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CONCEPT 

Het DS'70 Werkprogramma voor Nederland '72-'77 

Uitgangspunt van dit DS'70 Werkprogramma voor Nederland is, dat het beleid en de 
maatregelen die erin worden voorgesteld alle in de komende kabinetsperiode ook prak-
tisch kunnen worden uitgevoerd of tenminste kunnen worden aangevat. 
DS'70 stelt zich voor om als het deel uitmaakt van het na de verkiezingen van 29 no-
vember aanstaande te formeren kabinet te pogen bij het tot stand komen daarvan zijn 
gedachtengang en zijn concrete programmapunten zoveel mogelijk ingang te doen vinden. 
Die gedachtengang is van duidelijk belang voor de deelneming van DS'70 aan het nieuwe 
kabinet; zoals het in een parlementaire democratie betaamt kan over de concretisering 
daarvan worden onderhandeld. Zulks met zodanige afspraken, dat DS'70 zich daarin 
kan herkennen. Voor de komende periode zal daarbij de nadruk liggen op de financiële 
en de sociaal-economische aspecten. 

Voorts zullen eisen van DS'70 met betrekking tot de doelmatigheid in bestuur en beslis-
singsprocedures zwaar wegen. 

Belangrijke  punten uit het DS'70 Werkprogramma voor Nederland '72-'77 zijn: 

@ betere inkomensverdeling onder meer door 
• daadwerkelijke terugdringing van de inflatie 
• verbeterde inkomenspositie zwakke groepen 

• bestaanszekerheid voor allen onder meer door 
• spreiding werkgelegenheid 
• vereenvoudiging en voltooiing sociale verzekeringen ook voor zelfstandigen 

• verruiming individuele keuzevrijheid van financiële bestedingen 

• versterkte kritische toetsing van overheidsuitgaven 

• doortastend inkomens- en prijsbeleid 

• handhaving van de inflatie-correctie in loon- en inkomstenbelasting 

• het steunen van de expansie van goed-geleide bedrijven  ook in de agrarische sector 

• optrekking van A.O.W. en A.W.W. 

• bestraffing van misbruik van sociale wetten 

• verhoging kwaliteit kleuter- en basisonderwijs 

• groter kostenbesef in sector onderwijs  en cultuur 
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• uitbreiding van studiefinanciering 

o opheffing van onderscheid tussen ziekenfonds- en particuliere patiënten bij huisarts, 
tandarts en apotheker 

o principe dat de vervuiler betaalt effectief in praktijk  brengen 

o subsidie op huizen vervangen door subsidie aan bewoners 

o naleving democratisch totstandgekomen wetten 

o aantal leden Tweede Kamer terugbrengen tot 100 

o bevorderen openbaar vervoer; beteugeling stijging motorrijtuigenbelasting 

o bevordering vestiging van daartoe geschikte industrieën naar ontwikkelingslanden 

o snel onderzoek naar mogelijkheid van vrijwilligers- en beroepsleger. 
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INKOMENSBELEID 

DS'70 wil een inkomensbeleid doorvoeren dat is gericht op alle groepen van de bevol-
king. De Nederlandse economie moet in haar totaliteit dienstbaar worden gemaakt aan 
een verdere verbetering van de reële inkomens van de zwakke groepen in onze samen-
leving. Een blijvende wilskrachtige bestrijding van de inflatie is ook voor een effectief 
inkomensbeleid een wezenlijke voorwaarde. 

Op het punt van inkomensbeleid staat DS'70 er verder bijvoorbeeld op dat waar moge-
lijk de verbruiker de financiële middelen worden verstrekt, indien dit nodig is, en niet, 
zoals thans alom gebeurt, het produkt of de dienst wordt gesubsidieerd. Bij het huidige 
systeem immers worden tarieven en prijzen verlaagd met het oog op de sociaal-zwakke-
ren. Daarvan profiteren dan  óók  degenen die deze steun niet nodig hebben. Anderzijds 
hebben zij die op zichzelf voor de subsidie in aanmerking komen er geen profijt van als 
zij de dienst of het produkt niet wensen te gebruiken. DS'70 weet dat een aantal van 
dit soort subsidies kan worden afgeschaft en doelmatiger en gerichter kan worden ver-
vangen door uitkeringen in contanten aan degenen voor wie de subsidie eigenlijk is 
bedoeld. Dusdoende wordt bovendien de bestedingsvrijheid van deze groepen vergroot. 

