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voor de 27e ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van de Politieke Partij Democraten '66 op zaterdag 
20 september 1980 in de Tamboer te Hoogeveen. 

10.30 uur: 1. Opening door de partijvoorzitter en 
voorstellen congresleiding. 

2. Benoeming notulen- en stemcommis 
sic. 

3. Toelichting op de stemprocedure.  
10.40 uur. 4. BELEIDSPROGRAMMA - Onder- 

WIJS. 
12.30 uur: LUNCH. 
13.30 uur: 5. BELEIDSPROGRAMMA - Eman- 

cipatie. 
15.15 uur: 6. Toespraak fractievoorzitter Eerste 

Kamer. 
/5.45 uur: 7. Discussie. 
/6.15 uur: 8. Sluiting door de partijvoorzitter. 

CONGRESM EDE DELI NGEN 
Congresreglement 

Toelichting 
Volgens het Huishoudelijk Regle-
ment heeft het HB besloten het on-
derstaande congres-reglement vast 
te stellen. 
Evenals op de voorgaande congres-
sen bevat dit congresreglement al-
:en bepalingen die niet in het Huis-

houdelijk Reglement (art. 7 t/m 18) 
zijn geregeld. 

Artikel 1 
Het op 20 september 1980 te houden 
congres is een Algemene Ledenver-
gadering als bedoeld in art. 7 van het 
Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 2 
Moties en amendementen die be-
trekking hebben op onderwerpen 
vermeld in de concept-agenda en niet 
zijn goedgekeurd door tenminste één 
Algemene Regiovergadering, moe-
ten uiterlijk maandag 15 september 
1980 om 12.00 uur op het landelijk 
secretariaat ontvangen zijn. 
Deze moties en amendementen die-
nen door tenminste vijf leden van 
D'66 ondertekend te zijn en worden 
in het congresboek gepubliceerd. 

Artikel 3 
De behandeling van moties en amen- 
dementen geschiedt als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar 

aangewezen lid van D66 geeft 
desgewenst een beknopte toe- 

lichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent 

degenen, die zich volgens de bij 
de congresleiding berustende 
sprekerslijst als spreker hebben 
aangemeld, in volgorde van aan-
melding het woord. 

3. Het Hoofdbestuur en de Rap-
portagecommissie kunnen aan 
het congres een advies omtrent 
het voorstel geven. 

4. De fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van 
ingrijpendheid in stemming en 
daarna het al dan niet geamen-
deerde voorstel. 

5. De fungerend voorzitter brengt 
resoluties en moties over een be-
paald agendapunt in stemming als 
alle resoluties en moties over dat 
agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt 
de volgorde waarin de resoluties 
en/of moties in stemming worden 
gebracht. 

Artikel 4 
In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist de 
congresleiding met inachtneming 
van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 

Toegangsprijs 
Het Hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor het najaarscon-
gres l980te Hoogeveen opf 10,—per 
persoon te bepalen. 

Evenals in vorige jaren heeft het HB 
bij de opstelling' van de begroting 
1980 het standpunt ingenomen dat 
congressen kostendekkend moeten 
zijn en niet uit de algemene partij-
middelen moeten worden gefinan-
cierd. Hoewel de vooijaars(deel)-
congressen 1980 helaas niet kosten-
dekkend zijn geweest, heeft het HB 
toch gemeend om de toegangsprijs 
niet te moeten verhogen, omdat het 
HB beseft dat een dergelijke toe-
gangsprijs, vermeerderd met reis- en 
verblijfkosten voor sommige leden 
reeds een drempel voor het congres-
bezoek kan vormen. De financiële 
situatie van de partij en de realisatie 
van de begroting 1980 bieden echter 
geen mogelijkheid om een nog lagere 
toegangsprijs en het hieruit 
voortvloeiende nog zwaardere ex-
ploitatietekort van een congres te 
aanvaarden. 

Vervoer 
In deze Democraat is een reductie-
bon van de Nederlandse Spoorwe-
gen bijgesloten, waarmee u met 20% 
reductie een treinkaartje naar Hoo-
geveen v.v. kunt kopen. 

Crêche 
Ook tijdens dit congres kunt u uw 
kinderen achterlaten onder de hoede 
van een paar aardige mensen (nu dit 
congres in het teken van de emanci-
patie staat gaan we ervan uit dat dat 
niet persé vrouwen zullen zijn). 
Wilt u uw kinderen in de  creche  on- 

derbrengen, geef dat dan even door 
aan het landelijk sekretai'iaat, Kitty 
Warburg. voor 16 september as. 

Stemrecht 
Op Algemene Ledenvergaderingen 
van D'66 hebben alle leden van D'66 
stemrecht, mits zij aan hun contri-
butieverplichtingen hebben voldaan. 
Volgens artikel 4 lid 1 van het Huis-
houdelijk Reglement dient de contri-
butie voldaan te zijn op 1 april van 
het lopende jaar. Op de ALV van 20 
september 1980 hebben dus alleen de 
leden stemrecht, die hun contributie 
1980 hebben voldaan. 
Alleen leden die hun lidmaatschaps-
kaart van 1980 of een betalingsbewijs 
1980 kunnen tonen, ontvangen op het 
congres een stemkaart. Dit lijkt mis-
schien een enigszins bureaucratische 
maatregel, maar wanneer u bedenkt, 
dat het onmogelijk is om in korte tijd 
de ledenadministratie van circa 
15.000 leden le raadplegen, kunt u 
ongetwijfeld begrip voor deze maat-
regel opbrengen: 
Wanneer u onverhoopt uw contribu-
tie 1980 nog niet betaald hebt en dus 
geen rechten verbonden aan het lid-
maatschap kunt uitoefenen, raden 
Wij u dringend aan LiW contributie zo 
spoedig mogelijk over te maken. Ook 
op het congres kunt u uw contributie 
oldoen, maar wij stellen het op 

prijs, wanneeru van te voren betaalt. 

ami 



maatschappij die deze in stand houdt 
hebben belang bij het zich wel bevin-
den van mensen die geleerd hebben 
zich te bewegen in die maatschappij 
naar eigen inzichten, een maat-
schappij die zij begrijpen, mede kun-
nen sturen en helpen verbeteren. 
8.1.3. 
Een goede beroepsuitoefening, mo-
biliteit, inzicht in het functioneren 
van de maatschappij en de democra-
tische beginselen, waardoor de sa-
menleving mede wordt ervaren als 
dienstbaar aan het eigen individuele 
belang in harmonie met ieders be-
lang, zijn doelstellingen van het on-
derwijs. 
D'66 is van mening, dat de maat-
schappij het belang dat zij heeft bij 
het onderwijs in een actief beleid 
mag omzetten, Daarmee wordt be- 

ten in het eigen gezinsbedrijf. Het 
kan ook de overheid zijndie het eco-
nomisch aantrekkelijk vindt de leer-
plichtige leeftijd laag te houden. 
Leerplicht heeft echter ook voor het 
individu een nadelig aspect naarmate 
het dichter komt bij de leeftijd dat het 
geacht wordt volwassen te zijn, nl. 
het verplichtend karakter. 
D'66 constateert dat de leeftijd 
waarop het individu belangrijke be-
slissingen voor zijn verdere leeftijd 
neemt duidelijk een dalende tendens 
vertoont. D'66 is vanmening dat 
voor het bereiken van de hiervoor 
genoemde doelstellingen van het 
educatieve beleid niet moet worden 
gedacht aan verlenging van de leer-
plicht, maar aan de invoering van het 
leerrecht. 
In de komende jaren dient uit het 
beleid van de overheid duidelijk te 
worden op welke wijze aan dit leer-
recht vorm wordt gegeven. D'66 zal 
met alle kracht streven naar realise-
ring van het leerrecht voor een ieder 
na beëindiging van de leerplicht tot 
16 jaar. 
Het leerrecht voor volwassenen 
vindt uitwerking in een stelsel van 
volwasseneneducatie. 

uoeiu UaL oe iilugeiijlciieueli van Ai5 een van de uirwericingen van een 
mensen' om via hun talenten voor de leerrecht moet aan ieder een recht 
maatschappij van nut te zijn, actief worden toegekend om telkens na een 
moeten worden benaderd, aantal arbeidsjaren onderwijs te ge- 
Er zijn individuen voor wie de doel- nieten. Hierbij moet ook kan onbe-
stellingén van het onderwijs niet taalde arbeid worden gedacht. 
zonder extra steuntje in de rug be- D'66 wil met kracht streven naar de 
reikbaar zijn. Veelal zijn dit groepen praktische uitwerking van een sys-
van individuen die niet of onvol- teem van wederkerend onderwijs. 
doende voor zichzelf kunnen opko- 
men. Daarvoor dient de overheid 

ïal aandacht +,, hebben VVe 

Congresstuk ECD 1 
Deel 3 
Hoofdstuk 8: 

8.1. Algemeen 
Onderwijs en andere educatieve 
voorzieningen zijn voor individuele 
peisOnen, voor groepen en voor de 
samenleving in zijn geheel, van groot 
belang. Het is goed dit belang nog 
eens opnieuw te analyseren vanuit 
de eigen actiebeginselen van D'66. 
Alleen wanneer dat belang helder is 
omschreven kan het worden behar-
tigd en kan het als leiddraad en hou-
vast dienen voor het te voeren on-
derwijsbeleid. 
8.1.1. Individueel belang 
Elk lid van de maatschappij heeft zijn 
eigen individuele belang bij goede 
onderwijs- en educatieve voorzie-
ningen. Die voorzieningen moeten 
waarborgen dat het individu zich zo 
volledig mogelijk kan ontplooien. Dit 
alles met als doel zich te kunnen 
handhaven in maatschappij en sa-
menleving en zich daarin ook wel te 
kunnen bevinden. 
Naarmate de maatschappij gecom-
pliceerder wordt en meer vraagt van 
het individu zullen de individuele 
belangen bij goede educatieve voor-
zieningen tenminste evenredig toe-
nemen. 
Onvoldoende scholing en vorming 
leiden onherroepelijk tot minder 
kennis en daardoor tot verminderde 
mogelijkheden om volwaardig in de 
samenleving te kunnen participeren: 
daardoor zullen gevoelens van on-
behagen en onmacht kunnen ont-
staan. 
Uit dit alles vloeit voort dat de toe-
gankelijkheid tot het onderwijs voor 
ieder gelijk moet zijn. 
Vanzelfsprekend geldt dat voor ieder 
die aan het begin van de leerplichtige 
leeftijd naar het basisonderwijs gaat, 
maar het geldt ook voor opvolgende 
onderwijsvormen voor hen die zich 
daarvoor voldoende hebben gekwa-
lificeerd. 
D'66 ziet groepen primair als sa-
menwerkingsvormen van individuen 
die hun eigen belangen door bunde-
ling het best menen te kunnen behar-
tigen. Deze groepen zijn voor het 
beleid van belang omdat zij de over-
heid signalen kunnen geven ten aan-
zien van de wijze waarop individuele 
leden van de maatschappij hun be-
lang bij goed onderwijs gerealiseerd 
willen zien. 
Bij een zekere mate van institutiona-
lisering kunnen aan deze groepen 
ook uitvoerende taken worden over-
gedragen. 
8.1,2. Maatschappelijk belang 
D'66 meent dat de, historie aantoont 
dat een samenleving en een cultuur 
zich alleen dan verheffen en staande 
kunnen houden als er wordt gezorgd 
voor voldoende en goed onderwijs 
voor iedereen. De samenleving en de  

overheid dient deze groepen als het 
ware op te sporen omdat er een 
maatschappelijk belang mee ge-
moeid is voor hen gerichte maatre-
gelen te nemen, teneinde deze groe-
pen in staat te stellen volwaardig in 
de samenleving te participeren. Te 
noemen zijn vrouwen, maar ook de 
jongeren met onderwijsachterstan-
den die door sociaal-economische 
factoren veroorzaakt zijn, de ander-
staligen, voortkomend uit culturele 
minderheidsgroepen, de lichamelijk 
en geestelijk gehandicapten, de vol-
wassenen die vroeger geen kansen 
hebben gehad. 
Daarom is onderwijs een van de be-
langrijkste investeringen ten behoe-
ve van een volgende generatie en de 
maatschappij waarin die zal leven. 
Dit vraagt sociaal en economisch 
grote offers, die niet volledig afhan-
kelijk mogen zijn van schommelin-
gen in de economie. 

2. Leerplicht ] 
leerrecht . 
Het belang van het individu brengt 
met zich mee dat zijn ,,leerrecht" 
verzekerd moet zijn gedurende de 
periode dat hij zelf voldoende effec-
tief voor zijn eigen belang 'op kan 
komen. Leerplicht is daarentegen 
een bescherming van het individuele 
belang tegen personen en groeperin-
gen die andere belangen willen laten 
prevaleren. Dat kunnen bedrijven 
zijn, die economisch voordeel zien in 
het hebben van jonge, goedkope ar-
beidskrachten. Dat kunnen ook ou-
ders zijn die kinderen nog bij zich 
thuis willen houden, of liever inzet- 

tIIttrITm 
De structuur van het huidige onder-
wijs heeft nog steeds de sporen in 
zich van de klasse- en standenmaat-
schappij. Het LBO als voortvloeisel 
van de oude ambachtsschool en in-
dustriescholen; het HAVO en VWO 
als voortvloeisel van de „Hogere 
Burgerschool" en het Gymnasium, 
enz. 
Deze verticale scheidingslijnen in de 
onderwijsstructuur dienen te ver-
dwijnen, zij veroorzaken onder an-
dere een negatieve selectie, een 
zuigkracht op de , ,bijbehorende" 
maatschappelijke groepering (maat-
schappelijke positie ouders)en een 
te vroege en nauwelijks nog te her-
ziene keuze. 
Er bestaat bovendien nog steeds een 
onderwaardering van bepaalde 
vaardigheden (later in inkomensver-
schillen opnieuw tot uitdrukking 
komen). D'66 is van mening dat een 
herwaardering van de handvaardig-
heden, zowel maatschappelijk als 
salarieel, dringend nodig is. De 
scheefgroei op dit punt veroorzaakt 
niet alleen een niet te motiveren dis-
criminatie, maar is bovendien de 
bron van veèl problemen in de steeds 
meer overbezette groep van beperkt 
cognitief opgeleiden: 
De toepassing van chips zal dit 
probleem nog vergroten. 
Daarom wordt gestreefd naar een 
uiteindelijk volledig geïntegreerd 
onderwijs in de eerste cyclus (drie 
jaar) van het voortgezet onderwijs, 
gevolgd door een periode van diffe-
rentiatie en beroepskeuze in de 
tweede cyclus van het voortgezet 
onderwijs, gevolgd door een verdere 
specialisatie in een op de tweede 
cyclus van het voortgezet onderwijs  

volgende fase van het onderwijs(be-
drijfsopleiding - Hoger Beroepson-
derwijs - Wetenschappelijk Onder-
wijs). 
Onderwijs en andere educatieve 
voorzieningen moeten zo worden 
georganiseerd dat de mogelijkheid 
wordt geboden in iedere levenspe-
riode te leren. Gebruikmakend van 
internationale ervaringen op dit ter-
rein worden doelmatige vormen van 
part-time volwassenenonderwijs 
ontwikkeld. 
De keuze van de ontwikkelingsrich-
tingna het basisonderwijs moet wor-
den geënt op een juiste en volledige 
voorlichting over de mogelijkheden 
in Voortgezet en hoger onderwijs. 
Een betere voorlichting van alle be-
trokkenen over de ontwikkelings-
mogelijkheden in het beroepsonder-
wijs moet een herwaardering en een 
reëler beeld van de toekomstper-
spectieven van dit onderwijs bevor-
deren De relatief geringe deelname 
van vrouwen aan afrondende be-
roepsopleidingen noodzaakt tot spe-
ciale aandacht voor deze categorie 
schoolverlaters gedurende het hele 
leerproces. 

4. Toegankelijkheid 
Financiële en maatschappelijke om-
standigheden, sekse, lichamelijke en 
geestelijke handicaps mogen geen 
belemmering zijn om aan onderwijs 
en vorming deel te nemen. 
Veel individuen en groepen hebben 
echter een extra steuntje in de rug 
nodig om naar behoren te kunnen 
profiteren van onderwijs en vor-
ming. De startkansen van jeugdigen 
met onderwijsachterstanden, ver-
oorzaakt door sociaal-economische 
factoren moeten worden verbeterd. 
Via een onderwijsstimuleringsbeleid 
wordt thans getracht die startkansen 
te verbeteren. 
D'66 is van mening dat een onder-
wijs-stimuleringsbeleid noodzakelijk 
is, maar ook dat een dergelijk beleid 
pas kans van slagen heeft als het in-
gebed is in een geheel van maatrege-
len om achterstandssituaties te 
voorkomen. 
Een integrale functieherwaardennp 
en een achterstandenopheffenc 
volkshuisvestingsbeleid, zoals deze 
elders zijn beschreven, zullen hier-
aan ook een bijdrage leveren. 
Omdat veel van de thans lopende 
stimuleringsprojecten van zo korte 
duur zijn dat onderwijsstimulerings-
activiteiten vrijwel zeker geen blij-
vende resultaten' te zien zullen ge-
ven, dient de projectduur van sti-
muleringsprojecten te worden Ver-
lengd en dient een uitbreiding naar 
het voortgezet onderwijs plaats te 
vinden. Onderwijs en andere wel-
zijnsvoorzieningen moeten méér 
samenwerken, opdat maatschappe-
lijke en culturele belemmeringen in 
het ontwikkelingsproces bij kinderen 
eerder kunnen worden gesignaleerd 
en verholpen. 
Uitgaande, van een blijvend verblijf 
in ons land van grote aantallen an-
derstaligeñ, voortkomend uit cultu-
rele minderheidsgroepen, zal de 
overheid' geëigende maatregelen 
moeten nemen om de anderstaligen 
mogelijkheden te bieden in maat-
schappelijk functioneren die gelijk-
waardig zijn aan die van de autoch-
tone bevolking. De tweede en de 



derde generatie jongeren uit de cul-
turele minderheidsgroepen zullen 
apart aandacht vragen. 
Onderwijs kan een belangrijke rol 
spelen in het zich doen thuis voelen 
van anderstaligen, in ons land. An-
derstaligen dienen onderwijs in de 
eigen taal en cultuur te kunnen krij-
gen om, binnen de grenzen van onze 
wetgeving, een eigen identiteit te 
kunnen behouden. 
Anderzijds zullen de nederlandstali-
ge kinderen op school veel meer dan 
nu het geval is kennis moeten kunnen 
nemen van de cultuur van de min-
derheidsgroepen, die zij op hun 
school en in hun buurt ontmoeten. 
Dit zal kunnen leiden tot een maat-
schappelijke herwaardering van de 
rol van culturele minderheden. 

n derde categorie die een extra 
untjein de rug nodig kan hebben 

vormen de gehandicapten. Zij moe-
ten - begeleid door daartoe gespe-
cialiseerde instellingen - zo veel en 
zo lang mogelijk aan het onderwijs in 
al zijn vormen kunnen blijven deel-
nemen. 
D'66 wil ook uitspraken doen over de 
toegankelijkheid in de zin van con-
crete toelating: tot onderwijsinstel-
lingen. 
De toelating tot voortgezet en hoger 
onderwijs geeft in een aantal geval-
len problemen wegens onvoldoende 
capaciteit. Voortbouwend op de ac-
tiebeginselen en op de in het vooraf-
gaande geformuleerde onderwijs-
doelstellingen is het onaanvaardbaar 
uit capaciteitsoverwegingen te 
moeten selecteren. 
Niet alleen voor de besten moeten 
alle onderwijsvoorzieningen volledig 
toegankelijk zijn, maar voor een ie-
der die zich voldoende heeft gekwa-
lificeerd voor een opvolgende on-
derwijsvorm. 

dien daarna studenten gedurende  
.tun  studie moeten afhaken, dient er 
een positieve verwijzingsmogelijk-
heid te zijn. 
De belangstelling voor- een aantal 
onderwijsvormen wordt momenteel 
kunstmatig gevoed door grote ver-
schillen in inkomens verbonden aan 
het niveau van de scholing, die ook in 
de sociale uitkeringen van hen die 
voor het eerst aan het arbeidsproces 
gaan deelnemen tot uiting komen. 
Beter ware het dat de belangstelling 
voor verdergaande studie wordt be-
heerst door de individuele behoefte 
aan verder te ontwikkelen capaci-
teiten en door de behoeften in de sa-
menleving. Een terugdringing van de 
grote verschillen in inkomens ge-
koppeld aan het opleidingsniveau en 
het invoeren van een-  voor iedereen 
gelijke basisvoorziening in de sociale 
uitkeringensfeer en een, zeer goede 
onafhankelijke voorlichting over 
mogelijkheden van de leerling en zijn 
kansen op de arbeidsmarkt, zuilen de 
belangstelling voor steeds meer en 
beter onderwijs in goede banen kun-
nen leiden. 
Dit betekent dus ook dat D'66 de-
toegankelijkheid van het onderwijs 

niet belemmerd wil zien in het kader 
van een afstemming van het onder-
wijs op de arbeidsmarkt, al zullen in 
de onderwijsvoorlichting arbeids-
verwachtingen zeker een rol moeten 
spelen. - 

5. Inr icht i ng van het 
onderwijs - 

Het onderwijs moet zo worden inge-
richt dat de jeugdige steeds meer zelf
de ontwikkeling van zijn vermogens 

- kan - en ook mag—bepalen. Daartoe 
moet de jeugdige in het basisonder-
wijs reeds gewend raken aan kiezen 
uit alternatieven (bijvoorbeeld door 
middel van project-onderwijs).- 
Naarmate de jeugdige verder in het 
opleidings-' en vormingsproces vor-
dert, moet hij meer invloed kunnen 
uitoefenen op de te kiezen ontwik-
kelingsrichting en zelf de leerweg 
mede mogen bepalen. - 

Het ontwikkelen van de eigen per-
soonlijkheid is alleen mogelijk in re-
laties met een min of meer duurzaam 
karakter tot anderen. Het onderwijs 
moet- daarom ok de vorming van 
groepsverbanden bevorderen, 
waarbinnen relaties tussen lerenden 
en- onderwijsgevenden betekenis 
kunnen krijgen. D'66 denkt daarom 
eerder in termen van kleinschalige 
onderwijsvoorzieningen, -die voor 
het bereiken van bepaalde onder-
wijskundige doelen onderling tot 
samenwerking komen, dan aan grote 
tot zeer grote instituten. Ook met het 
oog op de sociaal-culturele betekenis 
van de school voor de omgeving 
geeft D'66 de voorkeur aan klein-
schalige onderwijsvoorzieningen-. 
In kleine kernen en de centra van 
grote steden dienen basisonderwijs-
voorzieningen gehandhaafd te blij-
ven, eveneens met het oog op de so-
ciaal-culturele betekenis van de 
school aldaar. - 

- 
- 

6. Beheer en 
dernocratiserng 

- 

6.1. - 

D'66 is, met inachtneming van in het 
algemeen te - stellen kwaliteitseisen 
door de overheid, voorstander van 
een gedecentraliseerd onderwijsbe-
leid. De mogelijkheden voor de 
school zelf moeten worden vergroot, 
omdat de verantwoordelijkheid voor 
goed onderwijs voor een belangrijk 
deel bij de school ende daarbij direct 
betrokken groeperingen zelf ligt. 
6.2. 
Verrijking van het democratisch ge-
hal-te van de bestuursstructuren in 
het onderwijs is noodzakelijk. - Het 
,bevoegd gezag" van onderwijs-

voorzieningen moet reële mogelijk-
heden bieden voor democratische 
controle en beïnvloeding door direct 
betrokkenen.- - - - 

Er dient een medezeggenschapsre- 
geling te komen, waarin die rechten 

zijn neergelegd,- die krachtens de 
Wet op de- Ondernemingsraden gel-
den voor medewerkers in een onder-
neming, voor zover de aard van het 
onderwijs dat toelaat. - 

In samenhang met de aard van het 
onderwijs dienen deze rechten dan 
toe te komen aan het onderwijzend 
en niet-onderwijzend personeel en 
aan de ouders (basisonderwijs), de 
ouders en- de leerlingen (voortgezet 
onderwijs) en de studenten (hoger 
onderwijs). - - - - 

Op grond van het algemene belang 
dient de overheid ten aanzien van 
door haar gesubsidieerde scholen de 
eis te stellen dat gewaarborgd is dat 
de betrokkenen bij de school de gang 
van zaken in de school kunnen be-
palen. Naast ouders en/of de leerlin-
gen (al naar gelang hun leeftijd), het 
onderwijzend en niet-onderwijzend 
personeel kunnen dat ook anderen 
zijn, waarbij die anderen steeds min-
der dan een derde deel aan invloed in 
de school uitoefenen. 
Wijziging van alle onderwijs-wetten 
en de gemeentewet in die zin dat on-
derwijsgevenden lid van het ,,eigen" 
bevoegd gezag kunnen zijn, is voor-
waarde voor de toepassing van een 
volledig gedemocratiseerde be- 
heersstructuur. - 

In dat kader is D'66 er een voorstan-
der van dat ouders en personeel be-
stuursleden van de school moeten 
kunnen benoemen. Naast de vrijheid 
tot het geven van onderwijs dient de 
vrijheid voor de Ouders om hun kin-
deren onderwijs te doen geven dat zij 
voor hun kinderen verlangen meer 
benadrukt te worden. De ouders die-
nen daartoe invloed te kunnen uit-
oefenen op de richting en inrichting 
van het onderwijs. 
6.3. -- - - 

Het beleid ten aanzien van beheer, 
exploitatie en gebruik van accom-
modatie ten behoeve van onderwijs-
en andere educatieve voorzieningen 
wordt zodanig ingericht, dat een 
doelmatiger en waar mogelijk meer-
voudig gebruik van deze voorzienin-
gen voor sociaal-culturele en educa-
tieve doeleinden niet langervan het 
toeval afhangt. - - 

7. Fnançerng en 
regelgeving - - 

7.1. Financiering - - 

In de komende jaren daalt het aan-
deel van de onderwijsuitgaven ten 
opzichte van de gehele rijksbegro-
ting ten gevolge van de vermindering 

-van het aantal leerlingen (geboorte- 
daling). - 

D'66 acht bepaalde nieuwe activi-
teiten van groot belang en wil daar-
om -zo mogelijk —financiële ruimte 
scheppen voor een substantieel be-
gin met de realisering vaneen stelsel 
van volwasseneneducatie. 
Voorts acht D'66 de uitbreiding van 
scholingsmogelijkheden in de twee-
de cyclus van het voortgezet onder-
wijs en voor de daarop volgende fase 
in het onderwijs van belang. 
Eveneens het onderwijsstimule-
ringsbeleid en het beleid ten aanzien 
van anderstalige leerlingen. 
De komende jaren komen veel ar-
beidskrachten (onderwijsgevenden) 
beschikbaar die voor de hiervoor ge-
noemde taken kunnen worden inge- 
zet. - 

D'66 is van mening dat daar waar 

gebruik wordt gemaakt van het leer-
recht (di. na het I 6de levensjaar) een 
eigen financiële bijdrage aan het on-
derwijs juist is. 
Deze bijdrage zal samenhang moeten 
vertonen met de kosten van de oplei-
ding en de later te verwachten op-
brengsten. 
Een stelsel van voor iedereen toe-
gankelijke studiefinanciering -sluit 
hierbij aan. 
7.2. Regelgeving - 

In de komende jaren dient een begin 
te worden gemaakt met een beleid, 
gericht op sterke vereenvoudiging 
van de kostbare en complexe regel-
geving in het onderwijs: 
Er dient minder op basis van nota's, 
beleidsnotities en circulaires gere-
geerd te worden en meer op basis van 
wetgeving. - - 

Invoering van een tweegraden-sys-
teem in het voortgezet onderwijs, 
vereenvoudiging van bevoegdheids- 
regels en salariëring. - 

Een universeel formatie-systeem- en 
daarmee samenhangende invoering 
van een universeel weektaaksys-
teem voor alle onderwijsgevenden 
met voldoende ruimte voor specifie-
ke omstandigheden. 
Nader onderzoek op dit punt is no- 
dig. - 

In de regelgeving krijgt de vrijheid 
van inrichting meer nadruk. Daarbij - 

worden procedures ontwikkeld om 
de vraag naar onderwijs beter dan nu 
het geval is te laten leiden tot een op 
die vraag afgestemd aanbod. 

