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EEN GOED CONGRES 

Beste Lezer, 

U wordt hierbij uitgenodigd voor het volgende congres van D'66. 
Dit wordt gehouden in Breda op 19 en 20.december 1970. 
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De plaats van het · congres is het congrescentrum "het Turfs chip". 
Dit is een zeer modern complex gelegen in het hart van Breda, aan het Chasse
veld, waar zich nagenoeg het hele congresgebeuren zal afspelen. 
Op de laatste pagina van deze "Democraat" vindt U veel gegevens over dit con
gres. 
U leest daar hoe U kunt meedoen. 
U leest het goed: EEN GOED CONGRES. 
We hebben de indruk, dat aan onze eerdere congressen wei eens iets haperde. 
Dat betekent, dat het nu gewoon goed moet zijn. 
Het is voor D'66 een eis, een noodzaak, nu een goed congres te organiseren. 
Ieder heeft wei eens een slecht congres, een onbevredigde vergadering meege
maakt, een samenkomst zonder voldoende voorbereiding en met een tekort 
schietende afwikkeling. 
Voor D'66, dat beweert, waarvan de leden beweren dat ze een nieuw denkpatroon 
in Nederland willen invoeren is het een uitdaging nu eens een echt goed congres te 
realiseren. · 
Dat vraagt 2 dingen: VOORBEREIDING en SAMENWERKING. 
De voorbereiding wordt serieus gedaan. 
Het hoofdbestuur heeft vele stukken en initiatieven voorbereid. 
Dit nummer van "Democraat" is daarwan een gigantisch voorbeeld. 
Er is een tijdschema rond gestuurd voor de behandeling in de afdelingen. 
Kortom er is veel, zeer veel gedaan om het inhoudelijke van dit congres zo voor 
te bereiden dat ieder die echt wil, met deze stukken in de hand een goede inhoud 
van dit congres kan Iaten ontstaan. 
Er is verder naast deze inhoudelijke voorbereidingen een aantal beslissingen ge
no:men ten aanzien van de organisatie van het congres. 
Naast het hoofdbestuur is een commissie gevormd die dit congres zal Iaten lopen. 
Naast de HB-leden Dijsselbloem, Hijmans en van Leeuwen zullen een drietal 
D'66-ers uit Breda, de heren De Bekker, J. H. Buissing en G. Ferwerda in deze 
commissie zitting nemen, terwijl de heer H. L. Verhaar zal optreden als alge
meen congresvoorzitter en de heer W. Schouten als congressecretaris. 
Tussen het hoofdbestuur en deze commissie is een duidelijke taakverdeling afge
sproken, terwijl de algemeen congresvoorzitter met de drie congresvoorzitters 
mevrouw Mr.J.Soetenhorst, prof. M. Baekz en Mr. M.Rood zullen zorgen voor ee 
evenwichtige Ieiding van het congres. 
Aan de yoorbereiding van dit congres is naar onze mening veel gedaan. 
Er rest nude samenwerking met de !eden van D'66. 
Het schijnt in D'66 nogal eens wenselijk te worden geacht democratie zo uit te 
leggen als zou het een systeem zijn, waar in ieder op elk moment het woord kan: 
voeren, bij voorkeur ook dan nog over elk onderwerp. 
Met vele duizenden leden meer dan de 37 oprichters uit augustus 1966 is dit helaa 
iets wat niet meer kan werken. 
Hoofdbestuur er. congrescommissie vragen de !eden derhalve samenwerking om di 
voorbereiding die is gedaan tot een goed resultaat te voeren door zich straks tij
dens het congres te matigen. 
Een van de doelstellingen van dit congres zal zijn een serieuze basis te leggen 
voor de verkiezingscampagne, zowel naar inhoud als naar personen. 
Dit vraagt, dit eist goede organisatie, dit vraagt van elk van ons, dat hij zijn of 
haar persoonlijke wensen inbrengt in deze doelstelling. 
Dat is echt pragmatisch en dat is dus iets waarvoor D'66 is opgericht. 
We hopen op een zeer hoge opkomst van de !eden uit het hele land en een hoge 
deelname aan de discussies. 
We hopen op een optimale voorbereiding in de afdelingen en we rekenen op Uw 
samenwerking om in Breda een heel goed congres te organiseren. 

H. L. Verhaar 

voorzitter congrescommissie. 
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Bij de 
congresstukken 

In deze democraat zenden wij U het 
merendeel van de stukken, waarover 
bet kongres van 19 en 20 december 
zal vergaderen, alsmede de agenda 
voor het kongres. 

- Voorstel voor een beleidsplan. 
- Reglement regionale voorverkiezin-

gen 2e kamerkandidaten en een te
genvoorstel van de reglementen 
kommissie. 

- Voorstel voor hoofdstuk XI kandi
daatstelling voor vertegenwoordigen
de lichamen, met begeleidende 
brief van de reglementen kommissie. 

- Politiek jaarverslag van het hoofd-
bestuur. 

Wij vragen U deze stukken te bestu
deren en in Uw afdelingen te bespre
ken. U heeft daarvoor tot 26 novem
ber de tijd. Uw eventuele reakties 
kunt U tot uiterlijk 1 december opzen
den aan het landelijk secretariaat ter 
atentie van: 

Terzake het beleidsplan H. Van Beek
huizen. 

Terzake de reglementen F. Hijmans. 
Terzake het politieke jaarverslag H. 

Moerkerk. 

Graag in afzonderlijke, getypte 
brieven. 

Teneinde de discussies in de afdelin
gen te kunnen begeleiden is er voor 
hoofdbestuursleden en fraktieleden een 
sprekerscentrale ingesteld. Indien U 
wilt dat een hoofdbestuurslid of frak
tielid Uw afdelingsvergadering bij
woont, kunt U bellen 020-920742. 

Het organisatorisch jaarverslag zal U 
nog worden toegezonden. 

U zult in deze congresstukken niet 
aantreffen, de voorstellen van het 
hoofdbestuur voor het politieke beleid 
voor het komende jaar. Dit ontbreekt 
omdat het nog te vroeg is om de ge
sprekken met de leden van de KVP en 
PVD en het effekt daarvan te kunnen 
evalueren en omdat het hoofdbestuur 
zijn beraad over het te voeren beleid 
nog niet heeft kunnen afronden. De 
voorstellen van het hoofdbestuur ter
zake zullen wij in de tweede kongres
democraat, welke half december uit
komt, doen toekomen. 

Nieuw adres voorzitter 

J. Beekmans is verhuisd. Het 
nieuwe adres luidt: 

Staakweg 11 
DffiKSLAND 

Tel.: 01877-1698. 
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AGENDA 
CONGRE-S 
BREDA 
Agenda zaterdag 19 december 1970 

inschrijving enz. 
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9. 30 - 10.45 uur 
11. 00 - 12. 00 uur huishoudelijke verantwoording HB, waaronder de diverse 

commissies 
12. 00 - 13. 00 uur rede van Mierlo 
13. 00 - 13. 45 uur 
13.45 - 15. 00 uur 
15.00 - 15.15 uur 
15.15 - 15. 30 uur 

lunchpauze/presentatie HB kandidaten 
politieke verantwoording HB 
pauze 

15.30- 17.15 uur 

financHile voorstellen 
verkiezing commissies 
reglement verkiezingsprocedure 
a. goedkeuring gevolgde procedure 

17. 15 - 20. 15 uur 
20. 30 - 01. 00 uur 

b. goedkeuring bovenbouw 
presentatie Tweede Kamerkandidaten 
feest 

In de loop van de middag worden de HB verkiezingen gehouden met uitzondering 
van de 4 in funktie gekozen DB leden. 

