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POLITIEK PROGRAM VAN DE DEMOCRATEN 1  66 

De Democraten 166  vormen een Nederlandse politieke partij 
welke op 14 oktober 1966 is opgericht. Deze -prichting vond 
plaats op grond van de overtuiging dat de ideologien van de 
bestaande Nederlandse politieke partijen geen antwoord meer 
geven op de vragen, die  ens  bezig houden. Velen zouden liever 
hun stem uitbrengen op grond van een visie op heden en toekomst 
dan op grond van politiek gezien verouderde beginselen. 

De partij heeft tot doel voor Nederland en, zo mogelijk, andere 
landen bij te dragen tot de geestelijke en rnaterile .ntplbbiing 
van alle mensen, ongeacht hun levensovertuiging, politieke gezind-
heid-, ras, nationaliteit, taal, maatschappelijk„ afkomst .f sexe. 
Ten aanzien van de middelen welke gehanteerd behoren te worden 
om dit doel te bereiken, geldt geen ideologie als uitgangspunt.-
De doelmatigheid zal zoveel mogelijk de keuze bepalen, in het 
bijzonder waar het de mate betreft, waarin de overheid moet 
worden ingeschakeld. 
Partijvorming is gewenst op basis van een gemeenschappelijke 
visie op heden en toekomst niet betrekking tot de meest wenselijke 
inrichting van de maatschappij. Het is daartoe nodig de maat-
schappelijke ontwikkelingen kritisch te volgen en het ontstaan 
van nieuwe noden en vraagstukken tijdig te signaleren. 
De partij zal onduidelijkheid in de politiek trachten te be-
strijden en daarom een duidelijk konsokwent beleid voeren waar-
in het program voorop staat. 

De partij zal streven naar een radicale democratisering van de 
Nederlandse samenleving in het algemeen en van het Nederlandse 
politieke bestel in het bijzonder. 
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STAATSRECHT 

Wij zijn van mening dat ons staatsbestel bedroevend functio-

neert. Het politieke spel moet nog steeds worden gespeeld 

volgens regels die dateren uit de vorige eeuw. Die regels 

zijn in de jaren na 1848 opgesteld voor een maatschappij9  die 

niet te vergelijken is met de onze.  Ds  turbulente ontwikke-

lingen sinds 1900 hebben onze samenleving immers ingrijpend 

veranderd. Maar nog steeds moeten regeerders en parlement 

het doen met de codes van een voorbij tijdperk. De laatste 

jaren presenteren de bittere gevolgen daarvan zich met steeds 

grotere frequentie (Appèl). Radicale democratisering van de 

samenleving zal pas mogelijk zijn 

- als de kiezer rechtstreeks zijn regering kiest; 

- als die regering kan regeren; 

- als de kiezer  eon  band heeft met do gekozene in het parle- 

ment; - 

- als het parlement kan functioneren. 

Aan geen van  doze  voorwaarden wordt thans voldaan. Ingrijpende 

veranderingen in ons staatsrecht zijn daarom noodzakelijk. 

jj Normen van democratische doelmatigheid dienen de staats-
vorm -  monarchic  of republiek - te bepalen. Bij de beoordeling 
van deze doelmatigheid zal de waarde van historisch gegroeide 
verhoudingen betrokken zijn. 

Toelichtingz Als er geen reden is om te ver-
anderen dan is er reden om niet te veranderen 
(Kennedy). D'66 acht op dit moment de reden 
om van staatsvorm te veranderen niet aanwezig. 
Activiteiten9 hierop gericht, houden het gevaar 
in dat zij in dit stadium de aandacht afleiden 
van de werkelijke oorzaken van verstarring in 
ons democratisch bestel. De partij is echter 
wel van mening dat in een radicale democratie 
do koning geen rol behoort te spelen bij de 
vorming van een regering. Iedere beinvloeding 
hierop behoort te berusten op de wil van de 
kiezers. 



De minister-president moet rechtstreeks worden gekozen 
door het Nederlandse volk. De kandidaten voor het minister-
presidentschap stellen vó6r de verkiezingen hun program voor 
de komende regeerperiode op en leggen dit aan do kiezers 
voor. Behaalt geen enkele kandidaat 50 procent van de stemmen 
dan zal een tweede stemming plaats hebben tussen de twee 
kandidaten, die in de eerste ronde het grootst aantal stem-
men op zich verenigd hebben. De gekozen minister-president 
stelt na de verkiezingen naar eigen inzicht zijn kabinet 
samen. 

Toelichting. Do wezenlijke grondgedachte van 
de democratie is dat de burgers binnen een 
staat zo direct a.'o  tar  mogelijk is beslissen 
over de behartiging van de publieke zaak. Aan-
gezien een groot deel daarvan in handen wordt 
gesteld van regering  on  parlement zullen zij 
beide instituten ook zo direct mogelijk moe-
ten kiezen. Ten aanzien van de regering is 
dit in de huidige constellatie niet het geval. 
Immers zowel de regering als het regerings-
programma worden vastgesteld nadat do kiezer 
zijn stem heeft uitgebracht. De regels van 
ons huidige staatsrecht eisen dat  eon  kabinet 
stoelt op het vertrouwen van de meerderheid 
van het parlement.. Aangezien geen enkele van 
de vele partijen, die ons land kent, meer dan 
50 procent van de kiezers vertegenwoordigt 
zal die noodzakelijke meerderheid alleen maal 
gevormd kunnen worden door coalities. Deze 
kunnen slechts tot stand komen door moeizame 
onderhandelingen waarin de vereiste compromis-
sen alleen kunnen worden bereikt door conces-
sies op partijprogramma's, waarover de kiezer 
zich heeft uitgesproken. Noch die compromissen, 
noch die concessies worden aan de kiezers 
voorgelegd. Daarnaast zijn de compromissen zo 
talrijk  on  verweven dat te grote afbreuk 
wordt gedaan aan de duidelijke en consequente 
visie welke aan een regeringsbeleid ten grond-
slag behoort to liggen. 
In het stelsel van de gekozen minister-presi-
dent is wezenlijk dat zijn programma niet meer 
berust op een vertrouwensvotum van de kamer-
meerderheid maar rechissireeks op een mandaat 
van de kiezers, hoewel het voeren van  politick  
zonder compromissen niet mogelijk is en de 
kandidaten voor hot minister--presidentschap, 
zeker in het huidige partijbestel, bij het op-
stellen van hun programma rekening zullen hou-
den met wat wel en wat niet haalbaar zal zijn 
in het parlement is het essentiële verschil 
met nu dat zij hun compromissen -- voor zover 
van dit woord sprake is - aan de kiezers voor-
leggen. Deze zullen uitmaken welk program - al 
dan niet met compromissen - zij acceptabel 
vinden en welk program niet. Ten opzichvan 



de Kamer komt de minister-president in een 
geheel andere positie. Hij zal door de kamer 
niet moor ten val gebracht kunnen worden en 
in principe zijn regeerperiode van vier jaar 
uitzitten. '.Vgl is het mogelijk dat de Kamer 
door hot uitoefenen van het budgetrecht be-
paalde posten op de begroting afwijst of daar-
op beknibbelt zodat hot kabinet  eon  bepaald 
project Of moot laten schieten of moet wijzi-
gen. De minister-president zal dus voortdurend 
moeten pogen voor zijn plannen een meerderheid 
in de Kamer te krijgen. Hot is niet reol 
hierbij te veronderstellen dat van  eon  voort-
durende conflictsituatie tussen hem en het 
parlement sprake zal zijn. Weliswaar heeft 
het parlement op het gebied van financiën en 
wetgeving hot laatste woord maar do houding 
van do parlementariër zal geenszins zo zijn 
dat hij er op uit is het regeren onmogelijk 
te maken. Zijn verantwoordelijkheid ten op-
zichte van de kiezers (directe band door het 
districtenstelsel) noopt hem zich voortdurend 
te laten leiden door zijn gezond verstand en 
door de overweging dat het programma van do 
minister-president stoelt op een mandaat van 
kiezers. Uitgaande van de huidige partijcon-
stellatie, hetgeen de rnooilijkst denkbare is  
on  op don duur de minst waarschijnlijke, zal 
het bovendien zo zijn dat de minister-presi-
dent zijn voorstellen (al of niet uit zijn 
verkiezingsprogram) reeds min of meer heeft 
afgestemd op de haalbaarheid. Voor de enkele 
gevallen waarin geen overeenstemming bereikt 
kan worden tussen kamer en regering zal gelden 
dat de regering ze zal moeten laten liggen tot 
de volgende verkiezingen waarvan ze de inzet 
kunnen worden. Het is voorts denkbaar dat de 
Kamer met bijvoorbeeld  eon  initiatiefvoorstel 
komt dat geheel tegon de opzet van bot rego-
ringsprogram indruist. Het verdient overweging 
in dat geval do minister-president een soort 
vetorecht toe te kennen dat een opschortende 
werking heeft. Spreekt de Kamer zich dan in 
tweede lezing uit v66r dat wetsontwerp met 
een tweederde meerderheid dan zal de regering 
do wet loyaal moeten uitvoeren. Wat betreft 
de continuïteit van het kabinet heeft het de 
voorkeur dat de kandidaten voor het minister-
presidentschap ook hun vice-minister-president 
bekend maken. 