8. Bas isonderwijs/ 
Spec iaal onderwijs - 

Als basisonderwijs worden be-
schouwd al die onderwijsaktiviteiten 
die voorafgaan aan het Voortgezet 
onderwijs. Dit betekent dat het alle 
onderwijs omvat voor leerlingen tot 
de leeftijd van 11 a 12jaar. Op welke 
leeftijd kinderen dit primair onder-
wijs binnenkomen ligt niet vast, 
maar D'66 is tegen verlaging van de 
leerplichtleeftijd, omdat daarmee de 
verantwoordelijkheid van de ouders 
wordt uitgehold. - 

Peuteropvang wordt niet als onder-
wijs beschouwd, maar zal deel uit-
maken van een na te streven inte-
graal kinderopvangsysteem. 
In hun ontwikkeling belemmerde 
kinderen worden thans veelalopge-
vangen in het buitengewoon onder-
wijs. Het toekomstige basisonder-
wijs zal een zodanige zorgbrëedte 
moeten hebben dat ook vele van de-
ze kinderen daar mettertijd- een 
plaats kunnen vinden. Dit alles zal 
een zorgvuldig proces door middel 
van experimenten en projekten ver-
gen, waarbij het - belang van alle 
daarbij betrokken kinderen - ook in 
maatschappelijk perspektief - cen-
traal Staat. 
In de komende jaren zal het hierbo-
ven omschreven integratie-proces 
van basisonderwijs (kleuter- en lager 
onderwijs) en buitengewoon onder-
wijs vorm moeten krijgen op basis -  

''an  initiatieven van de overheid en 
vanuit het onderwijsveld. De over-
heid zal door het scheppen van 
voorwaarden dit alles mogelijk 
moeten maken. - 

Hiervoor is een adequate ondersteu-
ning (vanuit - onderwijsverzorgings-
instituten, vooral onderwijsbegelei-
dingsdiensten) nodig, bouwkundige 
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maatregelen (flexibele indeling van 
gebouwen en toegankelijkheid voor 
gehandicapted) en funktionele 
overlegmogelijkheden voor scholen. 
Het huidige buitengewoon onderwijs 
zal na verloop van tijd omgevormd 
zijn tot een stelsel van orthopedago-
gische onderwijsinstituten (speciaal 
onderwijs), waarin de behandelings-
problematiek aanmerkelijk zwaarder 
zal zijn dan thans het geval is. Een 
pakket van samenhangende maatre-
gelen zal moeten garanderen dat dit 
onderwijs zijn funktie op aanvaard-
bare wijze waar kan maken. Speciale 
aandacht moet hierbij worden ge-
schonken aan de verwijzings-
problematiek. 

9. Voortgezet 
onderwijs 
9.1. Algemeen 
Ook in het voortgezet onderwijs 
dient een aktiever beleid gevoerd te 
worden, gericht op het verbeteren 
van startkansen van jeugdigen en 
jongeren in bedreigde leefmilieus, 
waaronder met name ook meisjes en 
anderstaligen. 
In paragraaf 4 over de toegankelijk-
heid is daar nader op Ingegaan. Een 
dergelijk beleid is veelal noodzake-
lijk door tekorten in het voorafgaan-
de onderwijs. Verbetering van het 
onderwijs als geheel zal het ontstaan 
van achterstanden kunnen tegen-
gaan. 
9.2. le cyclus 
De experimenten met een midden-
school, waarbij een experiment met 
variabele studieduur dient te worden 
betrokken, moeten aktiever worden 
gestimuleerd en uitgebreid, zodat 
over enkele jaren verantwoord een 
uitspraak kan worden gedaan over 
het al dan niet invoeren ervan. Toet-
sing van deze experimenten ge-
schiedt zowel op kwaliteits- als op 
doelmatigheidsoverwegingen. Bij de 
eventuele invoering van een midden-
school dient uitgangspunt van beleid 
te zijn dat de overheid de einddoelen 
vastlegt en de vrijheid van inrichting 
van dit onderwijs waarborgt. 
Er zal in ieder geval gekozen moeten 
worden voor experimentele invoe-
ring van volledig geïntegreerd On-
derwijs in de eerste cyclus van het 
voortgezet onderwijs, waarbij de 
traditionele vertikale scheidingslij-
nen in de onderwijsstruktuur worden 
geëlimineerd. In dit verband wordt 
een verlenging van de brugperiode 
voortgezet onderwijs afgewezen als 
een struktuurbevestigende noodop-
lossing. Een betere weg naar gelei-
delijke invoering van geïntegreerd 
onderwijs in de eerste cyclus is het 
bevorderen van _brede-  scholen-
gemeenschappen (dus niet lbo/mavo'  
of havo/vwo) waarbij de mavo het 
lbo en de onderbouw van het havo en 
vwo volledig integreren, met moge-
lijkheden van differentiatiepakket-
ten. 

De bovenbouw van de havo en het 
VWO zal samen met het mbo zich te-
gelijkertijd moeten ontwikkelen tot 
een samenhangend onderwijsstelsel 
(tweede cyclus), waarin een aantal 
specifieke stromingen leiden tot 
eindonderwijs of voorbereiding tot 
het hoger beroepsonderwijs en het 
wetenschappelijk onderwijs. Deze 
samenwerking zal het eerste daar 
moeten starten waar garanties moe-
ten worden geboden aan leerlingen 
die het experimentele 1e-cyclus-on-
derwijs hebben gevolgd. Aanslui-
tingsprojekten tussen de eerste en 
tweede cyclus van het Voortgezet 
onderwijs zullen van start moeten 
gaan zodra het onderwijs in de le 
cyclus geïntegreerd wordt. 
9,3. 2e cyclus 
Los van beleidsdoelen op lange en 
middellange termijn, zoals in het 
voorgaande is aangeduid, dienen een 
aantal ingrijpende verbeteringen in 
het 2e-cyclus-onderwijs te worden 
aangebracht. 
Te noemen zijn hierbij: 
Ie. 
De kwaliteit en de capaciteit van het 
experimentele kmbo dient zo snel 
mogelijk te worden verbeterd en uit-
gebreid en te worden geïntegreerd in 
een algeheel verbreed mbo met mo-
gelijkheden tot verschillen in niveau 
en studieduur. Daarbij dient met 
voorrang aandacht te worden be-
steed aan de absoluut onvoldoende 
opleidingsmogelijkheden voor 
meisjes. 
2e. 
Er dient een volwaardige part-time 
variant van het verbrede mbo te 
worden ontwikkeld (zowel ten be-
hoeve van het tweede-kans- als het 
tweede-weg-onderwijs), middels 
ombouw van participatie-onderwijs, 
vormingswerk, streekscholen, leer-
lingenstelsel en andere parttime va-
rianten voor 16-18 jarigen. 
3e. 
Praktijkoefening dient zoveel moge-
lijk in de school plaats te vinden. 
Buitenschoolse stages dienen in ie-
der geval onder verantwoordelijk-
heid van het onderwijs te worden ge-
realiseerd. 
4e. 
Zolang de doelstellingen van de sta-
ges niet onder verantwoordelijkheid 
Van de school kunnen worden gerea-
liseerd en de stages in feite neerko-
men op het verrichten van arbeid, 
dienen arbeidsovereenkomsten te 
garanderen dat de deelname aan het 
arbeidsproces volgens de geldende 
voorschriften worden gehonoreerd. 
5e. 
Leerlingenstelsels en vormingswerk 
voor boven 18-jarigen dienen zich 
verder te ontwikkelen in relatie met 
volwasseneneducatie, open univer-
siteit, hbo en wo,  etc.  
6e. 
De boventoon van het havo en het 
vwo dient zich te ontwikkelen samen 
met het verbrede mbo tot een sa-
menhangend onderwijsstelsel in de 
2e cyclus. 

10. Opleiding onder- 

De kwaliteit van het onderwijs in het 
algemeen wordt sterk bepaald door 
de kwaliteit van de opleiding voor 
onderwijsgevenden. D'66 is van me-
ning dat die opleiding primair moet 
voorzien in scholing gericht op de 
pedagogische taak. De noodzakelij-
ke opleiding tot een vak of vakgebied 
wordt daarvan afgeleid. Dat leidt tot 
een beleid, gericht op eenheid van 
opleiding, waaraan gekoppeld de 
noodzakelijke nascholing. Daarom 
zal D'66 een beleid voeren, gericht 
op het geleidelijk terugdringen van 
de te grote diversiteit van nog afzon-
derlijke opleidende instituten en in-
stanties. Gezamenlijke doelstellin-
gen, relatie met de onderwijspraktijk 
en nascholing dienen borg te staan 
voor zich steeds vernieuwende in-
houdelijk onderling samenhangende 
opleidende instituten. 
In de komende jaren zal binnen het 
totaal van de opleidingen bijzondere 
aandacht gegeven moeten worden 
aan het spoedig van start gaan van 
opleidingsinstituten voor het nieuwe 
basisonderwijs. De noodzakelijke 
voorwaarden daartoe (onder andere 
behoud en aanpassing van deskun-
digheid) zullen vervuld moeten wor-
den. 
Een tweede onderwerp van bijzon-
dere zorg is de opleiding van degenen 
die werkzaam (zullen) zijn in de vol-
wasseneneducatie. Met Voortva-
rendheid zullen voor deze mensen 
passende scholingsmogelijkheden 
opgezet moeten worden. 
De opleiding zal onderwijsgevenden 
in staat moeten stellen de doelstel-
lingen van het onderwijs te vertalen 
in hanteerbare onderwijsleersitua-
ties. D'66 wil in dit kader speciale 
aandacht schenken aan het realise-
ren van roldoorbrekend onderwijs, 
dat jongens en meisjes gelijke kansen 
biedt. 

11. Verzorgings- 

Er is in de zeventigerjaren een servi-
ce-apparaat ten dienste van het On-
derwijs opgebouwd, de verzorgings-
struktuur. Duidelijk is geworden dat 
deze verzorgingsstruktuur niet in 
alle opzichten goed funktioneert. In 
de eerste helft van de jaren tachtig 
dient er een wet op de verzorgings-
struktuur te komen om de (rechts) 
positie van de bestaande instellingen 
en de daarin werkzame medewer-
kers zeker te stellen en tevens om de 
wetgever de gelegenheid te geven 
ordenend op te treden. 
In de wet op de verzorgingsstruktuur 
dient rekening gehouden te worden 
met de hierna volgende beleidspun-
ten: 

- De verzorgingsstruktuur is een 
service-apparaat ten behoeve van de 
scholen. Scholen zijn tot op zekere 
hoogte vrij in de inrichting van hun 
onderwijs. Verzorgingsinstellingen 
zijn bemand met deskundigen die 
hun eigen professionele maatstaven 
hanteren. Deze drie elementen: het 
dienstverlenend karakter van de 
scholen, de relatieve Vrijheid van de 
scholen en de professionaliteit van  

de verzorgingsinstellingen vormen 
het uitgangspunt voor de overheid bij 
de formulering van de eisen waaraan 
verzorgingsinstellingen moeten vol-
doen om subsidie te krijgen. 

- Er dient een herverkaveling van 
taken tussen landelijke en regionale 
instellingen plaats te vinden. Er dient 
onderzocht te worden wat er op lo-
kaal/regionaal niveau nodig is om 
adequaat de scholen van dienst te 
kunnen zijn en welke taken effectie-
ver op grotere (landelijke) schaal en 
welke op lokale/regionale schaal 
kunnen worden aangepakt. 

- OBD's moeten zich ontwikkelen 
tot regionale servicecentra voor 
scholen die hun voedingsgebied in de 
regio van de OBD hebben. Concreet 
betekent dit alle scholen met leerlin-
gen van +4+  16jaar en vormen van 
volwasseneneducatie. 

- Alle verzorgingsinstellingen wer-
ken in beginsel voor alle levensbe-
schouwelijke richtingen in het On-
derwijs. Ook moeten echter scholen, 
die hun onderwijs op eenzelfde ma-
nier inrichten en daarvoor niet bij i 
verzorgingsinstellingen om dien 
verlening kunnen aankloppen, eigen 
instellingen in het leven kunnen roe-
pen. 

- In de komende jaren dient ruimte 
geschapen te worden voor aktivitei-
ten op het gebied van de professio-
nalisering van medewerkers in ver-
zorgingsinstellingen. 

- De behoefte aan dienstverlening 
door verzorgingsinstellingen is in 
beginsel oneindig. Veel vragen om 
dienstverlening kunnen echter wor-
den voorkomen door prioriteit te ge-
ven aan de verbetering Van de kwa-
liteit van de opleidingen van docen-
ten. 

12. Het tertiaire en 
,uart  ire  onderwijs 

12.1; Algemeen en cursusduur 
D'66 is voorstander van het stelse 
van hoger onderwijs dat wordt on-
derscheiden in tertiair en quartair 
onderwijs. In de quartaire fase wordt 
de opleiding van hooggekwalificeer-
de bezoekers en voor beroepen 
waarvoor voortgezette opleiding ab-
soluut noodzakelijk is, onderge-
bracht. 
De tertiaire fase omvat de gangbare 
hogere beroepsopleiding. 
D'66 streeft dit onderscheid na om 
redenen van integratie (HBO-WO), 
wetenschap en om financiële rede-
nen. 
Er ontstaat dan een leerrecht in de 
tertiaire fase voor hen, die het voort-
gezet onderwijs - de secundaire fase 
- hebben voltooid. 
Dit leerrecht strekt zich uit over een 
periode van maximaal zes jaren en 
heeft betrekking op wat de tertiaire 
fase zal worden genoemd en dus glo-
baal gezien samenvalt met het huidi-
ge wetenschappelijke onderwijs en 
hoger beroepsonderwijs. 
Het quartaire onderwijs betreft het 
beroeps- en wetenschappelijk on-
derwijs na het behalen van een doc-
toraal diploma. 
De inschrijvingsduur in het tertiaire 
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De financiering 
Het tertiair onderwijs wordt, behou- 
dens de eigen bijdragen, uit de alge- 

mene middelen bekostigd. Het fi-
nancieringsstelsel naar de instellin-
gen toe gaat uitvan een verdeling van 
de ingeschreven studenten over de 
diverse cursussen, die er als volgt 
uitziet: Plusminus 60% volgt de vier-
jarige cursussen, plusminus 20% een 
kortere cursus en maximaal 20% de 
lange cursussen. Dit is uitsluitend 
een financieringsmode!: het staat de 
instellingen vrij hun studiemogelijk-
heden anders in te richten, maar 
daaraan kunnen geen aanspraken op 
extra middelen worden ontleend. 
Wèl kunnen instellingen, die er in 
slagen kortere cursusduren mèt de 
verlangde civiele effecten te organi-
seren, - daarvoor gepremieerd be-
loond worden. 
Bevorderd moet tenslotte worden 
dat het leerrecht niet meteen tot de 
volle zes jaren wordt opgesoupeerd. 
Hierbij moet dus het eerder-ophou-
den aantrekkelijk worden gemaakt, 
bijvoorbeeld door voorkeursrechten 
op betaald educatief verlof enz. 

De gelijkwaardigheid van de instellin-
gen 
Dit hangt samen met de eigen ver-
antwoordelijkheid van de instellin-
gen en dient door henzelf in het kader 
van landelijk overleg binnen hetzelf-
de type onderwijs te wordengecon-
cretiseerd. 
Dit overleg is dringend voorgeschre-
ven-in die zin, dat het voeren ervan 
voorwaarde is voor het ontvangen 
van de benodigde middelen. 

-De overheidsbemoeienis met het 
tertiaire onderwijs is dus beperkt. De 
overheid schrijft geen uniforme cur-
susduren voor, heeft geen inhoude-
lijke bemoeienis met de program-
ma's, stelt uitsluitend globale eisen 
van deugdelijkheid. De middelen 
worden aan de instellingen beschik-
baar gesteld via een systeem van 
meerjarenafspraken met het boven- 
geschetste financieringsmodel, 
waarbinnen de instellingen een grote 
vrijheid bezitten om in nadrukkelijk 
voorgeschreven onderling overleg 
hun onderwijs  in te richten. 

Arbeidsmogelijkheden 
Sollicitaties naar de beschikbare 
plaatsen is daarvoor een goede me-
thode. Voorwaarde voor een stelsel 
als hier beschreven, is uiteraard dat 
er ook voor afgestudeerden uit de 
tertiaire fase voldoende perspectie-
ven in de maatschappij zijn. Dat is 
niet alleen een kwestie van kwaliteit 
van de tertiaire opleidingen, maar 
evenzeer van wijzigingen in de ap-
preciatie van hogere opleidingen 
door de maatschappij. Er zijn vol-
doende aanwijzingen dat ook nu 
reeds een dergelijke wijziging in gang 
is gezet: het automatisme _afgestu-
deerd geeft hoog-betaalde positie" 
brokkelt meer en meer af, en steeds 
meer afgestudeerden zijn werkzaam 
op gebieden waar hun specifieke 
opleiding nauwelijks op afgestemd 
is. Deze multi-inzetbaarheid stelt ei-
sen aan de opzet van de tertiaire fase.  

12.3 Het quartaire onderwijs 
Na het verstrijken van de periode 
waarin men recht kan laten gelden op 
onderwijs kan op grond van gebleken 
capaciteiten toegang worden verkre-
gen tot het quartaire onderwijs. 
De quartaire fase dient in de visie van 
D'66— zoals gezegd - voor de oplei-
ding van hooggekwalificeerde on-
derzoekers en voor beroepen waar 
een voortgezette opleiding absoluut 
noodzakelijk is. Het is echter niet 
langer zinvol om ervan uit te gaan dat 
iedereen recht op een dergelijke 
voortgezette opleiding zou moeten 
hebben. Vandaar de beperking van 
het leerrecht tot de tertiaire fase. 
De quartaire fase wordt in de visie 
van D'66 sterk bepaald door de be-
hoeften vanuit de maatschappij. Het 
is dan ook de bedoeling om deze fase 
apart te financieren en het is niet 
vanzelfsprekend dat dit steeds door 
O&W zou moeten gebeuren. De op-
leiding van bepaalde medische be-
roepen bijvoorbeeld zou zeer wel 
onder Volksgezondheid kunnen 
vallen. Voor de techniek, de land-
bouw, rechten, enzovoorts geldt 
wellicht iets dergelijks. De opleiding 
van onderzoekers en leraren is uiter-
aard wel aan O&W verbonden. 
Ook inhoudelijke en geldelijke in-
breng van andere maatschappelijke 
organisaties dient niet a priori te 
worden uitgesloten. Het is niet 
noodzakelijkerwijs zo, dat alle 
quartaire opleidingen als vervolg op 
een tertiaire opleiding aan dezelfde 
instelling moet kunnen worden ge-
daan. Tenslotte moet juist bij weten-
schappelijke onderzoekers de mobi-
liteit en zelfs de migratie worden 
bevorderd. 

12.4. Het wetenschappelijk onder-
zoek aan de universiteiten 
De beoefening van wetenschappelijk 
onderzoek door de student vindt 
voornamelijk plaats in liet quartaire 
onderwijs. 
Binnen het tertiaire onderwijs, voor-
zover het de wetenschappelijke 
richtingen betreft, dient het onder-
wijzend personeel daadwerkelijk 
betrokken -te zijn bij de weten-
schapsbeoefening en moeten de stu-
denten kennis kunnen maken met 
onderzoeksmethoden. 
Ook voor de docenten in de tertiaire 
fase dient dus onderzoeksruimte te 
bestaan. 
Inhoudelijk dient het onderzoek 
door de daartoe geëigende organen 
te worden bepaald. In de visie van 
D'66 zijn dat de (sub-)faculteiten. 
Ook hier is de inhoudelijke bemoei e-
nis van de overheid ongewenst. Wel 
dient er een stelsel te worden ont-
worpen waarbij verantwoording van 
voor onderzoek beschikbaar gestel-
de gelden wordt afgelegd: verticaal 
(de financiële verantwoording bin-
nen de instelling), en horizontaal 
(naar de vakgenoten). 
Bovendien is D'66 van mening dat, in 
het licht van een samenhangend on-
derzoeks- en innovatiebeleid, de ge-
zamenlijke instellingen over hun ge-
zamenlijke onderzoeksprestaties en 
-plannen verantwoording in de rich-
ting van het Rijk dienen af te leggen 
als onderdeel van de besluitvorming 
Omtrent de omvang van het begro-
tingsbedrag voor onderzoek. Resul-
taten •hiervan dienen in het Parle-
ment te worden besproken. 
De afstelling van instellingsonder- 

zoeksplannen en landelijke discipli-
negewijze planning moet via onder-
handelingen tussen minister en in-
stellingen in meerjarenafspraken 
worden geregeld;Versterking van de 
tweede geldstroom ten koste van de 
eerste wordt niet zonder meer afge-
wezen. Wèl dient dit met de instel-
lingen te worden besproken in het 
kader van het eerder genoemde _ on-
derzoeksoverleg-. 

12.5. Bestuursstructuur 
D'66 is van mening dat allen die aan 
een instelling van WO of HBO zijn 
verbonden - daaronder begrepen de 
studenten - betrokken moeten kun-
nen zijn bij de wijze waarop deze 
instelling wordt bestuurd. De mate 
van participatie bij de verschillende 
aspecten van bestuur en beheer kan 
echter voor de verschillende gele-
dingen variëren. Zo zal men destu-
denten in de tertiaire fase vooral 
sterk dienen te betrekken bij onder-
wijszaken, maar zal hun inbreng bij 
het personeelsbeleid en onderzoek-
saangelegenheden niet noodzakelij-
kerwijs zo groot behoeven te zijn. 
Voorkomen moet worden dat aan 
een instelling die zowel tertiair als 
quartair onderwijs verzorgt, bestuur 
en beheer van beide losgekoppeld 
raakt. In het WO wordt de taak van 
de colleges van bestuur zwaarder: zij 
dienen in onderhandelingen met de 
minister de autonomie van de instel-
lingen op geloofwaardige wijze ge-
stalte te geven. Dit vereist goede be-
stuurders - enerzijds - en een eigen 
verantwoordelijkheid naast de uni-
versiteitsraad anderzijds. 
Ten aanzien van de bestuurlijke ver-
houding tussen centrale overheid en 
het WO is het wenselijk tot een ka-
derwet te komen die de randvoor-
waarden formuleert in termen van 
autonomie van de instellingen, fi-
nanciering, taken onderwijs-onder-
zoek-beheer, en de rechten en 
plichten van de onderscheiden ni-
veaus. 
Ondanks lokaal slechte ervaringen 
met de WUB-structuur voor het 
Wetenschappelijk Onderwijs ziet 
D'66 geen redenen voor essentiële 
wijzigingen daarin. Een kaderwet als 
net genoemd zal zich moeten richten 
op meerjarenafspraken tussen mi-
nister en instellingen, waarde mi-
nister de verplichting heeft voor de 
periode van verscheidene jaren een 
ontwikkelingsplan voor het WO op 
te stellen Dit ontwikkelingsplan be-
hoeft parlementaire goedkeuring. 
Als hoofdpunten van een dergelijk 
ontwikkelingsplan kunnen worden 
genoemd: 
1.  

ontwikkelingen die globaal gespro-
ken vanuit een maatschappelijk per-
spectief in universitair onderwijs en 
onderzoek gewenst zijn; 
2.  
de hoeveelheid middelen die voor de 
verschillende taken van het VWO 
beschikbaar zal kunnen komen. 
Voor het HBO is het gewenst een 
dergelijke structuur op te zetten en 
dit te regelen in een kaderwet voor 
het HBO. De spreiding van dit HBO 
over enkele honderden instellingen, 
alsmede de verzuilde bestuurs-
structuur in delen ervan vormen 
daartoe een ernstige hindernis. Sa-
menwerkingsvormen zijn niet alleen 
financieel onontkoombaar, zij zijn 
ook zeer gewenst om het HBO een 

onderwijs is daarmee dus vastgesteld 
op maximaal zes jaar. Van de instel-
lingen die het tertiaire onderwijs ver-
zorgen (de universiteit en HBO-in-
stellingen) mag worden verlangd dat 
zij cursussen ontwerpen die binnen 
deze periode kunnen worden vol-
tooid. Dat zal dus in meerderheid re-
sulteren in vierjarige cursussen, 
waar als eis wordt gesteld dat er ook 
kortere en langere cursussen zullen 
zijn, aansluitend bij de begaafdheden 
en interessen van de studenten. 
Hierbij zal een te ontwikkelen stelsel 
van wederkerend onderwijs, met een 
voorziene groeiende deelname van 
volwassenen, moeten aansluiten. 
Langere cursussen zouden kunnen 
bestaan uit een aanvulling op de 
vierjarige cursussen door middel van 
keuzepakketten waarbij gedurende 

hoogste één cursusjaar verbre-
wng of verdieping van het vierjarige 
programma wordt nagestreefd. 
Aan het vervolg hebben van een lan-
gere cursus wordt geen extra civiel 
effect toegekend. Kenmerkend is dat 
er geen uniforme cursusduur van ho-
gerhand aan de instellingen wordt 
voorgeschreven. 
Voor het quartair onderwijs gaan de 
gedachten uit naar een duur van twee 
a drie jaar. 

12.2 Tertiair onderwijs 
Hoofddoel is een uniform, samen-
hangend en flexibel stelsel wat kan 
aan sluiten bij zoveel mogelijk indi-
viduele capaciteiten en behoeften 
van de studenten enerzijds, en de 
veranderende behoeften van de 
maatschappij anderzijds. 
Binnen dit stelsel moet veel aandacht 
worden besteed aan verruiming van 
de overstapmogelijkheden; 
Een kaderwet Hoger Onderwijs, die 
het huidige WO- en HBO omvat, is 
daartoe vereist. Daarbij is op korte 
.ermijn een verwijzingsmechanisme 
nodig, dat eerst en vooral gekoppeld 
is aan een propaedeuse van een jaar. 
Een dergelijke propaedeuse mag niet 
ontaarden in een universitair brug 
jaar, dat té algemeen van aard is —dat 
zou ook de zin ontnemen aan de keu-
zepakketten van de eindexamens 
VWO-HAVO - en moet oriënterend 
en representatief zijn voor de geko-
zen richting. 
D'66 moedigt ten sterkste de ont-
wikkeling van multidisciplinaire en 
interdisciplinaire cursussen aan en 
de totstandkoming daarvan mits 
korter dan, of gelijk aan vier jaar, 
moet worden gestimuleerd. Ook 
zouden experimenten in de richting 
van de deltaclusters, steeds onder 
hetzelfde voorbehoud namelijk kor-
terdan of gelijk aan vierjaar, moeten 
worden uitgeprobeerd (dit zijn stu-
dierichtingen die zouden moeten 
voldoen aan de vraag aan meer alge-
meen vormende en/of maatschappij-
gerichte opleidingen). 

ST 



rol gelijkwaardig aan die van de in-
stellingen van WO te laten spelen. 

12.6. Bekostiging van het hoger On-
derwijs in het algemeen 
Iedere herstructurering van het ho-
ger onderwijs zal gezien de economi-
sche situatie moeten geschieden bin-
nen strakke financiële kaders. Ge-
zien immers de gigantische operaties 
die op stapel staan in onderwijsge-
bieden die voor veel grotere groepen 
van de bevolking van belang zijn - 
zoals de invoering van de nieuwe ba-
sisschool, de vernieuwing van het 
Voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld 
de Middenschool)enz.. —en die voor-
al verbetering van de situatie voor de 
kansarmen beogen, ligt de eerste 
prioriteit bij de besteding van on-
derwijsgelden voor D'66 niet in het 
hoger onderwijs. Binnen dit hoger 
onderwijs zijn er volgens D'66 vol-
doende redenen aanwezig om voor-
lopig het HBO te bevoordelen. Ge-
noemd mogen worden: de achter-
gebleven infrastructuur van het 
HBO (vergl. HBO-Raad met Aca-
demische Raad), de inschrijvingsbe-
perkingen bij het HBO, enz. 
Een reële minlijn voor het WO is 
derhalve vermoedelijk noodzakelijk, 
althans voor de voor onderwijs toe-
gewezen middelen. D'66 hecht groot 
belang aan het wetenschappelijk On-
derzoek, het toegepaste, maar voor-
al het zuivere, omdat daaruit de in-
strumenten voor innovatie afkomstig 
zullen zijn zonder welke de welvaart 
in dit land niet kan worden gewaar-
borgd. 
De wijze van financiering (zie hier-
boven) kan wel ter discussie komen. 

12.7. De Open Universiteit 
D'66 is voorstander van een zelf-
standige Open Universiteit, waarvan 
zij een nuttige onderwijsvernieu-
wende invloed op het bestaande WO 
verwacht naast de vervulling van de 
sociale doelstelling: het bieden van 
volwaardig tweede-kans onderwijs 
op tertiair niveau. D'66 meent dat de 
bestaande instellingen van weten-
schappelijk onderwijs de komende 
jaren de handen meer dan vol zullen 
hebben aan de inhoudelijke en de be-
stuurlijke herstructurering. Derhal-
ve is het voorlopig niet verstandig 
om het open hoger onderwijs aan de-
ze instellingen toe te vertrouwen, 
maar verdient het de voorkeur daar-
voor eerst een ,,niet-belaste" instel-
ling in het leven te roepen. Dat bete-
kent niet zonder meer dat deze i0-
stelling volledig nieuw van personeel 
zou moeten worden voorzien. Aan 
de huidige instellingen is voldoende 
enthousiaste staf te vinden, die op 
detacheringsbasis aan de Open Uni-
versiteit kan meewerken. De Open 
Universiteit vraagt dan alleen een 
betrekkelijk kleine vaste kern. 
Zo kunnen de resultaten op het ge-
bied van de onderwijsvernieuwing 
ook overdraagbaar gemaakt - en, 
gaandeweg ook reeds overgedragen 
- worden ten bate van de bestaande  

instellingen van wetenschappelijk 
onderwijs. 

