
februari 1970 - 3e jaargang no.5 

CONGRESDEMOCRAAT 
Met het Amsterdamse Congres nog vers in het geheugen en midden in de 
voorbereidingen van de verkiezingen van 18 maart ontvangt U hierbij alweer 
de eerste stukken voor het Aprilcongres in Rotterdam. De grote hoeveel
heid te behandelen onderwerpen maken het noodzakelijk meer dagen te ver
gaderen. · Om meer dan een reden wordt dit een belangrijk congres. 
Niet alleen in verband met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkie
zingen, maar ook en vooral in verband met de uitvoering van de in Amster
dam aangenomen moties. De verdere uitwerking van ons landelijk program
ma is van belang voor het Beleidsplan. 
Ik hoop dan ook op een grote deelname aan dit naar alle waarschijnlijkheid 
laatste programmacongres v66r de kamerverkiezingen van 1971. 

J. Beekmans, 
voorzitter. 

DERDE KAMER IN ENSCHEDE 
De zeven fractieleden in de Tweede Kamer zijn op zaterdag 7 maart in de 
Twentse Schouwburg, Langestraat 49 in Enschede. Van 11.00 uur af zullen 
zij vragen beantwoorden en informatie geven over hun werk in de Tweede 
Kamer en de standpunten van D'66 toelichten. 
Deze bijeenkomst, uiteraard openbaar, is reeds enige malen gehouden. In 
Utrecht, Eindhoven en Amsterdam was de belangstelling voor deze "3e ka
mer" aanzienlijk. Ook ditmaal verwachten wij veelleden van D'66 en in de 
politieke geihteresseerden in Enschede. 
De weg door Enschede zal met borden worden aangegeven. 
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I TOELICHTING 
OP HET CONGRES~ 

Het congres is een Algemene Ledenvergadering. Het heeft het karakter 
van een 

Programmacongres 

d. w. z. dat het in hoofdzaak ten doel heeft ons politiek programma aan te 
vullen, te verbeteren en te moderniseren. Dit soort congres is op gezette 
tijden nodig om "Het politiek program periodiek aan te pas sen aan de zich 
wijzigende normen en omstandigheden" (preambule program, pag.1). De 
voorstellen die aan de orde zullen komen vindt U in hoofdstuk V van deze 
extra-congres-D'emocraat. 
Voor de onderwerpen die Uw speciale belangstelling hebben, raden wij U 
aan de rapporten van de werkgroepen te bestellen, die aan de programma
voorstellen ten grondslag liggen. Ze zijn in de tekst vermeld, en a f 1,
per stuk verkrijgbaar bij het sekretariaa t. 

Toelichting op het indienen van amendementen 

De in te dienen amendementen hebben aan de volgende technische eisen te 
voldoen: 
1. Zij dienen GETYPT te zijn. 
2. Het papier dient maar aan EEN ZIJDE getypt te zijn. 
3. Indien meerdere amendementen worden ingediend moet er voor ieder 

nieuw onderwerp een nieuw APART PAPIER genomen worden met dui
delijke vermelding (bovenaan de blz.) bij welk hoofdstuk het hoort. 

4. Ieder amendement in 3-VOUD op te sturen. 
5. Ruime marge en 1~ spatie. 
6. Amendementen indienen door 5 D'66 !eden of moeten behandeld zijn op 

een Afd. vergadering (ondertekend dan door de secretaris van de af
deling. 

7. Amendementen dienen v66r 13 maart 1970 opgezonden te wor
den aan Secretariaat D'6il;"" Keizersgracht 576 te Amsterdam, 
met op de enveloppe duidelijke vermelding AMENDEMENT. 

8. Amendementen die aan deze voorwaarden NIET voldoen, kun
nen niet in behandeling worden genomen. 

Sectievergaderingen 
De taak van deze is, alle ingekomen amendementen en alternatieven te 
beoordelen of ze van voldoende interesse zijn om tot de plenaire zitting 
op zondag te worden toegelaten. Op de sectievergaderingen worden ook in 
een gezelschap van deskundigen en speciaal geinteresseerden, en met 
medewerking van !eden van de programmacommissie die op iedere sectie
vergadering aanwezig zullen zijn, de formulering en vormgeving van de 
voorstellen vervolmaakt. Het plenum behoort zich tot de politieke keuze 
te beperken. Terwijl op de sectievergadering een ieder zal willen deel
nemen aan de (soms) diepgaande discussies, in de plenaire zitting zal 
door tltln voorstander en tltln tegenstander van een voorstel een resumtl 
van de argumenten worden gegeven, waarna stemming kan volgen. 

II AGENDA 
Vrijdagavond 3 april 

Aanvang: 19.00 uur 

Alleen sektievergaderingen (tot ongeveer 22. 00 uur). 
Waarschijnlijk worden op deze avond de sekties LAND
BOUW en ECHTSCHEIDING behandelt; tevens kan de be
spreking van de voorstellen tot verandering en aanvul
ling van het Huishoudelijk reglement besproken worden. 

Zaterdagmorgen 4 april 
Aanvang: 10. 00 uur: Openingsrede Voorzitter D'66. 

10.30 uur: Benoeming notulen- en stemcommissie. 
- Jaarverslag penningmeester en verslag kas

commissie. 
- Verkiezing nieuw Hoofdbestuurslid 

11. 00 uur: sektievergaderingen 
13.30 uur: Algemene lunchpauze 
14. 00 uur: vervolg sektievergaderingen 
15.30 uur: Aanvang plenaire discussie over Tussenbalans 

BELEIDSPLAN 
17. 30 uur: Einde 2e congresdag 

/ 
In de a vonduren organiscert de Afdeling Rotterdam een 
(bip ?) feest met een cabaretgedeelte. Alleenstaanden, 
echtparen en vriendenparen zijn van harte welkom. 

Zondagmorgen 5 april 
11.00 uur: aanvang plenaire gedeelte 
13.30 uur - 14.15 uur: lunchpauze 
14. 15 uur: vervolg plenaire zitting 

Getracht zal worden in de ochtenduren voor liefhebbers de mogelijkheid 
tot kerkgang te organiseren. In ieder geval is er tot 11. 00 uur tijd voor 
uitgetrokken. 

Het Congresreglement zal in de volgende DEMOCRAA T verschijnen. 

Ill ALGEMENE INLICHTINGEN 

1 Plaats 
Caf(l-Restaurant "Lommerijk". Straatweg 99, Rotterdam-12. (Hillegers
berg). 

2 Bereikbaarheid 
Per trein rijden tot station Noord. (Eventueel overstappen op station 
C. s·. ). Van station Noord nog slechts een korte wandeling. De uitgang 
van station Noord ligt n.l. aan de Straatweg. 
Per auto uit richting: 
a. Den Haag. Bij Kleinpolderplein (einde Rijksweg) links aanbouden. Via 

Kanaalweg en Gordelweg doorrijden tot kruising met Bergweg. Daar 
links afslaan en onder het spoorwegviadukt (Station Noord) naar Straat
weg. 

b. Utrecht. Aan einde Rijksweg rechtsaf (richtingaanwijzer Hillegers
berg). Via Terbregseweg naar Molenlaan. Aan het einde van de Molen
laan linksaf via Grindweg, Bergse Dorpsstraat naar Straatweg .. 

c. Dordrecht. Via Van Brienenoordbrug recht door langs Alexanderstad 
tot aan de laatste afrit. Na deze afrit invoegen verkeer uit Utrecht en 
kort daarna rechts afslaan (richtingaanwijzer Hillegersberg). Zie 
verder onder Utrecht. 

3 Parkeren 
Lommerijk beschikt over een ruim eigen parkeerterrein. 

4 Kontaktadres 
J. Roos, Schiebroeksesingel 4, Rotterdam-12. Tel. 010-22.67.94. 

5 Overnachtingen 
Uw wensen, met vermelding van Uw voorkeur, gaarne tijdig kenbaar makel 
aan bovengenoemd adres. 
(Bij voorkeur schriftelijk). 

6 Creches 
Slechta bij voldoende deelname zal naar een mogelijkheid worden uitgezlen. 
Aanmeldingen (bij voorkeur schriftelijk) aan bovengenoemd adres. Gaarne 
tijdig. 

7 Feest 
Op Zaterdagavond, 4 april (ook in Lommerijk) enige gezellige ontspanning 
onder een dansje en een praatje etc. De afd. Rotterdam heeft een kabaret
groep uitgenodigd om deze avond op te luisteren. 

8 Entreeprijzen 
f 15,-: Noord-Holland (beneden Noordzeekanaal), Zuid-Holland, Utrecht. 
f 10,-: Gelder land, (minus Achterhoek) Brabant, Zeeland (minus Zeeuws-

Vlaanderen), Noord-Holland (boven Noordzeekanaal). 
f 5,-:RestvanNederland. 
Reduktieregeling voor scholieren, studentcn en dienstplichtige militairen 
(beneden de rang van Vaandrig): f 5,-. 
Opgave op strook (achterkant Democraat) aan Postbus 1966 te Amsterdam. 
Entreegelden overmaken op gironummer 130. 49.00 van penningmeester 
D'66. 
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V VOORSTEL TOT WIJZIGING 
EN AANVULLING VAN HET 
HUISH. REGLEMENT 
hoofdstuk IX 

NDIDAATSTELLING TWEEDE KAMER 

RAAGPUNTEN VOOR REGLEMENT 

commissie die op het vorige congres is belast met het voorbereiden 
'n voorstellen voor de regeling die binnen D'66 zal moe ten gelden voor 

kandidaatstelling voor de Tweede Kamer-verkiezingen is tot de con
·usie gekomen dat aan de ledenvergadering een aantal belangrijke vragen 
r beslissing na een open discussie moe ten worden voorgelegd, voorda t 
n zinvolle behandeling van een uitgewerkt voorstel mogelijk is. Door 
ze scheiding van grondslagen en uitwerking kan naar de mening van de 
~mmissie een betere besluitvorming worden bereikt. De vragen zijn 
ueronder met enige toelichting op de keuzemoge!ijkheden weergegeven. 

~beslissing over personen of zaken wordt bepaald door: 
tide privll-opvattingen van de stemgerechtigden; 
lide wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt. 
le invloed van het onder a) genoemde is terecht, want dat is de essen tie 
ijn de democratie. De methode van beslissen is echter medebepalend 
mor de uitslag van de beslissingen. Daarom vooral is de wijze waarop de 
~sluitvorming plaatsvindt uiterst belangrijk. Hoewel de regeling van de 
landidaatstelling voor de Kamer een nogal technische materie is, wilde 
~mmissie het praktische en politieke belang van de hier aan de orde zijn
~grondslagen voor deze regeling onderstrepen. De technische toelich-
jng is slechts bedoeld ter bevordering van een meer fundamentele dis
~ssie. 

lie commissie is samengesteld uit !eden met zeer uiteenlopende en dik
tijls uitgesproken voorkeuren. Zij hoopt erin geslaagd te zijn de belang
tijkste vragen te stellen en deze vragen zo duidelijk en objectief mogelijk 
toe te lichten. Volledigheid kon echter niet worden nagestreefd en 100% 
oojectiviteit was uiteraard niet mogelijk. 
1\> de gebruikelijke wijze kunnen door de indiening van amende men ten 
mdere fundamenteel geachte vragen worden toegevoegd. 

1\> basis van de uitspraken over en naar aanleiding van de vraagpunten 
ml het hoofdbestuur een reglementsvoorstel ter behandeling in het eerst
•olgende congres laten uitwerken (tenzij vervroegde verkiezingen dit on
nogelijk maken, zie vraag 8). 

Vraag 1: Moet de lijsttrekker door middel van een aparte verkiezing wor
len aangewezen, of moet degene die bij de stemming over de rangorde 
ijQ de kandidaten 1-60 als eerste kandidaat verkozen word! automatisch 
lijsttrekker worden? 

loelichting: De vraag kan gesteld worden of men aan de lijsttrekker 
mdere eisen wil stellen dan aan de overige kandidaten. Te denken vall 
lan eisen betreffende karaktereigenschappen, uiterlijk, wijze van optre-
~n in het openbaar en voor de televisie etc. Word! deze vraag bevestigend 
~ntwoord dan ligt het voor de hand de lijsttrekker apart te verkiezen, 
lit die kandidaten die zich voor lijsttrekker beschikbaar stellen. 
1\>gemerkt moet worden dat door de manier van verkiezen van groepen 
~rsonen die binnen D'66 wordt gehanteerd, nl. de "methode van den 
Berg", het mogelijk is dat op de eerste plaats iemand komt die niet be-
reid is lijsttrekker te worden; ook is het mogelijk dater iemand op de 
eerste plaats komt die weinig le voorkeurstemme11 heeft behaald maar 
tel veel 2e en verdere voorkeuren. 

Vraag 2: Hoe is Uw volgorde van voorkeur voor de (hieronder beschreven) 
O[llossingen 1 t/m 6? 

loelichting: Er dient te worden vastgesteld op welke wijze bij D'66 de 
kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zal worden 
vastgesteld. Een zestal basis-mogelijkheden wordt hieronder genoemd. 
Bij elke besluitvorming zijn er een aantal vragen (faktoren) en een aantal 
O[llossingen. Aan elk der vragen (faktoren) kan een bepaalde gewichtsfak
~r (prioriteit) worden toegekend. Meestal werken een aantal van de fak
~ren elkaar tegen, zodat ieder op grond van zijn priv~ prioriteitenkeus 
bepaalde wenselijkheden moet Iaten vallen terwille van andere wenselijk
beden die hij belangrijker acht. 
Elk stelsel van antwoorden op vragen (faktoren), met een bepaalde onder
linge verhouding der gewichtsfaktoren (prioriteitenvolgorde), !evert een 
!lllossing (met nog nader uit te werken details). Bij andere gewichtsfak
~ren luidt de oplossing dus anders. 
lnprincipe kan net zo goed gestemd worden over de vragen als over de 
oplossingen. Uit praktische overwegingen verdient het echter de voorkeur 
om te stemmen over de oplossingen; waarbij men zich dient te realiseren 
datelke oplossing een verwerking is van een bepaalde prioriteitenkeuze 
met betrekking tot de vragen (faktoren). Onderstaande tabel kan een nut
tlg hulpmiddel zijn voor het kiezen van een oplossing. 

Faktoren: 

Oplossingen: 

1. Aileen ALV 

2. ALV na landelijke 
voorverkiezing 

3. ALV na regionale 
voorverkiezingen 

4. Aileen landelijke 
voorverkiezing 

5. Steekproefver
gaderingen 

6. Steekproefver
gadering(en) na 
regionale voorver-

A 
Open 
deelne-
ming 

0 

0 

++ 

kiezingen 0 

Verklaring der tekens: 

B 
Ieder lid· 
iedere 
kandidaat 

+ 

++ 

c D E 
Me de- Gelijke Goede 
beslissen kansen fractie 

kandidaten 

0 

+ 

0 0 + 

++ ++ ++ 

+ + + 

++ deze faktor komt in deze procedure maximaal tot gelding (= zeer hoge 
priori teit) 

~ ~ tussenliggende gradaties 

-- deze faktor komt in deze procedure (vrijwel) niet tot gelding (= zeer 
!age prioriteit) 

N. B. Waar een 0 in de tabel staat is een uitwerking van de betreffende op
lossing mogelijk in positieve of negatieve richting. Zo kan b. v. in de geval
len waarin de ALV-beslissing wordt voorafgegaan door voorverkiezingen 
de mate van binding van de Algemene ledenvergadering (ALV) aan de re
sultaten van de voorverkiezingen van invloed zijn. 

Toelichting op de faktoren. 

A Open deelneming 
Deze faktor kan ook worden omschreven als "maximale inspraak door 
de gewone !eden", in die zin dat elk lid het recht heeft om zijn stem uit 
te brengen en ook iedere aanhanger. Enerzijds is dit "algemeen stem
recht" een onaantastbare verworvenheid van de democratie; anderzijds 
beweren sommigen dat het algemeen kiesrecht niet de gewenste mede
zeggenschap heeft gebracht en zelfs de meest effectieve marrier is om 
werkelijk medebeslissen door de basis te verhinderen en slechts de 
schijn ervan in stand te houden. Het is niet mogelijk om bij algemeen 
stemrecht iedere stemmer zoveel informatie te Iaten verwerken over 
iedere kandidaat dat zijn stemmen ook kiezen uit aile kandidaten kan 
zijn. 

B Ieder lid iedere kandidaat 
(Maximalisering van het actief kiesrecht). 

Deze faktor is te beschouwen als een nadere uitwerking van de vorige 
(open deelneming), omdat het hier niet alleen gaat om stemmen door 
iedereen, maar ook om de mogelijkheid om op iedere kandidaat te stem
men. 
Het gaat om ~~n kamerfractie die moet worden aangewezen. Iedere on
derverdeling van de kandida ten, ook een regionale, is in zekere zin 
willekeurig, en beperkt de mogelijkheden voor de kiezers en voor de 
kandidaten. 

C Medebeslissen 
Bij de faktoren A en B lag de nadruk op het stemmen, bij deze faktor 
echter op het beslissen, d. w. z. het kiezen op grond van uitgebreide in
formatie over alle kandidaten waarop gestemd kan worden. Het gaat 
hier om het vaststellen van de uitspraak (via objectieve, het algemeen 
kiesrecht van "~~n mens, ~~n stem" niet aantastende procedures), die 
zou zijn verkregen als iedereen werkelijk zou hebben kunnen kiezen. 

D Gelijke kansen kandidaten 
(Maximalisering van het passief kiesrecht). 

Er zijn verschillen in karakter, intelligentie, opvattingen, enz. tussen 
de kandidaten. D.H rechtvaardigt juist de keuze tussen de kandidaten 
die aan de !eden wordt gevraagd. Er zijn daarnaast verschillen in be
kendheid·, geldmiddelen, hoeveelheid beschikbare tijd in de periode 
voorafgaand aan de verkiezingen, en in de wijze waarop de voor D'66 
beschikbare tijd en geld wordt besteed. Sommige aktiviteiten leveren 
immers vee! meer bekendheid en populariteit op dan andere die even 
hard nodig zijn om de zaak draaiende te houden. D~ze verschi!len zou
den geen rol mogen spelen, ze zijn aileen te elimineren door aan de
genen die kiezen z6veel informa tie over aile kandida ten waaruit zij 
kunnen kiezen te geven dat de informatie die zij tevoren a! hadden over 
sommige kandidaten daartegenover in het niet valt. Verschillen in hoe
veelheid geld en tijd tussen de kandidaten zijn praktisch aileen weg te 
werken door een selectieprocedure die weinig geld en tijd van elk der 
kandidaten vergt in het stadium van de voorverkiezingen. Ook aan de 
kiezers moeten niet te hoge eisen worden gesteld in tijd en geld om 
zich over alle kandidaten waaruit zij kunnen kiezen grondig te informe
ren. 
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E Goede fractie 
Elk verkiezingssysteem waarbij in Mn ronde meerdere kandidaten 
moeten worden aangewezen brengt met zich mee dat de totaliteit der 
(hoog op de lij st) verkozenen allerminst in overeenstemming behoeft te 
zijn met de wensen van de kiezers ten aanzien van de te vormen frac
tie. In theorie is het ook bij het systeem van den Bergh mogelijk dat 
vrijwel ieder b. v. na van Mierlo als nr. 1 een bierbrouwer op de twee
de plaats zet; ervan uitgaande dat de anderen dat wel niet zullen doen 
zodat het risico groot is dater wElElr geen bierbrouwer in de fractie zal 
zitten. Het gevolg is dan dater een fractie komt bestaande uit van 
Mierlo plus 17 bierbrouwers wat vermoedelijk strijdig is met de be
doeling van elke kiezer. 
Dit probleem (dat in minder extreme vorm een grote rol kan spelen) is 
onoplosbaar, tenzij: 
of slechts ElEln kandidaat door de !eden wordt gekozen, en deze zijn 
eigen team aanwijst (welke mogelijkbeid is weggelaten bij de oplossin
gen, omdat de commissie niet verwacht dat daarvoor vee! voorstanders 
zijn); 
Of de !eden en aanhangers de kandidatenlijst vaststellen in een aantal 
kiesronden. 
Het systeem van den Berg met ElEln ronde garandeert dat een groep die 
een kwart der stemmen achter zich heeft, ook minstens een kwart der 
verkiesbare plaatsen verkrijgt; dat voordeel gaat weer verloren bij 
het kiezen in ronden waarbij telkens een aantal kandidaten wordt aan
gewezen. 

Toelichting op de oplossingen 
Er is aangenomen dat in alle gevallen: 
a. gestemd wordt volgens het systeem van den Bergh; 
b. waar voorverkiezingen gevolgd worden door een tweede ronde (ALV of 

steekproefvergadering), de tweede instantie binnen vrij nauwe grenzen 
gebonden is door het resultaat van de voorverkiezingen; 

c. onder een steekproefvergadering wordt verstaan een vergadering ver
kregen door een aselecte steekproef uit alle !eden en aanhangers; 

d. in de gevallen waarbij de ALV betrokken is de mogelijkbeid tot presen
tatie ook in voldoende mate aanwezig is (b. v. een halve congresdag); 

e. een lijst van in totaal ongeveer 60 kandidaten nodig en voldoende is. 

1. Alleen de ALV beslist over de kandidatenlijst. 

De ALV kiest uit alle kandidaten de nrs. 1 (hij aparte lijsttrekkerver
kiezing: 2) tot 60 in volgorde. 

2. ALV na Mn landelijke voorverkiezing. 

Uit ElEln landelijke voorverkiezing resulteert een lijst van kandidaten in 
de volgorde 1 (2) tot 60. Vervolgens kiest de ALVin enkele stemniingen, X. 
bijvoorbeeld als volgt: 
- uit de nummers 1 - 10 van de voorverkiezingenuitslag de nummers 

1 - 10 in definitieve volgorde; 
- uit de nummers 11 - 30 van de voorverkiezingenuitslag de nummers 

11 - 30 in definitieve volgorde; 
- de lijst wordt aangevuld (nrs. 31 - 60) in de volgorde van de voor

verkiezingenuitslag voor deze nummers. 