Andere belangrijke punten op het gebeid van het inkomensbeleid zijn voor DS'70: 

• doordachte spreiding van welvaartsbronnen en werkgelegenheid over het land 

• het veilig stellen van de toekomstige werkgelegenheid door te voorkomen dat Neder-
land bij  een voortgezette sterke prijsverhoging uit de markt wordt gedrukt 

• geleidelijke maar consequente verhoging van de bedragen die zelfstandigen vrij van 
belastingen kunnen reserveren voor hun oudedagsvoorziening 

• optrekken van de netto A.O.W.-uitkering voor gehuwden tot het netto minimumloon, 
waarbij de A.O.W. voor ongehuwden en de A.W.W.-uitkeringen evenredig worden 
verhoogd 

• opnemen van zelfstandigen en van hun jeugd af gehandicapten in de arbeidsongeschikt- 
heidsverzekering. - 
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FINANCIEN 

DS'70 blijft er onverkort op staan dat een daadkrachtige, bewuste en eerlijke bestrijding 
van de inflatie centraal behoort te staan bij allen die te maken hebben met het financieel 
beleid van ons land. De inflatie, waarbij de gulden steeds minder waard wordt, leidt onder 
meer tot vele ongewenste inkomens- en vermogensveranderingen; de overheidsuitgaven 
en de woningmarkt worden ontwricht; de belastingdruk wordt opgejaagd en de werk-
gelegenheid, zeker ook in de nabije toekomst, ernstig bedreigd. 
Daarom is DS'70 van oordeel dat de regering moet regeren. Als het georganiseerd bedrijfs-
leven niet tot sluitende afspraken komt over de inflatiebestrijding en niet in alle geledin-
gen toont die afspraken ook metterdaad na te komen moet de regering ondubbelzinnig 
ingrijpen door middel van strenge inkomens- en prijsmaatregelen. DS'70 begrijpt onder 
prijzen uitdrukkelijk ook de tarieven van zelfstandige beroepen. 

Voorts staat op het werkprogramma van DS'70 op het gebied van de financiën onder 
meer: 

• een voortdurende kritische toetsing van zin en omvang van overheidsuitgaven. Daarbij 
moeten zorgvuldig worden afgewogen de wenselijkheid van de verschillende overheids-
uitgaven tegenover elkaar èn tegenover de offers die daarvoor van de bevolking wor-
den gevraagd. 
In dit verband kunnen, als voorbeelden, worden genoemd het feit dat de Algemene 
Premiespaarwet snel kan worden afgeschaft, dat de regering alle nog niet in uitvoering 
zijnde ruilverkavelingsprojecten zeer kritisch moet toetsen en dat geen subsidies aan 
kerkgenootschappen moeten worden verleend 

• toepassing en verdere doorvoering van de inflatiecorrectie. De tarieven van loon- en 
inkomstenbelasting mogen niet automatisch en willekeurig worden verhoogd als gevolg 
van de inflatie; belastingverhogingen behoren in Nederland democratisch, dus in het 
parlement en bewust, tot stand te komen 

• snelle sanering van de door overspanning en inflatie opgestuwde overheidsuitgaven en 
een beleid gericht op stabilisatie van de belastingtarieven, met als enige uitzondering 
dat milieuheffingen dienen te worden verhoogd 

• als dit tengevolge van de harmonisatie binnen de E.E.G. onvermijdelijk  is kan de B.T.W. 
worden verhoogd, doch slechts onder gelijktijdige compensatie doordat de belasting-
vrije voet in de loon- en inkomstenbelasting wordt opgetrokken en de tarieven van 
deze belastingen worden verlaagd. Daarvan dienen dan met name de laagst-betaalden 
en de middengroepen te profiteren 

• wettelijk vastleggen dat begrotingen van gemeenten sluitend dienen te zijn; hiertoe 
sanering van de financiën van gemeenten. 
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ECONOMISCHE ZAKEN 

DS'70 ziet, op basis ook van de onder meer in het hoofdstuk financiën duidelijk gemaak-
te werkplannen, met de inflatiebestrijding als voornaamste punt, wezenlijk belangrijke ta-
ken voor de regering bij het bevorderen van de economische ontwikkeling. Essentieel 
voor het economisch beleid in de komende regeringsperiode moet zijn het zekerstellen 
van de bestaansmogelijkheden van de zelfstandige ondernemers. DS'70 hecht grote waarde 
aan goed-geleide en in zichzelf gezonde bedrijven en ondernemingen. Zij wil daartoe op 
basis van een zwakte-sterkte analyse het kader scheppen waarin de expansie van zulke 
bedrijven en ondernemingen wordt bevorderd. 
Behalve de bijzondere aandacht die DS'70 wil besteden aan het midden- en kleinbedrijf 
dienen in de agrarische sector enkele noodzakelijke maatregelen te worden genomen. Zo 
moeten kapitaalsmogelijkheden worden geschapen voor aan moderne eisen aangepaste 
levenskrachtige boerenbedrijven teneinde versnippering door bijvoorbeeld vererving te 
voorkomen. DS'70 staat kritisch tegenover het landbouwbeleid van de E.E.G. en het is 
van oordeel dat de blijvende beschermende maatregelen die thans voor de landbouw 
gelden geleidelijk dienen te worden afgeschaft. In het algemeen geldt trouwens dat sub-
sidies aan bedrijven en aan bedrijfstakken moeten worden beperkt tot overgangsperioden 

tot het ogenblik waarop structurele aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Verder heeft DS'70 als economische hoofdpunten op het programma staan: 

