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VRAAG: 

De taken, die vanouds tot het gemeenschappelijk terrein behoren, 
worden steeds vaker ondsrgebracht in gemeenschappelijke regelingen 1 1111 
Of overgedragen aan een gewest. 

Naar keuze: 

- Welke bevoegdheden wilt u aan een gewest overdragen? 

- Hoe denkt u dat de dzmokratische kontrole uitgevoerd kan 
en moet worden? 

- Welke bevoegdheden wilt u onderbrengen in de gemeenschap-' 
pelijke regeling? 

- Hoe denkt u dat de demokratische kontrole uitgevoerd kan 
en moet worden? 

ANTWOORD: 

In de eerste plaats moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 
grote en kleine gemeenten. Bij grote gemeenten is democratisering 
naar beneden (wijkraden) vai groot belang. Bij de kleinere gemeen-
ten daarentegen is juist van belang dat er een samenwerking met 
andere gemeenten ontstaat. 

D'66 is van mening dat in het algemeen de voorkeur moet worden 
gegeven aan gewestvorming boven een gemeenschappelijke regeling. 
Gewesten kunnen via een gewestraad democratisch gecontroleerd 
worden. Gemeenschappelijke regelingen bergen het gevaar van 
uitvoerende macht zonder kontrole in zich; een gewestraad is 
daarentegen rechtstreeks verkiesbaar. 

D'66 ziet gewestvorming als onderdeel van de bestuurlijke de-
centralisatie, d.w.z. verantwoordelijkheid leggen waar hij hoort. 
Dit betekent dat bij gewestvorming veeleer bevoegdheden van het 
rijk en de huidige provincie aan dat gewest moeten worden over-
gedragen dan dat de genieenten taken moeten afstaan. Dat laatste 
zal natuurlijk ook wel eens voorkomen. 
Binnen D'66 is een diskussie gaande m.b.t. het gewenste aantal 
bestuurslagen. Duidelijk is dat een vermeerdering va.n het aantal 
bestuurslagen het ervoor de burger niet duidelijker en kontro-
leerbaarder op maakt. Het ziet er daarom naar uit, dat D'66 zal 
kiezen voor drie bestuurslagen. In dat geval zullen gewesten pas 
acceptabel zijn als zij als regel doel hebben om de taken van de 
provincie volledig over te nemen. Zij zullen dan zelf t.z.t. pro-
vindie-nieuwe-stijl worden. Verschillende bestuurslagen mogen niet 
langs elkaar heen kunnen werken, elkaar niet kunnen. doubleren en 
niet de mogelijkheid hebben een beslissing, samen met de daarvan af- 

- hankelijke - 
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hankelijk zijnde burger of groep van burgers, tussen hen onderling 
heen en weer te spelen als speelbal van een - in dat geval - 
falende bestuursstruktuur. Daar waar gemeenschappelijke regelingen 
bestaan dient extra aandacht te worden geschonken aan de democra-
tische kontrole door de betreffende gemeenteraden. 

Het nog steeds in sommige gemeenten bestaande verbod aan ambtenaren 
om informatie aan individuele raadsleden te verstrekken, is onaan-
vaardbaar. De raadskommissies dienen in een zo vroeg mogelijk 
stadium bij de beleidsvoorbereiding te worden betrokken. 

Welke taken aan het gewest en welke taken aan de gemeenten toe-
bedeeld moeten worden is nog onduidelijk. Dit zal ook moeten gaan 
variëren, afhankelijk - van de grootte van de betreffende gemeenten 
en de grootte van het gewest. Bij eventuele verdere invoering van 
gewesten mogen deze geen nieuw centralisme gaan vormen. 
In het algemeen vindt D66 dat wat nu in een gemeenschappelijke 
regeling is ondergebracht, in een gewest of mini-provincie onder-
gebracht dient te worden. 

Een voorbeeld: de gezondheidszorg. 

- Het gewest zal een rol kunnen spelen bij het beheersbaar maken 
van de gezondheidszorg. Het gewest kan in samenwerking met de 
gemeenten van de provincie verantwoordelijk zijn voor de plan- 
fling  van en kontrole op gezondheidszorgvoorzieningen. Met name 
die voorzieningen wier werkingsgebied de gemeentegrenzen over- 
stijgen,  by.:  
• instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg; 
• maatschappelijke dienstverlening; 
• preventieve aktiviteiten; 
• ziekenhuizen; 

verpleeghuizen; 
psychiatrische instituten. 

- In de bestuurlijke organen die nodig zijn om de gezondheidszorg 
beheersbaar te maken, zullen steeds vertegenwoordigers van de 
overheid, de particuliere instellingen en de consument aanwezig 
moeten zijn. 

D'66 acht de "gemeenschappelijke regeling" in zijn huidige vo1ii 
minder geschikt voor het organiseren van gezondheidszorgaktivi-
teiten. Wel kunnen een aantal zaken die moeilijk op gemeentelijk 
niveau tot stand kunnen komen, bij gebrek aan een gewestelijke 
regeling, via een "gemeenschappelijke regeling" tot stand worden 
gebracht,  by.  ambulancevervoer, schoolartsendienst, schooltand-
verzorging. 

- Democratische kontrole kan alleen tot stand komen als in de be-
stuurlijke organen naast planningsbevoegdheden ook financiële 
bevoegdheden krijgen. 



VRAAG: 

Decentralisatie van het weizijnszûerk betekent dat de gemeenten 
zich opnieuw moeten bezimen op hun welzijnstaak. 
Hoe denkt u dat: maaschcropelijk werk, 

gezinsverzorging, 
• nuzieksoholen,. 

- 
bibliotheken, 
we lzi nserk minderhe-z4s groepen, 
Sport-, -. . 

buurt- en klubhuiswerk • 

in uw 'effieénte .moeten worden georganiseerd en/Qf gesubsidierd? 

ANTWOORD 

• Als we over welzij-nswerk spreken, dan bedoelen we doorga&ns het 
gebied van georganiseerde of min of meer georganiseerde aktiviteiten 

•op-het gebied van "zorg - educatie.- rek.reatieu  in het kader van. de 
decentralisatie (voer op een hoger niveau niet uit- wat op een lager 
1I,ieX gedaan kan worden) betekent. dit voor degemeenten.een funda-
mentele herbezinning op het belang van'hetwelzIjnswerk. In deze 
herbezinning dient de bevolking een volledige Inspraak te hebben, 
niet alleen daar waar het het aangeven betreft'Van behoeften; maar 
zeer zeker ook in de planning en uitvoering -voor de komende jaren. 
Hoe  by.  maatschappelijk werk, gezinszorg  ;socIaai  educatief Werk e.d. 
georganiseerd dienen te worden i's strikt - afhankelijk van de lokale 
behoeften. De planning en uitvoering dient zich af te spelen tegen 

de achtergrond.:.van: doelmatige samenhang, 
goede bereikbaarheid, 
demokratisch funktioneren, 
rechtszekerheid. 

Mede op grond van bovenstaande en uiteraard de subsidiëring 
(rijksbijdrageregelingen) kandit ontwerpJderwet. specifiek 
welzijn als een grote  vooruitgang worden. 'beschouwd. eze kader- 
wet beoogt een door de wet geregeld proces van b'eîeidsvoorberei-
-ding en een wettelijke planning en bekostigingsregeling te zijn. 
Initiatieven, rechtstreeks voortkomend uit directe noden, waar-
voor nog geen enkele voorziening bestaat,  by.  speciale voorzie-: 
ningen t.a.v. hulpverlening voor en door vrouwen, dienen te wor-
den-gestimuleerd en als volwaardig te worden erkend. 
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VRAAG: 

- Hoe vindt u, dat een educatief plan in uw gemeente er uit 
moet zien? 

- Hoe vindt u dat de positie van het vrijwilligerswerk/vrouwen-
organisaties en de amateurkunst hierin moet zijn? 

- Hoe ziet u de plaats van het vormingswerk in dit plan? 

ANTWOORD 

Onderwijs en opvoeding zijn van beslissend belang voor de toekomst 
van onze samenleving en de plaats van de mens erin. Het onderwijs 
kan een aandeel hebben in de oplossingen van de problemen, waar-
voor de mensheid zich geplaatst zal zien. 
Het zal zich dan ook moeten richten op de toekomst en voorwaarden 
moeten scheppen, waardoor de volwassenen van de toekomst beter 
toegerust zuilen zijn om aan die oplossingen te werken. Een edu 
catief plan in de gemeente is dan ook geen luxe. Ook hier ziet 
D'66 de noodzaak van goede coördinatie. Er moet één algemeen 
contactadres zijn dat aansluit op een netwerk van sluitende voor-
zieningen. In het onderwijs zal vooral de nadruk moeten worden ge-
legd op het ontwikkelen van de in aanleg aanwezige menselijke 
mogelijkheden als kreativiteit, inventiviteit, fleksibiliteit, 
verantwoordelijkheidsgevoel, kritisch en onafhankelijk onderzoeken 
en denken. Tevens moet bij het leren samenwerken en gevoel voor 
solidariteit met anderen ontwikkeld worden. 
De samenhang tussen onderwijs, vormingswerk en andere edukatieve 
voorzieningen moet sterk benadrukt worden. Dit kan bereikt worden 
door onderlinge afstemming van programma's en leerplannen en een 
integrale planning van onderwijs- en vormingsvoorzieningen. 
Binnenschoolse en binnen de leerplicht ressorterende onderwijs-
voorzieningen moeten in samenhang gebracht worden met sociaal-
kulturele voorzieningen. De schoolakkomodaties moeten meervoudig 
gebruikt worden. En de voorzieningen voor voortgezet onderwijs en 
vorming in het kader van de partiële leerplicht dienen beter er 
duidelijker afgestemd te worden op voorzieningen t.b.v. plaatse-
lijke edukatieve netwerken. 

Permanente ontwikkeling  
De samenleving die niemand van informatie en meespreken wil uit-
sluiten en een nadrukkelijke -politiek voert om iedereen de kansen 
ende stimulans te geven om zich voldoende kritisch te vormen, 
moet een beleid opbouwen dat is gericht op permanente onderwijs-
gelegenheid voor iedereen gedurende zijn of haar gehele leven, 
gepaard aan een beleid om de gemeenschap bij de school te betrekken. 

D'66 vindt dat deze permanente scholing en vorming meer betrokken 
moet worden op de vrouw. Speciaal moet erop gelet worden dat de 
tijden waarop deze vorming plaats vindt, .tijden zijn die voor 
vrouwen geschikt zijn. Ook moet meer rekening gehouden worden met 
onderwerpen die vrouwen aanspreken en die voor vrouwen van belang 
zijn. Vrouwen die bijstand ontvangen moeten in staat worden gesteld 
zich verder te ontplooien door middel van cursussen en studie. 
Alle vormen van vrijwilligerswerk zijn hoog te waarderen. Gewaakt 
moet worden tegen ontwikkelingen waarbij vrijwilligers voor niets 
moeten doen wat door betaalde krachten gedaan .wordt. 
Vooral vrouwen zijn hiervan vaak het slachtoffer. Ook het afschuiven 
van de oninteressante of vervelende klussen naar vrijwilligers is 
een foute zaak en levert geen bijdrage aan een goede integratie 
van de vrijwilligers in het educatief gebeuren. 
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V R A A G :  

Statenverkiezingen zijn -ook van belang voor de Eerste Kamer. 
Wat is uw oordeel over het bestaansrecht van de Eerste Kamer? 

ANTWOORD 

De Eerste Kamer heeft weinig bestaansrecht in het huidige 
staatsbestel. In de eerste plaats wordt veel werk dat in de 
Tweede Kamer gedaan wordt, gedoubleerd in de Eerste Kamer. 
Wat politiek kwalijker is, is dat door de wijze van verkiezing 
van de Eerste Kamer daar vaak andere, dan wel anders samengestelde 
meerderheden, voorkomen dan in de Tweede Kamer, hoewel beide 
gekozen zijn op basis van algemeen kiesrecht met evenredige 
vertegenwoordiging. 

Het zal bijzonder moeilijk zijn om de Eerste Kamer te laten ver-
dwijnen in ons staatsbestel, immers de parlementariërs in de 
Eerste Kamer zijn zelf, in tegenstelling met veel burgers, wel 
overtuigd van hun bestaansrecht. Alleen een referendum kan hen 
bewegen definitief uit ons staatsbestel te stappen. 

Tot zolang zal Nederland - helaas - dus wel moeten blijven leven 
met dit college van zelfbewuste parlementariërs (basisvoorbeeld:  
Harm  van Riel) en het zal zich zolang moeten beperken tot veran-
dering van het takenpakket van dit oude staatscollege, dat zijn 
karakter van standenvertegenwoordiging nimmer geheel heeft ver- 
1 oren. 

- - - 

Bij behoud van de bestaande folkloristische wijze van verkiezing 
van de Eerste Kamer door  ii  provinciale staten met allerlei franje 
zou men kunnen denken aan beperking van de taken van de Eerste 
Kamer tot het behandelen van regionale aangelegenheden van meer 
dan provinciaal karakter. Zo zou men eraan kunnen werken dat 
wijzigingen van grenzen van gemeenten en provincies, en herinde-
ling van deze lagere organen, qua regelingen in eerste lezing in 
de betrokken colleges van provinciale staten worden behandeld, 
-en in tweede lezing afgedaan in de Eerste Kamer. Ook de fameuze 
bestuurlijke (re)organisatie zou zeer wel in eerste lezing op 
provinciaal niveau kunnen worden bekeken, en daarna afgedaan in 
de Eerste Kamer. Om de Hoogmogende Heren uit de Tweede Kamer niet 
te kort te doen gezien hun directe legitimatie door de kiezer, 
zou dan nog kunnen worden bepaald dat zon bestuurshervorming in 
laatste instantie het fiat van de Tweede Kamer zou moeten ver-
krijgen, zij het dan wel zonder amendementsrecht. 

