak; verbroken betrekkin-
gen tussen Saoedi-Arabië en Libië; de sociale 
tijdbom onder de golfstaten enz.) Kern van de 
problematiek in het Midden-Oosten is het 
conflict tussen de supermachten VS en 
USSR, en het feit dat beiden (de USSR in het 
midden van de tachtiger jaren) afhankelijk zijn 
van de olie. Voorts dat beiden, evenals 
Europa, geconfronteerd zullen worden met 
een groeiende weerstand in de Islamitische 
wereld tegen 'verwestering' van hun levens-
patroon, inherent aan de opkomst van een 



industriële samenleving. De gebeurtenissen in 
Iran, Afghanistan, Saoedi-Arabië enz. zijn 
hier de voorboden van. 
Ook indien er een situatie van vrede zou zijn 
tussen Israël en de Palestijnen is daarmee 
geen oplossing gegeven voor de andere, 
ernstige problemen die werden genoemd. 
Het voorgaande neemt niet weg dat naar een 
oplossing van het Palestijnse vraagstuk ge-
zocht moet worden. Het is echter wel nood-
zakelijk dit probleem te relativeren; het is niet 
de wortel van het Midden-Oosten conflict. 
Ook als dit vraagstuk is opgelost, blijft het 
conflict tussen de grootmachten inzake olie-
belangen en invloedssferen bestaan, alsmede 
de conflicten tussen een aantal Arabische 
landen en de toenemende 'islamitisering'. 
Historisch gesproken bestaat er geen Pales-
tijns volk. Sociologisch gesproken heeft zich 
echter de afgelopen jaren toch zoiets als een 
'Palestijnse identiteit' ontwikkeld. Dit, door-
dat met uitzondering van de integratie van 
de Palestijnen in Jordanië - zij in de overige 
Arabische landen door deze landen zelf 
kunstmatig in een vluchtelingenkampcultuur 
zijn gedwongen. Een klemmend moreel 
vraagstuk dat om een oplossing vraagt. 
De akkoorden van  Camp  David zijn een 
belangrijke stap naar vrede tussen Israël en 
zijn buurlanden. De vrede met Egypte is van 
historische betekenis: vijftig procent van de 
Arabische bevolking woont daar, het is van 
de Arabische landen militair de machtigste 
natie. Tussen Israël en Egypte wordt nu touw 
getrokken over het zogenaamde autonomie-
plan voor de bevolking in de bezette Westoe-
ver en Gazastrook. De oplossing kan niet 
anders zijn dan een interimoplossing in de 
tijd, dat is ook het standpunt van Israël. 
Likoed ziet de Westoever en Gazastrook 
eigenlijk als een integrerend deel van Israël; 
de Arbeiderspartij is tot een territoriaal com-
promis bereid. 

De sleutel voor een oplossing ligt primair nu 
bij Jordanië. De meerderheid van de Palestij-
nen is Jordaans staatsburger (ca. 55% van de 
Jordaanse bevolking). Deze mensen identifi-
ceren zich primair met Jordanië en niet met 
de PLO. Binnen de Jordaanse koninklijke fa-
milie wordt echter over mogelijke oplossingen 
verschillend gedacht. Westoever en  Gaza-
strook vormen op zichzelf geen gebied, 
waarbinnen een in economisch opzicht rede-
lijk functionerende staat zich kan ontwikke-
len. Er zijn geen grondstoffen en het gebied is 
te klein om alle Palestijnen te huisvesten. Bo-
vendien - en dat is de grote angst van Israël - 
zou een PLO-staat een sovjetsateliet zijn. Na 
Afghanistan weten wij hoe de Sovjetunie 
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haar vrienden te hulp snelt en als er geen 
vrienden zijn, deze wel organiseert. 
President Reagan zal ongetwijfeld pogen de 
'Jordaanse optie' nader vorm te geven. Hij 
wordt hierbij begunstigd door de omstandig-
heid dat de PLO de gevangene is van onder-
ling in conflict verkerende Arabische landen. 
De manoeuvreerbaarheid van de PLO wordt 
ingesnoerd door: 
- haar financiële afhankelijkheid van de Golf-