• een bewust en verantwoord investeringsbeleid dat de regio's, met name thans het 
Noorden en Zuid-Limburg, waar nodig stimuleert en dat overspanning elders voorkèmt 

• betere spreiding van de werkgelegenheid over het land ook door een afgewogen sprei-
ding van rijksdiensten, waarbij mede met de belangen van de ambtenaren en hun ge-
zinnen rekening wordt gehouden 

• invoering van een vergunningen-stelsel bij  het scheppen van arbeidsplaatsen in dicht-
bevolkt gebieden; dit dient niet alleen te gelden voor produktiebedrijven maar ook 
voor dienstverlenende bedrijven als winkelcentra 

• een opbouwend-kritische doorlichting van het ontwikkelings- en saneringsfonds in het 
kader van de noodzakelijke herstructurering van het midden- en kleinbedrijf; in dit 
verband een vestigingsbeleid gericht op de behoeften, kredietmogelijkheden (zoals 
garantie-kredieten) en een fiscale begeleiding die tezamen leiden tot het wegwerken 
van de achterstanden die er op het gebied van het midden- en kleinbedrijf bestaan 

• integratie van de zelfstandige ondernemer in het stelsel van sociale zekerheid zoals dat 
geldt voor werknemers; met name wordt gedacht aan het totstandbrengen van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandige ondernemer 

• bevordering van de zeevisserij in zodanige mate dat Nederland goed kan meekomen 
met de andere West-Europese landen. 
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SOCIALE VERZEKERINGEN 

DS'70 staat op het standpunt dat vereenvoudiging van het geheel van de sociale verze-
keringswetten mogelijk en noodzakelijk is. Teneinde verdere stijging  van de premiedruk 
tegen te gaan zal misbruik van de sociale verzekering en van de sociale wetten moeten 
worden bestreden, onder meer door invoering van strafbepalingen in de Algemene 
Bijstandswet. 

DS'70 wil verder: 

• het optrekken voor gehuwden van de netto A.O.W.-uitkering (dus na aftrek van de 
ziekenfondspremie) tot het netto-minimumloon. De uitkering aan ongehuwden moet 
evenredig worden verhoogd. Ook de uitkeringen ingevolge de A.W.W. moeten even-
redig worden opgetrokken 

• het uitbreiden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met de zelfstandigen en met 
de van hun jeugd af gehandicapten tot een volksverzekering 

• afschaffing van kinderbijslag voor kinderen van 21 jaar en ouder. In plaats daarvan 
moeten de regelingen voor tegemoetkoming aan studerende kinderen worden 
uitgebouwd en voor invalide kinderen worden -ingevoerd. 
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ONDERWIJS EN CULTUUR 

DS'70 stelt vast dat de gevormdheid van mensen zich uit in hun gedrag op elk levenster-
rein- in school en schouwburg, in werkkring, leger en thuis. 

Het is de taak van de gemeenschap de middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn 
om de mondigheid van het individu te bevorderen, die zich uit in eigen activiteit en in 
het vermogen tot het doen van een vrije keus. 
De regering dient geleidelijk aan prioriteit te geven aan het subsidiëren van een vormings-
beleid dat eigen activiteit en Vrije  keus stimuleert boven het subsidiëren van de professio-
nele cultuuruitingen. Anders: er dient op het gebied van onderwijs en cultuur relatief 
meer subsidie te worden gegeven aan het scheppen van behoefte, bijvoorbeeld  aan het 
basisonderwijs of de theaterschool, dan aan de toneelgezelschappen en de orkesten. 
Dit beleid leidt tot een veel grotere mate van financiële onafhankelijkheid van beroeps-
toneel, beroepsorkesten e.d. dan tot nu toe het geval is. 

De volgende punten zijn hierbij van essentieel belang. 

Basisvorming 

• voorrang aan verbetering van kleuter- en basisonderwijs binnen één wettelijk kader. 
Toewerken naar een analoge rechtspositie van leerkrachten 

• onderwijsmethoden meer richten op individuele aanleg en interesse, waardoor op den 
duur "zitten blijven" vervalt 

• onderwijsmethoden tevens meer richten op de snel veranderende beroepssituatie 

o invoering partiële leer- en vormingsplicht tot en met het 17e jaar. Twee dagen per 
week voor 15-jarigen uiterlijk  in 1974 en voor 16-jarigen uiterlijk in 1975. Zo moge-
lijk voor 17-jarigen één dag per week in 1976. Hiertoe dient versneld het apparaat tot 
stand te worden gebracht 

o sterke bevordering gedurende de gehele leerplichttijd van culturele vorming en behoefte 
door het zelf doen aan muziek, dans, schilderen, boetseren, toneelspelen enz. 