31 Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dient een vorm 
van districtenstelsel to worden ingevoerd. Op korte termijn 
moet een staatscommissie worden ingesteld ter bestudering 
van liet stelsel en tot voorbereiding en wijziging van de 
Kieswet en de Grondwet. 



Toelichting Toen in 1917 het stelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd, 
geschiedde dit (volgens Van Volderen Rengers, 
Parlementaire Geschiedenis) "ondanks do ongun-
stig geachte veronderstelling 
1 dat dit systeem verstarrend zou werken op 
de beweeglijkhoid der politieke schakeringen; 
2. dat do macht der politieke partijbesturen 
zou toenemen; 
3. dat de persoonlijke wil van de kiezer min-
der betekenis zou krijgen; 
4. dat de mogelijke versnippering der politie-
ke partijen een regeringsformatie zou kunnen 
bemoeilijken; 
5. dat door do vrijheid der partijvorming een 
kans bestaat in de Staten Generaal vertegen-
woordigers te brengen van bepaalde belangen9  
die niet zijn onderscheiden naar staatkundig--
verschillen in het kiezerscorps; 
6. dat de mindere goden onder de politici aan 
de macht der partijbesturen geheel zouden 
zijn onderworpen. 
Tenslotte moest als positief nadeel worden 
aanvaard dat de nuttige band tussen district 
en volksvertegenwoordiger wordt verbroken". 
Al deze bezwaren hebben zich in do loop dor 
jaren doen voelen en in niet geringe mate bij-
gedragen tot de huidige verstarring in hei 
partijstelsel en de mede daaruit voortvloeien-
de ondoorzichtigheid van het politieke leven. 
In de praktijk hebben de nadelen in meerder-
heid en gewicht de voordelen, die aan dit stel-
sel verbonden zijn,verdrongen. Bij de bereid-
heid hot bestaande systeem te verlaten zal men 
zich echter opnieuw moeten beraden over de 
eisen welke men aan een kiesstelsel moet stel-
len. Uitgaande van de bestaande situatie in 
het partijstelsel zijn de volgende criteria 
opgesteld waaraan het komende kiesstelsel moet 
voldoen. 
a. het zal moeten bijdragen tot versteviging 
van do band tussen kiezer en gekozene. De ver-
houding kiezer-gekozene dient zwaarder te wegen 
dan de verhouding kiezer-partij en de relatie 
gekozene-partij; 
b. een zekere mate van representativiteit moet 
in het kiesstelsel gewaarborgd zijn. Zeker niet 
de mathematische perfectie van ons huidige stel-
sel, maar wel moor dan mogelijk is in het dis-
tric.ienstelsel zoals dat thans in Engeland 
functioneert; 
c. hot kiesstelsel moet bevorderen dat do kiezer 
zich gaat uitspreken in grotere politieke een-
heden; 
ci. hei kiesstelsel moet verzekeren dat alle 
kamerleden een gelijk  politick  gezag genieten  
on  dus op dezelfde wijze verkozen worden. In 
een gemengd stelsel is zulks niet hot geval; 
e, het stelsel moet zowel wat de stemmingsproce-
dure als wat de toewijzing van het aantal zetels 
betreft zo eenvoudig mogelijk zijn 



Uitgaande van deze eisen, die in volgorde van 
belangrijkheid zijn gerangschikt, komt men 
voorlopig tot do voorkeur voor con meervoudig 
districtenstelsel. De kern hiervan is dat per 
district 2 of 3 afgevaardigden worden gekozen 
zonder dat stemoverdracht zal plaats vinden 
zoals dat thans geschiedt. Van de afgevaardig-
den zal worden verlangd dat zij regelmatig 
contact houden met de inwoners van hun dis-
trict. Het zal noodzakelijk zijn dat zij in 
hun district kantoor houden. Dit vereiste 
houdt echter niet noodzakelijkerwijs in dat 
de afgevaardigden ook in het district wonen. 
Een praktisch bezwaar zou zijn dat de afge-
vaardigde gedwongen zou worden hot grootste 
deel van de week buiten zijn gezin te leven. 
Voorts dient men te bedenken dat het niet in 
de allereerste plaats gaat om hot bewerkstel-
ligen van typisch regionale vertegenwoordi-
gingen maar primair om hot credron van een 
aanwijsbare kiezersgroep, zonder welke  eon  
directe band  on  vorantwoordingsplicht niet 
mogelijk is. Do gedetailleerde uitwerking 
van dit systeem zal op korte termijn binnen 
D'66 worden toevertrouwd aan een speciale 
staaisrochtelijko commissie van deskundigen. 

De opkomstplicht bij do verkiezingen dient to worden 
afgeschaft. 

Toelichting In  ens  land is do opkomstplicht 
steeds bezien ir verband met het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. Voorzover de 
argumenten pro hiermee verband houden, ver-
vallen zij bij hot verlaten van dit stelsel. 
Daarnaast moot worden vastgesteld dat do 
theoretische rechtvaardiging van de opkomst-
plicht gefundeerd word in een opvatting dat 
kiosrocht niet het genot van een recht is 
waarover men vrij kan beschikken maar do ver-
vulling inhoudt van een functie ten behoeve 
van do staat. Echter, wanneer het doel van 
het kiesrecht ligt in hot tot uiting brengen 
van do rochtsovertuigingen van het volk dan 
wordt dit doel niet door de opkomstplicht 
gediend. De staat is niet gebaat met do stem 
van kiezers die onverschillig staan tegenover 
de publieke zaak. Daarenboven gaat D66 uit 
van de democratische mondigheid van de huidige 
kiezer. Hiertoe behoort ook do erkenning van 
het vermogen zelf to beslissen over het al 
of niet uitoefenen van zijn kiesrecht. Ten-
slotte is or de overweging dat het niet moge-
lijk is gebleken heb niet voldoen aan de op-
komstplicht - hetgeen  eon  strafbaar feit is - 
ook te vervolgen volgens de regels van de wet, 



jl Ter versterking van de positie van het parlement ten op-
zichte van de regering is het dringend gewenst dat  eon  bij do 
wet uitgewerkt instituut van "hearings" wordt ingevoerd. 

Toelichting Het is van hot grootste belang 
dat ter veiligotelling van do democratie t.o.v, 
de regering een zo sterk mogelijk democratisch 
tegenwicht in het parlement kan worden gevormd. 
Hearings kunnen hierbij een belangrijk middel 
zijn. Gedacht wordt aan het volgende 
a. Bij de wet wordt de verplichting vastgesteld, 
volgens door do wet gegeven regelen, dat het 
parlement - v66rdat een wetsontwerp of nota de 
nu gebruikelijke parlementaire behandeling 
ondergaat - iedere burger in do gelegenheid 
stelt zich daarover te ui-ton. Wie gehoord zal 
worden beslist do commissie of afdeling die 
met de betreffende "hearing" is belast. 
b. Het parlement moet zodanig in afdelingen 
en commissies zijn georganiseerd dat do onder 
a. bedoelde "hearings" steeds door vaste afde-
lingen of commissies gehouden kunnen worden. 
c. De onder b. bedoelde commissies en afdelin-
gen kunnen, onder nader wettelijk to formuleren 
beperkingen met het oog op de bijzondere belan-
gen der burgers, een ieder (met name ministers 
en hoofden van diensten, instellingen, bedrij-
ven) dwingen te verschijnen om gehoord te wor-
den mci uitzondering van de minister-president 
en uiteraard do koning en de leden van zijn 
huis. 
d. De onder b. genoemde afdelingen en commis-
sies kunnen een ieder horen onder ede; do wet 
stelt regels over het verschoningsrecht. 
e. Do "hearings" zijn in beginsel opebaar. 
f. Ook over beleidsvragen kunnen "hearings" 
wordori gehouden3 daarbij geldt echter niet het 
onder a. vermelde recht van een ieder om ge-
hoord te worden. 

Het overheidsapparaat zal voortdurend gecontroleerd moe-
ten worden op zijn organisatie en efficiency. Daartoe zal in 
het parlement een uitvoerige vaste commissie in hot leven ge-
roepen moeten worden, die over verstrekkende bevoegdheden be-
schikt, 

Toelichting: Door  doze  parlementaire commissie 
zullen vele klachten over heb functioneren van 
de overheid kunnen worden weggenomen. Het 
dwingt de overheid rekening te houden met een 
kritisch ingestelde commissie die erop toeziet 
dat soberheid, organisatie en efficiency de ken-
merken van - h(-„t ovorheidsoptreden zijn. De over-
heid heeft een dienende taak die onder meer tot 
uitdrukking behoort to komen in een bescheiden 
optreden. 



fl De volksvertegenwoordigor dient beter to worden toege-
rust om zijn taak te kunnen vervullen. Daartoe zal noodzake-
lijk zijns 
a. een hogere honorering; 
b. aanzienlijke uitbreiding van de hem ter beschikking staan-
de staf 
c. vernieuwing en verruiming van  dc  huisvesting van hot parle-
mont. 