13. Volwassenen-
educatie 
In paragraaf 2 is aangegeven dat D'66 
met kracht zal streven naar realise-
ring van een leerrecht voor ieder na 
beëindiging van de leerplicht. Dit 
leerrecht vindt zijn uitwerking in een 
stelsel van volwasseneneducatie 
(v.e.). Met dit begrip wordt het brede 
scala van voorzieningen bedoeld op 
het terrein van onderwijs, vorming 
en scholing voor volwassenen. 
Voorbeeldsgewijze moet gedacht 
worden aan dag/avondscholen (ge- 
meenschappen) AVO/VWO/ 
MEAO, de vele part-time opleidin-
gen in het lager/middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs, de open univer-
siteit, het schriftelijk en buiten-
schools mondeling onderwijs, de 
Centra voor Vakopleiding, het vor-
mingswerk, de volksuniversiteiten,  
etc.  Delen van de v .e. zijn onderge-
bracht bij verschillende ministeries, 
waaronder Onderwijs en Weten-
schappen, Sociale Zaken, CRM, 
Landbouw en Economische Zaken. 
De eerste drie ministeries trachten 
momenteel te komen tot nauwere 
interdepartementale samenwerking 
en afstemming van beleid ten aan-
zien van de v.e. 
De v.e. kent een aantal doelen: 
- Het bevorderen van gelijkwaardi-
ge kansen tot verder ontwikkeling en 
ontplooiing van volwassenen, 
-het scheppen van mogelijkheden 
voor om/her/bijscholing, 
- het inspelen op maatschappelijke 
behoeften die ontstaan door tech-
nologische innovatie en discrepan-
ties op de arbeidsmarkt, 
- het verminderen van de spanning 
op de arbeidsmarkt door via een 
systeem van educatief verlof het 
principe van wederkerende educatie 
te bevorderen, 
- het stimuleren van emancipatori-
sche tendenties in te onderscheiden 
groepen van de bevolking. 
Om deze doelen te bereiken is het 
noodzakelijk dat er een zeer geva-
rieerd en flexibel patroon van voor-
zieningen bestaat dat qua spreiding, 
kosten en didaktiek optimale moge-
lijkheden biedt voor volwassenen. 
De huidige situatie van de v.e. wordt 
o .a. gekenmerkt door een gebrek aan 
samenhang op velerlei niveau's. 
Allereerst zien we op beleidsniveau 
dat de v.e. versnipperd is over vele 
ministeries. In de wettelijke regelin-
gen en de wijze van subsidiëring is 
bovendien sprake van een onaan-
vaardbaar gebrek aan eenduidigheid 
en harmonie. 
Op het niveau van de instellingen 
zien we evenzeer gebrek aan samen-
hang, hoewel ook loer positieve ge-
luiden te horen zijn. 
Eén van de manieren om de samen-
hang te vergroten is te bevorderen 
dat de door de in 1980 opgeheven  

adviescommissie Bevordering Plaat-
selijk Educatieve Netwerken voor-
gestelde educatieve centra voor 
volwassenen tot stand komen. 
Deze centra zouden vooral een 
functie kunnen vervullen ten aanzien 
van het verstrekken van informatie 
aan de deelnemers, het stimuleren 
tot deelname en het bevorderen van 
overleg en samenwerking tussen de 
participerende instellingen op het 
terrein van de v.e. 
Verder bestaan er nog duidelijk witte 
plekken op de kaart van de v .e. 
Vooral voor volwassenen met zeer 
weinig opleiding zijn er te beperkte 
mogelijkheden voor verdere educa-
tie. Ook bestaan er grote lacunes op 
het terrein van de beroepsscholing. 
Volwassenen die part-time onder-
wijs op het niveau van lbo of mbo 
willen volgen, kunnen dit maar zeer 
gedeeltelijk realiseren. 
D'66 rekent het tot haartaak om inde 
komende regeerperiode enkele van 
de belangrijkste knelpunten in de 
v.e. tot een oplossing te brengen. 
Allereerst dient gestreefd te worden 
naar grotere departementale een-
heid. Een binnen Onderwijs en We-
tenschappen te creëren direktoraat 
generaal voor de volwassenenedu-
catie, waarin onderdelen van andere 
ministeries op het terrein van de v .e. 
zijn ondergebracht, verdient de 
voorkeur. 
Een speciaal verantwoordelijke be-
windsman/vrouw voor de v.e. ligt 
dan in de rede, tenminste totdat de 
volwasseneneducatie binnen 0 en W 
duidelijk gestalte heeft gekregen. 
Ook dient de volwasseneneducatie 
wettelijk verankerd te worden. Dat 
kan door in bestaande wetten aan-
dacht te schenken aan de volwasse-
neneducatie, maar het ligt wellicht 
meer voor de hand, een aparte wet 
op de v .e. te maken. In die wet dient 
de overheid zich instrumenten te 
verschaffen om de doelen van de v.e. 
te realiseren. In de wettelijke rege-
ling van de v.e. zal opgenomen 
moeten worden hoe betrokkenen en 
hun organisaties ingeschakeld moe-
ten worden bij de planning van voor-
zieningen. Een systematiek als nu 
ten aanzien van de planprocédure 
voortgezet onderwijs geldt (minus de 
knelpunten die daarin te signaleren 
zijn) is denkbaar. Een adviserende 
rol van de gemeente ligt voor de 
hand. 
Op het terrein van de voorzieningen 
streeft D'66 naar een uitgebouwd 
stelsel van tweede-weg-onderwijs: 
van alfabetisering tot open universi-
teit dienen en voor alle volwassenen 
bereikbare voorzieningen te be-
staan. Daarbij behoeft niet in de eer-
ste plaats gedacht te worden aan 
nieuwe voorzieningen, als wel aan de 
verruiming van mogelijkheden van 
bestaande voorzieningen. Daarom 
hebben de initiatieven op het terrein 
van open onderwijs, waaronder die 
open school en open universiteit, 
voor D'66 vooral een funktie Ier ver-
nieuwing van bestaande werksoor-
ten. Uitbreiding van de bestaande 
scholen (gemeenschappen) voor 
dag/avondonderwijs avo/vwo/meao 
voor volwassenen met beroepson-
derwijs (ibo en mbo) - ook in de 2-
cycli-struktuur - is noodzakelijk. 
Het verdient voorts sterke overwe-
ging om in de daarvoor in aanmer-
king komende stedelijke gebieden 
basisscholen voor volwassenen door  

het Rijk te subsidiëren. Ervaringen, 
opgedaan in een dergelijke instelling 
te Amsterdam, hebben uitgewezen 
dat dergelijk onderwijs uiterst be-
langrijk is voor de integratie van be-
paalde culturele groepen in onze sa-
menleving. 
De huidige praktijk, waarbij de 
meeste docenten in de vorm van 
parttime functies boven een reeds 
bezette full-time functie in hetjonge-
renonderwijs, werkzaam zijn in de 
volwasseneneducatie is, mede gelet 
op het grote tekort aan arbeidsplaat-
sen in het onderwijs, steeds minder 
aanvaardbaar geworden. Daarbij 
maakt de ontwikkeling in de volwas-
seneneducatie het steeds noodzake-
lijker dat de docenten hiertoe aparte 
scholing ontvangen. Er moet een 
wisselwerking tussen volwassene-
neducatie en het jongerenonderwijs 
tot stand komen, waarbij in het jon-
gerenonderwijs het perspectief naar 
de volwasseneneducatie een belang-
rijke plaats krijgt. Voor de volwas-
seneneducatie is de aansluiting op 
het jongerenonderwijs van groot be-
lang. 
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Em  ck vcn 
vrouwen en mannen 
Emancipatie is een persoonlijk en 
maatschappelijk proces van veran-
dering en groei, dat moet leiden tot 
een grotere keuzevrijheid van vrou-
wen en mannen om individueel en 
gezamenlijk vorm en inhoud te geven 
aan leven en samenleven. 
Het streven naar emancipatie vorm 
een essentieel onderdeel van de 
D'66-doelstellingen. 
De positie van vrouwen ten opzichte 
van emancipatie-mogelijkheden is, 
ondanks een toenemende bewust-
wording, minder gunstig dan die van 
mannen. De wortels van haar achter-
stelling - nl. geringere waardering 
voor alle andere menselijke vermo-
gens van vrouwen dan die van het 
baren en zogen - werken nog steeds 
door in de opbouw en organisatie van 
de samenleving. Zij zijn zichtbaar in 
alle groeperingen, zoals de geestelijk 
en lichamelijk gehandicapten, cultu-
rele minderheden. 
De ook in Nederland (nog) geldende 
scheiding in vrouwenwerk en man-
nenwerk bracht vroeger en brengt 
ook nu in vele gevallen nadelige ge-
volgen met zich mee voor vooral 
vrouwen inzake ontwikkeling, op-
leiding, inkomen, macht en vrije tijd. 
De verzorgende werkzaamheden 
van alle dag worden in de meeste 
gevallen toebedeeld aan vrouwen, 
gehuwd of ongehuwd, met kinderen 
of zonder kinderen. Deze verzor-
gende werkzaamheden zijn vrijwel 



onzichtbaar, laaggewaardeerd en Hierom zal b'66 er voor pleiten, alle 
onbeloond. Zij tellen niet mee in het overheidsmaatregelen expliciet te 
nationaal inkomen, toetsen aan hun effekten voor de 
Het bewust of onbewust vasthouden emancipatiedoelstellingen. 
aan en cultiveren van traditionele Daarbij kan zich het gevaar voor- 
rollen en taken van vrouwen en doen, dat emancipatie-eisen worden 
mannen staan daarbij een doorbre- gesteld aan (nog) niet geëmancipeer- 
king van de achterstelling in de weg de situaties. In zulke gevallen moet 
en belemmeren gen volledige ont- worden voorzien in overgangsmaat- 
plooiing van beide sexen. regelen. 
Vanuit deze gedachten wil D'66 ver- De bestaande Organisatie van de sa- 
nieuwing realiseren., , menleving, inclusief de instituties, 
De rol van de overheid in het eman- vormt intussen een weerslag van de 
cipatieproces is van groot belang, ongelijke posities van vrouwen en 
Een veelheid van samenhangende mannen. Dit klemt te meer daar het 
overheidsmaatregelen is nodig om systeem zelf een belangrijk gegeven 
een evenwichtige ontwikkeling te is bij de voor emancipatie noodzake- 
bevorderen. lijke herverdeling van kansen en 
Deze maatregelen dienen te zijn ge- werkzaamheden. 
richt op: D'66 realiseert zich, dat voor de ba- 

gelijke ontwikkelings- en onder sis van deze herverdeling een princi- 
ijskansen voor meisjes en jongens, piële keuze moet worden gedaan; nl. 

vrouwen en mannen; deze kansen tussen enerzijds het _geschikt ma- 
dienen niet alleen kwantitatief, maar ken" van mensen voor de opbouw en 
ook kwalitatief gelijk te zijn (niveau, organisatie van de samenleving zoals 
type, vakken) 1. die nu is, en anderzijds het ,,geschikt 
- gelijke kansen op deelname aan maken" van de samenleving voor 
alle sektoren en alle niveaus van de mensen, vrouw of man. 
betaalde arbeid; De algemene doelstellingen van D'66 
- gelijke verdeling van de overige laten hier geen ruimte voor twijfel. 
taken in de samenleving, inclusief de Wel moet er naar worden gestreefd, 
huishoudelijk-verzorgende; 1  dat over de aanpassing van de sa- 
- gelijke kansen op deelname aan de menleving zo veel mogelijk, ook nu, 
verschillende niveaus in besluitvor- door vrouwen en mannen gelijkelijk 
mingsprocessen. en samen wordt besloten. 
Het emancipatieproces van vrouwen 
en mannen is een zaak die de gehele Enkele concrete beleidsvoorne 
samenleving aangaat. De te nemen mens 
maatregelen moeten dan ook zo veel - 

mogelijk op beide sexen betrekking algemeen 
hebben. Wel rechtvaardigen de  on  - D'66 rekent het emancipatiebeleid 
evenwichtige ontwikkelingen in het tot één van haar prioriteiten. Dit be- 
verleden én faktoren die onvrijheden tekent dat dit beleidsfacet wordt op- 
van hetzij vrouwen hetzij mannen genomen in het continue proces van 
meer in het bijzonder in de hand heb- afweging van waarden en geldsbe- 
ben gewerkt, het nemen van speci- steding bij de bepaling van het totale 
fiek op een van beide sexen gerichte beleid en hierin geen ondergeschikte 
maatregelen.-  rol zal spelen. - - 

Gezien de relatief ongunstige positie Om dit tot uitdrukking te brengen 
van vrouwen ten opzichte van haar zal D'66 pleiten voor een toevoeging 
emancipatie-mogelijkheden zullen aan wetsvoorstellen en andere be- 
die maatregelen die meerin het bij- leidsvoornemens, welke de effekten 
zonder op - vrouwen zijn gericht, hiervan voor de emancipatie-doel- 
vooralsnog een - hogere prioriteit stellingen beschrijft. 
hebben dan maatregelen gericht op - D'66 zal pleiten voor de instelling 
de emancipatie van mannen. - van een minister voor Emancipatie- 
Dit neemt intussen niet weg dat zaken, bij voorkeur in het kader van 
emancipatie-aktiviteiten, opgeno- Algemene of Sociale Zaken. Onder- 
men door mannen zelf, aanmoedi- brenging van emancipatiebeleid bij 
ging en steun verdienen. Ook moeten welzijnsbeleid ziet zij als niet vol- 
maatregelen en omstandigheden doend rechtdoend aan de essenties 
worden geschapen om af te komen van het emancipatieproces. 
van de vooral voor mannen geldende De minister voor Emancipatiezaken 
prestatiedwang. zal in de eerste plaats een coördine- 
D'66 erkent, dat emancipatiebeleid rende taak hebben, waarin begrepen 
bij vrijwel alle beleidsonderdelen een de bevoegdheid beleidsvoornemens 
rol speelt en als zodanig en in onder- van collega's in een vroeg stadium te 
linge samenhang daar gestalte moet toetsen aan de algemene emancipa- 
krijgen. -  tie-doelstellingen. Voorts voert deze 
Ondanks de invoering van speciale minister het beleid terzake van spe- 
instituties voor behoeften- en cifieke emancipatie-aktiviteiten en 
problemen inzake emancipatie- emancipatie-werk. Hiertoe dient de 
vraagstukken, heeft een dergelijke minister te beschikken over een goed 
integratie in beleid en beleidsplannen toegeruste ambtenarenstaf en een 

- nog onvoldoende plaatsgevonden, adequaat budget. 
Het gevaar bestaat dat dergelijke in- - Het grote gewicht dat D'66 aan 
stituties integendeel een zg. alibi- adviezen van de (toekomstige) 
funktie krijgen. Emancipatieraad toekent, zal hieruit 

blijken -dat binnen drie maanden na 
het verschijnen van een advies een 

- officiële reaktiè wordt gegeven door 
de betrokken bwindsperso(o)n(en). 
De Emancipatieraad dient overigens 
te beschikken over een goed toege-
ruste ambtenarenstaf. - 

- Om de keuzevrijheid te bevorde-
ren, wil D'66 zo spoedig mogelijk het 
beginsel van individualisering in de 
wetgeving doorvoeren, zonder on-
derscheid naar geslacht of leefvorm. 
Hierbij geldt prioriteit voor de so-
ciale en fiscale wetgeving. 

(organisatie van) emancipatie-aktivi-
teiten en -werk 
- In het kader van decentralisatie 
van sociaal-cultureel werk- wil D'66 
vooralsnog een aparte rijksbijdrage-
regeling voor emancipatieaktivitei-
ten en emancipatie-werk handhaven. 
Dit, om te bereiken dat deze aktivi-
teiten en werksoort overal in het land 
kunnen worden gerealiseerd en geen 
regionale of plaatselijke ongelijkhe-
den en ontwikkelingsmogelijkheden 
ontstaan. 

- 

- In het kader -van de (toekomstige) 
anti -s ekse-di scri mi natie wetgeving 
wil D'66 een goede controle op de 
naleving hiervan. Zij streeft naar de 
instelling van een commissie die ver-
gaande controlerende en sanctione-
rende bevoegdheden heeft. 
- Onderzoek naar knelpunten met 
betrekking tot emancipatie zal wor-
den gestimuleerd en waar nodig op-
gezet. Hierbij wordt m .n. ook ge-
dacht aan onderzoek naar selectie 
van thema's en (het voorkomen van) 
seksero-tsereotyperingen in reclame 
en media. - - - 

In het kader van het emancipatie-on-
derzoek wordt gestreefd naar een 
centraal coördinatiepunt, dat tevens 
onderwijs en voorlichting stimuleert 
rond emancipatie en beleid. - 

gelijke kansen in het onderwijs - 

Het onderwijs  blijkt, naar inhoud en 
systeem, de gescheidenheid van 
vrouwen en mannen in (toekomstige) 
rol en bezigheden én de verschillen 
in waardering eerder -  te bevestigen 
dan te doorbreken. De keuzes die 
meisjes - en jongens in, het onderwijs 
-(kunnen) doen -worden, veelal ge-
steund door school- en thuisomge-
ving, nog in aanzienlijke- mate be-
paald door traditionele toekomst- 
verwachtingen. Belemmeringen 
voor een individuele ontplooiing, 
ongeacht sekse, zijn in het onderwijs 
onvoldoende geproblematiseerd. 
Pedagogische consequenties- krijgen 
nog te weinig aandacht. De zelfred-
zaamheid van jongens is  by.  geringer 
dan die van meisjes. Terwijl meisjes 
zich beperken tot opleidingen en 
vakken die niet in strijd lijken te zijn 

• met de traditionele gevolgen van het 
vrouw-zijn. Het moment waarop 
meisjes keuzes moeten doen, is 

- daarbij geen onbelangrijke faktor. 
Voor het inhalen van onderwijs-
achterstanden van vrouwen kunnen 
diverse vormen van volwassenen-
edukatie van groot belang zijn. 
Mede in dit licht wil D'66: - 

- dat basis-vaardigheden met be-
trekking tot verzorging van zichzelf 
en anderen, -bij voorkeur reeds in het 
elementair onderwijs, als vak wor- 
den opgenomen. - 

- dat meisjes worden gestimuleerd 
niet-traditioneel-vrouwelijke oplei-
dingen en vakken te volgen. 

- dat gestreefd wordt naar een (cv. 
tijdelijke) uitbreiding van verplichte 
vakken in het onderwijs. 
- dat het vak ,,emancipatie en On-
derwijs", inclusief de pedagogische 
aspekten en consequenties, wordt 
opgenomen als verplicht onderdeel 
van opleidingen, na- en bijscholings-
cursussen voor onderwijsgevenden, 
schooldekanen, schoolbegeleiders 
en beroepskeuzevoorlichters. 
- dat prioriteit wordt gegeven aan 
vormen van volwassenen-onderwijs 
als die van Open School en Open 
Universiteit. - 

Zie voorts hoofdstuk (onderwijs)- 

gelijke kansen op deelname aan be- 
taalde arbeid en gelijke verdeling van - 

de overige taken in de samenleving 
Ook in de betaalde arbeid bestaat een 
nog sterke gescheidenheid tussen 
vrouwenwerk en mannenwerk. 
Vrouwenwerk blijkt te zijn gecon-
centreerd in slechts enkele sektoren, 
m .n. verzorging en dienstverlening, 
en op de lagere niveaus. De werk-
loosheid onder vrouwen is relatief 
erg hoog en stijgt sneller dan die on-
der mannen. Wanneer vrouwen 
deelnemen aan de arbeidsmarkt, 
blijft veelal de traditionele taakver-
deling binnenshuis bestaan, hetgeen 
leidt tot een dubbele belasting van 
vrouwen. 
Deelname aan diverse vormen van 
vrijwilligerswerk, inclusief het poli-
tieke werk, levert voor vrouwen - 
gezien het ontbreken van een band 
met betaald werk én de dubbele be-
lasting - meer problemen op dan 
voor mannen. 1 - 

— Juist bij de verdeling van werk-
zaamheden is in het verleden een 
grote onevenwichtigheid ontstaan. 
Met alle gevolgen voor de verdeling 
van inkomens. Gewaakt moet echter 
worden, dat door -onevenwichtige 
maatregelen bedoeld om eed gelijke 
verdeling te bevorderen, nieuwe on-
rechtvaardigheden ontstaan. 
Mede in dit licht wil D'66: - 

- streven naar een algemene ar-
beidstijdverkorting, met tevens uit-
breiding van de bedrijfstak, m.n. 
voor de verkrijging van goederen en 
diensten. 
-- dat voor de korte en middellange 
termijn diverse vormen van deeltijd-
arbeid worden gestimuleerd. Priori-
teit geldt hierbij voor sektoren en ni-
veaus die tot nu toe vooral door 
mannen worden bezet, enerzijds om 
mannen de gelegenheid te geven aan 
huishoudelijk en verzorgende arbeid 
deel te nemen, anderzijds om vrou-
wen de gelegenheid te bieden buiten - 

de traditioneel vrouwelijke funkties - 

en beroepen te komen, - - 

- rechtspositie, arbeidsvoorwaar-
den en promotiekansen van deeltijd-
arbeid gelijkschakelen met die van 
volletijdarbeid - 

- onderzoek naar de mogelijkheden 
om volletijdfunkties te splitsen, 
waaronder begrepen de bij deze 
funkties - behorende bevoegdheden 
en macht. 
- overwegen om in die sektoren en 
op die niveaus van betaalde arbeid - 

waar een ernstige ondervertegen-
woordiging van vrouwen blijkt, waar 
nodig en wenselijk tijdelijk een voor-
keursbehandeling voor vrouwen toe 
te passen. Onderzoek moet worden 
bevorderd over de vraag op welke 
wijze en met welke (oplopende) per-
centages een systeem van quotering 



kan bijdragen tot een doorbreking 
van betaalde vrouwen- en mannen-
arbeid. 
- trainingen en cursussen voor die-
genen die op latere leeftijd hun (her) 
intrede doen op de arbeidsmarkt. 
- beperking van overwerk en stre-
ven naar een aflopend wettelijk 
maximum van de arbeidstijd. 
- rekening houden in het kader van 
de ontwikkelingen rond het begrip 
,passende arbeid'' met de voorlopig 

nog beperkte mobiliteit van vrouwen 
- een bepaald percentage,  by.  30%, 
van de gelden voor werkloosheids-
bestrijding reserveren voor werkloze 
vrouwen 
- met internationale partners over-
leg openen over de vraag of en op 
welke wijze de waarde van huishou-
delijke arbeid in de berekening van 
het nationaal inkomen kan worden 
opgenomen. 
- kennis en ervaring, opgedaan in 
het vrijwilligerswerk, meewegen bij 
selektie, inschaling en salariëring 
van een betaalde arbeidsplaats. 
- waarborgen van de bescherming 
van de persoonlijke en sociale funk-
tie  van het (recht op) ouderschap en 
opvoederschap in de wetgeving. Ou-
ders en opvoeders, onder wie begre-
pen de alleenstaande ouders en die 
ouders die hun kinderen niet tot de 
dagelijkse verzorging hebben, moe-
ten in staat worden gesteld voor hun 
kinderen te zorgen, om. door ouder-
schapsverlof, verlof bij ziekte van 
kinderen en zonodig aangepaste 
werktijden. Deze verlofregelingen 
dienen gelijkelijk over vaders en 
moeders te worden verdeeld. 
- uitbreiding van het (medische) 
zwangerschapsverlof tot min. 4 
maanden 
- dat opvang van kinderen beneden 
de leerplichtige leeftijd én buiten-
schoolse opvang in beginsel tot de 
basisvoorzieningen behoren. Hierbij 
zullen inspraak door de ouders en 
begeleiding van de ouders een be-
langrijk onderdeel dienen te zijn. 
Voor deze opvang kan een financiële 
tegemoetkoming van de ouders wor-
den gevraagd op basis van het draag-
krachtbeginsel. 
- Wanneer in afwachting van een 
basisvoorziening kinderopvang, 
prioriteiten moeten worden gesteld, 
zal niet alleen het betaald werken 
van de ouders, maar ook behoefte en 
noodzaak van ontplooiing op andere 
wijze als criterium gelden. 
Zie voorts hoofdstuk (Sociaal Eco-
nomisch Beleid) 

gelijke kansen op deelname aan de 
verschillende niveaus in besluitvor-
mingsprocessen 
Deelname aan besluitvorming is, ook 
over vrouwen en mannen,  ongelijk 
verdeeld. Dit hangt samen met de 
ongelijke verdeling van taken en be-
zigheden, maar ook met traditionele 
beelden van hoe mannen (moeten) 
zijn en hoe vrouwen (moeten) zijn. 
Mede tegen dit licht wil D'66: 
- aanpassing van vergadertijden zo- 

danig, dat het combineren van huis-
houdelijke en verzorgende werk-
zaamheden met het funktioneren in 
besluitvormingsorganen mogelijk 
wordt. 
- aanpassing van vergadertechnie-
ken zodanig, dat drempels worden 
weggenomen voor deelname van 
vrouwen - - 

- onderzoek naar andere mogelijk-
heden de geringe deelname van 
vrouwen aan de besluitvorming op te 
heffen en vrouwen tot deelname te 
stimuleren. 

Tenslotte: 
- vrouwen van buitenlandse werk-
nemers c.q. culturele minderheden 
behoeven speciale aandacht. Hierbij 
dient aansluiting te worden gezocht 
bij het cultuurpatroon van het land 
van herkomst, zonder echter de in-
ternationale overeenstemming over 
de (wortels van de) positie van 
vrouwen uit het oog te verliezen. 
Deze vrouwen hebben recht op een 
eigen verblijfstitel, onafhankelijk 
van de verblijfsvergunning van hun 
echtgenoten. 
- In de projekten en programma's in 
het kader van ontwikkelingssamen-
werking dient steeds aandacht te 
worden geschonken aan de positie 
van vrouwen én aan de effekten van 
projekten en programma's hiervoor. 
- Om te voorkomen dat ambtenaren 
met buitenlandse dienst, werkers in 
ontwikkelingslanden e.d. met tradi-
tionele, westerse beelden en opvat-
tingen de projekten en programma's 
uitvoeren en begeleiden, streeft D'66 
er naar, dat in hun opleidingen en 
voorbereiding deze beelden ter dis-
kussie worden gesteld en de interna-
tionale ontwikkelingen ten aanzien 
van emancipatie-vraagstukken als 
thema worden opgenomen. 