• meer subsidie aan muziekscholen, veelzijdige musische centra, theaterscholen e.d. 

o de theoretisch gelijke  kansen voor jongens en meisjes dienen in de praktijk  te worden 
gebruikt 

o speciale programma's voor gehandicapten en zwak begaafden 

• meer gelegenheid om tekorten aan onderwijs  en culturele vorming later in te halen 

o bijscholing  leerkrachten beschouwen als normale taakuitoefening 

o het betrekken van kunstenaars bij onderwijs  en vorming op een didactisch verantwoor-
de en efficiënte wijze. 



-8--- 

Hoger en universitair onderwijs 

• verkorting en zo groot mogelijke uniformering van de studieduur in samenhang 
met maatregelen ter realisering van wederkerend post-academisch onderwijs 

• versterking van de interne democratisering in het hoger beroepsonderwijs 

• bevordering van een landelijk gecoördineerd, doelmatig wetenschappelijk onderzoek 
waarbij aan universiteiten en hogescholen een centrale plaats wordt toegekend 

• een samenhangend systeem van lange en middellange termijnplanning  voor universi-
teiten, hogescholen en hoger beroepsonderwijs 

• bestuurlijke en onderwijsdeskundige samenwerking tussen hoger beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs. 

Kunst en sport 

• een stimulerend, niet bevoogdend subsidiebeleid 

• voorrang aan hulp bij  introductie van kunstenaars in de samenleving boven automa-
tisch voortdurende staatsverzorging 

• het rechtstreeks en vroegtijdig  betrekken van kunstenaars bij  de vormgeving van het 
woonmilieu 

• zodanige reorganisatie van het toneel- en orkestwezen dat met dezelfde mankracht 
een grotere differentiatie ontstaat, opdat de burger meer keus heeft. 
Voldoende, dus ook begrensde ruimte voor experimenten met nieuwe kunstvormen. 
Deskündige begeleiding en evaluatie daarvan. 

• prioriteit voor de stimulering van recreatieve sportbeoefening vooral dicht bij huis 

• het besturen van culturele en onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk overlaten aan de 
burgers. 
Een democratisch opgebouwd verenigingsleven verdient de voorkeur boven stichtingen 
en overheidsinstellingen. 

Onderwijs, cultuur en financiering 

• DS'70 acht een groter kostenbesef en een redelijker kostenverdeling bij  de financiering 
van onderwijs  in en buiten de school dringend noodzakelijk. 
Daarbij dient een relatie te worden gelegd tussen het profijt dat de gemeenschap res-
pectievelijk het individu van deelneming aan een onderwijssoort  heeft en de mate waar-
in de gemeenschap respectievelijk het individu aan de kosten daarvan bijdraagt 

• zo dient het leerplichtig onderwijs geheel door de overheid, d.w.z. door alle belasting-
betalers te worden bekostigd. 
Het hierop aansluitend onderwijs,  waarbij de algemene vorming voorop staat, voor 
een belangrijk gedeelte. 
Bij het op specifieke beroepen gerichte onderwijs,  alsmede  bij  het hoger onderwijs, 
dient de eigen bijdrage  naar verhouding groter te zijn. 
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Onderwijs tenslotte, dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend persoonlijk belang heeft, 
dient geheel of nagenoeg geheel door de betrokkenen te worden bekostigd 

• vergaande samenwerking tussen opleidingsscholen voor kleuterleidster en pedagogische 
academies; eveneens tussen pedagogische centra, pedagogische academies en schoolad-
vies diensten 

• een wettelijke verplichting tot het ter beschikking stellen van schoolgebouwen buiten 
schooltijd voor buitenschoolse vormingsbehoeften 

• uitbouw van de studiefinanciering met, zo mogelijk, latere terugbetaling opdat de 
mondige student onafhankelijk van zijn ouders kan zijn 

• de normen voor vestiging van onderwijs-  of cultuurcentra dienen aan de verschillende 
situaties in verschillende delen van ons land te worden aangepast 

• DS'70 wil een subsidiebeleid voor onderwijs  en culturele projecten dat de gesubsidieer-
de een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid geeft. 
Daarom wil DS'70 een eenvoudige, globale subsidieregeling boven een versnipperde 
subsidie op veel onderdelen. Bovendien wordt zodoende de controle op de beleids-
uitvoering beter en goedkoper. 