De Eerste Kamer zou geen begrotings- en middelenwetten, noch 
belastingwetten meer moeten behandelen, behalve die welke  by.  
op het provincie- en gemeentefonds, en op regionale ontwikkeling 
betrekking hebben. 



VRAAG: 

Hoe denkt u over de herverdeling van taken van rijk, provincie 
en gemeente, zoals: 
decentralisatie van - welzijnsbeleid, 

- onderwijsvoorzieningen, 
- volksgezondheid/ziekenhuisplanning, 
- waterhuishouding/waterschappen, 
--milieubeheer. 

ANTWOORD 

D'66 vindt de herverdeling van taken tussen rijk, provincie en ge-
meente van het grootste belang. Dt66 is van mening dat door een 
effectieve decentralisatie de beslissingen dichter bij de bevol iq 
gebracht kunnen worden. Gemeente en Provincie krijgen dan meer 
bevoegdheden. Wij vinden dit van groot belang omdat hierdoor de 
macht meer naar de bevolking wordt gebracht. Dit is een eerste 
vereiste van een democratische kontrole van onze maatschappij. 

D'66 ziet de ontwikkeling van de democratie hoofdzakelijk in 
drie richtingen: 
- De burgers moeten meer worden betrokken bij de politieke be- 
sluitvorming. Deze betrokkenheid kan onder meer worden bevorderd 
door hen meer medeverantwoordelijk te maken voor beleidsbe-

:islissingen. 
- In steeds meer samenlevingsverbanden moeten de bestuursmaatrege-
len worden getoetst aan de meningen van de betrokkenen (de 
democratie houdt niet op bij het staatkundige). 

- de kwaliteit van de raadpleging van de burgers moet voortdurend 
worden verbeterd. Hieraan zitten twee kanten. De manier waarop 
de raadpleging gestalte krijgt moet-worden verbeterd: meer 
openbaarheid, betere informatie. De manier waarop de burgers zijn 
toegerust om zich een oordeel te vormen over problemen die  hr  
raken moet voortdurend worden verbeterd. 

Voor dit beleid is decentralisatie een eerste voorwaarde 

Herverdeling van taken tussen rijk, provincie en gemeente, zou 
ertoe moeten leiden dat het-welzijnsbeleid in wezenlijke mate 
door de lagere organen wordtgevoerd. 
De provincie dient koördinatie en samenwerking tussen diverse in- 
stellingen op het gebied van de welzijnszorg te bevorderen, 
lacunes helpen opvullen, konkurrentie en overlappingen tegen te 
gaan (niet van het kastje naar de muur gestuurd worden). 

Bij onderwijs kan men denken aan een verdeling van hoger onderwijs 
rijk middelbaar en beroepsonderwijs - provincie, lager- en 
kleuteronderwijs - gemeente. Bij de herverdeling van alle bestuurs-
taken ware het nuttig zich te orienteren op wat  by.  de duitse 
bondsrepubliek doet, en wat aan de deelstaten is toebedeeld. 

Het rijk zal een voorwaardenscheppend beleid moeten voeren in de 
gezondheidszorg. Dit betekent dat het rijk in globale zin een 
planning mag opstellen. Prioriteiten stellen bij de planning van 
voorzieningen kan alleen op basis van uitspraken van de consument. 
Het rijk heeft tot taak om bevorderend en richtinggevend op te 
treden inzake "speurwerk" op het gebied vanplanning, organisatie, 
behoeften. De provincie dient inzake het voorwaardenscheppend 

- beleid - 
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meer dan thans verantwoordelijkheid te krijgen voor de planning 
van gezondheidszorgvoorzieningen op provinciaal niveau. De ge-
meente dient een actieve(re) rol te vervullen bij de planning van 
eerste-lijnsvoorzieningen. Integratie van huisartsenzorg, wijk-
verpleging en maatschappelijke dienstverlening. 

De waterschappen dienen doelcorporaties te blijven met als hoofd-
taak de waterkering, zolang geen effectieve democratische controle 
mogelijk is op de waterschappen. 
Taken van algemeen belang zoals actief kwaliteitsbeheer en kontrole 
van oppervlaktewater dienen door het provinciebestuur zelf te 
worden geregeld om een direkte democratische kontrole mogelijk te 
maken. Dit geldt ook voor die wateren die nu nog rijkswateren zijn. 
Passiéf beheer (regelingen) zouden door democratische waterschappen 
opgesteld kunnen worden. 
De demokratische kontrole op de besluitvorming bij de waterschappen 
dient verbeterd te worden. De provinciegrenzen moeten worden gewij-
zigd in die zin dat waterschapsgebieden steeds binnen de grenzen 
vallen van één provincie. 
D'66 is van mening dat vele taken van het milieubeheer in provinci- 
ale handen dieren te zijn. Veel planologische milieu-aspecten zijn 
naast de milieu-hygiënische taken bij uitstek taken voor de pro-
vincie. D'66 is van mening dat ten spoedigste een uitgebreide 
milieu-effect-rapportage aan de provincie tot stand moet komen, 
dwingend voor particuliere en overheidsbedrijven en instellingen, 
die naast milieu-hygiënische ook planologische consequenties van 
ingrepen omvat. 
Ruilverkavelingen zullen nog meer dan thans gebeurt door de pro-
vincie op hun merites moeten worden beoordeeld. Veel ruilverka-
velingen zijn in het verleden niet alleen zeer milieuonvriendelijk 
geweest, maar zijn tevens niet of nauwelijks van voordeel geweest 
voor het merendeel van de betrokken boeren. 



V R A A G : Wat is uw mening over de herverdeling van de provincies 
(miniprovincies) ? 

ANTWOORD : Een herverdeling van provincies houdt in dat er geen vierde 
bestuurslaag zal komen (zie ook het bij het onderwerp "Gemeente" 
gestelde). De wet gemeenschappelijke regelingen zal hierdoor ook 
meer toegepast gaan worden, met name als de provincies zo groot 
blijven als thans het geval is. 
D'66 is van mening dat deze wet gemeenschappelijke regelingen 
alleen toegepast mag worden wanneer de democratische kontrole op 
het beleid voldoende gewaarborgd is. 
Bij het Instellen van miniprovincies dient volgens D!66  de vol-
gende beleidsvolgorde gebruikt te worden: 

a) herverdeling van taken, 

b) herverdeling van de financiële middelen tot uitvoering van 
die taken en dan 

• c) herverdeling van taken + middelen over meer dan 11 bestuurs-
eenheden, in het kader van de provinciewet. 
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VRAAG: 

Tot de taken van de provincie behoort het maken van een streekplan, 
waaronder ook valt het kleine kernenbe leid. 

- Welke voorzieningen moeten. ..er in ieder geval in een kleine kern 
blijven: 

woningbouw, 
openbaar vervoer, 
onderwijs, - 

middenstand, 
rekreatie / sportvôzieningen. 

- Hoe staat u tegenover tweede woningen? 
- Vindt . 0 dat natuur en landschap gevaar lopen zonder ingrijpen 

van overheid?. 

ANTWOORD 

-D'66 is ervan overtuigd dat--Oe kleine kernen behoren tot de meest 
• bedreigde samenlevingsverbanden in deze tijd. Het is van veel 
belang dat in het provinciaal beleid hieraan extra aandacht wordt 
besteed. .1 
Het voorzieningenniveau in de kleinere gemeenschappen mag niet 
verder worden aangetast. Aantasting kan ontstaan, zowel door 
absolute bouwstops voor kleine kernen als door bouw van en be-
nutting van bestaande huizen als tweede woning. 
D'66 is van mening dat kleine kernen in het algemeen het recht 
moeten hebben om voor hun eigen bevolking nieuwbouw te realiseren. 
De eigen behoefte moet zeer stringent geinterpreteerd worden 
waarbij de faktor "ekonomische gebondenheid' van wezenlijk belang 
is . 

..-----.---- - 

Voor een tweede woning kan men alleenvoorstauer zijn wanneer daar-
door in buitengebieden rustieke woonruimte behouden blijft, die 
anders verloren zou gaan. Beter nog is, m.b.t. tot -dit soort 
woningen om het renovatiebeleid Gruyters-Schaeffer zoals dat voor 

• de.binnensteden reeds geldt, toe te passen in het landelijk gebied. 
Geleid en. gesubsidieerd opknappen van dit - soort verspreide woonruimte 
en deze dan zoveel mogelijk in de eigen omgeving herbenutten door 
de autochtone bevolking is een betere-op-lossing. 

Efficiënt openbaar vervoer dient ook in minder rendabele gebieden 
aanwezig te zijn. Hierbij moet het openbaar- vervoer aangepas wor-
den aan de behoefte ter plaatse.(bv.. mini-bussen). Dit zal kosten-
besparend werken en daardoor betere voorzieningen mogelijk maken. 

Voor het onderwijs moeten goede streekplanne.n ontworpen worden. 
Het onderwijs moet zo dicht mogelijk naar de- bevolking, toegebracht 

- .- worden. Dit kan mede gerealiseerd worden als het onderwijs multi- 
functioneel is. Dit geeft tevens mogelijkheden om achtergestelde 
groepen uit de beVolking te betrekken bij onderwijs en vormingswerk. 

S, - De middenstand in de kleine kernen is één van de belangrijkste 
voorzieningen. D'66 is van mening dat waar mogelijk beschermende 
maatregelen voor de middenstand van belang zijn. Weidewinkels 
kunnen zeer verstorend werken op het aantal winkels in kleine kernen. 

- Recreatie - 
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Rekreatie mag noch voor natuur en landschap, noch voor kleine ge-
meenschappen bedreigen zijn. Vooral verblijfsrekreatie zal in 
samenspraak van verschillende gemeenten en in samenspraak met de 
bevolking gerealiseerd worden zodat regionalisering van sportvoor-
zieningen plaatsvindt, daar waar niet alle voorzieningen binnen 
één gemeente kunnen worden gerealiseerd. 

Natuur en landschap lopen gevaar zonder goede overheidsbegeleiding 
enerzijds en zonder actiegroepen anderzijds. Een vrij spel van de 
ekonomische krachten kan leiden tot samenballing van industriële 
bedrijvigheid op ongewenste plaatsen en tot het ontstaan van slaap-
steden. 
Goede planning ten behoeve van natuur en landschap zijn van groot 
belang naast een degelijk milieu-hygiënische wetgeving (waar helaas 
maar al te veel aan ontbreekt in ons land. 
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VRAAG: 

Welke bevoegdheden wilt u overdragen aan 7-zet Europese Parlement 
en op welke termijn? Voorbeelden: milieu -defensie., energie. 
Denkt u dat overdracht van bevoegdheden gevaren inhoudt voor 
democratische kontrole, m.n. voor een kleine staat als Nederland? 

ANTWOORD 

Het-gaat niet zozeer om overdracht van bevoegdheden aan het 
Europees Parlement maar aan de Europese Gemeenschap. 
D'66 vindt dat veel problemen niet meer in een nationaal kader 
kunnen worden opgelost en dat daarom europese samenwerking een 
bittere noodzaak is. In ons beleidsprogramma staat zelfs dat een 
progressief binnenlands beleid niet mogelijk is zonder de tot stand 
koming van een democratisch (eenwordend) Europa. 
In eerste instantie gaat het er om de samenwerking op het gebied 
van economische, monetaire en sociale aangelegenheden te versterken. 
Alleen dan kan de inflatie en de steeds toenemende werkloosheid 
effectief worden bestreden. In Europees verband zouden gezamenlijk 
richtlijnen tot stand moeten worden gebracht om de uiteenlopende 
economische ontwikkelingen van de lidstaten tegen te gaan. 
Op het punt van werkgelegenheid dient met name het Europees Sociaal 
Fonds en het Europees Regionaal Fonds te worden versterkt, niet 
alleen door meer financiële middelen, maar ook door de toekenning 
van nieuwe bevoegdheden om een gericht beleid te kunnen voeren. 
De nederlandse economie is zeer afhankelijk van de ontwikkelingen 

• in het buitenland; met onze grote im- en export hebben we -e-en van 
de meest 'open' economieën ter wereld. Daarom is het een direct 
nederlands belang dat economische problemen internationaal worden 
opgelost. De EG is daarvoor het meest effectieve en geschikte 
middel. 
Met betrekking tot milieu en energie dienen ook bevoegdheden aan 
de Europese Gemeenschap te worden toegekend; een louter nationaal 
beleid op deze gebieden is illusoir. Vuil water en vuile lucht 
houden niet op vuil te zijn als ze een nationale grens passeren. 
D'66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor internationale samenwer-
king op het gebied van milieuvervuiling (denk aan de belangrijke 
rol van Jan Terlouw bij het Rijnverdrag) Wel dient bij de uitvoering 
van het europese beleid rekening te worden gehouden met speciale 
nationale posities, zoals bevolkingsdichtheid en geografische 
ligging. 