Toelichting: Hot ambt van volksvertegenwoordi-
ger verdient aanzienlijk hogere honorering. 
Deze versterkt zijn onafhankelijkheid en biedt 
de mogelijkheid dat de afgevaardigde zijn 
werk opvat als een volledige dagtaak. Verdub-
beling van de huidige honorering is wenselijk. 
Een uitgebreide staf van medewerkers dient de 
volksvertegenwoordiger terzijde te staan. Voor 
het parlement als geheel kunnen - naast of 
binnen de griffie - wetenschappelijke medewer-
kers worden aangesteld om het parlementaire 
werk voor te bereiden  on  to begeleiden. Deze 
versterking is essentieel voor het soepel en 
doeltreffend werken van de commissies en het 
systeem der "hearings". Naast deze uitbreiding 
van do staf voor hot parlement in zijn geheel 
zouden de loden van de volksvertegenwoordiging 
individueel beschikking dienen te krijgen 
over een bepaald bedrag (redelijkerwijs thans 
. -ioo.000,-) por jaar. Dit bedrag kan hij, 

onder controle van parlementaire comptabelen, 
gebruiken voor die uitgaven welke hij voor 
een juiste vervulling van zijn ambt wenselijk 
en noodzakelijk acht. Hij zou bijv. over een 
eigen bureau met personeel en materiële hulp-
middelen moeten kunnen beschikken. Een nood-
zakelijke verruiming van de parlementaire 
huisvesting vloeit voort uit bovenstaande 
voorstellen. Het Rijk dient mee to werken aan 
voldoende huisvesting voor een  stork  parle-
ment-nieuwe stijl. 

Het aantal functies dat onverenigbaar is met hot lidmaat-
schap van de Tweede Kamer moet worden uitgebreid. Het burge-
meesterschap, het lidmaatschap van de SER en hot ambt van ge-
meentesecretaris moeten op korte termijn onverenigbaar worden 
verklaard met hot lidmaatschap van de Tweede Kamer. 

Toelichting: Zeker in een parlement "nieuwe 
stijl" zullen terwille van de doorzichtig-
held van en do verantwoordingsplicht voor de 
besluitvorming hoge eisen moeten worden ge-
steld aan de onafhankelijkheid. Ten aanzien 
van publiekrechtelijke functies moet onver-
enigbaarhoid worden aangenomen waar als gevolg 



van cumulatie  eon  dusdanige verstrengeling van 
adviserende, bestuurlijke, wetgevende en rech-
telijke activiteiten ontstaat dat onduidelijk-
heid ervan het gevolg is met betrekking tot 
de verantwoording. Privaatrechtelijke functies 
moeten in principe verenigbaar zijn met het 
kamerlidmaatschap hoewel dit bij juiste uit-
oefening als een volledige dagtaak moet worden 
beschouwd. Het dient echter aan de kiezer in 
principe te worden overgelaten of hij een afge-
vaardigde wil die daarnaast ook vakbondsbe-
stuurder is dan wel bestuurder van een werk-
geversorganisatie. 

21 In  eon  parlement "nieuwe stijl" is geen rol weggelegd 
voor een Eerste Kamer, Deze zal derhalve moeten verdwijnen. 

Toelichting. Bij een versterkte volksvertegen-
woordiging werkt dubbele behandeling der onder-
werpen slechts vertragend. Wat betreft het 
waken tegen overijling en de waan van de dag, 
argumenten die graag worden aangevoerd ter ve"-
dediging van de Eerste Kamer, moet worden vast-
gesteld dat hiervoor niet persé  can  tweede 
wetgevingsinstituut noodzakelijk is. De proeve 
van een nieuwe grondwet oppert reeds do moge-
lijkheid dat Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk 
beraadslagen en besluiten over kwesties die in 
de grondwet niet met name worden uitgesloten. 
Hieruit blijkt dat een tweekamerstelsel voor 
een juiste wetgeving niet langer meer essen-
tieel wordt geacht.  Mon  heeft echter de moed 
niet kunnen opbrengen om principieel de stel-
ling te verdedigen dat de Eerste Kamer behoort 
te verdwijnen.  

lo) Waar decentralisatie mogelijk is, is zij gewenst. Decen-
tralisatie mag echter niet leiden tot verzwakking van de 
plaatselijke bestuurskracht, ook niet op het platteland. Vor-
ming van bovengemeentelijke organen moet worden gestimuleerd. 
Hierbij mogen de provinciale grenzen geen hinderpaal zijn, 
wanneer de doeltreffendheid de overschrijding van deze grenzen 
zou vergen. Hervorming van de bestuursstructuur van gemeenten 
en provincies dient to worden bestudeerd.  

ii) Ten aanzien van het burgemeestersambt is D' 66 van mening 
dat het wenselijk zou zijn wanneer  doze  ambtsdrager recht-
streeks door het volk zou worden gekozen, zonder dat do doel-
treffondhoid van het gemeentelijk bestuur daaronder zou lijden. 
Als overgangsfase naar de rechtsstreeks gekozen burgemeester 
zal zo spoedig mogelijk de regeling ontworpen moeten worden 
dat de burgemeester door het kabinet wordt benoemd uit een 
voordracht van drie kandidaten, opgesteld door de gemeenteraad. 



Toolichting2 De voorgestelde tussenfase heeft 
de verdienste dat de voornaamste bezwaren2  die 
aan het huidige systeem kloven9  worden wegge-
nomon. Bovendien zal uit de praktijk waarschijn-
lijk snel blijken in hoeverre rechtstreekse 
verkiezingen van de burgemeester een voor de 
gemeente zelf gewenste zaak is. 

12) De burgemeester is verplicht verantwoording af te legoon 
aan do gemeenteraad over alle facetten van zijn beleid, met 
betrekking tot de handhaving van  dc  openbare orde. In een 
wettelijke regeling zal deze vorantwoordingsplicht duidelijk 
tot uiting moeten komen. 

13) Het recht van petitie, zoals hot in de grondwet staat 
omschreven, dient te worden aangevuld met de erkenning van 
een recht op gemotiveerd antwoord. Ben petitie door een 
nader vast te stellen groot aantal burgers ondertekend, zal 
door de Kamer in openbare behandeling moeten worden genomen. 

Toelichting2 De volksvertegenwoordiging is op 
hot ogenblik niet verplicht een gemotiveerd 
antwoord te geven op een petitie. Do vrees 
dat door deze verplichting het parlementaire  
work  grote hinder zou ondervinden door toedoen 
van querulanten is ongegrond. Immers bij 
onredelijke herhaling van het verzoek kan 
naar  eon  eerder antwoord worden verwezen. 

14) Binnen een radicale democratie zal individualisering 
van hot kiesrecht binnen de PBO noodzakelijk zijn alsmede  
eon  vereenvoudiging van het opheffingsrecht. 

15) Openbaarheid zij regel in het overheidsbeleid. Het 
recht van toegang van de individuele burger tot nader te 
omschrijven overheidsdocumenten moet worden verruimd. 

16) De zin van het bestaan van de BVD diont to worden be-
studeerd. Scherpere controle op deze instelling is in ieder 
geval noodzakelijk. 



VRIJHEIDSRECHTEN 

Een democratie die werkelijk leeft is dienstbaar aan de vrije 

gedachtenvorming van de burgerDeee moet zich onbelemmerd 

kunnen uiten en zijn geestelijke bijdrage kunnen leveren aan 

het geheel.De rechtsregels moeten de burger derhalve deze 

vrijheid garanderen.Voorzover deze vrijheid met andere be-

langen in botsing kan komenen de overheid regelend moet op-

treden,moet de justitie niet fungeren als een veiere vaderlij-

ke maeht,die de burger met  eon  vaag onbeh.en tegemoet treedt 

De justitie moet zich doen kennen als een vertrouwd instru-

ment van de democratie. 

jj Vrijheidsrechten dienen in de grondwet te worden vastge-
legd en kunnen9alleen in noodzakelijke gevallendoor de wet 
worden beperkt.De rechter moet do wet aan de grondwet kunnen 
toetsen. 

Toelichting De essentile rechten die het in-
dividu heeft jegens de overheid worden wel 
aangeduid als groncirechten,fundamentele Vrij-
hedenreohten van de mens en vrijheidsreohten. 
Gekozen werd voor de term vrijheidsreohten", 
nu deze,beter dan de andere benamingen,in n 
woord samenvat waarom het in wezen gaat ,name-
lijk de persoonlijke vrijheid van de mens te 
garanderen tegenover het staatsgezag. 
Om het grte belang van deze rechten te onder-
strepen,is het nodig dat zij in de grondwet 
worden opgenomenOp dit ogenblik zijn wel be-
paalde vrijheidsrechten in de grondwet opgeno-
men,dooh andere gelden alleen doordat Nederland 
partij is bij het ïrdrag ven RmeEon moderne 
staat mag echter niet volstaan met het laten 
regelen van zulke fundamentele rechten in inter-
nationale verdragen alleen Opneming van alle 
vrijheidsrechten in de grondwet van  one  land 
is om die reden geboden. 
Het is nodig 'm de vrijheidsrechten op noodza-
kelijke punten te kunnen beperken. Ook de inter-
nationale verdragen kennen inbreukmogelijkheden9  
waarbij meestal verwezen wordt naar de openba.-
re orde. 