Congresstuk ECD 3 

Tekstvoorstel ter vervanging van 
Deel 3 

Hoofdstukken 1 en 2 van het be-
leidsprogramma 

Hoofdstuk 1 

sociaai Ekohomisch 
Be le id 

L In le id ing 
De Nederlandse economie bevindt 
zich in een uiterst zorgelijke toe-
stand. De officiële geregistreerde 
werkloosheid schommelt reeds een  

aantal jaren in de buurt van de 
200.000 en vertoont de neiging om 
geleidelijk aan verder te stijgen. 
De situatie is echter nog veel erger 
dan het cijfer van de geregistreerde 
werkloosheid doet vermoeden. Zo 
zijn vele Nederlanders als gevolg van 
de slechte arbeidsmarktomstandig-
heden in de WAO en AAW terecht 
gekomen en zijn er veel Nederlan-
ders die graag zouden willen gaan 
werken, maar zich als gevolg van de 
slechte mogelijkheden niet laten re-
gistreren op de arbeidsbureaus (bv. 
vrouwen). Alles bij elkaar zullen er 
zo'n 500.000 Nederlanders door de 
omstandigheden gedwongen werk-
loos zijn. 
Het werkgelegenheidsprobleem 
heeft behalve een getalsmatige ook 
een belangrijk kwalitatieve dimen-
sie. De kwaliteit van de bestaande 
arbeidsplaatsen laat vaak nog veel te 
wensen over. Niet alleen moet veel 
werk onder zeer ongunstige fysieke 
omstandigheden plaatsvinden, daar-
naast hebben de verregaande ar-
beidsverdeling en schaalvergroting 
van de produktieprocessen ook veel 
arbeidsplaatsen onaantrekkelijk ge-
maakt. 
Dat is een van de factoren die het 
relatief grote aantal onvervulde va-
catures verklaart en de demotivatie 
en het hoge ziekteverzuim van groe-
pen wèrknemërs. 
Deze arbeidsmarktproblemen heb-
ben er in belangrijke mate toe bij ge-
dragen dat de omvang van de collec-
tieve sector (overheid +sociale ver-
zekeringen) de afgelopen jaren sterk 
is toegenomen. In de jaren zeventig 
was het overgrote deel van de eco-
nomische groei benodigd om de groei 
van de collectieve uitgaven te finan-
cieren. Als gevolg van de lage eco-
nomische groei, het grote aantal uit-
keringsgerechtigden en de toene-
mende maatschappelijke weerstand 
tegen belasting- en premie-verhogin-
gen wordt het steeds moeilijker om 
het groeiende aandeel van de collec-
tieve sector te financieren. Het lijkt 
erop, dat er thans grenzen aan de 
groei van dit deel van de verzor-
gingsstaat zijn bereikt. 
De ongunstige toestand op de ar-
beidsmarkt en de moeilijk te beheer-
sen groei van de verzorgingsstaat 
hangen voor een groot deel samen 
met de slechte resultaten van de 
meeste Nederlandse bedrijven. Zo-
wel op binnenlandse als buitenlandse 
markten wordt reeds jaren lang ter-
rein verloren. Veel bedrijven kunnen 
het niet tegen buitenlandse  concur-
renten bolwerken op het gebied van 
de prijsconcurrentie. Maar ook an-
dere factoren spelen een belangrijke, 
soms zelfs doorslaggevende rol. De 
kwaliteit, de service, levertijden, fi-
nancieringsvoorwaarden en de 
uniekheid van produkten zijn op be-
paalde markten van groter belang 
dan de prijs alleen. Er zijn aanwijzin-
gen dat het Nederlandse bedrijfsle-
ven door gebrek aan vernieuwings-
gezindheid op nieuwe en groeiende 
markten kansen heeft laten liggen. 
Dat is op zich al voldoende om te 
pleiten voor vernieuwing van het be-
drijfsleven maar er is meer. Daarbij 
moet in de eerste plaats worden ge-
dacht aan de sterie groei van de be-
roepsbevolking die in de jaren tach-
tig wordt verwacht. De komende ja-
ren zullen per jaar 40 a 50 duizend 
mensen om nieuwe banen vragen. In  

die vraag kan alleen voorzien wor-
den - (endan nog maar gedeeltelijk) 
als er voldoende bedrijven in groei-
sectoren komen. 
In de tweede plaats moet worden be-
dacht dat Nederland een zeer ongun-
stige economische structuur bezit. 
Veel bedrijven maken produkten die 
erg gevoelig zijn voor concurrentie 
van minder ontwikkelde landen. Het 
zal in de praktijk ondoenlijk blijken 
tegen deze concurrentie van lage ar-
beidskosten weerstand te bieden. 
Maar het is ook met het oog op het 
streven naar -een betere internatio-
nale arbeidsverdeling onwenselijk 
ons tegen deze concurrentie te ver-
zetten. 
Ook het zeer energie-intensieve ka-
rakter van vele produktieprocessen 
zal in toenemende mate voor 
problemen gaan zorgen. 
Vanaf de jaren zestig hebben zich in 
Nederland vele bedrijven gevestigd, 
die gebruik maken van het toen 
goedkope aardgas. Veel van deze 
produkten maken thans nog deel Uit 
van ons exportpakket. In de toe-
komst zullen deze bedrijven echter 
energie moeten gaan importeren, 
omdat het aardgas geleidelijk aan op-
raakt. Tegelijkertijd zullen dan 
aardgasopbrengsten uit het buiten-
land opdrogen. Dat zal tot gevolg 
hebben dat ernstige betalingsbalans-
problemen ontstaan, als tenminste 
niet nieuwe, hoogwaardige export-
produkten zijn ontwikkeld, die min: 
der energieverbruik met zich mee-
brengen. 
Oplossingen voor de hierboven be-
schreven problemen bestaan wel, 
maar zijn alleen te bereiken als in 
onze maatschappij voor een langere 
termijn overeenstemming wordt be-
reikt over doelstellingen, middelen 
en randvoorwaarden van het te voe-
ren beleid. 
D'66 is van mening dat de komende-
jaren de oplossing van de gedwongen 
werkeloosheid centraal moet staan 
bij het sociaal-economische beleid. 
Wij zijn van mening dat iedereen die 
daartoe lichamelijk en geestelijk in 
staat is, het recht heeft op betaald 
werk. Het benadrukken van dit recht 
houdt niet in dat wij niet kritisch 
staan t.o.v. de centrale rol van de 
betaalde arbeid in onze samenleving. 
D'66 vindt dat bij ons huidige, uit-
bundige welvaartsniveau, menselij-
ke zelfontplooiing zelfs in toene-
mende mate gevonden zal kunnen en 
moeten worden in activiteiten buiten 
het (betaalde)  werk, in de zgn. , ,for-
méle sector". Het moet voor een ie-
der die daar behoefte aan heeft ook 
mogelijk zijn een deel van zijn tijd 
actief door te brengen in de zgn. 
,,informele sector." In dit verband 
kan worden gedacht aan huishoude-
lijk werk en hobbies, maar ook aan 
activiteiten gericht op het welzijn 
van de medemens. 
Behalve het realiseren vanoptimale 
participatiemogelijkheden in alle 
betaalde en onbetaalde activiteiten is 
het van groot belang, dat veel van de 
in het verleden met veel moeite op-
gebouwde collectieve voorzieningen 
in stand worden gehouden. Dit stre-
ven houdt niet in, dat alle voorzie-
ningen in hun bestaande omvang ge-
handhaafd moeten blijven. Wij zijn 
van mening, dat het onjuist is de be-
staande voorzieningen van de col-
lectieve sector bij voorbaat buiten 
iedere discussie te plaatsen. De be- 



staande uitgaven moeten kritisch op 
hun oorspronkelijke doelstellingen 
worden getoetst, doorvoering van 
bevredigender alternatieven mag 
niet stuiten op het argument van 
,,verkregen rechten". 
D'66 is van mening, dat het op so-
ciale gronden niet alleen verant-
woord, maar ook noodzakelijk is 
t.a.v. bepaalde, collectieve voorzie-
ningen het profijtbeginsel in sterkere 
mate toe te passen. 
Om meer arbeidsplaatsen, meer vrij 
besteedbare tijd en selectieve hand-
having van de collectieve voorzie-
ningen te realiseren, is in de eerste 
plaats een beleid nodig dat is gericht 
op een seleëtief herstel van onze 
economie in het algemeen en van on-
ze industrie in het bijzonder.  
Fen  dergelijk, p selectieve expansie 

n de industrie gericht beleid moet 
plaats vinden met inachtneming van 
de doelstellingen die gelden op het 
gebied van het milieu, de ruimtelijke 
ordening, het gebruik van grond-
stoffen, de kwaliteit van de arbeid en 
de internationale arbeidsverdeling. 
Gegeven deze randvoorwaarden de 
verwachte groei van de beroepsbe-
volking'en de zeer slechte toestand 
waarin het bedrijfsleven momenteel 
verkeert, kan niet worden verwacht 
dat de komende jaren voldoende 40-
urige arbeidsplaatsen zullen worden 
geschapen. 
D'66 is van mening, dat het onjuist is 
op de huidige, nieuwe economische 
problemen te reageren met oude op-
lossingen. Dat houdt in, dat wij crea-
tie van werkgelegenheid door het 
stimuleren van hoge economische 
groei afwijzen. Hoge groeipercenta-
ges zullen de welvaart in ons land 
eerder verlagen dan verhogen. Maar 
dat betekent ook, dat wijde groei van 
de werkgelegenheid in de collectieve 
sector niet wensen af te stemmen op 
let verwachte aanbod van arbeid. 

Ook hier geldt, dat méér niet altijd 
béter is. D'66 vindt dat het probleem 
van de huidige en de dreigende, toe-
komstige werkloosheid grotendeels 
moet worden opgelost door verde-
ling van het werk. De jaren tachtig 
moeten o.i. in het teken staan van 
een grootscheepse creatie van deel-
tijdbanen. 
Het sociaal-economische beleid dat 
D'66 voorstaat, bestaat uit een aantal 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
onderdelen. Noodzakelijke voor-
waarden voor het financiële herstel 
van het bedrijfsleven en de financie-
ring van de vernieuwing van onze 
industriële structuur moeten worden 
geschapen via het macro-economi-
sche beleid. De consequenties van 
het door ons voorgestane macro-
economische beleid voor de per-
soonlijke inkomens zijn nogal ingrij- 
pend, ook voor de lagere inkomens. 
Dat maakt het extra noodzakelijk om 
te streven naar een rechtvaardiger 
inkomensverdeling. Wij pleiten 
daarom voor een ingrijpend, met 
nieuwe instrumenten toegerust in-
komensbeleid. Zelfs om matige eco- 

nomische groeipercentages te berei-
ken is een middellange termijnbeleid 
nodig, dat gericht is op een selectie- 
ve, stelselmatige vernieuwing van 
onze economie. Daarom moet een 
actief vernieuwend structuurbeleid 
gevoerd worden. Het is in een tijd 
van grote werkloosheid van groot 
belang, dat de arbeidsmarkt goed 
werkt. Dat is momenteel helaas niet 
het geval en in de toekomst dreigen 
de problemen door een verslechte-
rende aansluiting van vraag en aan-
bod nog groter te worden. Omdat de-
ze problemen snel opgelost moeten 
worden en daarnaast een omvangrij-
ke creatie van deeltijdbanen moet 
plaatsvinden is een geïntensiveerd 
en uitgebreid arbeidsmarktbeleid een 
van de hoekstenen van het door ons 
voorgestane beleid. 
D'66 is van mening, dat de produktie 
van goederen en diensten qua hoe-
veelheid, samenstelling en produk-
tiewijze zoveel mogelijk moet aan-
sluiten bij de behoeften van de bur-
gers. Omdat in onze samenleving de 
consument nog te veel verkeert in de 
situatie dat er wordt beslist voor 
hem, over hem en zonder hem, is een 
beleid nodig dat zijn positie versterkt 
tegenover de overheersende rol van 
de producent. 
Voorstellen voor een dergelijk beleid 
doen wij in het hoofdstuk 
consumentenbeleid. 
D'66 heeft geen behoefte aan het 
doen van dogmatische uitspraken 
over de wenselijke economische or-
de. Wel willen wij aangeven hoe o.i. 
het economisch bestel gedemocrati-
seerd moet worden en wat de gevol-
gen van het door ons voorgestane 
sociaal-economische beleid zijn voof 
de bestaande economische orde. 

H. Economische orde  
II.  1. Bij het zoeken naar de meest 
bevredigende orde, gaat het erom 
een beslissingsstruktnur te ontwik-
kelen, die maakt dat de uitkomsten 
van het ekonomische proces zoveel 
mogelijk aansluiten bij de wensen 
van de burgers. D'66 streeft ernaar 
dat de beslissingen worden genomen 
in het kader van een demokratische 
markteconomie. 
112. 
Er moet een fundamentele demokra-
tisering van de arbeidsverhoudingen 
plaatsvinden, waarbij het traditio-
nele, beginsel van de ondergeschikt-
heid in de arbeidsverhouding wordt 
afgeschaft.  
II  2.1.' 
De produktie dient plaats te vinden 
in gedemokratiseerde partikuliere 
bedrijven, waarin alle mensen ge-
lijkwaardig zijn en op basis van me-
deverantwoordelijkheid een bijdrage 
leveren aan de arbeidsgemeenschap. 
Daartoe krijgt 'de personeelsverte-
genwoordiging in middelgrote en 
grote ondernemingen in het alge-
meen het medebeslissingsrecht voor 
alle ingrijpende besluiten over het  

ondernemingsbeleid en de benoe-
ming' van de direkteuren. Alleen 
aandeelhouders, die zich voor een 
langere tijd kontraktueel aan de on-
derneming verbinden (bijv. 5 jaar) 
mogen invloed op de besturing van  
de onderneming uitoefenen. Aan-
deelhouders en personeel oefenen 
daarbij dan even grote invloed uit op 
de samenstelling van de Raad van  
Commissarissen.  
II  2.2. 
Voor kleine bedrijven dienen aange-
paste  vormen van bedrjfsdemokra-
tie tot stand te komen (bijv. door 
middel van een' personeelsvergade-
ring of aanwijzing van een vertrou-
wenspersoon of vakorganisatie). Bij 
de overheidsdiensten en -bedrijven 
moeten gekozen personeelsverte-
genwoordigingen tot stand komen, 

- met aan de overheidstaak  aange-
paste bevoegdheden'. 
112.3. 
De totstandkoming van bedrijfsvor-
men  met beslissingsrecht voor de 
werknemersgroep (zoals produktie-
coöperaties) moet bevorderd wor-
den  door het wegnemen van belem-
meringen hiertoe ijuridische struk-
tuur, fiskale regelingen, sociale wet-
geving, financieringsvormen).  
II.  2.4. 
Ook experimenten met alternatieve 
werkorganisatie-vormen op basis 
van een zo groot mogelijke indivi-
duele en groepszelfstandigheid, zo-
wel in het bedrijfsleven als de over-
heid,  dienen bevorderd te worden. 
113. 
De door ons voorgestane markteko-
nomie fungeert  alleen dan goed, als 
het de bedrijven onmogelijk wordt 
gemaakt het principe van vrije eko-
nomische mededinging 'te schenden 
door 'hun omvang en/of door afspra-
ken 'met andere bedrijven. 
Om een goede mededinging te ga-
randeren, bestaat in Nederland de 
Wet , Ekonomische Mededinging. 
Daarnaast speelt de Europese mede-
dingingswetgeving een rol . , 
D'66 is van mening dat de Neder-
landse overheid een aktiever beleid 
moet gaan voeren om de ekonomi-
sche mededinging te stimuleren'. In 
de eerste plaats door strenger toe te 
zien op naleving van de bestaande 
wetgeving en 'in uiterste gevallen 
door zelf te gaan deelnemen aan het 
ekonomische proces. 
In dat verbaOd zou bijvoorbeeld aan 
de oprichting van een Postbank ge-
dacht kunnen worden. 
In de tweede plaats door meer open-
heid te betrachten bij het mededin-
gingsbeleid, door op korte termijn 
over te gaan tot openstelling van het, 
Kartelregister, alsmede tot publika-
tie van de adviezen van de Commis-
sie Ekonomische Mededinging aan 
de Minister van Ekonomische Za-
ken.  
II.  4. 
Het bedrijfsleven heeft zich in de da-
oorlogse'jaren in toenemende mate 
over de grenzen heen georganiseerd. 
Dit heeft niet alleen bijgedragen aan 
de groei van onze welvaart, maar 
ook aan een toenemend gebrek aan 
kontrôlemogelijkheden op omvang-
rijke koncentraties van ekonomische 
macht. D'66 is van mening, dat,Ne-
derland een aktieve rol moet spelen  
in Europees en wereldverband om 
tot een stelsel van bevredigende ge-
dragsregels  te komen voor  multi-na-
tionale ondernemingen.  

II.  5. 
In de door ons voorgestane markt-
ekonomie speelt de overheid op vele 
terreinen een aktieve rol. In de eerste 

I plaats stelt de overheid de rand-
voorwaarden vast, waarbinnen het 
bedrijfsleven de beslissingen over de 
produktie kan nemen. Die rand-
voorwaarden hebben betrekking op 
het milieu, de ruimtelijke ordening, 
het gebruik van grondstoffen, de ar-
beidsomstandigheden en de mede-
dinging.  
lode  tweede plaats heeft de overheid 
een belangrijke rol ten aanzien van 
de makro-ekonomische ontwikke-
lingen. Zij voert daartoe een kon-
junktuurbeleid om tiuktuaties in het 
ekonomische proces zoveel mogelijk 
te verzachten. 
Daarnaast heeft de overheid een uit-
eindelijke verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de waarde van strategi-
sche makro-ekonomische variabelen 
als de totale werkgelegenheid, de 
omvang van de kollektieve sektor, 
enz. 
Teneinde aan die verantwoordelijk-
heid inhoud te geven, moet o.i. ie-
dere regering werken met een so- 
ciaal-ekonomisch meerjarenplan, 
dat aan het begin 'van een regerings-
periode aan het parlement moet 
worden voorgelegd. Dit vormt na 
vaststelling de basis voorde onder-
handelingen met 'de werkgevers en' 
werknemers om tot en  sociaal kon-
trakt te komen.  
II  6. 
In het sociaal kontrakt worden voor 
een periode van twee jaar de hoofd-
lijnen voor een arbeidsvoorwaar-
denbeleid en een prijsbeleid vastge-
legd. In dit kader komt ook het werk-
gelegenheidsbeleid en het arbeids-
marktbeleid ter sprake. Konkretise-
ring van afspraken, die in  ht  kader 
van het sociaal kontrakt worden ge-
maakt, wordt zoveel mogelijk over-
gelaten aan het bedrijfsleven zelf, op 
bedrijfstak- en/of bedrijfsniveau. 
Indien de regering geen overeen-
stemming over een sociaal kontrakt 
kan bereiken, ontstaat een situatie 
waarin zij op meerdere terreinen een 
eigen beleid moet gaan voeren.  
II.  7. 
In bedrijfstakken, waar daaraan be-
hoefte bestaat, kunnen bedrijfsta--
korganen opgericht worden. Derge-
lijke organen, die een  tripartite  
struktuur hebben, kunnen een be-
langrijke rol spelen bij het ontwik-
kelen van informatiesystemen, het 
ondernemen  van marktstudies, het 
opstellen van exportplannen en het 
bevorderen van de toepassing van 
nieuwe technologieën. 
Vooral in de bedrijfstakken met veel 
kleine en middelgrote bedrijven 
moet de oprichting van dergelijké or-
ganen gestimuleerd worden. Om te 
voorkomen dat sektororganen een' 
goede mededinging zouden gaan 
verhinderen, kunnen ze slechts' zeer 
beperkte publiekrechtelijke be-
voegdheden krijgen. 

111 Het macro 
ekonomsche beleid  
III  1. Inleiding 
Bij het macro-economisch beleid 
gaat het primair om de werkgelegen-
heid. Het beleid moet er op gericht 
zijn het nationale inkomen zodanig te 



blijven van de collectieve lastendruk 
en een gelijktijdige verlaging van het 
financieringstekort. 
Als gevolg van diverse koppelings-
mechanismen zal een inkomensma-
tiging in het bedrijfsleven leiden tot 
een zekere beperking 'van de inko-
mens die via de collectieve sector 
worden verdiend. Maar daarnaast 
acht D'66 het noodzakelijk de inko-
mensverhoudingen tussen 'het be-
drijfsleven en de overheidssector 
kritisch op hun rechtvaardigheid te 
bekijken. Er moet met grote spoed 
een onderzoek worden ingesteld 
naar de totale arbeidsbeloning van 
ambtenaren en die van vergelijkbare 
functionarissen bij het particuliere 
bedrijfsleven door ook de bijkomen-
de arbeidsvoorwaarden te vergelij-
ken. Als uit een dergelijk onderzoek 
blijkt dat correcties nodig zijn, die-
nen deze per omgaande, maar gelei-
delijk, aangebracht te worden. 
Als de komende jaren de hoofdlijnen 
van het door ons beoogde sociaal 
economische beleid ten principale 
worden gerealiseerd, is op financiële 
gronden handhaving van de koppe-
ling van de sociale uitkeringen aan de 
andere inkomens (de -, zgn. netto-
netto-koppeling) mogelijk. Wij ach-
ten handhaving van deze koppeling 
om sociale redenen wenselijk. 

meerderheid van de bevolking aan-
vaardbaarmaken. Het inkomensbe-
leid dient er dan wel uitdrukkelijk op 
gericht te zijn, dat de sterkste schnu-
ders ook de zwaarste lasten dragen. 

verdelen dat de omvang en de kwa-
liteit van de werkgelegenheid daar-
mee het best zijn gediend. Daarbij 
moet niet alleen de huidige situatie, 
maar ook de te verwachten ontwik-
kelingen worden betrokken, alsmede 
de vraag of onze economie thans 
voldoende is uitgerust om daarop in 
te spelen. Het ligt in dit verband voor 
de hand allereerst middelen beschik-
baar te houden voor verbetering van 
de produktiestruktuur. Bovendien 
dienen middelen te worden gereser-
veerd voor energiebesparende in-
vesteringen en het verbeteren en 
vergroten van de woningvoorraad. 
Het is dus niet alleen vanwege de 
beperkte middelen die de komende 
jaren beschikbaar zijn, maar ook te-
gen de achtergrond van de noodzaak 
de ruimte te vinden voor de financie-
ring van deze drie doelen dat de ver-
deling van het nationale inkomen in 
het bijzonder de aandacht verdient.  

III  2, Naar een doelmatige verdeling 
van het nationale inkomen 
Wat betreft de beschikbare middelen 
moet worden aangenomen- dat het 
nationale inkomen de komende jaren 
een bescheiden groei te zien zal ge-
ven van maximaal zo'n lhlz% indien 
er tenminste geen nieuwe omvang-
rijke verstoringen in de internatio-
nale economische betrekkingen zul-
len optreden. Deze beperkte groei 
zal geheel moeten worden gebruikt 
om via de investeringen van zowel 
het bedrijfsleven als van de over-
heid, de produktiestructuur te mo-
derniseren, energie te besparen en de 
woningvoorraad te vergroten en te 
verbeteren. 
De investeringen die via het be-
drijfsleven worden verricht, zullen 
afgezien van andere voorwaarden 
(o.m. marktperspectieven) - alleen 
vergroot kunnen worden bij een 
duurzame verbetering van de ren-
dementen. Dit betekent bij lage 
groeipercentages voor de lonen en de 
salarissen een nul-of een minlijn. 
Naast de investeringen van het be-
drijfsleven zijn er de investeringen 
die de overheid verricht. De bijdrage 
van de overheid aan de modernise-
ring van de produktiestructuur, de 
energiebesparing en de vergroting 
van de woningvoorraad, dient in.de  
toekomst mogelijk gemaakt te wor-
den door en  verschuiving van de 
uitgaven binnen de collectieve sek-
tor. 
Deze verschuiving zal ten koste van 
de posten voor de materiële over-
heidsconsumptie, de ambtenaren-
salarissen en de inkomens van uitke-
ringstrekkers moeten gaan. Omdat 
verhoging van de overheidsinveste-
ringen van doorslaggevend belang 
voor het economisch herstel is en 
daarnaast geen ruimte bestaat voor 
vergroting van het beslag van de 
collectieve sector moeten de ombui-
gingen binnen de collectieve sector 
snel en beredeneerd gaan plaatsvin-
den. De komende jaren moeten per 
departement jaarlijks verslagen  

worden gepubliceerd over de voor-
genomen en gerealiseerde ombuigin-
gen. 1'66 is van mening, dat de Re-
kenkamer het Parlement moet advi-
seren bij de beoordeling van deze 
departementale ombuigingsrappor-
ten. Voor de inkomens zowel in het 
bedrijfsleven als in de overheid blijft 
dan eigenlijk geen ruimte théer over. 
Wel vindt D'66 het uit inkomens-po-
litieke overwegingen gewenst om 
voor de laagste inkomensgroepen 
voor de komende jaren te streven 
naar handhaving van de koopkracht. 
Gezien de sombere vooruitzichten 
kan echter voor geen enkele 'inko-
menscategorie een absolute koop-
krachtgarantie worden gegeven. 
Daarbij dient te worden bedacht, dat 
de welvaart van  een land ook afhangt 
van de voorzieningen via de collec-
tieve sector en de vooruitzichten op 
toekomstige welvaart. Dit perspec-
tief moet de waarschijnlijke koop-
krachtvermindering voor de grote 

111 3. De in het bedrijfsleven ver-
diende inkomens 
Beheersing van de lonen en de sala-
rissen en prijzen van het bedrijfsle-
ven moet bij voorkeur in samenwer-
king met het bedrijfsleven worden 
bereikt. 
Het overleg tussen de Regering en 
het georganiseerde bedrijfsleven 
dient te zijn gericht op het tot stand 
brengen van een sociaal contract. 
Zo'n contract zou afspraken moeten 
bevatten omtrent de ontwikkeling 
van de inkomens, de prijzen, de te 
realiseren investeringen en het 
werkgelegenheidsbeleid. Het con-
tract heeft een looptijd van 2jaren en 
slechts bij ingrijpende, onvoorziene 
omstandigheden mag het aangepast 
worden. Uitgangspunt dient te zijn 
dat, als een dergelijk sociaal contract 
niet tot stand kan worden gebracht, 
de Regering de consequenties hier-
van aan het Parlement zal voorleg-
gen, opdat dit kan overwegen de Re-
gering te machtigen maatregelen te 
nemen ten aanzien van de loon- en 
prijsvorming. 
Wat betreft de automatische prijs-
compensatie dient een studie te wor-
den ondernomen omtrent de moge-
lijkheden deze in de toekomst '-te 
schonen voor de prijsstijgingen die 
optreden als gevolg van structurele 
schaarste. Vooruitlopend daarop 
moet nu reeds een schoning plaats 
vinden van de stijgingen van de ener-
gieprijzen en de prijsstijgingen als 
gevolg van de bestrijding van de mi-
lieuvervuiling.  

III  4. De collectieve sector en het fi-
nancieringstekort 
Zoals hierboven nader is aangeduid 
is het nodig te komen tot een gelijk  

Het is wenselijk dat het financie-
ringstekort wordt teruggebracht naar 
het structureel aanvaardbaar niveau 
overeenkomstig de zg. zijlstranorm. 
Gezien de toch al te verwachten toe-
name van de inflatie en de afhanke-
lijkheid van onze economie van het 
buitenland moet van inflatoire over-
heidsfinanciering worden afgezien.  

III  5. Het monetaire beleid 
Een van de belangrijkste onderdelen 
van het monetaire beleid heeft be-
trekking op de waarde van de gulden. 
Zoals ook in andere westerse landen 
gebruikelijk is, wordt dit beleid in 
principe aan de Centrale Bank over-
gelaten, in Nederland dus aan de 
Nederlandse Bank. Tussen de Ne-
derlandse Bank en de overheid be-
staat een getrapte hiërarchische ver-
houding, die geregeld is in de Bank-
wet. Volgens die wet moet de Bank 
de waarde van de Nederlandse gul-
den zodanig reguleren, dat wordt bij-
gedragen aan de optimalisatie van de 
welvaart. Hierbij moet de gulden zo-
veel mogelijk gestabiliseerd worden. 
De taak van De Nederlandsche Bank 
de gulden zoveel mogelijk te stabili-
seren houdt ten eerste in dat de bin-
nenlandse koopkracht zo stabiel mo-
gelijk moet zijn.  Maw.  de inflatie 
moet zoveel mogelijk beperkt wor-
den. Daarnaast is er het externe as-
pekt, namelijk het reguleren van de 
waarde van de gulden ten opzichte 
van de andere valuta's. Het accent 
heeft de laatste jaren nogal gelegen 
op het externe aspekt en hoewel dit 
heeft bijdragen tot een matiging van 
de binnenlandse inflatie doet zich de 
vraag voor in welke mate daarvan 
ongunstige effecten zijn uitgegaan op 
de werkgelegenheid en de groei. Een 
afweging hiervan door het Parlement 
vindt thans nauwelijks plaats. in de 
toekomst zal het Parlement meerdan 
thans het geval is zijn controlerende 
bevoegdheden moeten gebruiken 
door met de Minister van Financiën 
regelmatig van gedachten te wisselen  

over het door De Nederlandsche 
Bank gevoerde en te voeren beleid, 
bijvoorbeeld op basis van het door de 
Bank uitgebrachte Jaarverslag. 

V. nkomensverde 
Ungsb&ed  
IV.  1. Algemene uitgangspunten 
D'66 is van mening dat inkomens-
verschillen tussen mensen aan-
vaardbaar zijn, mits die op een aan-
vaardbare wijze zijn gemotiveerd. 
Het vervullen van functies van on-
gelijk niveau kan bijvoorbeeld leiden 
tot inkomensverschillen, zij het niet 
ongelimiteerd. Maar dan dienen 
functies wel systematisch naar ni-
veau te worden geordend met behulp 
van furictiewaarderingssystemen, 
zodat ook verschillen in functieni-
veau niet a priori worden aangeno-
men, maar zijn onderbouwd. 
Een tweede algemeen uitgangspunt 
is dat ieder individu tenminste recht 
heeft op een bepaald minimum aan 
welvaart. De samenleving als geheel 
is daarvoor verantwoordelijk. Daar-
bij is het echter van wezenlijke bete-
kenis rekening te houden met 
feit, dat een individu deel kan uitth, 
ken - en dat veelal ook doet —van een 
grotere consumptie-eenheid zoals 
een gezin of een ander samenle-
vingsverband. 
Een derde algemeen uitgangspunt is 
dat het beleid met betrekking tot de 
inkomensverdeling zich in principe 
dient uit te strekken tot alle inko-
mensgroepen. Het beleid richt zich 
dus op werknemers, zelfstandigen, 
vrije-beroepsbeoefenaren en niet-
actieven. 
Een vierde uitgangspunt is, dat het 
accentvan het inkomensverdelings-
beleid zal moeten liggen op het me-
debepalen van de spelregels, waar-
onder de primaire inkomensvorming 
en -verdeling tot stand komt. De oor-
zaken van de problemen met betrek-
king tot de inkomensverdeling liggen 
immers veelal in de primaire sfeer; 
en naarmate die sfeer meer proble-
men worden opgelost, zijn er minder 
symptomen te bestrijden in de se-
cundaire en de tertiaire sfeer.  

IV.  2. De primaire inkomensverde- -  

ling -- 

Voor het vaststellen van inkomens-
verschillen is het inkomensbegrip 
van grote betekenis. Met betrekking 
tot de arbeidsbeloning dienen naast 
primaire voor zo ver mogelijk ook 
andere beloningsbestanddelen in 
aanmerking te worden genomen, 
waarbij in het bijzonder de pen-

- sioenvoorzi ening een belangrijk 
element is. Langs die weg dienen in-
komens van verschillende beroeps- - 

groepen (bijvoorbeeld ambtenaren, 
werknemers in het particuliere, be-
drijfsleven en vrije-beroepsbeoefe-
naren) zo goed mogelijk vergelijk-
baar te worden gemaakt. 