Uiteraard is een overdracht van bevoegdheden aan de executieve 
organen als de Raad van Ministers en de Europese Commissie niet 
denkbaar zonder gelijktijdige versterking van democratische kontrole. 
Daarom vindt D'66 dat de bevoegdheden van het Europese Parlement, 
zowel de wetgevende als de controlerende, op deze terreinen dienen 
te worden uitgebreid. Als dat gebeurt bestaat er geen gevaar voor 
uitholling van de nationale democratie. Het gaat er eenvoudig om 
dat in het laatste kwart van de 20ste eeuw de nationale staten een 
ontoereikend kader zijn om deze belangen te behartigen 

- Wat - 
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Wat betreft de overdracht van bevoegdheden op het punt van de 
defensie ligt dat voorlopig anders. Het nederlandse veiligheids-
beleid ligt verankerd in het Atlantisch Bondgenootschap en voorlopig 
is daarvoor geen redelijk alternatief aanwezig. De Europese Gemeen-
schap moet eerst meer eenheid vertonen op het punt van het buiten-
lands beleid, voordat kan worden gedacht in termen van afzonderlijke 
'europese veiligheidsstrategie'. Dat neemt niet weg dat met name 
m.b.t.-de aanschaf en produktie van defensiematerieel de europese 
samenwerking kan worden versterkt. In het kader van het europees 
industriebeleid moet dan ook aandacht worden geschonken aan meer 
gezamenlijke europese projekten op het gebied van defensie. 
De europese defensiesamenwerking zou er uiteindelijk toe kunnen 
leiden dat er binnen de NAVO, naast de amerikaanse, ook een europese 
"zuil" komt (de zgn. 'twee zuilen conceptie"). 



VRAAG 

Denkt u dat de culturele identiteit van afzonderlijke landen hij 
een toenemende europese eenheid gewaarborgd kan worden en zo 
ja hoe? 

ANTWOORD: 

D66 hecht zeer aan de handhaving van de nederlandse culturele 
identiteit. Het is een misverstand om te denken dat een uitgebreide 
en versterkte Europese Gemeenschap alle bevoegdheden van de natio-
nale staat moet overnemen. Het gaatlleen om die bevoegdheden en 
die instrumenten waar louter nationale samenwerking onvoldoende is. 
Juist in een sterkere Europese Gemeenschap is de behoefte aan 
nationale culturele identiteit sterker, zoals wij dat nu ook al 
zien m.b.t. de behoefte aannieuwe regionale identiteit (Schotten, 
Basken, Bretons enz.). 
Naast centralisatie op europees niveau is decentralisatie op 
nationaal niveau en regionaal niveau daarom van veel belang. 
D'66 vindt dat in de komende tijd het nederlands cultureel beleid 
t.o.v. het buitenland juist meer gestalte moet krijgen en dat 
daarvoor neer middelen ter beschikking moeten worden gesteld. 
Ten slotte dit: het gaat er niet om of men Europeaan is  òf  Neder-
lander; men kan heel goed èn Europeaan èn Nederlander zijn, zoals 
men ook Hagenaar, Amsterdammer enz. èn Nederlander kan zijn. 
Voor de Europese Gemeenschap ligt er tevens een grote taak in 
verband met de grensregionale problematiek. Vele beleidsbeslis-
singen in het grensgebied worden nog nauwelijks aan twee kanten 
van de grens bezien. Men denke aan industrievestigingen, 
wegen, spoorlijnen, natuurgebieden, grensoverschrijdende ver-
vuilihg enz. 
D'66 is een warm voorstander van grootscheepse europese samenwer-
king op dit beleidsterrein. 



VRAAG: 

Moet het Europees Parlement een eigen buitenlandse politiek 
ontwikkelen? 

ANTWOORD 

Ook hier geldt dat het gaat om de eventuele eigen buitenlandse 
politiek van de Europese Gemeenschap (zie vraag 1) en niet van 
het Europees Parlement. 
Deze zal meer gestalte krijgen naar mate de concrete belangen-
vervlechting voortschrijdt. Voorlopig zullen op een aantal belang-
rijke onderwerpen eigen nationale aspecten blijven bestaan. 
D'66 juicht het niettemin toe dat in de afgelopen jaren meer ge-
meenschappelijke europese posities ten aanzien van wereldvraag-
stukken zijn ontwikkeld  (by.  Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika, 
relaties met Japan), omdat alleen in dat kader effectief kan 
worden opgetreden. D'66 staat positief ten opzichte van een verdere 
ontwikkeling van de agn. Europese Politieke Samenwerking, maar 
vindt dat de democratische kontrole van deze intergouvernementele 
constructie moet worden versterkt. Niet alleen het nationale 
parlement, maar ook het Europese Parlement moeten meer en beter 
worden geinformeerd over hetgeen zich in de talloze werkgroepen op 
ambtelijk niveau afspeelt. 

D'66 uitgangspunten voor het Oost-West beleid zijn: 
-. voortzetting van een breed detente beleid, gebaseerd op niet 

alleen versterking van de interstatelijke relaties, maar ook van 
de intermenselijke verhoudingen  (by.  mensenrechten, culturele 
uitwisselingen, familiebezoeken en huwelijken, toegang tot 
elkaars informatiebronnen enz.); 

- voorlopig zijn de militaire allianties van het Warschaupakt en 
de NAVO onmisbaar, maar er moet naar worden gestreefd dat werke-
lijke wapenbeheersings- en ontwapeningsafspraken in Oost-Wee 
verband tot stand komen; 

- de europese landen moeten meer betrokken worden bij het SALT-
overleg over de beheersing van strategische (is zware) wapens 
tussen de VS en de Sovjet-Unie, omdat het hierbij ook om de 
europese veiligheid gaat. 

D'66 uitgangspunten voor het Noord-Zuid beleid: 
- bevorderen, niet alleen van verdere financiële overdrachten, maar 

ook van de verandering van economische structuren tussen de indus-
trielanden en de landen van de derde wereld  (by.  grondstQffenover-
eenkonisten ter stabilisatie van de exportprijzen, schuldenverlich-
ting, overdracht van industriële en technologische kennis, verbe-
terde toegang tot markten van industrielanden). D'66 is voorstander 
van een Nieuwe Internationale Economische Orde. Nederland kan 
t.a.v. deze zgn. "structurele ontwikkelingsproblematiek" zelf 
geen rol van betekenis spelen. De onderhandelingen daarover 
moeten worden gevoerd in EG-verband en ook de uitvoering van de 
beluiten zal gemeenschappelijk moeten plaats vinden; 

- gerichte aandacht op met name de armste landen en daarbinnen op 
de armste groepen van die landen; 

- aanvaarding van regionale samenwerking  (by.  de Conventie van Lomé 
tussen de ACP en EEG-landen,  ASEAN-EEG) naast versterking van de 
mondiale overlegstructuren in het kader van de VN. 



VRAAG: 

Vindt u dat het Europees Parlement aan de positie van de vrouw 
speciale aandacht moet besteden in verband met: 
- gelijke beloning, 
- gelijke rechten, 
- huwelijkspositie, 
- onderwijs, 
- arbeidsmarkt. 

ANTWOORD 

Zeker zal in het Europees Parlement speciale aandacht moeten worden 
geschonken aan de positie van de vrouw. Het is echter niet zo dat 
eenvormige maatregelen de positie van de vrouw zouden kunnen ver-
beteren. In het algemeen is Nederland een van de meest vooruit-
strevende landen van de E.G. ten aanzien van emancipatie van de 
vrouw. Echter ook niet in alle opzichten. 

Wil men tot een eenheid van maatregelen komen om de positie van de 
vrouw te verbeteren dan zal minimaal de - beste positie van de vrouw, 
per onderdeel van beleid, het uitgangspunt moeten zijn. Nederland 
zal de reeds klaarliggende verdragen op het gebied van gelijke 
beloning en gelijke rechten van de vrouw dienen te ratificeren. 

D'66 vindt dat de huwelijkspositie voor alle vrouwen In Europa 
dient te verbeteren. Ondergeschiktheid aan de man moet als een 
historische vergissing worden gezien die niet meer in deze tijd 
past. Ook een eerlijker verdeling van de lasten van huishoudelijk 
werk dient te worden nagestreefd. Vormen van duurzaam samenwonen 
dienen naast het huwelijk als volwaardige mogelijkheid te worden 
erkend. 

Bij het onderwijs dient een emancipatorisch beleid gericht te 
zijn op het weg nemen van de achterstand van de vrouw. Hiervoor 
zijn middelen nodig die direct aansluiten op de leefsituatie van 
de vrouw (crèches, schooltijden aanpassen). 

D'66 vindt dat de arbeidsmarkt voor de vrouw niet in meerdere mate 
dan bij de man afhankelijk dient te zijn van de heersende werkloos-
heid. Bij de Europese Gemeenschap is een fonds voor werkloosheids-
bestrijding onder vrouwen. Op dit fonds is nog nooit door enig 
land een beroep gedaan. Hierin dient verandering te komen. 



'Vindt u dat het Verenigd Europa een taak heeft op het gebied van 
vrede en veiligheid, zoals bij: 

kernbewapening, 
- terreurbestrijding via politie c.q. wetgeving, 
- traditionele bewapening (in of buiten de NAVO)? 

ANTWOORD 
D'66 vindt dat het Verenigd Europa een duidelijke taak heeft op 
het gebied van vrede en veiligheid. Het is niet goed denkbaar dat 
de door D'66 gewenste verdergaande Europese Politieke Samenwerking 
zou ophouden bij vraagstukken van vrede en veiligheid. Deze pro-
blematiek is immers zeer nauw verweven met het geheel van de in-r-
nationale betrekkingen, zowel wat betreft de Oost-West als ook 
Noord-Zuid relatie.De betekenis van een geintegreerd Europa brengt 
op zichzelf reeds mee, dat zo'n organisatie haar verantwoordelijk-
heid draagt voor een veilige wereld. 

Deze verantwoordelijkheid voor vrede en veiligheid strekt zich 
niet alleen uit tot het bevorderen van een zgn. positieve vrede 
(vermenselijking, rechtvaardiger welvaartsverdeling e.d. zie o.a. 
antwoord vraag 1 en 3), maar evenzeer tot de zgn. negatieve vrede, 
het voorkomen van conflicten. Het gaat daarbij in de eerste plaats 
om de beginselen van gerechtigheid en vertrouwen. Het Verenigd 
Europa zal ernaar moeten streven niet de symptomen, maar de oor-
zaken van onrecht weg te nemen en het wantrouwen tussen mensen en 
staten te verminderen. 

Op het gebied van de negatieve vrede ziet D'66 daarvoor twee bena-
deringen. In de eerste plaats moet door overleg, door onderhande-
lingen worden getracht wantrouwen weg te nemen en begrip te kweken 
voor elkaars denkbeelden. Dit is wat in het kader van de detente 
bijv. in de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Eur , 

dient te geschieden. Daarnaast moet, eveneens door onderhandelingen 
worden gestreefd naar wederzijdse verminderingen van de militaire 
potentielen (SALT en MBFR). 

Zolang met deze benaderingen nog geen sterke verbeteringen zijn 
bereikt, blijft  ht  onontkoombaar dat landen over afdoende mili-
tairecapaciteit zullen willen beschikken. Voor D'66 zal zon 
militaire macht uitsluitend op het voorkomen enniet op het winnen 
van een oorlog mogen zijn gericht. 

Voor het bewaren van de (negatieve) vrede is Europa afhankelijk 
van de garantie van de Verenigde Staten en Canada. De NAVO blijft 
dan ook voor de voorzienbare toekomst de beste waarborg voor de 
veiligheid van Europa. Dat betekent evenwel niet, dat er voor een 
speciale taak voor het Verenigd Europa op het gebied van vrede en 
veiligheid geen plaats zou zijn. Verdergaande samenwerking op 

- defensiegebied - 



defensiegebied tussen de europese NAVO-landen is, zoals gezegd, 
niet alleen een logische component van de europese integratie, 
maar is vooral ook van belang i.v.m. de mogelijkheid van sterke 
kostenbesparingen door efficiënte samenwerkingsprojecten. Deze 
europese defensiesamenwerking kan, zonder het beginsel van de bond- 
genootschappelijke verdedigino geweld aan te doen, nog heel veel 
worden verbeterd en moet uiteindelijk leiden tot een sterke euro- 
pese component binnen de NAVO. Dit leidt niet alleen tot een groter 
zelfvertrouwen van de europese landen, waarbij men zich minder 
zorgen behoeft te maken over de amerikaanse  commitment,  maar ook 
kan op deze wijze worden verzekerd, dat europese belangen geen 
ondergeschikte rol spelen in de verhouding tot en tussen de 
supermachten. 

De europese defensie sanenwerking dient zich tot uitsluitend 
conventionele bewapening te beperken. Een europese kernmacht 
wordt niet in overweging genomen. Zolang niet tegelijkertijd het 
conventioneel overwicht van het Warschau Pact een beslissend 
karakter krijgt en de nucleaire garantie van de Verenigde Staten 
zijn geloofwaardigheid en daardoor zijn afschrikkingskracht zou 
verliezen, is de gedachte aan een europees kernwapen ook niet 
relevant. 
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VR A A G 

Is recht op arbeid voor ieder mens een grondrecht? 
Geldt ditzelfde voor recht op inkomen? 
Zijn beide rechten te realiseren? 

Vindt u dat er een herverdeling van arbeid moet komen, mede gezien 
de schaarste aan plaatsen op de arbeidsmarkt? 

Hoe denkt u in dit verband over: 
- deeltijdbanen, 
- vervroegde pensionering (vrijwillig of niet), 
- algemene verkorting van arbeidsduur, 
- bijzonder verlof, 
- vrijwilligerswerk. 