Dat criterium blijkt echter in de praktijk 
bij herhaling te ruim,waardoor de vrijheiclsiecht-
en onvoldoende gewaarborgd zijn.Om die reden 
wordt voorgesteld de beperkingen te regelen bij 
de wet ( dus niet in een Algemene Politie Ver-
ordening ) en bovendien de rechter de bevoegd-
heid te geven iedere wet te toetsen aan de in 
de grondwet genoemde vrijheidsrechten.Er is 
naar gestreefd om de zogenaamde "vrije menings-
uiting" 9  die in feite alleen drukpersvrijheid 
is,te maken tot een echte uitingsvrijheid.De 
grondwetgever heeft er in de vcrige eeuw nog 
niet van uit kunnen gaan dat de (massa) commu-
nicatiemiddelen een zo grote vlucht zouden no-
men.De behoefte bovendien om te communiceren 
in de veel opener samenleving van heden,is ve-
le malen groter dan in de samenleving van de 
l9de eeuw.Verschil in behandeling van de pers, 
radio,T.V. e0d, is dan ook onjuist en dient te 
vervallen.Daar komt bij dat de ontploiing.van 
de mens ertoe leidt dat een burger nu volwas-
sen genoeg is om zelf zijn verantwoordelijkheid 
ten opzichte van zijn medeburgers te dragen. 
Een vrije uiting van meningen zonder vooraf-
gaande censuur ( te denken valt aan een spreek-
verbod,opgelegd door een burgemeester),maar met 
ieders eigen verantwoordelijkheid die achteraf 
kan blijken,behoort uitdrukkelijk in de grond-
wet geregeld te zijn. In hot kader van deze ge-
dachtengang past dezelfde vrijheid ten aanzien 
van demonstraties.De onbevredigende en ontoe-
laatbare praktijk waarbij burgemeester of po-
litie van te voren toestemming moeten geven 
voor een demonstratie en zelfs voor de daarbij 
mee te dragen leuzen,is in ctrijd:met de vrij-
heid van de burgers en het vertrouwen dat hen 
door de grondwet moet worden gegeven. Blijkt dat 
een bepaalde demonstratie in feite een straf-
bare gedraging is of oplevert,dan zullen de 
deelnemers zich daarvoor achteraf voor de rechter 
moeten verantwoorden.Hij,niet de politie of de 
burgemeester,is geroepen om te oordelen over 
de toelaatbaarheid van menselijke gedragingen. 
Omdat een demonstratie een collectief gebeuren 
is 9is regeling daarvan analoog aan de vergader-
vrijheid juister dan een verwijzing naar de 
uitingsvrijheid die vooral het individu betreft. 

Zoals nu voor de drukpersvrijheid geldt dient - behoudens 
ieders verantwoordelijkheid vr1gens de wet - meningsuiting in 
welke vorm dan ook,vrij to zijn van voorafgaande toestemming 
van de overheid, 



Evenals het recht tot vereniging en vergadering dient de 
vrijheid van demonstratie als vrijheidsrecht erkend te 
worden 

3) Naast de reeds bestaande vrijheid van godsdienst, dient 
de vrijheid van levensbesohouwing uitdrukkelijk erkend te 
worden 

Toelichting De partij zal zich verzetten tegen 
elke inbreuk hoe gering ook, op de geestelijke 
vrijheid. Zij gaat uit van de gelijkberechtigd-
heiel van alle geestelijke stromingen voor de 
overheid; geen enkele geestelijke stroming kan 
daarom aanspraak maken op bijzondere bescher-
ming.  

4) De beslaande onschendbaarheid van het briefgeheim dient 
evenzeer te gelden voor de telefoon en andere vormen van 
communicatie via openbare kanalen. Ook hierop mag alleen 
inbreuk worden gemaakt op last van de Rechter, in door de 
wet te noemen gevallen. 



WET EN RECHT 

De gehele organisatie van de samenleving zal dienstbaar moeten 

zijn aan de leefbaarheid ervan. Voor de wetgeving en de toe-

passing daarvan betekent dit dat beide zich naar vorm en inhoud 

voortdurend moeten aanpassen aan de door de gemeenschap aan-

vaarde nieuwe inzichten in deze leefbaarheid. Wetsbepalingen, 

die verouderd zijn, dienen te worden gewijzigd of eventueel 

afgeschaft. (Voorbeelden: pornografie, godslastering, film-

censuur, echtscheidingsgronden, huwelijkstoestemming tot 

30 jaar  etc.)  

Strafrechtsplegig 

1) Teneinde de behandeling van strafzaken in eerste in-
stantie een minder formeel karakter te geven, dient deze in 
beginsel aan een alleensprekend rechter te worden toevertrouwd. 

Toelichting: De behandeling van zijn zaak ter 
terechtzitting en het in het vonnis tot uiting 
komende oordeel van de rechter spreekt ook de 
zich van zijn daden bewuste verdachte in zeer 
vele gevallen weinig aan, terwijl juist begrip 
voor de redenen van de strafoplegging een pri-
maire bouwsteen voor reclassering is. De col-
legialiteit van het Hof of Rechtbank weerhoudt 
de rechters van weloverwogen individuele obser--
vaties bij de behandeling. In de rechtspraak 
door Politierechter en Kantonrechter blijkt de 
meer persoonlijke benadering door de alleen-
rechtsprekende rechter. In de uitlatingen hij 
de behandeling wordt op de motivering van het 
vonnis vooruitgelopen en deze motivering kan - 
hetzij hij mondeling vonnis, hetzij bij een 
toelichting op het spoedig gewezen schriftelijk 
vonnis, hetzij in een schriftelijk vonnis, dat 
niet de grootste gemene deler is van drie in-
dividuele oordelen - sprekender zijn. 



Helt, gevaar van een te individuele beoordeling 
wordt beperkt door de persoonlijke staat van 
dienst, welke de rechter automatisch door zijn 
appelrechters bijgehouden ziet. Het steeds door 
tenminste drie rechters te behandelen appel - 
dat in de thans geldende regeling aan waarde 
inboet door de gelijkvormigheid mat de behan-
deling in eerste instantie - krijgt meer relif 
door de afwijkende benadering. Gedacht wordt 
aan de mogelijkheid de gehele rechtspraak zoals 
deze thans door de Rechtbank in eerste instantie 
geschiedt aan alleenrechtsprekers toe te ver-
trouwen. Mogelijk ware uitzondering te maken 
voor bepaalde delicten. indien hetzij O.M. het-
zij raadsman  ore  een meervoudige kamer ve±'zoekt. 
Door de dan verkregen personeelsbesparing kunnen 
vrijgekomen rechters zich mede wijden aan de 
berechting van overtredingou eventueel door 
samenvoeging van het corps der Kantonrechters 
en dat der lPoiitjerecIit s. De behandeling 
daarvan kan dan beter tot haar"-echt" komen. 

2) Door scherpere wettelijke regeling dient de toepassing 
van voorlopige hechtenis slechts in uitzonderingsgevallen 
mogelijk te zijn. 

Toelichting: Ondanks de dikwijls van verschil-
lende zijde geuite kritiek, die zelfs haar 
weerslag heeft gevcndan in enige ni.nisterile 
circulaires, blijven openbaar ministerie en 
rechterlijke macht de voorschriften van art. 
64 W.v,Sv,, ten aanzien van de voorlopige hech-
tenis toepassen op een wijze die niet geacht 
kan worden met cie strekking van bedoelde voor-
schriften in overeenstemming te zijn.. In plaats 
van uitsluitend preventieve detinering onver-
mijdelijk te achten op grond van vrees voor 
herhaling, collusie of ontviuchting, berust de 
toepassing van deze cb.ep ingrijpende maatregel 
dikwijls, zo niet meestal, op de gedachte dat 
een straf, die waarschijnlijk toch moet worden 
ondergaan, beter dadelijk kan aanvangen. Wets-
wijziging lijkt d enige oplossing om aan de 
hierboven gesignaleerde praktijk een einde te 
maken, al betreffen de gcnoemde bezwaren in 
wezen niet zozeer de formulering  (loch  de toe-
passing van art, 64 W,v,Sv. 



Politie 

3) Evenals de bevoegdheden van de politie bij de opsporing 
van strafbare feiten in het Wetboek van Strafvordering nauw-
keurig wettelijk omschreven zijn, dienen haar bevoegdheden 
bij de handhaving van de openbare orde een soortgelijke wette-
lijke regeling te vinden. 

Toelichting: Het is vrijwel onmogelijk een dui-
delijke grens te trekken tussen handhaving van 
de openbare orde en voorkoming of opsporing 
van strafbare feiten. Beide taken zijn in eerste 
instantie toevertrouwd aan de politie. Een dui-
delijke wettelijke regeling wat de politie mag 
doen ter handhaving van de openbare orde, is 
een noodzakelijk vereiste voor de rechtszeker-
heid van de burgers en van de politiefunctiona-
rissen zelf. Het gaat niet langer aan te stel-
len - zoals de ministers van justitie en binnen-
landse zaken bij de behandeling van de politie-
wet in het parlement deden - dat het achterwege 
laten van een duidelijke regeling in deze niet 
in strijd is met de beginselen van een rechts-
staat, omdat de rechtmatigheid van het politie-
optreden in laatste instantie ter beoordeling 
van de onafhankelijke rechter staat. Het gaat 
hier om de eerste instantie op straat, waar de 
politie moet weten wat zij in redelijkheid mag 
doen zonder gevaar te lopen tot lering en ver-
maak van de burgers besprongen te worden met 
een proces, en waar de burgers er recht op heb-
ben te weten wat zij kunnen doen, zonder het 
risico te lopen door de politie besprongen te 
worden. 