- Als aanvaardbaar beschouwt D'66 
compenserende inkomensverschil-
len, dat zijn verschillen die hun oor-
zaak vinden in de inspanningen of 
offers, waarmee het inkomen wordt 
verworven. Hierbij kan b.v. worden 
gedacht aan een lange arbeidsduur, 
ongunstige werktijden, ongunstige 
arbeidsomstandigheden en, tot op 
zekere hoogte, verantwoordelijk-
heid en risico-aanvaarding,. Indien 
opheffing van de bezwarende om-' 
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standigheden mogelijk is, verdient 
dit echter de voorkeur boven com-
pensatie in het inkomen. 
Naast compenserende inkomens-
verschillen zijn er ook verschillen die 
hun oorzaak vinden in factoren als 
aanleg en opleiding. Ten aanzien van 
dergelijke verschillen past een voor-
zichtige benadering, ook al omdat de 
aanvaardbaarheid van deze ver-
schillen mede door de economische 
omstandigheden wordt bepaald, zo-
als het functioneren van de arbeids-
markt en de relaties met het buiten-
land. 
Tenslotte zijn er ook niet-compense-
rende inkomensverschillen die ook 
los van de economische omstandig-
heden onaanvaardbaar zijn. In het 
algemeen gaat het hierbij om func-

doze inkomens b.v.  inkomens die 
1n ontstaansgrond vinden in tradi-

ties, relaties e.d. 
Ten aanzien van inkomens uit ver-
mogen is het veel moeilijker alge-
meen geldende normen te hanteren 
dan ten aanzien van inkomens uit ar-
beid. Van geval tot geval kunnen de 
omstandigheden zodanig ingrijpend 
verschillen, dat ook het oordeel over 
de inkomens(verschillen) per geval 
verschilt. In de eerste plaats kan 
worden gewezen op de wijze waarop 
het vermogen is verworven (uit eigen 
inspanning of niet). In de tweede 
plaats is het van belang welke bete-
kenis een bepaald vermogen voor de 
bezitter ervan heeft. Het is bijvoor-
beeld in vele gevallen denkbaar dat 
een bepaald vermogen noodzakelijk 
is voor een redelijke oudedagsvoor-
ziening. 
D'66 acht het noemen van een 
maximuminkomen niet zinvol, om-
dat toepassing van de bovenge-
noemde algemene uitgangspunten op 
zichzelf reeds tot aanvaardbare in-
komensverhoudingen leidt waarvan 
niet bij voorbaat vaststaat binnen 
welke grenzen die zich zullen bewe-
gen. Een praktische reden is dat rea-
lisatie van een maximuminkomen 
noch in de primaire, noch in de se-
cundaire sfeer mogelijk is:  

IV.  3. Een begeleide inkomenspoli-
tiek 
D'66 kiest voor een begeleide inko-
menspolitiek, in het kader waarvan 
de overheid en de sociale partners 
door middel van overleg en onder-
handelingen (hij- voorkeur meerjari-
ge) sociale contracten afsluiten. 
Aangezien het- beleid -is gericht op 
alle inkomensgroepen, dienen deze 
groepen ook alle in het overleg-te zijn 
vertegenwoordigd (ook vertegen-
woordigers van de organisaties van 
de vrije-beroepsbeoefenaren en zo 
mogelijk ook van de niet-actieven). 
Een essentieel onderdeel van de be-
geleide inkomenspolitiek is het loon-
beleid. D'66 is er voorstander van 
dat in principe elke werknemer on-
der een cao komt te vallen. De ko-
mende jaren is een nullijn - of een 
minlijn'— voor de particuliere inko-
mens waarschijnlijk noodzakelijk. 

Er zal dan ook een begin moeten 
worden gemaakt met een toetsing 
van de beloningsstructuur, teneinde 
vast te stellen in hoeverre aan de uit-
gangspunten met betrekking tot de 
aanvaardbaarheid van inkomensver-
schillen wordt voldaan. 
Voor zover dat niet het geval is zijn 
de cao's een instrument om daarin 
verandering te brengen. Daarbij 
denkt D'66 aan de mogelijkheid van 
een beoordeling van de cao's door 
een College van Rijksbemiddelaars-
nieuwe stijl - met name op het punt 
van de bijdrage die een  cab  levert aan 
een rationalisatie van de belonings-
structuur. Is die bijdrage te gering, 
dan kan onverbindendverklaring 
worden overwogen. Veranderingen 
in de beloningsstructuur mogen 
echter niet leiden tot een algemene 
loonstijging. 
Ook het trendbeleid dient onderwerp 
van overleg en onderhandeling te 
zijn in het kader van de totstandko-
ming van een sociaal contract. 
De afgelopen jaren is het aantal 
ambtenaren en trendvolgers zo zeer 
gestegen, dat de trendbepalende 
groep inkomenstrekkers al kleiner is 
dan de trendvolgende groep. Tegen 
de achtergrond van de toch a, nauwe 
marges, waarbinnen het financieel-
economische beleid van de overheid 
zich als gevolg van de geringe eco-
nomische groei moet bewegen, is dit 
een niet langer te handhaven situatie. 
D'66 is dan ook van mening dat 
handhaving van het trendbeleid in de 
toekomst afhankelijk moet zijn van 
het resultaat van het overleg en de 
onderhandelingen over het sociaal 
contract. Indien geen overeenstem-
ming over eensociaal contract wordt 
bereikt, dient de overheidin het ka-
der van een algemene ingreep in de 
inkomensvorming ten aanzien van 
de trendvolgers een eigen inkomens-
beleid te voeren.  

IV.  4. De secundaire inkomensver-
deling 
Hoewel de nadruk dient te liggen op 
het beleid met betrekking tot de pri-
maire inkomensverdeling, is het 
noodzakelijk dit aan te vullen met 
een op de secundaire verdeling ge-
richt beleid. Van de loon-en inkom-
stenbelasting kan echter geen ver-
dere bijdrage meer worden verwacht 
aan een voortgaande inkomensni-
vellering, omdat een verhoging 
daarvan slechts leidt tot toename van 
afwenteling en ontduiking, (zie ver-
der hoofdstuk V) 
Met betrekking tot de sociale zeker-
heid dienen zowel aan de heffingen-
als aan de uitgavenkant veranderid-
gen te worden overwogen. Er dient 
op korte termijn een studie van het 
stelsel van sociale zekerheid te wor-
den gemaakt, op basis waarvan die 
veranderingen kunnen worden inge-
voerd. 
In de uitkeringen kunnen de algeme-
ne uitgangspunten van het inko-
mensverdelingsbeleid tot uiting 
worden gebracht door de invoering  

van een uitkeringsstructuur die uit 
verschillende onderdelen bestaat. 
In de eerste plaatseen collectief ele-
ment, dat berust op het solidariteits-
beginsel. In de tweede plaats een in-
dividueel element. 
Iedereen dient in de gelegenheid te 
worden gesteld zich desgewenst - 
dus vrijwillig - aanvullend te verze-
keren boven de basisvoorziening. 
In de derde plaats kan met name met 
betrekking tot de inkomensder-
vingsverzekeringen een groepsele-
ment worden toegevoegd. 
Bovengenoemde studie zal moeten 
uitwijzen hoe deze veranderingen in 
het stelsel van sociale zekerheid 
kunnen worden aangebracht, waar-
bij overigens de realiteit gebiedt te 
beseffen dat dat slechts geleidelijk 
kan gebeuren. 
Ten aanzien van de pensioenvoor-
ziening moet er rekening mee wor-
den gehouden dat op grond van de 
demografische ontwikkeling valt te 
verwachten dat over ongeveer 25 
jaar het aantal 65-plussers verhou-
dingsgewijs sterk zal stijgen. In dit 
licht gezien lijkt een pensioenvoor-
ziening op basis van 70% van het 
laatstgenoten inkomen niet haalbaar 
en dient te worden gestreefd naar het 
totstandbrengen van een minimum-
pensioenvoorziening voor iedereen. 
(zie verder hoofdstuk  VI) 

IV. 5. De tertiaire inkomensverde-
ling 
Vergeleken met de primaire en de 
secundaire verdeling is het inzicht in 
de tertiaire inkomensverdeling het 
minst ontwikkeld. Daarom meent 
D'66 dat prioriteit moet worden ge-
geven aan -het onderzoek naar de 
batenverdeling van -de overheidsuit-
gaven. Een aanzienlijk deel van de 
overheidsuitgaven (bijvoorbeeld aan 
onderwijs, aan volkshuisvesting 
ed.) heeft immers belangrijke ver-
delingseffecten, zodat inzicht in deze 
effecten onontbeerlijk is voor een 
beoordeling van de inkomensverde-
ling als geheel. 

V. F iscaal be le id - - 

V.1 - 

Om haar uitgaven te dekken heft de 
overheid belastingen. De wijze van 
heffing dient zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij het rechtvaardigheidsge-
voel van de bevolking. 
De laatste jaren is het fiscale instru-
ment ook ingeschakeld om op tal van 
terreinen te sturen. Daarbij is het be-
staande belastingstelsel zijn -taak 
voorbijgeschoten. 
Het bestaan van een omvangrijk 
zwart- circuit, de in talloze variaties 
voorkomende constructies om be-
lastingen te ontduiken en de- haast 
automatische afwenteling in lonen en 
prijzen wijzen op een algemene on-
vrede. Aanleiding daartoe is niet al-
leen de hoge belastingdruk, maar 

- ook het feit dat de verschillende hef-
fingen - en aan de inkomenshoogte 
gekoppelde regelingen (de zgn. in-
komensprijzen) niet op elkaar aan-
sluiten en soms zelfs tegen elkaar in 
-werken. De burger kan zo de rede-
lijkheid van één enander ni-et meer 
inzien. Ook komen de uiteindelijke 
lasten lang niet altijd daar te liggen 
waar de wetgever dat heeft gewild. 
Uitgangspunt van het te voeren fis- 

cale beleid dient dan ook het streven - 

naar een eerlijker verdeling van de - - 
feitelijke lasten te zijn. Een uitvoerig - - 

onderzoek naar de druk van het to-
taal van belastingen, heffingen en in-
komensprijzen in de verschillende 
inkomensklassen moet aan een der-
gelijk -beleid ten grondslag liggen. 
Op korte termijn zal reparatiewetge-
ving noodzakelijk blijven en ener-
giek moeten worden Voortgezet. 
V.2. Controle 
Met spoed dient het personeelsbe-
leid bij de belastingdienst een nieuwe 
aanpak te krijgen. Grotere promo-
tiemogelijkheden, -het aantrekken 
van meer gekwalificeerde krachten 
en een dynamischer optreden in het 
algemeen moeten leiden tot een beter 
toegerust en sterker gemotiveerd 
controleapparaat. - 

V.3. -- 

Het is in het algemeen onjuist wan-
neer eenzelfde inkomensbestand-
deel tweemaal aan belastingheffing 
onderhevig is. Een bekend en wel 
heel schrijnend voorbeeld hiervan is 
de winst die ondernemingen maken, 
waarover eerst vennootschapsbe-
lasting moet worden betaald en ver-
volgens, voorzover als dividend uit-
gekeerd aan de aandeelhouders, nog 
eens inkomstenbelasting. In dit geval - 

zou D'66 het uitgekeerde dividend 
voor de vennootschapsbelasting- af-
trekbaar willen maken. 
V.4.  
Nederland dient zich positief op te 
stellen inzake een verdere harmoni-
satie van de belastingwetgeving bin-
nen de EEG. Ook anderszins dient 
prioriteit te worden verleend aan in-
ternationale samenwerking. Met 
name op het gebied van de -bestrij-
ding van de belastingvlucht, de aan-
pak van het Zwarte circuit en de ver-
volging van fiscale fraudeurs kan 
slechts een gezamenlijk - optreden 
vruchten afwerpen. - 

V.5.  
D'66 is in principe voorstander van 
de invoering van een vermogens-
winstbelasting. Wel - moet nader 
worden onderzocht welke vermo-
gensbestanddelenorider zon heffing 
dienen te vallen. Ook zal een derge-
lijke belasting zich niet uitsluitend op 
de vermogenswinsten mogen richten 
maar ook de vermogensverliezen in 
ogenschouw moeten nemen. 

-Met betrekking tot de druk van de  -
lokale - belastingen dient zoveel mo-
gelijk matiging te worden betracht. 
Indien nodig treedt de centrale Over-
heid terug in de sectoren die door de 
provincies en/of gemeenten worden 
bestreken. In elk geval moet worden 
voorkomen dat deze belastings- een 
inkomenspolitieke factor gaan vor- 
men. - - 

V.7. - 

Veel van de problemen met betrek-
king tot de belastingheffing liggen in 
de sfeer van de inkomstenbelasting. 
Op de volgende punten vindt D'66 
aanpassing noodzakelijk: 
a. Emancipatie 
Van veel belang is de manier waarop 
de heffing van de inkomstenbelasting 
plaatsvindt. De vraag is of daarbij het 
inkomen van elk meerderjarig indi-
vidu afzonderlijk moet worden be-
last, of dat als heffingsgrondslag de 

- 

inkomsten van gehuwde of samenle-
vende individuen moeten worden 
bijeengevoegd. - - 

Uitgangspunt zal moeten zijn dat de 
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inkomstenbelasting in beginsel per 
individu wordt geheven. Aan de om-
standigheden dat individuen gehuwd 
zijn, samenwonen of samenleven 
moet daarbij worden voorbijgegaan. 
Inbreuk hierop kan slechts dan wor-
den toegestaan ter voorkoming van 
oneigenlijk gebruik. 
Voor de premieheffing volksverze-
keringen moet eenzelfde lijn worden 
gevolgd. Dit brengt mee dat de ge-
huwde vrouw in beginsel een zelf-
standige aanspraak krijgt op uitke-
ringen op grond van deze wetten, 
maar tevens dat zij - indien zij inko-
men heeft -zelfstandig in de premie-
heffing wordt betrokken. 
b. Marginale druk 
Door de gecombineerde werking van 
inkomstenbelasting, sociale premies 
en allerlei aan de inkomenshoogte 
gekoppelde regelingen (bijvoorbeeld 
de toekenning van huursubsidies en 
studiebeurzen, de heffing van 
schoolgeld en de opname in het zie-
kenhuis) kan het voorkomen, dat een 
bruto-inkomenstoename leidt tot een 
netto-inkomensachteruitgang. Een 
sterk gecoördineerd beleid moet dit 
hoogst ongewenste verschijnsel te-
gengaan. 
c. Inflatie 
De inkomstenbelasting dient zoveel 
mogelijk infiatieneutraal te zijn. Zo-
lang nog geen inflatieneutraliteit is 
bereikt, wil D'66 in ieder geval een 
veel groter bedrag aan rentebaten 
buiten de inkomstenbelasting hou-
den dan nu het geval is. 
d. Belastingaftrek 
Het is niet te rechtvaardigen dat ho-
gere inkomensgroepen eenvoudig-
weg vanwege het feit dat zij in een 
hoger marginaal tarief vallen, in alle 
gevallen meer voordeel hebben van 
aftrekbare buitengewone lasten, 
persoonlijke verplichtingen en giften 
dan lagere inkomensgroepen. 
D'66 wil dan ook een onderzoek naar 
de mogelijkheden van een nieuw 
systeem, waarbij een aantal van deze 
posten niet meer aftrekbaar zijn, 
maar verrekend kunnen worden met 
het te betalen bedrag aan belasting. 
In ieder geval zal de hypotheekrente 
in de toekomst slechts tot een bedrag 
van maximaal f 300.000,— volledig 
aftrekbaar kunnen zijn (prijzen van 
1980). 
c. Complexiteit van de wetgeving 
De regels en uitzonderingen binnen 
de belastingwetgeving zijn de laatste 
jaren dusdanig in aantal en ingewik-
keldheid toegenomen dat naar ver-
eenvoudiging moet worden ge-
streefd, in het belang van de belas-
tingplichtige zowel als van de fiscus 
zelf. 

VI Socae zekerh&d  
VI.'.  
Naast verbetering van het stelsel van 
pensioenen zal een reorganisatie van 
de sociale verzekeringen moeten 
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plaatsvinden, gericht op persoonlij-
ke verantwoordelijkheid, emancipa-
tie, billijker verdeling van rechten en 
lasten, kostenbeheersing en vereen-
voudiging, waardoor tevens mis-
bruik en oneigenlijk gebruik worden 
tegengegaan. 

V.12. 
Er moet gestreefd worden naar in-
voering van het Pensioen/Woning-
plan D'66 voor de gehele bevolking, 
gericht op de totstandkoming van 
aanvullende pensioenen naast de 
AOW door middel van een verplicht 
spaarsysteem. Enkele kenmerken 
van dit plan zijn: 
- De overheid stelt jaarlijks een mi-
nimumpensioenbesparing (een ge-
deelte van de arbeidsbeloning) vast, 
die door iedereen, werknemer of 
zelfstandige, moet worden gespaard; 
de rechten op aanvullend pensioen 
zullen voor iedereen evenredig zijn 
met het op deze wijze bijeenge- 
brachte _spaarloon-. - 

De spaarder kan onder bepaalde 
voorwaarden op zijn verzoek voer 
zijn 65ste levensjaar op basis van het 
gespaarde bedrag een pensioen ont-
vangen (flexibele pensionering). 
- De overheid opent de mogelijk-
heid - eventueel via de Rijkspost-
spaarbank - om het gespaarde kapi-
taal door middel van indexatie waar-
devast of welvaartsvast te doen be-
heren, waarbij dan een geringe rente, 
respectievelijk geen rente, wordt 
vergoed. 
- Iedereen heeft vrijheid van keuze 
ten aanzien van de spaar- en verze-
keringsinstelling, de spaarmethode 
en de uitkeringsmethode (verbod 
verplichte koppeling werkkring-pen-
sioenfonds). Aanwijzing van de be-
sturen van de betrokken instellingen 
door de spaarders en verzekerden. 
- De besparingen voor oudedags-
voorzieningen worden aangewend 
voor financiering van woningbouw 
en woningverbetering (zowel huur-
woningen als eigen woningen) en van 
sociaal-culturele bouwprojecten met 
waardevast-geïndexeerde leningen 
met een lage, maar reële rente. 
- Een nieuwe huurberekening wordt 
ingevoerd, gebaseerd op de nieuwe 
financieringsmethode, gekoppeld 
aan indexering van de huren, waar-
door de aanvangslasten van wonin-
gen lager kunnen worden dan bij het 
huidige systeem. 
- Iedereen heeft het recht van de 
spaar- of verzekeringsinstelling, die 
zijn of haar pensioenbesparingen be-
heert, deze gelden in de vorm van 
een hypotheek terug te lenen voor de 
aankoop van een eigen huis, tegen 
een rente die iets hoger is dan die 
welke op het spaargeld wordt ver-
goed. 
Door het pensioen/woningplan van 
D'66 krijgt de regering de beschik-
king over een belangrijk instrument 
om de nationale besparingen op te 
voeren en de conjunctuur te beïn-
vloeden. Het bevordert bovendien 
de arbeidsmobiliteit omdat niemand  

bij overgang naar een andere werk-
kring kan worden gedwongen naar 
een andere spaar- of verzekeringsin-
stelling over te gaan en daardoor na-
delen ten aanzien van zijn pensioen-
aanspraken te aanvaarden. Hierdoor 
wordt ,,pensioenslavernij" voor ou-
dere werknemers afgeschaft. De be-
staande pensioenregelingen (inclu-
sief die voor ambtenaren en politici) 
zullen in dit systeem ingebouwd 
moeten worden.  

VI 3.  
Verder pleit D'66 voor snelle invoe-
ring van het Ziektekostenverzeke-
ringsplan D'66, gericht op de tot-
standkoming van één verplichte 
volksverzekering, waarin de AWBZ 
en de Ziekenfondswet opgaan. 
Enkele kenmerken van dit plan zijn: 
- premieheffing naar draagkracht, 
- het onderscheid tussen zieken-
fondsen en particuliere verzekerin-
gen en daarmee het onderscheid tus-
sen fondspatiënten en particuliere 
patiënten verdwijnt; uitvoering door 
daartoe toegelaten verzekeringsin-
stellingen; 
- garanties voor de consument voor 
inspraak en medezeggenschap in alle 
sectoren en instellingen van de ge-
zondheidszorg, die bij de uitvoering 
zijn betrokken; 
- hiertoe o.a. oprichting van regio-
nale overlegorganen, waarin verte-
genwoordigers van de overheid, van 
de medische beroepen en diensten en 
van de consumenten zitting hebben 
en die tot taak krijgen de omvang van 
de medische dienstverlening en de 
tarieven vast te stellen; 
- Vrije ketize Van verzekeringsin-
stelling; 
- vooruitlopend op de invoering van 
het ziektekostenverzekeringsplan; 
- uitbreiding van de AWBZ voor 
gehandicapten die niet in een inrich-
ting verblijven. 
Verstandige invoering van deze 
volksverzekering zal de beheers-
baarheid van de kostenontwikkeling 
in de gezondheidszorg doen toene-
men en zal dus niet leiden tot een 
lastenverzwaring voor de bevolking 
als geheel. Het leidt wel tot een billij-
ke lastenverdeling van de gezond-
heidszorg.  

VI 4.  
De bestaande kinderbijslagregeling 
dient gewijzigd te worden, waardoor 
de „gezinssubsidie" per kind afhan-
kelijk wordt van de leeftijd van het 
kind en niet van het rangnummer in 
het gezin of van het inkomen van de 
ouders.  

VI 5.  
Zoals reeds in het hoofdstuk Inko-
mensverdelingsbeleid werd gesteld 
zijn wij van mening dat gestart moet 
worden met de voorbereiding van 
een loondervingsverzekering, 
waarin de bestaande wetten voor 
ziekte, arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid zijn samengevoegd. 
Hierbij zal in principe verzekerings-
plicht tot basisniveau worden ge-
handhaafd met de mogelijkheid 
daarboven vrijwillig te verzekeren. 
In hoeverre deze opzet toepasbaar is 
voor de werkloosheidsvoorziening 
zal nader moeten worden bezien.  

VI 6.  
Er dient op korte termijn gestart te 
worden met de voorbereiding van  

gelijkberechtiging van man en vrouw 
in de sociale voorzieningen en van 
individualisering van de uitkerings-
rechten.  

VI  7. 
Het bestaande systeem van volks-
verzekering wordt o.i. sterk verbe-
terd als opname van de premies 
plaatsvindt in de tarieven van loon-
en inkomstenbelasting en de be-
drjfsbelastingen. 
Tevens pleiten wij voor onderzoek 
naar een nieuwe heffingsgrondslag, 
waardoor een verlichting van de so-
ciale lasten van de relatief arbeids-
intensieve bedrjvèn plaats kan vin-
den. 

VU Het vernieuwende 
structuurbeleid  
VII  1. Inleiding 
Het is bekend dat het Nederlandse 
bedrijfsleven het zowel op het gebied 
van de kostprijs-concurrentie, als op 
het gebied van de technologische 
concurrentie moeilijk kan bolwer-
ken. Behalve aan kostenmatiginp 
moet daarom veel aandacht wordt 
besteed aan verbetering van de eco-
nomische structuur van Nederland. 
Sleutel tot verbetering van deze 
structuur is innovatie, zowel op ge-
bied van de produkt- en produktie-
technologie, als op het gebied van de 
arbeidsomstandigheden. Het belang 
hiervan is om verschillende redenen 
zo groot. Ten eerste levert een der-
gelijke structuur een grote bijdrage 
aan ons. nationale inkomen. Ten 
tweede blijkt dat de groei van werk-
gelegenheid vooral optreedt in be-
drijven met een sterk innovatief ka-
rakter. En ten derde is het mogelijk 
middels innovatie de arbeidsom-
standigheden te verbeteren.  

VII  2. Het innovatiebeleid 
Een in Nederland te voeren innova-
tiebeleid zal van zowel vernieu-
wingsbevorderende als van sturende 
aard moeten zijn. Vernieuwings-
bevorderend in de zin dat omstan-
digheden worden geschapen waar-
onder vernieuwing tot stand kan ko-
men. Sturend in de zin van richting 
geven aan gewenste en voorkomen 
van ongewenste ontwikkelingen. 
Er zullen dan ook een aantal strategi-
sche keuzes gemaakt moeten wor-
den t .a.v. de gebieden waarop het 
beleid zich in de toekomst gaat con-
centreren. 
Voor Nederland met zijn hoge be-
volkingsdichtheid en hoog ontwik-
kelde publieke sector zijn er veel 
mogelijkheden voor de ontwikkeling 
en het maken van produkten en sys-
temen voor de publieke sector (bij-
voorbeeld de gezondheidszorg, het 
verkeer en verkeersveiligheid, het 
ophalen en verwerken van huisvuil 
en chemisch afval en de toekomstige 
mogelijkheden van telecommunica-
tie en computers in de publieke sec-
tor). 
Behalve genoemde zaken zijn er nog 
meer gebieden aan te geven waar wij 
ons op kunnen richten en waaruit een 
keuze gemaakt moet worden, name-
lijk: 
- de elektronica, inclusief de chips; 
- de exploitatie van energie en 
grondstoffen in de oceanen; 
- de ontwikkeling van nieuwe ener- 



VII  4. Overheidsaankoopbeleid 
De noodzakelijke en gewenste sa-
menwerking tussen de privé en 
publieke sector, zoals reeds be-
schreven bij het innovatiebeleid, 
moet vorm krijgen in het aanschaf- 

fingsbeleid van de overheid. Hier-
voor moet een systematisch overleg 
tussen overheid en bedrijfsleven 
plaatsvinden, waarin per sector van 
het overheidsbeleid (milieu, justitie, 
gezondheidszorg, energiebeleid, 
woningbouw enz.) wordt getracht 
toekomstige behoeften en ontwikke-
lingen in kaart te brengen en zo de 
mogelijkheden te geven aan het Ne-
derlandse bedrjfieven daarop tijdig 
in te spelen en om vernieuwingspro-
cessen in gang te zetten.  

VII  5. Innovatie en energiebeleid 
Zoals reeds aangegeven moeten er 
strategische keuzes worden gemaakt 
t.a.v. gebieden, waarop het beleid 
zich in de toekomst moet gaan con-
centreren. De energiesector is een 
van de meest sprekende voorbeelden 
hiervan. 
Gezien het belang van deze sector 
(betalingsbalans en energie-afhan-
kelijkheid) zijn op dit gebied om-
vangrijke investeringen noodzake-
lijk. Deze investeringen moeten ge-
richt zijn op het minder energie-in-
tensief maken van onze industrie, 
energiebesparingen en -onderzoek. 
De hiervoor noodzakelijke middelen 
dienen hoofdzakelijk te komen uit de 
extra opbrengsten die zullen 
voortvloeien uit de door ons nage-
streefde koppeling van de aardgas-
prijs aan de prijs voor aardolie.  

VII  6. Het meso-economisch beleid 
Hierboven is al aangegeven dat naast 
een algemeen innovatiebeleid er een 
gericht structuurbeleid op meso-ni-
veau noodzakelijk is. Een dergelijk 
beleid moet uitgaan van de (poten-
tieel) sterke punten van onze eco-
nomische structuur, de in de toe-
komst te verwachten knelpunten, 
alsmede lange-termijn marktontwik-
kelingen. 
Een dergelijke visie dient in de vorm 
van een taakstellend sector-struc-
tuurschema vorm te krijgen en eens 
in de vijf jaar in het Parlement te 
worden besproken en aangevuld. 
Op basis hiervan moeten dan secto-
rale en regionale verbijzonderingen 
gemaakt worden, in het kader waar-
van een sectoraal en regionaal beleid 
wordt gevoerd, waarbij het sectorale 
element het zwaarste gewicht heeft.  

VII  6.1. Het sectorbeleid 
In de huidige situatie wacht de Over-
heid af tot werkgevers in een bepaal-
de bedrijfstak of branche zelf het ini-
tiatief nemen tot samenwerkings-
vormen. Dat gebeurt pas dan, als 
ernstige problemen ontstaan die niet 
of slechts met veel gemeenschaps-
geld opgelost kunnen worden. Het is 
wenselijk dat de N.E.H.E.M. wordt 
omgebouwd tot een Nederlandse In-
dustriële Vernieuwing Maatschap-
pij. Deze NIVM moet zelf initiatie-
ven nemen als uit de haar ter be-
schikking staande informatie zou 
blijken dat bedrijfstakgewijze 
problemen dreigen. Verder moet 
door of via deze maatschappij de  

voor innovatie drie cruciale factoren 
samengebracht worden: kennis over 
marktvraag, technologische kennis 
en investeringsbronnen. De NtVM 
moet het karakter krijgen van een 
zelfstandig bestuursorgaan. Be-
stuursleden worden aangewezen op 
basis van hun deskundigheid.  

VII  6.2. Steunverlening aan indivi-
duele bedrijven 
De afgelopen jaren is voor miljarden 
aan steun aan bedrijven in moeilijk-
heden uitgegeven. In de nabije toe-
komst dient deze steun aan nauwe 
randvoorwaarden gebonden te wor-
den. Bedrijven kunnen alleen dan 
voor steunverlening in aanmerking 
komen als het bedrijf zich bevindt in 
een sector, die volgens het struc-
tuurschema gestimuleerd moet wor-
den en als de moeilijkheden van tij-
delijke aard zijn. 
Om concurrentievervalsing te voor-
komen moet - als steunverlening 
wordt overwogen - advies worden 
aangevraagd bij de betreffende bran-
che-organisatie. 
D'66 is wel van mening, dat ook de 
sociale gevolgen van bedrijfssluitin-
gen moeten kunnen worden vprzacht 
door aflopende subsidies.  