3. ALV rta regionale voorverkiezingen. 

Het hoofdbestuur verdeelt volgens een nader te regelen methode de 18 
kieskringen in kieskringgroepen; Binnen elke kieskringgroep vindt een 
voorverkiezing plaats. De ALV stelt de definitieve volgorde vast van 
de bijdeze verkiezingen hoogstgeplaatsten, en daarna groepsgewijs de 
volgorde van de lager geplaa tsten. 

4. AllMn landelijke voorverkiezingen. 

In Mn landelijke voorverkiezing worden de nummers 1 (2) tot 60 direct 
in volgorde gekozen. 

5. AllMn steekproefvergaderingen. 

In steekproefvergaderingen worden de kandidaten in de volgorde 1 (2) 
tot 60 gekozen. 

6. Steekproefvergadering(en) na regionale voorverkiezingen. 

Het hoofdbestuur verdeelt de 18 kieskringen volgens een nader te 
regelen methode in kieskringgroepen; binnen elke kieskringgroep vindt 
een voorverkiezing plaats. Een of meer steekproefvergaderingen stel
len de definitieve volgorde vast van de bij deze verkiezingen hoogstge
plaatsten, en daarna groepsgewijs de volgorde van de lager geplaatsten. 

N. B. de lijstvorm 4 met regionale nummers 2 (zie vraag 6) is alleen ver
enigbaar met een oplossing met regionale voorverkiezingen (oplossingen 
3 en 6). 

Vraag 3: Stemadvies. 

a. Acht U een sternad vies aan de !eden in principe wel of niet gewenst? 
b. Zo ja, advies van de fractie (alleen dan wel met Mn van de volgende 

mogelijkbeden gecombineerd? 
c. Idem: hoofdbestuur? 
d. Idem: werkgroepen? 
e. Idem: afdelingen en regio' s die dit will en? 
f. Idem: alle !eden die dit willen? 

Toelichting: Het voordeel van adviezen is dat ze bijdragen tot de menings
vorming van de kiezer, in het beste geval zelfs tot diens objectieve infor
matie en tot een goede fractie; daar staat tegenover de mogelijkheid van 
"vriendjespolitiek", zelfs indien niet bewust nagestreefd. Over het voor 
en tegen zal bij de verschillende mogelijkbeden (b t/m fen hun combina
ties) verschillend worden gedacht. 

Vraag 4: (indien Mn of meer van de punten b t/m f van vraag 3 zijn aan
vaard:). Moet deze combinatie inderdaad advies uitbrengen? 

Toelichting: Deze vraag is alleen opgenomen om de zekerheid te hebben 
dat de combinatie die resulteert uit de stemming over de afzonderlijke in
stanties inderdaad door de meerderheid wordt gewenst. 

Vraag 5: Moet van iedere kandidaat geeist worden dat hij de p!aats waarop 
hij binnen D'66 verkozen wordt en zijn eventueel daaruit voortvloeiende 
benoeming tot kamer lid accepteert? 

Toelichting: Deze vraag is alleen bedoeld voor een benoeming binnen een 
half jaar na de kamerverkiezingen. 
Het voordeel van het opnemen op de lijst van kandidaten die geen werke
lijke kamerkandidaat zijn is dat mensen met een zekere bekendheid bij be
paalde groepen kiezers stemmen voor de partij kunnen trekken, ook wan
neer het niet hun bedoeling is om werkelijk in de Kamer te komen. Boven
dien komen aldus meer mensen voor de staarten van de lijsten beschikbaar 
(omdat ook mensen met een minder directe ambitie kunnen meedoen zon
der groot "risico"), wat bij een mogelijk gering aanbod van belang zou 
kunnen zijn. 
Nadelen van het systeem zijn: 
1. de interne verkiezingsuitslag moet gecorrigeerd worden, wat nadere 

regelingen nodig maakt en een minder fraaie indruk wekt; 
2. in verschillende situaties kan een groot dee! van de reserve toch in ac

tie moeten komen; de kans op bedankjes moet dan niet te groot zijn, 
anders zou de reserve nodeloos groot moeten worden; 

3. op de lijst plaatsen van mensen die in werkelijkbeid geen kandidaat zijn 
kan worden opgevat als een vorm van kiezersbedrog; 

4. de ongelijksoortigheid der kandidaten ("we! of niet verkiesbaar") brengt 
een vertroebelend element in de interne verkiezingen voor de "echte" 
kandida ten, waar het in de eer ste plaa ts om gaa t. 
Bij de huidige electorale verwachtingen hebben we uiteraard geen op
vulling van de lijst nodig, in tegendeel, er moeten meer kandidaten be
schikbaar zijn dan op Mn lijst mogen. 
Op het oprichtingscongres is indertijd besloten dat ieder die op de kan
didatenlijst staat zijn eventuele benoeming dient te aanvaarden. Daarna 
is alleen voor de verkiezingen van 1967 de uitzondering gemaakt dat 
deze verplichting alleen zou gelden voor de eerste 15 p!aatsen. 

Vraag 6: Hoe is Uw volgorde van voorkeur voor de (hieronder beschreven) 
5 a!ternatieve wijzen van indelen van de officiiile kandidatenlijsten? 

Toelichting: De kandidaatstellingsprocedure binnen D'66 zal uiteindelijk 
moeten uitmonden in het opstellen van een aantal officiele kandidatenlijst· 
en waarover de in de volgorde 1 - 60 gekozen kandidaten worden verdee!d. 
Het congres te Arnhem (dec. 1968) heeft zich uitgesproken voor een zo 
uniform mogelijke opzet van de kandidatenlijsten. Uitkomen met Mn Jande· 
lijk uniforme lijst werd niet verantwoord geacht omdat een aanta! van 30 
kandidaten i. v. m. eventuele verkiezingssuccessen en met de noodzaak 
om over voldoende reserve te beschikken niet toereikend is. 
De uitgangspunten die te Arnhem als motleven gegolden hebben zijn: 
a. duidelijkheid voor de kiezers wie er voor D'66 in de Tweede Kamer 

zal komen, 
b. een zo groot mogelijke en gelijke kans om via voorkeurstemmen, zo-

a!s bij wet geregeld, verkozen te worden. 

Nederland is verdeeld in 18 kamerkieskringen. Een partij die over het 
gehele land aan de verkiezingen wenst dee! te nemen moet in iedere kies
kring een kandidatenlijst indienen. Deze lijsten mogen geheel gelijkluidend 
zijn, ze mogen ook gedeeltelijk of geheel van elkaar verschillen. Het 
maximale aantal kandidaten per lijst bedraagt 30. Voor het bepalen van 
het aantal zetels dat ElEln partij heeft behaald worden de stemmen op alle 
lijsten van die partij uitgebracht bij elkaar opgeteld. 
Voor het bepalen of en wie er voldoende voorkeurstemmen heeft behaald 
om verkozen te worden, worden de op dezelfde kandidaat uitgebrachte 
stemmen alleen dan bij elkaar opgeteld indien deze kandidaat op gelijk
luidende lijsten voorkomt. Een groep van gelijkluidende lijsten wordt n.l. 
als Mn lijst beschouwd. Op het ogenblik komen kandidaten in aanmerking 
om via voorkeurstemmen in de Kamer te komen als zij een aantal stem
men behaald hebben dat ligt hoven de helft van de lijstkiesdeler. De 
grootte van de lijstkiesdelers is sterk afhankelijk van het aantal groepen 
van gelijkluidende lijsten waarmee een partij uitkomt. (In 1967 kwam de 
KVP uit met 4 lijstengroepen, de lijstkicsdelers varieerden van 41.000 
tot 45. 000; de PvdA, 6 lijstengroepen, 41. 000 - 50. 000; de VVD, 18 ver
schillende lijsten, 26.000- 62.000. ). Bij de kamerverkiezingen in 1967 
behaalden van de D'66 kandidaten Mn kandidaat ruim 3500, Mn kandidaat 
ruim 2200, en twee kandidaten ongeveer 1700 voorkeurstemmen; de an
deren minder dan 500. De wijze waarop de verkiezingscampagne door de 
partij gevoerd wordt kan echter het uitbrcngen van voorkeurstemmen 
stimuleren. 
Heeft een kandidaat het vereiste aantal voorkeurstemmen behaald dan is 
toch niet zeker of hij verkozen zal worden. Na de kandidaten die recht
streeks de lijstkiesdeler hebben behaald komen n.l. eerst in aanmerking 
die kandidaten die door stemoverdracht de lijstkiesdeler behalen. Heeft 
meer dan Mn kandidaat op een lijst het vcreiste aantal voorkeurstemmen 
behaald dan zal over het algemeen slechts ElEln van hen in aanmerking ko
men, de andere(n) zal (zullen) dan geplaatst worden als eerste plaatsver
vanger(s). 
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Bij de Tweede Kamer is op het ogenblik een wetsontwerp in behandeling 
m. b. t. vergroting van het effect van de voorkeurstem. Daarin wordt voor
gesteld de "voorkeurdrempel" te verlagen tot ± van de lij stkiesdeler en 
de kandidaten die het vereiste aantal stemmen hebben behaald te rang
schikken direct na de kandida(a)t(en) die rechtstreeks de lijstkiesdeler 
behaalde(n). 

Mod ellen 

1. Volledige gelijkheid van een zo 
groot mogelijk aantal lij sten: 
17 lijsten waarop de kandidaten 
1-30 staan, 1 reservelijst waarop 
de landelijke lijsttrekker als nr. 1 
staat, verder de kandidaten 31-59. 

2. Volledige gelijkheid van 15 lijsten, 
waarop de kandidaten 1-30 staan, 
3 reservelij sten waarop bovenaan 
staan de kandidaten 1-20, de kan
didaten 31-60 worden over de laat
ste 10 plaatsen van de reserve
lijsten verdeeld. 

3. Zo klein mogelijk aantal verschil
lende lijstengroepen: 2 lijsten
groepen, beide aangevoerd door 
de landelijke lij sttrekker, op de 
lij sten van de ene groep verder de 
even kandida ten op de lij sten van 
de andere groep verder de oneven 
kandidaten. 

4. Een groter aantallijstengroepen 
(b. v. 6), met per lijstengroep een 
verschillende nr. 2, en met meer 
kandidaten (24) die op alle lijsten 
voorkomen. 

5. Zo groot mogelijke gelijkheid van 
alle lij sten: op alle lij sten de kan
didaten'1-28, de laatste 2 plaatsen 
op de 18 ver schillende lij sten wor
den bezet door de kandidaten 
29-64. 

Commentaar 
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Vergelijkende waardering van de 5 modellen aan de hand van de 2 uitgangs
punten, waarbij de commissie zich de vrijheid heeft veroorloofd om ook 
mo:lel 4 als mogelijkheid op te nemen mede op grond van andere overwe
gingen dan de hoven genoemde uitgangspunten. 

I.a. De eerste 30 kandidaten staan op het stembiljet van het overgrote 
deel der kiezers, n.l. bij 98% als Zeeland als reserve-kieskring 
wordt gekozen. Nemen we met minder kandidaten genoegen, b. v. 
55, dan kunnen de nrs. 1-5 hoven aan de reservelijst worden ge
plaatst. 
Wie de door D'66 behaalde zetels zal bezetten wordt niet door lotingen 
beinvloed. 

b. Voor de eerste 30 kandidaten is de mogelijkheid om via voorkeur
stemmen in de Kamer te komen gelijk en vergeleken met de andere 
modellen het grootst. Voor de kandidaten 31-59 is deze mogelijkheid 
praktisch gezien afwezig. 
Voor 98% van de kiezers is de mogelijkheid dat hun eventuele voor
keurstem effect heeft vergelijkenderwijs het grootst. Voor 2% van de 
kiezers is deze mogelijkheid afwezig. 

2.a. De eerste 20 kandidaten zijn over het hele land "bekend", de nrs. 
21-30 bij 90% der kiezers als Zeeland, Drente en Friesland de re
serve kieskringen zijn. Tot en met 20 zetels geen invloed van lo
tingen. 

b. "Voorkeurstemmen-effect11 voor de eerste 30 k.andidaten en voor 90% 
der kiezers gelijk en iets minder groot dan bij model 1, voor de kan
didaten 31-59 en voor 10% der kiezers afwezig. 

3. a. Over het hele land is de lijsttrekker "bekend" en de helft van de kan
didaten die verkozen zullen worden. De kiezers hebben hierdoor geen 
overzicht over de samenstelling van de toekomstige fractie. 
Door loting wordt bepaald wie de laatste zetel zal bezetten. 
Nemen we met minder kandidaten genoegen, b. v. 55, dan kunnen de 
nrs. 1-5 hoven aan beide lijstengroepen staan, doch wordt de invloed 
van lotingen groter. 

b. Het "voorkeurstemmen-effect" is voor alle kandidaten en alle kiezers 
gelijk, voor de eerste 30 kandidaten en voor 98% van de kiezers 2 x 
zo klein als bij model 1. Alleen bij dit model hebben de kandidaten 
31-59 enige kans op verkiezing door voorkeurstemmen. 

4. a. De eerste 24 kandidaten zijn over het hele land ''bekend". 
Tussen de 12 en 24 zetels geen invloed van lotingen. 

b. Het "voorkeurstemmen-effect" is voor alle kandidaten en alle kiezers 
ongeveer gelijk, doch praktisch nihil. 

5.a. De eerste 28 kandidaten zijn over het hele land ''bekend". 
Tot en met 28 zetels geen invloed van lotingen. 

b. Het "voorkeurstemmen-effect" is praktisch gezien nihil. 

Vraag 7: Aanmeldingstermijn. 

a. Wanneer moet de aanmeldingstermijn voor de kandidaten sluiten: 
2 maanden of tenminste 4 maanden voor de (eerste) interne verkiezing? 

b. Indien tenminste 4 maanden: 4 of 6 maanden? 

Toelichting: Vroege sluiting betekent langere tijd voor interne verkiezings
campagne, voor informatie, presentatie en discussie. Tegenover dit voor
deel staat dat een lange tijd van "voorhangen" voor de betrokkenen mis
schien niet prettig en in een enkel geval wellicht nadelig is. Bij vroege 
sluiting zullen enkelen zich mogelijk later terug (moeten) trekken door 
nieuwe ontwikkeling van politieke of persoonlijke aard, en mogelijk enkele 
anderen, die dat later nog wei zouden kunnen of willen, zich niet meer 
kunnen opgeven; de situatie wordt op een vroeg tijdstip a. h. w. bevroren. 

Vraag 8: Kan het hoofdbestuur zich gemachtigd weten om strikt op basis 
van de hiervoor door het congres gedane uitspraken een regelin,g te Iaten 
uitwerken die automatiscli bii:taeii.de Kracht krijgt in het geval dat door 
vervroegde verkiezingen de ALV zich niet tijdig over deze uitwerking kan 
uitspreken? 

Toelichting: Het enige alternatief is dat het reglement-1966 zal worden 
toegepast (opgenomen in de congresdemocraat van december 1969); dit 
reglement is in de huidige si tua tie en ook principUiel weinig aantrekkelijk. 
Wanneer (voorlopig) geen vervroegde verkiezingen plaatsvinden zal het 
uitgewerkte voorstel normaal op de eerstvolgende ALV worden behandel; 
de vraagpunten zijn in de eerste plaats voor een dergelijke gang van zaken 
bedoeld, maar in geval van nood zouden ze ook gebruikt kunnen worden 
voor de opstelling van een reglement voor Mn keer dat (noodgedwongen) 
niet door een ALVis behandeld. 

POLITIEK 
VOOR DE BOEKENPLANK 

Albert Hahn 
Koos van Weringh heeft over de politieke kunstenaar Albert 
Hahn (1877-1918) een monografie geschreven die uiterst 
zorgzaam moet worden doorgenomen. 
Financiele steun van het NVV, het Prins Bernardfonds en 
de Centrale Levensverzekeringsmaatschappij maakten het 
mogelijk dat deN. V. Arbeiderspers die hoek voor zestien
vijftig kan leveren. Geen geld voor een werk da t onbeken
de tekeningen beva t en briefwisselingen met Troelstra, 
Roland Holst en Wibaut. 
Koos van Weringh heeft goed werk verricht. Zijn medede
ling in De Volkskrant een boekje te willen schrijven over 
het verschijnsel politieke karikatuur in het algemeen mag 
niet bij een mededeling alleen blijven. 

Politieke politiek 
Prof. dr. F. Hartog heeft in "politieke politiek" een ana
lyse gegeven van de politieke verhoudingen in Nederland. 
Op de achterzijde van zijn hoek, voor 2;even-vijftig een 
uitgave van H. F. Stenfert Kroese N. V. in Leiden, zegt de 
auteur dat hij dit heeft gedaan omdat hij meent dat bij ve
len inzicht op dit punt ontbreekt als zij hun politieke keuze 
bepalen. 
Wie de auteur niet kent, moet het Algemeen Handelsblad 
maar eens opslaan. Daarin publiceert hij over economi
sche politiek. 



pagina G DEMOCRAAT februari 1970 

V PROGRAMMAVOORSTELLEN 

HOOFDSTUK Va - EUROPA 

Uit deze voorstellen zal, na amendering, het nieuwe EUROPAPROGRAMMA vastgesteld worden 

Voorstel subcommissie Europa 

4.4. De Europese integratie 
Doelstelling 
Uitgangspunt van de Europese politiek van D'66 is de status quo, zijnde 
de ihans bestaande machtsverhoudingen tussen Oost en West zowel in 
Europa als op mondiaal niveau. 
Doel van onze Europese politiek is de eenwording van Europa in een Con
federatie van West- en Oost-Europa. 

Motivering: Behalve de geografische is er de historische en culturele 
verbondenheid tussen Nederland en de andere Europese Ianden. Hieruit 
vloeit voor Nederland en de andere Europese Ianden een medeverantwoor
delijkheid voort voor elkaar, in concreto de opdracht tot: 
(intern) verzoening van West- en Oost-Europa: 

. antwoord geven op de schaalvergroting op geopolitiek, techno-
logisch en economisch gebied. 

Als deel van de wereld, die evenzeer door genoemde schaalvergroting 
wordt gewijzigd, hebben Nederland en de andere Europese Ianden even
eens een verantwoordelijkheid tegenover de overige Ianden, in concreto 
inhoudende de opdracht tot: 
(extern) . bevordering van vrede op veiligheid op mondiaal niveau; 

. hulpverlening aan de ontwikkelingslanden. 
Voor de vervulling van deze taken is een Verenigd Europa noodzaak, 
waarvoor de con-federatieve structuur voorshands de aangewezene lijkt. 

Middelen: De totstandkoming van dit Verenigd Europa wil D'66 bevorderen 
met name door een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een wijzi
ging langs vreedzame weg van de omstandigheden die tot handhaving van 
de status quo aanleiding (kunnen) geven. 

Toelichting: 

De huidige situatie in Europa wordt wezenlijk gekenmerkt door vier feiten: 
1) de deling van Duitsland; 
2) de overheersing van de Oost-Europese Ianden en de DDR door Rusland; 
3) de totstandkoming van een Economische Gemeenschap van Frankrijk, 

West-Duitsland, ItalHi en de Beneluxlanden; 
4) de Amerikaanse garantie ten O{:zichte van West-Europa via de NA VO. 

Als recent historisch gegeven is ten vijfde nog te memoreren het verkrij
gen van zelfstandigheid van de vroegere koloniale imperia der Europese 
Ianden. 

Zowel de deling van Duitsland als de overheersing van Oost-Europa - ge
volgen van de Tweede Wereldoorlog- worden door Rusland beschouwd als 
vuistpanden tegen de mogelijkheid van een bedreiging van Rusland door 
het Westen en met name door de Bondsrepubliek. Deze vuistpanden wor
den door de Russen veilig geacht bij handhaving van de status quo. 
Zelfs beperkte democratisering binnen het communistische maatschappij
beeld in een buurland wordt door Rusland nog als een bedreiging ervaren 
en zo mogelijk verhinderd, desnoods met geweld. 
Van een rechtstreeks ingrijpen door de West-Europese Ianden. ter sti
mulering van fundamentele wijzigingen, in de Oost-Europese Ianden moet 
dus worden afgezien, daar zulks tot een gewapend conflict zou kunnen lei
den. 

De mogelijkheden tot wijziging van de huidige situatie liggen allereerst 
bij de jongere genera ties in Rusland. Zij zijn- beHmgrijk feit- niet door 
de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerd en hebben- niet minder belang
rijk feit- meer oog voor de fouten van het communisme als politiek maat
schappelijk stelsel. Tenslotte zijn we welhaast bezeten van een diepge
worteld verlangen naar vrede. 
West-Europa's bijdrage tot wijziging van de huidige situatie kan er ter
zake in bestaan de contacten met Rusland - en vanzelfsprekend ook met 
de andere Oost-Europese Ianden - zoveel mogelijk, gecoordineerd, uit te 
bouwen via toeristische, sportieve, cu!turele, wetenschappelijke en eco
nomische samenwerking. (Voor de laatstgenoemde sector zou met name 
ook de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties als 
platvorm kunnen dienen). 

Positie NAVO 
Daar een mentaliteitswijziging via de jongere genera ties in Oost-Europa 
eerst op langere termijn vruchten kan afwerpen en het huidige regime, 
met name het Russische establishment, slechts respect voor macht heeft, 
dient de defensieve kracht van West-Europa voorshands op peil te worden 
gehouden resp. te worden gebracht; voorzo!ang zulks noodzakelijk is in 
het kader van de NA VO. 