staten met Saoedi-Arabië voorop; 
- haar politieke afhankelijkheid van Jordanië, 

geruggesteund door Irak; 
- haar militaire afhankelijkheid van Syrië (in 

Libanon). 
Iedere beweging ten gunste van de eer 
brengt de PLO in conflict met de ander. 
Europa heeft de afgelopen jaren weinig bijge-
dragen aan de vrede in het Midden-Oosten, 
dat vormt een slechte basis voor abrupte ini-
tiatieven. Opportunistische motieven behoren 
niet gehonoreerd te worden: de olie wordt 
reeds duur betaald in klinkende munt - daar 
hoeven niet nog eens politieke concessies bij 
gedaan te worden. De Europese Gemeen-
schap beschikt niet over de machtsmiddelen 
een oplossing in het Midden-Oosten te for-
ceren of effectief vorm te geven. Er is geen 
ruimte voor een zelfstandige koers, los van de 
Verenigde Staten. Nog minder is er aanlei-
ding in de contacten de PLO op te waarderen, 
terwijl zij in het Midden-Oosten zelf zo sterk 
terrein verliest; de PLO is niet de kern van het 
conflict. 



DS70 wijst erkenning van de PLO volledig af. 
Over erkenning van de PLO valt niet te pra-
ten, zolang deze Organisatie haar terroris-
tische activiteiten niet stopt en het bestaan 
van Israël binnen veilige grenzen niet erkent. 
Nederland dient binnen de Europese Ge- 

meenschap voor dit standpunt pal te staan. 
De PvdA wankelt sterk in dit opzicht en D'66, 
alsmede een minderheid in het CDA, is al ge-
vallen. Wij zijn ervan overtuigd dat de meer-
derheid van de Nederlandse bevolking achter 
Israël staat. 

Modernisering Navo-kernwapens 

Een politiek en strategisch evenwicht is nog 
steeds de enige mogelijkheid vrede en veilig-
eid in de wereld te verzekeren. Een strate- 

evenwicht, basis voor een politiek 
evenwicht, wordt wat het Westen aangaat al 
bijna 35 jaar verschaft door de NAVO. In de 
regio der westerse alliantie hebben zich geen 
oorlogsconflicten voorgedaan sinds de Twee-
de Wereldoorlog. Dit is het sterkste argument 
voor het bestaansrecht van de NAVO. Het 
moet niet het NAVO-streven worden méér te 
bieden dan een geloofwaardige, niet-provo-
cerende afschrikking. De autonome ontwik-
keling van de technologie mag geen automa-
tische en ongecontroleerde ontwikkeling van 
steeds nieuwe nucleaire wapens tot gevolg 
hebben. Dat is slecht voor de politieke stabili-
teit en financieel sterk problematisch. 
Het invoeren van nieuwe wapens moet 
daarom sterk kritisch worden bekeken. Als 
men denkt aan de kritiek op het neutronen- of 
ERRB-wapen moeten de argumenten sec 
worden gewogen. Het zou echter van politie-
ke naïviteit getuigen als niet tevens rekening 
werd gehouden met 'de bron'. Men denke 
aan de achtergronden van de acties rond het 
N-wapen. 
Nu het vraagstuk van nieuwe wapens als  
Pershing-2 en Cruisemissile. Uitgangspunt 

foor de beoordeling is 't afschrikkings- resp. 
nachtsevenwicht tussen Oost en West en 

onze kijk op het bondgenootschap resp. de 
relatie tussen de Verenigde Staten en West-
Europa. Vernieuwing van de in West-Europa 
geplaatste kernwapens is op zich niet bijzon-
der, maar de zaak is politiek actueel gewor-
den door de Russische  Backfire  en vooral 
door de SS-20 raket. 
De SS-20, die in de komende jaren naar ver-
wachting in nog veel grotere aantallen ge-
plaatst zal worden, brengt een verschuiving in 
het zo belangrijke evenwicht op het terrein 
van de 'grijze zone'. De wapens van de NAVO 
daartegenover zijn in de laatste jaren extra 
kwetsbaar geworden. 
Een mogelijk militair sovjetoverwicht kan 
invloed hebben op de internationale politieke  