Agenda zondag 20 december 1970 
10.00 - 11.15 uur behandeling beleidsplan 
11. 15 - 11. 30 uur pauze 
11. 30 - 12. 45 uur behandeling beleidsplan 
12. 45 - 13. 30 uur lunch 
13. 30 - 14.45 uur behandeling beleidsplan 
14.45 - 15.00 uur pauze 
15. 00 - 16. 00 uur vaststelling beleidslijnen 
16. 00 - 16. 15 uur verkiezing DB leden in funktie 
16. 15 - 16. 30 uur verkiezing lijsttrekker 
16. 30 - 17. 00 uur rede lijsttrekker 

~ Ind de loop van de middag wordt de verkiezing voor de 2e Kamerkandidaten gehou
en. 

D'66 Politiek jaarverslag 
Hoofdbestuur over de periode 
decernber1969 decernber1970 
D'66 heeft een intensief politiek jaar 
achter de rug; verkiezingen voor Pro
vinciale Verkiezingen op 18 maart j.l. 
en Gemeenteraadsverkiezingen op 1 
juni j.l. en last but not least de lang
durige voorbereiding naar de Tweede 
Kamerverkiezingen op 28 april 1971. 
Een druk jaar voor de partij; een 
overspannen jaar voor de leden van 
Hoofdbestuur, Tweede Kamerfractie 
en niet te vergeten de medewerkers 
van ons landelijk secretariaat. Buiten 
alle, in D'66 epidemisch geworden, 
kritiek op uitvoerende organen, mag 
dit toch ook wel eens gezegd worden. 
Het organisatorische werk b. v. t. a. v. 
de beide verkiezingen nam veel tijd in 
beslag, Hierover handelt het verslag 
van beide secretarissen. 

.Na het congres van Helmond 1967 
heeft het Hoofdbestuur ook een poli
tieke taak; dit HB vatte deze taak zo
danig op dat, naast de dagelijkse taak 
van de 2e Kamerfractie, ook de alge-

mene politieke lijn van de partij, zo
als die op verschillende congressen 
(vooral Leiden 1968) is vastgesteld, 
konstant nadruk en korrektie behoeft; 
juist in dit politiek- belangrijke jaar 
meende het huidige HB, dat in decem
ber 1969 in dienst trad, regelmatig 
gebruik te moeten maken van haar 
politieke taak; niet om zelf politieke 
keuzes te maken, maar om uitvoering 
te geven aan de politieke lijn zoals de 
partij. deze had uitgestippeld. 

Reeds tijdens de eerste vergadering 
van het Hoofdbestuur, eind december 
1!l69, werd het geconfronteerd met 
enige ontwerpresoluties van het Libe
raal Beraad, die, op basis van een 
vermeende overeenstemming in pro
gramma en mentaliteit, een toe
komstig stembusaccoord van VVD met 
KVP/ARP/CHU en D'66, aan het in 
begin 1970 te houden VVD-Congres 
wilden voorleggen. Aangezien hier 
~ voorstellen warden gedaan om, 
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d. m. v. snelle uitspraken aan de top, 
tot wederzijdse liefdesbetuigingen te 
komen, meende het HB snel en duide
lijk te moeten reageren op deze voor
stellen. Zowel Hans van Mierlo in 
een aantal perscommentaren als het 
HB in een uitgebreide verklaring in de 
Democraat, verzetten zich tegen deze 
methode, en wezen er tevens op dat 
er, naar haar oordeel, geen sprake 
was van overeenstemming in program 
en mentaliteit; in tegendeel, aan de 
hand van een aantal saillante voor
beelden werd aangetoond dat hiervan 
geen sprake was. 

Intern werden de voorbereidingen ge
troffen voor de uitvoering van de z. g. 
motie 9 van het Congres te Amster
dam (december 1969) over de opstel
ling voor een beleidsplan voor de 
jaren 1971-'75. Nalangdurige arbeid 
van de Centrale Werkgroep, de poli
tieke werkgroepen en het Hoofdbe
stuur, treft U in dit congresnummer 
van de "Democraat" het langverwachte 
Beleidsplan aan. Dit Beleidsplan, dat 
door de Centrale Werkgroep is opge
steld, wordt uitgegeven onder auspi
ciE!n van het Hoofdbestuur, zodat de 
hoofdlijnen met de daarbij behorende 
alternatieven, geacht worden de me
ning van het HB weer te geven. De le
den van de Centrale Werkgroep ver
dienen de oprechte hulde en dank voor 
dit zeer moeilijk te produceren werk
stuk. 

Realiteit 
Naast de vele partij-politieke pro
blemen die de komende verkiezingen 
begin 1970 met zich meebrachten, 
probeerden DB en HB, in samen
werking met de Programmacommis
sie, het programmacongres in Rotter
dam (april '70) goed voor te bereiden. 
Aan de inhoudelijke kant betekende dit 
o. a. de presentatie van de voorstellen 
van de landelijke werkgroep Bevolkings· 
politiek; de wijze waarop KVP fraktie
leider Schmelzer een half woord ver
draaide tot een hele onwaarheid, druk
te ons met de neus in de (harde) poli
tieke realiteit. 
Ondanks het feit, dat een volledig te
rugdraaien van dit Schmelzer effect 
vlak voor 18 maart 1970 niet meer 
mogelijk was, werd zowel door HB, 
2e Kamerfraktie en werkgroep fel ge
protesteerd tegen de aantijgingen van 
Schmelzer. Ondertussen erkent bet 
HB dat de presentatie onzerzijds van 
een en ander niet vlekkeloos is ge
weest, hetgeen echter de bedoelde 
aanval geenszins rechtvaardigt. 

Ook het "pistool op de borst-effect" 
heeft een aantal kiezers bewogen in 
hun stemkeuze. Merkwaardig was wel 
dat Van Mierlo zijn uitspraak over de 
PvdA al vele malen eerder had gedaan; 
de wijze waarop 1;1{\l,YVD nu deze uit
spraak interprete~~e was dan ook 
overdreven. ~~.: 
In het algemeen was trouwens opval
lend dat de verkiezingen, voot'al die 
voor de Staten, door de VVD er de 
Confessionelen een sterk lanclel,i.jk 
karakter kregen. Dat daarbij::J;lies
heuvel D'66 het predikaat on-heder
lands opplakte, was aileen maar te-
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kenend voor de stijl van de verkie
zingsstrijd. 