ANTWOORD 

Recht op arbeid zou een grondrecht horen te zijn. Of misschien 
moet dat anders geformuleerd worden: een recht om zinvol bezig 
te zijn. Gedeeltelijke loskoppeling van de oude drieëenheid 
arbeid - prestatie - beloning zou hiervoor een voorwaarde moeten 
zijn. Ons denken over arbeid is weinig meegeëvolueerd met de ver-
anderingen in de maatschappij. 
Werkloosheid is een structureel probleem geworden. Dit probleem 
kan alleen worden opgelost door maatregelen die de structuur van 
de maatschappij veranderen. Het vereist een herverdeling van de 
werkgelegenheid die zowel mannen als vrouwen en zowel het "schone" 
als het "vuile' werk omvat. Het vereist bovendien dat het relatief 
dalend aantal arbeidsplaatsen in de productiesector wordt gecom-
penseerd door het scheppen van meer werkgelegenheid in de (naar 
zijn aard arbeidsintensieve) sociaal-culturele sector. 
Ook de verdeling tussen werken, scholing, opleiding en ontspanng 
in ieders leven zal hierbij moeten worden herzien. 
De samenleving moet niet uiteenvallen in positief gewaardeerde 
werkers en werklozen die als parasieten beschouwd worden. 

- Er dienen meer deeltijd banen zowel voor mannen als voor vrouwen 
te komen. Hierdoor kunnen ook beide ouders meer inbreng hebben 
in het gezins- en maatschappelijk leven. 

- We zullen zeker naar een vrijwillig vervroegde pensionering 
toe moeten. 

- Algemene verkorting van arbeidsduur kan een middel zijn tot 
herverdeling van arbeid. 

- Bijzonder verlof in de vorm van omscholing en bijscholing levert 
een bijdrage aan de herverdeling van arbeid, maar ook aan het 
tegengaan van de uitstoting van de oudere werknemer en aan 
het verhogen van de arbeidsvreugde. 

- Van - 



Van al deze vier maatregelen mag niet verwacht worden dat zij 
automatisch meer werkgelegenheid scheppen. Het gevaar bestaat dat 
een geleidelijke invoering van elk der maatregelen een evenredige 
verhoging van de arbeidsproductiviteit teweeg brengt en dus geen 
arbeidsplaatsen oplevert. De invoering moet zodanig gebeuren dat 
dit effekt vermeden wordt. 

Deze-structurele veranderingen kunnen niet op korte termijn 
worden gerealiseerd. Er moet echter wel reeds nu een begin 
worden gemaakt. Dit is in de eerste plaats nodig om het structurele 
werkgelegenheidstekort waarmee wij nu kampen niet verder te laten 
toenemen. 
Werkloosheid betekent behalve verlies van werk en achteruitgang van 
inkomen een gevoelig verlies aan sociale contacten en maatschappe-
lijk aanzien. Deze gevolgen drukken op het hele gezin. Zij werken 
ook nog door, nadat men weer werk heeft gevonden. 
De overheid moet, naast maatregelen tot bestrijding van de werk-
loosheid zelf, op korte termijn in overleg met en met inschakeling 
van de betrokkenen wegen zoeken waarlangs deze sociale en psychische 
effecten van werkloosheid kunnen worden verminderd. Verder behoort 
het' 'erlies van arbeidsplaats niet automatisch verbreking van het 
dienstverband mee te brengen. De werknemer die werkloos wordt be-
hoort gedurendé een bepaalde termijn zijn dienstverband te kunnen 
behouden om met voorrang weer bij zijn werkgever in het arbeids-
proces te kunnen worden opgenomen en met de mogelijkheid van 
inschakeling in bedrijfs-maatschappelijk werk zonder verlies van 
zijn uitkeringen. Ongewenste industiële ontwikkelingen mogen niet 
gehandhaafd worden vanwege de werkgelegenheid. 

Vrijwilligerswerk kan en mag niet verdwijnen. Goed vrijwilligers-
werk dient ondersteund te worden door beroepskrachten. Vermeden 
dient te worden dat vrijwilligers alleen gebruikt worden voor die 
werkzaamheden die anderen niet wensen op te knappen. 

Recht op inkomen heeft ieder mens in Nederland. 
Als men zijn inkomen niet verwerft uit arbeid dan zijn er de sociale 
wetten die voor het meest noodzakelijke inkomen zorgen. 
Een totale herbezinning op arbeid en inkomen is noodzakelijk. 
Wij zullen al onze kreativiteit nodig hebben om beide rechten, 
op arbeid en op inkomen, in onze gecompliceerde maatschappij te 
realiseren. Wij zullen minder in eigen belang en groepsbelang 
moeten denken en meer moeten samenwerken om dit probleem op te 
lossen. 



VRAAG: 

Wat betekent (eventueel) recht op inkomen voor u, 
konkreet aezien in het licht van: 
- minimumloon, 
- huisvrouwenloon, 
- studie loon., 
- arbeidsloos inkomen enz. 

ANTWOORD 

- Met het minimumloon moet een voldoende bestaansniveau 
kunnen worden gegarandeerd. Het minimumloon zal bezien moe i 
worden in het kader van een totaal inkomensbeleid waarbij te 
grote verschillen in belonin g dienen te worden tegengegaan. 

D'66 gaat er van uit dat bepaalde inkomensverschillen gerecht-
vaardigd kunnen zijn. Met name betreft dit verschillen geba-
seerd op inspanning die men zich getroost, op speciale lasten 
die het werk meebrengt of wanneer een beroep wordt gedaan op 
wezenlijk schaarse talenten. Wanneer D'66 dan ook aandringt 
op een democratische inkomenspolitiek, dan is dat niet om deze 
verschillen aan te tasten. Wel wil D'66 iets doen aan inkomens-
verschillen die worden bepaald door macht, gewoonte, groeps-
bescherming, privileges die de één krijgt en de ander niet, 
kortom, die verschillen die meer samenhangen met verschillen 
in kansen die iemand krijgt dan met het werk dat hij doet. 
Naast deze strikt individuele benadering past ook een sociale 
benadering van het inkomensprobleem. Wij leven allen in één 
sociale structuur, in één maatschappij, waarin ieder het zijne 
bijdraagt en het Zijne krijgt. Wij kunnen niet inzien dat e 
binnen deze ene maatschappij zeer grote verschillen in 'w 
men krijgt' aanvaardbaar zijn. 
Ook wat de behoefte betreft zullen er vershcillen zijn (afhan-
kelijk  by.  van levenssituaties, gezin, werk dat men heeft) 
maar ook hier zullen er grenzen zijn aan wat men redelijke 
verschillen kan noemen. De meer individuele benadering (gelijke 
beloning voor gelijk werk, geen discriminatie) en de sociale 
benadering (inkomen naar behoefte) zullen niet steeds gelijk 
oplopen. Een oplossing van de vraag "wat is rechtvaardig" 
is dan ook niet voor eens en al te geven. 

Huisvrouwenloon staat alom ter discussie, temeer daar het 
huishouden meer en meer naast de consumptie een produktie-
taak krijgt toegemeten. 
Huisvrouwen in kansarme situaties dienen meer in de gelegen-
heid te komen zich geheel te ontplooien. Een eerlijker ver-
deling van huishoudelijke arbeid en ontplooiingsmogelijkheden 
voor de vrouw zou een andere oplossing kunnen gaan betekenen 
voor het emancipatorische vraagstuk. 

p.. 
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- D'66 is voorstander van een gemengd systeem van beurzen 
en leningen, waarbij het inkomen van ouders geen rol mag 
spelen om de zelfstandigheid van de studerende mogelijk te 
maken (voor alle onderwijsniveaus) boven de leerplichtige 
leeftijd. 

- Arbeidsloos inkomen in de zin van een (laag) gegarandeerd 
inkomen is een omstreden zaak. Enerzijds zou dit een be-
langrijke vereenvoudiging van de sociale wetgeving betekenen, 
anderzijds is niet alleen de gemeenschap verantwoordelijk 
voor het individu maar in de eerste plaats het individu 
voor zichzelf en de gemeenschap. Zolang voor velen inkomen 
nog een prikkel vormt om zinvolle arbeid te verrichten, 
zolang mag deze ook niet geheel worden weggenomen. 



VRAAG: 

Hoe denkt u over individualisering van de sociale wetgeving 
en het wisselen van het kostwinnerschap in de sociale en belasting.  
wetgeving? 

ANTWOORD 

D '66 - is voor gelijkheid voor de wet van ieder individu. 
Ook verschillen tussen werknemers en zelfstandigen moeten 
worden opgeheven. 

Het wisselen van kostwinnerschap is een lapmiddel in een 
falend emancipatiebeleid. Door de sociale en de belastingwet-
geving dienen man en vrouw gelijk te worden behandeld. Wisseling 
van kostwinnerschap is alleen als overgangsmaatregel acceptahi. 
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De standpunten die in deze uitgave worden verwoord pretenderen niet volledig te 
zijn. Ze pretende'ren slechts een handreik ing te zijn voor hen, die straks in 
forums zitting moeten nemen en de vragen voor D'66 moeten beantwoorden 
De hier verwoorde standpunten zijn door het hoofdbestuur van D'66 in overeen-
stemming bevonden met de D'66 gedachtenwereld. 
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RECHTEN VAN iNDERJARGEN. 

VRAAG: 
l.a. Wat vindt het forum : is er een meldingsplicht voor degene bij 

wie een weggelopen kind zijn toevlucht zoekt ? Doet de leeftijd 
van het kind voor het oordeel ter zake 7 Hebben de ouders al dan 
niet een terughaalrecl'zt 7 

b. Erkent U het bestaansrecht van alternatieve huipverleningsorga— 
nisaties? Hoe komt dat tot uitdrukking 7 

ANTWOORD: 
l.a. Wanneer een weggelopen kind zijn toevlucht elders zoekt schiet 

de ouder-kind relatie tekort. Weglopen moet gezien worden als 
een signaal. Zeker mag, zoals vroeger wel gebeurde, het weggelopen 
kind hiervoor niet worden veroordeeld. Het omgekeerde, er bij 
voorbaat van uitgaan dat de ouders wel fout zullen zijn, is al 
even zinloos. Vroeger lag teveel het accent op de ouders en te 
weinig op het onmondig gehouden kind; thans is echter in sommige 
hulpverleningssectoren een andere eenzijdigheid ontstaan. 
De radeloosheid en het verdriet van de ouders vragen om een mel-
dingsplicht. Ook in pedagogisch opzicht blijven de ouders immers 
achtergrond en referentiekader voor het kind al was dit ook nog 
zo beperkend. Het blijven de ouders van dit kind en deze zijn 
niet zomaar weg te denken uit het leven van dit kind. 

Dt66 ziet deze meldingsplicht als noodzakelijk. Deze meldings-
plicht moet aan een daarvoor aan te wijzen instantie geschieden 
in de welzijnssfeer. De kinderrechter (met het in de justitiële 
sfeer brengen van het weglopen) kan geen oplossingen aandragen. 
Daarbij is zijn macht te groot. Deze is namelijk niet alleen be-
last met de leiding van het vooronderzoek naar de vraag of een 
kind al dan niet onder toezicht moet worden gesteld; in geval 
van een bevestigend antwoord wordt de kinderrechter tevens het 
bevoegd gezag over het kind. Zo hij maatregelen neemt die gericht 
zijn op herstel ouder-kindrelatie, moet het duidelijk zijn dat 
nog geen een relatie hersteld is door macht en dwang. 

Als we stellen dat er een meldingsplicht moet zijn, dan moet deze 
ook niet aan de ouders zijn. De ouders dienen wel ingelicht wor-
den dat het kind in veiligheid is, maar de verblijfplaats hoeft 
aan hen niet in eerste instantie bekend gemaakt te worden.Hierbij 
moet bedacht worden dat het kind niet gebaat is bij ouders die 
het kind direct weer kunnen ophalen, met alle onverkwikkelijke 
tafer&bn van dien. 
Uitgangspunt van de hulpverlening moet zijn het herstel van de 
ouder-kindrelatie. Dit is lang niet altijd een haalbare kaart, 
doch dan dient men altijd naar een compenserende vorm voor deze 
relatie te zoeken, tenzij het kind mondig genoeg is om op kamers 
te wonen. Centraal in de doelstelling dient de relatie van het 
kind met volwassenen te staan met het oog op zijn optimale ont-
plooiingsmogelijkheden. 
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Ouders hebben geen terughaalrecht als gold het een bezit, dat 
geen recht van spreken heeft. Wil er een kans zijn op herstel van 
de ouder-kindrelatie, hetgeen de enige motivatie van terughalen 
mag zijn, dan zal de ouder met de intentie moeten komen te luis-
teren naar de gedachten van het kind over de probleemsituatie en 
zijn oplossing daarvoor. Zij zullen uiteindelijk samen een uit-
weg moeten vinden uit de probleemsituatie en dit houdt in parti-
cipatie van het kind in de opvoeding. Dit geldt mutatis mutandis 
ook voor de kinderbescherming en haar pupillen die daaruit weg-
lopen. 
Mezal altijd het oordeel en de reacties van het kind ter harte 
moeten nemen, of het kind nu dichter of verder van de meerder-
jarigheidsgrens af zit. De leeftijd speelt bij bescherming en 
participatie aan de opvoeding in zoverre een rol, dat zij de 
rijpingsmogelijkheden van de minderjarige aangeeft en daarmede 
de mogelijkheid tot het kunnen en leren dragen van eigen veran 
woordel ijkheid. 

D'66 erkent de geleidelijk toenemende zelfstandigheid van minder-
jarigen. Wij willen dit wettelijk enmaatschappelijk vormgeven: 

wettelijk: in de zin van opname van die erkenning in het B.W. 
maatschappelijk: - door te zorgen voor aangepaste huisvesting 

- eigen ziekenfondskaart 
- omzetting van kinderbijslag in studieloon 
-  etc, etc,  

Helaas, zo ver is het nog lang niet, we moeten eraan werken. 