verhoudingen; in het uiterste leiden tot een 
vorm van 'finlandisering'. 
Er vindt dan een verschuiving plaats in het 
huidige machtsevenwicht tussen Amerika 
resp. de NAVO en de Sovjetunie resp. het 
Warschaupact. Europa komt dan te sterk 
onder de machtsinvloed van de USSR als 
overheersende macht op ons subcontinent. 
In dit verband is de stelling van Kissinger, 
uitgesproken op 4september 1979 te Brussel, 
van belang, nl. dat een schuilgaan van West-
Europa onder de Amerikaanse atoompara-
pluie een beroep betekent op een alles of 
niets situatie, ook wanneer een conflict op 
Europese bodem via een beperkte nucleaire 
inzet beantwoord zou kunnen worden. Zou 
deze stelling juist zijn dan pleit dit voor 
modernisering van de middellange afstands-
wapens, juist om erger te voorkomen, d.w.z. 
het inzetten van de Amerikaanse strategische 
kernwapens. Anderzijds houdt deze redene-
ring het gevaar in dat er een zekere scheiding 
tussen Amerika en Europa zou kunnen ont-
staan door de dan relatieve onafhankelijkheid 
van West-Europa. 
Zolang echter de beslissingsbevoegdheid 
over de inzet van deze wapens blijft aan de 
president van de VS, is de eenheid tussen de 
VS en West-Europa verzekerd. 
DS'70 pleit voor een verschuiving van nucle-
aire naar conventionele bewapening, voorzo-
ver dat mogelijk is. Onze conventionele 
bewapening in West-Europa is zo gering, dat 
wij bij een gewapend conflict slechts twee 
mogelijkheden hebben: de eerste stap op de 
nucleaire ladder zetten of overgeven. Een 
sterker conventionele bewapening moet de 
mogelijkheid bieden een conventioneel be-
gonnen conflict conventioneel te houden. 
De 'escalatieladder'  moet vanwege een goede 
'proces-beheersing' gedegen in elkaar zitten. 
In de ruimte tussen conventionele wapens en 
de Amerikaanse strategische kernwapens 
moet een keuze aan tactische wapens be-
schikbaar zijn, die het mogelijk maakt een 
aangepast antwoord te geven op iedere vorm 
van agressie. Het voorgaande wil echter niet 
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zeggen, dat op een nieuw sovjetwapen on-
middellijk en automatisch een militair ant-
woord van NAVO-zijde moet volgen. Maar de 
SS-20 valt in de 'grijze zone', die niet wordt 
gecontroleerd door Salt of MBFR. 
Een antwoord, zoals dat gegeven kan worden 
met  Pershing-2 en Cruisemissile, ligt voor de 
hand. Let wel: kan worden gegeven. Het is 
namelijk van essentieel belang dat de besluit-
vormingsprocedure in directe relatie wordt 
gebracht met het proces van wapenbeheer-
sing tussen Oost en West. 

Besluitvormingsprocedure 
Dient er sprake te zijn van een geïntegreerd 
besluit inzake produktie en plaatsing of is 
ontkoppeling van deze twee zaken in de 
besluitvorming denkbaar? DS'70 kiest voor 
een model van besluitvorming, waarbij tussen 
de verschillende fasen daarvan intervallen zijn 
voor onderhandelingsruimte. Dus een keuze 
die méér is dan alléén onderhandelen: het is 
een kiezen voor onderhandelen vanuit een 
zekere, ook categorale, machtsbasis. 
Verder een keuze voor getrouwheid aan het 
bondgenootschap, dat meer vrijheidsgraden  

biedt voor een eigen opstelling van Nederland 
dan ontrouw of een afgezonderde opstelling. 
Een - beperkte - produktiebeslissing is vanuit 
deze opstelling aanvaardbaar, terwijl de on-
derhandelingsmarge, door verdere besluit-
vorming op te schorten, de mogelijkheid biedt 
te toetsen in hoeverre de USSR bereid is haar 
overmacht in de 'grijze zone' te verminderen. 
Gelet op de meerjarige ruimte tussen produ  
tie  en plaatsing, biedt dit alle perspectief. 
Er ontstaan dan de volgende mogelijkheden: 
- er wordt onderhandeld vanuit een zekere, zij 
het beperkte machtsbasis, zodat overleg een 
kans maakt werkelijke resultaten op te leve-
ren; 

de nucleaire wedloop wordt niet auto-
matisch en onvoorkoombaar voortgezet; het 
terugdringen van kernwapens kan vorm krij-
gen; 
- de solidariteit binnen de NAVO wordt niet 
aangetast; 
- er wordt geen Duitse "Alleingang" in de 
hand gewerkt; 
- de Nederlandse trouw aan de NAVO wordt 
Voortgezet onder handhaving van een kri-
tische opstelling. 