De gespeelde verontwaardiging van de 
VVD dat D'66 geen stembusaccoord 
zou prefereren met de "liberalen", 
plaatste onze partij eens te meer in 
bet dilemma dal nog steeds velen het 
politieke gebeuren in Nederland zien 
afspelen tussen de z. g. polen PvdA 
en VVD. Het schijnt moeilijk te be
grijpen te zijn dat niet alle partijen 
tussen deze polen geplaatst kunnen en 
willen worden. D'66, dat deze links
rechts tegenstelling ten ene male ont
kent wordt, omdat ze geen keuze kan 
en wil maken op basis van deze tegen
stelling dan ook door velen als niet
constructief gezien. Het steeds weer 
opnieuw uitleggen van onze excentri
sche positie is dan ook zeer belang
rijk. 

lnitiatieven 
Ondertussen waren er echter ook een 
aantal andere initiatieven ontplooid; 
bet HB richtte zich met brieven en 
andere open bare verklaringen o. a. 
tot de nederlandse regering inzake de 
hopeloze situatie in Biafra, tot het 
curatorium van de School voor de 
Journalistiek i. v. m. de misstanden 
aldaar, tot premier de Jong over 
"zijn begrip" voor de Amerikaanse 
inmenging in Cambodja en over de 
weigering president Suharto en de 
z. g. Rep. der Zd. Molukken tot el
kaar te brengen, tot president Nixon 
(samen met PPR, PvdA en PSP) over 
de inval in Cambodja, tot de minister 
van CRM en de Nederlandse Sport
federatie over de politieke processen 
in Mexico n. a. v. de rellen bij de laat
ste Olympische Spelen, tot het ge
meente bestuur van Amsterdam inza
ke de snelle wijze waarop kort voor 
en na de gem. raadsverkiezingen zeer 
belangrijke zaken door de Gemeente:
raad werden gejaagd. Samen met de 
Kamerfraktie werd een primeur ge
haald door bekend te maken dat zich 
bij een bezoek van Nederlandse fregat
ten aan Kaapstad incidenten hadden 
voorgedaan. 
Op 13 juni werd een deelcongres Mi
den Oosten en Vietnam gehouden, ter
wijl eind april een (kritische) reis van 
een week werd ondernomen door een 
D'66 delegatie naar de DDR; na afloop 
van deze reis is op verschillende 
manieren verslag van dit evenement 
gedaan. 
Door Beekmans, Gruijters en Van 
Mierlo werd een reis naar Parijs on
dernomen om Servan Schreiber tot 
Seer. Generaal van de Radicalen te 
zien kiezen en belangrijke kontakten 
te leggen. 
Tevens verdienen vermelding bet ini
tiatief wetsontwerp tot schrappen art. 
8 uit de Loonwet dat na een gezame
lijke vergadering van HB en 2e Ka
merfraktie tot stand kwam, evenals 
het zeer belangrijke politieke feit, dat 
D'66, PPR en PvdA in de 2e Kamer 
het initiatief wetsontwerp gekozen for
mateur en districtenstelsel indienden. 
Met name t. a. v. dit laatste initiatief 
stelt het HB er prijs op te verklaren 
konstant bij de voorbereiding betrok
ken te zijn geweest en uiteindelijk ook 
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haar (unanieme) fiat aan het indienen 
heeft gegeven. In dit verband verdient 
het vele werk van Hans Gruijters veel 
lof; het is nog weinigen in Nederland 
gelukt de helft van een Staatscommis
sie in 2 jaar tijd achter ingrijpende 
staatsrechtelijke voorstellen zoals 
D'66 die voorstaat, te krijgen. 

Politieke slag 
Gedurende de zomermaanden heeft het 
HB, of althans een delegatie daaruit, 
zich intensief beziggehouden met de 
voorbereidingen voor de grote poli
tieke slag die ons in april '71 wacht •. 
Direkt na de gemeenteraadsverkiezin
gen werd een vergadering van publici
teitsmensen, een aantal politikologen, 
journalisten, HB leden en leden van 
de 2e Kamerfraktie gehouden. Op de
ze bijeenkomst van 6 juni j.l. werd 
een eerste analyse van de (partij) poli
tieke situatie in Nederland gemaakt. 
Deze grote groep splitste zich daarna 
in tweeE!n, nl. een publiciteitsgroep 
die zich met de propagandakanten van 
de Kamerverkiezingen ging bezighou
den, en een groepje mensen uit de 
wetenschapssfeer die zich met een 
politicologische evaluatie gingen be
zighouden. Deze laatste groep ver
diepte zich in verschillende aspekten 
van de politieke situatie, en kwam 
daarbij tot. een aantal conclusies be
treffende de rol van D'66 als ver
nieuwingspartij, de positie van de 
kiezers (thuisblijvers en stemmers), 
de kernpunten waarom het bij de ko
mende verkiezingen zou draaien en het 
algemene kader waarbinnen D'66 zich 
bij de komende verkiezing zou moeten 
opstellen. Hoewel deze conclusies 
voorlopig waren en bovendien vele, 
reE!ele alternatieven hadden, werd 
een eerste lijn zichbaar 
- de vernieuwing in de nederlandse 

politiek zou zich moeten concen
treren op het scheppen van een 
machtsalternatief voor de kiezer, 
m. a. w. D'66 zou de kiezer met de 
z. g. machtsvraag moeten confron
teren; 

- de excentrische positie werk wel
licht op de lange termijn, maar 
blijkt voor de korte termijn anders 
opgevat te worden omdat het niet 
-meedoen door velen wordt uitge
legd als een niet-positieve bijdrage 
aan het politiek gebeuren; niet dat 
niet aangetoond zou kunnen worden 
dat bet bestaande bestel permanent 
faalt, maar er moet ernstig reke
ning gehouden worden met een z6-
danige polarisatie in het nederlandse 
politieke Ieven die iedere ver
nieuwing in de eerstkomende periode 
onmogelijk maakt. Daarom moet 
ook een zekere heroriE!ntering van 
de D'66 taktiek overwogen worden; 

- D'66 heeft tot nu toe nagelaten zich 
in haar presentatie naar buiten z. g. 
"issue-gericht" te tonen; dit geldt 
zeer sterk voor de sociaal-econo
mische sektor. 

- D'66 zou harder en feller moeten 
optreden en beter en gerichter pu
bliceren. 
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Presentatie 
Op basis van deze eerste studie heeft 
het HB zich beraden over de presen
tatie voor de 5 regionale bijeenkom
sten met de afdelingsbesturen op 29 
augustus j.l. Het onderhand bekende 
(beruchte ?) "groene stuk" pretendeer
de enige lijnen voor strategie en pro
gram te ontwikkelen; de veel ver
smaadde/" geheimzinnigheid" rond dit 
stuk was maar betrekkelijk; de enige 
reden voor het HB, om te verzoeken 
het als een intern stuk te beschouwen, 
was dat, eenmaal nader uitgewerkt, 
de stootkracht van een en ander niet 
verloren zou gaan. Wilde D166 zich 
gerichter presenteren dan zou dat ook 
enige discipline van de partij vragen. 
Van manipulatie, een in D166 bij on
pas gebruikt woord, was in ieder ge
val geen sprake. 

Met de Afdelingen werd afgesproken 
een aantal kernvragen te beantwoor
den een overzicht hiervan (tot 1 no
vember 1970) is als bijlage bij dit 
verslag opgenomen. 