De Omroep 

• uitbouw van Hilversum  III  tot een volwaardige amusementszender 

• betere controle op de effiëiëncy van de bestedingen bij radio en televisie, opdat de 
luister- en kijkgelden niet onnodig worden verhoogd 

• ruimte voor regionale en plaatselijke omroepen 

• stimulering van educatieve programma's 

• onderzoeken of Teleac kan uitgroeien tot een algemeen onderwijsprogramma ("open  
university")  om ontstane tekorten in onderwijs  en culturele vorming te kunnen inhalen. 
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VOLKSGEZONDHEID 

DS'70 is de opvatting toegedaan dat de centrale overheid de eerste verantwoordelijke 
is voor de volksgezondheid. 
Zij moet daarom een actieve en directe invloed uitoefenen op een goed functioneren 
van alle voorzieningen in de gezondheidszorg. 

Zo wil DS'70: 

• het toekennen van prioriteit aan maatregelen om de gezondheidstoestand van de 
bevolking te verbeteren, vooral op die punten waar deze de laatste jaren achteruit 
is gegaan. Hierbij wordt de nadruk gelegd op preventieve bestrijding van hart- en 
vaatziekten, kanker en ook op voorkoming en tegengaan van tandbederf 

• het buiten de ziekenfondsverzekering brengen van de kosten van huisarts, tandarts 
en apotheker tot een bepaald maximum per jaar. Hiermee kan de ongewenste schei-
ding tussen en het verschil in behandeling van de fondspatiënt en de particuliere 
patiënt verdwijnen. De ziekenfondspremie kan dan gelijktijdig  worden verlaagd 

• het goed verkrijgbaar stellen van anti-conceptionele middelen en adviezen op het 
gebied van geboortenbeperking 

• het zorgvuldiger coördineren en beter op elkaar afstemmen van de bouw van zieken-
huizen, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen 

• het aanpakken van het alcohol- en drugprobleem zowel vanuit de juridische als-vanuit 
de medisch-sociale sfeer. De handel in drugs moet met kracht worden bestreden 

• het nauwlettend toezien op de naleving van de voorschriften die er op zijn gericht dat 
gehandicapten zoveel mogelijk  gebruik kunnen maken van openbare gebouwen en ver-
voermiddelen. 
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MILIEUBEHEER, NATUURBESCHERMING EN OPENLUCHTRECREATIE 

DS'70 is van mening dat de toename van de bevolking, de industrialisatie, het verkeer en 
het gebruik van allerlei chemische produkten in de landbouw en in de gezinnen, maatrege-
len op het gebied van de milieuhygiëne en geluidshinder noodzakelijk maken. 

Daarom is het nodig dat: 

• bij het afwegen van economisch-technische belangen tegenover die van een gezonde 
omgeving aan dit laatste een zeer groot gewicht wordt toegekend 

• de wettelijke  bepalingen om verontreiniging en geluidshinder te voorkomen en te be-
strijden worden verbeterd en uitgebreid 

• zo spoedig mogelijk in het gehele land rioolwaterzuivering plaatsvindt en alle woon-
kernen en recreatiegebieden van riolering zijn voorzien 

• het principe "de vervuiler betaalt" meer dan tot nu toe in de praktijk  wordt gebracht 

• de vraagstukken van milieuverontreiniging in internationaal verband worden aangepakt, 
waartoe de Milieu Conferentie van Stockholm een stimulans heeft gegeven 

• een krachtiger beleid wordt gevoerd gericht op behoud van hetgeen nog over is aan 
vrije natuur, flora, fauna en landschapsschoon. 
Bijvoorbeeld dient het unieke natuurgebied tussen Den Haag en Leiden behouden te 
blijven 

• uiterste zorg wordt besteed aan het zo rijk mogelijk geschakeerd houden van het milieu 
in ons dichtbevolkte land 

• een praktisch recreatiebeleid wordt gevoerd in goede harmonie met de eisen van een 
zorgvuldig milieubeheer bijvoorbeeld door aanleg van paden als bescherming van 
kwetsbare natuurgebieden 

• de mogelijkheden tot openluchtrecreatie in de nabije omgeving van woonkernen maxi-
maal worden benut 

• natuur- en recreatiegebieden, ook als zij eigendom zijn van particulieren, in redelijke 
mate en voor zover biologisch toelaatbaar toegankelijk worden gemaakt voor iedereen 

• aan het behoud van stedelijk  schoon meer aandacht wordt besteed 

• onder andere via het onderwijs  stimulering van de persoonlijke verantwoordelijkheid 
voor een goed milieu plaatsvindt 

• de Waddenzee als natuurgebied behouden blijft  en onder één beheer wordt gesteld. 
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BEVOLKINGSBELEID 

DS'70 is er van doordrongen dat de toenemende bevolkingsdichtheid ons land voor grote 
problemen stelt. Centraal staat in het programma het bevorderen van verantwoorde ge-
zinsvorming, onder meer door voorlichting op ruime schaal mogelijk te maken, ook in 
het onderwijs. 