Ruud Nijhof: 'Een referendum kan de vervreemding verkleinen' 

Iedere gewone burger zal wel eens het gevoel 
hebben dat de Haagse politiek buiten hem om 
gaat. Goed, eens in de vier jaar mogen we de 
Tweede Kamer bij elkaar kiezen, maar het is 
frustrerend wanneer er beslissingen worden 
genomen die naar ons idee niet op een 
,maatschappelijke' meerderheid kunnen be-
rusten. Of wanneer beslissingen niet worden 
genomen; lees Hans van den Doel er maar op 
na. Een referendum kan daar enige verbete-
ring in brengen. Dan wordt è en mij eens iets 
evraagd, wat mij zelfs bij één van de vele 

opiniepeilingen nooit is overkomen. 

"Er vindt een zekere vervreemding plaats bij 
een aantal partijen," aldus Ruud Nijhof, poli-
tiek voorman van DS'70. "Het sterkst bij de 
PvJA, maar ook bij andere partijen ontstaat 
een verschil tussen partijkader en gemiddelde 
kiezer. Dat kader bestaat voor een belangrijk 
deel uit mensen met een HBO-opleiding, 
mensen uit de Vrije beroepen en uit de over-
heidssfeer. Mensen met vrije tijd die vergade-
ringen kunnen bezoeken. Een arbeider gaat 
niet tot twee uur 's nachts zitten verga-
deren." 
Of zoals dr. Drees Sr. zei in een interview voor 
Het Buitenhof: "In de Partij van de Arbeid 
bestaan tegenstellingen, zoals bleek uit de 
verschillen tussen kandidaatvoorzitters. De 
meerderheid van congres en partijraad is zeer 
radicaal en overwegend bestaand uit intellec-
tuelen. Bijna geen mensen die in het bedrijfs-
leven werkzaam zijn, laat staan arbeiders." 

Ruud Nijhof vervolgt: "De doorsnee kiezer 
verschilt sterk van de doorsnee partijganger; 
wat zeker niet alleen voor de PvdA geldt. 
(erder worden de politici steeds jonger, en is 
Ie doorstroming zeer groot. Daardoor be-
schikken ze over weinig bestuurlijke ervaring 
en het zijn vaak ook nog mensen die zich be-
dienen van een volstrekt ontoegankelijke ter-
minologie." 
"En dan is er nog het probleem dat wanneer 
bijvoorbeeld de kiezer ongeveer in het midden 
zit, het kamerlid linkser is dan de kiezer, en 
het partijkader  nag  weer linkser. Dit alles 
levert een vervreemding op die nog wordt 
versterkt doordat het kamerlid voor zijn car-
rière rechtstreekser afhankelijk is van het par-
tijkader dat de kandidatenlijst opstelt en de 
programma's maakt dan van de kiezer." 
"Een consultatief referendum zou de kamer-
leden meer toegankelijk maken voor de pu-
blieke opinie, terwijl de eigen verantwoorde-
lijkheid van de politicus blijft bestaan. Zo'n 
referendum kan die vervreemding verkleinen  

on  de band tussen kiezer en gekozene wat 
aanhalen. 1k ben daar persoonlijk dan ook 
zeker voor," concludeert Ruud Nijhof. 