VII  6.3. Het regionaal beleid 
Gelijk het sectoraal beleid zal het re-
gionaal beleid gericht moeten zijn op 
versterking van de economie en niet 
op het instandhouden van ten dode 
gedoemde activiteiten. 
Volgens D'66 moet het regionaal 
beleid de komende jaren zich vooral 
richten op het realiseren van een ge-
schikte en duurzame ruimtelijke 
verdeling van de activiteiten, die in 
het kader van het actieplan worden 
gestimuleerd. Het regionaal beleid 
moet zich op een beperkt aantal ge-
bieden richten; verwatering van het 
beleid over tientallen stimulerings-
gebieden, zoals nu het geval is, on-
dergraaft de effectiviteit geheel. Aan 
regionale besturen moet bij de voor-
bereiding van het ontwikkelen van 
het actieplan een zekere rol worden 
toegekend. Zij dienen daartoe een 
beleidsplan op te stellen, waarin mo-
gelijkheden en prioriteiten van de 
betreffende regio worden aangege-
ven. 
Ter ondersteuning van de activitei-
ten van de regio's moeten de be-
staande instituties met technologi-
sche en marktkennis, waaronder de 
Regionale Ontwikkelings Maat-
schappijen, die zonodig aangepast 
zullen worden, zoveel mogelijk inge-
schakeld worden.  

VII  7. Verbetering van de werking 
van de kapitaalmarkt 
D'66 is van oordeel dat het beleid van 
de overheid gericht moet zijn op het 
tot stand brengen van zodanige ver-
anderingen dat voor het bedrijfsle-
ven meer risocodragend kapitaal ter 
beschikking komt. Immers, onder 
invloed van een reeks van factoren is 
in Nederland de financiering van het 
bedrijfsleven een knelpunt geworden 
bij het verrichten van nieuwe inves-
teringen. De vermogensstructuur 
van de meeste bedrijven vertoont 
een tekort aan eigen risicodragend 
vermogen en een overmaat aan 
schulden. Er zal een beleid moeten 
worden ontworpen dat is gericht op 
een herstel van de in het verleden uit 
het evenwicht geraakte vermogens- 

verhoudingen. Een dergelijk beleid 
zou de volgende elementen moeten 
omvatten:  

VII  7.1. 
De overheid dient te bevorderen dat 
door de banken, het verzekerings-
wezen en mogelijkerwijs de Staat - 
bij voorkeur via de Nationale Inves-
teringsbank -gezamenlijk participa-
tiemaatschappijen worden opgericht 
(zie  VI  3.). 
- In deze participatiemaatschappij-
en zullen ook de Rijksfondsen moe-
ten participeren, evenals, na de op-
richting hiervan, de Postbank. 

De institutionele beleggers ont-
vangen jaarlijks van het bedrijfsle-
ven miljarden aan middelen in ver-
band met de premiebetaling voor de 
opbouw van pensioenrechten. Van 
de ontvangen premies worden de 
laatste jaren nauwelijks meer mid-
delen uitgeleend aan het bedrijfsle-
ven, nocht in ricicodragende, noch in 
ricicomijdende vorm. 
D'66 wil dat door de overheid richt-
lijnen worden opgesteld voor de be-
legging van (een deel van) de midde-
len die door het bedrijfsleven in het 
kader van pensioenvoorzieningen 
worden opgebracht (bv. woning-
bouw).  

VII  7.2. Het functioneren van de 
openbare kapitaalmarkt 
Het is voor het bedrijfsleven van 
groot belang dat de mogelijkheid 
aanwezig is om via verschillende 
bronnen financieringsmiddelen aan 
te trekken. Momenteel is het be-
drijfsleven bijna uitsluitend op het 
bankwezen aangewezen. 
D'66 is van oordeel dat de overheid 
een beleid dient te voeren, gericht op 
het stimuleren van de mogelijkheden 
die de openbare kapitaalmarkt biedt 
voor het bedrijfsleven. Hiertoe is een 
nader onderzoek vereist naar de in-
vloed van het beleid van de Neder-
landse Bank en van het bankwezen 
op het functioneren van de openbare 
markt.  

VII  7.3. Fiscale factoren 
D'66 is van oordeel dat het gebrek 
aan ricicodragend kapitaal bij het 
bedrijfsleven een dermate ernstig 
knelpunt vormt voor een vergroting 
van de investeringen, dat ook fiscale 
maatregelen verantwoord zijn om tot 
de opheffing van dit gebrek bij te 
dragen. De in de fiscale paragraaf 
bepleite opheffing van de dubbele 
belasting op uitgekeerde winsten 
verdient ook in dit verband aanbeve-
ling. 

Vifi Het arbeids- 
marktbeleid  
VIII  1. Inleiding 
Het arbeidsmarktbeleid zal de ko-
mende jaren gericht moeten zijn op 
verbetering van de aansluiting van 
vraag naar en aanbod van arbeid. 
Daarnaast moet in het kader van het 
arbeidsmarktbeleid inhoud worden 
gegeven aan de doelstelling van ver-
deling van het werk in de formele 
sektor.  

VIII  2. Verbetering van de aanslui-
ting 
De aansluiting van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt laat de laatste 
jaren te wensen over. Een indikatie 

gi ebronnen; 
- de bio-technologie.  

VII  3. Innovatie en het midden- en 
kleinbedrijf (M.K.B,) 
Deze bedrijven kunnen door hun 
kleine omvang grote voordelen t. o.v. 
grotere bedrijven geven, zoals de 
vaak relatief gunstige werkomstan-
digheden, de met kleinschaligheid 
samenhangende flexibiliteit, ruimte-
lijke spreiding, differentiatie van 
produkten en goede communicatie-
mogelijkheden. Ook hierdoor zijn zij 
van groot belang voor het door ons 
gewenste innovatiebeleid. 
Volgens D'66 is in verband hiermee 
een mentaliteitsverandering ten gun-
ste van het ondernemen in het alge-
meen een voorwaarde om nieuwe 

tiviteiten van de grond te krijgen. 
or het M.K.B. is het echter vaak 

moeilijk om aan voldoende risico-
dragend kapitaal te komen. Daar-
naast ontbreekt vaak voldoende in-
zicht in de toekomstige vraag naar 
produkten (in binnen- en buitenland) 
en het overheidsbeleid (vestigings-
en subsidiebeleid). Daarom willen 
wij naast het algemene overheids-
beleid een specifiek beleid gericht op 
het M.K.B., wat o.a. zal moeten in-
houden: 
- Risicodragend vermogen. Met 
name voor aspirant-ondernemers is 
het, indien voldoende eigen kapitaal 
ontbreekt, moeilijk om aan risico-
dragend vermogen te komen. 
D'66 is een voorstander van particu- 
liere participatie-maatschappijen 
naast de gewenste participatiemoge-
lijkheden welke door de overheid 
moeten worden gecreëerd. Zodoen-
de kan er een gezonde competitie 
ontstaan. Wel moeten deze maat-
schappijen, wat betreft hun oprich-
ting, inrichting en functioneren, vol-
ben aan voorschriften, regels en 
coezicht van een hiervoor te ontwer-
pen wet. 
- Informatie. Een betere toegang 
van het M.K.B. tot de bronnen van 
overheidsbeleid (subsidies e.d.), 
technologische en marktkennis (na-
tionaal en internationaal) is noodza-
kelijk. Wij denken hierbij dan ook 
aan een centrale databank voor deze 
gegevens. 
- Opleiding en begeleiding. Er die-
nen betere op de (potentiële) onder-
nemer in het M.K.B. afgestemde 
opleidingen te komen. Dit zowel 
m.b.t. vernieuwende activiteiten als 
tot de meer traditionele onderne-
merstaken, welke echter ook steeds 
grotere ontwikkelingen doormaken. 
Een duidelijke taak voor de overheid 
is weggelegd om samen met het be-
drijfsleven te komen tot een flexibe-
ler systeem van opleiding en cursus-
sen.  
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ven af wordt opgelegd. Over de ver- is geworden tot iets waarover veel 
deling van werk moeten in het kader wordt gepraat, maar waaraan weinig 
van de onderhandelingen over het konkreets wordt gedaan. Een groot 
sociaal kontrakt kaderafspraken ge- aantal dringende zaken, die al vele 
maakt worden die vervolgens op jaren op het verlanglijstje van D'66 
bedrijfstak- en/of bedrijfsniveau ge- en de konsumentenorganisaties 
konkretiseerd worden staan lijken permanent te zijn ver 
De overheid speelt in dit proces zo zand in de bureaukratie van een ut 
wel een aktiverende rol in het over- terst stroef verlopende overleg-
leg over het soCiaal kontrakt, als een struktuur. 

hiervan is het relatief grote aantal 
moeilijk vervulbare vakatures in een 
tijd van grote werkloosheid. Van de 
vele faktoren die bij dit aansluitings-
probleem een rol spelen, moet in de 
eerste plaats op het probleem van de 
slechte kwaliteit van vele arbeids-
plaatsen gewezen worden. Verbete-
ring van de kwaliteit van arbeids-
plaatsen door verbetering van de fy-
sieke werkomstandigheden moet 
daarom een van de belangrijke aan-
dachtspunten zijn van het op ver-
nieuwing van ons bedrijfsleven ge-
richte beleid. Maar ook door werk-
nemers meer te betrekken bij de be-
slissingen die voor hun werk van be-
lang zijn worden arbeidsplaatsen 
veel aantrekkelijker. 
Daarom is een verregaande demo-
kratisering van de bedrijven ook van 
groot belang voor de werking van de 
arbeidsmarkt. 
Desalniettemin zullen er de komende 
jaren arbeidsplaatsen bestaan die 
relatief onaantrekkelijk zijn. Het be-
zetten van dergelijke arbeidsplaat-
sen moet aantrekkelijker gemaakt 
worden door hogeie relatieve belo-
ningen dan momenteel het geval is. 
Het is dus zaak de inkomensstruk-
tuur de komende jaren ten gunste 
van relatief onaantrekkelijk werk te 
veranderen. Dit kan zeker niet tot 
algemene loonsverhogingen leiden.  

VIII  2.1. 
De slechte aansluiting op de ar-
beidsmarkt hangt ook samen met 
toenemende verschillen tussen ge-
volgd onderwijs en gevraagde oplei-
ding. In een aantal sektoren van het 
bedrijfsleven is het bijna onmogelijk 
vaklieden te krijgen, terwijl tegelij-
kertijd de toestroom tot bepaalde 
vormen van onderwijs zodanig is, 
dat reeds nu voorspeld kan worden 
dat velen daarmee nooit passend 
werk zullen kunnen vinden. 
Tegen die achtergrond pleiten wij 
voor een betere afstemming van het 
onderwijs op de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt, ook door in de re-
guliere kursussen in alle vormen van 
het onderwijs voorlichting te geven 
over de huidige en toekomstige ont-
wikkelingen op de arbeidsmarkt.  

VIII  2.2. 
Het bovenstaande voorstel biedt ui-
teraard geen soulaas voor diegenen, 
die reeds nu een voor de arbeids-
markt ongeschikte of onvolledige 
opleiding hebben. Voor deze groe-
pen werknemers moeten aantrekke-
lijke om-, her- en bijscholingsfacili-
teiten geschapen worden. Deelname 
aan dergelijke kursussen is uiteraard 
alleen zinvol, als de betrokken 
werknemers voldoende gemotiveerd 
zijn tot een opnieuw bekijken van 
hun mogelijkheden op de arbeids-
markt. Deelname aan deze kursus-
sen moet daarom vrijwillig zijn. 
Tenslotte zijn wij van mening dat 
verbetering van de aansluiting van 
aangeboden en gevraagde opleiding 
kan worden verbeterd door binnen 

IX 2. Wat is de stand van zaken?  
IX.  2.1. - 

— De rol van de konsumentenorgani-
saties in de overlegstruktuur is mo-
menteel te zwak, zowel omdat de 
twee andere partijen (overheid en in-
dustrie) buitenissig sterk zijn, en 
omdat de konsumentenorganisaties 
niet over voldoende mogelijkheden 
beschikken om deskundigen af te 
vaardigen naar alle advies-en over-
legorganen waaraan Nederland zo - 

rijk is. - -- 

- 

 

IX.  2.2. - - 

- De positie en rol van de producent is 
erg sterk en wordt goed gespeeld, 

- omdat het bedrijfsleven zich te allen 
tijde van voldoende invloed kan ver- 

- 

zekeren. Er moet echter gèkonst?- - 

teerd worden dat de producenten 
erg eenzijdig is en dat van veranr 
woordelijkheidsgevoel ten opzichte 
van konsument en maatschappij nog 
te weinig wordt gemerkt. 
Naast de toegang tot allerlei in-
spraakprocedures, beschikken de 
levensmiddelenproducenten in de 
z.g. Produktschappen over een zeer 
machtig instrument om hun zin door 
te drijven. Aan deze- machtspositie 
dient zo spoedig mogelijk een eind te - 

komen. - -  

IX  2.3. - - 

- De rol van de overheid vertoont di-
verse kanten, die voor de konsument 
van groot belang zijn. Enerzijds is de 
overheid van bepaalde goederen en 
diensten de zeer monopolistische le-
verancier, waarop de konsument 
hoegenaamd geen vat heeft of in-
spraak kan uitoefenen, anderzijds 
dient de overheid vaak de konsu-
mentenbelangen te behartigen in de 
reeds genoemde adviescôlleges en 
overlegorganen. Bovendien -oefen 
de overheid dan ook nog kontrole uk i 

op de kwaliteit van vele goederen en 
diensten, warvan er,  diverse door 
haarzelf geleverd worden - - 

Vooral de zeer tijdrovende procedu-
res voor ambtelijk overleg vormen 
een van de voornaamste oorzaken 
van de trage gang van zaken, en hier-
aan zal dus ten spoedigste het nodige 
gedaan moeten worden.  

IX 3.  
Konkre-te beleidsvoornemens om aan 
bovenstaande situatie een eind te 
maken-, zijn hieronder puntsgewijs 
weergegeven: - -  

IX  3.1. - 

- Bij de totstandkoming van de kon-
sumentenwetgeving dient de kon-
sumenteninvloed sterk vergroot - te 
worden. Eventuele wetsontwerpen 
moeten ter visie aan de belangheb-
benden worden overhandigd en na
kennisname en eventuele verwer- 

ng van de diverse standpunten 
ent een spoedige beslissing geno-

men te worden door regering en par-
lement. Aan deze procedure dient 
een tijdslimiet gesteld te worden, iets 

bedrijven meer gerichte opleidings-
mogelijkheden te kreëren.  

VIII  2.3. 
De aansluiting op de arbeidsmarkt 
wordt ook bemoeilijkt door onvol-
doende geografische mobiliteit van 
de beroepsbevolking. Vergroting en 
verbetering vande woningvoorraad 
in het  -westen zal- de geografische 
mobiliteit in sterke mate kunnen 
verbeteren. 
Er bestaan ook situaties - waarin 
vraag en aanbod weliswaar allebei 
binnen een bepaalde regio bestaan, 
maar waarbij de afstand tussen werk 
en woonplaats zodanig is dat op for-
mele gronden het aangeboden werk 
geweigerd kan worden. Wij zijn van 
mening,dat de normen die in dit ver-
band gehanteerd worden voor ver-
ruiming vatbaar zijn. 
Ook ten aanzien van bepaalde werk-
gevers-  moet gekonstateerd worden, 
dat een zeer strenge selektie ten aan-
zien van het aanbod op de arbeids-
markt wordt toegepast. 
Op zich is het natuurlijk heel van-
zelfsprekend dat een bedrijf de beste 
mensen op de juiste plaats probeert 
te krijgen. Pat moet dan echter wel 
op redelijke kriteria gebeuren en niet 
via een - ,,selektiviteit" ten aanzien 
van vrouwen, buitenlanders, oudere 
werknemers en gehandicapten. 
Hierdoor dreigt veel werkloosheid 
onnodig te blijven bestaan. - Na een 
voorlichtingsfase zal tot- wetgeving 
op dit gebied moeten worden over- 
gegaan. -  

VIII  2.4. 
De arbeidsbureaus kunnen een be-
langrijke rol spelen in het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. - 

Helaas laat de werking van de GAB's 
momenteel te wensen over. In de 
eerste plaats beschikken ze nog 
steeds niet over een behoorlijk 
geautomatiseerd informatiesysteem, 
hetgeen niet alleen voor de bemid-
delaars het werk in hoge mate be-
moeilijkt, maar ook de aktiviteiten 
van de werklozen. - 

In de tweede plaats kampen de 
GAB's met te beperkte middelen en 
menskracht. Daardoor hebben de 
bemiddelaars te weinig tijd  om goed 
te bemiddelen. De personeelsbezet-
ting op de arbeidsbureaus moet dan 
ook uitgebreid worden.  

VIII  3. Verdeling van het werk 
Het vinden van doelmatige en 
rechtvaardige vormen voor verde-
ling van het werk is een van de groot-
ste uitdagingen die de komende jaren 
aan het sociaal-ekonomische beleid 
gesteld wordt. 
D'66 is van mening, dat bij het zoe-
ken naar de juiste vormen van ver-
deling van het werk in ieder geval 
rekening moet woiden gehouden met 
de verschillen in onze samenleving. 
Dat houdt in dat vermeden moet 
worden dat een bepaalde strakke 
vorm van arbeidsverdeling van bo- 

voorbeeldgevende rol als werkge-
ver. -  

VIII  3.1. - - 

D'66 is van mening, dat in de eerste 
plaats gestreefd moet worden naar 
een grootscheepse creatie van deel-
tijdbanen. Niet alleen is het werkge-
legenheidseffect hiervan relatief 
gunstig, daarnaast vergroot het heb-
ben van een deeltijdbaan de door ons 
nagestreefde uitbreiding van partici-
patiemogelijkheden in zowel formele 
als informele sector. 
Wij zijn van mening, dat de komende 
jaren per departement een in de jaren 
toenenjend percentage deeltijdbanen 
geschapen moet worden. In het ka-
der van het overleg over het sociaal 
kontrakt moet de overheid een sti-
mulerende rol spelen bij de totstand-
koming van soortgelijke regelingen 
per bedrijf of bedrijfstak Via dit 
overleg moet tevens gestreefd wor-
den naar afspraken over de vermin-
dering van overwerk. Vermindering 
hiervan kan weer nieuwe deeltijdba-
nen opleveren.,  

VIII  3.2. - - 

Een tweede vorm van - werkverde-
ling, waar naar onze mening veel 
aandacht aan moet worden gegeven, 
is arbeidsduurverkorting met gelijk-
tijdige verlenging van de bedrijfstijd. 
Vooral in kapitaalintensieve bedrij-
ven en bedrijfstakken liggen hier 
mogelijkheden om bijv. 10  12-uiige 
werkdagen in te voeren, waarin met 
ploegen van 4, 6 of 8 uur wordt ge-
werkt. Overigens bestaan er ten aan-
zien van deze vorm nog de nodige 
vragen op sociaal, medisch en be-
drijfsekonomisch gebied, zodat er 
eerst vooral op beperkte schaal met 
deze vorm van werkverdeling geëx-
perimenteerd moet worden.  

VIII  3.3. - - 

Als derde variant voor het streven 
naar werkverdeling moet het eduka-
tief verlof genoemd worden Deze 
vorm heeft behalve een beperkt po-
sitief werkgelegenheidseffekt, het 
grote voordeel dat het tegemoet 
komt aan de dynamiek -van de ar- 
beidsmarkt-. - - - - -  

VIII  3,4, - - - 

De verregaande verdeling van het 
werk in de formele sektor, -die wij 
met behulp van de bovenstaande 
vormen willen realiseren, zal ge-
paard gaan met een zeker produkti-
viteitsverlies en dus inkomensver-
lies. De kosten die hierdoor optreden 
dienen in de eerste plaats gedragen te 
worden door degenen, die korter 
werken. - 

X Konsumenten - 

beed 
-- 

-  

IX  1. Inleiding 
- 

Het lijkt erop dat de vorming van een 
konsumentenbeleid de laatste jaren  



wat thans niet het geval is.  

IX  3.2. 
- Er dient een kader aangegeven te 
worden voor de maatschappelijke 
verplichtingen van de producent, 
niet alleen ten aanzien van de kon-
sument, maar ook wat betreft milieu 
en een spaarzaam gebruik van ener-
gie en grondstoffen.  

IX  3.3. 
- De bevoegdheden van de overheid 
inzake konsumentenaangelegenhe-
den moeten sterk gekoncentreerd 
worden bij een staatssecretaris voor 
konsumentenzaken. Deze staatsse-
cretaris treedt op als voorzitter van 
de (reeds bestaande) Interdeparte-
mentale Commissie voor Consu- 
mentenaangelegenheden (de  

IX  3.4. 
- De levensmiddelen- en agrarische 
industrie heeft momenteel de macht 
om via de Produktschàppen kwali-
teitsregels uit te vaardigen, die voor-
rang hebben op de Warenwetbeslui-
ten. Dit is een hoogst onbevredigen-
de situatie, waaraan zo spoedig mo-
gelijk een einde moet komen.  

IX  3.5 
- Er moet zo spoedig mogelijk een 
vereenvoudigde gerechtsprocedure 
komen voor konsumentenklachten.  

IX  4. 
De door D'66 nagestreefde vijf 
rechten van de konsument dienen 
met zo groot, mogelijke spoed te 
worden gerealiseerd, zo nodig via 
initiatiefwetten. 
Dit betekent het volgende:  

IX  4.1. Het recht op veiligheid 
Zoals reeds uiteengezet dient er een 
Produktveiligheidswet te komen. 
Met het uitbreiden van de Warenwet 
moet sneller voortgang worden ge-
boekt, door de procedure aan een 
tijdslimiet te binden.  

IX  4.2. Het recht op informatie 
Betere etiketteringsvoorschriften 
(de komende EEG-richtlijnen gaan 
ons nog niet ver genoeg). Betere spe-
cifikatie van offertes en rekeningen. 
Energielabel op huishoudelijke ap-
paratuur. Effektieve rentepercenta-
ges.  

IX  4.3. Het recht op keuze 
Dit betekent in feite dat alle mono-
polistische leveranciers (overheid!) 
zeer kritisch gevolgd moeten worden 
in hun doen en laten. Op andere ge-
bieden zal de konsument op basis 
van objektieve informatie tot de voor 
hem/haar beste keuze moeten kun-
nen komen.  

IX  4.4. Het recht op medezeggen-
schap 
Evenredige vertegenwoordiging van 
de konsument in alle overleg- en ad-
viesorganen die daarvoor in aanmer- 

king komen, zoals de SER en de Ad-
vieskommissie Warenwet. Inspraak 
van huurders in de nieuwe huur-
commissies. Inspraak van wijkbe-
woners bij de opbouw van een win-
kelcentrum.  

IX  4.5 Het recht op schadevergoe-
ding 
Zowel theoretisch als praktisch is dit 
een van de moeilijkste punten op 
konsumentengebied. Het hanteren 
van een wettelijk voorgeschreven, 
waterdicht koopkontrakt kan hier al 
veel doen, vooral als dit wordt on-
dersteund door een vereenvoudigde 
gerechtsprocedure.  

IX  5. Algemeen 
1-let is historisch aantoonbaar dat de 
weerbaarheid van de, konsument 
(,,konsumentisme") sterk wordt ge-
stimuleerd door een aantal faktoren 
die zich ook thans voordoen. 
Deze faktoren zijn: 
—stagnatie van de koopkracht; 
- introduktie van nieuwe technolo-
gieën die ingrijpen in het persoonlij-
ke leven van de konsument (auto-
matisering, viewdata, teletekst, de 
chip); 
- andere opvattingen over de maat-
schappelijke verantwoordelijkheden 
van het bedrijfsleven. 
Hieruit mag worden afgeleid, dat het 
konsumentisme de komende jaren 
alleen nog maar in kracht zal toene-
men en een faktor zal worden waar-
mee geducht rekening zal worden 
gehouden., zowel door de overheid 
als door het bedrijfsleven. D' 66 zal 
dit met vreugde zien gebeuren, om-
dat een kritische, zelfbewuste kon-
sument de macht bezit om zeer sti-
mulerend te werken op de maat-
schappelijke veranderingsprocessen 
die ons de komende jaren te wachten 
staan. 
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Hoofdstuk 13: 

Vrede en veil igheid 
1. Inleiding 
1.1. 
De noodzaak tot een veiligheidsbe-
leid ligt in het bestaan, en ontstaan 
van conflictsituaties binnen en tus-
sen staten. De oorzaken van derge-
lijke conflictsituaties zijn talrijk: 
misbruik van macht, ongerechtvaar-
digde weIvaartverschi1len, weder-
zijds wantrouwen, enz. enz. 
De diepere oorzaak isveelal dat be-
paalde belangrijke beginselen wor-
den geschonden: het respect voor de 
mensenrechten, de zelfbeschikking, 
kortom de gerechtigheid. 
1.2. 
Het feit dat conflicten ontstaan 
vormt de ene kant van de noodzaak 
tot een veiligheidsbeleid. De andere 
kant is dat de internationale gemeen-
schap bestaat uit een verzameling 
souvëreine Staten die geen autoriteit 
boven zich dulden. In deze anarchie 
der staten is oorlog een dikwijls ge-
bruikt middel om geschillen uit te 
vechten, 'zoals de tientallen gewa-
pende conflicten die de wereld sinds 
de Tweede Wereldoorlog gekend 
heeft aantonen. 
1.3. 
De bewapening is hierbij een symp-
toom van een kwaal, die dieper ligt, 
ook al kan die bewapening zelf een 
bron van wantrouwen zijn en zo een 
conflict naderbij brengen. Zolang de 
oorzaken voor het gebruik van wa-
pens niet worden weggenomen, is 
volledige ontwapening echter nau-
welijks te verwachten. 
1.4. 
Een veiligheidsbeleid in de brede zin 
zal dan ook de oorzaken moeten 
aanpakken van de kwaal. Noodza-
kelijk is het voeren van een samen-
hangend beleid,, waarvan defensie 
slechts een onderdeel is. Daarnaast 
dienen andere beleidsinstrumenten 
te worden betrokken, zoals politie-
ke, culturele, financiële en economi-
sche. 
1.5. 
Dit beleid zal gericht moeten zijn op  

de opbouw van een internationale 
rechtsorde, een vermindering van de 
welvaartsongelijkheid in de wereld, 
op het tegengaan' van machtsmis-
bruik, op de respectering van de 
mensenrechten, op het bevorderen 
van wederzijds begrip en het berei-
ken van vertrouwen en ontspanning. 
1.6 
Alleen een dergelijk beleid zal voor 
de lange termijn de weg kunnen ba-
nen naar een meer vreedzame en 
rechtvaardige wereldorde. Voor de 
korte termijn die gekenmerkt zal 
blijven door de gevaren van oorlog 
en onderdrukking', zal daarnaast een 
defensiebeleid in meer beperkte zin 
noodzakelijk blijven. 
1.7. 
Voor Nederland is daarbij de Oost-
West tegenstelling vooralsnog het 
voornaamste probleem. 'Het is ech-
ter van het grootste belang er zich 
tegelijkertijd van bewust te zijn dat 
de huidige wereld niet meet verdeeld 
is in slechts twee machtsblokken, 
maar dat er zich de laatste tien jaar 
een ,,verspreiding van macht1 in de 
wereld heeft voorgedaan (OPEC, 
'China,' enz.). Deze ontwikkeling,, die 
op zichzelf toe te juichen valt, omdat 
zij kan leiden tot grotere politieke en 
culturele zelfstandigheid maakt het 
probleem van de oorlogsvoering er 
echter niet eenvoudiger op. In het 
bijzonder de verspreiding van de 
kernwapens vormt daarbij een bran-
dend probleem. 
1.8. 
Tegen deze 'achtergrond dient het 
veiligheidsbeleid naar de mening van 
D'66 gericht te zijn op: 
- de opbouw van een vreedzame en 
rechtvaardige wereldorde; 
- de 'verdediging van de nationale 
onafhankelijkheid en zelfbeschik-
king tegen aanvallen van buitenaf; 
- het voorkomen van oorlog. 