1.b. Zowel de kinderbeschermingsinstellingen als de alternatieve vormen 
van hulpverlening zijn als particulier initiatief ontstaan. 
In de alternatieve kinderbescherming staat het kind centraal als 
mondig individu. Dit in tegenstelling tot de gevestigde kinder-
bescherming. Dit alleen rechtvaardigt al het bestaan van de alter-
natieve organisaties. Deze alternatieven zijn dan ook rechtstreeks 
een reactie op de nadelen die aan de gevestigde organisaties 
kleven, te weten: institutionalisering, beslissingen over de 
hoofden van de kinderen heen, conservatief, verticale beslissings-
structuren in de praktijk, vaak oncontroleerbare macht en het 
werken binnen de justitiële sfeer. 

D'66 heeft zich altijd al ingezet voor de alternatieve hulpver-
lening. Reeds medio 1974 kwam staatssecretaris Glastra van Loon 
al met een voorstel voor een interimregeling alternatieve hulp-
verlening. Sindsdien heeft D'66 steeds weet op de bres gestaan, 
landelijk en ook bij de lagere overheden voor de rechtspositie 
van het kind en zijn (alternatieve) hulpverleners. D'66 hecht 
erg veel waarde aan het mondig maken van mensen, zoals uit haar 
naamgeving blijkt. Ze zou zichzelf ontkennen als ze deze alterna-
tieve instellingen niet zou erkennen,terwijlzejüist deze ma>imãle 
zelfdeterminatie en participatie in hun vaandel hebben staan. 
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VRAAG 

2.a. Hebben kinderen bij echtscheiding in zoverre een zeifbeschikkings—
rechts  dat zij mogen kiezen hij welke ouder zij willen blijven ? 
Acht U een leeftijdsgrens voor dit zelfbeschikkingsrecht op zijn 
plaats? 

b. Vindt U dat kinderen - al dan niet vanaf een bepaalde leeftijd - 
recht hebben op eigen beslissing inzake inenting pilgebruik., 
abortus ? 

ANTWOORD: 
2.a. D'66 vindt dat kinderen een zelfbeschikkingsrecht hebben met be-

trekking tot de keuze van de gescheiden ouder. D'66 vindt niet, 
dat dit recht verbonden moet worden aan een bepaalde leeftijds-
grens. Wel zal er bij de ontbinding van de oorspronkelijke gezins-
situatie rekening gehouden moeten worden met o.a. de leeftijd 
van het kind dat de keuze uitspreekt.Jonge kinderen zijn nu een-
maal makkelijker te beinvloeden en in onze huidige maatschappij 
eerder op de moeder aangewezen dan op de vader. Dit vraagt van 
de beslissende instantie in dergelijke gevallen een vergaande 
zorgvuldigheid. 

Art. 167 boek 1 B.W.vereist dat de rechter die beslist over de 
voogdij/toeziend voogdij over de minderjarige kinderen van ge-
scheiden partijen, die kinderen die 14 jaar of ouder zijn zomoge-
lijk eerst hoort. In de praktijk komt het erop neer, dat - zeker 
wanneer partijen het eens zijn -een briefje van het kind, waarin 
het zegt bij wie het het liefst zou willen blijvén, aan de rechter 
wordt overgelegd. Het is echter niet zo, dat kinderen een zelf-
beschikkingsrecht hebben.Hun mening zal zeker worden meegewogen, 
maar indien naar het oordeel van de rechter voogdij van een der 
ouders - ondanks de wens van het kind - niet in het belang van 
het kind is, kan in strijd met de wens van het kind worden beschikt. 

Orizes inziens zou het idealer zijn om kinderen zeker vanaf 14 jaar 
en ouder, een recht te geven om te bepalen bij wie zij willen 
blijven wonen, daar deze kinderen inmiddels de leeftijd hebben 
bereikt zo nodig voor zichzelf te zorgen,  etc.  Voor jongere kin-
deren zou een instantie, bv. de Raad voor de Kinderbescherming, 
moeten worden ingeschakeld, die de kinderen vraagt bij wie zij 
het liefst zouden willen blijven; dit is raadzamer dan de vraag 
te doen stellen door een der ouders, daar die wellicht enige mate 
van invloed op de kinderen kunnen uitoefenen.Deze instantie zal 
de jongere kinderen dan tevens moeten uitleggen dat men moet 
trachten aan zijn/haar wens te voldoen, maar dat het niet zeker 
is of dat kan. Dit zou o.i. reeds met zeer jonge kinderen kunnen 
geschieden. 

2.b. In de ontwikkeling van baby naar meerderjarige zie je dat het ge-
middelde kind met toename in leeftijd ook, toeneemt in rijping en 
het kunnen dragen van verantwoordelijkheid. De mate van zelfbepa-
ling moet parallel lopen aan deze groeimogelijkheden, ook m.b.t. 
zaken als inenting, pilgebruik en abortus. De primaire verantwoor-
delijkheid van de ouder is een afnemende zaak ten bate van de 
toename in zelfstandigheid. 



Een leeftijd is niet exact en algemeen te geven. 
Een minderjarige met het oordeel des onderscheids komt een eigen 
beslissing bij abortus toe. Zo geen evidente feitelijkheden hier-
tegen pleiten moet een zwanger meisje geacht worden dit oordeel 
te bezitten analoog aan de gehuwde (een minderjarige die huwt 
wordt automatisch meerderjarig). Ditzelfde geldt mutatis mutandis 
voor pilgebruik, daar dit juist de zwangerschap moet voorkomen. 
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VRAAG: 
3. Hoe denkt Uw partij over de rechtspositie van minderjarigen in 

andere sconenlevings— of gezinsvormen ? Hoe zijn Uw gedachten over 
de positie van natuurlijke kinderen ? 

ANTWOORD: 
3. D'66 waardeert alternatieve samenlevingsvormen als een positieve 

bijdrage tot een meer pluriforme samenleving. 
Technische en juridische problemen hierbij moeten worden opgelost. 
Hetis noch de schuld van het kind dat het in die samenlevingsvorm 
leeft, noch is het kind verantwoordelijk voor zijn al of niet 
wettig zijn. 

In de wet zouden de verschillen in de staat van het wettige kind 
en het al dan niet door de vader erkende natuurlijke kind moeten 
verdwijnen. Deze verschillen zijn kort samen te vatten als volgt: 
1. naam wettige kinderen dragen de naam van de vader; 

erkende onwettige kinderen dragen eveneens de naam van de vader; 
niet door de vader erkende kinderen dragen de naam van de moeder. 

2. Gezag over de wettige kinderen: 
De kinderen staan gedurende hun minderjarigheid tijdens huwelijk 
van hun ouders in beginsel onder ouderlijke macht bij de ouders. 
Onwettige kinderen staan onder voogdij d.w.z. indien zij niet 
door de vader erkend zijn onder voogdij van de moeder en als zij 
wel door de vader erkend zijn kan dat de voogdij van de vader 
danwel de moeder zijn. 

3. Bij een voorgenomen huwelijk is de toestemming nodig van: beide 
ouders, indien het een wettig kind is danwel een door de vader 
erkend onwettig kind; van de moeder, indien het een niet door 
de vader erkend kind is. 

4. Verplichting tot levensonderhoud: tussen ouders en wettige kinde-
ren bestaat een wederkerige verplichting tot levensonderhoud; 
hetzelfde geldt in beginsel tussen beide ouders en de onwettige 
door de vader erkende kinderen; slechts indien het onwettige 
kind niet door de vader is erkend, bestaat een wederkerige onder-
houdsplicht slechts tussen de moeder en het kind; daarnaast 
bestaat in dit laatste geval een eenzijdige verplichting tot 
onderhoud van de verwekker jegens het kind. 

5. Erfrecht: zowel bij versterf als bij legitieme portie is er voor 
natuurlijke kinderen een afwijkende regeling dan voor wettige 
kinderen. 

Zoals gezegd zouden bovengenoemde verschillen zoveel mogelijk moeten 
verdwijnen.Bovendien zou erkenning door de natuurlijke vader ook 
mogelijk moeten zijn buiten de gevallen in art. 214 boek 1 (voor 
of staande het huwelijk, hetzij na ontbinding van het huwelijk door 
overlijden van de moeder). Juist erkenning/wettiging zonder de voor-
waarde van een huwelijk tussen beide ouders zou de rechtspositie 
van minderjarigen in alternatieve samenlevingsvormen ten goede komen. 



VRAAG: 
4. Hoe denkt het forum inzake naamrecht: moet een kind worden genoemd 

naar de vader, en zo ja, waarom, of mag het ook naar de moeder 
worden genoemd ? Zo nee, waarom niet ? 

ANTWOORD: 
4. D66 vindt dat de vrouw niet automatisch de naam van de man behoort 

te dragen. 
Men zou zich kunnen indenken dat wij ons aansluiten bij het nieuwe 
duitse rechtsstelsel terzake, dat inhoudt, dat na huwelijk beide 
partijen hetzij de naam van de man hetzij de naam van de vrouw, 
dragen.}-let kind draagt dan eveneens deze naam. Mocht het kind persé 
niet de naam van de ouder die hij officiëel draagt wensen te dragen, 
dan is er in ons huidige rechtsbestel voor hem altijd de mogelijk-
heid om een verzoek tot naamswijziging in te dienen. Naar onze 
mening verdient het aanbeveling de wet in dier voege te wijzigen.. 
dat een dergelijk verzoek door kinderen van 14 jaar en ouder zei 
kan worden ingediend, zodat zij hierbij niet de hulp nodig hebben 
van ouders die soms dwars zullen liggen. 
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VRAAG: 

l.a. Hoe denkt U over het recht van patienten op informatie over 
de eigen gezondheidstoestand ? 

b. Wat is Uw standpunt: heeft een patiënt het recht om te bepalen 
wie informatie krijgt over zijn/haar gezondheid ? 

c. In hoeverre moet er inspraak zijn in medische beslissingen ? 

d. Hoe moet de privacy van patiënten volgens Uw partij worden 
beschermd ? 

ANTWOORD: 

La. D'66 gaat uit van de mondigheid van het individu. Zowel het recht 
op zelfbeschikking  over, als de verantwoordelijkheid voor de 
eigen gezondheid dienen bij de mens zelf te liggen. Mede door de 
toenemende ingewikkeldheid van de medische zorg en wetenschap 
heeft de leek vaak een gebrekkig inzicht in de mogelijkheden van 
het medisch handelen. Dit heeft de medicus veelal (ongewild) in 
een machtspositie gebracht doordat velen de te nemen beslissingen 
aan de arts overlaten. Temeer zal dit gebeuren als de patiënt 
een onwelwillende reactie krijgt op zijn gerechtvaardigde vraag 
naar zijn eigen gezondheidstoestand. D'66 is dan ook van mening 
dat de patiënt onverkort recht op informatie over zijn eigen 
gezondheidstoestand heeft. 
Hoe is de situatie thans ? In een uitspraak van het Medisch Tucht-
college van 1967 is gesteld "dat het geven van informatie aan 
patiënten is voorbehouden aan de arts en dat deze beoordeelt of 
en in hoeverre de patiënt wordt ingelicht Gelukkig denken vele 
artsen daar 12 jaar later al wat anders over. Dit neemt niet weg 
dat er hard wetgeving op dit terrein nodig is om de reeds hier 
en daar groeiende mondigheid van de patiënten een wettelijke basis 
te geven, die overigens meer zal moeten inhouden dan alleen een 
recht op informatie. 

Door het overlaten van beslissingen aan de arts ontstaat er een 
steeds groter gebrek aan verantwoordelijkheid van de patiënt 
voor zijn eigen gezondheid. 

D'66 ziet gezondheid als het vermogen om tot optimale ontplooiing 
te komen en dus niet enkel als de afwezigheid van ziekte. 
De zorg voor de gezondheid ligt in de eerste plaats bij de mens 
zelf. Dit betekent, dat de betrokkene zelf altijd (zoveel als 
mogelijk) een aktieve rol daarin heeft, ongeacht welke hulpverle-
ner(s) daarbij is (zijn) betrokken. Dit houdt tevens in, dat in-
formatie over de eigen gezondheidstoestand voor de betrokkene 
onontbeerlijk is. In het algemeen gesteld zullen de mensen veel 
meer dan tot op heden voorlichting dienen te krijgen over "hoe 
voor de eigen gezondheid te zorgen", zodat de z.g. "zelfzorg-" kan 
worden geëffectueerd. 
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Democratisering van de gezondheidszorg is niet een geldverslin-
dende eis die D'66 stelt, maar een randvoorwaarde om de mens 
zijn eigen verantwoordelijkheid terug te geven, zodat hij of 
zij meer verantwoord met zijn eigen gezondheid om zal kunnen 
gaan. Zou dat de kosten van de medische zorg opvoeren ? 
Zeker niet 

1.b. Als we stellen dat de 'patiënt" zelf een aktieve rol dient te 
vervullen in de zorg voor zijn eigen gezondheid, dan is het 
duidelijk, dat de "patiënt" mede bepaalt wie informatie over 
zijn gezondheid krijgt. 
De opslag van medische gegevens moet aan stringente (democra-
tische) eisen worden gebonden. Hierbij hoort zeker dat geen 
gegevens worden opgenomen, waarvan de patiënt niet wenst dat 
deze worden opgenomen. Ook een inzage-recht door de"patiënt" 
alsmede het recht van de "patiënt" bepaalde personen of instel-
lingen van inzage uit te sluiten horen minimaal tot deze eisen. 
Liever zou D'66 een aktieve goedkeuring van de "patiënt" voor 
het doorgeven en opslag van gegevens zien. 

1.c. Gelet op het feit, dat de mens zelf eerste verantwoordelijke is 
voor zijn gezondheid en hij dus een aktieve rol in zijn gene-
zingsproces dient te vervullen, zullen medische beslissingen 
alsook beslissingen van welke andere hulpverlener dan ook, in 
open overleg met de betrokkene dienen te worden genomen.Thans 
is de medicus slechts verplicht toestemming voor zijn handelen 
van de "patiënt" te verkrijgen. Zoals we reeds zagen is hij niet 
verplicht informatie te verschaffen, zodat de "patiënt" nu in 
den blinde moet vertrouwen op de arts. 