Na deze bijeenkomst met de Afdelings
besturen heeft het HB, gedurende vele 
en langdurige sessies, getracht de 
politieke evaluaties verder door te 
voeren. Met name het idee om aan de 
basis te trachten de verstarring in de 
nederlandse politiek te doorbreken 
door te pogen KVP en PvdA nader tot 
elkaar te brengen, werd begin sep
tember verder ontwikkeld. 
ln de oktober-democraat is al uit
voerig over het waarom van deze 
daad ingegaan; hier kan volstaan wor
den met er op te wijzen dat de 
ernstige bezorgheid over de ontwik
keling in de nederlandse politiek ten 
grondslag lag aan dit initiatief en dat, 
op basis van resolutie 2 van het 
Leidse Congres van 1968, het Hoofd
bestuur het recht heeft initiatieven 
aan de 'basis te ontwikkelen, Onder
tussen zijn vele afdelingen van D166 
aan het werk geslagen (tot nu toe heb
ben slechts 12 Afdelingen hun mede
\verking geweigerd); in de Democraat 
die vlak voor het Congres verschijnt 
zal een totaal overzicht van deze ge
sprekken worden opgenomen. 0. a. op 
basis van de resultaten is het congres 
dan volstrekt vrij de toekomstige poli
tieke lijn van de partij vast te stellen. 

Taak 
ln het algemeen heeft dit Hoofdbestuur 
dit jaar gemeend steeds steviger de 
politieke taak, die haar in Helmond 
1967 werd gegeven, uit te oefenen. 
Omdat D166 Hoofdbesturen tot nu toe 
zich, geheel in de traditie van de hele 
partij die helaas vaak de neiging heeft 
zich meer om strukturen dan om poli
tiek inhoudelijke zaken druk te maken, 
vooral met organisatorische zaken 
bezighielden, zal het werk van dit HB 
ook in een controversitilere positie 
geplaatst worden; het HB meent echter 
deze lijn te moeten vasthouden om, 
vooral in de politiek spannende tijd 
van dit moment, de partij niet ten 
prooi te laten vallen aan chaos en ver
warring. 

namens het HB 
Hans Moerkerlt 
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Bijlage politiek jaarverslag 
Beantwoording door de Afdelingen van 
het STUK 29 AUGUSTUS. 

- Vraag 1 luidde: (pg 14) 
"Hoe taxeert U de nieuwe, aggres

sievere aanpak van D'66 t. a. v. 
a) het introduceren van de machts

vraag aan de kiezers, 
b) het sterk op de voorgrond stel

len van enkele personen, die het 
gezicht van de partij en haar 
mentaliteit kunnen vertegen
woordigen? 

47 Afdelingen hebben op deze vraag 
gereageerd. Omdat alle afdelingen 
op eigen wijze hun verhaal deden, 
is het onmogelijk alle suggesties 
over te brengen. 
ad a kreeg de steun van 42 Afdelin
-- gen die volmondig JA zeiden. 

Schagen zei Ja omdat ze zich 
voor een voldongen feit ge
plaatst voelden, en Amers
foort, Leek en Apeldoorn 
meenden vraagtekens te moe
ten plaatsen, varierend Vllll; 
Neen tot het HB is niet kapabel. 
Den Bosch meende het 29/8 
stuk als negatief te moeten 
typeren en gaf dus geen ant
woord. 

ad b kreeg de steun, ir;l de vorm van 
een volmondig JA van 44 Af
delingen, hoewel hier meer het 
geluid werd gehoord MITS het 
democratisch geschied, de 
juiste personen naar voren ko
men etc. 
Leek gaf weer neen, Den Bosch 
geen antwoord en Utrecht zei 
Neen tenzij hier sprake is van 
kandidaat kamerleden. 

- Vraag 2 luidde: (pg 14): 
"Kunt U instemmen met de 5 kern
thema 1 s, de daaruitvolgende pro
grammatische punten en/ of heeft U 
er nog meer die hogere prioriteit 
hebben? 

46 Afdelingen zeiden Ja, we gaan 
ermee akkoord. In deze groep werd 
wel vele malen de wens uitgesproken 
ook andere thema 1 s op de voorgrond 
te stellen; o. a. Een duidelijke Soc. 
Economische Paragraaf (veel ge
hoorde wens), het Sociaal Cultureel 
Welzijnsbeleid, de Duidelijkheid en 
de Doorbreking van het Partijsys
teem, de Bevolkingspolitiek, de 
Ombudsman, de Woningnood, het 
Onderwijs. 
Leiden zei NEEN op deze vraag, de 
Westelijke Mijnstreek vond alles te 

vaag, Leek, Amersfoort, Zeist, 
Waddin.xveen en Den Bosch wensten 
niet te antwoorden en Haarlem volgt 
alles met "gepaste belangstelling" 
(deze Afdeling vermeld ik verder 
niet meer omdat hun bijdrage zich 
beperkte tot deze mededeling). 

- Vraag 3 ging over de wenselijkheid 
van een gerichte, centrale presen
tatie. 
Bij 50 afdelingen volgde een min of 
minder enthousiast JA. 
Voorschoten gaf geen antwoord, 
evenals Leek en Zeist. 

- Vraag 4 luidde: Hoe denkt U over de 
verschillende mogelijkheden van 
samenwerking met 'anderen en hoe 
had U de opstelling en strategie 
t. a. v. andere partijen gedacht? De 
mogelijkheden staan op pg. 10/11. 
17 Afdelingen noemden onomwonden 
het KVP /PvdA initiatief als het 
meest verkieslijke; allen meenden 
echter dat de mogelijkheid ad. 2. 
(WE BIEDEN ANDERE POL. 
PARTIJEN ONS REG. PROGRAM 
AAN EN DE MENSEN DIE DAAR
VOOR BESCillKBAAR ZIJN EN 
VRAGEN DE PARTIJEN OF EEN 
DERGELIJK PROGRAM, VOOR HUN 
AANLEIDING IS HET ALS UIT
GANGSPUNT TE LA TEN DIENEN 
VOOR ONDERHANDELINGEN 
OVER EEN KOMENDE REGERING), 
in het verlengde lag van het KVP/ 
PvdA plan. Met deze 17 Afdelingen 
mee, spraken 43 Afdelingen zich 
voor zich voot deze strategie uit, 2 
meenden meer in een Progr. Com
binatie te zien en de rest gaf geen 
antwoord. 

54 Afdelingen hebben gereageerd op 
het 29 augustus stuk. Typerend is 
dat de grote afdelingen Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag niet hebben 
gereageerd; Amsterdam heeft het 
zelfs helemaal niet ter sprake ge
bracht in haar ledenvergadering. 
Aldus een zeer verkort overzicht 
van weken lees en streepwerk om 
uiteindelijk uit het schrijfwerk van 
deze 54 afdelingen te komen. 
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KAN Dl D\AATSTE LLI'N G 
2e KAMER 
Inleiding 

Hiernavolgend treft u aan een volledige 
ontwerp-reglement voor de kandidaat
stelling voor de Tweede Kamer. 

Het ontwerp is gebaseerd op uitspra
ken van ALV's, o. a. die in Arnhem 
(dec. 1968), en op uitspraken van de 
vergadering gehouden in Haarlem 
(mei 1970) naar aanleiding van de toe
gelichte vraagpunten van de regle
mentencommissie (zie Democraat 
febr. 1970, biz. 3-5). 

Het ontwerp bevat enkele alternatieven 
op punten waarvoor in Haarlem twee 
oplossingen naar voren kwamen zon
der dat een daarvan een duidelijke 
meerderheid verkreeg, en bovendien 
op enkele punten die voor Haarlem nog 
niet aan de orde waren gesteld. 