Ten aanzien van het bevolkingsbeleid wil DS'70 verder: 

• een zodanig sociaal en economisch beleid dat de eigen bevolking zoveel mogelijk de 
arbeidsplaatsen kan vervullen, zodat er minder buitenlandse arbeiders nodig zijn 

• een betere spreiding van de bestaansbronnen en daardoor een betere spreiding van de 
bevolking over geheel Nederland 

• een verantwoorde bevordering van de emigratie. 



13 -  

WONINGVRAAGSTUK 

DS'70 wil ook grote aandacht aan de woningbouw blijven geven en betrekt hierbij 
nadrukkelijk ook de kwaliteit van de woningen. Effectieve maatregelen ten behoeve van 
personen met lage inkomens, zowel bij de woningbouw als de woningverdeling, zijn 
kernpunten van het programma. 
Uitgaande van het feit, dat vooral mensen met lage inkomens nog steeds lijden onder de 
woningnood, wil DS'70 wettelijke vastlegging van inkomensgrenzen, waarboven men 
niet in aanmerking komt voor het bewonen van woningwetwoningen. 
Tevens dienen individuele huursubsidies te worden ingevoerd in de plaats van subsidies 
bij de bouw of vaststelling van de huurprijs van bepaalde woningen; dit om te voorko-
men dat kunstmatige en sociaal niet rechtvaardige huurverschillen optreden. 
Voor de woningbouw is ook het terugdringen van de inflatie van enorm belang,, aange-
zien deze een schrikbarende kostenstijging van de nieuwbouw tot gevolg heeft. 
Gevolg hiervan is dat grote huurverschillen optreden bij kwalitatief gelijke woningen 
die op verschillende tijden zijn gebouwd, met alle onbillijkheid voor de bewoners van 
dien. 
De produktie van het aantal jaarlijks te bouwen woningen moet op het huidige hoge 
peil worden gehandhaafd. Voorts dient de reconstructie en de sanering van oude wijken 
volgens een landelijk plan te worden opgezet en uitgevoerd. 

DS'70 wil verder: 

• meer aandacht voor de kwaliteit van de te bouwen woningen, onder meer door het 
gebruik van geluidwerende materialen. 
De verbetering van oude woningen moet systematisch worden aangepakt 

o maatregelen moeten worden onderzocht en toegepast die bij handhaving van goede 
kwaliteit kunnen leiden tot bouwkostenverlaging 

o de woningbouw met meer visie dan tot nu toe afstemmen op de verschillende behoef-
ten, zoals die zich in de nabije toekomst aftekenen. 
Zo zal niet alleen rekening moeten worden gehouden met het aantal gezinnen, maar 
ook met het aantal alleenstaanden, bejaarden en invaliden 

• een billijker regeling voor achtergebleven groepen bij de verdeling van woonruimte, 
onder meer voor alleenstaanden 

o het tegengaan van een algemene overspanning van het economisch leven, aangezien 
juist de bouwnijverheid bij  overspanning het eerst in de knel komt 

o een betere spreiding van de werkgelegenheid, aangezien deze er toe zal bijdragen  dat 
de woningbouw zich over het gehele land gunstig ontwikkelt. 



- 14  

DEMOCRATIE 

DS'70 zal bij voortduring blijven  hameren op de werkelijke waarvan van de democratie. 
Iedereen behoort de democratische spelregels naar letter en geest na te leven. 

Zo blijft DS'70 onderstrepen, dat: 

• wetten die op democratische wijze  zijn totstandgekomen eerlijk moeten worden nage-
leefd tot zij op democratische wijze zijn  veranderd of ingetrokken 

• nimmer dient te worden toegegeven aan intimidatie dan wel aan het recht in eigen 
hand nemen 

• maatregelen moeten worden genomen om te beletten dat belangengroepen in onze 
samenleving het democratisch beslissingsproces doorkruisen ten nadelè van het 
gemeenschappelijk belang. 
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BESTUURLIJKE VERBETERING 

DS'70 acht het dringend noodzakelijk dat thans daadwerkelijk de bestuursstructuur 
doorzichtig en bruikbaar wordt gemaakt, dat bestuurlijke procedures vereenvoudigd• 
worden en dat de besluitvorming zoveel mogelijk op het niveau van het goed geleide 
bedrijfsleven wordt gebracht. 