Het zelfbeschikkingsrecht wordt tevens ingeperkt door de 
"duldingsplicht". Dit houdt in dat men de plicht heeft bepaalde 
medische contrOles, onderzoek of behandelingen te ondergaan 
(bv. keuring). Regelmatig zal moeten worden nagegaan of dat wat 
onder de duldingsplicht valt of onder de nog sterkere duidings-
dwang (b.v. t.a.v.krankzinnigen) nog aanvaardbaar is. 

In verband met .het recht op zelfbeschikking moet de persoonlij - 
overtuiging van arts en patiënt principiëel erkend worden, waar-
bij een doorverwijsplicht, bij bezwaren van de hulpverlener 
tegen een behandeling, gegarandeerd moet zijn. 
Een recht op vrijekeuze van hulpverlener en een recht op klachten-
behandeling zijn tevens kenmerken van een democratische arts- 
patiënt relatie. 
Ook aangaande de euthanasie is vernieuwing van de wetgeving 
dringend gewenst, die recht doet aan de mondigheid van de "patiënt". 

1.d. In de eerste plaats dient het recht op privacy van de patiënt door 
alle hulpverleners en de instellingen waarin zij werken te worden 
erkend. Dit eist naast een mentaliteitsverandering een uitgebreide 
aanvulling van de wetgeving. Privacy in concrete termen bestaat 
o.a. uit het creëren van een omgeving, waarin de patiënt zoveel 
mogelijk zichzelf kan zijn en zijn sociale contacten zoveel mogelijk 
zelf kan blijven onderhouden. Het asiel-karakter dat bijna alle 
ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben, moet worden doorbroken. 
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VRAAG: 

2.a. Is de rechtspositie var verpleegkundigen afdoende geregeld ? 
Zo nee, hoe ziet U verbeteringen ? 

Z. Heeft Uw partij een visie op het vrijwilligerswerk in de 
gezondheidszorg ? 

ANTWOORD: 

2.a. D'66 heeft de indruk, dat de rechtspositie van de verpleeg-
kundige op papierwel is geregeld. Het C.A.O.-ziekenhuiswezen 
is een belangrijke stap in de goede richting. De werkelijkheid 
laat echter enkele niet te aanvaarden toestanden zien: 

- de verantwoordelijkheid, die leerlingen vaak moeten dragen bij 
gebrek aan voldoende gediplomeerd personeel (zie ook vraag 4). 

- de opleiding, die nog vaak wordt gegeven als een lastige onder- 
breking van het werk. 

- de opleiding, die de verpleegkundige technisch opleidt, maar 
te weinig aandacht besteedt aan sociale vaardigheden, de omgang 
met de patiënt. 

- de zeer krappe personeelsnormen, die door het Centraal Orgaan 
Ziekenhuistarieven worden gehanteerd, waardoor de verpleegkun-
digen nooit voldoende aandacht aan de patiënt kunnen geven, 
waardoor verpleegkundigen, die leerlingen in de praktijk 
moeten begeleiden, volledig voor het werk op de afdelingen 
worden ingeschakeld. 

- de hiërarchische structuur in de ziekenhuizen, waarbij de ver-
pleegkundige in een dienstverlenende rol ten opzichte van de 
behandelende geneesheer wordt gedrukt, m.a.w. de verpleegkunde 
niet als een professie wordt gezien. 
Verbeteringen in de positie van de verpleegkundigen kunnen niet 
worden losgemaakt van de noodzakelijk aan te brengen verbete-
ringen in het ziekenhuiswezen en de gezondheidszorg in het 
algemeen. Belangrijk en urgent lijkt ons de re-organisatie 
van de opleiding en de verruiming van de personeelsnorm, ge-
paard aan een herformulering van de taak van de verpleegkundige 
t.o.v. de patiënt en t.o.v. de mede-hulpverleners. 

2.b. Vrijwilligerswerk mag nergens ontaarden in onbetaald taken ver-
richten, die betaald behoren te worden. Geen verdringing dus van 
beroepskrachten door vrijwilligers. Ook mag niet één categorie 
(met name vrouwen)- niet betaald worden "omdat ze toch geen kost-
winner zijn" en/of ze 'toch geen werk kunnen vinden". Wil men 
vrijwilligers inzetten dan dient hun verdere rechtspositie gelijk 
te zijn aan die van betaalde krachten.Naast de strikte vrijwil-
ligers ziet D'66 andere wegen vrijwillig bij te dragen dan de 
gezondheidszorg, met name door de zelfzorg meer te benadrukken. 
Bij het centraal stellen van zelfzorg kan onderscheid gemaakt wor-
den tussen professionele en niet-professionele gezondheidszorg. 
De niet-professionele gezondheidszorg is die zorg, die het indi-
vidu, zonder beroep te doen op beroepshulpverleners in zijn eigen 
milieu tot stand brengt. 
Het vereist een mentaliteitsverandering om de eerste verantwoorde-
lijkheid voor gezondheid weer in eigen hand te nemen.Bovendien ver-
eist het een verandering bij de professionele hulpverlening, die 
haar diensten moet richten op het steunen van zelfzorg. 
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VRAAG 

3. Vindt U dat nieuwe vormen zoals ouderparticipatie en thuishulp 
in de bestaande ziekenhuisstructuren voldoende kans krijgen ? 
Zo nee, hoe moeten die nieuwe vormen volgens U worden verwezenlijkt? 

ANTWOORD: 
Geconstateerd moet worden, dat"ouderparticipatie" en "thuishulp" in 
de thans geldende gezondheidszorg-structuur nauwelijks tot ontwikke-
ling kunnen komen. 
1fl het algemeen is het beeld in de gezondheidszorg de discontinuiteit 
in de zorgverlening. Ondanks jarenlang bepleite versterking van de 
iste lijn worden patiënten vaak ten onrechte en met vage informatiê 
naar een ziekenhuisspecialist verwezen. 
Ook tussen de diverse vormen van ambulante (niet in inrichtingen) 
geestelijke gezondheidszorg en geinstitutionaliseerde geestelijke 
gezondheidszorg ( p.a.a.z., psychiatrisch ziekenhuis e.d.) bestaan 
niet voldoende duidelijk gestructureerde contacten om een zekere cor 
tinuiteit in de zorg rond de patiënt te kunnen waarborgen. 
De indruk bestaat dat het vaak van .toevalligheden afhangt of de hulp-
vrager wel bij de juiste hulpverlenende instantie terecht komt. 

Wat betreft de professionele thuishulp kan worden gezegd, dat de 
kruisverenigingen daaraan een zeer belangrijke bijdrage zouden kunnen 
leveren in de vorm van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, vroeg-
diagnostiek van b.v. kanker en thuisverpleging.Thuisverpleging maakt 
het mogelijk dat patiënten in vele gevallen sneller uit een ziekenhuis 
kunnen worden ontslagen en dat in vele gevallen ziekenhuisopname zou 
kunnen worden voorkomen. Echter het gebrek aan wijkverpleegkundigen 
en de financiële structuur van de kruisverenigingen maken een adequate 
thuishulp onmogelijk. Het kruiswerk onder de werkingssfeer van de 
A.W.B.Z. brengen, gepaard aan het realiseren van wijkgebonden units 
(zo mogelijk geintegreerd in, en opererend vanuit wijkgezondheidscentra) 
zou een basis voor een "gezonde" ontwikkeling van het kruiswerk vormen. 

"Ouderparticipatie" komt incidenteel tot stand in de ambulante geeste- 
lijke gezondheidszorg. Toch overheerst het gevoel, dat ouders bij 
ziekte van hun kind aan de kant worden gezet, terwijl de ouders een 
belangrijke functie kunnen vervullen bij het genezingsproces van hun 
kind. 
1-Jétgeengezegd is over het recht op informatie, geldt hier Uiteraard ook 
voor de ouders van het zieke kind. 
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VRAAG: 

4. Vindt Uw partij dat de vrouw als volwaardig wordt beschouwd in 
de gezondheidszorg ? Zo nee, hoe denkt Uw partij daaraan iets 
te veranderen ? 

ANTWOORD: 

Als werker in de gezondheidszorg wordt de vrouw even hoog/of laag 
gehonoreerd als de man. 
De promotiekansen liggen in de gezondheidszorg formeel niet anders 
voor mannen als voor vrouwen. Mannen maken echter sneller promotie. 

a. De aandacht dient zich onzes inziens te richten op de positie van 
de werker (niet-medicus) in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg 
zit in een medisch isolement, waarbij de arts de scepter zwaait. 
De werker - niet zijnde een medicus - zit daarbij in een zeer onder-
geschikte positie. Dit geldt voor zijn plaats in de overlegstructuur 
binnen de ziekenhuizen; dit geldt ook voor zijn plaats in overleg-
structuren op landelijk niveau. 

• Verpleegkundigé bleef lang een onderbetaald beroep thét slecht gere-
gelde werktijden. Op het terrein van de salariëring is in de ver-
pleegkunde veel verbeterd, maar met de medezeggenschap van de ver-
pleegster in het ziekenhuis-beleid is het nog droevig gesteld. Ook 
is hun juridische positie zwak; zij hebben geen eigen tuchtrecht, 
zoals de medici.Ja, zelfs kan een leerling-verpleegster verantwoor-
delijk gesteld worden (en dus strafbaar:) voor een fout begaan tij-
dens haar leerperiode bij de behandeling van een patiënt. Het merk-
waardige daarbij is, dat deze leerlingen de eerste drie maanden van 
hun opleiding geen salaris genieten. "Zij zijn immers leerling" zegt 
de ziekenhuisdirectie, maar zij kunnen wèl aansprakelijk gesteld 
worden. 

D'66 acht dit tegenstrijdig. Het is onder bepaalde voorwaarden te 
aanvaarden dat men gedurende een (korte) leerperiode geen salaris 
ontvangt, maar dan ook geen aansprakelijkheid 

D'66 is in het algemeen geen voorstander van tuchtrecht (bevoorrecht 
te veel een bepaalde groep), maar wanneer er tuchtrecht is voor - 

medici, dient er ook een tuchtrecht voor verpleegkundigen te zijn. 

b. Vrouw als arts en als specialist. Ook onder medici zijn rangen en 
standen. Zo staan de medici in loondienst minder in aanzien dan de 
vrij gevestigde artsen. D'66 meent overigens, dat dit onterecht is, 
maar "natuurlijk" zien we wel weer dat van de vrouwen 50% in loon-
dienst is en van de mannen nog geen 25%. Met het aantal vrouwen in 
de huisartsenpraktijken is het uiterst droef: per 1 januari 1977 
nauwelijks 5%. Bij specialisten: 14%. Het is voor bepaalde speciali-
saties voor een vrouw vrijwel onmogelijk om een opleidingsplaats te 
bemachtigen, b.v. chirurgie. De oude vooroordelen t.a.v. vrouwen 
heersen in deze wereld nog volop. 

c. De doktersvrouw. Deze groep verdient speciale aandacht van de emanci-
patiebeweging. Zij wordt door patiënt, publiek, haar man èn de belas-
tingen vaak alleen gezien als aanhangsel van haar man. Het wordt tijd 
dat het recht op een eigen zelfstandig leven van de doktersvrouw 
erkend wordt. 
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Vrouw als patiënt. 

Als hulpvrager wordt de eigen belevingswereld van de vrouw vaak 
genegeerd'. Dit wreekt' zich bij onderzoek (b.v. inwendig onderzoek) 
en in hulp bij psychische problemen.het duidelijkst. 
D'66 is van mening dat geëigende maatregelen genoemd dienen te wor-
den om dit soort discriminatie tegen te gaan, zowel in de opleiding 
van de hulpverlener als in de Organisatie van de zorg. 
Ook het nog steeds niet uit het strafrecht halen van abortus mag 
gelden als een voorbeeld waarbij de vrouw niet als volwaardig en 
als capabel beslissingen te nemen, wordt beschouwd. 

De vraag welke invloed de emancipatie van de vrouw kan hebben op de 
lichamelijke gezondheid van die vrouw, is momenteel druk in discussie 
binnen de vrouwenbeweging in Nederland, in navolging van de  Women's 
Health Movement  in de V.S. Daarbij komen vooral twee aspecten duide-
lijk naar voren: men is van mening dat van medische zijde te weinig 
aandacht en onderzoek is voor de typische vrouwenklachten als men-
struële spanningen, overgang, moeilijkheden bij anticonceptie. Er 
worden vrouwengroepen gevormd waar men over deze zaken kan praten en 
ook wei hulp kan ontvangen. De zelfzorg wordt hierbij sterk gepropa-
geerd: vrouwen helpen vrouwen.Daarnaast vindt men dat veel vrouwen-
klachten in regelrecht verband staan met de onlustgevoelens die de 
positie van de vrouw meebrengt.Helaas worden deze klachten (b.v. rug-
klachten, depressies) door de (heren) medici te weinig serieus geno-
men.Hier spreekt bovendien dat de patiënt in Nederland nog weinig 
rechten heeft. De vrouw is dus niet alleen als vrouw, maar ook als 
patiënt in een afhankelijkheidspositie, wat het genezingsproces niet 
positief beïnvloedt. Men zie hiervoor het boeiende artikel van 
Marit Mager in Medisch Contact 1978 no. 24. 
D'66 wil daarom niet alleen de emancipatie van de vrouw, maar ook de 
emancipatie van de patiënt. Daarnaast is een andere attitude van de 
hulpverlener vereist: meer gericht op het zelfstandig blijven of 
worden van de hulpvragende. 