Een referendum, een staatsrechtelijke con-
structie die de kiezers rechtstreeks naar hun 
mening vraagt over een voorgenomen over-
heidsmaatregel, lijkt op het eerste gezicht niet 
best te passen in ons staatsrecht. Dat is 
immers geheel gefundeerd op de representa-
tieve democratie, waarin de burgers verte-
genwoordigers kiezen die daarmee een zeker 
mandaat krijgen. 
In onze representatieve democratie gaat het 
één en ander buiten de politiek niet-actieve 
burger om. Partijen stellen programma's en 
kandidatenlijsten op, en door een hokje 
achter een bepaalde naam rood te maken 
stemt de burger niet alleen op een persoon, 
maar ook op diens partij. Dat kan allemaal 
moeilijk anders, en het heeft vele voordelen. 
We kunnen tenslotte niet met ons allen gere-
geld naar Den Haag gaan om daar in een 
massale samenspraak beleid te maken. In die 
zin is de directe democratie onwerkbaar. 
Een referendum zou wel een element van 
directe democratie in ons staatsrecht introdu-
ceren. Systematisch niet fraai? 

Gefrustreerd 
Een referendum, dat een bindende uitspraak 
oplevert, past inderdaad niet in ons systeem. 
Niet alleen ons stelsel, ook onze volksverte-
genwoordigers zouden hierdoor gefrustreerd 
raken. Zij zitten daar niet voor niets, en moe-
ten bijvoorbeeld bepaalde belangenafwegin-
gen maken die ze niet uit handen genomen 
moeten worden. 



Een consultatief referendum daarentegen 
doet niet meer dan het volk raadplegen, en de 
uitkomst wordt bij de parlementariërs gede-
poneerd. Zij weten dan hoe over de betreffen-
de kwestie gedacht wordt en zullen die we-
tenschap zeker in hun afweging meenemen. 
Zonder invloed zal de uitspraak niet zijn; inte-
gendeel, hij zal groot politiek gewicht heb-
ben. Het vertrouwen van de burger in de poli-
tiek kan, met zijn invloed, groter worden. 
Met deze conclusie zijn we trouwens nog niet 
klaar, want een paar punten zijn nog open. 
Zo laat een beleidskwestie zich zelden of 
nooit vangen in een simpel ja of nee, voor of 
tegen. De vraagstelling is van groot belang, - 

zeker als je beseft dat met de vragen mensen 
gemanipuleerd kunnen worden. Een referen-
dum over kernenergie zou, om een voorbeeld 
te geven, niet volledig zijn met een voor of te-
gen, maar ook nog niet met vier mogelijkhe-
den als sterk of gematigd voor of tegen. Het 
vraagstuk van de aanvaardbaarheid van kern-
energie kan niet los worden gezien van de 
hele energieproblematiek, die dan ook zeker 
aan de orde zou moeten komen. Het resultaat 
is een uitgebreide vragenlijst, waarvan het 
opstellen bijzonder moeilijk is. Het zal wel 
onmogelijk zijn iedereen tevreden te stellen. 
Interessant was trouwens de vrij recente 
Zweedse volksstemming over kernenergie, 
waar de keus bestond uit drie uitgewerkte 
scenario's voor de toekomst. 

100.000 handtekeningen 
Verder is er de vraag in welke kwesties het 
volk rechtstreeks geraadpleegd moet of kan 
worden. Waarschijnlijk moet de grondwetge-
ver de mogelijkheid in de grondwet openen, 
waarna het aan de formele wetgever, rege-
ring en parlement, of aan de Tweede Kamer, 
kan worden overgelaten te beslissen welke 
beleidskwestie aan het volk zal worden 
voorgelegd. 
In Zwitserland is gekozen voor het volksinitia-
tief in plaats van het referendum, wat daar 
inhoudt dat het verzamelen van 100.000 
handtekeningen voldoende is om een volks-
stemming uitte lokken. 
Allerlei constructies zijn mogelijk, zoals ook 
een soort mengvorm waarbij de wetgever een 
beleidsterrein dat aan de orde is aanwijst, en 
bepaalt dat een zeker aantal handtekeningen 
bewijst dat de zaak leeft bij de bevolking en 
een referendum waard is. 
De uitkomst van een referendum kan heel 
verrassend zijn, zeker als er een onderzoek 
komt naar de relatie tussen het concrete 
antwoord en de partijkeuze van dezelfde 
persoon. 