Het is daarom doelmatig dat: 

• het aantal leden van de Tweede Kamer wordt teruggebracht tot 100. Dit in samen-
hang met een ter beschikking stellen van meer hulp aan de fracties 

• opheffing van de Eerste Kamer 

• overgegaan wordt op twee-jaarsbegrotingen, die de beleidslijnen duidelijk aangeven en 
waardoor het parlement tijd krijgt afzonderlijke onderwerpen beter te behapdelen 

• lange-termijn beleidsplannen per sector worden gepubliceerd, zodat afzonderlijke be-
slissingen in wijder verband kunnen worden gezien 

• er een blijvende aandacht is voor een betere departementale en interdepartementale 
organisatie, taakverdeling en coördinatie. 
De taken van de verschillende overheidsinstanties duidelijk worden afgebakend 

• subsidies in de regel slechts door één overheidsorgaan worden verstrekt en niet bij-
voorbeeld door rijk, gemeente en provincie tegelijkertijd 

• een kiesdrempel voor de Tweede Kamer Wordt ingevoerd van 3%, uitgezonderd voor 
die partijen die bij drie opeenvolgende verkiezingen minstens 1% halen. 
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VERKEER EN VERVOER 

DS'70 is van mening dat een duidelijk en krachtig verkeers- en vervoersbeleid een harde 
noodzaak is om de steeds groter wordende moeilijkheden als gevolg van de voortdurende 
toeneming van het verkeer het hoofd te kunnen bieden. 
Problemen zoals ruimtegebrek, geluidshinder, risico van vervoer van gevaarlijke stoffen en 
luchtverontreiniging moeten onder ogen worden gezien en aangepakt. Het beleid moet 
er op worden gericht het noodzakelijke vervoer op een voor de gemeenschap zo min mo-
gelijk storende wijze te doen plaatsvinden. 
Het scheppen van een goed modern openbaar vervoer zal hierbij van grote betekenis zijn. 
Bovendien stelt DS'70 dat de vervoersdrukte kan worden verminderd door een betere 
planning in de stedebouw, waardoor een gunstiger menging van wonen, werken, winkelen 
en recreatie plaatsvindt. En door een betere verdeling van activiteitencentra over het 
gehele land. 

Punten uit het DS'70 programma zijn verder: 

o aanleg van de Schipholspoorljn en het op korte termijn uitbrengen van een landelijk 
railplan, met accent op de Randstad, waarbij ook de aanleg van metro-trajecten wordt 
betrokken 

o subsidiëring van het personenvervoer met de spoorwegen en streekvervoerbedrjven, 
zodanig dat de tarieven ten hoogste een stijging vertonen van het algemeen prijspeil 

o het bevorderen van de inschakeling van taxi's in het stedelijk vervoer onder andere 
door belastingfaciliteiten 

o het weren uit de woongebieden van doorgaand vervoer per vrachtauto en doorgaand 
snelverkeer 

o het betrachten van grote zorgvuldigheid voor behoud van het landschap, zowel in het 
westen als in meer ongerepte gebieden, bij het aanleggen van landelijke verbindingen. 
Accent moet hier liggen op nieuwe railverbindingen 

o het waarborgen van continuiteit in de wegenbouw 

o het niet sterker verhogen van de motorrijtuigenbelasting dan de stijging  van het alge-
meen prijspeil 

• de bestrijding van geluidshinder bij het luchtverkeer 

• het tijdig aanwijzen van een tweede nationale luchthaven. 
Tot op het ogenblik dat deze gereed is moet een redelijke taakverdeling tussen Schip- 
hol en andere vliegvelden worden overeengekomen 

o het met terughoudendheid tegemoettreden van de ontwikkeling van nieuwe zeehaven-
gebieden in het westen van het land. 
Eerst dient te worden gedacht aan het noorden van het land en het Scheldebekken 
voorzover dit uit milieu-oogpunt toelaatbaar is 
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meer aandacht voor de zeevaart en de kleine handelsvaart, onder andere door moderne 
nautische research en fiscale faciliteiten, zodat internationaal gezien de Nederlandse 
koopvaardijvloot dezelfde mogelijkheden heeft als die van andere landen. Het streven 
dient er op gericht te zijn een koopvaardijvloot van behoorlijke omvang te handhaven 

• het stimuleren van de binnenvaart door passende credietverlening en voorlichting en 
door vergroting van de capaciteit en de kwaliteit van de vaarwegen. 
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ONTWIKKELINGSHULP 

DS'70 heeft als uitgangspunt voor zijn werkprogramma met betrekking tot de ontwik-
kelingshulp de stringente eis van internationale solidariteit. Op een aantal punten dient 
de ontwikkelingshulp vanuit Nederland praktischer te worden georganiseerd. Daarbij 
moet de Nederlandse bijdrage aan de internationale ontwikkelingshulp voorlopig worden 
gehandhaafd op het huidige niveau, dat naar internationale maatstaven hoog is. 