) Het onderzoek naar en de rapportering over,  misslagen door 
politieambtenaren, in de uitoefening van hun functie begaan, 
dienen te worden opgedragen aan een van de politie geheel los 
staande instantie. 

De huidige praktijk, waarbij het onderzoek naar 
mogelijke fouten van politieambtenaren doorgaans 
wederom aan politieambtenaren wordt opgedragen, 
is in hoge mate onbevredigend, omdat welhaast 
onvermijdelijk is - althans door de burger als 
onvermijdelijk gevoeld zal worden - dat de re-
sultaten van dit onderzoek "gekleurd zullen wor-
den door de opvattingen, die hij de politie zelf 
omtrent een juiste uitoefening van haar taak be-
staan. In dit soort zaken dient zelfs de schijn 



van partijdigheid te worden vermeden, hetgeen 
beslist niet het geval is, indien het onderzoek 
door politieambtenaren van een ander korps of 
onderdeel wordt verricht. 

5) De gemeentelijke politiekorpsen dienen geïncorporeerd te 
worden in het korps rijkspolitie. 

Toelichting: Onze politie-organisatie, die 
uiteenvalt in een korps rijkspolitie en onge-
veer 120 zelfstandige gemeentelijke politie-
korpsen, is een anachronisme. Door de bevol-
kingsaanwas zal deze brganisatie, nationaal ge-
zien, steeds slechter worden, doordat het aan-
tal gemeenten met meer dan 25000 inwoners toe 
zal nemen. Bij een landelijk politiekorps komt 
de ingewikkelde en daardoor slecht functioneren-
de bijstandsregeling te vervallen. Vele andere 
voordelen als grotere kostenbesparing, grotere 
promotiekansen, betere detacheringsdifferentia-
tie, kunnen hiervan het gevolg zijn. 

Stakingsrecht 

Het is noodzakelijk dat de wet, in aansluiting op internatio-

nale regelingen en buitenlandse wetgeving, het stakingsrecht 

als zodanig erkent. Uizonderingen voor bepaalde categorieën I 

werknemers, zoals b.v. ambtenaren, dienen niet te worden ge- \ 
maakt. De bestaande rechtspraak, die staking als contractbreuk 

ziet welke alleen in bijzondere gevallen toelaatbaar is, gaat 

van een verkeerd uitgangspunt uit. Zij doet er onvoldoende recht 

aan wedervaren, dat de staking een van de belangrijkste machts-

middelen van de werknemers is om invloed uit te oefenen op de 

sociaal-economische verhoudingen. 



6) Het recht van alle werknemers om te staken ongeacht of 
de staking door een erkende vakbond wordt georganiseerd - dient 
in de wet te worden erkend. De rechter moet echter een staking 
kunnen verbieden in geval van evidente onrechtmatigheid. Hier-
van kan alleen sprake zijn 
a) als het beoogde doel ongeoorloofd is; 
b) als een schromelijke onevenredigheid bestaat tussen het 

beoogde doel en het gebruikte middel; 
c) als de manier waarop het middel gebruikt wordt, onbehoor-

lijk is, 

Toelichting Dat de wet de staking erkent, bete-
kent niet dat iedere staking geoorloofd zul zijne 
Net als alle menselijke gedragingen in het maat-
schappelijk verkeer door do rechtcr getoetst kun-
nen worden op eventuele onrechtmatigheid (onbe-
hoorlijkheid ten opzichte van derden), zal dat 
met de staking moeten gebeuren. De toetsing van 
de Rechter wordt in het voorstel beperkt tot 
gevallen van evidente onrechtmatigheid, dat wil 
zeggen: gevallen die duidelijk over de schreef 
gaan. 
Het voorstel omschrijft bovendien, ter onder-
streping van het uitgangspunt dat staking ge-,  
oorloofd is, in welke gevallen het mogelijk 
zal zijn een verbod op te leggen. (Over andere 
sancties, die in de praktijk geen rol spelen, 
behoeft hier niet te worden gesproken) Voor 
een verbod wordt een drieledig criterium aan-
gelegd: 
a) Doel: Staking in strijd met wet, C.A.G. of 
bindende loonregeling zal hieronder vallen, Ook 
andere doelen die ongeoorloofd zijn, kunnen door 
de staking beoogd worden. Ligt heb doel, in ver-
betering of bescherming van arbeidsvoorwaarden, 
dan zal de Rechter niet licht mogen oordelen dat 
het ongeoorloofd is, 
b) Wanverhouding doel-middel. Is het beoogde sta-
kingsdoel relatief gering dan zal een verbod op 
zijn plaats zijn Hierbij is onder meer te den-
ken aan een staking die zeer ernstige schade aan 
het sociaal-economische bestel toebrengt.  Therm  
in een belangrijke beperking gelegen van de vrij-
heid tot staken, welke in princire ook aan over-
heidspersoneel niet mag worden ontzegd. 



c) Gebruik van het middel. Staking is in begin-
sel het uiterste middel om af te dwingen wat 
door onderhandelingen niet bereikt wordt. Ook 
dat middel moet op een op zichzelf fatsoenlij-
ke manier gehanteerd worden, dat wil zeggen: 
eerst nadat andere middelen geprobeerd zijn, en 
niet als overrompeling. 
Als criterium voor de geoorloofdheid van een 
staking wordt niet het organiseren daarvan door 
een vakbond gehanteerd. Daargelaten de mogelijk-
heid om apart een bond op te richten om een be-
paalde staking te organiseren, zou het de bond 
in een scheve positie ten opzichte van zijn le-
den en de werkgevers plaatsen. Iedere actie te-
gen het advies van de bond in zou immers direct 
onrechtmatig zijn. Iedere actie door de bond 
uitgelokt, zou daartegenover onrechtmatig zijn, 
zodat 'n onderhandelingspartij het in zijn hand 
heeft zijn eigen gedragingen te legaliseren. Te 
verwachten valt wel, dat een door een bond geor-
ganiseerde staking met moer oog voor de belangen 
van derden zal worden uitgeroepen, dan een wil-
de staking. Evidente onrechtmatigheid en dus de 
mogelijkheid tot verbod, zal dan weinig voorko-
men. 

7) Het stakingsverbod voor ambtenaren en voor spoorwegperso-
neel dient te vervallen. 

Echtscheiding 

) De wet dient echtscheiding met onderling goedvinden te 
erkennen. Voorts moet zij echtscheiding toestaan op vordering 
van en der partijen op grond van zodanige - door de Rechter 
te beoordelen - gedragingen van de ander, dat van de eisende 
partij niet gevergd kan worden dat deze het huwelijk voortzet. 

Toelichting: Het uitgangspunt is geweest, dat 
de echtgenoten zelf kunnen en behoren te beoor-
delen of een voortzetting van het huwelijk zin 
heeft. Ook de beantwoording van de vraag of de 



mislukking van het huwelijk tot ontbinding daar-
van moet leiden - hetgeen onder meer kan afhangen 
van de opvatting die de echtgenoten over het hu-
welijk als instelling hebben - behoort aan de 
echtgenoten zelf te worden overgelaten. Ieder 
streven om tot een verplicht onderzoek door der-
den - hetzij de rechter, hetzij een "instantie' 
- naar de gegrondheid van de beslissing der 
echtgenoten te geraken, dient te worden afge-
keurd. Dit uitgangspunt wordt bevestigd door 
de omstandigheid, dat sedert ruim 80 jaar in de 
praktijk de echtscheiding hij onderling goed-
vinden mogelijk is geweest en nimmer is aange-
toond dat dit tot zogenaamd lichtvaardge echt-
scheidingen heeft geleid. Ree-3s om die reden is 
het onnodig en ongewenst om aan de echtscheiding 
hij onderling goedvinden voorwaarden te verbin-
den als minimum-duur van het h,.-.welijk, vertraag-
de procesgang en het stellen van de eis dat 
partijen het ook over de regeling van de gevol-
gen van de echtscheiding in details eens moe-
ten zijn; voorwaarden die in de thans g evoigde 
praktijk evenmin worden gestel'. Indien par-
tijen het erover eens zijn dat het huwelijk be-
hoort te worden ontbonden, doch niet over de re-
geling van de gevolgen der echtscheiding - gezag 
over de kinderen, alimentatie, boedelscheiding 
-, kunnen zij, of kan een hunner, de beslissing 
dienaangaande aan het oordeel van de Rechter 
onderwerpen. 
Gedragingen van de andere echtgenoot als echt-
scheidingsgrond verdient de voorkeur boven een 
toestand - bijvoorbeeld "onheelbare tweespalt"; 
gedragingen geven namelijk meer zekerheid dat 
de uitslag van het geding niet uitsluitend van 
het persoonlijk inzicht van de rechter afhanke-
lijk is. 