Voor een echte vrede in Europa is het, zeker op de lange duur, nodig dat 
het Duitse vraagstuk tot een oplossing wordt gebracht. Een gedeeld land 
vormt in Europa een bron van onrust en een potentHile bron van oorlogs
gevaar; zulks temeer wanneer dat land in het hart van Europa is gelegen. 
De geschiedenis Ievert terzake voldoende bewijzen. 
De verdeling van Duitsland wordt echter door Rusland in stand gehouden 
om een eventuele wederopstanding van een gevreesde (ex-)vijand bij voor-

Voorstel Brinkhorst-Jacquet 

4.4. De Europese integratie 
Doelstelling 
Een zo groot moge!ijke Westeuropese politieke eenheid dient met name te 
worden nagestreefd om: 

I) een oplossing te vinden voor de "interne" sociale en economische 
vraagstukken in West-Europa; 

II) een eigen bijdrage te leveren tot de stabilisatie van de betrekking in 
Europa, waarbij met name van belang is dat West-Duitsland aan West· 
Europa verbonden blijft; 

III) een gemeenschappelijke houding te vinden t. o. v. de V. S. teneinde 
binnen het Atlantische bondgenootschap een zelfstandige plaats in te 
nemen; 

IV) een gemeenschappelijke inbreng te hebben in de militair strategische 
vraagstukken, zoals wapenbeheersing, non-proliferatie, ontwapening 
enz. 

Toelichting: 

a) Uitgangspunt vormt hierbij het feitelijk voortduren van de militair-poli
tieke oost/west tegenstellingen. Ondanks het toenemende verlangen naar 
politieke zelfstandigheid in Oost- en West-Europa zal de internationale 
verdeling van invloedssferen nog geruime tijd worden beheerst door het 
nucleaire machtsevenwicht tussen de V. S. en de S. U. 
De recente ontwikkelingen in Oost-Europa (Tsjechoslowakije, Breznjew
doctrine) tonen aan dat de S. U. op grond van ideologische machtspolitiek 
en veiligheidsoverwegingen duidelijk grenzen stelt aan het streven naar 
onafhanke!ijkheid door de Oost-Europese Ianden. Zonder te concluderen, 
da t door deze ontwikke!ingen een meer rechtstreekse bedreiging van de 
Europese veiligheid is ontstaan dan voorheen, betekenen zij we!, dat 
ook in West-Europa de noodzaak aanwezig blijft om aan de geintegreerde 
militaire structuur in de NA VO en aan de garantie van het Amerikaanse 
atoomwapen vast te houden. 

b) De aard van de huidige Oost- West betrekkingen, zoals deze worden be
invloed door de Sow jet-Unie, impliceert dus de noodzakelijkheid van bet 
voorlopig voorthestaan van de beide blokken, het Warschaupakt en de 
NA VO. Gehoopt moet worden dat het mogelijk zal blijken om dit op 
"militair lager niveau" te doen. West-Europa zal daarbij natuurlijker
wijze zijn plaats binnen de Atlantische samenwerking moeten vinden. 
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baat onmogelijk te maken. De hereniging van Duits!and kan dus aileen 
plaatsvinden wanneer de veiligheid van Rusland er op zijn minst genomen 
niet door word t verminderd. Een hereniging op confedera tieve grondslag 
in het kader van een Europese Con-feredatie- waarmede Rusland, gelet 
op het gestelde in de vorige zin, via hei Oost-Europese dee! ten nauwsie 
verbonden is - lijkt voorshands de enige ree!e mogelijkheid. De hercniging 
van Duitsland is derhalve geen voorwaarde tot maar s!uitstuk van de Euro-
pese eenwording. · 

4.41 De Europese Gemeenschap van de zes 
1. Uitvoering van de verdragsbepalingen inzake besluitvorming in de Raad 

(van Ministers) en inzake rechtstreekse verkiezing van de Vergadcring 
(Europees Parlement). Voorzolang de rechtstreekse verkiczing nog 
niet op Europees niveau plaatsvindt, dienen de Nederlandse afgevaardig
den rechtstreeks op nationaal niveau te worden gekozen. 

2. Eigen inkomsten van de Gemeenschap dienen gepaard te gaan met effec
tieve controle door het Europees Parlement. 

3. Consolidatie van hetgeen bij de verwezenlijking van de Gemeenschap is 
bereikt, voorzolang het onder 2. gestelde niet is gerealiseerd. Zodra 
dit we! het geval is, dient op sociaal en economisch gebied hct gcmccn
schappelijk beleid krachtig te worden uitgebouwd. 

Toelichting: 

Een der lidstaten, Frankrijk, blokkeert de uitvoering van de onder 1 ge
noemde bepalingen van het Verdrag van Rome. Om ontbinding van de Ge
meenschap te voorkomen, moet di t tijdelijk worden aanvaard, maar zodra 
dit mogelijk is, dienen de betreffende verdragsbepa!ingen tot uitvoering te 
komen. Tot dan' dienen de Nederlandse afgevaardigden rechtstreeks op 
nationaal niveau te worden gekozen. 
Het miljarden-budget van de Gemeenschap is aan geen enkele effectieve 
controle van het Europees Parlement onderworpen. Het is dus uit demo
era tisch oogpunt onaanvaardbaar dat in een zodanige situatie de Gemcen
schap over eigen inkomsten beschikt. 
Voorzolang de effectieve controle door het Europees Parlement niet is 
verwezen!ijkt, dient consolidatie van het bereikte plaats te vinden. Zodra 
- eventueel in etappen - de controle wordt verwezen!ijkt. dient het ge
meenschappelijk beleid met name op het gebied van de sociale, conjunc
tuur-, energie-, handels-, industrie- en landbouwstructuurpolitiek 
krachtig te worden uitgebouwd. 

VOORSTEL DIUNKHOHST- JAQUET 

4.41 De Europese Gemeenschappen 
(EEG. EGKS en EURATOM) 
Het beleid in de Europese Gemeenschappen dient op de volgende priori
teiten ie worden gericht: 

a) Inwendige versterking: uitbouw Gemeenschappelijke Markt tot econo
mischc unic. 

Toclichti_rl_g: 

De recente paritcitswijzigingen van de Franse franc en de Duitse mark 
hebben eens te meer aangetoond, dat handhaving van de gemeenschap
pl'lijkc markt een onmogelijkheid is zonder het gelijktijdig voeren van 
een gemeenschappelijk of a! thans sterk gecoordineerd sociaal econo
misch beleid. 
Dit geldt speciaal voor de volgende gebieden: 
- conjunctuurpolitiek en economische politiek op middellange termijn 

(economische groei, lonen en prijzen); 
- monetaire en financiele politiek (doe!: monetaire unie met Europese 

munteenheid); 
- energiepolitiek (gemeenschappelijk beleid ten aanzien van verschillen-

de energiebronnen, inclu sief kernenergie); 
- handelspolitiek (oostblok Ianden, China, Japan en "derde Ianden"); 
- landbouwstructuurpolitiek (plan Mansholt); 
- industriepolitiek (financiering advanced sience based industries, sub-

s.idies en onderzoek). 

Met name voor het voeren van een industriepolitiek en een Jandbouw
politiek zullen in toenemende mate eigen middelen van de Gemeenschap
pen nodig zijn. Financiele onafhankelijkheid vormt hoe Ianger hoe meer 
een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief functioneren van de 
Gemeenschappen. 
D'66 meent evenwel dat g.;.;n eigen middelen aan de Gemeenschappen 
kunnen worden toegekend zoiang het Europees Parlement nog niet met 
de vereiste budgetaire en wetgevende controlebevoegdheden is uitge
rust. 

b) Institutionele versterking 

Toe!ichting: 

Een efficiente en democratische besluitvorming in de Gemeenschappen 
is onmogelijk zonder dat de instellingen meer dan voorheen de institu
tionele spelregels van de verdragen volgen en voorts m. n. de bevoegd
heden van het Europese Parlement worden uitgebreid. 
In concreto betekent dit: 

I) betere denkwijze van de Raad m. n. door toepassing van de in 
het Verdrag van Rome voorziene procedure van beslissingen bij 
meerderheid van stemmen. 
Toe!ichting: 
Het z. g. Akkoord van Luxemburg van 1966 dient derhalve onge
daan te worden gemaakt. 

II) erkenning van de onafhankelijke positie van de Europese Commis
sie. 

III) vergroting van budgetaire en wetgevende bevoegdheden van het 
Europese Parlement. -

IV) directe verkiezingen voor het Europese Parlement. Om uit de 
reeds jarenlang bestaande impasse te geraken zullen deze per 
land moeten worden georganiseerd, zolang zij nog niet op 
Europees niveau worden gehouden. 
Toelichting: 
In navolging van recente Belgische en Italiaanse wetsontwerpen 
moet derhalve ook in Nederland te dien einde een antwerp van 
wet worden ingediend. 

c) Geografische uitbreiding 

Toelichting: 

De toetredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en met 
Denemarken, Noorwegen en Ier!and zullen zo spoedig mogelijk moeten 
beginnen. 
Van de zijde van de Gemeenschap zullen aan de kandidaat-leden de 
volgende voorwaarden moeten worden gesteld, uiteraard nadat deze 
door de huidige lidstaten zelf volledig zijn onderschreven: 

I) integrale aanvaarding van de Verdragen en de daarop gebaseer
de besluiten van de laatste tien jaar; 

II) bereidheid om mede te werken aan de versterking van de insti
tu tionele structuur van de Gemeenschap om te komen tot een 
werkelijk geintegreerde besluitvorming zoals hierboven onder 
b) is voorzien. 
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VOORSTEL SUBCOMMISSIE EUROPA 

4.42 a Samenwerking t.a.v. buitenlandse politiek 
en defensie, monetair beleid 
en wetenschappelijk onderzoek 

b Uitbreiding van de Europese Gemeenschap 

c Vorming van een West- Europese Federatie 

Om tot een hecht geintegreerd Europa te geraken is het noodzakelijk naast 
economische integra tie ook politieke integra tie te doen plaatsvinden; een 
integra tie die met name tot uitdrukking dient te komen op het gebied van 
de buitenlandse politick en de defensie. Voor wat betreft de vorm - een 
West-Europese Federatie - is de mate waarin hier het supra-nationalc 
element tot uitdrukking komt in het aanvangsstadium niet van doorslag
gevende betekenis. Bepalend is dat men het eens is over de doclcinden 
van het te voeren beleid, zijnde de Federatie dienstbaar te maken aan de 
eenwording van geheel Europa in vrede en veiligheid. 

a. Coordinatie in het kader van een permanent Comit~ van Ministers van 
het buitenlands beleid, de defensie, het technisch-wetenschappelijk 
onderzoek en het monetair beleid van de West-Europese Ianden. 

b. Uitbreiding van de Europese Gemeenschap van de Zes met de andere 
West-Europese Ianden. 

c. Vorming van een West-Europese Federatie. 

Toelichting: 

Voor een zo groat mogelijke evenwichtigheid van een Con-federatie van 
West- en Oost-Europa is een hecht geintegreerd West-Europa voorwaarde. 
Als eerste stappen op de weg hiernaar toe streeft D'66 het gestelde onder 
a. na. Hiermede dient niet te worden gewacht tot de Europese Economische 
Gemeenschap met de andere West-Europese Ianden is uitgebreid. Dit laat
ste dient overigens zo spoedig mogelijk plaats te vinden. 
Wanneer met betrekking tot de punten a. en b. zodanige voortgang is ge
maakt, dat aan de integra tie met name op politick gebied een structurele 
vorm kan worden gegeven, wil D'66 de oprichting bevorderen van een 
West-Europese Federatie waardoor met name het buitenlands beleid en 
de defensie (met inbegrip van / alternatief: met uitsluiting van de kern
wapens) zoveel mogelijk kunnen worden geintegreerd. 

4.43 De Europese Kernmacht 
De integra tie van de West-Europese defensie stelt mede de vraag naar de 
positie van de Engelse en Franse kernwapens. 
Er zijn terzake vier mogelijkheden: 
- voortbestaan als nationale kernmacht, 
-integra tie in de West-Europese defensie, 
- integratie in de NAVO, 
- af schaffing. 

Het lijkt in het kader van de bepleite West-Europese defensie-integratie 
onlogisch maar bovenal gevaarlijk de Engelse en Franse kernwapens bier
van uit te' sluiten: Hoe meer Europese staten mede-beslissingsrecht op 
het al of niet gebruik ervan hebben, hoe kleiner de kans op misbruik. 

Integra tie van deze kernwapens in NAVO-verband zou aanvaarding inhou
den van d u u r z am e instandhouding van de koude oorloginstrumenten 
NA VO- en Warschaupacht, alsmede vereeuwiging van de Europese en 
Duitse deling met alle gevaren van dien. 
Afschaffing, in het kader van een wereldwijde afschaffing van de kern
wapens, ware verreweg de beste oplossing. Te vrezen valt dat wij daar
van nog ver verwijderd zijn. 

Integra tie in de West-Europese defensie lijkt voorshands dus de minst 
slechte oplossing. Hierdoor zou West-Europa overigens in staat zijn een 
potentiele agressor duidelijk te maken, z elf te kunnen beslissen over 
het serieus weer stand bieden aan een agressie, resp. dat atoomchantage 
door derden niet risico-loos kan plaatsvinden. 
(De stelling dat West-Europa zelf atoomchantage zou kunnen bedrijven is 
onhoudbaar: geen van de beide atoomgrootmachten zou voor een dergelijke 
chantage bukken). 
De - hopelijk - effectieve werking van een wereldwijd non-prolifera tie
verdrag zou door deze regionale integra tie niet worden belemmerd. 
Met betrekking tot de houding van Rusland terzake dient de door de sub
groep gestelde context niet uit het oog te worden verloren: 

vorming van kernwapenvrije zilnes in Europa 
erkenning van de DDR en de grenzen van Polen en Tjecho-Slowakije 
on !binding van de NA VO 
totstandkoming van een Europees Veiligheidspact. 

Voorzover de partij zou besluiten e en z i j dig e afschaffing van de Engelse 
en Franse kernwapens na te streven, zou het partijstandpunt m. b. t. de 
NAVO moeten worden herzien: de ruggegraat van het NA VO wapenarse
naal is immers de atoombom. 

VOORSTEL BRINKHORST- JAQUET 

4.42 Samenwerking t.a.v. buitenlandse politiek 
en defensie 

Naast de uitbouw van de Europese Gemeenschappen, zoals hierboven om
schreven, is een geinstitutionaliseerde samenwerking op het gebied van 
de buitenlandse politiek en de defensie noodzakelijk. 
De Zes moeten trachten v66r de ondcrhandelingen met het Verenigd 
Koninkrijk en de andere kandidaatleden ovcrecnstemming te bereiken' 
over een intcntieverklaring tot intergoevernementele samenwerking op 
het gebied van buitenlandse politiek en defensie, waaraan de Zes en de 
nieuwe !eden van de EEG deelnemen. 
Als ecrstc aanzet tot een dergelijke buitcnlandse politiek en militaire 
samcnwcrking zal van het volgcndc instrumentarium gebruik moeten wor
den gemaakt: 
a) regelma tige verplichte consul ta ties door de regeringen over vraagstuk

ken op het gebied van buitenlandse politiek. 
b) vorming van een Europcsc groep binncn de NA VO, bestaande uit de 

Ianden van de uitgebrcide Gemeenschap, (z. g. European causus) voor 
de bevordcring van een Europese samenwerking inzake conventionele 
dcfensie en hct vcrkrijgen van grotcrc inspraak in de aanwending van 
het Amerikaanse kernwapen, voor zovcr het de verdediging van Europa 
betrcft. 

c) de instelling van een onafhankelijke Commissie ter voorbereiding van 
de consultaties op het gebied van buitcnlandse politiek en defensie en 
met het recht om voorstellen in te dienen. 

d) uitbreiding van de bevoegdheden van hot Europese Parlement tot de 
bui tenland se poli tiek en de defensie. 

Inhoudelijk zal de samenwerking op het gcbied van de buitenlandse politiek 
betrekking moeten hebben op: 
a) de betrekkingen met de V. S. 
b) de betrekkingen met de U.S. en de Oost-Europese Ianden. 
c) de totstandbrenging van een systeem van Europese veiligheid. 

Hierbij wordt gedacht aan de oprichting van een Europese Veiligheids
commissie. 

d) betrekkingen met de derde wereld (in het bijzonder Afrika en het Mid-
den Oosten). 

Daarnaast zal de samenwerking op defensiegebied zich vooral moeten 
richten op: 
a) de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees standpunt in 

NA VO-verband middels het houden van bijeenkomsten van de Europese 
Defensieministers, voorafgaande aan iedere Raadszitting van de NAVO. 

b) de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europee s beleid inzake 
wapenontwikkeling, -produktie en -aankoop. 

4.43 De Europese Kernmacht 
De Europese samenwerking op defensiegebied dient in het kader van de 
NA VO plaats te vinden en zich te rich ten op de onderwerpen a) en b) zoals 
genoemd aan hct slot van 4. 42 (Alternaticf Brinkhorst, Jaquet). 

Het instellen van een Europese kernmacht als militair instrument van een 
volwaardig Europese federatie moet zowcl indien deze in de NAVO wordt 
"ingebracht" en l1 fortiori indien deze als wapen van een Europa dat zich 
tussen de Sowjet Unie en de Verenigde Staten als een derde macht zou op
stellen een factor worden geacht die ondoelmatig zou zijn en instabi!iteit 
en spanningen zouden verwekken. En wcl om de volgende redenen: 

a) Voor het dichtbevolkte West-Europa met zijn sterk geconcentreerde in
dustrieen zou een nuc!eair conflict vee! meer nog dan voor de Sowjet
Unie, de Verenigde Staten, of voor China, zelfmoord betekenen. Een 
Europees deterrent wordt daardoor ongeloofwaardig. 

b) Nog afgezien van het feit dat een Europese kernmacht een militair in
strument ter ondersteuning van een - voorshands niet bestaand - ge
meenschappelijk Europees beleid zou moeten zijn, lijkt het in de voor
zienbare toekomst ondenkbaar, dat Ianden als Frankrijk en Engeland op 
het levensbelangrijke terrein van de nucleaire strategie hun souvereini
teit zouden will en opgeven, teneinde dcze aan een Europese federatie 
over te drag en. 

c) Een Europees nucleair wapen zou profilcrend werken aangezien bier
door aan andere Westeuropese Ianden dan Frankrijk en Engeland (met 
name ook aan de Westduitse Bondsrepubliek) medezeggenschap over 
nuclcaire wapens zou worden gegevcn. Dit zou de Oost-West betrek
kingen op onaanvaardbare wijze schadcn en ook binnen de Westelijke 
alliantie spanningen verwekken. 

d) West-Europa moet, zo het daartoc de politieke wil zou hebben, finan
cieel in staa t worden geacht een kernmacht op te bouwen vergelijkbaar 
met die van de Sowjet-Unie. De verschuivingen in de begrotingen ten 
voordele van dcfensie aoch ten detrimente van andere begrotingsonder
delen (onderwijs, sociale zaken, ontwikkelingshulp enz.) moeten zolang 
West-Europa democratisch geregeerd wordt in verband met de daar
tegen te verwachten oppositie van puhlieke opinie en parlement ondoor
voerbaar worden gcacht. 

Tegen het optreden van a! of niet sampnwcrkende nationale Europese kern
machten kunnen overeenkomstige bezwarcn worden ingebracht. Deze be
zwaren zullen des te grater zijn naar mate deze nationale kernmachten 
sterker zijn en buiten een Atlantischc sa menwerking worden gehouden. 

Voorzover slechts Britse en Franse nationale kernmachten in een At!an
tische samenwerking worden ingebracht blijft uiteraard een element van 
discriminatie jegens de andere West-Europese bondgenoten bestaan. Ge-
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EENDUIDIGE VOORSTELLEN 

4.44 Oost-Europa 
lntensivering tot een zo hoog mogelijke graad van de contacten met de 
Oost-Europese Ianden, in het bijzonder met Rusland, via toeristische, 
sportieve, culturele, wetenschappelijke en economische samenwerking. 

Toelichting: 

Gelijktijdig met de West-Europese integra tie dienen de contacten met 
Oost-Europa en in het bijzonder met Rusland in de grootst mogelijke mate 
- gecoordineerd- te worden uitgebouwd via de bovengenoemde vormen 
van samenwerking. Deze zullen met name bevorderlijk zijn voor de toe
komstige samenleving in con-federatief verband van West- en Oost-Europa. 

N. B. Dit staat reeds gedeeltelijk in het partijprogramma, n.l. onder de 
Oost-West-paragraaf. 

4.45 Ontbinding van het NAVO-en 
het Warschaupact is samenhang met sluiting 
van een Europees veiligheidsverdrag 
Toelichting: 

Zodra uit de feitelijke omstandigheden in Oost-Europa, met name in Rus
land, 60k in de top van regering en partij, duidelijk dat een werkelijke 
ontspanning tussen Oost- en West-Europa mogelijk is en anderzijds de 
West-Europese integra tie concreet gestalte heeft gekregen, kunnen het 
NAVO- en het Warschaupact worden vervangen door een - onder auspicien 
van de Verenigde Naties - te sluiten Europees Veiligheidsverdrag. 
De Verenigde Staten van N.Amerika zouden zich daarbij moeten verplich
ten tot desgevraagde gewapende hulpverlening in geval van agressie op 
West-Europa, terwijl Rusland zich tot eenzelfde garantie ten opzichte van 
de Oost-Europese Ianden verplicht. 
In het raam van dit verdrag zou het grondgebied van West- en Oost-Duits
land alsmede van Polen tot kernwapenvrije gebieden dienen te worden ver
klaard. 
Oost-Duitsland, dat een van de ondertekenaars van het Europese Veilig
heidsverdrag dient te zijn, zal in samenhang hiermede als een de facto 
bestaande staat de jure dienen te worden erkend. 
Een Europees Veiligheidsverdrag dient tevens erkenning met name door 
West-Duitsland, van de huidige staatsgrenzen van Polen en Tjecho
slowakije te impliceren. 