Uit het onderzoek 'Kiezers en gekozenen in 
een representatieve democratie' (1976) van 
dr. J.J.A. Thomassen blijkt immers dat de 
gemiddelde kiezer zeer slecht op de hoogte is 
van de concrete standpunten, zelfs van zijn 
eigen partij. Dat betekent in de praktijk dat 
zijn mening vaak op belangrijke punten 
afwijkt van die van zijn Partij. Aardig voor 
DS'70 was het voorbeeld dat Thomassen gaf: 
bij de PvdA-kiezers bleken de DS'70-stand-
punten beter te passen dan de PvdA-opvat-
tingen. 
De PvdA-kiezer beseft niet dat hij in feite bij 
DS'70 thuishoort, schreef de Haagse Cou-
rant. Dr. Wim Drees, toen fractievoorzittç 
van DS'70, verklaarde: "Ik heb altijd gezegL 
dat wij meer het serieuze denken van de jaren 
'50 en '60 vertegenwoordigen dan de PvdA. 
In de PvdA handelt men nu zeer ondoor-
dacht. Onder druk van de belangengroepen 
neemt men opeen congres wilde besluiten. In 
de jaren '50 en '60 nam men meer welover-
wogen besluiten," (Brabants Nieuwsblad). 
Na zijn pleidooi voor het consultatief referen-
dum lanceerde Ruud Nijhof nog een andere 
nieuwe staatkundige gedachte. Die lijkt in 
tegenspraak met zijn verlangen de band 
tussen kiezer en gekozene te versterken. Hij 
had het namelijk over een zesjarige zittings-
periode voor het kabinet en Tweede Kamer in 
plaats van de huidige vierjarige. 
"In het eerste jaar werkt een kabinet nog met 
de begroting van het voorgaande. In het 
tweede jaar komt het met een eigen begroting 
en met de aanzet voor een eigen beleid, dat in 
het derde en vierde jaar wordt uitgevoerd. 
Met name het vierde jaar is het oogstjaar, 
zoals het wel wordt genoemd, maar het telt 
toch niet helemaal meer mee. Het laatste 
halve jaar vóór de verkiezingen gebeurt er niet 
veel meer; de politici zijn het land in. D 
klacht is nu vrij algemeen dat een periode  vá  
vier jaar te kort is voor het doorvoeren van 
een beleid. Een vijfde en zesde jaar zou daar-
voor meer tijd geven. 
Je kan daartegenover stellen dat de kiezer 
minder inspraak krijgt doordat hij minder vaak 
zijn stem kan uitbrengen, maar daarvoor kan 
hij een herkenbaarder beleid krijgen. 
In, samenhang met een consultatief referen-
dum, dat tussentijds duidelijk kan maken wat 
er leeft bij de bevolking, springt de burger er 
dan volgens mij nog helemaal niet zo slecht 
uit." 

In ieder geval zou een vijfde en zesde jaar een 
kabinet meer tijd geven om te oogsten, ook 
als dat moet met impopulaire maatregelen. 
De verkiezingen zijn daarvoor dan immers 
nog niet te dichtbij. 



Politiek is dienen en niet verdienen 

Er is iets onthullends gebeurd in oktober 
jongstleden bij de debatten in de Tweede 
Kamer over de Miljoenennota 1981, waaraan 
in de media ten onrechte weinig aandacht is 
besteed. 
Om beurten doen de grote drie partijen-PvdA 
CDA en VVD - een beroep op de bevolking 
om te matigen: minder inkomen voor het 
scheppen van meer werkgelegenheid. Hoe zit 
het echter met de matigingsbereidheid van de ,çIitici van deze partijen in de Tweede Kamer 

lf? Welnu, ronduit beroerd! 
Tijdens deze debatten is een motie aangeno- 
men, waarin de regering wordt gevraagd: 
1. de prijscompensatie af te toppen; 2. de 
vakantietoelage af te toppen. 
Wat betekent dat nu? Dit betekende dat 
kamerleden minder gingen matigen dan werk-
nemers in het bedrijfsleven en de ambtena-
ren, want kamerleden kennen geen vakantie-
toelage en dus kan die ook niet worden 
afgetopt. In het debat hierover heeft de 
DS'70 fractie hierop uitdrukkelijk de aandacht 
gevestigd, doch PvdA, CDA en VVD bleken 
hiervoor oostindisch doof. De situatie werd 
echter nog gekker, indien men zich realiseert 
dat de Tweede Kamer op het moment dat zij 
de eerder genoemde motie aannam, een 
andere motie - van het kamerlid Nijhof van 
DS'70 - verwierp. In deze motie werd de 
opvatting verwoord, dat eerst als politici zèlf 
matigen, zij het morele recht hebben matiging 
van anderen te vragen. Wil de politiek 
vertrouwen hebben bij de burgers, dan moet 
zij immers een voorbeeldfunctie vervullen. De 
tekst van deze motie was: 