De Rechter zal in een echtscheidingsprooedure aan 
de economisch sterkere de verplichting kunnen opleggen bij 
te dragen mde kosten van het levensonderhoud van de 
economisch zwakkere 9  ook indien de echtscheiding tegen 
deze laatste is uitgesproken. De Rechter bepaalt in geval 
hij een dergelijke verplichting oplegt,  òf  en in hoeverre 
de economisch zwakkere de op het moment van de echtschei-
ding bestaande rechten op pensioen behoudt. 

Toelichting Echtscheidingen op vordering 
van én der echtgenoten zullen vrijwel 
zeker niet tot het verleden gaan behoren, al 
was het maar omdat bezwaren van levensbe-
schouwelijke aard aan echtscheiding bij onder-
ling goe&winden in de weg kunnen staan. De 
ervaring heeft geleerd dat de aanwezigheid 
van 'schuld" in de wettelijke zin niet altijd 
betekent dat het mislukken van het huwelijk 
ook daadwerkelijk aan uitsluitend de 

ohu1dige! echtgenoot kan worden verweten. 
Ook bewijsproblemen spelen hierbij een be-
langrijke rol. 
Bovendien kan een verwijtbare gedraging van 
Mn der echtgenoten - bv. een incidenteel 
overspel - wl de conclusie wettigen dat de 
andere echtgenoot niet meer verder met deze 
huwelijkspartner behoeft door te gaan, maar 
niet dat de "schuldig(," echtgenoot ook nog 
economisch gestraft behoeft te worden. Hei 
koppelen van alimentatie aan de "schuldvraag" 
kan tot grove onbillijkheden leiden en is 
daarom ongewenst. Hoewel de Rechter wel 
degelijk de "schuld" zal betrekken bij de 
beantwoording van de vraag of een onderhoud-
uitkering op haar plaats is, moet hij de 
vrijheid hebben om andere factoren - zoals 
duur van het huwelijk, leeftijd van de be-
trokkenen en aanwezigheid van kleine kinderen - 
zwaarder te laten wegen. 

10) De Rechter bepaalt bij zijn beslissing over de toewij-
zing van de kinderen tevens ôf en in welke mate de niet met 
het gezag beklede ouder contact met zijn kinderen kan onder-
houden, gelet op hun belang. 



Bi L1iID SOCIAAL ti :COiOiJISCH  

baast het beleid gericht op economische groei moet ernaar 

gestreefd worden dat de groeiende welvaart voor allen be-

schikbaar wordt. Aangezien con ieders welzijn in grote mate 

mede bepaald wordt door zijn reële inkomen moet naar een zo 

krachtig mogelijke groei van hot reële inkomen per inwoner 

worden gestreefd. Hierbij moet evenwel ook aan andere zaken 

die het welzijn bepalen (bijv. meer vrije tijd i.p.v. meer 

inkomen) een ruime plaats worden toegemeten. Het sociaal-

economisch beleid moet als uitgangspunt nemen hot principe 

van sociale rechtvaardigheid. Sociale rechtvaardigheid is 

niet aanwezig zolang niet elke Pederlanderg 

- de zekerheid heeft van een welvaartsvast minimumloon onge-

acht zijn capaciteit; 

- over een woning kan beschikken die beantwoordt aan de moder-

ne levensbehoeften; 

- verzekerd is van een verantwoorde gezondheidszorg; 

- geen -financiële barrière ontmoet wanneer hij  eon  voor hem 

geëigend onderwijs wenst te volgen; 

- zeker kan zijn van een verantwoorde voorziening van zijn 

oude dag. 

Dt66 meent dat in onze samenleving nog niet aan al deze voor-

waarden is voldaan. 

Het economische groeibeleid  

II  Het overheidsbeleid moet gericht zijn op het bevorderen 
van de economische groei op lange termijn. Dit kan betekenen 
dat tijdelijk het bevorderen van de investeringen voorrang 
moet krijgen boven het bevorderen van de consumptie. )oor dit 
groeibeleid zullen zoveel arbeidskrachten nodig zijn dat ook 
bij een verdergaande automa-bisering de volledige werkgelegen-
heid verzekerd zal zijn. Dit laatste blijft gin van de funda-
menten van onze samenleving. 



21 Bij Je bevordering van de economische groei heeft Je 
regering een tweeledige taak - 
- een indirôote d.w.z. het scheppen van zo'n klimaat dat goed 
georganiseerde ondernemingen in  eon  normale bedrijfstak winst-
gevend kunnen produceren zodat voldoende mogelijkheden tot 
uitbreiding van productie van goederen  an  diensten mogelijk 
zijn. 
- een directe door het leveren van een wezenlijke bijdrage 
middels het nemen van de volgende maatregelenc 
a. met grote prioriteit meer financieel bij te dragen aan een 
krachtige ontwikkeling van de sectoren onderwijs, toegepaste 
research t.b.v. de industrie9  openbare nutsbedrijven, havens 
en industrie waar mogelijk moeten rendementsberekeningen 
worden toegepast 
b. het voeren van een bedrijfstakgewijze ei regionale struc-
tuurpolitiek, waarbij arbeidskrachten en kapitaalgoederen 
daar worden aangewend waar zij de grootste bijdrage leveren 
tot het nationale produkt. Deze bedrijfstakgewijze en regio-
nale structuurpolitiek moet gevoerd worden op basis van moor-
jarenpiarinen opgesteld in nauw en regelmatig overleg met 
werknemers- en werkgeversorganisaties. Sanering van te kleine 
bedrijven moet worden gestirnuleerd 
c. een krachtige stimulering van do particuliere besparingen 

d go r  (w. 0. :sarlooiï-onpopularisering 
van het effectenbezit). Het is zinloos wanneer de regering 
een dergelijk beleid voert zonder te zeifder tijd al het moge-
lijk: te doen om de inflatie te bestrijden. 

Toelachtlng\ Hot,-èoveiiptaandeyao&on iapuïrt kan 
alleen dan..&ld wordenThievoerd als 
regering in samenwerking met het Centraal Plan 
Bureau en het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek elk jaar programmeert voor een periode van 
bijv. vier jaar. In deze viorjarenplannen moe-
ten de beleidskeuzen op grond waarvan het plan 
wordt uitgewerkt naar voren komen.  Eon  beter 
overleg tussen do overheidsdiensten bij de cp-
stelling van deze plannen ie dringend, gewenst. 
Voor  hat  particuliere bedrijfsleven zijn deze 
plannen overwegend orinterend. Voor de over-
heidssector moeten mecrjarige begrotingen wor-
den opgesteld waarin ook de financiering van de 
lagere overheden zijn opgenomen. 

J In het kader van het economisch groeibeleid mooton fis--
cab  en maatschappelijke maatregelen genomen worden zodat ook 
de vrouw in het produktieproces kan worden opgenomen Gelijke 
arbeid voor mannen en vrouwen moet gelijk beloond worden. 

Toelichting Doordat het inkomen dat een ge--
huwde vrouw verdient opgeteld wordt hij het 
inkomen van  dc  man, wordt over dit inkomen zo--
veel belasting geheven dat de aantrekkelijkheid 



om te werken voor  dc  vrouw niet groot is. Zowel 
de gehuwde als de ongehuwde vrouw hebben recht 
op arbeid, evenzeer als de man. Voor vrouwen 
met gezinsverantwoordelijkheid die ingeschakeld 
willen worden in het maatschanpelijke  on  econo-
mische leven bestaat een reële behoefte aan 
speciale dienstverleningen teneinde hot mogelijk 
te maken de verantwoordelijkheid tegenover haar 
gezin to combineren met die tegenover haar wek. 
Aan dit aspect wordt van overheidswege nog wei-
nig aandacht geschonken. 

Op korte termijn zal een ministerie van technologische 
ontwikkeling en automatisering moeten worden ingesteld dat 
zich bezig moot houden met do stimulering en met do bestude-
ring van de gevolgen van 
a. de wetenschappelijke ontwikkeling 
b. de technisch-economische mogelijkheden daarvan voor de toe-
komstige maatschappij. 

Toelichting. De problemen en gevolgen van auto-
matisering zijn van een dergelijke omvang dat 
zij een centrale bestudering en een centraal 
beleid onder verantwoordelijkheid van een minis-
ter rechtvaardigen. Hot nieuw op te richten 
ministerie zal hot initiatief moeten nemen om 
te komen tot regionale informatiecentrales 
(computercentra) die verbonden met elkaar, 
alsook met de centrale informatieverwerkende 
apparatuur, zorg dragen voor do behoeften van 
de regionale overheid  on  het bedrijfsleven. 
De organisatie van het overheidsapparaat, van 
de wijze van begroten en financieren, van het 
stelsel van belastingen  on  sociale verzekerin-
gen en van do inning daarvan )  zal kritisch moe-
ten wordon bestudeerd in het licht van de mo-
derne ontwikkeling. Het streven moet daarbij 
gericht zijn zowel op  eon  belangrijke verbete-
ring van de administratieve efficiëntie als 
ook op een vergroting van de sociale rechtvaar-
digheid door moer rekening to houden met uit-
zonderlijke omstandigheden. Dat kan nl. bereikt 
worden met een computer. Bovendien moot  eon  con--
tralo machinale opslag van bevolkingsgegevens 
ontwikkeld worden. Do toegankelijkheid van duze 
in-formatie moet vanzelfsprekend wettelijk gere-
geld worden. Ook voor do integratie van do auto-
matisering in onze samenleving moot  eon  vier-
jarenpian worden opgesteld, waarbij in het bijzon-
der aandacht moet worden besteed aan de kwanti-
tateve veranderingen in do personoolsbehoefte. 
Grote aandacht zal besteed moeten worden aan de 
omscholing en herplaatsing van arbeidskrachten. 