4.46 Europese con-federatie 

Toelichting: 

\Vanneer bovengenoemde pun ten zijn gerealiseerd, kan geleidelijk aan de 
samenleving tussen West- en Oost-Europa staatkundig gestructureerd 
worden. De con-federatieve vorm is hier het meest geeigend, niet alleen 
vanwege de omstandigheid dat de Duitse hereniging slechts in het kader 
van een con-federatief Verenigd Europa mogelijk is, maar ook: 
+ vanwege de politiek, economisch en maatschapp(llijk uiteenlopende struc-

1uren van Oost- en West-Europa, 

hoopt client te worden dat zulk een discriminatie mettertijd zal worden op
geheven, niet door het verlenen van gelijkwaardig nucleaire rechten aan 
andere Westeuropese Ianden doch integendeel door het langzaam wegkwij
nen van de Franse en Britse kernmachten die de grate en toenemende 
kosten die gepaard gaan aan modernisatie in het kader van de snelle tech
nologische ontwikkelingen op den duur niet zullen kunnen blijven opbrengen. 

+ vanwege het feit, dat de con-federatieve vorm een grate mate van vrij-
heid voor de deelgenoten mogelijk maakt, hetgeen gewenst is: 

voor de instandhouding van de West-Europese integratie, 
in verband met de positie van Rusland m. b. t. de (overige) partner
landen van het Oostelijk deel van de Con-federatie en daarmede in 
Europa. 
in verband met de positie van de Verenigde Staten van N. -Amerika 
met betrekking tot het Westelijk deel van de Europese Con-federatie. 

HOOFDSTUK V a-b 
verbindende tekst Europa - Defensie 
Zowel het voorstel van de subgroep Europa, als de alternatieve voorstel
len van Brinkhorst/Jaquet houden in, dat de veiligheid van West Europa 
niet mag worden verwaarloosd. 
Een oorlog in West Europa is zeer onwaarschijnlijk, omdat deze gemak
kelijk kan leiden tot een ongewenste totale nucleaire oorlog en wederzijdse 
vernietiging. Daarom valt het accent niet meer op de verdediging van het 
grondgebied, maar op de oorlogpreventie en het inperken van een eventu-
eel conflict. -
De werkgroep Defensie meent dat de Nederlandse bijdrage aan de NA VO 
kan worden beperkt tot een bijdrage ten behoeve van de crisismanagement 
en het optreden bij een beperkt conventioneel confliCt. In dit kader passen 
geen door de Nederlandse krijgsmachtdelen te gebruiken nucleaire midde
len. 

Enige wij zigingsvoorstellen programma Buitenlandse Politiek 

pt 4. 22. a als volgt te wijzigen: 
"Nederland dient voorshands niet uit de NA VO te treden. 
Dit zou ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid in West 
Europa. 
De NA VO heeft een tijdelijk karakter en dient niet te worden 
omgezet in een permanent Atlantisch Verbond. Zodra de ant
spanning tussen Oost en West, en de voortgeschreden West 
Europese integratie dit toelaten, dient de NA VO te worden 
vervangen door andere verdragen, waarbij de veiligheid van 
Europa wordt gegarandeerd." 

pt 4. 22. a De toelichting kan vervallen. 

pt 4. 22. b Tweede alinea "Een termijnkoppeling is hier op zijnplaats, enz" 
tot onderaan de bladzijde: kan vervallen. 

pt 4. 23 

Weliswaar is een 1 ontspanningsorgaan 1 binnen de NA VO op 
zijn plaats, doch de ontspanningsvoortgang kan beter worden 
gestimuleerd door een permanent Europees overlegorgaan 
buiten de NAVO. 

Dit pt als volgt te wijzigen: 
"Zolang een continueren van het Nederlandse lidmaatschap 
van de NA VO noodzakelijk wordt geacht, dient de omvang en 
samenstelling van de Nederlandse strijdkrachten te zijn afge
stemd op een bijdrage in het kader van de crisisbeheersing en 
op het functioneren bij beperkte conventionele conflicten van 
relatief geringe omvang." 

De toelichting bij dit pt kan vervallen. 

HOOFDSTUK Vb - DEFENSIE 

1 Militair strategische conceptie krijgsmacht 
IAiternatief 1) 

1.1. D166 meent dat wij Ieven in een ondeelbare wereld, waarin 
moet worden gestreefd naar een militaire macht welke alleen 
haar bestaansgrond heeft als politiemacht van de Verenigde 
Naties. 
Nu reeds dient de hoogste prioriteit te worden toegekend aan 
aile mogelijke vredesoperaties (peace-keeping operations, 
waarnemings- en kontroletaken, hulp bij rampen e. d.) 

1. 2. D166 streeft naar een toestand in Europa, waarin de veiligheid 
niet meer berust op een volledig opgaan in een der machtblok
ken. Erkend wordt evenwel dat thans de vrede in ons wereld
deel berust op het nucleaire machtsevenwicht tussen Oost en 
West. 

Militair strategische conceptie krijgsmacht 
(Aiternatief 2) 

1.1. D166 streeft naar een toestand in Europa, waarin de veiligheid 
niet meer berust op een volledig opgaan in een der machtblok
ken, hoewel wordt erkend dat thans de veiligheid in ons wereld
deel be rust op het (nucleaire) machtsevenwicht tussen Oost en 
West. 

1. 2. Nederland dient mede te werken aan verzachting van de tegen
stellingen tussen Oost en West en een verdergaande ontspan
ning in Europa - hetgeen onder meer mogelijk is door - meer 
dan tot nu is geschied - te benadrukken dat de functie van haar 
krijgsmacht is: "het voorkomen van een oorlog". De taak van 
deze krijgsmacht is in eerste instantie het voorkomen van een 
allesvernietigende oorlog en mocht onverhoopt een kont1ikt 
toch uitbreken dit konflikt zo snel mogelijk in te perken. 
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1. 3. 

1.4. 

1. 5. 

Nederland dient mede te werken aan een verzachting; van de 
tegenstellingen tussen Oost en West en aan het voortgaan van 
de ontspanning in Europa. 
Dit is onder meer mogelijk door in toenemende mate te bena
drukken dat de funktie van de krijgsmachten btnnen de NA VO 
het voorkomen van een oorlog is. De taak van onze strijd
krachten dient te zijn gericht op het medewerken aan het be
heersen van crises en aan het inperken van een konflikt, in
dien dit ondanks alle pogtngen tot over leg tach nag mocht uit
breken. 

TOELICHTING 

Een oorlog in West-Europa is zeer onwaarschijnlijk, omdat 
deze gemakkelijk zou kunnen leiden tot een ongewenste totale 
nucleaire oorlog en wederzijdse vernietiging. Daarom valt het 
accent niet meer op de verdediging van het grondgebied, maar 
op de oorlogspreventie en op het inspreken van een eventueel 
konflikt. 

De Nederlandse bijdrage aan de NAVO dient te bestaan uit kon
ventionele strijdkrachten van hoge kwaliteit met cen grote mo
biliteit. 
De Nederlandse krijgsmacht dient haar nucleaire taken af te 
staten. 

Teneinde een grotere doelmatigheid te verkrijgen, dient in 
bondgenootschappelijk vcrband te worden gestreefd naar een 
zo groat mogelijke integratie van krijgsmachtmiddelen. 
In het kader van deze integratie moet de Nederlandse bijdrage 
overeenkomen met de voor ons land passende mogelijkheden. 

TOELICHTING 

Internationale integratie kan leiden tot een grotere effektivi
teit en tot aanzienlijke besparingen. Bij de door Nederland te 
leveren bijdrage moet rekening worden gehouden met de lig
ging en de maatschappelijke struktuur van ons land. Dit zou 
betekenen een relatief grotere bijdrage aan zee- en luchtmacht, 
en een relatief kleinere bijdrage aan landmacht. 

2 Dienstplicht 
D'66 is van mening, dat dient te worden gestreefd naar vervanging van 
de militaire dienstplicht door een systeem van legervorming door vrij
willige dienstneming. De krijgsmacht dient te bestaan uit vrijwilligers, 
die een verband voor onbepaalde tijd (beroepsmilitairen) dan wei een 
kart verband (4 a 6 jaar) sluiten. 

TOELICHTING 

Uit militair-teclmische overwegingen verdient een vrijwilligersleger 
de voorkeur boven een kadermilitieleger. De onrechtvaardigheid in
herent aan de huidige "algemene" dienstplicht waarbij van de tien in
geschrevenen er slechts vier hun dienstplicht behoeven te vervullen, 
pleit voor een vrijwilligersleger. 

3 Rechtspositie van het militair personeel 
(het oude hoofdstuk Rechtspositie van de militairen uit het bestaande 
Partijprogramma vervalt bij aanneming) 

3.1. D'66 stelt de spoedige instelling voor van een studiecommissie, 
die, onder parlementaire auspici8n, een onderzoek moet in
stellen naar de werkelijke waarde van de grondslagen waarop 
de disciplinaire opleiding van de militair in vredestijd be rust. 
Dit moet een niet-militaire commissie zijn, bestaande onder 
meer uit sociologen en psychologen, eventueel bijgestaan door 
militaire adviseurs. 

3. 2. 

3. 3. 

3.4. 

3.5. 

3. 6. 

D'66 zal ervoor ijveren, dat de militair, die de Nederlandse 
strafwet in vredestijd overtreedt, zich moet verantwoorden 
voor de burgerlijke rechter. 

D'66 is van oordeel, dat het stemmen bij volmacht van de stem
gerechtigde dienstplichtige militair vergemakkelijkt dient te 
worden. Indien deze procedure ten behoeve van deze categorie ' 
niet vereenvoudigd kan worden, is D'66 van oordeel, dat deze 
militair de gelegenheid dient te krijgen zijn stemrecht in zijn 
woonplaats uit te oefenen. 

D'66 meent, dat, ten behoeve van de handhaving van een ge
zonde discipline in de krijgsmacht en gelet op het eigen karak
ter van de specifiek militaire vergrijpen, deze discipline dient 
te worden onderhouden door militaire instanties. Een en ander 
met behoorlijke waarborg van de verdediging van de betrokke
nen en omschreven in een aan de eisen des tijds aangepast 
reglement. 

D'66 wenst de ongelijkheid in diensttijd tussen de krijgsmacht
delen en onnodige verschillen in diensttijd binnen een krijgs
machtdeel op te heffen. Waar dit onmogelijk blijkt dient hier 
compensatie tegenover te staan. 

D'66 wenst de praktische discrepantie tussen dienstplicht en 
vervangingsdienst te zien teruggebracht. 

1. 3. 

TOELICHTING 

Het feit dat een totaal nucleair konflikt onder de huidige om
standigheden tot wederzijdse vernietiging Jeidt, wettigt de kon
klusie dat een aanval op \Vest-Europa on\vaarschijnlijk is. 
Meer aandacht diont te worden besteed aan een strategie die 
beoogi: bij beperkte konflikten door snel ingrijpen verdere uit
breiding; te voorkornen, de situatic te stabiliseren en op deze 
wijze de wcg weer vrij te maken voor verder politiek over leg. 

Deze krijgsmacht dient te bestaan uit konventionele parate 
strijdkrachten van hoge kwaliteit met een grate taktische en 
strategische mobiliteit. De gewijzig;de taakstelling en de daar
aan inherente te stellen kwalitatieve eisen impliceren voor de 
huidige krijgsmacht dat: 

- bij de landmacht mobilisabele eenheden (van relatiof geringe 
kwaliteit) - anders dan ter beveiliging van vitale objecten 
tegen optredende subversieve elementen - dienen te worden 
afgestoten; 

- de krijgsmacht haar nucleaire taken dient af te staten; 
- de taak van de marine meer ~ericht dient te worden op het 

Jeveren van een adekwate bijdrage in het kader van de ,,risis
beheersing; derhalve dient zij te beschikken over snelle 
schepen met grate vuurkracht, mogelijkheden tot het snel 
overbrengen van troepen c. q. het op effektieve wijze be
schermen van troepentransporten. 

3. 7. D'66 acht het noodzakelijk, dat de procedure om erkend te 
worden als dienstweigeraar sterk wordt vereenvoudigd. De 
voorlichting over dienstweigertng dient vee! verbeterd te 
worden. 

3. 8. D'66 wenst, dat iedere militair kennis kan nemen van aile op 
zijn persoon betrekking hebbcnde bescheiden bij het Departe
ment van Defensie, met tnachtneming van de thans in de maat
schappij geldende medische en psychologische normen. 

3. 9 D'66 is van oordeel, dat de wedde van het opgeleide dienst~ 
plichtig personeel etappegewijs dient te worden opgetrokken 
tot het niveau van de wedde van beroepsmilitairen. 

3.10 D'66 acht het aan te bevelen te komen tot een Centraal Militair 
Georganiseerd Overlcg, waaraan meer bevoegdheden dienen 
te worden verleend dan thans het geval is en waarin officieren, 
onderofficieren, korporaals en soldaten van de krijgsmacht
delen zitting hebben. De tot dusver voorgeschreven geheim
houding van het over leg dicnt te vervallen. 

4 Programmapunt democratisering krijgsmacht 
4. 1. D'66 is van mening dat- binnen de eisen voortvloeiend uit de 

doelstelling - in de krijgsmacht de interne verhoudingen die
nen te worden gemodelleerd overeenkomstig democratische 
principes en normen. 

4. 2. 

Op basis hiervan dient een vc randeringsproces op gang te wor
den gebracht waarbij de defensieleidtng het initiatief dient te 
nemen tot een sanering van datgene wat in de huidige situatie 
vanult de doelstelling niet meer te rechtvaardigen is. 
Dit houdt onder meer in: 
- dat in de krijgsmacht de noodzaak moet worden erkend dat 

een mentaliteitsveranderin~ noodzakelijk is; een verandering 
die vooral plaats moet vinden door een betere begeleiding 
bij het Ieiding geven en een doelmatiger motivering bij a! 
het personeel in de krij!(~!lulcht; 

- de aanvaardtng van het inzieht dat ieder gemeenschappelijk 
belang een gemeenschappPlijke verantwoording vraagt: 

- dat in de krijgsmacht de IJereidheid aanwczig dient te zijn 
om voortdurend noodzakelijke veranderingen te onderkennen 
en aan te brengcn. 

D'66 is van mening dat de militaire organisatie haar personeel 
in vredestijd niet meer rna~ ilinden dan strikt noodzakelijk is. 
Er dient daarom in de krij"~macht een onderscheid te worden 
gemaakt tussen de werksitualic, de oefensituatie en de "leef' 
situatie. Onderkend moet worden dat iedere situatie haar ei
gen eisen stelt: 
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- buiten de werk/ oefensituatie dient het personeel (behoudens 
uitzonderingen) geen andere verplichtingen te hebben aan de 
militaire organisatie dan de normaal maatschappelijke; 

- in de werksituatie dienen de interne verhoudingen geregeld 
te zijn naar analogie met de situatie in de civiele bedrijven. 

In de oorlogssituatie (oefensituatie) valt noodzakelijkerwijs vee! 
weg wat in de andere situaties geldt. 

HOOFDSTUK Vc 

GEMEENTEPOLITIEK 

16. De gemeente 

16.01 De gemeente is de kleinste territoriale gemeenschap met cigen be
stuur. 

16.02 De taak van het bestuur is de bevordering van welzijn en welvaart 
van allen die in de gemeente wonen, werken of vertoeven. 

16.03 lndien delen van de bestuurstaak die uit hun aard of om redenen 
van doe!matigheid, dan we! uit financiele overwegingen. bcter door 
een grotere eenheid dan door de afzonderlijke gemeenten kunnen 
worden verzorgd, dienen deze door democratisch ingerichte, nieuw 
te creeren bestuurslichamen te worden behartigd die niet noodza
kelijkerwij s hoven de gemeenten behoeven te staan. Onderzocht 
moet worden welke vorm - bijvoorbeeld provincies, gewesten, 
samenwerkingsorganen- de voorkeur verdient op grond van doel
matigheid en democratic. 

16.04 De gemeente, als kleinste algemenc bestuurseenheid, is bij uit
stek geschikt voor het bevorderen van een democratische samen
leving. De belangrijkste middelen tot verbetering van het dikwijls 
geringe vertrouwen van de bestuurden in de gemeentebestuurders 
ziet D'66 in: 
a. meer contact tussen bestuurden en bestuurders; 
b. direkter betrekken van de burgers bij de bepaling van het be

leid; 
c. het scheppen van betere mogelijkheden voor de raad om een 

wezenlijke invloed op het beleid uit te oefenen. 

16.1 lnrichting van het gemeentelijk bestuur 

16. ll Het actief kiesrecht voor de gemeenteraad dient te worden terug
gebracht tot 18 jaar, het passief kiesrecht tot 21 jaar. 

16.12 Zij die hun werkkring hebben binnen de gemeente, maar elders 
ingezetene zijn, behoren desgewenst het actief en passief kies
recht uitsluitend voor hun werkgemeente te kunnen uitoefenen. 

16.13 Wethouders worden door de raad benoemd; het dient niet noodza
kelijk te zijn dat zij ook uit de raad worden benoemd. Wethouders 
die geen lid zouden zijn van de raad zouden in die raad een advi
serende stem moeten hebben. 

16.14 D'66 is van mening dat de burgemeester rechtstreeks door de 
kiezers moet worden gekozen. 

16.15 Als eerste stap op de weg van een door de gemeentenaren gekozen 
):mrgemeester zal worden bevorderd dat de raad het recht ver
krijgt van het do en van een aanbeveling. 

16.16 Burgemeester en wethouders behoren afzonderlijk zowel als ge
zamenlijk verantwoording af te leggen tegenover de raad over het 
door hen of het college van B en W gevoerde beleid, zonder wette
lijke ontsnappingsclausule. 

16.17 In elke gemeente moet gebruik worden gemaakt van de mogelijk
heden van functionele decentralisatie. In het bijzonder dient er 
naar te worden gestreefd, dat in functionele en territoriale com
missies (b. v. jeugdraad of wijkraad) en in commissies van advies 
en bijstand, in ruime mate niet-raadsleden worden benoemd. Zo
veel mogelijk dient aan deze commissies en raden bestuursbevoegd
heid te worden overgedragen. Zij behoren over voldoende geldmid
delen te beschikken om behoorl~jk te kunnen functioneren. 

16.18 In de grote gemeenten, of gemeenten met gespreide woonkernen, 
moet de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur mede wor
den gestimuleerd door h<>t instellen van wijkraden met bestuurs
bevoegdheid. De !eden van de wijkraad dienen door de kiezers uit 
de wijk te kunnen worden gekozen. 

16.19 De functione]e en territoriale commissies dienen van een ambtelijk 
apparaat gebruik te kunnen maken. Waar een wijkraad wordt inge
steld behoort ook een hulpsecretarie te worden gevestigd. 

16.2 Handel en van het gemeentelijk bestuur 

Voor bijzondere onderwerpen van gemeentezorg (b. v. volkshuis
vesting, onderwijs, subsidiebeleid) wordt verwezen naar de des
betreffende hoofdstukken van dit programma. 

1) Openheid en openbaarheid 

16.201 Burgemeester, wethouders en raadsleden moe ten jaarlijks aan de 
gemeenteraad opgave doen van hun overige functies in de particuliere, 
semi-overheids- of overheidssfeer. Ook moeten zij hun belangen 
bij ecn bedrijf dat aan de gemeente goederen of diensten Ievert. ken
baar maken. Hct overzicht van deze opgave moet voor een ieder 
kosteloos ter inzage liggen op de secretarie. 

16. 202 Openbaarheid moct regel zijn, ook in het gemeenlelijk overheids
bcleid. Gcmccntelijke docu1nenten moeten in bcginsel gratis (in bij
zondere gevallcn tegen kostprij s) ter beschikking worden gesteld 
aan diegencn die de mocite willen nemen ze te komen halen. 

16.203 Ecn ieder dicnt het recht te hebhcn van inzage in aile gemeente
stukken. Inzage mag worden gcweigerd in bijzondcre gevallcn. 
Van de:t:C' \Veigcring; moct bcroep open staan op ecn beroepscommis
sie uit de raad. 

16.204 De vcrgaderingen van alle cmnmissies mocten opcnbaar zijn, be
houdens bij de uehandcling van die gevallcn waarover ook de raad 
in beslotenhcid ueraadslaagt. De adviezen van aile commissies 
moctcn tijdig voor openbarc behandcling openbaar worden gemaakt, 
maar in Plk gcval binnen :30 dagen nadat zc zijn ingediend. Dit kan 
geschicdcn door adviezen kostcloos ter inzage op de gemeentesecre
tarie tc lcggcn. Afschriftcn moetcn tcgen kostprijs worden ver
strekt. 

16.205 Voorstellcn van Ben W moeten de raad bereiken in een stadium, 
waarin nog wezenlijke inv]oed er op kan worden uitgeoefend. Waar 
mogelijk mocten alternatievcn aan de raad worden voorgelegd. 

16.206 Teneindc de betrokkenheid \'an de bestuurden bij het beleid te inten
siveren dienen Ben Wen raad v66rdat belangrijke beleidsbeslis
singen worden genomen of plannen worden opgesteld de mening van 
belanghebbenden te horen. Bijvoorbeeld worde gebruik gemaakt van 
openbare hoorzittingen of van opiniepeilingen, bij voorkeur verricht 
door of in samenwcrking 1net onafhankelijke bureau's. 

16.207 De gemeentcnaren moeten op regelmatige tijden en in iedcr geval 
bij de behandeling van de begroting in de gclcgenheid worden gesteld 
om bij gelegenheid van een openbare raadsvergadering rechtstreeks 
vragen tc stcllen aan burgemeester, wethouders en raadsleden. 

16. 208 Het gebruik maken van burgerrechtelijke organisatievormen voor 
het uitoefenen van overheidstaken behoort uitgesloten te zijn wan
neer deze vormen de verantwoording aan gekozen organen voor de 
taakuitvoering verhinderen of illusoir maken. 

16.209 Goede en tijdige voorlichting zal de communicatie tussen bestuur 
en bestuurden verbeteren. In het bijzonder voorafgaande aan hoor
zittingen en belangrijke besluitvormingen dient door voorlichting 
middels pers, regionale radio en televisie, lezingen, teach-in's en 
tentoonstellingen de openbare meningsvorming en discussie op gang 
te worden gebracht. 