De kandidaatstellingsprocedure is op
gebouwd uit drie fasen: 

1. regionale voorverkiezingen die re
sulteren in een voorlopige lande
lijke ranglijst van kandidaten (zie 
de art. 2-8); 

2. landelijke verkiezingen die resul
teren in een definitieve landelijke 
ranglijst van kandidaten (zie de 
art. 9-19); 

3. samenstelling van de door D'66 in 
te dienen kandidatenlijsten (zie art. 
20). 

Alternatieven 

'Binnen deze drie fasen treft u de vol
gende alternatieven aan: 

Fase 1 

A 1: Voorverkiezingen per kieskring
groep. 
J)e 18 kamerkieskringen zijn tot 
5 kieskringen gecombineerd van 
"gelijk gewicht" met de resultaten 
van de Provinciale Statenver
kiezingen 1970 als uitgangspunt. 

A 2: Voorverkiezingen per regio. 
-- Bv. de 1! provincies. 

B 1: Aile leden en aanhangers on be
- perkt stemgerechtigd. 

Aile stemgerechtigden ontvangen 
een stembiljet. 

B 2: Ter vergadering stemmen. 
-- De stembiljetten worden aileen 

uitgereikt en weer ingeleverd op 
de presentatievergaderingen. 

Fase 2 

C 1: Verkiezing van de landelijke lijst
- aanvoerder door de ALV. 

~: Verkiezing van de landelijke lijst-

aanvoerder d. m. v. een landelijke 
schriftelijke stemming onder aile 
leden en aanhangers. 

D 1: Vaststelling definitieve landelijke 
-- ranglijst van kandidaten door de 

ALV. 

D 2: Vaststelling definitieve landelijke 
-- ranglijst van kandidaten door een 

serie steekproefvergaderingen. 
Hiervoor is een (eenvoudige) sta
tutenwijziging nodig. 

E 1: Meerdere stemadviezen van 
- diverse organen en individuele 

I eden. 

~: Stemadvies van een stemadvies-
commissie. 

Beide alternatieven zijn niet (zo best) 
verenigbaar met alternatief ~. 

F 1: Oeen speciale positie op de defini
- tieve landelijke ranglijst voor de 

kandidaten die bij de voorver
kiezingen een eerste plaats be
haalden. 

F 2: De kandidaten die bij _de voorver
- kiezingen in een kieskringgroep 

de eerste plaats behaalden wor
den onmiddellijk na de lijstaan
voerder op de definitieve lande
lijke ranglijst geplaatst. 
Dit alternatief geeft een groter 
gewicht aan de resultaten van de 
voorverkiezingen. 
Dit alternatief is onverenigbaar 
met alternatief A2 en niet van be
lang bij keuze voor alternatief 
03. 

Fase 3 

0 1: Bij meer dan 30 te stellen kandi
- daten de eerste 30 in dezelfde 

volgorde op 17 of 16 lijsten; de 
rest van de kandidaten op de 
"staart(en)" van de resterende 
1 of 2 lijsten. 

Dit alternatief geeft enige kans 
om kandidaten via voorkeurstem
men in de Kamer te krijgen. 

0 2: Bij meer dan 30 te stellen kandi
- daten het grootste deel van aile 

lijsten aan elkaar gelijk, met 
verschillende staarten_per kies
kri.D.ggroep en kamerkieskring. 

0 3: Bij meer dan 30 te stellen kandi
- daten komt de kandidaat die bij de 

voorverkiezingen per kieskring
groep de eerste plaats behaalde 
onmiddelli]k na de lijstaanvoerder 
op de lijsten van de overeen
komstige kieskringgroep ... tekst 
verder als bij alternatief 02. 
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Dit alternatief geeft een groter 
gewicht aan de resultaten van de 
voorverkiezingen. 
Dit alternatief is onverenigbaar 
met alternatief A2. 

H 1: Kandidatenlijsten met verschillen· 
-- de "staarten" per kieskringgroep. 

H· 2: Kandidatenlijsten met verschillen· 
-- de "staarten" per kamerkies-

kring. 

Deze alternatieven vormen een nadere 
uitwerking van de alternatieven 02 en 
03. 

Hoofdstuk IX: Kandidaatstelling voor 
vertegenwoordigende lichamen. 

A. Tweede Kamer der Staten-'Oeneraal 

1. 1. Het hoofdbestuur benoemt tijdig 
een landelijke verkiezingscom
missie, die tot taak heeft op on
partijdige wijze de goede voort
gang van de kandidaatstellings
procedure volgens de bepalingen 
van dit reglement te bewerkstel
ligen en zorg te dragen voor de 
indiening van de overeenkomstig 
de bepalingen van dit hoofdstuk 
samengestelde kandidatenlijsten, 
op de wijze als door de kieswet 
voorgeschreveri. 

2. De leden van deze commissie 
mogen geen kandidaat zijn bij de 
Tweede Kamer verkiezingen. 

(2.Alternatief A 1: 
Door combinatie van kamerkies
kringen worden vijf kieskringgroe
pen gevormd, te weten: 

I. Noord-Oost, omvattende de 
provincie Friesland, Oronin
gen, Drente, Overijssel en 
Oelderland; 

II. Zuid, omvattende de provincies 
Limburg, Brabant en Zeeland; 

III. Holland-Zuid, omvattende de 
provincie Zuid-Holland, met 
uitzondering van de kamerkies
kring Leiden; 

IV. Holland-Noord, omvattende de 
provincie Noord-Holland, met 
uitzondering van de kamerkies• 
kring Haarlem; 

V. Midden, omvattende de provin
cie Utrecht en de kamerkies
kringen Leiden en Haarlem). 

3. Er worden per (A 1: kieskringgroep) 
(A2: regio) voorverkiezingen ge
houden onder verantwoordelijkheid 
van (A 1: groepsverkiezingscom
missies) (A2: regioverkiezings
commissies). 

4. De landelijke verkiezingscommis
sie benoemt in overleg met de be
trokken regiobesturen voor iedere 
(A 1: kieskringgroep een groeps
verkiezingscommissie) (A2: regip 
een regioverkiezingscommissie) 
die met betrekking tot de voorver
kiezingen een overeenkomstige taak 
en positie heeft als de landelijke 
verkiezingscommissie. 

5. 1. Ieder lid van D'66 kan zich bij 
het landelijk sekretariaat voor 
ten hoogste (A 1: twee kieskring
groepen) (A2: drie regio's) als 
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kandidaat aanmelden of doen 
aanmelden, mits aan de volgen
de voorwaarden is voldaan: 
a. de kandidaat dient gedurende 

tenminste 6 maanden vooraf
gaande aan de aanmelding lid 
van D'66 te zijn geweest, be
houdens dispensatie door het 
hoofdbestuur, dat gehouden 
is aan het verlenen van dis
pensatie ruime bekendheid te 
geven; 

b. de wettelijke vereisten voor 
verkiesbaarheid; 

c. ondertekening door de kandi
daat van de vragenlijst con
form art. 19 van de Statuten; 

d. bereidverklaring een eventueel 
kamerlidmaatschap als een 
volledige dagtaak te beschou
wen en bij verkiezing afstand 
te zullen doen van alle open
bare ambten en alle partij
funkties; 

e. verstrekking van persoonlijke 
gegevens overeenkomstig het 
in art. 27.1 bepaalde; 

f. vermelding van de (A 1: kies
kringgroepen) (A2: regio's) 
waarin de kandidaat aan de 
voorverkiezingen wenst deel 
te nemen; 

g. bereidverklaring bij direkte 
verkiezing ingevolge de kies
wet, dan wel binnen een half 
jaar bij opvolging van een 
direkt gekozene het kamer
lidmaatschap te zullen aan
vaarden. 