Vrouw als slachtoffer van de maatschappijstructuur. 

Tenslotte is er in de medische wereld nog te weinig aandacht voor "" 
vrouw als slachtoffer van maatschappelijke veranderingsprocessen. LJ 

deed b.v. de overschakeling in een bepaalde streek van de werkgelegen-
heid in de landbouw naar ploegendienst in de industrie het aantal 
bezoeken van vrouwen aan artsen verdrievoudigen. Zij zagen niet alleen 
hun eigen positie verschralen, maar ook bracht de ploegendienst een 
zeer onregelmatig leven met zich mee. 

D'66 heeft dan ook voorgesteld een soort emancipatie-effect rapportage, 
d.w.z. dat alle beleidsmaatregelen getoetst moeten worden aan hun 
effecten op het emancipatieproces. Tevens verdient het hoge gen.ees-
middelengebruik (waaronder  tranquilizers)  door vrouwen speciale aan-
dacht.Hier draagt de reclame door de pharmaceutische industrie mede 
schuld. D'66 heeft tijdens de behandeling van het emancipatiebeleid 
in de Tweede Kameraan de regering gevraagd speciaal op vrouwen gericht 
onderzoek op het gebied van de medicatie te bevorderen. 
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Tot besluit. 

Een critischer, mondiger hulpvrager zal zich in de eerste plaats 
bewust moeten worden van datgene, wat voor hemzelf echt belangrijk is. 
Hij/zij zal zich ook eigen gedrag meer bewust moeten worden. Wil 
binnen de gezondheidszorg de machtsverhoudingen tussen hulpvragers en 
hulpverleners zich ten gunste van de eerste verschuiven, dan zal men 
zich van de rechten van de hulpvrager bewust moeten worden. 

Marie Julie Aghina (1978) formuleert 

- recht op informatie 
- recht or zelfbeschikking 
- recht op privacy 
- recht op Vrije keuze hulpverlener 
- recht op klachtenbehandeling 
- recht op bescherming bij research 

6 grondrechten van de hulpvrager: 

D'66 onderschrijft deze rechten en zal met kracht naar verwezenlijking 
daarvan streven. Deze rechten zijn deelrechten van het basisrecht op 
goede continuë zorgveriening. Goede zorg is zorg, die is afgestemd op 
een behoefte van de hulpvrager, op de noden en problemen van deze tijd. 
Continuë zorg betekent vooral een voor ieder doorzichtig en samen-
hangend geheel van voorzieningen. 

Zoals eerder opgemerkt kunnen oplossingen voor bepaalde problemen niet 
worden geïsoleerd van de veranderingen, die in de gezondheidszorg 
als geheel noodzakelijk zijn. 

D'66, die dé democratisering als levensstijl in zijn grondslagen for-
muleert, wil zich dan op het gebied van de gezondheidszorg richten op 
het volgende: 

- bewuste burger - bewuste patiënt; 
- openheid, openbaarheid in democratisch geworden besluitvormingspro- 
cessen; 

- bevrijding gezondheidszorg uit het medisch isolement; 
- integratie gezondheidszorg niet alleen in het welzijnsgebeuren, 
maar ook in het gehele maatschappelijk gebeuren,waaronder de produc- 
tievesector; 

- verruiming van medische naar  psycho-sociale hulp; 
- beroep op eigen krachten en waarden van de mens; 
- wisselwerking en wederzijdse stimulansen hulpverlener/patiënt; 
- regionalisatie (de afstemming van de verschillende gezondheidsvoor- 

zieningen dicht bij huis); 
patiëntenrecht. 
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:iu RECHT s]r W O N E N  

VRAAG: 

1. Erkent U een recht op wonen van kinderen ? Acht U woonerven een 
positieve bijdrage om dat recht gestalte te geven of niet ? Zo nee, 
zijn er andere ideeën binnen Uw partij om dit recht te realiseren? 

ANTWOORD: 

1. Natuurlijk erkent D'66 het recht op wonen voor kinderen. Wie zou 
in het jaar van het kind anders durven beweren ? 
Enige nuancering is hierbij zeker op zijn plaats. 

Recht op wonen voor kinderen betekent in iedere leeftijdsgroep iets 
anders. Voor jonge kinderen ( - 3 jaar) betekent dit ruimte voor 
spelen dicht bij de veiligheid van een van de ouders.Dat wil zeggen 
in de woningbouw meer nadruk op en dus geld voor veilige ruimte. 
Als een tuin niet kan, minimaal een woonbalcon of een speelhal. 

Voor grotere kinderen betekent het recht op wonen meer aandacht en 
geld voor de ruimte tussen binnen en buiten, de woonomgeving dus. 
De straat is ook speelruimte, trapveldje. 
Bij het conflict tussen "pa wil de auto voor de deur" en "kinderen 
willen spelen voor de deur" zal de directe gebondenheid van kleinere 
kinderen aan de woning zwaarder moeten gaan wegen. 
Woonerven zijn een poging om het conflict "pa + auto" - "kinderen 
spelen op straat" op te lossen. De mentaliteitsverandering van de 
automobilist als alleenrechthebbende op de- straat zal nog veel 
overredingskracht kosten.Juist een taak voor vrouwen ? 

Voor nog grotere kinderen dient er leefruimte, een eigen ruimte, 
in huis te zijn. 

Ervaringen met inspraakprojecten leren helaas dat jonge ouders ge-
neigd zijn te kiezen voor een grote woonkamer en kinderkamers als-"'  
slaaphokken. Als de kinderen echter groter zijn bestaat er behoefte 
aan eigen, grotere kamers, en niet meer aan een al te grote woon-
kamer. Bij inspraak dient hierop gewezen te worden. 
Boven de leerplichtgrens hebben kinderen - als ze dat willen - recht 
op zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte moet zich echter bevin- 
den in woonprojecten waar allerlei leeftijdscategorieën door elkaar 
wonen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om tot aantrekkelijke 
stedelijke bebouwing te komen in hoge, woningdichtheden, waarbij 
ouderen en gezinnen met kinderen eerder het recht op een tuin heb-
ben dan alleenstaande jongeren. Goed gebruikt kan dit voeren tot 
een harmonische leeftijdsopbouw in buurten en een afwisselende be-
bouwing. 
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VRAAG: 

2. Wat zijn Uw standpunten over het recht op wonen van culturele 
minderheden ? Moeten wij streven naar integratie binnen het volks—
huisvestingsbeleid of niet ? 

ANTWOORD: 
2. Algemeen 

Rond de problematiek van de huisvesting van allochtonen (niet 
oorspronkelijk Nederlandse bewoners) iaeeft de discussie zich tot 
nu toe beperkt tot de vraag: spreiden (of integratie) of juist niet. 
Deze zwart-wit vraagstelling lijkt D'66 niet juist. De vraag is 
welke behoeften de betrokkenen hebben en kunnen zij wonen en leven 
zoals zij zelf willen. Enerzijds leidt een gedwongen spreidings-
beleid vaak niet tot integratie maar tot vereenzaming, terwijl 
men vaak onrecht doet aan het cultuurpatroon dat eigen is aan groe-
pen allochtonen (vgl. dorpsculturen, pelacultuur,  extended family-
system  - andersoortig familierecht,  etc.)  
Anderzijds moet het beleid gericht zijn op het mogelijk maken te 
integreren (d.w.z. typisch "Nederlandse" wijken toegankelijk maken 
voor allochtonen) en op remigratiekansen voor hen die dit wensen. 
Te weinig realiseert men zich dat de kern van de problematiek ge-
vormd wordt door een reeks kleinere en grotere cultuurconfrontaties 
(zo men wil: cultuurconflicten) die niet alleen door CRM of Volks-
huisvesting kunnen worden. opgelost. Een  multi-disciplinaire aanpak 
met een grote inbretig van cultureel-anthropologen en varLdie mensen 
zelf lijkt noodzakelijk. Het uitstippelen van een menselijk beleid, 
rekening houdend met de "eigen"aardigheden van de betrokkenen is 
dringend gewenst. 

Op korte termijn dienen de overheden (vooral de gemeentelijke) met 
voortvarendheid een eind te maken aan de achterstand van allochto-
nen op de woningmarkt, de onrechtvaardigheden van het min of meer 
Vrije marktsysteem te compenseren, en de opgelopen achterstanden 
met spoed in te lopen. 

De omvang van het probleem. 

Sinds het begin der zestiger jaren verandert ons land snel van een 
emigratieland in een immigratieland. Door allerlei, nog nader te 
bekijken, oorzaken is de situatie thans zo, dat er zich in Neder-
land meer dan een half millioen mensen bevinden van niet Nederland-
se oorsprong. De groep Indische-Nederlanders die kort na de tweede 
Wereldoorlog repatrieerden niet meegerekend.Hoewel ook deze groep 
de Nederlandse cultuur heeft beinvloed, is zij dusdanig geintegreerd 
en geassimileerd, dat wij haar in deze overwegingen niet zullen 
betrekken. 

Een schatting van de toekomstige omvang van de groep allochtonen in 
Nederland is moeilijk te maken. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid becijfert in haar rapport "De komende vijf-en-
twintig jaar" een toename van 334.000 mensen (incl. het indirecte 
migratie effect). De Raad is er echter van uitgegaan, dat het migra-
tiesaldo vanaf 1985 nul zal zijn, op grond van ontbrekende gegevens 
voor een deugdelijke prognose. 
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Zien wij echter in het genoemde rapport dat de immigratie vanaf 
1979 tot 1985 zal toenemen van 16.000 personen tot 21.000 personen 
per jaar, dan is de verwachting gerechtvaardigd, dat een gemiddelde 
immigratie van ca. 20.000 personen per jaar vanaf 1985 tot 2000 
niet overdreven is. 

De Raad gaat er vanuit, dat de regering de werving van buitenlandse 
arbeidskrachten zal afremmen, de immigratie uit Suriname zal be-
perken en de remigratie naar Suriname zal bevorderen. Uit welke 
concrete beleidsmaatregelen dit zal moeten voortvloeien is voors-
hands niet duidelijk. De Raad heeft ook rekening gehouden met het 
effect van remigratie van buitenlandse arbeiders. 

Verwaarloosd in het rapport zijn mogel.ijkë grotè migratiebewegingen 
die in ons land raken als gevolg van politieke ontwikkelingen, noch 
met immigratie als gevolg van de uitbreiding van de E .E.G. of grote 
immigratie stromen binnen de gemeenschap uit andere hoofde. Gezien 
de gewekte verwachtingen in Portugal, Spanje, Griekenland en Turkije 
ten aanzien van een mogelijke toetreding tot de E.E.G. lijkt di 
niet erg houdbaar. Alleen al in Turkije staan 1.000.000 arbeiders 
ingeschreven voor migratie naar West-Europa 

De mogelijke migratiestroom vanuit de Antillen is in de cijfers 
niet verwerkt, terwijl er uitgegaan wordt van de (veel te optimis-
tische:) remigratie naar Suriname van 25.000 personen. 

Nemen we de door de 0.E.S.0. geschatte verdrievoudiging van de hoe-
veelheid migranten naar West-uropa voor het jaar 2000, dan lijkt 
dit heel wat meer op de werkelijkheid gent. 

Maken wij een ruwe opstelling voor het jaar 2000. 

Thans in Nederland verblijvende allochtonen 500.000 
toename volgens de Raad 334.000 
mindere remigratie naar Suriname (cumulatief) 25.000 
Antillianen .(cumulatief migratie saldo) 50.000 
niet door de Raad becijferd migratie overschot 

1986 t/m 2000 met 20.000 personen p.a. 300.000 
migratiestroom uit nieuwe E.E.G. landen 

incl. gezinshereniging 300.000 

totaal 1.509.000 

Zelfs bij een voorzichtige raming moeten wij ervan uitgaan, dat in 
het jaar 2000 ca. 10% van de bevolking van Nederland zal bestaan 
uit mensen van niet-Nederlandse oorsprong.' In het westen Van het 
land (de grote steden) en vooral in sommige wijken zal dit percen-
tage echter aanzienlijk hoger liggen. 

Eeh ander aspect is dat de leeftijdsopbouw van de allochtonen vol-
strekt anders is dan die van de autochtone bevolking. 

In de leeftijdsgroepen 1-20 jaar (schoolgaande jongeren) en 20-64 
jaar (werkenden) zullen de allochtonen sterk oververtegenwoordigd 
zijn. 
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Niets doet helaas vermoeden dat er een gelijke kans op beroeps-
ontwikkeling, voortgezet onderwijs en mobiliteit op de sociale 
ladder zal zijn. En zo doemt het schrikbeeld op van een omvangrijk 
arbeidersproletariaat van niet  Nederlandse komaf, een ontwikkeld 
Nederlands kader, en een zeer grote groep Nederlanders die niet 
actief deelneemt aan het arbeidsproces (w.o. bejaarden). Van de 
productieven zullen de allochtonen een steeds hoger percentage gaan 
vormen. Een  multi-raciale samenleving kan zeer charmant zijn, mits 
zij echter rechtvaardig en democratisch is. 

Democratisch is de woningtoewijzing zeker niet ZDlang men niet uit-
gaat van de specifieke eisen die de verschillende groepen alloch-
tonen stellen. Op korte termijn zal landelijk en regionaal duidelijk 
moeten worden om hoeveel mensen met wat voor wensen het gaat om tot 
een goede gedifferentieerde woningbehoefte raming te komen. Het gaat 
in ieder geval om veel meer mensen dan wij thans vermoeden. D'66 
eist van alle betrokken overheden een actief emancipatorisch beleid. 
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VRAAG: 
3. Wat doet Uw partij aan het recht van gehandicapten en bejaarden 

om behoorlijk te wonen? Acht U het noodzakelijk dat mensen zolang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen ? Hoe ziet U in de praktijk de 
mogelijkheden daartoe ? 