16.210 Een eenvoudige samenvatting van de begroting met een voor ieder 
begrijpelijke toelichting, waarui t de hoofdpunten van het te voeren 
beleid blijken, moet jaarlijks voor de begrotingsdebatten worden 
verspreid. 

16. 211 Om de voorlichting zo doeltreffend mogelijk te doen zijn is het aan 
te bevelen dat op diverse plaatsen in de gemeente publicatieborden 
worden opgericht. Met de PTT zou kcmnen worden overeengekomen 
dat op elk postlmntoor in de voor het publiek toegankelijke ruimte 
een gemeentclijk publica tiebord mag worden aangebracht en bijge
houden. Voorlichtingsmateriaal zou naast de loketten kunnen worden 
neergelegd om mee te nemen. 

16. 212 De voorlichting van overheidszijde aan de burgerij inzake rechten 
en plichten van het individu moet worden uitgebreid. Het is gewenst 
dat in elke gemeente een ambtcnaar wordt aangewezen tot wie de 
burger zich met vragen kan wenden. 

16.213 Van gemcentewege behoort een huis aan huis te verspreiden voor
lichtingsblad te worden uitgegeven. 

2) Doelma tigheid 

16. 214 Doorlichting van het gemeentelijk apparaat op organisatie en efficiency 
wordt noodzakelijk geacht en wel vooral voor de gemeenten met meer 
dan 50. 000 inwoners. Daarbij moe ten mede tcrzakekundige bureau's 
worden ingeschakeld. De resultaten van de onderzoekingen dienen in 
een openbare raadsvergadering ter discussie te worden gesteld. 

16.215 Doeltreffende controle op het financieel beheer van het gemeentelijk 
bestuursapparaat en van de gemeentelijke diensten en bedrijven moet 
met inschakeling van onafhankelijke deskundigen worden verzekerd. 

16. 216 De behoefte bestaat voor de raad om bij technische kwesties het voor
stel van B en W te toetsen aan de mening van een onafhankelijk des
kundige. De mogelijkheid moet worden onderzocht hoe dit kan wor
den gerealiseerd. 

16.217 De raad moet. indien zij dit wenst, tenminste ~Gnmaal gedurende 
het begrotingsjaar een tussentijds overzicht krijgen van de financie!e 
situatie, waardoor het mogelijk wordt corrigerende initiatieven te 
ontwikkelen en in ernstige gevallen efficiencycontrole te eisen. 

16.218 De gemeente dient zoveel mogelijk aile belemmeringen weg te ne
men, die passief kiesgerechtigden ervan weerhoudt zich kandidaat 
voor de raden te stellen of een benoeming daarin te aanvaarden. In 
concreto dicnt een morele druk op werkgevers te worden uitgeoefend 
dat zij hun werknemers geen belemmeringcn in de weg leggen aan 
het wcrk van de raden dee! te nemen. In ruil daarvoor dient de ge
mecntc dezc werkgevers naar rcdelijkheid schadeloos te stellen voor 
de gederfdc diensttijd. Aan zclfstandigcn wordt een uitkering van 
vergelijkbaar niveau gedaan. In beide gevallen wordt door de uit
keringen een minimum en een maximum bedrag vastgesteld. Ver
gaderingen van gemeente-raad worden zoveel mogelijk buiten de 
gangbare werktijden gehouden. 
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Toelichting: Wij moeten vele waardevolle aspirant-kandidaten mis
sen, omdat hun werkgever hetzij een feitelijk verbod oplegde, het
zij stelde dat de benodigde tijd als ver!of diende te worden opge
nomen. Afgezien van de morele ongewenstheid van een dergelijke 
werkgeversinvloed leidt het ook tot een betrekkelijk eenzijdige 
samenstelling van de staten (ambtenaren en mensen verbonden aan 
instituten buiten het bedrijfsleven). Vele zelfstandigen worden van 
een kandidatuur weerhouden door de aanzienlijke inkomensderving 
die een actieve deelname aan het werk van de gem. raad ten ge
volge heeft. 

16.219 Financien 

D'66 is van mening, dat de centrale overheid de gemeenten in staat 
moet stellen een behoorlijk voorzieningsniveau te realiseren. 
Daartoe is noodzakelijk, dat bij de vaststelling van de rijksbegro
ting de behoeften van de gemeenten zorgvuldig worden afgewogen 
tegen die van het Rijk. Hantering van een 6%-norm is ongewenst. 
Voorts dienen de ministers er zorg voor te dragen, dat de ge
meenten de beschikking krijgen over voldoende kapitaalmarktmid
delen, nodig voor de realisatie van de investeringen, waarvoor de 
gemeenten zich zien gesteld. 
Een snelle herziening van de verdeelsleutels van het gemeente
fonds zal door D'66 met kracht worden nagestreefd. De toekenning 
van aanvullende bijdragen uit dit fonds aan individuele gemeenten 
zal zeer sneller moeten plaatsvinden, evenals de "definitieve" 
vaststelling van de hoogte van de uitkeringen voor het lager onder
wijs. 
De gemeentelijke kosten van door de rijksoverheid ingestelde (lande
lijk uniforme) regelingen -met name in de sfeer van de sociale 
zorg- dienen door het rijk rechtstreeks en geheel aan de individuele 
gemeenten te worden vergoed. 
In het algemeen acht D'66 het ongewenst, dat het rijk regelingen 
creeert, die de bestendingsvrijheid van de gemeenten inperken, door
dat ze voor de gemeenten verplichte uitgave inhouden. Het rijk 
dient de gemeenten voor de door hen bij de uitvoering van rijks
regelingen of landelijk uniforme regelingen gemaakte kosten ge-
heel schadeloos te stellen. Ook in geval de gemeenten slechts een 
kassiersfunctie vervullen, behoren de extra kosten door het rijk te 
worden vergoed. 
D'66 is van mening, dat de gemeenten met kracht moeten streven 
naar een optimale aanwending van de ter beschikking staande mid
delen. 
Een voortdurende aandacht voor het nut, dat de diverse gemeente
lijke voorzieningen opleveren is daarbij een eerste eis. 
De opzet van de gemeentelijke begrotingen en rekeningen dient op 
korte termijn zodanig te worden herzien, dat deze stukken een voor 
een ieder duidelijk beeld geven van de gemeentelijke activiteiten. 
Aileen daardoor kan de gemeenteraad zijn budgetrecht op een de
mocratische en efficillnte manier uitoefenen. De gemeenten dienen 
meerjarige investerlngsplannen op te zetten, die een zorgvuldige 
prioriteitenvaststelling mogelijk maken. 

HOOFDSTUK Vd 
ECHTSCHEIDING 

Voorstel tot heiZiening van punt 3. 4 

3.41. De wet dient zowel de mogelijkheid van echtscheiding zonder 
opgaaf van redenen op gemeenschappelijke als op eenzijdig 
verzoek te erkennen. 

Toelichting: Het uitgangspunt hierbij is dat aileen de echtgeno
ten kunnen heoordelen of een voortzetting van hun huwelijk zin 
heeft. Verschillen partijen van mening over de vraag of hun 
huwelijk moet worden voortgezet, dan moet dit huwelijk op 
verzoek van de partij die echtscheiding wenst, ook ontbonden 
kunnen worden. Omdat eensgezindheid tussen echtgenoten niet 
afdwingbaar is, is iedere pogmg om met hehulp van de wet het 
huwelijk in stand te houden tegen de uitdrnkkelijke wil van een 
van de echtgenoten tot mislukken gedoemd. 
Het bemoeilijken van een wettelijke scheiding maakt de gevolgen 
van een feitelijke scheiding niet ongedaan. Soms is zelfs het 
tegendeel waar en leidt het tegenhouden van de door een van 
partijen gewenste echtscheiding er toe dat ook de financiele be
langen van de andere partij in gevaar komen. 
Daarom behoort de wetgever in deze tijd de echtscheiding ai
leen te regelen in haar gevolgen, t. w. het gezag over de kinde
ren, de eventueel verschuldigde alimentatie en de boedelschei
ding. Langdurige procedures tussen echtgenoten zullen dan tot 
het verleden behoren. 
Teneinde te voorkomen dat echtscheiding op eenzijdig verzoek 
lichtvaardig zou worden gevraagd en verkregen, dient de wet 
een termijn in te houden die moet verlopen tussen de indiening 
van het verzoek en het vonnis waarbij de scheiding wordt uit
gesproken. Te denken valt hierbij aan een termijn van 6 maan
den. Binnen deze termijn dient de verzoeker aan de rechter aile 
gegevens te verschaffen betreffende de financiele omstandighe
den van partijen zodat het vonnis waarbij de echtscheiding wordt 
uitgesproken, tevens de omvang van de eventuele onderhouds
plicht vaststelt. 

3.42. 

3.43. 

De rechter kan bij het vonnis waarbij echtscheiding wordt uitge· 
sproken, aan de economisch sterkere partij de verplichting op
leggen bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van dE 
economisch zwakkere partij. Bij dit vonnis wordt !evens be
paald of en in hoeverre de economisch zwakkere partij in de op 
het moment van het vonnis bestaande pensioenrechten of daar
mee gelijk te stellen uitkeringen zal delen. 

Toelichting: In de hiervoor vermelde regeling van de echtschei
ding is er geen sprake meer van een schuldige partij. De vraag 
of en in hoeverre een echtgenoot na echtscheiding aanspraak kar 
maken op een uitkering tot levensonderhoud van de andere echt
genoot, wordt uitsluitend beoordeeld naar behoefte en draag
kracht. Zonodig kunnen in de wet nadere hepalingen worden op
genomen om de verplichting tot en het recht op uitkering te he
grenzen, waardoor de taak van de rechter in dit opzicht zou 
worden vereenvoudigd. 

Conform bestaande programma. 

Toelichting: De wet dient wei de mogelijkheid te openen dat de 
rechter in hepaalde gevallen, b. v. na ingewonnen advies van 
deskundigen, de niet met het gezag over de kinderen beklede 
ouder het recht geeft contact met zijn kinderen te onderhouden. 
Een dwingende regeling komt hier onwenselijk voor, omdat het 
helang van de kinderen zich als regel zal verzetten tegen het 
als gevolg van een bezoekregeling opnieuw ontstaan van een con· 
flictsituatie. 

HOOFDSTUK Ve 
LANDBOUW 
Programmavoorstel van de landelijke werkgroep Landbouw met de daarin 
door de programmacommissie aangebrachte redactionele wijzigingen en 
aanvullingen. 

LANDBOUW 

10.1 Algemeen. 

10.1. 1. De landbouw dient als integrerend dee! van de economie en als 
wezenlijke factor van het maa tschappelijke Ieven te worden be
schouwd. 
Daarom dient het landbouwbeleid een zelfstandige plaats te blijver 
innemen in het economisch en sociaal beleid van de overheid. 

Toelichting: Een goede voedselvoorziening is een nationaal be
lang. Vraagstukken van kwantiteit, kwaliteit en prijs spelen hier
bij een grote rol. Technologischc en economische veranderingen 
op agrarisch terrein hebben niet aileen gevo!gen voor de agra
rische beroepsbevolking maar ook voor allen die werkzaam zijn 
in toeleverende, dienstverlenende en verwerkende bedrijven. 
Het landbouwvraagstuk moet worden bezien in samenhang met de 
samenwerk.ing in E. E. G. verband, de wereldhandel en de ont
wikkelingssamenwerking. Vraagstukken rond het evenwicht tus
sen vraag en aanbod, prijs- en inkomensvorming k"Ullllen niet op 
aanvaardbare wijze worden opge!ost zonder een sterke overheids
bemoeiing. 
Voor de betekenis van de landbouw voor het leefmilieu en het 
landschap wordt verwezen naar het hoofdstuk ruimtelijke orde
ning. 

10. 1. 2. In verband met de sterke samenhang met niet-agrarische vraag
stukken moet het landbouwbeleid meer afgestemd worden op an
dere be!eidssectoren en wei met name: 1. de ruimtelijke orde
ning; 2. de milieuhygiene en milieubescherming; 3. het sociaal 
beleid; 4. de handelspolitiek; 5. de ontwikkelingssamenwerking. 

10.1. 3. Nadere bezinning op doeleinden en midde!en van het !andbouwbe
leid is dringend nodig, waarbij ook de nederlandse bijdrage tot 
het landbouwbeleid in de E. E. G. moet worden betrokken 
(zie verder o. m. 10.1. 4, 10. 2. 2., 10. 2. 3., 10. 2. 4., 10. 3. 4., 
10. 4. 3. ). 

10.1. 4. In grote lijnen kunnen de in het E. E. G. verdrag geformuleerde 
doeleinden van het landbouwbelcid, zoals nader uitgewerkt, tijdens 
de conferentie van Stresa in 1958, worden onderschreven. De 
uitwerking van dit beleid en de besluitvorming binnen de EEG 
dienen te worden verbeterd. 

Toelichting: In de reso!utie van Stresa wordt met name o. m. de 
nadruk gelegd op de landbouw als integrerend dee! van de econo
mie, op de betrekkingen met derde Ianden, het evenwicht tussen 
produktie en afzet, regionale specialisatie, afschaffing van sub
sidies die in strijd zijn met de geest van het verdrag en op het 
scheppen van vervangende werkgelegenheid in plattelandsgebie
den. 
Tot verbetering van de besluitvorming op EEG niveau zou o. m. 
een uitbreiding van de bevoegdhcden van de Commissie der Euro
pese Gemeenschappen inzake de technische vormgeving van de 
landbouwmaatregelen kunnen bijdragen, alsmede het beslissen op 
basis van meerderheid in plants van op basis van unanimiteit in 
de Raad van Ministers. Een confrontatie met andere landbouw
politieke stelsels als gevolg van een uithreiding van de gemeen
schap zou voorts een doorbreking van de huidige verstarring kun
nen bevorderen. 
(Zie ook Europese integratie). 



bruari 1970 DEMOCRAAT pagina 13 

10.1. 5. Voor zo ver het agrarische bedrijfsleven inzake maatregelen op 
het terrein van de 1andbouw of bij maatrege1en die de agrarische 
belangen raken, geen beslissingsbevoegdheid heeft, dient in
spraak zo vee1 mogelijk te worden bevorderd. Daarbij dient een 
duidelijke scheiding te worden aangebracht tussen verantwoorde
lijkheid van de overheid en die van het bedrijfsleven. 

Toelichting: Op landbouwgebied bestaan veel colleges van bestuur 
en over leg waar bovengenoemde scheiding minder duidelijk is. 
Gezien de grote rol die de P. B. 0. in de landbouw speelt, wordt 
in dit verband gewezen op het gestelde onder 9, 8. 

10.1. 6. Het gebruik in de landbouw van voor het leefmilieu van mens, dier 
of plant schadelijke chemische middelen, dient tot het uiterste te 
worden beperkt en mag slechts onder streng overheidstoezicht 
geschieden. Onderzoek gericht op het overbodig worden van het 
gebruik van deze middelen door het gebruik van nieuwe methoden, 
dient sterk te worden bevorderd. (Zie ook gezondheidsbescher
ming). 

10.2. Het markt en prijsbeleid in de landbouw 

10. 2.1. Enerzijds dienen efficient geleide landbouwbedrijven een redelijk 
inkomen op te leveren, anderzijds dient de consument een ruim 
samengesteld levensmiddelenpakket tegen een zo gunstig moge
lijke prijs te worden gewaarborgd. 
Het ingrijpen in de marktorganisatie en de prijsvorming van land
bouwprodukten door of vanwege de overheid moet daarom in veel 
gevallen noodzakelijk worden geacht. 

10.2.2. ln verband met het EEG-verdrag en de ontwikkeling van het Euro
pese landbouwbeleid is er weinig plaats meer voor een nationaal 
markt- en prijsbeleid. De regelingsmechanismen van de gemeen
schappelijke landbouwmarkt dienen te worden vereenvoudigd en 
de besluitvorming versneld. 

10.2.3. Het streven naar volledige zelfvoorziening mag geen richtsnoer 
zijn voor het markt en prijsbeleid in de EEG. Deelname aan 
wereldgoederenovereenkomsten moet ernstig worden nagestreefd. 
voor de Europese landbouw dient in dit verband per produkt een 
produktiedoel te worden vastgesteld. Daarbij moet rekening wor
den gehouden met de noodzaak van een minimale zelfvoorziening, 
met de exportbelangen van ontwikkelingslanden, met handelspoli
tieke betrekkingen met derde landen, met de eisen van voedsel
hulp en de algehele wereldmarktsituatie. 

10. 2. 4. Ter voorkoming van structurele overschotten dient het markt- en 
prijsbeleid voldoende flexibel te zijn. Systemen van tijdelijke 
prijsquotering en areaalbeperking dienen op hun bruikbaarheid te 
worden onderzocht evenals produktiebeperking door verminderde 
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
Ook kan verlaging van de consumentenprijzen met toeslagen uit 
de openbare middelen ter aanvulling van de prijzen of het inkomen 
van de producenten bijdragen tot een beter evenwicht tussen pro
duktie en afzet. Bij een beleid da t er met kracht op gericht is 
structurele overschotten te voorkomen, kan vernietiging van in
cidentele overschotten, waarvoor gElEln doelmatige bestemming 
kan worden gevonden, als uiterste maatregel worden aanvaard. 
Zqlang er nog van een wereldvoedseltekort sprake is, dienen 
maatregelen tot beperking van de landbouwproduktie, niet het 
produktievermogen op lange termijn blijvend aan te tasten. 

10.3. Het landbouw structuurbeleid 

10.3.1. Het zwaartepunt van het landbouwbeleid op langere termijn, zal 
dienen te liggen bij de begeleiding van de structurele verande
ringen in de Nederlandse en Europese landbouw. Bij het struc
tuurbeleid blijft ruimte voor nationale activiteiten, doch de doel
stelling van het beleid en de instrumenten zullen meer dan tot 
dusver op EEG niveau moeten worden vastgesteld. 

10. 3. 2. De analyse van de structurele situatie van de Europese landbouw, 
alsmede de visie op de ontwikkeling tot 1980, door de Europese 
commissie neergelegd in het "Memorandum inzake de hervorming 
van de landbouwstructuur (dec. 1968) kunnen in grote lijnen wor
denonderschreven. 
Een dieper gaande kosten-baten analyse is echter op korte ter
miJn noodzakelijk. 

10.3.3. De beslissingsvrijheid van de ondernemers in de agrarische be
drijfskolom t. a. v. produktie-organisatie en investering dient 
waar mogelijk behouden te blijven. Het ingrijpen van de overheid 
moet vooral gericht zijn op verbetering van de infrastructuur en 
bevordering van een goed economisch klimaat. 

10. 3. 4. Het structuurbeleid zal zich moeten richten op het ontstaan van 
efficient geleide en rendabele landbouwbedrijven van voldoende 
omvang. Bescherming van het "gezinsbedrijf" dient geen doel
stelling te zijn van het landbouwbeleid. Voor de eventuele be
tekenis van het gezinsbedrijf voor de landschapsbescherming 
wordt verwezen naar het hoofdstuk "ruimtelijke ordening". 

10. 3. 5. Het structuurbeleid zal zich vooral moeten rich ten op de voort
durende verbetering van het ondernemerschap in het agrarisch 
bedrijf. Doelmatige voorlichting en goed onderwijs zijn daarbij 
noodzakelijk. Meer aandacht is nodig voor nieuwe samenwerking 
vormen in landbouw, agrarische industrie en handel, zowel hori
zontaal als vertikaal. 

10. 3. 6. Een nieuwe bestaansmogelijkheid moet worden geboden aan de 
agrarii3rs die als gevolg van structurele veranderingen geen be
staan in de landbouw meer kunnen vinden. Omscholing en ge
richte arbeidsbemiddeling zijn hierbij nodig. Voor oudere land
bouwers en landarbeiders moeten goede sociale voorzieningen 
worden getroffen. 
ln gebieden met een agrarisch arbeidsoverschot dient voor ver
vangendc werkgelegenheid te worden gezorgd. 

10.3. 7. Kredietgaranties, fiscale maatregelen en het verruimen van de 
bevoegdheden van de pachter vormen de meest geschikte maat
regelen om het financieringsprobleem voor jonge landbouwers te 
verlichten. Een oplossing moet niet worden gezocht in het ver
schaffen van kapitaal- en rentesubsidies. 

10. 4. Bestemming en gebruik van de grond 

10. 4. 1. Het grondverwervingsbeleid van de overheid voor planologische 
doeleinden dient door een centrale instantie gecoordineerd te 
worden om grote verschillen in schadeloosstelling te voorkomen. 
ln streek- en bestemmingsplannen dient gekozen te worden tus
sen ongehinderde agrarische bedrijfsvoering, aankoop met vol
ledige schadeloosstelling of beperkte bedrijfsvoering met schade
loosstelling. Er dient een uniforme regeling voor schadever
goeding te komen op basis van de vervangingswaarde met bij
komende schade. 

10. 4. 2. Ook incidenteel dient de overheid op ruimere schaal gronden 
met agrarische be stemming op de vrije markt aan te kopen om 
hetzij vervangende grond te hebben voor de verplaatsing van 
landbouwbedrijven, hetzij om aan deze gronden een andere be
stemming te kunnen geven. Tevens kan hierdoor de grondspecula
tie worden tegengegaan. 

10. 4. 3. Vergroting van grondbezit door de overheid moet worden aan
vaard voor zo ver dit kan bijdragen tot een goede ruimtelijke 
ordening, verbetering van de structuur van agrarische bedrijven, 
aanpassing van het areaal aan de afzetmogelijkheden, en voor
zieningen voor de leefbaarheid voor de gehele bevolking. Stich
ting van een doelmatig beheerd staatsgrondbedrijf waarin ook de 
gronden in de IJsselmeerpolders en andere domeingronden zijn 
opgenomen, is dringend gewenst. 