2. De n iet-verspre i-
d i ng van kernwapens 
2.1. 
Een verdere verspreiding van kern-
wapens kan de meest ernstige gevol-
gen hebben, zowel voor bepaalde re-
gio's als voor de wereld in zijn tota-
liteit: plaatselijke conflicten kunnen 
nucleair worden en eventueel leiden 
tot nucleaire conflicten op wereld-
schaal. 
2.2. 
D'66 is daarom van mening dat aan 
het streven naar non-proliferatie bij-
zonder grote aandacht moet worden 
gegeven. Het bestaande non-prolife-
ratieverdrag heeft een belangrijke 
functie vervuld in het beperken van 
het aantal kernwapenstaten en kan 
dit op middellange termijn blijven 
doen. Belangrijke derde-wereld lan-
den zijn echter buiten het verdrag 
gebleven. 
2.3. 
Men kan niet verwachten dat op de 
lange duur de andere landen van de 
wereld — met'name zij die niet onder 
een ,,nucleaire paraplu" vallen - van 
het kernwapen zullen afzien als de 
nucleaire wapenwedloop voortgaat. 
Dit betekent een actief nucleair ont-
wapeningsprogramma, in eerste in-
stantie van de twee grootmachten. 
Maar ook de Europese landen heb-
ben een verantwoordelijkheid om de 
huidige nucleaire wapenwedloop - 
die ook in Europa zelf plaats vindt - 
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4.1.3. 
Daarbij dient juist in tijden van crisis 
de dialoog tussen Oost en West 
gaande te worden gehouden. Dat er 
over zaken als mensenrechten en 

- bijv. Afghanistan geen overeen- 
stemming te verwachten valt, mag 
niet tot de conclusie leiden dat ineen 
harde confrontatiepolitiek de be- 
reikte resultaten van de afgelopen ja- 

stop te zetten. Dit besef is nog vol- digheid dat West-Europa wel eco- ren van ontspanning overboord wor- 
strekt onvoldoende aanwezig. nomisch van grote betekenis is, maar den gezet. De Europese landen heb- 
2.4. geen supermacht is, biedt echter de ben hierbij een onmisbare rol te ver- 
Daarnaast moet worden getracht de ruimte voor een actief beleid dat erop vullen. 
politieke en technische drempel om gericht is om samen met de Derde 4,1.4. 
kernwapens te vervaardigen zo hoog Wereld landen te streven naar poli- Daarbij zal allereerst moeten worden 
mogelijk te maken. D'66 stelt voorop tieke oplossingen voor conflictsitua- gewerkt aan: 
dat een zo sterk mogelijke beperking  ties  die zouden kunnen ontaarden in 4.1.4.1. 
van kernenergie toepassing in het al- een confrontatie tussen de twee su- - de beëindiging van de be-wape- 
gemeen, juist door de industrielan- perinachten. ningswedloop (zie Paragraaf Ontwa- 
den zelf, daartoe de meest aangewe- 3•5 pening in het Hoofdstuk Defensie en 
zen weg is. Op korte termijn is dat Realisering hiervan vereist daarbij Ontwapening); 
echter niet te realiseren. 1 om. eenerkenningvandepolitieke— 4,1.4.2. 
Daarom moet universele toepassing en culturele - gelijkwaardigheid van - de opbouw van een stabiel sys- 
van het controlesysteem van de In- de minder geïndustrialiseerde  Ian-  teem van overleg en samenwerking 
ternationale Organisatie voor den. Aangezien de gelijkwaardigheid opdat de Oost-West verhouding in 
Atoomenergie bevorderd en  tech-  slechts volledig kan worden bereikt Europa meer ontspannen wordt en 
nisch verbeterd worden, indien de bestaande grote welvaarts- de vrede niet slechts het gevolg is 
2.5. verschillen drastisch worden ver- van wederzijdse militaire afschrik- 
Daarnaast dient men gevoelige delen mindérd, zal het beleid van Neder-  king  (zie par. 4.3. Europees Veilig- 
van de splijtstofcyclus (verrijking en land en zijn Europese partners ook- heidssysteem, hieronder); 
opwerking) te internationaliseren: gericht zijn op een intensivering van 4.1.4.3. 
Plutonium dat niet in gebruik is dient de samenwerking op financieel en - het ontwikkelen van en het beleid 
te worden opgeslagen, in internatio- economisch gebied en op een nieuwe ten aanzien van de ideologische te- 
nale opslagplaatsen, internationale economische orde. genstelling dat niet uitgaat van de 
De industriële landen dienen het (Zie ook de paragraaf Ontwikke- noodzaak van een _ ideologische 
voorbeeld te geven o.m. door af te lingssamenwerking) strijd maar zich richt op openheid 
zien van het grootschalig gebruik van 3.6. en tolerantie, gebaseerd op vertrou- 
plutonium (Zie ook het Hoofdstuk Een bijzonder verontrustende ont wen in de kracht van de democratie 
Energie.) wikkeling voor de vrede en veilig- (zie par. 4.2. De Ideologische Tegen- 

heid in de Derde Wereld vormt ten- stelling, hieronder). 
slotte de snelle toename van de mili- 
taire uitgaven aldaar. Nederland 4.2. De ideologische tegenstelling 
dient ook daarom naar de mening 4.2.1. Vrede-  en veilig- van D'66 het initiatiefte nemen-om in Bij de ideologische tegenstelling tus- 

held rn de derde Europees en/of Atlantisch verband sen Oost en West gaat het om het 

boden, wanneer de bevordering van 
de rechten van de mens voor de re-
gimes in Oost-Europa een reëel ge-
vaar voor het eigen bestaan gaat be-
tekenen, Dat neemt niet weg dat veel 
regimes in Oost-Europa nog vol-
doende ruimte hebben voor  een 
groter respect  toy.  de mensen-
rechten zonder gevaar voor het eigen 
voortbestaan. 
4.3.2. 
E.e.a. betekent dat in de vervolg-
conferenties op Helsinki de mensen-
rechten bij de inbreng .van westerse 
zijde weliswaar een belangrijk on-
derdeel, maar niet het hoofdpunt van 
de agenda moeten vormen. 

4.4. Eropees Veiligheids Systeem 
4.4.1. 
Reeds in haar eerste politieke pro-
gramma uit 1967 bepleitte D'66 het 
bijeenroepen van een conferentie 
voor de politieke samenwerking en 
ontspanning in Europa. Sindsdien is 
de Conferentie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (CVSE) 
bijeengekomen, die heeft geleid tot 
de ondertekening in 1975 van de 
Slotacte van Helsinki. Aan deze 
CVSE namen deel de NAVO- en, 
Warschaupact landen (dus ook 
VS en Canada en de USSR) en  dc-
neutrale Europese landen. 
4,4.2. 
D'66 bepleit om op basis van de Slo-
tacte een verdergaand Europees Vel-
ligheids Systeem op te bouwen, 
waarbij in de veiligheidbehoefte van 
de Europese landen uiteindelijk kan 
worden voorzien door middel van 
een collectief veiligheidssysteem 
(waaraan ook de VS en de USSR 
deelnemen) en niet meer twee tot de 
tanden bewapende militaire blokken 
in Europa tegenover elkaar hoeven 
te staan. 
4.4.3.- 
Een Europees Veiligheids Systeem 
zou moeten bestaan uit afspraken 
over: 
- politiek overleg en het vreedzaam 
bijleggen van geschillen; procedures 
en instellingen hiervoor zouden kun-
nen worden vastgelegd in een door 
alle landen te ondertekenen conven-
tie; 
- vergroting van de militaire veilig-
heid, door middel van wapenbeheer- j  
sing,  atoom-vrije zones, vertrou-
wenwekkende maatregelen ed.; 
- samenwerking op het terrein van 
economie, wetenschap, technologie 
en milieu; 
- samenwerking op humanitair ge-
bied: vrijer verkeer van personen, 
ideeën en informatie; uitwisseling op 
het gebied van cultuur en onderwijs. 
Dit laatste punt is van groot belang 
om aan te geven dat de ontspanning 
tussen Oost en West niet alleen een 
zaak van de staten, maar ook van de 
individuele burgers is. 
4.4.4. 
Door middel van een Europees Vei-
ligheids Systeem als hierboven ge-
schetst zou: 
- de Oost-West tegenstelling van 
zijn scherpste kanten ontdaan en zo 
de vrede bevorderd worden; 
- de bewapeningswedloop tot staan 
kunnen worden gebracht; 
- de- onnatuurlijke scheiding van 
Europa langs de lijnen van de in-
vloedssferen van de twee super-
machten langzamerhand worden op-
geheven, waardoor het verlangen 
naar grotere politieke zelfstandig- 

wereld 
3.1. 
De laatste jaren hebben een ontwik-
keling te zien gegeven naar een gro-
tere betrokkenheid van de super-
machten bij  locale  conflictsituaties in 
de Derde Wereld. Tezamen met de 
toenemende instabiliteit, die het ge-
volg is van de grote politieke, eco-
nomische en culturele veranderingen 
die op het ogenblik in vele landen van 
de Derde Wereld plaats vinden, be-
tekent dit een groeiend risico dat 
plaatselijke conflicten uit kunnen 
groeien tot een wereldoorlog. 
3.2. 
Allereerst moet hiervoor een oplos-
sing worden gevonden door een ver-
sterking van de activiteiten van de 
VN op het vlak van conflictbeheer-
sing en -oplossing. D'66 acht het 
daarbij van het grootste belang dat de 
VN-vredesoperaties en de Neder-
landse bijdrage daaraan worden uit-
gebreid. 
3.3. 
Buiten de traditionele machtsblok-
ken staande samenwerkingsverban-
den (zoals de organisatie voor Afri-
kaanse eenheid, de Arabische Liga 
en de beweging der niet-gebonden 
landen) kunnen daarnaast een be-
langrijke stabiliserende rol spelen. 
Zij dienen daarom door de Westerse 
landen positiever tegemoet te wor-
den getreden. 
3.4. 
Voor Nederland is individueel of in 
EG-verband geen militaire rol weg-
gelegd in het veiligheidsbeleid  toy.  
de Derde Wereld, Juist de omstan- 

te komen tot een grotere parlemen-
taire controle op de wapenproductie 
in Europa en de Verenigde Staten en 
tot een aan banden leggen van dé 
wapenexport naar de Derde Wereld. 
Nederlandse initiatieven hoeven 
echter niet tot het bondgenoot-
schappelijk verband beperkt te blij-
ven. 

4. De oost-west ver-
houding 
4.1. Inleiding 
4.1.1, 
De ontwikkelingen van de laatste ja-
ren hebben onderstreept dat er geen 
uitzicht is op een snelle oplossing 
van de Oost-West tegenstelling. Zo-
wel op ideologisch gebied als ten 
aanzien van de veiligheidsbehoeften 
liggende wederzijdse opvattingen en 
belangen daarvoor vooralsnog te ver 
uit elkaar. 
4.1.2. 
Aan de andere kant moet het duide-
lijk zijn dat in dit tijdperk van de 
atoomwapens de enige politiek die 
uiteindelijk tot aanvaardbare oplos-
singen kan leiden, niet die van con-
frontatie maar van ontspanning is. 
Naar de mening van D'66 moet daar-
om het beleid van Nederland en zijn 
bondgenoten in de Oost-West tegen-
stelling tot doel hebben de vermij-
ding van gewapend conflict en het 
bereiken van een stabiele, geleidelijk 
minder tegengesteld wordende ver-
houding. 

verschil tussen enerzijds gesloten 
systemen en anderzijds pluralisti-
sche samenlevingsvormen, die Uit-
gaan van de in vrijheid tot uitdruk-
king gebrachte keuze van de staats-
burgers. 
4.2.2 
De ideologische tegenstelling tussen 
Oost en West is niet die tussen 
,communisme" en _ kapitalisme-. 

Voor de Europeanen heeft het daar-
om geen zin om zich door het com-
munistische blok een ,,ideologische 
strijd" te laten opdringen. De West-
Europese landen streven niet naar 
een herstel van het ,,kapitalisme" in 
Oost-Europa, zoals de USSR nog 
wel zegt te streven naar de eind-
overwinning van het marxisme. 
4.2,3. 
Daarbij moet er overigens een ver-
schil worden gemaakt tussen de zui-
ver ideologische component en die 
van de machtsuitbreiding van de 
USSR, waarvoor de ideologische 
wedijver een dekmantel kan vormen. 

4.3. Mensenrechten 
4.3.1. 
Werkelijke ontspanning in Europa 
kan op den duur alleen tot stand ko-
men als de mensenrechten worden 
gerespecteerd. De grens van de 
westelijke , ,inmenging" in Oost-Eu-
ropa wordt echter bepaald door het 
punt waarop deze het ontspannings-
proces zelf wezenlijk gaat bedreigen. 
Een herleving van de koude oorlog 
zou immers de zaak van de mensen-
rechten geen goed doen. 
Terughoudendheid is derhalve ge- 



re groep van Europese NAVO-lan- Daar komt bij dat in een situatie 
den, waarbij het ene bondgenootschap, 
1.2.5. de NAVO, een defensieve strategie 
Het bestaande consultatiemecha- nastreeft en de andere, het War- 
nisme tussen de VS en de Europese schaupact, een offensieve strategie 
partners dient daarnaast aan de zelf- zal voeren, en de aantallen man- 
standiger Europese rol te worden schappen en wapens op zichzelf de 
aangepast en te worden versterkt, militaire krachtsverhouding niet 
1.2.6. weerspiegelen. 
D'66 is tegen een Europese kern- 2.3.  

heid in Oost- en West-Europa de VS. macht en is zich bewust van het ge- Ten tweede is het denken in termen 
ruimte krijgt (waarbij natuurlijk niet 1,1.5. ' vaar van het ontstaan hiervan. Een van evenwicht, dat dikwijls verengd 
uit het oog moet worden verloren dat Dit betekent een voortdurend en  ac-  nauwere Europese samenwerking op wordt tot een numeriek evenwicht, 
de politieke verhouding tussen de tief lidmaatschap van de NAVO en het gebied van de veiligheid, zoals één van de belangrijkste oorzaken 
Westeuropese landen en de VS ge- een maximale inzet voor een succes- hierboven bepleit, mag niet leiden tot van de bewapeningswedloop. 
heel anders is dan die tussen de vol verloop van de onderhandelingen een Europese kernmacht, maar moet 2.4. 
Oosteuropesé en de Sovjet-Unie). tussen Oost en West, juist als middel worden gehanteerd Allereerst is het, zoals hierboven be- 
4.4.5. Veelvuldige consultatie en een goede om die te voorkomen Deze samen schreven niet of nauwelijks moge 
Zolang een Europees Veiligheids afstemming met min of meer gelijk- werking is immers gericht op een lijk te bepalen of er inderdaad een 
Systeem nog niet tot stand is geko gezinde NAVO-partners (Noorwe aanpassing van de NAVO aan de militair evenwicht is Gegeven het 
men en de Oost West tegenstelling gen Denemarken Canada België) zich wijzigende internationale ver feit dat men van militaire kant zo min 
onverminderd is, is en voortgezet is daarvoor van belang. houdingen, opdat de samenhang van mogelijk risico's wil nemen, leidt dit 
lidmaatschap van de NAVO voor het 1.1.6. het bondgenootschap en de band met er toe dat men zichzelf liefst een 
Nederlands veiligheidsbelang aan- Mocht het echter onverhoopt niet de VS behouden blijft. ,,veiligheidsmarge" verschaft, die 
gèwezen. mogelijk blijken binnen de NAVO de 1.2.7. door de tegenpartij echter vanzelf- 
Dit punt en de consequenties ervan vergaande voorstellen te ontwikke Verdergaande samenwerking op sprekend als bedreigend ervaren 
voor onze militaire inspanning wor- len die D'66 noodzakelijk acht, dan defensiegebied tussen de Europese wordt. 
den verder uitgewerkt in het volgen- moet de Nederlandse regering niet landen is tenslotte ook van belang in 2.5. 
de hoofdstuk Defensie en Ontwape- schromen om ook buiten het NAVO- verband met de potentieel sterk Daarnaast speelt de voortschrijden- 
ning. verband om te proberen tezamen kostenbesparende aspecten. Met de technologische vernieuwing, die 

met gelijkgezinde landen tot derge- name op de gebieden van meer con- herhaaldelijk een impuls aan debe- 
jofdstuk 14: lijke voorstellen te komen (Zweden, crete projecten, zoals de aanschaf en wapeningswedloop heeft gegeven en 

Joegoslavië,  Polen Roemenie) produktie van materieel onderzoek dat ook dit moment dreigt te doen 
1.1.7. en ontwikkeling logistiek, training 2.6.  

Defense  en D'66 streeft naar doorbreking van de ed. liggen voor een specifiek Euro- Het gevolg van deze factoren is dat 

ontwapening militaire blokken en uiteindelijk naar pese benadering goede mogelijkhe ook in situaties waar men zou kun- 
opheffing van NAVO en  WP.  Uit- den. Resultaten op dit gebied kunnen nen spreken van een globaal militair 

1. Bondgenootschappelijke samen- breiding van de NAVO met nieuwe bijdragen tot een politieke sfeer, evenwicht, dit evenwicht voortdu- 
werking leden of uitbreiding van het ver- waarin op openhartige wijze kan  rend  opschuift naar een steeds hoger 
1.1. De NAVO dragsgebied zou hiermee in tegen- worden gesproken over een mogelij- bewapeningspeil. 
1.1.1. spraak zijn, en staan wij daarom niet ke ruil van defensietaken, leidend tot 2.7. 
De militaire macht van Nederland voor, specialisatie op bepaalde terreinen Tegen deze ontwikkeling moet naar 
kan alleen betekenis hebben in tussen Europese landen de mening van D'66 stelling worden 
bondgenootschappelijk verband. 1,2. Samenwerking van de Europese 1.2.8. genomen op de volgende twee ma- 
Daarnaast kan de veiligheid van Ne- bondgenoten Een grotere democratische controle nieren: 
derland niet los worden gezien van 1.2.1. is hierbij echter een essentiële voor- - ten eerste door een grotere nadruk 
die van de omringende landen. D'66 Uitgaande van het lidmaatschap van waarde. op wapenbeheersing en ontwapening 
is daarom overtuigd van de nood- de NAVO bepleit D'66 binnen het (Zie ook het Europese Programma (zie par. Ontwapening, hieronder)en 
zaak dat de veiligheid van Nederland Atlantisch Bondgenootschap een van D'66,  biz.  21). - ten tweede door als NAVO een 
een bondgenootschap met gehjkge meer evenwichtige verhouding tus zichtbaar lager bewapeningspeil aan 
zinde landen vereist. sen de VS en de Europese partners. 2. Oorogs te houden dan het Warschau Pact. 
1.1.2. 
De Oost-West tegenstelling heeft 

Alléreerst omdat de internationale 
machtspositie van de VS de laatste voorkoming en de 2.8. 

Gezien de defensieve strategie van 
geleid tot twee bondgenootschap- jaren aan het verminderen is, terwijl bewapenngs de NAVO kan deze zich een bewa- 
pen, waarin één deelgenoot (VS die van een land als de Duitse  Bonds-  peningsachterstand (of ontwape- 
resp. USSR) sterk overweegt in mi- republiek relatief toeneemt. WeuOOp ningsvoorsprong) veroorloven, die 
litaire macht in het bijzonder ten 1.2.2. 2.1. echter niet zo groot mag zijn dat zij 
anzien van de kernwapens. Deze Daarnaast ontstaat er, gezien de Het centrale doel van het veilig een mogelijke tegenstander tot mdi 

5upermachten hebben ook militaire steeds nauwere Europese samen- heidsbeleid is niet het winnen van taire druk kan verleiden. 
belangen buiten Europa. werking, die ook op het gebied van een oorlog, doch het voorkomen dat 
1.1.3. de buitenlandse politiek voortgang een oorlog uitbreekt. Enerzijds dient 
Het veiligheidsbelang van de kleine- vindt (zie Hoofdstuk: Buitenlandse dat, zoals reeds gesteld, te gebeuren 
re bondgenoten zoals Nederland Politiek par. Europese Politieke via politieke en economische maat 3 Ontwapening en 
heeft twee kanten Samenwerking) een steeds sterkere regelen Anderzijds is de internatio wapenbeheersing - enerzijds zich te verzekeren van •behoefte aan de grotere Europese nale realiteit nog steeds dat militaire 
een machtige beschermheer met een invloed op het bondgenootschappe- macht gezien en gebruikt wordt als 3.1. Kernwapens 
overeenkomstige maatschappij-op- ljke veiligheidsbeleid. een middel om conflicten op te los- 3.1.1 
vatting; 

- 
1.2.3. sen. Zolang dit zo blijft, valt er daar- De behoefte aan beveiliging d.m.v. 

- anderzijds door bondgenoot- Tegen deze achtergrond bepleit D'66 om niet te ontkomen aan het onder- bewapening en in de eerste plaats 
schappelijk overleg het gedrag van dat de structuur van de NAVO in de houden van een militair vermogen, aan kernbewapening, dient zo spoe- 
de supermogendheid zo te beïnvloe- jaren '80 wordt geënt op een inten- wat erop gericht moet zijn een bij-  dig  mogelijk  en zoveel mogelijk te 
den dat de gewenste veiligheid be- sievere Europese samenwerking op drage te leveren aan de oorlogsvoor- worden weggenomen door interna- 
reikt wordt bij een zo laag mogelijk het gebied van de veiligheid Op deze koming Dit betekent een defensief tionale verdragen over conflictbe 
bewapeningspeil en met vermijding wijze zal het ook voor Nederland vermogen dat voldoende is om een heersing en ontwapening. De voor- 
van belangrijke verschillen in veilig- mogelijk zijn om meer effectieve in- mogelijke aanvaller af te schrikken, rang voor kernwapens is des te drin- 
heidsrisico tussen de bondgenoten. vloed uit te oefenen op het bondge- 2.2.  gender  omdat de voortgaande kern- 
1.1.4. nootschappelijke veiligheidsbeleid. Dit is niet hetzelfde als het willen wapenwedloop tussen Oost en West 
Wat dit laatste betreft is vooral van 1.2.4. bereiken van een militair evenwicht, een ernstige belemmering vormt 
belang dat de geografisch verschil- De Europese defensiesamenwerking D'66 wijst het denken in termen van voor het streven naar non-prolifera- 
lende positie van de US en de Euro- zal niet alleen gericht moeten zijn op de noodzaak altijd een militair even-  tie.  Het willen voorkomen van , ,ho- 
pese NAVO-landen niet leidt tot een een efficientere materieel samen wicht te moeten bereiken af als  on  rizontale proliferatie is immers niet 

ontkoppeling" van de Europese en werking, maar ook op het bespreken vruchtbaar en gevaarlijk, 1geloofwaardig, zolang Oost en West 
Amerikaanse veiligheidssituatie. van de Europese dimensie van het Ten eerste omdat een dergelijk voortgaan met de ,,verticale" proli- 
Zolang een situatie van ontspanning, Atlantische veiligheidsbeleid. Daar- evenwicht niet of nauwelijks vast te feratie in hun eigen blok. Als eerste 
openheid en wederzijds vertrouwen bij zal gebruik kunnen worden ge- stellen is, aangezien ook factoren als stap hiertoe zouden Oost en West 
in de Oost West verhouding niet is maakt van de bestaande overlegka moreel paraatheid geoefendheid moeten besluiten hun kernbewape 
bereikt, is D'66 daarom voorstander ders, zowel die tussen de negen EG- logistieke ondersteuning en waar- ning op het huidige niveau te bevrie- 
van een bondgenootschap met de landen (EPS) als die tussen de grote- schuwingstijd een rol spelen. zen. 
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3.1.2. 
De goedkeuring van het SALT-II  
verdrag tussen de VS en de SU over 
beperking van de strategische kern-
wapens is daarnaast van groot be-
lang. Gezien de op gang zijnde of 
voorgenomen uitbreiding van het ar-
senaal aan lange-afstands tactische 
kernwapens (de Russische SS 20 en  
Backfire  bommenwerpers, resp. de 
Amerikaanse  Pershing  11 en Tomo-
hawk raketten) is het tot stand ko-
men van een wapenbeheersingsver-
drag op dit terrein (SALT  Ill)  zeer 
urgent. De bijzondere invloed die het 
al of niet stationeren in West-Europa 
van laatstgenoemde wapens voor de 
veiligheid van de Westeuropese lan-
den heeft, noopt tot een grotere be-
trokkenheid van deze landen bij 
SALT. Zij dienen te streven naar 
medezeggenschap en inbreng in de 
onderhandelingen. 
3.1.3. 
Ook voor de kortere-afstands tacti-
sche kernwapens bepleit D'66 Wa-
penbeheersingsonderhandelingen, 
naast eenzijdige stappen (zie par. 
Nederlandse Kernwapentaken). 
3.1.4. 
Bij het streven naar kernontwape-
ning moet tenslotte ook een atoom-
Vrije zone in Europa (zoals reeds 
dikwijls door D'66 bepleit) worden 
genoemd als een belangrijke stap. 
3.1.5. 
Het uiteindelijke doel bij de kern-
ontwapening zou moeten zijn een al-
gemeen aanvaard verdrag dat de 
ontwikkeling, de productie en het in 
voorraad hebben van kernwapens 
verbiedt, gekoppeld aan de noodza-
kelijke controle-maatregelen. D'66 
realiseert zich echter dat dit een 
kwestie van zeer lange termijn is. 
Zoals in de inleiding van de par. Vre-
de en Veiligheid reeds gesteld, is be-
wapening voor een groot gedeelte 
slechts een symptoom van een diep-
erliggende kwaal. Zolang er geen 
oplossingen worden gevonden voor 
zowel de oorzaken van gewapende 
conflicten als de structuur van het 
internationale statensysteem, is 
volledige ontwapening een wens-
droom. 
3.1.6. 
Daar komt bij dat ook met interna-
tionale verdragen, die bepaalde wa-
pens verbieden, de kennis en de pro-
ductietechniek voor deze wapens al-
tijd zal blijven bestaan. 
3.1.7. 
D'66 pretendeert niet een manier te 
weten om de kernwapens definitief 
de wereld uit te krijgen. Dat neemt 
niet weg, dat wij er nadrukkelijk naar 
streven om het aantal kernwapens in 
de wereld en de rol die zij spelen, 
terug te dringen. 

3.2. Nederland en de wapenbeheer-
sing in Europa 
3.2.1. Inleiding 
De militaire situatie in Europa is ge-
kenmerkt door een ongeëvenaarde 
opeenhoping van militaire macht, 
zowel gemeten in manschappen als 
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in bewapening. Tegelijkertijd is de 
geschiedenis van de Europese wa-
penbeheersing en ontwapening tot 
nu toe weinig bemoedigend. 
Terwijl er zowel op het wereldwijde 
niveau als op het niveau van de su-
permogendheden concrete resulta-
ten zijn bereikt -. zij het op beschei-
den en teleurstellende schaal - is de 
militaire ontwikkeling in Europa niet 
onderworpen aan enige beperking, 
ondanks veel initiatieven en plan-
nen. 
3.2.2. MBFR 
3.2,2.1 
De onderhandelingen in Wenen over 
wederzijdse evenwichtige troepen-
vermindering (MBFR) die het meest 
concrete uitdrukkingsmiddel van 
deze pogingen zijn, laten na 7 jaar 
onderhandelen een teleurstellend 
beeld vanwege de opstelling van de 
NAVO-deelnemers, waaronder Ne-
derland. 
3.2.2.2. 
Inhoudelijk bepleit D'66 een benade-
ring die langs twee wegen verloopt: 
I. het terugbrengen van de aantallen 
en het stellen van plafonds voor 
troepen en wapens; 
2. de verdere uitbouw van vertrou-
wenwekkende maatregelen, in sa-
menhang met een grotere voorspel-
baarheid en doorzichtigheid van mi-
litaire activiteiten. 
3.2.2.3. 
D'66 ziet bij een ruimhartige wester-
se opstelling mogelijkheden om in 
MBFR-verband tot een accoord te 
komen over het eerste punt, eventu-
eel beperkt blijvend tot afspraken 
over de omvang van de strijdkrach-
ten en niet over de bewapening. 
3.2.3. Europese ontwapeningsconfe-
rentie 
3.2.3.1. 
Voor de andere genoemde aspecten 
bepleit D'66 een Europese Ontwape-
ningsconferentie, waaraan alle Euro-
pese landen, de VS en Canada deel-
nemen en waarin de totale bewape-
ningsproblematiek aan de orde 
komt: in eerste instantie het tweede 
van de bovengenoemde punten, ver-
volgens na afsluiting van MBFR het 
eerstgenoemde punt en eventueel 
ook de problematiek van de tactische 
kernwapens (zie ook par. 3.1.: 
Kernontwapening). 
3.2.3.2. 
Uiteindelijk zou de EOC zich moe- 
ten ontwikkelen tot een permanent 
forum voor aangelegenheden be- 
treffende ontwapening en wapenbe- 
heersing als onderdeel van het Euro-
pese Veiligheidssysteem dat D'66 
bepleit. In dit kader zou dan ook 
kunnen worden gewerkt aan het 
kernwapenvrij maken van een zo 
groot mogelijk gedeelte van Europa. 
3.2.4. Bestuurlijke consequenties 
3.2.4.1. 
Voor de veel actievere benadering 
van Nederlandse kant van wapenbe- 
heersing en ontwapening die D'66 
voorstaat, is ook een reorganisatie 
van de ambtelijke structuren nodig.  