2. De termijn van aanmelding vangt 
aan een jaar voor de dag der ka
merverkiezingen en sluit een 
half jaar voor de dag van in
diening van de kandidatenlijsten 
volgens de kieswet. 

'1. Binnen twee weken na sluiting 
van de aanmeldingstermijn over
komstig art. 5. 2.zenden de (A 1: 
groepsverkiezingscommissies) 
(A2: regioverkiezingscommis
sies) aan alle in het gebied van 
hun (A 1: kieskringgroep) (A2: 
regio) woonachtige leden en aan
hangers (B1: een stembiljet en) 
een opgave in alfabetische volg
orde, beginnend met een door 
loting verkregen letter, van alle 
kandidaten voor de betreffende 
(A 1: groep) (A2: regio). Met be
trekking tot de kandidaten wor
den de gegevens overeenkomstig 
de punten a t/m g art. 5. 1 in die 
opgave opgenomen, alsmede, in
dien de kandidaat zulks wenst, 
een persoonlijke verklaring van 
ten hoogste 300 ~oorden. 

1'(2. Alternatief B1: 
Degenen die zich als lid of aan
hanger aanmelden na de sluiting 
van de aanmeldingstermijn over
eenkomstig art. 5. 2 kunnen niet 
aan de voorverkiezingen deelne
men). 

3. Door de (A 1: groepsverkiezings
commissies) (A2: regioverkie
zingscommissies) fi,rden zoveel 
mogelijk in over~g m.et de kan
didaten tot uiterlijft dtie maan-
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den voor de datum van indiening 
van de kandidatenlijsten inge
volge de kieswet enkele kandi
datenpresentatievergaderingen 
gehouden bij voorkeur een per 
afdeling. De in de betrokken (A 
1: groep) (A2: regio) woonach
tige leden en aanhangers worden 
schriftelijk van plaatsen en data 
van alle in die (A 1: groep) (A2: 
regia) belegde presentatiever
gaderingen op de hoogte gesteld. 
(B2: Uitsluitend ter vergadering 
wordt aan iedere aanwezige 
stemgerechtigde aan wie op een 
eerdere presentatievergadering 
nog niet eerder een stembiljet 
was uitgereikt een stembiljet 
verstrekt). Op het stembiljet 
kunnen ten hoogste 20 kandidaten 
in volgorde van voorkeur worden 
geplaatst. (B2: De ingevulde 
stembiljetten dienen voor het 
einde van de vergadering te 
worden ingeleverd). 

(4. Alternatief B !: 
Bij het bepalen van de uitslag 
van de voorverkiezingen worden 
slechts die stembiljetten in aan
merking genomen die op een 
door het hoofdbestuur te bepalen 
tijdstip, kort na het verstrijken 
van de onder 3. genoemde ter
mijn voor het presenteren van 
de kandidaten, bij de (A 1: 
groepsverkiezingscommissie) 
(A2: regioverkiezingscommis
sies) zijn ontvangen. Dit tijd
stip wordt duidelijk op de stem
biljetten vermeld). 

5. Regio-, afdelingsbesturen en 
individuele leden van D'66 heb
ben het recht tijdens een presen
tatievergadering mondetlinge 
stemadviezen te geven. Perver
gadering wordt hiervoor ten 
hoogste een half uur uitgetrok
ken, na de presentatiefase. 
Wie een stemadvies wil uitbren
gen dient zich voor de aanvang 
van de vergadering bij de voor
zitter van de vergadering aan te 
melden. De voorzitter distribu
eert de spreektijd. Zijn er meer 
dan 10 gegadigden, dan beperkt 
de voorzitter het aantal spre
kers als volgt tot 10. Hij geeft 
voorrang aan een lid van ieder 
betrokken regio- en afdelingsbe
stuur; overige sprekers worden 
door loting aangewezen. 

6. Het staat een ieder vrij op eigen 
kosten schriftelijke verklaringen 
inzake zijn voorkeur voor be
paalde kandidaten onder de leden 
en aanhangers te verspreiden. 
De afdelingsbesturen zullen voor 
dit doel aan wie dit wenst het 
benodigde adressenmateriaal ter 
beschikking stellen. 

7. Op basis van de tijdig ontvangen 
stembiljetten wordt per (A 1: 
kieskringgroep) (A2: regio) een 
ranglijst van kandidaten opge
maakt overeenkomstig de be
palingen van bijlage A of C van 
dit reglement. 

8, De overeenkomstig art. 7 ver-

pagina 7 

kregen ranglijsten worden ge
combineerd tot een voorlopig 
landelijke ranglijst, aldus: 
a. aan de kandidaten met rang

nummer 1 van elk der rang
lijsten ex art. 7 wordt de 
rangwaarde 1 toegekend; aan 
de kandidaten met rangnum
mer 2 de rangwaarde 1/2; 
aan de kandidaten met rang
nummer 3 de rangwaarde 1/3, 
enz.; 

b. de door elke kandidaat behaal
de rangwaarden worden bij
eengeteld, waarna de kandi
daten worden geplaatst in de 
volgorde van hun aldus ver
kregen rangwaardensom. Bij 
gelijke rangwaardensom 
wordt voor de volgorde ge
loot; 

c. de aldus verkregen ranglijst 
van kandidaten is de voorlo
pige landelijke ranglijst. 

9. 1. Zo spoedig mogelijk na hetvast
stellen van de voorlopige lande
lijke ranglijst delen de eerste 
30 geplaatsten v66r een door de 
landelijke verkiezingscommissie 
vastgesteld tijdstip aan deze 
commissie mee of zij kandidaat 
willen staan voor de verkiezing 
van de lijsttrekker. 

(2. Alternatief C1: 
Tenminste twee weken voor de 
dag van indiening van de kandi
datenlijsten ingevolge de kies
wet wordt een verkiezings-ALV 
gehouden. Deze kiest de lijstaan
voerder uit de kandidaten be
horende tot de eerste 30 van de 
voorlopige landelijke ranglijst 
die zich als kandidaat daarvoor 
hebben aangemeld. Deze ver
kiezing geschiedt d. m. v. de 
votometer op een wijze welke 
overeenkomt met de methode 
volgens bijlage A van dit regle
ment, aldus: na ijking op 100 
wordt achtereenvolgens voor ai
le kandidaten, in alfabetische 
volgorde beginnend met een door 
loting verkregen letter, gevraagd 
de knop in te drukken indien men 
deze tot lijstaanvoerder gekozen 
wenst. Behaalt een kandidaat de 
absolute meerderheid, dan is 
deze gekozen. Zo niet dan valt 
de helft - zo nodig naar beneden 
afgerond- van de kandidaten af, 
waarna opnieuw wordt gestemd; 
enz. ). 

(3 •. Alternatief C2: 
Er wordt onder verantwoorde
lijkheid van de landelijke ver
kiezingscommissie een lande
lijke schriftelijke verkiezingvan 
de lijstaanvoerder gehouden, uit 
die kandidaten behorende tot de 
eerste 30 van de voorlopige lan
delijke ranglijst die zich als 
kandidaat daarvoor hebben aan
gemeld. De volgens bijlage A 
van dit reglement vastgestelde 
uitslag wordt bekend gemaakt 
v66r de vaststelling van de de
finitieve landelijke ranglijst). 
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Vervolgens worden twee alternatieven 
aan u voorgelegd voor de "tweede 
fase" van de kandidaatstellingsproce
dure, te weten, vaststelling van de 
definitieve landelijke ranglijst van 
kandidaten door: 

Alternatief D1: de ALV 
Alternatief D2: een serie steekproef-

vergaderingen. 