10. 4. 4. Voor zo ver bij bedrijfsbe!iindiging aan agrarische grond, ge
heel of ten dele een niet agrarische be stemming kan worden ge
geven (b. v. open bebouwing) dient de meerwaarde van de grond 
direct of indirect ten goede te komen aan de betrokken agrariers, 
b. v. in de vorm van premies en dergelijke. 

10. 4. 5. ln verband met de noodzaak tot snelle verbetering van in infra
structuur van veellandbouwgebieden, met het oog op de mo:ierni
sering van de bedrijfsvoering in de landbouw, moet de bestaande 
ruilverkavelingswet voorlopig worden gehandbaafd als juridische 
basis voor de herinrichting van landelijke gebieden. De besluit
vorming dient echter verder gedemocratiseerd te worden. 

10. 4. 6. Waar niet-agrarische belangen de agrarische overtreffen, dient 
de herinrichting van een begied te steunen op een landinrichtings
wet, waarbij voldoende aandacht moet worden geschonken aan de 
belangen van milieu- en landschapsbescherming. 

10. 4. 7. Een waterschapsbestel, waarin doelmatig begrensde en uitgeruste 
waterschappen ingeschakeld blijven bij waterkering en waterhuis
houding en waar nodig ook bij de strijd tegen de waterverontreini
ging, geeft de beste mogelijkheden van inspraak van agrarische 
en niet agrarische belanghebbenden. 

HOOFDSTUK Vf - BEVOLKINGSPOLITIEK 
Reeds thans vinden velen Nederland overbevolkt. De voortgaande be
volkingsgroei zal de leefhaarheid en de welvaart steeds meer nadelig 
belhvloeden. 

1.1. D'66 is van mening dat het de taak van de overheid is bij voort
during te wijzen op de verantwoordelijkheid die een ieder heeft 
om Nederland voor de volgende geslachten blijvend leefbaar te 
maken. Te dien einde moet een actief beleid gevoerd worden dat 
gericht is op het tot staan brengen van de bevolkingsgroei. Uiter
aard dienen de beslissingen ook t. a. v. dit beleid op democrati
sche wijze met inspraak van alle groeperingen van de bevolking 
en in alle openheid tot stand te komen. 

Toelichting: Volgens de minimum prognose van het CBS (1967) 
zal Nederland in het jaar 2000 18 miljoen inwoners hebben. Als 
de bevolking in de zelfde mate zou blijven doorgroeien, dan zou
den er in 2030 25 miljoen inwoners zijn, in 2060 35 miljoen, 
enzovoorts. Op deze wijze voortgaand zou in ons land, zelfs bij 
optimale ruimtelijke ordening, een volstrekt onleefbare situatie 
ontstaan. 
Om een stationaire bevolking te krijgen is nodig dat het gemid
deld kindertal per vrouw daalt tot 2,1 (waarde in 1968 ongeveer 
2, 5). Zelfs als dat zo snel als redelijk mogelijk is, d. i, in 
5-10 jaar, zou worden bereikt, dan zal het inwonertal nog blij
ven stijgen tot het ongeveer in 2020 stationair geworden is op 
een niveau van 17-18 miljoen. 
Zelfs bij de huidige bevolkingsdichtheid zijn al tekenen van regio
nale en landelijke overbevolking merkbaar: 
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- tekort aan ruimte voor havens, vliegvelden, wegen, woningen, 
industrie; 

- tekort aan bereikbare recreatiemogelijkbeden in de vrije 
natuur; 

- verontreiniging van Iucht, water en grond, die slechts met 
hoge kosten kan worden bestreden; 

- grote verkeersdichtheid, waardoor onveiligheid, vertragingen 
en geluidshinder; 

- beperking van de persoonlijke vrijheid door geperfectionneer
de reglementering; 

- voortdurende bedreiging met verarming en vernietiging van 
het natuurlijke milieu. 

Voorts leidt toenemende welvaart tot toename van de benodigde 
ruimte per inwoner (auto, tweede huis) en tot steeds pijnlijker 
voelen van genoemde bezwaren (de biosfeer). 
Als gevolg van de bevolkingsgroei moet een relatief groot dee! 
van het nationaal inkomen aan breedte-investeringen worden be
steed, die niet bijdragen tot welvaartsstijging, op straffe van 
achterop raken van onderwijs, gezondheidszorg, verkeersvoor
zieningen, huisvesting (uitbreiding van het aantal huishoudens 
eist de helft van de nieuwe woningen op). Het handhaven van 
een zeker niveau van leefbaarheid gaat hoe Ianger hoe meer 
kosten. 
Om aan alle genoemde bezwaren het hoofd te kunnen bieden, 
dient de bevolkingsgroei zo spoedig mogelijk tot staan gebracht 
te worden. Het aantal inwoners in het jaar 2000 is niet van be
lang, maar wel het niveau waarop de bevolking stationnairzal 
kunnen blijven. -

1. 2. Dwang t. a. v. de gezinsgrootte wordt afgewezen. Het beleid 
moet er zich toe bepalen de mentaliteit van de bevolking zoda
nig te hervormen dat: 
a) kleine gezinnen algemeen als wenselijk worden beschouwd; 
b) het sociaal aanzien van de ongehuwden en de kinderloze echt

paren verbetert; 
c) het verschil tussen het individueel gewenste en gerealiseerde 

kindertal verdwijnt. 

Toelichting: Aangetoond kan worden dat als (i) het huidig ge
boortepatroon van kinderen met rangnummer drie of lager ge
handhaafd blijft, maar (ii) geen vrouw vier of meer kinderen 
zou krijgen, de bevolkingsgroei tot staan zou komen. Dit is een 
weg, mogelijk de minst pijnlijke, om een statio~ir' bevolking 
te bereiken. Maar in 1968 werden nog 33000 kinderen met rang
nummer 4 of boger geboren, terwijl de jaarlijkse daling in dit 
cijfer de laatste tijd weer terug loopt. 

1. 3. De bedoelde verandering in de mentaliteit dient te worden ver
kregen door: 
- systematisch voorlichting te geven, zo mogelijk onder inscha

keling van maatschappelijke groeperingen en instellingen, 
over het individueel belang van ouders en kinderen bij kleine 
gezinnen en over de verantwoordelijkbeid van de ouders voor 
de gevolgen op lange termijn van groter kindertallen; 

- het stimuleren van het gebruik van voorbehoedsmiddelen ter 
bevordering van geboortebeperking; 

- meer aandacht te besteden aan de mogelijkbeid tot vrijwillige 
sterilisatie; 

- het opheffen van de wettelijke bepalingen t. a. v. zwangerschaps
onderbreking (zie par. 14. 5); 

- het opnemen van demografie, voortplantingsfeer en anti-con
ceptie in het onderwijs (zie ook art. 14. 42); 

- opheffing van discriminatoire maatregelen tegenover ongehuw
den en kinderloze echtparen, b. v. op het gebied van de woning
bouw, woningtoewijzing en belastingwetgeving; 

- bevorderen van deelname van vrouwen met gezinsverantwoor
delijkbeid aan het arbeidsproces (zie art. 9. 13); 

- ingrijpende herziening van het huidige stelsel van gezins
subsidies (zie art. 6. 24). 

1. 4 Hoewel niet is aangetoond dat gezinssubsidies bet kindertal ver
hogen, dient in het kader van de mentaliteitsverandering de in
druk te worden vermeden dat de gemeenschap het krijgen van 
kinderen zou stimuleren door de ouders een premie per kind 
toe te kennen. Het krijgen van een kind is een vrije beslissing 
en voor de gevolgen daarvan moeten in eerste aanleg de ouders 
opkomen. De ontplooiing van kinderen die er eenmaal zijn mag 
echter niet worden geschaad. 

Toelichting: Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek dienen 
dus kinderaftrek, kinderbijslag en kindertoelage geleide!ijk te 
verdwijnen. Deze subsidies dienen te worden vervangen door 
collectieve voorzieningen rechtstreeks ten behoeve van het kind, 
zoals gratis kleuteronderwijs, gratis leermateriaal, gratis 
sportbeoefening, gratis gezondheidszorg, verstrekken van 
beurzen aan aile jongeren in opleiding enz. 

Als de ontplooiing van kinderen in gevaar komt door gebrek aan 
financiele middelen behoort individueel te worden gesteund via 
de algemene bijstandswet. 

In de hogere woonkosten van gezinnen met vee! kinderen dient 
zo nodig door subsidie aan de bewoner (en niet voor de woning) 
te worden tegemoet gekomen (zie art. 13. 05, 13. 06). 

1. 5. Alternatief A (meerderheid van de werkgroep) 

Stimuleren van emigratie en bestuderen van bet prob!eP.m van 
de immigratie is geboden. 

Alternatief B (minderheid van de werkgroep) 

Stimuleren van emigratie blijft geboden, terwijl t. a. v. niet
Nederlander, voorzover geen politieke vluchtelingen, een min
der soepel toelatingsbeleid dient te worden gevoerd. Met name 
dient het werven en toe Iaten van buitenlandse arbeidskrachten 
te worden gestaakt, resp. sterk beperkt. 

Toelichting: Het vertrekoverschot van Nederlandse staatsburgers 
beliep gedurende de jaren 1960 t/m 1968 per jaar gemiddeld ca. 
5900 personen tegen ca. 19000 over de jaren 1951 t/m 1959. 
Daarentegen was er gedurende beide genoemde perioden een 
vestigingsoverschot van vreemdelingen. Gedurende de periode 
1960 t/m 1968 beliep dit gemiddeld per jaar ca 13200 personen, 
tegen ca. 2200 over 1951 t/m 1959. Tegenover een aanzienlijke 
vermindering van het vertrekoverschot van nederlanders staat 
dus een nog sterkere toeneming van het vestigingsoverschot van 
vreemdelingen. Deze tendens is juist tegengesteld aan wat voor 
een reeds overbevolkt land wenselijk is. 

1. 6. Bij uit te voeren studies en te vormen plannen betreffende lange
termijnontwikkelingen (b. v, inzake ruimtelijke ordening, woning
bouw, milieuhygiene, gezondheidszorg, onderwijs, industriali
satie, verkeer, nationaal inkomen per hoofd, benodigde belas
tingopbrengst) dient de groei van het inwonertal als een variabele 
factor te worden ingevoerd. Hiervoor dienen telkens voor enige 
duidelijk onderscheiden graden van bevolkingsgroei alternatieve 
prognoses en plannen te worden uitgewerkt, zodat de consequen
ties van het groeitempo van de bevolking duidelijk worden. De 
zijn verantwoordelijkbeid voelende burger kan deze consequen
ties mee Iaten wegen bij het bepalen van zijn wensen t. a. v. de 
gezinsgrootte. 

2 - Betreffende paragraaf 14.4 van het Landelijk Programma (=redactio
neel). 

a. De titel "Bevolkingspolitiek" vervangen door geboorteregeling. 

b. De preambule schrappen. 

c. In art. 14.41 "rationele" schrappen en "vrij" vervangen door 
"ongehinderd". 

d. In art. 14. 42 de toelichting schrappen. 

HOOFDSTUK Vg 
ABORTUS 

1, 14.44 Schrappen 

2. Invoegen in hoofdstuk 14 "Volksgezondheid" de volgende paragraaf: 

Nieuw: 

14.44 Vrijwillige zwangerschapsonderbreking 

14. 44.01 Aile wettelijke bepalingen op grond waarvan door de vrouw ge
wenste zwangerschapsonderbreking strafbaar is dienen te ver
vallen. Er is ter zake geen behoefte aan een bijzondere wette
lijke regeling. 

Toelichting: D'66 meent dat de beslissing om tot zwangerschaps
onderbreking over te gaan voor alles een zaak van de betrokken 
vrouw. Door de bestaande strafbepalingen ter zake, welke een 
inperking van de persoonlijke vrijheid betekenen, wordt naar de 
mening van D'66 geen enkel redelljk algemeen of particulier be
lang gediend. 
Door niet bevoegde uitgevoerde zwangerschapsonderbrekingen 
kunnen na afschaffing van bedoelde strafbepalingen nog altijd 
worden vervolgd wegens het onbevoegd uitoefenen van de genees
kunde. 

14. 44. 02 Zwangerschapsonderbreking is geen normaal middel tot geboor
teregeling, doch slechts te zien als een noodmaatregel bij mis
lukte anticonceptie. Niettemin acht D'66 het van belang dat de 
onder de bevolking, met name onder artsen en ziekenhuisbestu
ren, nog sterk verbreide negatieve houding ten aanzien van 
zwangerschapsonderbreking plaatsmaakt voor een positieve 
instelling omdat: 
- het weigeren van een door de vrouw gewenste zwangerschaps

onderbreking in het algemeen betekent het weigeren van pas
sende hulp aan een medemens in een acute noodsituatie, 
waardoor vermijdbaar menselijk leed wordt veroorzaakt; 

-pas dan het kwaad van de vele onbevoegd en onder ongunstige 
omstandigheden uitgevoerde abortussen (geschat op 20. 000 ll 
60. 000 per jaar), die voor de patlenten grote risico's inhou
den, effectief zal kunnen worden bestreden. 

Het behoort bijgevolg zo te zijn dat iedere hoogstens 3 maanden 
zwangere, die de wens daartoe te kennen geeft, haar zwanger
schap binne 1 het kader van de nor male gezondheidszorg kan 
doen afbreken, zonder afhankelijk te zijn van het oordeel van 
individuele medici of commissies van medici. 
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14.44. 03 Het contact tussen de vrouw die zwangerschapsonderbreking 
wenst en de gynaecoloog die de ingreep moet uitvoeren zal bij 
voorkeur via de huisarts tot stand komen. Daar dit in een aan
tal gevallen (no g) niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de huis
arts weigert of de patiiinte hem niet durft te benaderen, bepleit 
D'66 de oprichting van een groot aantal over het gehele land 
verspreide adviescommissies, elk bestaande uit een of meer 
artsen en eventueel een sociaal-psycholoog en/of maatschappe
lijk werker, welke de rol van de huisarts kunnen overnemen. 
Daarnaast dient het zonder meer mogelijk te zijn zich recht
streeks tot een gynaecoloog te wenden. 

14.44. 04 Zwangerschapsonderbreking is een normale gynaecologische 
verrichting, welke als zodanig dan ook in het verstrekkingen
pakket van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars is begre
pen. Hierin dient geen verandering te komen. 

HOOFDSTUK Vh 

DEMOCRATISERING BEDRIJFSLEVEN 

Voorstellen programmawijzigingen. 

li-
Ook in het bedrijfsleven wordt een democratisering - inhoudende een ver
llltwoordingsplicht van degenen bij wie de macht of het gezag berust tegen
over degenen die aan deze macht of dit gezag zijn onderworpen - noodzake
lijkgeacht. Men vergist zich als men meent dat eigendom paal en perk zou 
lumen stellen aan democratic. In het stelsel van private ondernemingsge
lijze produktie betekent dit een verantwoordingsplicht van de ondernemings
leiding jegens de werknemers. 

Vanuit democra tisch oogpunt is het gewenst dat de bevoegdheden van zowel 
~e raad van commissarissen als die van de algemene vergadering van aan
~eelhouders overgedragen worden aan de personeelsraad. Dergelijke be
voegdheden doorkruisen immers de verantwoordingsplicht der machtheb
~rs t. o. v. de aan deze mach\ onderworpenen. Daarbij komt nog dat de 
meeste aandeelhouders in feite toch geen enkele macht hebben, Of omdat 
aeer niet in geinteresseerd zijn, Of omdat deze macht berust bij de hou
~rs van allerlei oligargische clausules (prioriteitsaandelen e. d.). Deze 
ordening van het economische Ieven is weinig democratisch. 

Ditzou kunnen inhouden dat de raad van commissarissen en de algemene 
vergadering van aandeelhouders in de toekomst slechts adviserende be
voegdheden en het recht van enqu~te zullen hebben. Een en ander vergt 
oodere bestudering. 

Daar het bedrijfsleven in toenemende mate wordt gekenmerkt door inter
oationale vervlechtingen dient er met kracht naar een op demooratische 
~asis stoelende internationale sociaal- economische rechtsorde te worden 
geslreefd. 

!.81 te wijzigen als volgt: 

a. b. c. ongewijzigd 

~. Ter vervulling van haar taak dienen aan de personeelsraad de volgende 
bevoegdheden te worden toegekend: 

· de bevoegdheid om, zolang het bestuur der onderneming wordt benoemd 
door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van com
missarissen, deze benoeming te bekrachtigen; 

· de bevoegdheid om van de ondernemingsleiding een opening van zaken 
te verlangen welke benodigd is om tot een verantwoord oordeel te ko
men over het ondernemingsbeleid; 

· de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met de onderne
mingsleiding inzake sociale regelingen - b. v. de uitgangspunten van 
bet personeelsbeleid, omscholings- en afvloeiingsregelingen - voor
zover deze niet in de wet, collectieve arbeidsovereenkomst e. d. ge
regeld zijn; 

·de bevoegdheid vertegenwoordigers van vakorganisaties of andere advi
seurs te raadplegen en deze aan de vergadering van. de raad te Iaten 
deelnemen; 

·de bevoegdheden om alleen of tezamen met andere personeelsraden fonds en 
te beheren, in het bijzonder met be trekking tot collectieve besparingen 
en winstdelingsregelingen voor de personeelsleden. 

· de bevoegdheid tot het ui troepen van een wettige staking; 

·de bevoegdheid de ondernemingsleiding te adviser en betreffende het 
aangaan van fusies e. d. 

Bedrijfssluitingen, ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsorganisatie en 
verplaatsingen behoeven de instemming van de personeelsraad. 
De partij is voorts van mening dat aan de personeelsraad het enqu~te
recht moet worden toegekend. 

e en f ongewijzigd. 

DEMOCRA TISERING ARBEIDSVERHOUDlNGEN 

Voorstellen programma wij zigingen 

!.82 

Zolang de raad van commissarissen mElElr dan adviserende bevoegdheden 
heeft dient te worden vastgelegd: 

a) op welke wijze de verantwoordingsplicht van de commissarissen t. a. v. 
het personeel en de aandeelhouders geregeld behoort te zijn; 

b) dat commissarissen niet volgens een arbeidsovereenkomst mogen 
werken bij de betreffende N. V.; 

c) dat de beloning van de commissarissen door de algemene vergadering 
van aandeelhouders wordt vastgesteld in de vorm van een vaste ver
goeding per jaar; 

d) dat indien de commissarissen worden benoemd door de algemene ver
gadering van aandeelhouders de personeelsraad deze benoemingen 
dient te bekrachtigen. 

HOOFDSTUK Vi 

MILIEUBEHEERSING 
14.5 Algemene gezondheidsbescherming 

Aan tekst paragraaf 14. 53 vooraf in te voegen: 

De educatie ten aanzien van de oorzaken en de ernstige gevolgen van de 
aantasting van het leefmilieu en ten aanzien van het behoud en hers tel 
daarvan dient met de meeste spoed te worden aangevat. Het onderwijs 
-vanaf de lagere school- zal hierbij ingeschakeld moeten worden. Ver
plichtstelling van de leerstof is hiervoor noodzakelijk. De milieueducatie 
moet onverwijld verplicht gesteld worden op kweekscholen, nijverheids
scholen en bij het lager, middelbaar en boger technisch onderwijs. 

Toelichting: 
Wil men bij het bedrijfsleven en de bevolking de bereidheid vinden om daad
werkelijk mee te werken aan milieuhygiiine en milieubeheer en de daarvoor 
noodzakelijke offers te brengen (volgens schatting f 50 miljard in 30 jaar), 
dan dient de overheid op dit gebied een intensieve voorlichting te bevor
deren. 
Verplichtstelling van de leerstof op scholen moet gepaard gaan met ver
strekking van daarvoor samen te stellen leermiddelen en met periodieke 
nascholing van het onderwijzend kader. 
Onverwijlde verplichtstelling op kweekscholen is noodzakelijk omdat daar 
de opvoeders worden opgeleid, die de milieu-educatie als kader moeten 
geven, op technische scholen omdat deze de notoire milieu-vervuilers. 
afleveren. 

- Aan paragraaf 14.57 vooraf in te voegen: 

Bij elke ontwikkelingsplanning, in het bijzonder bij industrieplanning, 
dient de bevolking zoveel mogelijk bij de formulering en de uitvoering van 
het beleid betrokken te worden en inspraak en medebeslissingsrecht te 
hebben. 
Een optimale behartiging van het welzijn van de burger en van de leefbaar
heid van zijn milieu moet gewaarborgd zijn, onder meer door de installing 
van centrale en regionale meld- en klachtenkamers met een daaraan ver
bonden speciale functionaris (b. v. officier van justitie). 

- Paragraaf 14.57, wijziging slot-alinea ("N. B ..... "). 

Op deze wijze zal mede bereikt worden dat deze informatie meer direct, 
juister en oprechter de kiezer bereikt. 

14. 6 Milieuhygiene 
toevoegen: 

14.64 De wettelijke maatregelen om de steeds voortschrijdende veront
reiniging van onze bodem, van grondwater, landbouwgewassen en 
voedingsmiddelen met chemische produkten tegen te gaan dienen 
te worden verscherpt. 
Het gebruik van al diEl insektenbestrijdingsmiddelen, onkruidbe
strijdingsmiddelen en schimmelwerende middelen, waarvan een 
sterke biologische accumula tie is aangetoond dan wel met redelijke 
zekerheid kan worden verondersteld, of die niet of nauwelijks in 
de natuur worden afgebroken (dit zijn de persistente middelen, 
waartoe o. a. behoren de chloorhoudende insecticiden DDT, lin
daan, aldrin, dieldrin, endrin etc. ) dient te worden verboden. 
Het gebruik van de nog resterende chemische bestrijdingsmiddelen 
dient tot' een minimum te worden beperkt. De controle op de na
leving hiervan moet in alle opzichten worden verscherpt en uitge
breid. Men dient zo spoedig mogelijk te komen tot de invoering 
van zg. harmonische of geintegreerde bestrijdingsmethoden, die 
voornamelijk moeten berusten op biologische principes. De over
heid dient te bevorderen, dat dergelijke programma's met spoed 
in de praktijk worden ingevoerd, door tijdig te zorgen voor een 
voldoende geschoold kader om het uitvoeren van op harmonische 
bestrijding gerichte programma's te begeleiden. 