3.2.4.2. 
Binnen de overheid, met name bij het 
Ministerie van Buitelandse Zaken, 
dient een nieuwe structuur gescha-
pen te worden om ontwapenings-
kwesties adequaat te kunnen aan-
pakken. Alle wapenbeheersings- en 
ontwapeningszaken dienen samen-
hangend behandeld te worden en op 
voldoende hoog niveau. 
Er dient voldoende mankracht te zijn 
om alternatieven te kunnen uitwer-
ken en uitdragen. Essentieeel is ook 
dat nieuwe wapenaankopen en ont-
wikkelingen getoetst kunnen worden 
op hun effecten op de wapenbeheer-
singsbesprekingen, een in West-Eu-
ropa geheel verwaarloosd terrein. 
3.2.4.3. 
Daarom bepleit D'66 de instelling 
binnen het Ministerie van Buiten-
landse Zaken van een aparte direc-
tie, waarin alle wapenbeheersings-
en ontwapeningszaken - in overleg 
met om. Defensie - worden behan-
deld. 
3.2.4.4. 
Ook in het NAVO-planningsproces 
moeten de wapenbeheersingsas-
pecten systematisch geïntegreerd 
kunnen worden. D'66 staat daarom 
de instelling van een speciaal comité 
voor, dat in alle stadia van planning 
deze aspecten inbrengt. 

3.3. Chemische en bacteriologische 
wapens 
3.3.1. 
De Sowjet Unie besteedt meer aan-
dacht dan de VS aan offensieve che-
mische wapens. Deze zijn mede 
bruikbaar voor inzet in Europa. Met 
uitzondering van de VS beschikken 
de NAVO-bondgenoten niet of nau-
welijks over offensieve chemische 
wapens. Wel beschikken de NAVO-
eenheden over beschermende kle-
ding en gasmaskers ed. Deze one-
venwichtige situatie op het gebied 
van chemische wapens was reeds in 
het begin van de zeventiger jaren be-
reikt. 
3.3.2. 
Nederland dient zich ondubbelzinnig 
afwijzend op te stellen tegenover po-
gingen vanuit militaire en politieke 
kringen binnen de NAVO om in de 
verslechterde internationale politie-
ke verhoudingen een aanleiding te 
vinden een groter tegenwicht op het 
gebied van chemische wapens te 
ontwikkelen. 
3,3.3. 
Deze duidelijke afwijzing dient ver-
gezeld te gaan van een onverminderd 
actieve Nederlandse opstelling in de 
Ontwapeningscommissie te Genève 
om door middel van eigen initiatie-
ven de lopende onderhandelingen 
over een totaal-verbod van chemi-
sche wapens dichterbij een succes te 
brengen. 
3,3.4. 
Bezien dient te worden op welke 
manieren de defensieve maatregelen 
ter bescherming tegen aanvallen met 
chemische wapens kunnen worden 
verbeterd, waartoe de benodigde 
middelen moeten worden verstrekt. 
3.3,5. 
Strikt toezicht op naleving van het 
internationaal overeengekomen ver-
bod op productie en gebruik van 
bacteriologische wapens is noodza-
kelijk. 

4. Kernwapens 
4.1. Kernwapens en afschrikking 
4.1.1. 
De defensie van NAVO en War-
schau Pact berust in hoge mate op 
afschrikking d.m.v. kernwapens. 
Maar de aard en omvang van deze 
bewapening vormt niet alleen een 
bedreiging voor de direct betrokken 
partijen, maar voor de gehele mens-
heid en haar nakomelingen. Dit 
maakt bezit en de bereidheid tot ge-
bruik van zulke wapens, zelfs voor 
verdedigingsdoeleinden, zedelijk 
onaanvaardbaar, 
4.1.2. 
Anderzijds wordt juist de afschrik-
kende werking van kernwapens be-
schouwd als een belangrijke bijdrage 
van de voorkoming van oorlog. De 
ontwikkeling van de „handzamere-

tactische kernwapens ondergraaft 
echter de geloofwaardigheid van de-
ze oorlogsvoorkomende werking. 
Kernwapens ontnemen de betekenis 
aan begrippen als winnen of beper-
ken van oorlogen; zij dwingen tot 
herbezinning op het begrip veiligheid 
en tot een fundamentele herbezir 
ning op de, steeds meer op tactisch ) 
kernwapens gebaseerde, NAVO-
strategie. Door de technologische 
ontwikkeling dreigt de grens tussen 
kernwapens en conventionele wa-
pens steeds meer te vervagen, zodat 
het gevaar dat bij een conflict al snel 
tot kernwapens wordt overgegaan, 
steeds groter wordt. 
4.1.3. 
D'66 bepleit een beleid dat niet meer 
steunt op kernwapens. Dit mag ech-
ter niet leiden tot een situatie waarin 
de kans op gebruik van de nog niet 
afgeschafte kernwapens toeneemt. 
Dit heeft ook consequenties voor de 
mate waarin, op zich noodzakelijke, 
eenzijdige stappen kunnen worden 
genomen. 

4.2. Terugdringen van kernwapens 
4.2.1. 
Vroegtijdige inzet van kernwapens 
kan o.a. worden tegengegaan door 
middel van terugtrekking en, bij 
voorkeur, afschaffing van systemen 
met een korte dracht, en door het 
instellen van een atoomvrije zone 
aan weerszijden van het IJzeren 
Gordijn. Daarnaast dient Nederland 
zich te verzetten tegen de invoering 
van nieuwe tactische kernwapens 
met een korte dracht of een ,,atoom-
drempel"-verlagende werking, zoals 
de neutronenbom. Een dergelijk be-
leid zou tot een zekere versterking 
van de conventionele bewapening 
aan westelijke kant kunnen leiden. 
De mate waarin en de wijze waarop 
deze conventionele versterking zou 
worden uitgevoerd, dient echter 
beoordeeld te worden op basis van 
de werkelijke militaire noodzaak en 
in het licht van de noodzaak vanwa-
penbeheersing. 
4.2.2. 
Taak voor Nederland is het om bin-
nen de NAVO deze gedachte te pro-
pageren en te doen omzetten in con-
creet beleid. Daarbij moet worden 
gestreefd naar een geleidelijke 
nucleaire uitdunning in Centraal-Eu-
ropa, die tenslote kan uitlopen op de 
instelling van een gedenucleariseer-
de zone. 



Voorlichting over civiele verdedi- 6.3. Financieringsproblematiek 
ging en bezinning over de rol die deze 6.3.1. 
in de strategie kan spelen is daarom Het instandhouden van een noodza- 
van groot belang en dient meer aan- keljke en voldoende defensiecapa- 
dacht te krijgen dan nu het geval is. citeit leidt bij ongewijzigd beleid tot 
Een dergelijke voorlichting dient toenemende financiële lasten. Daar- 
echter een neutraal-technisch ka- om zullen duidelijke keuzes moeten 
rakter te hebben en mag in geen geval worden gedaan en prioriteiten moe- 
leiden tot vijand-gericht denken. ten worden gesteld. De opbouw van 

4.3. Nederlandse kerntaken beste kunnen plaatsvinden in het ka- de kosten uit hoofde van investering 
4.3.1. der van onderhandelingen met de en exploitatie en personeel dient 
In de eerste helft van dejaren tachtig Sowjet Unie, die moeten voorkomen evenwichtig te zijn. 
moet Nederland zijn kernwapenta- dat dit land nucleaire artillerie gaat 6. Plann i ng en 6.3.2. 
ken terugbrengen van 6 naar of 3. invoeren in Centraal-Europa. .. 

financiën  De beperkte beschikbaarheid van 
Eenzijdig moet Nederland afstoten ,  budgettaire middelen noodzaakt in 
eq. niet vervangen de nucleaire 4.4. Nieuwe langere-afstands raket- 6.1. Defensieplanning toenemende mate tot rationalisatie, 
luchtafweer  (Nike),  de atoommijnen ten 6.1.1. NDPP specialisatie en takenruil. Defensie 
en de nucleaire bommen voor de  on-  De NAVO-landen hebben besloten De reorganisatie van de topstructuur dient echter wel voor de overeenge- 
derzeebootbestrijding. 572 nieuwe lange-afstands wapens te van het Ministerie van Defensie in komen fysieke afspraken adekwate 
4.3.2. produceren en in Europa te statione 1976 was vooral gericht op het compensatie te verkrijgen van de 
Voor de  Nike  en de onderzeebootbe- ren, scheppen van voorwaarden voor de prijsstijgingen. in dit licht verdienen 
strijdingsbommen zijn conventio- Nederland heeft over de opstelling in totstandkoming van een geinte- met name de stijgende energielasten 
nele alternatieven aanwezig. De he- ons land nog niet besloten. Hiervan greerd defensiebeleid, terwijl de p0- de aandacht aangezien dit van zeer 
zwaren tegen de atoommijnen zijn moet gebruik worden gemaakt om de litieke controle met deze reorganisa- direkte invloed is op de geoefend- 
allereerst dat zij hoogstwaarschijn- rol en het aantal van de NAVO-  tie  werd bevorderd. Als noodzake- heid. 
lijk al in een vroeg stadium van een kernwapens terug te dringen Dit lijk complement werd het Neder 6.3.3. 
conflicht moeten worden ingezet, betekent dat Nederland plaatsing in landsDefensiePlanningsProces, het Meerkosten van nederlandse (co-) 
willen zij bij een aanval van het War- ons land moet afwijzen als het aantal NDPP, ontwikkeld. Hiermede is het productie van wapensystemen die- 
schau Pact nog bruikbaar zijn. Daar- van 572 niet sterk wordt verminderd, ook mogelijk geworden om de oude nen in beginsel niet ten laste van 
bij is deze bruikbaarheid, vlakbij de bij voorkeur (maar niet alleen) op ba- vaste verdeelsleutel (1:2:1 voor resp. Defensie gebracht te worden. 

'ten eenheden, twijfelachtig. Ook is sis van een overeenkomst met de KM, KL en Klu) los te laten, hetgeen 
zeer de vraag of deze wapens SU, SALT-IT  piet wordt geratifi- noodzakelijk is omdat de daadwer- 

tijdig kunnen worden vrijgegeven ceerd of de SU bereid blijkt tot een kelijke prioriteiten in de financiele  
voor inzet (consultatie-procedures, militair relevante vermindering van behoeften zich niet volgens zo'n - 

Materieel beleid  verbindingen enz.). , haar langere-afstands kernwapens, vaste verdeelsleutel gedragen. D'66 
Tenslotte is ook hun afschrikkende Tevens zal als voorwaarde moeten hecht dus sterk aan het uitbouwen 7.1. Internationale (materieel) sa- 
werking tamelijk gering omdat het worden gesteld een vermindering van deze in gang gezette ontwikke menwerking 
mogelijk is deze wapens te gebruiken door de NAVO van het aantal tacti- lingen. 7.1.1. 
zonder dat het grondgebied van de sche kernwapens in Europa. 6.1.2. NATO-planning Met name voor de kleinere landen 
VS en de SU direct in het geding is. Een belangrijk uitgangspunt voor de (vooral die zonder eigen defensiein- 
4.3.3. nationale planning is de NATO- dustrie)isde huidige wijze van voor- 
Deze argumenten gelden ook voorde planning, waaraan nog wel een aan- ziening in en exploitatie van wapen- 
nucleaire artillerie, zowel voor wat 5. Nieuwe tal 'onvolkomenheden kleven. Een systemen een zeer kostbare aangele- 
het 8-inch als het 155-mm geschut 

- 
.. 

strategieën  eerste probleem betreft de vaststel- genheid. Rationalisatie (wo. geza- 
betreft.Daar komt bij dat deze wa- -  ling  en evaluatie van de ,,dreiging", menlijke activiteiten), specialisatie 
pens bijzonder kwetsbaar zijn bijeen 5.1. waar geen mathematische processen  (taakverdeling) en standaardisatie 
verrassingsaanval. Hun beperkte Het streven naar terugdringen van de voor zijn te ontwikkelen en waar dus kunnen hierop in principe een  ant- 
dracht maakt het immers noodzake- kernwapens heeft consequenties altijd ook subjectieve elementen een woord betekenen. De formele 
lijk dat zij dicht in de nabijheid van de voor de NAVO-strategie. Daarom grote rol spelen. Gewaakt moet wor- structuren om tot een dergelijke sa- 
vijandelijke eenheden in stelling acht D'66 het noodzakelijk dat er Se- den tegen het (uitsluitend) hanteren menwerking te komen zijn in allerlei 
worden gebracht. Gegeven het eigen neus onderzoek wordt gedaan naar van _ Worst case — -situaties als basis, vorm voorhanden. 

'NAVO-uitgangspunt dat het War- geloofwaardige, conventionele de- voor de planning. Een hulpmiddel 7.1.2. 
schau Pact als aanvaller zal optre fensieve strategieen die wellicht hiertoe kan zijn een verschillenana Binnen deze samenwerkingsverban - 
den, is het hoogst waarschijnlijk dat mogelijk worden door de technologi- lyse tussen de NATO-conclusies en den moeten uitgaande van de politie- 
veel van deze wapens in een vroeg- sche ontwikkelingen. In de opbouw die van de onafhankelijke instituten. ke 'doelstellingen, compromissen tot 
tijdig stadium van het gevecht reeds van het militaire apparaat zal daarbij D'66 bepleit het opstellen van een stand worden gebracht tussen natio- 
onder de voet worden gelopen of meer nadruk moeten komen te liggen dergelijke analyse. nale industriële belangen, europese 

,orden afgesneden. op defensieve wapens (bijv. anti- industriële belangen en de noord- 
4.3.4. tank wapens) en een defensieve con- ' amerikaanse industriële belangen - 
D'66 is daarom van mening dat ook ceptie. , 

, 

6.2. Omvang defensieuitgaven zoals gezien door de respectieve 
deze gevechtsveldwapens moeten 5.2. 6.2.1. overheden - alsmede de belangen 
worden afgeschaft. Dit betekent al- Mede in dit licht is D'66 ook van Sinds de defensienota 1974 kent De- van de betrokken particuliere indus- 
lereerst dat definitief moet worden mening dat de al jaren lopende  on-  fensie . een financieringssysteem trieën. 
besloten dat Nederland het. 155-mm derzoeken m.b.t. de sociale verdedi- waarbij de financiële meerjarenaf- 7.1.3. 
geschut niet moderniseert Bij de 8 ging extra prioriteit moeten krijgen spraken berusten op een planning in Voorkomen moet worden dat de 
inch" artillerie is echter, anders dan opdat zij binnen een redelijk tijdsb,e- fysieke eenheden. De hoogte van de grote industrieën uit Frankrijk, 
bij de hiervoor genoemde wapens, stek tot conclusies kunnen leiden. begrotingsmiddelen voor defensie Duitsland en Verenigd Koninkrijk 
eenzijdige afschaffing door Neder- 5.3. . dient niet in de eerste plaats te wor- ontwikkelingen in gang zetten die 
land niet verstandig. Gegeven de Daarnaast dient territoriale verdedi- den gebaseerd op een bepaald per- aan de politieke doelstellingen af- 
belangrijke plaats die deze nucleaire ging meer aandacht te krijgen. Zij centage van het, nationaal inkomen breuk doen c.q. voor de kleine lan- 
artillerie in de NAVO-defensie in- dient tenminste een voldoende be- doch moet berusten op een zakelijke den nadelig zijn. 
neemt zou dit immers betekenen dat veiliging te kunnen verzekeren van beoordeling van de veiligheidssitua- 7.1.4. 
de sector van West-Duitsland die het mobilisatieproces van de krijgs-  tie De in het kader van het Long Het is dringend gewenst dat Europa 
Nederland verdedigt, als enige zou macht en van de aanvoer en door- Team  Defence  Plan overeengeko- 'middels europees parlement, euro- 
worden gedenucleariseerd. Een der- voer van bondgenootschappelijke men rede stijging van ca 3% moet pese commissie, EPS en IEPG (on- 
gelijke eenzijdige verzwakking van versterkingen, alsmede van de dan ook telkenmale opnieuw worden afhankelijke europese programma- 
één gedeelte van de verdedigingsli- voortzetting van het maatschappe- bezien. D'66 is van mening dat deze groep) op dit gebied orde op zaken 
nie zou door onze bondgenoten niet 'lijk leven. Een eventuele 'taak van gelden in eerste instantie dienen Te stelt om een betekenisvolle rol te 
-kunnen worden aanvaard en zou verdediging in de diepte dient mede worden benut om de rol van de kern- kunnen spelen op het gebied van de 
betekenen dat de gehele Nederland- afhankelijk te worden gesteld van bewapening terug te dringen en bewapening en wapenbeheersing. 
se deelname aan de gemeenschappe- uitkomsten uit de onderzoeken naar hiertoe tegen extra kosten nucleaire Dit zal zowel ten goede komen van 
lijke verdediging ter discussie komt. alternatieve strategieën. - door conventionele wapensystemen de kostenbeheersing van de defen- 
4 3 5 5.4. te vervangen sieuitgaven van de mogelijkheden 
Nederland zal zich er dan ook op De effectiviteit van een defensieve 6.2.2. om in het kader van een wapenbe- 
moeten richten de overige bondge- oorlogsvoering valt of staat met de Bij algemene bezuinigingsoperaties heersingsbeleid de aard van de be- 
noten van de noodzaak te overtuigen gemotiveerdheid, en de fysieke en van de overheid moet ook het mi- wapening (conventionaal, defensief, 
deze wapens gezamenlijk af te mentale weerstand Van de burgerbe- nistene van defensie een bijdrage le-- niet bewapeningswedloop stimule- 
schaffen. Deze afschaffing zou het volking. - - veren,  rend)  te beïnvloeden. Eveneens zul- 



len in het europese kader afspraken 
tot stand moeten worden gebracht 
m.b.t. beheersing van het exportbe-
leid van militair materieel, met name 
t.o.v. de derde wereldlanden. Een 
nauwere band tussen IEPG en EEG 
lijkt noodzakelijk om op europees 
niveau tot een betere coördinatie te 
komen omdat alleen een gezamenlij-
ke aanpak van het europese defen-
siematerieelbeleid en het europese 
defensie-industriebeleid tot wezen-
lijke resultaten kan leiden. Daar-
naast zal Nederland via bi- en multi-
laterale afspaken met kracht moeten 
streven naar concrete samenwer-
kingsprojecten met zoveel mogelijk 
partners in NAVO dan wel europees 
verband. 
7.2. Materieelexploitatie 
Ge materieelexploitatie is van 
zwaarwegende invloed op de effecti-
viteit van de defensie-inspanning. 
Overigens legt het ook een aanzien-
lijk beslag op de financiële middelen, 
waarop in de praktijk nauwelijks po-
litieke controle aanwezig is. Een van 
de redenen is dat de betreffende 
kosten niet samenhangend in de de-
fensiebegroting zichtbaar worden 
gemaakt. 
D'66 pleit dan ook voor het opstellen 
van materieelexploitatieplannen, 
aansluitend op de bestaande mate-
rieel(investerings)plannen. Bij de 
materieelexploitatie is - naast de 
isntandhouding - ook in toenemende 
mate het energie en bedrijfsstoffen-
gebruik van belang. Een actief ener-
giebesparingsbeleid en een zuinig 
beleid m.b.t. grondstoffen dient naar 
de mening van D'66 bij Defensie ho-
gere prioriteit te bezitten. 

de bereikte of nog te bereiken demo- komen. De uit financiële overwegin- 
g. Ruimtelijke cratisering niet alleen een papieren gen ingestelde regeling voor gehuw- 

Ordenhia en Mil ieu maar ook een werkelijk inhoudsvolle den dient te worden ingetrokken, 
verworvenheid is. Ook op dit punt mede gezien de ongewenste maat- 

9.1. moet aansluiting worden gezocht bij schappelijke consequenties welke 
D'66 is van mening dat thans met ontwikkelingen die zich in de maat- het voor betrokkenen teweeg kan 
grote spoed het Structuurschema schappij voordoen, brengen. 
Militaire Terreinen moet worden ge- 10,2.2. Het keuringssysteem met zijn ge- 
publiceerd en behandeld. Het wordt Met voortvarendheid dient de toe- baseerd op een objectieve toet- 
in hoge mate betreurd dat hierdoor passing van het burgerlijk recht in singsmethode. 
nog steeds geen planologische kern- plaats van het militaire tuchtrecht op 10.4.3. 
beslissing in zicht is. D'66 streeft het gewetensbezwaarden voor de mili- De individuele voorkeuren van 
volgende na: taire dienst te worden gerealiseerd. dienstplichtigen met de te vervullen 
- het zoveel mogelijk weren van mi- Het stakingsrecht voor militairen taak moeten meer aandacht krijgen 
litaire activiteiten in de sterk verste- dient te worden afgewezen, aange- dan nu het geval is. 
delijkte gebieden; zien dit strijdig is met het specifieke 10.4.4. 
- het zoveel mogelijk weren van mi- karakter van de krijgsmacht. Voor zover niet uitstel wordt -ver- 
litaire activiteiten in natuur- en re- De arbeidsomstandighedenwet dient leend dient na de diensttijd een zeke- 
creatiegebieden indien zij het re- in principe onverkOrt voor defensie re voorkeursbehandeling bij het ver- 
creatief gebruik ervan verhinderen te gelden tenzij voor specifieke si krijgen van opleidingsmogelijkheden 
- militaire complexen in binnenste- tuaties andere regelingen dienen te en arbeidsplaatsen te worden gege- 
den zullen zo veel mogelijk moeten gelden. ven. 
worden vrijgemaakt. 10.4.5. 
9.2 10.3. Arbeidsvoorwaarden Een verdere eerlijker verdeling van 
Het is duidelijk dat ter compensatie 10.3.1. de last der dienstplicht zou kunnen 
van de vrijgemaakte ruimten elders Een hoeksteen van het personeels- worden gerealiseerd door het creë- 
op planologisch meer aanvaardbare beleid moet zijn het idee van gelijk- ren van een maatschappelijke 
plaatsen alternatieve ruimten ter be- stelling van het militaire personeel dienstplicht, waarvan de militaire 
schikking moeten worden gesteld met andere beroepsgroepen in de dienstplicht een onderdeel zou vor- 
alsmede de benodigde financiële samenleving. D'66 gaat uit van het men. De gedachte is dat de lasten van 
middelen ter verzekering van een beginsel dat de verhoudingen binnen de samenleving zoveel mogelijk door 
adekwaat functioneren van de de krijgsmacht zoveel -mogelijk op de samenleving als geheel moet 
krijgsmacht, maatschappelijke leest moeten wor- worden gedragen. 
Speciale aandachtspunten vormen den geschoeid-, behalve waar dit D'66 bepleit dat op korte termijn een 
de vliegvelden, oefenterreinen, strijdig zou zijn met de eisen die interdepartementale studie over de 
schietterreinen- en de munitieopslag, worden gesteld door het bijzondere mogelijkheden en behoeften van een 
Gemeend wordt dat met voortva- karakter van de krijgsmacht. Der- maatschappelijke dienstplicht wordt 
rendheid de ingang gezette projecten halve moet in de opleiding en de gestart. 
zoals de concentratie van de  mu-  vorming voortdurend een kritische - - - - - 

nitieopslag en de bouw van- scher- bezinning plaatsvinden op het func- 10.5. Vrouw in de- krijgsmacht 
menschietbanen moeten worden tioneren van de krijgsmacht. -Het is De integratie -van vrouwen in - de 
voortgezet. - niet juist het militaire bedrijf als zui- krijgsmacht moet volledig zijn. Een 
Ookbij defensie moet grote aandacht ver ,,technisch-" te kwalificeren - korte overgangsfase hoogstens van 
worden besteed aan het voorkomen 10.3.2. - - enkele jaren t.b.v. het treffen van de 
van eq beperken van grond water Juist in de krijgsmacht is maatschap nodige materiele voorzieningen en 

luchtvervuilino alsmede not -k o.1 k. betrokkenheid  a'o 0 not ho hot creëren vin een vruchtbaar ncv 

8. Wetenschappe l ijk lang. De interne voorlichngsacti- chologisch klimaat bij de mannelijke 

onderzoek en 
ontw i kkeling - - 

De militaire - krachtsverhoudingen 
worden in belangrijke mate bepaald 
door het niveau van de militaire 
technologie. 
D'66 bepleit om met behulp van de 
moderne technologie primair defen- 

een inventarisatie van alle (poten-
tiële) emissiebronnen en op het 
structuurschema militaire terreinen 
een concreet beleidsplan te worden 
opgesteld en dienen de daaruit 
voortvloeiende maatregelen met een 
hoge prioriteitsstelling -in de mate-
rieelplannen te worden opgenomen.  

viteiten dienen daar nauw op aan te 
sluiten. Bovengenoemde beginselen 
dienen te worden geconcretiseerd 
via een aanpassing van de functio-
nele leeftijdsontslag-regelingen, all 
ranks -bedrijfsrestaurants en het zoe-
ken naar alternatieven voor het sys-
teem van coöptatie bij benoemingen. 
Daarnaast verdienen de STUMIK-
rapporten nadere implementatie.  

leden van de krijgsmacht is wel ge-
wenst. Het aanmoedigen van vrou-
wen om dienst te nemen lijkt echter 
niet zinvol als niet de selectie en op-
leidingseisen voor mannen en vrou-
wen kritisch worden bezien en op de 
effektief te verrichten funktie en ta-
ken worden afgestemd. 

10.6 Burgerpersoneel  
sieve  conventionele wapensystemen 

- 
.- (Stuurgroep maatschappelijke in- 10.6.1. - - 

- 

te ontwikkelen. In -het bijzonder is Personeelsbeleid vloeden in de krijgsmacht). De mogelijkheden voor de burger, 
ambtenaren bij Defensie zijn nogal—
beperkt. Dit kenmerkt zich om. -- 

doordat het overgrote deel (ca. 76%) - - 

zich in de laagste rangscategorie be- - 

vindt. De STUMIK heeft afzonder-
lijke aandacht geschonken aan het 
burgerpersoneel en om, geconsta-
teerd dat het voor hen nog aan een 
concreet loopbaanbeleid ontbreekt. 
De inmiddels hiertoe ontwikkelde 
initiatieven dienen met prioriteit te 
worden uitgebouwd. 
D'66 onderschrijft de STUMIK aan-
bevelingen en dringt dan ook aan op 
een meer geschikte verdeling van 
burger en militaire functies. Daar-
naast zal er met name ook voldoende 
ruimte (ook financieel) beschikbaar 
gesteld, moeten worden voor de no- - 

dige begeleidende opleidingsactivi- 
teiten. - - - 

10.6.2. - - - 

De kwestie inzake de positie van de 
burgerambtenaar in oorlogstijd 
sleept zich al jaren voort. Nederland 
moet met voortvarendheid naar een 
oplossing streven. om 

hier van belang de ontwikkelingen 10.1 Algemeen - - - 

van de zgn.  Precision Guided Muni-  Materieel en personeel zijn beiden 10.4 Dienstplichtbeleid - - 

tion welke een grote trefkans bezit- gelijkwaardige componenten van de 10.4.1. - 

ten. Deze openen de mogelijkheid krijgsmacht. 'Het personeel moet D'66 is -voorstander van een krijgs- 
Om wapensystemen te ontwikkelen derhalve niet als sluitstuk, maar als macht met dienstplichtigen en be- 
welke uitsluitend in defensieve toe- integrerend bestanddeel worden be- roepskader, om principiële redenen. 
passingen hun grootste nut afwerpen schouwd. De huidige situatie voldoet Juist - de wens dat de krijgsmacht 
en daardoor een minder bedreigend niet in alle opzichten aan dit begin-- moet zijn geworteld in de maat- 
karakter bezitten; - sel. Zo dreigt de grote aandacht voor schappij en daarmee de nauwste 
8.2. - de investeringssector de exploitatie, voeling moet onderhouden, brengt 

- Een gevaar van onderzoek en ont- die het personeel veelal direct raakt, met zich mee dat de gevaren van een 
wikkelingswerk is dat het kan leiden te overschaduwen. - maatschappelijk isolement, dat door 
tot ongecontroleerde processen wel- - - - - - - een krijgsmacht met slechts vrijwillig 
ke het bewapeningsniveau opstu- 10.2 Inspraak en rechtsbescherming dienenden kan ontstaan niet moet 
wen. Het is dan ook noodzakelijk dat 10.2.1. - worden onderschat. 
er -een hechte politieke controle op Er moet krachtig worden gewaakt 10.4.2 
de onderzoeks- en ontwikkelingsac- voor een situatie, waarin beleidsbe- De uitvoering van het huidige 
tiviteiten wordt verzekerd en dat, slissingen die het personeel direct dienstplichtsysteem kent echteron- 
voorzover mogelijk, in de interna- raken, over de hoofden van dit per- rechtvaardigheden. Immers slechts 
tionale samenwerking Nederland soneel heen worden genomen en als ca een derde van de dienstplichtigen 
met -name bevordert dat de nadruk voldongen feiten worden gepresen- komt in werkelijke dienst op. Hoe- 
wordt gelegd op de ontwikkeling van teerd. De verschillende belangen- en wel uitstel en vrijstellingen- van 
defensieve wapensystemen. vakverenigingen hebben hierbij een dienst in bepaalde gevallen accepta- 

- 

- - - belangrijke functie. Het Georgani- bel kunnen zijn dienen deze regelin- 
seerd Overleg moet een forum van gen zoveel mogelijk- te worden be- 

- 

- daadwerkelijke medezeggenschap perkt. Mede daardoor wordt de ten- 
- - - - - zijn. Ook op - gedecentraliseerd ni-  dens  zoveel mogelijk tegengegaan 

vehu, b.v. op de oiiderdeelsraden en dat lager opgeleiden in een relatief 
het werkoverleg is het een zaak dat groter aantal in werkelijke dienst 
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