4)1je Kamer, gehoord de beraadslaging, over-
wegende, dat eerst als politici zelf matigen, zij 
het morele recht hebben matiging van ande-
ren te vragen en zij uit dien hoofde een 
voorbeeldfunctie dienen te vervullen; 
overwegende, dat zulks bij uitstek geldt voor 
de leden van de wetgevende macht, in wier 
handen de vaststelling van deze inkomens 
ligt; nodigt de Minister van Binnenlandse 
Zaken uit, bij het herzien van de inkomens 
van topambtenaren en politieke ambtsdra-
gers, het inkomen van de leden van de 
Tweede Kamer te betrekken, in neerwaartse 
zin, gelet op de voorbeeldfunctie die zij bij 
matiging dienen te vervullen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming gebracht op 14 oktober 1980  

Vóór deze motie van DS'70 stemden de 
getuigenispartijen SGP en GPV en de zich 
principiëel opstellende partijen D'66, PPR, 
PSP en  BP.  Zeven partijen die handelden 
volgens het oude principe: 'verbeter de 
wereld en begin bij jezelf.' 
Tegen stemden echter de grote drie: PvdA, 
CDA en VVD, alsmede de CPN, zodat de 
motie werd verworpen. 

PvdA: links brullen, rechts vullen 
Zoals gezegd, ook de PvdA stemde tegen. De 
Partij die het zo vaak heeft over eerlijk delen 
en zegt dat de hoge inkomens moeten 
matigen. Wij weten nu wat daarmee bedoeld 
wordt: matigen is goed voor anderen, als men 
zelf maar buiten schot blijft! 
Als het om eigen inkomen gaat - een kamerlid 
verdient bruto f 89.000 per jaar - dan is de 
PvdA niet thuis. Wat was nu de argumentatie 
van Den Uyl in de Tweede Kamer, om de 
kamerleden hier niet alleen geen voorbeeld te 
laten zijn bij matiging, maar zelfs minder te 
laten matigen? Hij zei hierover: 'De PvdA zal 
tegen de motie van DS'70 stemmen, omdat 
de schadeloosstelling van kamerleden gekop-
peld is aan de salarisontwikkeling van ambte-
naren. Als ambtenaren moeten matigen, 
matigen kamerleden mee'. 

Welnu, mijn commentaar op wat Den Uyl 
heeft gezegd is dat hij daarmee de waarheid 
geweld aan deed. 
De suggestie dat leden van de Tweede Kamer 
een vergelijkbare inkomenspositie hebben als 
ambtenaren is niet juist. Kamerleden hebben 
een eigensoortige inkomenspositie: 
1. zij ontvangen geen salaris, maar een scha-
deloosstelling. Daarom kennen zij geen va-
kantietoelage. Uiteraard is bij de vaststelling 
van de hoogte van de schadeloosstelling wel 
rekening gehouden met het feit dat zij geen 
vakantietoelage kennen; 
2. zij hebben een aparte pensioenregeling, die 
beter is dan die van ambtenaren, laat staan 
die van de mensen in het bedrijfsleven; 
3. zij hebben een aparte wachtgeldregeling, 
die eveneens beter is dan die van ambtena-
ren. 
Het enige punt waarop kamerleden met 
ambtenaren vergelijkbaar zijn is dat de verho-
ging van de schadeloosstelling gekoppeld is 
aan de verhoging van de salarisontwikkeling 
van de ambtenaren. Dat betekent voor kamer-
leden aftopping van de prijscompensatie, 
maar niet aftopping van de vakantietoelage. 
Dat laatste verzweeg Den Uyl! 