Invoegen nieuw sub, hoofdstuk: 
14.7 Waterverontreiniging. 

14. 71 Zo spoedig mogelijk dient een nieuwe internationale regeling ter 
bescherming van het water van de Rijn tegen verontreiniging op
gesteld te worden, door het sluiten van een Europees tractaat 
door de verschillende Rijnstaten. De nieuwe regeling moet uit
voerende, en toezichthoudende bevoegdheden geven aan een inter
europees beheerslichaam. Dit moet wettelijke voorschriften kun
nen uitvaardigen, die bindend zijn voor de lid-staten. 

Toelichting: 
De Rijn is de voornaamste zoe·twaterbron voor Nederland; daar
naast is de Rijn Mn van de meest verontreinigde rivieren in de 
wereld. 
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Het huidige systeem ter bescherming van de Rijn tegen verontrei
niging, gebaseerd op afspraken op vrijwillige basis, voldoet niet. 
De verlangde internationale regeling moet bestaan uit: 
1. bindende kwaliteitseisen voor het Rijnwater op een aantal pun

ten langs de rivierloop; 
2. bindende regels voor de toelaatbaarheid van het lozen van afval

stoffen; 
3. strenge controle met afdoende wettelijke sancties op de naleving 

hiervan; 
4. vrije toegang tot alle betreffende bedrijven voor inspecteurs 

van het beheerslichaam en verplichting tot het verstrekken van 
alle gewenste inlichtingen; 

5. vereiste goedkeuring van fabrieks- en zuiveringsinstalla ties; 
6. strenge regeling voor het transport van gevaarlijke stoffen. 

14.72 De watervervuiling van het IJsselmeer en de raildmeren moet met 
kracht bestreden worden. De be stemming van de Markerwaard 
moet opnieuw worden bezien en aangepast aan de dringende behoef
te aan zoetwaterreservoirs in de randstad Holland. 

Toelichting: 
Het IJsselmeer en de randmeren hiervan nemen in de nederlandse 
waterhuishouding een centrale plaats in als spaarbekken en 
grootste waterwingebied voor zoet water. Verboden moet o. a. 
worden: het lozen van afvalwater op deze meren, zonder dat dit 
afvalwater een waterzuiveringsinstallatie is gepasseerd, en het 
veroorzaken van industriiile verontreiniging en het scheppen van 
risico daartoe (als voorbeeld: olieboringen). 

14.73 D'66 bepleit een snelle en afdoende uitwerking van de uitvoerings
sluiten van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Het toe
zicht op de krachtens deze wet gegeven voorschriften moet in de 
toekomst worden uitgevoerd door het Centraal Instituut voor Ge
zondheidsbescherming. 

14.74 In de bestaande situatie moet het kwalitatieve beheer van opper
vlaktewater geheel onder het Ministerie van Volksgezondheid 
komen. Het kwantitatieve beheer kan voorlopig onder het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat blijven ressorteren. Het Rijksinstituut 
Zuivering Afvalwater (R.I. Z.A.) dient weer ouder het Ministerie 
van Volksgezondheid te komen. 

14.75 In het kader van een nationaal beheersplan voor binnenwateren 
dient lozing van verontreinigd afvalwater en van schadelijke afval
stoffen op het water van een aantal nader aan te wijzen binnen
wateren onverwijld te worden verboden. 
Indien de lozing van ma tig verontreinigd water op bepaalde aan te 
wijzen binnenwateren thans nog technisch onvermijdelijk is, dienen 
bedrijven en groepen gebruikers (c. q. gemeenten) daarvoor een 
zg. verontreinigingsheffing te betalen. Deze heffingen dienen me
de ter bekostiging van de nodige zuiveringsinstallaties. 

14. 7 6 Er dienen wettelijke bepalingen te komen die het lozen en in de 
handel brengen van niet-afbreekbare was- en verwante middelen 
verbieden. Het invoeren van een extra zuiveringstrap voor de ver
wijdering van fosfaten uit het afvalwater dient te worden gestimu
leerd en bekostigd uit een zg. verontreinigingsheffing op fosfaten. 

14. 77 Voor de zuivering van zeer moeilijk te zuiveren chemisch afval
water dienen de industrie en de overheid gezamenlijk te komen tot 
het oprichten van regionale, specifiek daarvoor bestemde water
zuiveringsinstalla ties. 

14.78 Het wegpersen van grote hoeveelheid afvalwater in zee of in zee
armen is alleen toelaatbaar wanneer na uitgebreid onderzoek is 
aangetoond dat het aqua tisch leven aldaar niet ingrijpend wordt 
aangetast. In alle andere gevallen dient het afvalwater v66r een 
eventuele lozing in zee of zeearmen voldoende te worden gezuiverd. 

(Referentie: Discussie-nota Watervervuiling in Nederland, januari 1970). 

HOOFSTUK Vj - LUCHTVAART 

De 4 voorgestelde punten + 1 amendement zijn door de sektie vergadering 
in Den Haag (1-6-1969) reeds aangenomen. Dit onderdeel is blijven lig
gen ter behandeling. Amendering is dus niet mogelijk. Op 5 april alleen 
plenaire behandeling. 

11. 4. De enorme technologische ontwikkelingen in de luchtvaart zullen 
investeringen van astronomische omvang tot gevolg hebben, die 
geen enkelland of geen enkel maatschappij zich kan veroorloven, 
Om de steeds sneller opkomende concurrentie van de Amerikaanse 
en Russische luchtvaart het hoofd te bieden, dienen initiatieven 
ondernomen te worden tot samenbundeling van de West-Europese 
luchtvaart (geen fusies) door middel van bijvoorbeeld een interna
tionale overeenkomst in de trant van het EGKS-verdrag. Slechts 
hierdoor zal een evenwichtige verdeling per gebiedsdeel mogelijk 
worden. Het uitgangspunt van bedoelde samenbundeling moet zijn 
het op basis van rentabiliteit gezamenlijk exploiteren van het lucht
vervoer door de economisch zelfstandige maatschappijen. 

11. 41. Op regeringsniveau dient het initiatief genomen te worden tot op
richting van een overkoepelend West-Europees lichaam, waarin 
zowel regeringen als luchtvaarlmaa tschappijen zijn vertegenwoor· 
digd. Dit supra-nationaal orgaan die als onderhandelingspartner 
op te treden ter verkrijging van landingsrechten en behoort veranl 
woording verschuldigd te zijn aan het West-Europees parlement. 
Dit toporgaan dient voorts een centraal financieringsfonds, een 
centraal aankoopfonds en een centraal boekingskantoor te beheren 
evenals een centraal opleidingsinstituut voor vliegend personeel. 

11. 42. Voor het exploiteren van intercontinentale lijnen moet de wereld, 
naar.Amerikaans voorbeeld, in gebieden worden verdeeld, waarw 
voorts voor het noorden, het midden en het zuiden van West-Euro 
telkens Mn supra-nationale maatschappij dient te worden gesticht 
om de verbindingen tussen het cigen gebiedsdeel en de overige ge· 
bieden van de wereld te onderhouden. 

11. 43. Het inter-Europees luchtverkeer moet als binnenlands verkeer 
worden beschouwd en door de bestaande maatschappijen gepoold 
worden volgens een nieuw op te zetten lijnennet, waarin mede de 
aan- en afvoerfunctie ten behocve van de intercontinentale lijnen 
is opgenomen. 

11. 44. Zolang deze structuren niet zijn aanvaard, dienen de Nederlandse 
luchtvaartbelangen, ook de binnenlandse, te worden beschermd 
tegen discriminerende maatregclen van derden, omdat de praktijl 
uitwijst, dat de bestaande internationale verdragen ten aanzien va 
de "vijfde vrijheid" (Chicago 1944) veelal ~ eenzijdig, ten eigen 
bate, geinterpreteerd worden. 

11. 44. Vervangen (~ amendement MOEll.KERK 1-6-1969 congres Den 
Haag) 

Zolang nieuwe strnkturen niet zijn gerealiseerd, zal de Neder
landse regering met kracht haar liberale luchtvaartpolitiek op 
basis van de 5e vrijheid (verdrag van Chicago 1944) moeten voort· 
zetten om zodoende de vooraanstaande plaats van Nederland in he 
wereldluchtverkeer te handhavcn. 

Toelichting: Een Nederlandse protektionistische luchtvaartpolitiel 
zou funest zijn. Aangezien de onderhandelingspositie van ons land 
in de meeste gevallen zwak is, ligt de enige kans, onder de huidi! 
omstandigheden, om de bestaande posities te handhaven in een 
luchtvaartpolitiek die zoveel mogelijk de vrijheid van vervoer tot 
uitgangspunt heeft. Bovendien zal Nederland op deze manier ook 
zijn Verdragsverplichtingen in de Multilaterale Overeenkomst ln
zake Commercii!le Rechten Voor Niet Geregeld Luchtdiensten in 
Europa (gesloten in 1956) kunnen nakomen. 

HOOFDSTUK VI 
a Beleidsplan(procedure) 

A. de procedure die tot het congres in april is gevolgd en de daarna te 
volgen procedure wordt aan het congres voorgelegd in een aantal punb 
als volgt: 

fase 1: Het H. B. definieert nader wat in motie 9 wordt bedoeld met ''uit
--- gang spun ten" en hoe en door wie de centrale ~erkgroep zal worde 

bemand. Dit is gebeurd op 18 januari 1970. Daarbij is besloten da 
de eerste aanzet voor een beleidsplan, in vrije discussie zal komi 
op het congres, samen met een beslissing over de procedure. 

fase 2: De centrale werkgroep - uit de door het H. B. voorgestelde namer 
door het D. B. krachtens machtiging van het H. B. samengesteld 
uit de leden Draaijer, Linnebank, Nuis, Schondorff, Veenhof, var 
de Ven, Walthuys, van Mierlo, de Goede, Nypels en van Beek
huizen- stelt uiterlijk 21 februari een stuk op, inhoudende eigen 
bijdragen en vragen aan de werkgroepen. Dit stuk wordt tussen 2E 
februari en 5 maart 1970 door de werkgroepen besproken. Het 
commentaar wordt dadelijk verwerkt in de centrale werkgroep, Z1 

dat het discussiestuk voor het congres nog 17 maart in de amende 
menten - Democraat kan afgedrukt worden. 

fase 3: N. a. v. de discussie op het congres werken de werkgroepen het 
plan verder uit, tesamen met de centrale werkgroepen. 

fase 4: De centrale werkgroep doet in september aan de werkgroepen voo 
stellen tot integra tie van het lolale beleidsplan. De centrale werk· 
groep stelt de uiteindelijke onlwcrp-redactie vast; uiterlijk 10 okb 
ber 1970. 

fase 5: Het plan gaa t naar de afdelingcn ter discussie en wordt voorgelegl 
aan het eerstvolgende congres, met eventuele amendementen. 
Congres uiterlijk december UJ70. 

b Beleidsplan(inhoud) 

Hiervoor zij verwezen naar de brief aan alle leden en naar de volgend 
Democraat, waarin een eerste aanzct. Het H. B. , de centrale werk
groep en de werkgroepen ontdekkcn aan deze materie steeds weer 
nieuwe kanten; pas gaandeweg zal duidelijk worden wat een beleidspla 
moet inhouden en kan inhouden. 



lbruari 1970 DEMOCRAAT pagina 17 

D) Motie 6 (declneming Regering) 

Het H. B. heeft hierover ad vies gevraagd aan de werkgroep staatsrecht 
en aan de fractie. Een van beide adviezen is nog niet ontvangen nu deze 
Democraat wordt gedrukt. 
Hel H. B. zal het rcsultaal van de beYindingen doen afdrukken in de 
amende men ten- Democraa t. 

VII. Van het hoofdbestuur 
UIT DE REGIOVERSLAGEN (medio januari) 
·De provinciale congressen van 10.1. hadden in het algemeen een gunstig 

verloop, op enkele plaatsen kwam men niet helcmaal rond met de agen
da. 

· Het blijkt nu dat in de meeste gemeenten waar D'66 aan de raadsver
kiezingen zal deelnemen dit geheel zelfstandig en op eigen titel zal ge
beuren. 
In een aantal afdelingen is besloten zich met enkele kernpunten tot de 
burgerij te richten voor de verdere programuitwerking en de kandidaat
stelling, waarbij een "plaatselijk lidmaatschap" kan worden gebezigd 
voor toetredenden. (Voorbeelden: de lijst "D'66-Amsterdam", afd. 
Eindhoven). Een aantal andere afdelingen overwegen deze methode (b. v. 
Amersfoort, Heerlen), welke aldus de nadruk legt op openheid en poli
lieke mobilisatie van de inwoners. 
In een tiental gemeenten is D'66 be zig met !llln of meer andere partijen 
~n met ongebondenen aan de vorming van een nieuwe eenheid in de ge
meentepolitiek (b. v. Wassenaar, zie januari-Democraat blz. 9). Hier
bij staat de ontploffingsidee en de openheid voorop. 
In een enkele andere gemeente verbindt D'66 zich met andere partijen 
in een progressief akkoord (PAK, b. v. Leiden). Het gaat hier om 
samenwerking met bestaande partijen. 

· Het aantalleden van D'66 neemt wel toe, maar nog niet voldoende om 
in aile gemeenten deel te nemen aan de raadsverkiezingen. Ook blijkt 
helaas vaak nog dat van de schaarse leden slechts een minderheid actief 
is. 

· Sommige afdelingen houden enqu~tes en slaan daarmee een goed figuur 
(b.v. Noord Limburg, Heemstede, Spijkenisse). 

· Vrij algemeen is de wens dat de leden, zonder de activiteit voor de ge
meentelijke verkiezingen te kort te doen, meer interesse en energie 
opbrengen voor de provinciale campagne. 

VAN DE WERKGROEPEN 
Voor het komende congres zijn op het Landelijk Secretariaa t verkijgbaar 
de rapporten: 

· Europese Politick + Alternatieve voorstellen van de heren Brinkhorst 
en Jacquet. 

· Echtscheiding 
· Landbouw 
· Bevolkingspolitiek 
· Abortus 
· Waterverontreiniging (Milieubeheersing). 

Tevens zijn op het secretariaa t exemplaren te verkrijgen van de vragen
lijst die de werkgroep DEMOCRA TISERING ARBEIDSVERHOUDINGEN 
aan de 3 vakcentrales heeft gestuurd. 

OPROEP 

De werkgroepen Ruimtelijke Ordening (seer. : Mej. Karlas, 
Daniel Stalpertstraat 105 IliA, Amsterdam) en Volkshuis
vesting (seer.: Egelantierstraat 4, Amsterdam), hebben 
dringend behoefte aan nieuwe leden. 

I. v. m. het aftreden van het Gelderse Hoofdbestuurslid de 
Ner~e tot Babberich (die zich verkiesbaar - 2e plaats
heeft 1aten stellen voor de Staten van Gelderland, en daar
door zijn hoofdbestuurszetel dient te verlaten (roept het 
Hoofdbestuur kandidaten op voor deze vakature. Aangezien 
er voor Groningen, Drente en Overijssel geen Regio HB 
lid bestaa t, is het wellicht aan te bevelen vooral aan te 
dringen op kandida turen uit deze provincies. 
Aanmelding voor 13 maart 1970. 
Verkiezing vindt plaats op zaterdag 4 april te Rotterdam. 

FRACTIENIEUWS 

De Goede/Gaten van Witteveen 
Bij de behandeling van de bcgroting van het departement van financien 
(4/1 en 5/1) vroeg De Goede aandacht voor het verschijnsel dat de opeen
volgende ramingen van de opbrengst van de BTW in 1969 steeds lager zijn 
geworden. De persdienst van Financien heeft geprobeerd de opmerkelijke 
verschillen te versluieren door steeds slechts het verschil te publiceren 
tussen de laatste raming en de voorlaatste raming. Zo kwam het ministerie 
in september met de mededeling dat de raming slechts 123 miljoen tegen
viel. De werkelijkheid is echter anders. Bij de invoering van de BTW 
werd de opbrengst over 1969 nog geraamd op 5. 450 miljoen gulden, ~ 
een verwachte prijsstijging van 4, 5% in 1969. In maart 1969 voorspelde 
De Goede echter al een prijsstijging van 7 a 8%. Witteveen noemde die 
voorspelling toen "ten onrechte", alarmerend en sterk overdreven". Maar 
de prijsstijging bleek inderdaad uit te komen 7, 5%. Het effect van deze 
hogere prijsstijging resulteerde in een hogere BTW-opbrengst van 150 a 
180 miljoen, zodat de oorspronkelijke raming gebracht zou moeten worden 
op ruim 5, 6 miljard gulden. De werkelijke opbrengst was echter ruim 
4, 8 miljard zodat Witteveen zit met een tegenvaller van ongeveer 800 mil
joen --heel wat meer dan de publikaties van zijn departement suggereren. 
De 800 miljoen, aldus De Goede, is voor een deel (ongeveer 250 miljoen) 
een eenmalige zaak door technische invoeringskwesties (cijfers afkomstig 
van Financien). Er moet dus een structureel herstel van ongeveer 0, 5 
miljard in de BTW-opbrengst komen. Mede gelet op het feit dat Witteveen 
zelf in zijn begroting 1970 de opbrengst van de BTW op 6, 6 miljard raamt 
-- een verhoging van de opbrengst met niet minder dan 30% -- was er ook 
voor de confessionele regeringspartijen aanleiding om hun bezorgdheid 
over de BTW-opbrengst uit te spreken. Een meeropbrengst van ongeveer 
30% is immers welhaast onhaalbaar). 

Het tweede gat van Witteveen, waarop De Goede wees, is het gevolg van 
een serie tijdelijke dekkingsmaatregelen, die te zijner tijd vervangen 
moeten worden door solide structurele dekking. Zich baserend op cijfers 
van Financien berekende De Goede dat de tijdelijke dekkingsmaatregelen 
voor 1969 en 1970 een bedrag van 600 a 800 miljoen per jaar belopen. Wel
iswaar zijn er ook enige tijdelijke uitgaven (zoals de uitgaven voor werk
loosheidsbestrijding) die tegen de tijdelijke dekkingsmaa tregelen kunnen 
worden weggestreept, maar intussen zijn er weer nieuwe omvangrijke 
toekomstige uitgaven bijgekomen (rente subsidies scheepsbouw, Verolme, 
regionale probleemgebieden). Wil men dus een volgend kabinet niet met de 
gaten van het voorgaande kabinet opknappen dan moet de begroting worden 
gesaneerd. De beide gaten -- het achterblijven van de BTW-opbrengsten 
en de tijdelijke dekkingsmaatregelen)-- moeten worden gedicht. Volgens 
De Goede komt dit voor het jaar 1970 neer op een opera tie van circa 1 
miljard gulden. Gezien de narigheid in 1969 (prijs- en loonspiraal) zou 
men de dekking niet uitsluitend in een verhoging van de BTW moe ten 
zoeken. Bij afwezigheid van andere mogelijkheden zou de verhoging im
mers niet minder dan 20 procent moeten zijn. 
Volgens De Goede zouden ook maatregelen in de vermogenssfeer moeten 
worden overwogen. Hij diende daartoe een motie in (tekst hieronder). 
Wijzend op de uitspraak van de Liberale fractievoorzitter Geertsema, 
onlangs gedaan te Rotterdam, waarbij deze zich een voorstander toonde 
van kamerverkiezingen nog dit jaar voor het geval de statenverkiezingen 
belangrijke verschuivingen zouden registreren, vroeg De Goede zich af 
of deze uitspraak niet verband zou kunnen houden met de grote financiele 
problemen van minister Witteveen. De Goede kon zich nl. heel goed voor
stellen dat de VVD, nu eenmaal de belastingverlaging binnen is en haar 
verkiezingsissues inflatiebestrijding, ombuiging van het uitgavenbeleid, 
gMn nieuwe belastingverhoging onhaalbaar zijn gebleken, het uiterst on
aantrekkelijk zou vinden de verkiezingen van 1971 in te gaan met een 
enorme belastingverhoging gevolgd door een nieuwe prijzengolf. 
Minister Witteveen reageerde op De Goede's betoog met het verwijt dat 
de voorspellingen te somber waren. Hij sprak de verwachting uit dat de 
BTW zich in 1970 zal herstellen. Als enige feitelijke ondersteuning van 
deze verwachting voerde hij aan dat de BTW-opbrengst over november en 
december 1969 groter was dan die in de voorafgaande maanden (maar in 
november werd veel gekocht in verband met Sinterklaas en in december 
werden veel kerstinkopen gedaan). Ander materiaal dat De Goede's be
cijfering kon bestrijden noemde de minister niet. Het opvangen van de 
tijdelijke dekkingsmaatregelen zou volgens de minister beperkt blijven 
tot een bedrag van 300 miljoen dat pas in de jaren '72 en '73 ter beschik
king zou moeten komen. 
Opvallend bij het debat was dat geen van de woordvoerders der regerings
fracties de aanval van De Goede feitelijk bestreed. 

"De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de begroting van Financien; 
van oordeel, dat een daadwerkelijke doorbreking van de prijs- en loon
spiraal in 1970 en 1971 een zeer hoge prioriteit moet hebben; 
van oordeel, dat de onvermijdelijke verhoging der BTW-tarieven en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen voor de prij s- en loonpeil tot het uiterste 
dient te worden beperkt; 
van oordeel, dat een meer solide dekking der overheidsuitgaven steeds 
dringender wordt; 
verzoekt de Regering bij de opstelling van het dekkingsplan 1971 -- en 
een eventueel herzien dekkingsplan 1970 -- ook een verhoging van de be
lastingen in de vermogenssfeer in overweging te nemen, en gaat over 
tot de orde van de dag ". 