Om de behandeling te vergemakke
lijken worden de artikelen doorge
nummerd; aanpassing zal later plaats
vinden. 

Alternatief D1: 

10.1. Tenminste twee weken voor de 
dag van indiening van de kandi
datenlijsten ingevolge de kies'
wet wordt een verkiezings-ALV 
gehouden. 

2. De lijst met namen van de eer
ste 30 kandidaten van de voor
lopige landelijke ranglijst wordt 
zo spoedig mogelijk doch ten
minste een maand voor deze 
ALV aan aile leden en aanhan
gers toegezonden, onder ver
melding van alle gegevens over
eenkomstig de punten_ a t/m g 
van art. 5.1, van het bij de 
voorverkiezingen behaalde re
sultaat (C1: en van de eventuele 
bereidheid het lijstaanvoeder
schap te aanvaarden), alsmede 
de persoonlijke verklaring ge
noemd in art. 6.1. 

3. De verkiezings-ALV stelt de uit
eindelijke rangorde vast van de 
kandidaten 2-30 van de voorlo
pige landelijke ranglijst d. m. v. 
een verkiezing overeenkomstig 
het bepaalde in bijlage A van dit 
reglement, art. 3, leden c t(m 
e. 

4. Voorafgaande aan de stemming 
krijgen de betrokken kandidaten 
de gelegenheid zich op de door 
ieder gewenste wijze aan de ALV 
te presenteren gedurende een 
voor ieder gelijke tijd. 
De congresleiding stelt uitslui
tend voor dit doel tenminste drie 
uur beschikbaar. Voorts stelt 
zij tenminste twee uur beschik
baar voor een plenair debat, 
eveneens voorafgaande aan de 
stemming. 

(5. Alternatief E1: 
Het hoofdbestuur, de Tweede 
Kamerfraktie, de landelijke 
werkgroepen en individuele le-: 
den van D'66 hebben het recht 
tijdens het plenaire debat mon
delinge stemadviezen te geven. 
Wie een stemadvies wil uitbren
gen dient zich voor de aanvang 
van het plenaire debat bij de 
congresleiding aan te melden. 
Zijn er meer dan 15 gegadigden, 
dan beperkt de voorzitter het 
aantal sprekers tot 15. Hij geeft 
daarbij voorrang aan een lid van 
het hoofdb(lstuur, een lid van de 
Tweede Kamerfraktie, en een 
lid van elke landelijke werk
groep, in deze volgorde. De 
overige sprekers worden door 
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loting aangewezen). 

6. Het staat een ieder vrij op eigen 
kosten schriftelijke verklaringen 
inzake voorkeur voor bepaalde 
kandidaten onder de !eden en 
aanhangers te verspreiden. Het 
landelijke sekretariaat zal voor 
dit doel aan wie dit wenst het 
benodigde adressenmateriaal 
ter beschikking stellen, resp. 
tegen kostprijs voor geadres
seerde enveloppen, omslagen 
enz. zorgdragen. 

7. Er wordt een definitieve lande
lijke ranglijst opgemaakt door 
aan de bij de verkiezing volgens 
art. 10.3 verkregen lijst de 
overige kandidaten van de voor
lopige landelijke ranglijst onder 
handhaving van hun onderlinge 
volgorde toe te voegen~- (F2: in 
afwijking van het in de vorige 
zin bepaalde worden de kandi
daten, die bij de voorverkiezin
gen in een kieskringgroep de 
eerste plaats behaaldEm of de 
tweede plaats na de later als zo
danig gekozen landelijke lijst
aanvoerder, onmiddellijk na de 
lijstaanvoerder geplaatst in de 
volgorde verkregen bij de ver
kiezing overeenkomstig art. 
10. 3. Zou eenzelfde kandidaat 
aldus tweemaal gekozen zijn, 
dan wordt door loting bepaald 
voor welke der beide betrok
ken kieskringgroepen hij is 
verkozen; in de andere kies
kringgroep treedt de op de 
kieskringranglijst naast - lager 
geplaatste kandidaat in· zijn 
rechten). 

(11. Alternatief E2: 
1. Op een ALV voorafgaande aan 

de verkiezings-ALV wordt 
een landelijke stemadvies
commissie samengesteld be
staande uit 10 leden, waar
van ten hoogste twee leden 
door de Tweede Kamerfraktie 
en ten hoogste twee !eden 
door het hoofdbestuur worden 
aangewezen. De overige !e
den worden door de ALV ge
kozen uit die leden die zich 
hiervoor hebben aangemeld, 
met dien verstande dat zij 
geen lid mogen zijn van het 
hoofdbestuur of de Tweede 
Kamerfraktie. Uit deze !eden 
kiest de commissie een voor
zitter. 

2. Van deze commissie kunnen 
uitsluitend leden deel uit
maken die zich niet als kan
didaat voor de verkiezingen 
hebben aangemeld. 

3. De commissie heeft tot taak 
een voordracht voor de eerste 
30 plaatsen op de definitieve 
landelijke ranglijst te doen. 
De voordracht dient ten over
staan van de verkiezings-
AL V behoorlijk te worden ge
motiveerd). 
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Alternatief D2: 

12. De definitieve landelijke rang
lijst wordt vastgesteld door een 
serie swekproefvergaderingen 
krachtens art. 10.2 sub f van de 
Statuten. De bepalingen van 
Hoofdstuk VI van dit reglement 
zijn niet van toepassing met ult· 
zondering van art. 78.1, eerste 
zin en art. 83. 

13.1. Tenminste 8 weken voor de dag 
van indiening van de kandidaten,, 
lijsten volgens de kieswet wor- i 

den door de steekproefcommis- ' 
sie 200 namen willekeurig ge_: 
trokken uit de lijst van !eden en 
aanhangers. Tevens worden 200 
reservenamen getrokken uit -
indien die beschikbaar is - een 
lijst van !eden en aanhangers 
die zich tevoren bereid hebben 
verklaard aan de steekproefver· 
gaderingen te zullen medewer
ken door te verschijnen; danwel 
- indien een dergelijke lijst niet 
beschikbaar is - uit de lijst van 
leden en aanhangers. Beide 
lijsten worden onderverdeeld in 
4 groepen van 50, uitsluitendop 
basis van geografische faktoren. 

2. De betrokkenen wordt medege
deeld dat ze uitgeloot zijn voor 
medebeslissen over de selectie 
van kamerkandidaten via eEm 
steekproefvergadering, dan wel 
tot de reserve behoren. Indien 
niet uiterlijk twee weken voor 
de steekproefvergaderingen op 
het landelijk secretariaat be
richt is ontvangen dat de be
trokkene zal verschijnen, dan
wei een door hem aangewezen 
ander in zijn plaats zal ver
·schijnen, wordt zijn naam ge
schrapt. Middels de reserve
lijst voor hetzelfde gebied zorgt 
de steekproefcommissie ervoor 
dat redelijkerwijs verwacht mag 
worden, dat ongeveer 50 steek
proefleden aanwezig zullen zijn. 