ANTWOORD: 

3. Er zullen in het jaar 2000 ongeveer twee miljoen Nederlanders zijn, 
die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt. Als wij tellen vanaf 60 
jaar, dan zijn het er ongeveer 2,5 miljoen. Zij-hebben hun werk-
zame leven achtér de rug, hun taak volbracht en beschikken over 
veel Vrije tijd. Maar tevens dreigt vereenzaming en komen met de 
kwalen van de ouderdom nieuwe problemen opdoemen. 
De 65-jarige heeft gemiddeld nog 15 jaren voor de boeg. Zuilen het 
gelukkige jaren worden? Dan moet de samenleving daar de mogelijk-
heden voor scheppen, ruimer dan tot nu geschiedt. Voor veel gehan-
dicapten, en dat zijn er tussen de 600 en 800 duizend, gelden ver-
al gelijksoortige overwegingen. Zij worden daarom hier gelijk met 
de ouderen behandeld. 

Het beleid moet erop gericht zijn, dat ouderen of gehandicapten 
zoveel mogelijk ingeschakeld blijven in het sociale leven. Daartoe 
zullen ook de mogelijkheden moeten worden ontwikkeld om oudere of 
gehandicapte mensen in hun omgeving nuttige en bevredigende bezig-
heid te bieden. 

In de eigen wijk of het dorp moeten voorzieningen zijn, die de oudere 
of gehandicapte in staat stellen zijn plaats te behouden, zodat hij 
midden in de samenleving in de vertrouwde omgeving kan blijven 
functioneren. Zolarg hij kan en wil zal hij zijn eigen woning houden. 
Waar mogelijk dient de vrijwillige wederzijdse hulp gericht gestimu-
leerd te worden enfessionele hulp slechts aanvullend en begelei-
dend te werken. Hulpverlening mag geen inbreuk maken op zelfbeslis-
singsrecht. 
Ouderen en minder validen kunnen in hun wijk allerlei hulpdiensten 
verrichten, waarvoor moeilijk mensen te vinden zijn Wij zijn tegen-
standers van de verdere bouw van bejaardenoorden met de gebruike 
lijke geisoleerde opzet en van de betutteling, die daar over de mens 
wordt uitgeoefend en het verlies aan vrijheid en beslissingsrecht 
dat ermede gepaard gaat. 

Voor wie tijdelijk of langdurig niet in staat is zich in zijn huis 
te handhaven moet in wijk of dorp opvang geboden worden in de "wijk-
hof" . In die wijkhof wordt de zorg van het bejaardenhuis, het ver-
pleeghuis en het verpleeghuis voor psychisch gestoorde bejaarden 
geboden, zonder dat de mens geheel uit zijn omgeving wordt losgerukt. 
Daar kan ook dagverzorging en -verpleging plaatsvinden. 

Ook in de Wijkhof zullen privacy en het zelfbeslissingsrecht van de 
mens centraal staan en onaantastbaar zijn. 

Voor wie zich slecht verplaatsen kan dienen voldoende betaalbare en 
aangepaste vervoersmiddelen te komen, zodat men niet om de kosten 
nog eens extra in zijn bewegingsmogelijkheden wordt beperkt en de 
mogelijkheden tot bezoek aan familie en vrienden, van deelnemen aan 
het verenigingsleven en bezoek aan concert en theater open blijven. 
De besparing op het budget van de intramurale zorg besteden aan de 
extramurale voorzieningen. 
Ook een verdere uitbouw van het kruiswerk zou een wezenlijke bijdrage 
aan het zo lans mogelijk handhaven van de minder valide en ouder 

- wordende mens in de samenleving kunnen betekenen. 
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VRAAG: 
4. Is er recht op huisvesting voor alternatieve sconenlevingsvormen, 

ook voor jongeren ? 

ANTWOORD: 

4. Het volkshuisvestingsbeleid kent als hoeksteen het gezin. Voor ge-
zinnen wordt gebouwd, voor anderen zeer spaarzaam. Als we overwegen 
hoeveel alleenstaanden deze maatschappij kent die thans gehuisvest 
worden in huizen die op een gezin gebouw zijn, dan is daaruit al-
leen al duidelijk, dat er veel meer huizen voor alleenstaanden 
gebouwd dienen te worden. Dit zal tevens de woniiig-markt voor ge-
zinnen ontlasten. 

Voor D'66 is bij een krappe woningmarkt de leeftijd van een woning-
zoekende niet relevant. Alleen de mate van behoefte die bij die 
woningzoekende bestaat om huisvesting te krijgen mag bepalend zijn 
voor de woningtoewijzing. Ook de duur van inschrijving bij gelijk-
blijvende urgentie kan mede bepalend zijn voor het verkrijgen van 
een woning. 

Als voorbeeld moge gelden, dat in Leiden mensen onder een bepaalde 
leeftijdsgrens ondanks dat er een medische urgentie voor woning-
toewijzing bestaat, niet in aanmerking komén, alleen omdat ze nog 
niet oud genoeg zijn. Dit is voor D'66 onaanvaardbaar. 

D'66 beschouwt alternatieve samenlevingsvormen als een positieve 
bijdrage aan een meer gedifferentierde opbouw van onze samenleving. 
Daar waar van enige duurzaamheid sprake is moeten deze samenlevings-
vormen gelijkwaardig aan het gezin worden beschouwd. 
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BUIS UI EI GEN HU I S 

VR A A G 

1. Welke opvatting hebt U over ons huidige omroepsysteem ? Vindt U 
dat met dit systeem gelijke kansen voor iedereen zijn geschapen 
om tot zijn recht te komen op radio of TV 7 

ANTWOORD: 

1. Ons huidige omroepsysteem is gebaseerd op een stelsel dat zijn 
oorsprong ruim een halve eeuw geleden heeft gevonden toen, kort 
na elkaar, vijf hoofdstromingen binnen de Nederlandse bevolking 
zich per radio tot hun achterban gingen richten. Toen  in 1951 ook 
de televisie hier haar intrede deed, leek het voor de hand te 
liggen, dit medium eveneens aan deze stromingen toe te vertrouwen. 
De Omroepwet van 1967 introduceerde een open bestel dat TROS, Evan-
gelische Omroep en laatstelijk  Veronica  binnenhaalde. Ter voorko-
ming van commerciële omroep naar Amerikaans model wordt dagelijks, 
maar niet op zondag, ruimte geschapen voor reclame-boodschappen. 
Maarook daarbuiten raakt de omroep meer en meer van commercie door-
trokken. 

Het behoort tot de taak van de overheid om de 

ta--aten. doorklinken... Nieuwe technologieën 
als satellietomroep en bekabeling van ons land hebben tot gevolg 
dat ons land in toenemende mate zal worden overspoeld met buiten-
landse cultuur. De huidige wetgeving op het gebied van de media in 
het algemeen en de omroep in het bijzonder is niet bij machte om 
alle gevaren te keren die de omroep bedreigen. Daarom zal met kracht 
moeten worden gestreefd naar een wetgeving die aan de eisen van deze 
tijd voldoet. Belangrijk onderdeel daarvan zal zijn, dat voor de 
geprofileerde omroepen de noodzaak komt te vervallen, terwille van 
de kijkersgunst mee te doen aan vervlakking. Verschuivingen zullen 
moeten leiden tot sterke verruiming van voor programmakosten beschik-
bare middelen, die echter niet per definitie in eigen beheer hoeven 
worden besteed. 

D'66 vindt dat ook het lidmaatschap van een omroeporganisatie totaal 
ontkoppeld moet worden van het abonnement op een door die organisatie 
geproduceerd omroepblad. D'65 zal dit jaar met voorstellen komen 
voor een nieuwe Omroepwet. 

Zeker biedt het huidige systeem niet voor iedereen toegang tot radio 
en T.V. De beperkte zendtijd noopt nu eenmaal tot een vorm van se-
lectie. Deze is opgebouwd uit een samenstel van meten en wegen. Wel 
vinden we dat die kansen voor iedereen gelijk liggen.Bovendien lijkt 
de stelling dat iedereen op radio of TV tot zijn recht moet kunnën 
komen voor discussie vatbaar. Dit alles neemt niet weg dat gestreefd 
moet worden naar grotere keuzevrijheid voor de consument. Plaatselijke/ 
regionale omroepen in alle streken van het land zullen voor iedereen 
de drempel voor actieve deelname aan het ethergebeuren verlagen en 
tevens de pluriformiteit in de informatievoorziening waarborgen, die 
door concentratie in het dagbladwezen al zo sterk is aangetast. In 
hoeveel steden al niet zijn de bewoners op één regionale krant aange-
wezen? Beoordeling van buis in eigen huis kan immers niet los worden 
gezien van de overige massa-communicatiemiddelen. 
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VRAAG: 

2. Moet er volgens U meer informatie komen op televisie ? 

ANTWOORD: 

2. Voor een belangrijk gedeelte van de kijkers is de televisie een 
huisbioscoop, bestemd voor het bieden van amusement. Ook amusant 
gepresenteerde informatie pleegt dan tot de aanvaardbare programma-
stof te worden gerekend. Terwijl de televisie voor velen nu al een 
overvloed aan informatie presenteert, kan het iemand anders, die 
de televisie als een informatiemedium beschouwt nooit genoeg zijn. 
Programmaraden waken voor juiste dosering van cultuur, informatie, 
educatie en verstrooiing. Pas wanneer zich de mogelijkheid tot 
gerichte verspreiding zal voordoen, zoals bij Viewdata en  Pay  TV 
(dit is gericht op opvraagbare • informatie naar behoefte), zal het 
wenselijk en ook mogelijk zijn om tegemoet te komen aan individuele 
behoeften. 
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VRAAG: 
3. Bent U voorstander van meer of minder ruimte voor onderwijs via 

televisie, zoals nu wordt geleverd door Teleac ? Ziet U moge-
lijkheden voor het openschool idee ? 

ANTWOORD: 
3. De televisie is weinig anders dan een distributie-medium. Men kan 

er nog zulke goede dingen instoppen - het blijft afwachten of er 
aan de andere kant van de pijp iemand klaarzit om al die dingen 
te gebruiken. Meestal zal dat niet het geval zijn: vaak bedroevend 
weinigen profiteren van de geboden mogelijkheden. Een oorzaak daar-
van is dat de uitzendingen op het 'verkeerde' ogenblik doorkomen 
en men (nog) niet beschikt over een videorecorder, waarmee de 
educatieve programma's kunnen worden opgeslagen voor later gebruik. 
Beschikt men wèl over een dergelijk apparaat, dan komt men steeds 
voor het dilemma te staan: zelf een videotheek opbouwen of na ge-
bruik meteen wissen. Zeker is niet zonder meer aantoonbaar dat d" 
wens, bij het onderwijs audiovisueel materiaal te gebruiken, ver 
taald kan worden in meer of minder onderwijstelevisie.Het bijstel-
len van een onderwijsmediatheek als het NIAM verdient evenzeer aan-
beveling. 

Natuurlijk is er in beginsel niets tegen om ernaar te streven een 
eventueel derde televisienet voor educatieve doeleinden te bestem-
men. Evengoed kan men zich dan afvragen of het 'verzenden' van het 
educatief audiovisueel materiaal niet evengoed, en zeker voordeli-
ger, via de bestaande kanalen kan geschieden tijdens uren dat deze 
niet worden gebruikt, zoals 's nachts. Men kan er de videorecorder 
op insteilen 
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VRAAG 

4. Wat zijn Uw opvattingen over reclame in het licht van de 
emancipatie ? 

ANTWOORD: 

4. Reclame, en zeker niet alleen reclame behoort tot de uitingen die 
rolbevestigend plegen te werken. Binnen deze uitingen bevindt, 
zich een ruime marge, te enerzijde begrensd door emancipatie en 
te anderer zijde door discriminatie. Ook andere groepen in de 
samenleving ondervinden de invloed van deze rotbevestiging (men 
denke b.v. aan de opa's en oma's, hoe schattig komen ze vaak niet 
over; ouder-kind relaties, de stoere man, de afwassende vrouw,  
etc. etc.).  D'66 is niet gelukkig met deze vaak te sterke rol-
bevestiging. 
Veel bedrijven zuilen zichzelf duidelijk in de vingers snijden met 
reclame die de vrouw in een ongelijkwaardige rol t.o.v. de man 
voorstellen, al was dit alleen maar door latente gevoelens van on-
behagen bij veel vrouwen. Politiek is er helaas aan deze reclame 
weinig te doen. Tenslotte zou het een wel zeer ondemocratische 
zaak zijn om op welke uiting dan ook, waaronder ook reclame, pre-
ventieve censuur te leggen. 
Toetsing achteraf op goede smaak e.d. blijft mogelijk, ook via een 
reclameraad. Het zou goed zijn als bedrijven zelf zich van dit pro-
bleem bewust werden en zelf maatregelen namen om als discriminerend 
aangevoelde reclame te vermijden. Ook de Rijksoverheid zal moeten 
waken voor rolbevestigende reclame boodschappen. Reclame voor eman-
cipatie zou volgens D'66 zeker nuttig zijn (Marie wordt wijzer), 
omdat bij velen de noodzaak van emancipatie van man en vrouw nog 
onvoldoende is doorgedrongen. 

Naast de traditionele roipatroonbevestiging is ook de vrouw als 
verlokkend wezen een zeer eenzijdige belichting van haar mogelijk-
heden die helaas te vaak in de reclame doordringt. Dit steekt te-
meer daar de man zelden of nooit in deze rol wordt afgebeelden 
hierdoor mede een foutief verwachtingspatroon van vrouwen in stand 
gehouden wordt. 
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