Zo wil DS'70 bewerkstelligen dat: 

• in ontwikkelingslanden de vestiging van industrieën wordt gestimuleerd en waar moge-
lijk landbouw en andere in die landen al bestaande bedrijfstakken worden verbeterd 

• wordt nagegaan welke industrieën die nu in Nederland zijn gevestigd beter kunnen 
worden uitgebreid of gevestigd in een ontwikkelingsland, waarbij voor dat land dezelf-
de milieu-hygiënische eisen moeten gelden als in Nederland 

• een rendabele uitvoer van de produkten van ontwikkelingslanden een wezenlijk punt 
van praktische ontwikkelingshulp wordt 

• de voorlichting over de besteding van de ontwikkelingshulp wordt verbeterd. 
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DEFENSIE 

DS'70 vindt het noodzakelijk, dat de democratische Nederlandse samenleving en de 
persoonlijke vrijheid  die daaruit voor iedereen voortvloeit blijft bestaan. 
Daartoe zijn krachtige waarborgen voor het instandhouden van vrede en veiligheid nood-
zakelijk. Leger, vloot en luchtmacht moeten doelmatig opgezet en efficiënt worden ge-
organiseerd en een geloofwaardige bereidheid tot verdediging tonen. 

Om die reden wil DS'70 dat: 

• Nederland bondgenootschappelijk blijft samenwerken in de NAVO 

• de NAVO-strijdmacht  op voldoende sterkte blijft om aan de doelstelling van het 
Atlantisch bondgenootschap te beantwoorden 

• zoveel geld aan de defensie wordt besteed dat blijvend onverkort kan worden voldaan 
aan de normen die de NAVO met goedvinden en medewerking van Nederland heeft 
vastgesteld 

• bij de opbouw van de Nederlandse strijdkrachten maximaal rekening wordt gehouden 
met de eisen van samenwerking en integratie in NAVO-verband 

• een ook in de praktijk  billijk dienstplicht-beleid snel wordt ingevoerd 

• op korte termijn  een onderzoek wordt ingesteld naar de noodzakelijkheid van een 
krijgsmacht die geheel uit vrijwilligers  en beroepskrachten bestaat. 

Bovendien wil DS'70 

• maatregelen die een planmatige inschakeling van mensen en materieel van. leger, vloot 
en luchtmacht mogelijk maken in de civiele sector, zoals dat thans alleen nog maar 
incidenteel gebeurt, bijvoorbeeld als onderdelen van het defensie-apparaat te hulp 
worden geroepen bij  het bestrijden van rampen. 
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BUITENLANDS BELEID 

DS'70 acht alle vormen van dictatuur verwerpelijk en wil waarmaken dat het buiten-
lands beleid van Nederland daarop vooral wordt gericht. Duurzame vrede in de wereld 
blijft natuurlijk de voornaamste doelstelling van dit beleid. Alles wat daartoe kan leiden 
moet overal en te  alien  tijde worden aangegrepen. 

Om een waarachtig buitenlands beleid te voeren wil DS'70 

• verbetering van het functioneren van de Verenigde Naties 

• spoedige verdere uitbouw van taken en bevoegdheden van de organen van de Europese 
Economische Gemeenschap met een federale eenheid op democratische grondslag als 
bereikbaar einddoel 

• het openhouden van de mogelijkheid tot toelating van alle Europese landen tot de 
E.E.G.; bij  toetreding tot deze gemeenschap moeten politieke voorwaarden worden 
gesteld op het gebied van werkelijke democratie en op dat van de koloniale politiek 

• de NATO sterker maken in het belang ook van een politieke samenwerking van alle 
westerse landen, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada daaronder uit-
drukkelijk begrepen 

• daadwerkelijke steun verlenen aan alle pogingen die kunnen leiden tot een voor de 
betrokken partijen aanvaardbare oplossing van het conflict in het Midden-Oosten, 
waarbij Israe1s' streven naar een onbedreigde bestaansmogelijkheid moet worden 
gerespecteerd 

• medewerken aan wederzijdse en afgewogen vermindering van de strijdkrachten 
(M.B.F.R.) - 

• in internationaal verband met grote kracht alle vormen van terreur en iedere terreur-
organisatie bestrijden. 
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P1t1Ii11JEl 

DS'70 meent dat de bestaande staatsrechterlijke band tussen Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen moet worden vervangen door een volkenrechterlijke band. Vooruit-
lopende op deze ontwikkeling moet aan Suriname en de Nederlandse Antillen de moge-
lijkheid worden gegeven hun eigen identiteit duidelijk te presenteren in de internationale 
verhoudingen en wel in het bijzonder op het Amerikaanse continent. 
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