De motie kreeg alleen de steun van D'66, PvdA, PSP, PPR en werd ver
worpen. 
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lmkamp/Rijnvervuiling 

Bij de behandeling van de begroting van sociale zaken en volksgezondheid 
(4/2) stelde Imkamp het probleem van de Rijnvervuiling aan de orde. Hij 
diende een motie in die met algemene stemmen door de kamer werd aan
vaard. 
Tekst van de motie: 

"De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de begroting 1970 van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid (afd. Volksgezondheid); 
van mening dat de Rijnvervuiling Nederlands vi tale belangen schaadt, 
voorts van oordeel dat die Rijnoeverstaten, die de grootste vervuiling 
veroorzaken, tot nu toe geweigerd hebben aan een adequate oplossing me
de te werken; 
onder verwijzing naar de in 1966 door de Wereldgezondheidsorganisatie 
aanvaarde resolutie; 
nodigt de Regering uit, het probleem van de Rijnverontreiniging aan de 
orde te stellen in de futernationale Commissie ter Bescherming van de 
Rijn tegen Verontreiniging en in deze commissie met kracht aan te dringen 
op de instelling van een futernationaal Beheersorgaan over de Rijn met 
bindende bevoegdheden, 
en gaat over tot de orde van de dag". 

Nypels/Schut/Woningbouw 
Bij het tweede kamerdebat over het woningbouwprogramma 1969 heeft de 
fractie van D'66 zijn stem niet gegeven aan de motie van wantrouwen, in
gediend door de socialist Van den Doel. Waarom? 

Een uitvoerige weergave van het debat -- eind januari in de tweede kamer
in deze aflevering van Democraat is technisch niet mogelijk. Derhalve 
volgt hieronder een korte weergave van de argumenten waardoor de frac
tie zich bij zijn stembepaling heeft Iaten leiden. 

-- De fractie heeft altijd zeer kritisch gestaan tegenover het woningbouw
beleid van minister Schut. Dat blijkt uit de moties die D'66 in het ver
leden heeft ingediend. 

-- Ret stand punt van de fractie is steeds geweest da t oplossing van het 
huisvestingsvraagstuk slechts mogelijk is indien zowel de overheid als 
de burgers voldoende offers brengen. 

-- Het offer van de overheid moet bestaan uit het ror beschikking stellen 
van meer gelden voor uitbreiding van het woningbouwprogramma en 
uitvoering van de stadssanering. Het offer van de burgers moet bestaan 
uit huurverhoging omdat hogere huren de verkrotting tegengaan en in
direct bijdragen aan de financiering van nieuwe woningen en de stads
sanering. 

-- De PvdA heeft slechts aandacht voor het offer dat de overheid moet 
brengen en besteed geen aandacht aan het offer dat de burgers moeten 
brengen hoewel de PvdA het belang vim ook dit offer moet inzien. 

-- D'66 is het derhalve niet eens met het beleid dat de PvdA zou willen 
voeren ter bestrijding van de woningnood. 

-- De motie-Van den Doel (motie van wantrouwen) was gebaseerd op het 
feit dat in l969 het woningbouwprogramma· niet is gehaald. Over het 
achterblijven op het programma is iedereen het eens. De fractie vindt 
het echter onjuist om gebrek aan vertrouwen aileen te baseren op het 

feit dat tussen 1 januari en 31 december 1969 niet precies het beloofde 
aantal woningbouwequivalenten is bereikt. Het wei of niet halen van het 
programma is in feite niet meer dan een kwestie van een paar dagen 
meer of minder bouwen. 

-- Nypels namens de fractie het woord voerend heeft in zijn bijdrage het 
woningbouwvraagstuk uit de politieke sfeer willen halen door van 
minister Schut te vragen: 

1. dat het aantal te weinig gebouwde woningbouwequivalenten van de 
afgelopen jaren nog dit jaar zou worden ingehaald. fu feite impli
ceert dat een verhoging van het woningbouwprogramma 1970. 

2. de tot standkoming van de reele bouwproduktie als beleidsdoel te 
beschouwen en niet -- zoals de minister tot dusver deed -- het af
geven van vergunningen. 

Deze drie punten werden in een motie neergelegd. 

-- Minister Schut beloofde in zijn antwoord aan de wensen sub 1, 2 en 3 
gevolg te geven. Vervolgens trok Nypels zijn motie in. Bij de intrek
king omschreef hij nog even de toezeggingen van de minister: bij de 
realisering van het programma wordt uitgegaan van de werkelijke 
woningproduktie (niet meer van afgegeven vergunningen), de achter
stand wordt in 1970 gecompenseerd, bij dreigende stagna tie in de wo
ningbouw wordt het instrumentarium aangevuld of aangepast. 

-- Na deze toezeggingen was er voor D'66 geen reden meer om voor de 
motie Van den Doel te stemmen. Zakelijk kon de fractie tevreden zijn. 
Vervanging van Schut (het doel van de motie-Van den Doel) zou geen 
verandering van het woningbouwprogramma hebben opgeleverd. Het 
hele kabinet is verantwoordelijk voor het beleid-Schut. Alleen een an
der kabinet zal een ander beleid kunnen voeren. Bovendien bleek uit 
de discussies dat regering en kamermeerderheid voor 1970 geen ander 
woningbouwprogramma wensen. 

-- Men zou zich kunnen afvragen waarom de fractie ondanks de toezeg-

gingen van de minister de motie niet handhaafde. In da t geval zouden 
de regeringsgczinde fracties de motie-Nypels stel!ig als "overbodig" 
hebben gekwalificeerd waarna de motie zou zijn verworpen met het 
risico dat de toezeggingen op Josse schroeven waren komen te staan. 

Opmerking: in het debat en ook in bovcnstaande samenvatting werd ge
sproken van "woningequivalenten". Hantering van deze betrekkelijk nieuwe 
term heeft het voordeel da t ook niet-vol too ide woningen bij het opmaken 
van de stand van het woningbouwprogramma kunnen worden betrokken, zo
dat de werkelijke woningbouwproduktie kan worden gemeten. Eenvoudig 
gezegd: twee half afgebouwde woningen vormen samen ElEln woningequiva
lent. 

0'66 IN RIJNMOND 
Een werkgroep Rijnmond uit de politieke partij D'66 heeft een persbe
richt uitgegeven naar aanleiding van de nota-Fibbe over de structuur van 
het openbaar lichaam Rijnmond. De werkgroep vindt dat de nota voldoen
de goede eigenschappen stelt om zich er positief tegenover op te stellen. 
Niettemin laat het stukruimte voor een aantal kritische opmerkingen. Om 
te beginnen vraagt de werkgroep zich af of het juist is de Rijnmondraad 
in zijn huidige samenstelling een aanbeveling aan de minister te la ten doen 
Er zijn de laatste tijd zoveel veranderingen in de politieke verhoudingen 
opgetreden dat naar de mening van de wcrkgroep een beslissing beter kan 
worden overgelaten aan de nieuwe Rijnmondraad. 
Verder is de werkgroep de mening toegedaan dat: de voorgestelde uitbrei
ding van de bevoegdheden niet ver genocg reikt, het ambtelijk apparaat 
van een Groat-Rotterdam aan de aandacht van de heer Fibbe is ontsnapt, 
de gemeente Rotterdam in het college van advies en samenwerking te zwak 
is vertegenwoordigd, het aan de gemeenten toe te kennen beroepsrecht op 
Gedeputeerde Staten ondoelmatig lijkt, aan democratisering van het be
stuur en bevordering van inspraak te weinig wordt gedaan. De werkgroep 
betreurt het dat de mogelijkheid om de voorzitter rechtstreeks te kiezen 
niet in de overwegingen is betrokken. 
De werkgroep zegt ten slotte dat de nota nalaat conclusies te trekken uit 
de overigens gedurfde voorstellen die zij beva t. Deze conclusies raken 
de taak en de positie van de provincie ten opzichte van Rijnmond en in wat 
minder mate ook die van de gemeenten. 

POLITIEK 
VOOR DE BOEKENPLANK 

Sexualiteit en klassenstrijd 
ln de reeks Parmanente Kritiek verscheen bij Van Gennep 
N. V. in Amsterdam voor acht-negentig "Seksualiteit en 
klassenstrijd" van Reimut Reiche. ln het eerste hoofdstuk 
wordt al antwoord gegeven op de vraag wat klassestrijd 
met seksualiteit te maken heeft. Het hoek is een recht
streekse resultaat van de meer rccente theoretische als 
ook praktisch-politieke discussics op dit moment met be
trekking tot seksualiteit, politieke strijd en maatschappe
lijke bevrijding in de Bondsrepubliek. 
De zes vertalers zeggen in een nnwoord dat de situatie in 
Nederland anders is dan die in het buurland. Het hoek is 
geschreven voor de oppositionelc jongeren in Duitsland, 
zo schrijven zij. 
Geen reden overigens om Reimut l{eiche in Nederland on
gelezen te Ia ten liggen. 

Welvaart en onvrede 
Loonexplosies, spontane stakingsacties, happenings, pro
vocaties en demonstraties hebbcn cen functie in het maat
schappelijk bestel. Men vergete immers niet, dat van deze 
verstoringen een belangrijke prikkcl is uitgegaan op de be
reidheid tot snelle politieke vernieuwing. 
Dat zegtprof.dr. P.J.A. ter Hocven, hoogleraar in de 
sociologie aan de N. E. H. te Roth·rdam, in zijn hoek 
"Arbeiders tussen welvaart en onvrede". Een hoek (f 22, 50) 
verschenen in de serie Maatschappijbeelden van de uit
geverij N. Samson N. V. 
ln het hoek wordt uilvoerig ingcgaan op de Amsterdamse 
havenslakingen van 1960 en 1961 en op de staking van de 
bouwvakkers in 1960. De auteur noemt stakingen een rand
verschijnsel nu de belangenbeharliging is ondergebracht 
in een nationaal economisch-politiek systeem. 
Een ui tgebreide litera tuurwijziging maakt het hoek - een 
studie over klassenstrijd zonder revolutionair perspectief -
een belangwekkend werk over een onderwerp dat terecht 
in het middelpunt van de belangslelling staat. 
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GAAN WE STEMMEN 
OF BLIJVEN WE THUIS7 
Vele honderdduizend kiezers zullen zich bij de komende verkiezingen af
rragen, of ze de gang naar het stembureau wei zullen maken, of dat ze 
net gehele politieke gedoe maar aan hun laars zullen Iappen. Tot nu toe 
moesten ze wel naar de stembus. Er is immers nog altijd opkomstplicht. 
\Vie verstek laat gaan, kan een bocte krijgen. 
Van die f 15,- (maximaal) gaat men wel niet failliet, maar het is toch een 
stokachter de deur. Een stok, die waarschijnlijk grater is dan die f 15,
~oet vermoeden. Want uit een ondcrzoek is gebleken, da t vele kiezers niet 
e:ns weten wat de strafsanctie is. De taxa ties van de ondervraagden liepen 
UJteen van f 1, 50 boete tot drie jaar gevangenisstraf. 
Die opkomstplicht is ruim vijftig jaar als het ware een paraplu boven de 
~ohtieke partijen geweest. 

Verbazing 
Het verhaal gaat, dat president Kennedy tot zijn stomme verbazing eens 
een berichtje in een Amerikaanse krant las, dat bij verkiezingen in ons 
ffind 95 procent van het electroraat in het geweer was gekomen. Hij liet 
uttzoeken hoe die enorme politieke belangstelling in dat kleine landje ver
Uaard moest worden. Toen hij hoorde, dat een Nederlandse kiesgerechtig
~e met een boete wordt bedreigd als hij op de verkiezingsdag verstek laat 
!Ran, moet hij zich een zeer onparlementaire uitdrukking hebben Iaten ont
l~llen. 

Zijn verbazing wordt begrijpelijker als men weet, dat zelfs bij de presi
~entsverkiezingen in de VS tientallen procenten kiezers het Iaten afweten. 
President Truman werd in 1948 gekozen na een opkomst van slechts 54 
~rocent van het kiezersvolk. 
De vrijheid, die de Nederlandse kiezer straks krijgt om zelf te beslissen 
of hij wei of niet naar stemlokaal wil gaan kan ingrijpende gevolgen heb- ' 
ben voor de sa mens telling van onze vertegenwoordigende lichamen in 
~laats van door 95 procent van de kiesgerechtigden zullen ze voortaan mis
schien door 80 procent worden gekozen en dat zou de politieke verhoudingen 
wei eens flink kunnen veranderen. 
In Engeland zegt men wel: "Als het op de verkiezingsdag regent, wint 
lAbour; bij stralend weer gaan de conservatieven met de winst strijken" 
Links zou dus bewuster stemmen dan rechts. . 
We weten niet wat die theorie waard is. Wei, dat de ene partij de afschaf
hng van de opkomstplicht met zorg, de andere met optimisme tegemoet 
z1et. 
Zeker is, dat de partijc~ meer dan ooit jacht moeten gaan maken op de 
lauwe, weinig geinteresseerde kiezer. Die zijn er nogal wat. Bij de laat
ste Kamerverkiezingen in 1967 bleef - ondanks de opkomstplicht - 5 pro
cent thuis. Zij waren met hun allen goed voor 7 Kamerzetels. De blanco
stemmen (1, 6 pet.) en de kiezers, die hun biljet ongeldig hadden gemaakt 
[l pet.) hadden vier kandida ten een zetel op het Binnenhof kunnen bezorgen. 
Debianco-stemmers zijn natuurlijk de eersten, die na afschaffing van de 
opkomstpl~cht met een grote boog om het stemlokaal zullen heenlopen. Het 
landelijk percentage van deze categorie (over toen verkiezingen gerekend) 
ts 1,6 pet. Het katholieke Brabant en Limburg steken daar bovenuit met 
l:_6 procent, terwijl er uitschieters van 3, 1 procent in deze provincies 
Z~Jn _voorgekomen. Dit is geen gunstig teken voor de KVP, die bij de ver
kiezsngsenqu~tes tach al geen hoge ogen gooit. 

Sleurkiezers 
In het algemeen kan men verwachten da t de partijen niet vee! sleur-kie
zers een klap krijgen door afschaffing van de opkomstplicht. Niet voor 
niets is de CHU altijd zo'n felle tegenstandster van die afschaffing geweest 
~rwijl de AR zusterpartij met haar gemidaeld militantere aanhang zich 
~oor de jaren heen als kampioen van de afschaffing heeft opgeworpen. De 
hheralen en vrijzinnig-democraten waren veelal verdeeld, zoals ook nu in 
~e VVD de meningen uiteen !open. 
De socialisten zijn altijd tegen opkomstplicht geweest, hoewel in de begin
~eriode van het algemeen kiesrecht sommige sociaal-democraten er ook 
•.el iets goeds in zagen. Zij dachten daarbij aan de duizenden arbeiders, 
die van hun patroons geen gelegenheid kregen naar de stembus te gaan 
door ze op slinkse wijze vast te houden. Een ander argument was, dat 
velen een gratis autoritje eisten: Als je me niet met de auto komt ophalen, 
stem ik niet, kregen partij-afdelingen nogal eens te horen. 

Onverschilligen 
Voor- en tegenstanders van de opkomstplicht hebben elkaar meer dan een 
~lve eeuw met principie!e argumenten om de oren geslagen. De opkomst
~licht (indirecte stemdwang) is het meest verdedigd met de stelling, dat 
deze het sluitstuk is van het algemeen kiesrecht en het stelsel van even
redige vertegenwoordiging, omdat dit systeem er van uitgaat, dat aile 
s~omingen in ons volk gerepresenteerd moeten worden. 

De sociaal-democraat Kleerekoper heeft in 1921 dit argument onder tafel 
geveegd met de opmerking, dat de politiek onverschilligen volkomen ra
tioneel vertegenwoordigd zijn als ze niet vertegenwoordigd zijn. 
Vier jaar geleden verdedigde de liberaal Geertsema in de Kamer de op
komstplicht met de redenering, da t anders de ontevredenen (die zeker 
naar de stembus gaan) een onevenredig grote invloed op het regeringsbe
leid dreigen te krijgen. In zijn gedachtengang is de tevreden burger, die 
best over het regeringsbeleid te spreken is, eerder geneigd op de verkie
zingsdag thuis te blijven. In afgezwakte vorm is dit dezelfde argumentatie 
die Vermeulen van de Rooms Katholieke Staatspartij in 1892 gebruikte: 
zonder opkomstplicht dreigt het lot van de staat in handen te komen van 
''volksmenners en door de zen opgezweepte scharen''. 
Hoewel volksmenners op onze drassige grond slecht tot wasdom komen, 
kan men het gevaar dat Geertsema signaleerde tach niet wegwuiven. Daar 
staat tegenover, dat de indirecte stemdwang ook zijn nadelen heeft. Door 
mensen tegen hun zin naar het stemlokaal te drijven hebben voor de oorlog 
in Amsterdam de lijst Had-je-me-maar (bijnaam van een bekende land
loper) en in Rotterdam de Rapaille-partij hun kans gekregen. 
Er mag dan geen stemplicht zijn, maar een balorige kiesgerechtigde, die 
eenmaal in het stemhokje staat, maakt meestal tach wei een hokje rood, 
soms lukraak, soms zijn potlood zo dirigerend, dat zijn onlustgevoelens 
en nega tieve ins telling aan hun trek komen. Da t deze kiezers een van de 
onmisbare pijlers van de democratie zijn, is moeilijk vol te houdcn. 

Rode lampjes 
Zo goed als de verkiezingsuitslag iets zegt, zegt ook het aantal wegblij
vers iets. De opkomstplicht heeft lang versluierd hoe groot de politieke 
malaise was. Het onbehagen over ons partijwezen zou eerder en scherper 
aan het Iicht zijn getreden als een hoog percentage kiesgerechtigden de 
stemlokalen had genegeerd. Op de partijbureaus zouden de rode lampjes 
vroeger zijn gaan branden. 
De bij velen bestaande afkeer van de gevestigde partijen bleek pas toen de 
Boerenpartij en later (als serieuzer alternatief) D'66 op het politieke veld 
verschenen. · 
Het is na afschaffing van de opkomstplicht meer dan ooit de taak van de 
politieke partijen de wegblijvers duidelijk te maken, dat het dom is de 
kans onbenut te Iaten invloeden op het staatsbestuur uit te oefenen. 
Als het percentage stemgerechtigden, dat verstek laat gaan, hoog uitvalt, 
zal dit ongetwijfeld een dankbaar onderwerp zijn voor enqu~tes door poli
tieke partijen. Wellicht, dat ze daarvan heel wat over zichzelf kunnen le
ren. Als bepaalde groeperingen door de afschaffing van de opkomstplicht 
een gevoelige klap krijgen, moeten ze de schuld niet bij het systeem zoe
ken, maar bij zichzelf, omdat zij onvoldoende tot meeleven prikkelen. 
Ons kiesstelsel gaat er te vee! van uit, dat de Tweede Kamer een zo nauw
keurig mogelijke afspiegeling moet zijn van aile politieke stromingen en 
strominkjes. Het systeem is bijna mathematisch. Belangrijker is, dat de 
Tweede Kamer een basis oplevert voor een nieuw kabinet. Het geschutter 
bij de forma ties bewijst, dat die bijna wiskundig toegepaste evenredige 
vertegenwoordiging grote nadelen heeft. 
Ui t vroegere onderzoekingen is gebleken da t zonder de bedreiging met een 
boete 20 procent van de kiezers verstek had Iaten gaan. De opkomstplicht 
kan men dus zien als dwangmaatregel van de staat ten gunste van de par
tijen, die onvoldoende enthousiasme voor de verkiezingen weten te wekken. 
Voor afschaffing van de opkomstplicht pleit ook, dat de controle op dena
leving een wassen neus is. Van de 350. 000 absenten wordt ongeveer drie 
procent door de burgemeester ter verantwoording geroepen door middel 
va.~ een kaart (met betaald antwoord), waarop men de reden van het weg
bliJven moet vermelden. De meesten hebben een prachtige smoes: Ik werd 
die dag door een Iichte duizeling bevangen, ik had buikloop, mijn auto 
kreeg op de Veluwe een lekke band enz. Zelden of nooit is het antwoord: 
die verkiezingen kunnen me geen lor schelen. 
Het aantal gevallen, dat bij de kantonrechter terecht komt is miniem. Dat 
kan moeilijk anders. Men moet er niet aan denken, dat na elke verkiezing 
de kantonrechters pakweg 200. 000 mensen, die geen behoorlijk excuus 
hebben, voor het hekje krijgen. Om nog maar te zwijgen van de overbe
lasting van het gemeentelijk apparaat als elke wegblijver aan de tand ge
voeld moet worden. 

P. A. L. DEN ENG ELSE 

(met toe stemming van de auteur overgenomen uit Het Vader land) 

BETALEN GRAAG! 

Aile !eden van D'66 hebben enige tijd geleden een acceptgirokaart 

gekregen om de betaling van hun contributie voor dit jaar te ver

gemakkelijken. De penningmeester heeft ze nog lang niet allemaal 

terugontvangen. Oat is jammer ....... . 
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Vg Abortus 14/15 tel. 020-226996 
Vh Democratisering bedrijfsleven 15 Postgiro: 
Vi Milieubeheersing 15/16 1477777 t. n. v. 
Vj Luchtvaart 16 Administratrice 

VI Beleidsplan 16/17 
Democraat 

VII Van het hoofdbestuur 17 advertentietarieven 

F ractienieuws 17/18 bij het secretariaat 

Stemmen of thuisblijven 79 Druk Luna Delft 

Deelnemersformulier Congres 

Naam: 

Adres: 

Woonplaa ts: 

Afdeling: 

geeft zich op voor het congres 3/4-5/4-1970. 

Hij heeft f gegireerd op nr. 13 04 9 0 0, t. n. v. Penningmeester D'66, 

Keizersgracht 576, Amsterdam. 

Uiterlijk 20 maart verzenden aan dit adres. Postbus 1966 
Amsterdam. 