Deze taak is zo omvangrijk dat de oprichting 
van een apart ministerie hiervoor geheel ge-
rechtvaardigd wordt. 

5) Overheid en bedrijfsleven moeten zich samen richten op 
bevordering van wetenschapsbeoefening en verbetering van het 
technisch kunnen. Doorstroming van laboratoriumresultaten van 
en naar de industrie en coördinatie van onderzoekingen ver-
eisen meer zorg. 

Door het voortdurende proces van economische groei kun-
iaen bepaalde sociale categorieën buiten hun schuld bedreigd 
worden in hun bestaan.  Dc  overheid dient in een dergelijke 
situatie, die van geval tot geval beoordeeld wordt, die maat-
regelen te nemen die naar do normen van sociale rechtvaar-
digheid gewenst zijn. 

Ove ihei dsuitgavcrn 

D'66 acht het onjuist do hoogte van de overheidsuitgaven A 

priori to fixeren op een bepaald percentage van het nationaal 

inkomen. Zij acht het niet uitgesloten dat als gevolg van de 

grote uitdaging waarvoor onze samenleving in de toekomst ge-

steld wordt de overheidsuitgaven  eon  hoger percentage van het 

nationaal inkomen in beslag zullen nemen. Immers, de urgentie 

van de to treffen voorzieningen, afgewogen tegen de financiële 

offers, dient bij de politieke keuze beslissend te zijn. De 

regering moot dan ook cle moed opbrengen om de hiervoor nood-

zakelijke offers te vragen teneinde  eon  inflatoire ontwikke-

ling to voorkomen die immers altijd ontaardt in verschijnse-

len als discriminatie van de z,g.n. vergeten groepen, een 

onevenwichtige betalingsbalans en tenslotte in een noodzake-

lijke bestedingsboperking. 

7) Belangrijke besparingen kunnen gevonden worden door een 
meer uitgebreide toepassing van de automatisering. Dit kan 
alleen vanuit een totaalvisie tot stand worden gebracht. Voor-
gesteld wordt om een staatssecretaris, verbonden acoe het Minis-
terie van Technologie en Automatisering, speciaal met deze 
taak te belasten. Kleine dopartomentale officiency-afdelingen 



die thans reeds op de ministeries bestaan zullen functioneel 
onder deze staatssecretaris komen te staan. 

Toelichting Belangrijke besparingen kunnen 
worden gevonden door een meer uitgebreide toe-
passing van de automatisering voor het over-
heidsapparaat. De in de staatsrechtelijke 
paragraaf voorgestelde parlementaire commissie 
zal mode tot taak moeten hebben cle stroomlij-
fling  van het overheidsapparaat te bereiken 
door gebruikmaking van de mogelijkheden die de 
automatisering biedt. Hoewel hiermede in de 
beginfase belangrijke overheidsuitgaven ge-
moeid zullen zijn zal dit  on  don duur belang-
rijk kostenbesparer kunnen iorkon. 

Overheidsfinanciering van de woningwetbouw kan beëindigd 
worden. (Voor toelichting zie rapport Woningbouw) 

Overheidsdeelneming 

j Het deelnemen in de exploitatie van de bodemschatten kan 
een belangrijke bron van inkomsten voor de overheid zijn. Het 
verdient aanbeveling dat do regering met regeringen van nabij-
gelegen landen in overleg treedt om te kunnen komen tot een 
gemeenschappelijk standpunt t.a,v.  eon  zo groot mogelijke 
ovorheidsdoelneming in de exploitatie van de bodemschatten. 
Indien dit overleg niet op korte termijn kan plaats vinden, 
dan zal do regering hij do beoordeling van het gewenste per-
centage in do deelneming rekening moeten houden met de inter-
nationaal aanvaarde normen. 

10) Om redenen van territoriale, kostentechnische, buhoef-
tentypiecho of sociale aard kan overheidsdeelneming gewenst 
zijn. Een dergelijke deelneming hoeft niet vanzelfsprekend  
eon  blijvend karakter te hebben. 

jjj Indien do overheid uit een bedrijf treedt omdat de 
noodzaak van overheidsdeelneming niet moer aanwezig is dient 
de prijs hiervoor gelijic te zijn aan de economische waarde 
voor een particulier exploitant. De beoordeling hiervan 
dient, opdat cle baton voor de gemeenschap optimaal zijn, aan 
objectieve deskundigen te worden opgiragon. 



Toelichting D1 66 meent dat het  eon  verouderd 
standpunt is een dogmatische uitspraak to moe-
ton doen t.a.v. do wenselijkheid van over-
hoidsdeelneming in het bedrijfsleven. Zij 
stelt daarentegen dat de regering van geval 
tot geval moet beoordelen of  on  in welke mate 
overheidsdcolneming gewenst is. Zo zou men 
b.v. kunnen stellen dat wanneer blijkt dat de 
moeilijkheden bij do Nederlandse scheepsbouw 
vooral to wijten zijn aan do onwil tot fusie 
te komen van do scheepswerven do Nederlandse 
regering kan stellen dat indien de gewenste 
fusie niet binnen vier jaar tot stand gebracht 
wordt een regoringscommissaris zal worden be-
noemd om do fusie door to voeren. Op het ge-
bied van do scheepsbouw heeft Nederland een 
grote deskundigheid en een international--
faam. Hot zou jammer zijn als deze deskundig-
heid verloren ging als gevolg van het feit 
dat de eigenaren niet bereid zijn, omwille van 
persoonlijk prestige, de noodzakelijke fusie 
door te voeren. 

Consu-mentenbeleid 

jj Consumentenorganisaties moeten altijd bij het overleg 
over vestigingsbesluiten betrokken worden. 

jj Uit oogpunt van de belangen van alle consumenten (met 
name do werkende vrouw) moet aan winkeliers worden toegestaan 
twee avonden per week hun winkels open to hebben. 

j Vertegenwoordigers van do Consumentenorganisaties moe- 
ten in de S.E.R.worden opgenomen. 

I nkomonsp oh tick 

1 5) Met erkenning van de wenselijkheid dat de loonpolitiek 
tot stand komt in het overleg tussen werkgevers- en workne-
mersorganisatios moot do .everheid met alle daarvoor beschik-
bare instrumenten, met het oog op de door haar te voeren con-
junctuurpolitiok, de bevoegdheden bezitten om in de loonvor-
ming in te grijpen. Als complement hierop is  eon  prijsbeleid 
nodig om tot een doeltreffende inkomenspolitiek te komen. Als 
algemene regel moot gulden dat vooraf de Sociaal Economische 
Raad geraadpleegd wordt terwijl de Tweede Kamer vanzelfspre-
kend de uiteindelijke controle hoeft op do genomen maatregel. 



Fiscale politiok  

Mt  hot fiscaal beleid str  ft  de regering een drieledig doel 

na 

a de financiering van de overhoidsuitgaven 

b. het dienen van do sociale rechtvaardigheid, met name de 

zwakke groepen; 

a. beheersing van de conjunctuur. 

Bij  eon  juiste hantering van dit instrument kan de economische 

groei worden bevorderd. Om het proces van economische groei 

doeltreffend te kunnen begeleiden is hot van belang dat n.eer 

dan tot nu toe geschiedt do persoonlijke inspanning en arbeids-

prestatie wordt gestimuleerd. Deze persoonlijke inzet krijgt 

heden  tan  dage een deuk doordat de sterke progressieschaal de 

lust tot extra inspanning  niet bevordert. Daarom wordt vod - 

gesteld de progrc.ssioschaal van onze loon- en inkomstenbelas-
ting te veranderen voor de lage  on  middengroepen. Het verande-

ren van  dc  progrossie van onze loon- en inkomstenbelasting 

staat geheel buiten de vraag of, gegeven een bepaalde progres-

sieschaal, do belastingen verhoogd of verlaagd moeten worden. 

D' 66 is van mening dat hot uitstel van vermindering van de 

100n12e1a5t g tot 1 juli 967 en  juis te atregol geweest 

geziën de gespa nen njunctuur v 

.11 D1 66 stelt voor een verlaging van de huidige proressie 
voor de inkomensgroepen tot f. 25.0009-. 