Door het stemgedrag van PvdA, CDA en 
VVD ontstond de absurde situatie dat werk-
nemers en ambtenaren twee keer moesten 
matigen en kamerleden maar één keer. 
Natuurlijk heeft DS70 met deze situatie geen 
genoegen genomen. Daarom heeft het 
DS'70-kamerlid Nijhof in december een 
nieuwe motie ingediend, waarin gevraagd 
werd om alsnog maatregelen te nemen. 
Maatregelen die erop neerkomen, dat zodra 
de vakantietoelage van ambtenaren en werk-
nemers wordt afgetopt, het inkomen van de 
leden van de Tweede Kamer met een gelijk 
percentage verminderd wordt. Deze motie is 
we/aangenomen. 
Ook de PvdA begreep dat zij hier fatsoens-
halve onmogelijk tegen kon stemmen. Een 
voorbeeldfunctie in het matigingsproces was 
teveel gevraagd; gelijk op matigen met 
ambtenaren en werknemers kon er twee 
maanden later - na alle politieke druk als 'na-
brander' -  uiteindelijk wel vanaf. 

De geschiedenis herhaalt zich 
Dat de PvdA niet zo hard loopt, als het om 
het inkomen van haar eigen Tweede Kamerle-
den gaat, is overigens al eerder gebleken. In 
1976 stemde de PvdA tegen een initiatiefwet 
van DS'70, die beoogde een eind te maken 
aan de bevoorrechte pensioenpositie van 
politici, leden van de Tweede Kamer en 
anderen. Zij bouwden destijds een pensioen-
recht op van 3,5% per jaar, terwijl werkne-
mers (als ze al een pensioen opbouwen) een 
pensioenrecht hebben van 1,75% per jaar. 

Dat wil zeggen dat een kamerlid in twintig jaar 
verkreeg, waar een ander veertig jaar over 
deed. DS70 heeft zich altijd op het standpunt 
gesteld, dat een politicus een werker is als 
ieder ander met een arbeidsleven van veertig 
of meer jaren (als politicus, dan wel voordien 
of later als werknemer bij overheid en 
bedrijfsleven). Een normale pensioenopbouw 
is dan voldoende. 
Terecht werd de PvdA, evenals VVD en CDA, 
nadien voor het tegen dit DS'70-voorste) 
stemmen door diverse kranten bekritiseerd. 
Zo constateerde Van Wijnen in Het Parool 
van juni '76: 
'Het parlement wil matiging, maar niet voc' 
zichzelf'. 

Later heeft DS'70 alsnog goeddeels haar 
gelijk gekregen )dec. '78). 
Politici bouwen sinds 1979 een normaal 
pensioen op van 1,75% per jaar, met uftzon-
dering van de eerste vier jaar, dan besta,' 
rechtop 3,5%. Overigens wat die eerste vier 
jaar betreft tegen de zin van DS'70. 
In tegenstelling tot de grote drie, in tegenstel-
ling vooral tot de Pvd A, die we) de inkomens 
van anderen wil aanpakken, maar het eigen 
inkomen buiten schot houdt (De PvdA gaat 
zeker de verkiezingen in met de leuze: links 
brullen, rechts vullenl), wil DS'70 méér. 
DS'70 meent dat politici een voorbeeldfunctie 
moeten vervullen.Eerst als politici zelf mati-
gen hebben zij het morele recht matiging van 
anderen te vragen. Niet matiging na u, maar 
vóór u. Politiek is dienen en niet 'verdienen! 

a 9  FZ 



JA, ik wil meehelpen de invloed van DS'70 te versterken. 

Naa 

Woonplaats en postcode 

oteer mij daarom als * LI lid n sympathisant 

LI Tarief A: f10 per kwartaal 

Tarief B: f 25 per kwartaal 

[I] Tarief C: f40 per kwartaal 

Telefoon 

U kiest zelf 
de bijdrage 
die u schikt 

Betaling na ontvangst acceptgirokaart 

* Gewenste hokjes s.v.p. aankruisen 

JA Ik stel belang in meer informatie over DS'70 en abonneer me daarom op het partij-
orgaan voor de nog in 1981 te verschijnen nummers voor de prijs van 1 10. Ik wacht 
met betaling op de toezending van de acceptgirokaart. 

Woonplaats en postcode Telefoon 



Geen 
postzegel 
plakken 

850  
I 

1000 PB Amsterdam  

Geen 
postzegel 
plakken 

BSFZ Antwoordnummer 8178 

1000 PB Amsterdam 
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