1 71 Tegenover deze vermindering van overheidsinkomsten 
wordt verhoging van overheidsinkomsten daar voorgesteld waar 
deze de extra arbeidsinspanning in geen enkel opzicht bom-
vloedt t.w. 
a. D' 66 staat voor invoering van een progressieve vermogens-
belasting oplopend tot percentage van 1,2%. Hierbij zal een 
belastingvrije voet van f. 75.000.- gelden om het ontstaan 
van kleinere vormogons to stimuleren. Er zal geen kindoraf-
trek mogelijk zijn. 
b. D1 66 is voorstander van  eon  aanmerkelijke verhoging van 
hei; successie-  on  schenkingsrecht ook bij vererving aan kin-
deren. Schenkingen boven de vrijgestelde bedragen dienen met 
hei maximale tarief te worden belast. 



18) In Nederland ligt in tegenstelling tot andere hBG-lan- 
den te(-,ht  hot accent op cie dirocto balastinen  on  niet op 
Cie indirecte. Bij de harmonisoring van do belastingstolsels 
binnen de EEG zal  eon  accentverschuiving -ten gunste van de 
indirecte belastingen waarschijnlijk zijn. D'66 meent dat de 
regering  bij do onderhandelingen hierover hot stendDunt moot 
innemen dat  doze  accentverschuiving zo  goring  mogelijk moet 
Si j fl. 

Uitvoering van fiscale v.,   

121 De regering moet  on  korte termijn streven naar een 
technische  on  administratieve vereenvoudiging van de struc-
tuur van ons huidige belastingstelsel. 

20) Do belastingvlucht kan tegengegaan worden door hetzij 
invoering van hot nationaliteitonboginsel, hetzij door uit-
breiding van hot woonplaatsbogrip. 

jj Door do voortdurende inflatie stijgt het nominale in- 
komen, waardoor ieder automatisch in een hogere belasting-
groep komt. Door periodieke bolastingoorrectie moet hieraan 
tegemoet worden gekomen. 

Sociale politiek 

De sociale politiek dient gericht to blijven op hot vorsohaf-

fon van basis-voorzieningen. 

De voorgenomen wettolijko verzekering teL zware gonees- 
kundige risico's dient met do wettelijke ziekenfondsenverze-
koring in con algemene volksvorzekering to worden omgezet. 
Een niet to hoge betaling per arteonvisito dient te worden 
voorgeschreven, rekening houdend mob inkomen  on  gezinsgrootto. 

23) Do gomeenteoi dienen -be worden verplicht de uitvoerings- 
voorschriften ingevolge cie Algemene Bijstandswet to publice-
ren teneinde willekeur to voorkomen. 



j Voor elke werknemer, man of vrouw,  dient het verkrijgen 
van een minimum-inkomen in te gaan op de leeftijd van 21 jaar  
on  niet zoals thans op 23 jaar. Gehuwden beneden deze leeftijd 
krijgen met ingang van hun hu-wolijk recht op dit minimum-in-
komen. 

21) De kinderbijslagregelinZ moot zonder progressie gelden 
vanaf hot eerste kind zonder onderscheid naar beroepsgroep. 

a 't7,'cn grondige structurele en administratieve stroomlij-
ning met als doel W centraal uitvoeringsorgaan, Mn Cen-
traal controleorgaan en Mn centraal inningsorgaan is nood-
zakelijk. Tevens dient  eon  vereenvoudiging te worden doorge-
voerd met hot dooi te komen tot 63n algemene wet op de sociale 
zekerheid. 

27) Personen in dienst van publiekrechtelijke lichamen die-
non in de algemene verplichte sociale verzekeringen te worden 
ondergebracht (met behoud van verkregen rechten).  

I- 

I Democratisorigbedrijfsleven  

Ook in hot bedrijfsleven wordt  eon  democratisering - inhouden-

do een verantwoordingsplicht van degenen bij wie do macht of 

het gezag berust tegenover degenen die aan deze macht of dit 

gezag zijn onderworpen - noodzakelijk geacht. In het stelsel 

van private ondernamingsgowijze productie betekent dit  eon  

verantwoordinsplicht van do ondernemingsleiding jegens de 

werknemers enerzijds, de aandeelhouders anderzijds. 

Ondernemingsleiding  on  werknemers 

28) De ondernemingsraad moot qua opzet als instrunient ter 
democratisering van do menselijke betrekkingen binnen de 
onderneming ontoereikend worden geacht. De ondernemingsraad 



stelt de personeelsvertegenwoordigers voor het conflict of zij 
de ondernemingsbelangen of de personeolsbelangen hebben te 
dienen. Voorts wordt door vermenging van do beheers- en de 
controlefunctie  eon  schijn van medeverantwoordelijkheid ge-
schapen die tot een vervreemding,  tussen de personeelsverte-
genwoordiger  on  zijn achterban moet leiden. Ten derde zijn de 
rechten van het personeel in  dc-  ondernemingsraad onduidelijk 
daar de bevoegdheden van de ondernemingsraad gedeeld orden 
met de daarin participerende bedrijfsleiding. 

j) Om dezelfde redenen dient de worknemerscommissaris te 
worden afgewezen,  

QJ De partij wil de ondernemingsraad vervangen door een 
personeelsraad, uitsluitend bestaande uit gekozen personeels-
leden en onder voorzitterschap van een personeelslid. Deze 
personeelsraad die rechtspersoonlijkheid zal dienen te be-
zitten zal een aantal bevoegdheden moeten worden toegekend 
in aanvulling op het terzake voor de ondernemingsraad bepaalde 
en mutatis mutandis0 Hieronder zijn -be noemen 
a het recht om zelfstandig te vergaderen 
b het recht om do standpunten die de porsoneelsraad in hiar 
overleg mot do ondernomingsleiding inneemt openbaar te maken 
tenzij vitale bodrijfsbelangon hierdoor worden geschaad zulks 
ter beoordeling van de hieronder -be noemen ondernemingskamer 
c de bevoegdheid tot hot doen instellen van een onderzoek 
naar het ondernemingsbeleid in he-b algemeen, indien de gegron-
de en door do ondonomingskamor getoetste mening bestaat 9  dat 
door bcloidsfouten de werknemersbelangen worden bedreigd, en 
naar het personeelsbeleid en do sociale gang van zaken in hot 
bedrijf in het bijzonder (een sociaal enuôterecht) 
d0 het recht om betrokken te worden in het overleg over de 
wijze van doorvoering van ingrijpende veranderingen in hot 
bedrijfsgebeuren (liquidatie, fusie, massaal ontslag, wijzi-
ging produktie o0d) 
o. het recht om onafhankelijk van do wil van de bedrijfslei-
ding deskundigen in het interne beraad te betrokken Hierbij 
dient in eerste instantie te worden gedacht aan deskundigen 
die zijn voorgedragen door de voor de onderneming representa-
tieve va1orenigingon0 

i) Do instelling van personeelsradon dient verplicht te 
worden gesteld indien  eon  meerderheid van hot personeel in 
de onderneming of in het bedrijfsonderdeel deze instelling 
wenst 

32), Overweging verdient een nadere regeling van onschend-
baarheid van do loden van de rorsoneclsraad 



33J.. Overweging verdient de verkiosbaarheid tot do personeels-
raad op 18 jaar te stellen, hot kiesrecht to verlenen aan werk-
nemers die langer dan 1 jaar in dienst zijn., 

34) Geschillen tussen do ondornomingsloiding  on  do porso-
noelsraad inzake hot gebruik door do laatste van zijn bevoegd-
heden kunnen worden voorgelegd aan  eon  bij een gerechtshof in 
te stellen ondernomingskamor. 

Ondernomingn' on  kapitaalverschaffers  

35) De door do Commissie Vordam voorgestane wettelijke 
regeling tot verscherping van de aan do inrichting van jaar-
stukken to stellen eisen worden onderschreven. 

1 Uitbreiding en - waar nodig - invoering van een publi-
catieplicht van ondernemingen en instellingen wordt noodzake-
lijk geacht. 

De door de Commissie Verdam voorgestane verruiming van .12  
het enquêterecht voor aandeelhouders wordt ondersteund. 

.1 Bepalingen ter -regeling van de certificering van aan-
delen zijn gewenst. Certificaathouders moeten worden toege-
laten tot de algemene vergadering van aandeelhouders en moe-
ten - op gelijke voet met do aandeelhouders - do bevoegdheid 
hebben een dergelijke vergadering bijeen te roepen. Het voor-
stel van de Commissie Verdam, om oertificaathoudors een enquête-
recht  The  geven wordt onderschreven. 

1 Ter controle op de naleving van de wettelijke bepalin-
gen wordt de instelling van een Vennootschapskamer bepleit 
naar analogie van de Verzekeringskamer. 

Commissariaten 

.421 Een wettelijke regeling dient het aantal commissariaten 
dat door 66n persoon kan worden vervuld te beperken en de 
spreiding ervan ie bevorderen. 



Werknomors-oresontatie 

JJ Do h000rdeling van de representativiteit van werknemers- 
organisaties dient aan getalscriteria binnen het functionele 
kader plaats te vinden. 

Er dient een v7ettelijk verbod op het contractueel over-
eengekomen verplichte lidmaatschap to komen. 

J Instellingen die taken verrichten vdob zowel georgani- 
seerden als ongeorganaseorden 2  dienen deze taken te bekosti-
gen uit heffingen over allen9 waarop zij gericht zijn. Het is 
gewenst ,  dat deze instellingen onafhankelijk zijn van de groe-
peringen van georganiseerden, 
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