3. Het secretariaatspersoneel en 
de steekproefcommissie is ge
heimhouding verschuldigd over 
de namen der steekproefleden 
tegenover een ieder. 

14.1. Uiterlijk op de vierde zaterdag 
voor de dag van indiening van de 
kandidatenlijsten vinden, ge
spreid over het land gelijktijdig 
4 steekproefvergaderingen 
plaats. De nrs. 1, 5, 9,13 enz. 
van de eerste 60 kandidaten van 
de voorlopige landelijke rang
lijst worden door een steek
proefvergadering beoordeeld; de 
nrs. 2, 6,10,14 enz. door een 
andere; enz. 

2. Van elke kandidaat wordt ver
wacht dat hij ertoe bijdraagt een 
op feitelijke informatie geba
seerde keuze der steekproefle
den mogelijk te maken, geba~ 
seerd op de verschillen in poli
tieke opvattingen en mentaliteit 
tussen de kandidaten. Daartoe 
kan o. a. dienen: 
a. het vermelden van punten 
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waar de kandidaat het niet 
(helemaal) eens is met het 
D'66 program, de kamer
fracties of het hoofdbestuur; 

b. voor (ex) leden van fracties, 
hoofdbestuur, werkgroepen 
enz.; punten waarop de kan
didaat een afwijkend stand
punt innam. 

3. De landelijke verkiezingscom
missie stuurt in de week vooraf
gaand aan de vergaderingen aan 
de steekproefleden alle gegevens 
van de betrokken kandidaten 
overeenkomstig de punten a t/m 
g van art. 5. 1, alsmede een 
persoonlijke verklaring van 
iedere kandidaat van maximaal 
500 woorden. 

15.1. De steekproefvergaderingen vin
den plaats onder leiding van door 
het hoofdbestuur aangewezen on
partijdige discussieleiders en 

1 zijn voor pers en publiek toe
.• gankelijk zover de ruimte toe-
; laat. Alleen de discussieleiders, 
de kandidaten, de leden van de 
steekproefvergaderingen en van 
de rapportagecommissie zijn be
voegd het woord te voeren. 

2. Iedere kandidaat krijgt geduren
de 15 minuten de gelegenheidom 
uiteen te zetten waarom hij 
meent in aanmerking te komen 
voor het kamerlidmaatschap en 
om vragen van steekproefleden 
te beantwoorden. 

3. De rapportagecommissie is be
voegd aanvullende informatie 
over een kandidaat te verschaf
fen en eventuele, door haar on
derzochte, onjuistheden in de in
formatie te corrigeren. 

4. De steekproefvergadering be
slist in een geheime schrifte
lijke stemming waarbij ieder 
steekproeflid de namen der kan
didaten vermeldt in de door hem 
gewenste volgorde. 

16.1. Voor ieder stembiljet waarop 
een kandidaat als eerste staat 
vermeld ontvangt deze een 
stempunt, voor een tweede 
plaats een half punt, voer een . 
derde plaats eenderde punt, enz. 
De verkregen stempunten wor
den opgeteld, waarbij de som 
van gelijke breukwaarden wordt 
afgerond op drie decimalen; de 
totalen per kandidaat zijn be
slissend voor de volgorde. 

2. De zeven hoogst geplaatste kan
didaten komen in aanmerking 
voor de tweede ronde, met dien 
verstande dat in geval van ge
lijke stemtotalen het lot beslist, 
doch dat bij gelijke stemtotalen 
voor de zevende plaats de hier
bij betrokken kandidaten allen 
in aanmerking komen voor de 
tweede ronde. 

3. De tot de tweede ronde toege
laten kandidaten worden op een 
verzamellijst geplaatst op basis 
van de ·door ieder verkregen 
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stemtotalen. Bij gelijke stem
totalen beslist het lot over de 
volgorde. 

17. 1. Uiterlijk op de derde zaterdag 
voor de dag van indiening van de 
kandidatenlijsten wordt de defi
nitieve volgorde vastgesteld van 
de kandidaten die toegelaten zijn 
tot de tweede ronde. Dit ge
schiedt door twee na elkaar te 
houden steekproefvergaderingen 
van ongeveer 50 personen. De 
steekproefcommissie, het 
hoofdbestuur en de landelijke 
verkiezingscommissie nemen 
daartoe de nodige maatregelen 
analoog aan het bepaalde in art. 
12 t/m 16. 

18. 

19. 

2. Elk der beide steekproefver
gaderingen plaatst ongeveer 15 
kandidaten in een definitievP- volg
orde, waarbij de ene steekproet
vergadering de kandidaten te 
beoordelen krijgt die een on-
even nummer hebben· op de ver
zamellijst en de andere steek
proefvergadering de overige 
kandidaten. De eerste steek
proefvergadering beslist over de 
bezetting van de oneven plaatsen 
op de definitieve landelijkerang
lijst, de tweede over de even 
plaatsen, 

3. De art. 15 en 16.1 zijn van 
overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat bij ge
lijke stemtotalen herstemming 
plaats vindt over de betrokken 
kandidaten. 

4. De tweede steekproefvergade
ring vangt aan na de bekendma
king der uitslag van de eerste. 
De leden van de tweede steek
proefvergadering ontvangen te
voren ook de schriftelijke infor
matie over en van de kandidaten 
die door de eerste worden be
oordeeld. 

Voor de bezetting van de overige 
plaatsen van de definitieve lan
delijke ranglijst is het aantal 
verkregen stempunten in de 
eerste steekproefronde beslis
send. Bij gelijk aantal beslist 
het lot. 

De landelijke verkiezingscom
missie draagt er zorg voor, dat 
op elke steekproefvergadering 
als hierboven bedoeld minstens 
een lid der commissie aanwezig 
is. 

20.1. De verkiezings-ALV bepaalt het 
totale aantal door D'66 te stel
len kandidaten. 

2. De landelijke verkiezingscom
missie plaatst de lijstaanvoerder 
als eerste op alle ingevolge de 
kieswet per kamerkieskring in 
te dienen kandidatenlijsten en 
doet, uitgaande van de defini
tieve landelijke ranglijst, de 
overige plaatsen als volgt ver
vullen: 
a. Indien het totale aantal te 
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stellen kandidaten 30 ot min
der bedraagt komen op alle 
lijsten de nummers 2 t/m 30 
van de definitieve landelijke 
ranglijst op overeenkomstig 
genummerde plaatsen. 

(b. Alternatief G1: 
Indien het totale aantal te 
stellen kandidaten meer dan 
30, doch niet meer dan 45 
bedraagt komen op 17 van de 
18 lijsten de nummers 2 t/m 
30 van de definitieve lande
lijke ranglijst op overeen
komstig genummerde plaat
sen. De overige kandidaten 
komen op een door het hoofd
bestuur aan te wijzen lijst in 
een kieskring met een betrek
kelijk gering aantal kiesge
rechtigden. De kandidaten 
met de rangnummers 2, 3, 4 
enz. van de definitieve lande
lijke ranglijst worden op 
overeenkomstig genummerde 
plaatsen op deze lijst ge
plaatst. Ald~s wordt voort
gegaan totdat het aantal nog 
niet geplaatste kandidaten ge
lijk is aan het aantal nog te 
vervullen plaatsen op deze 
lijst. Deze kandidaten worden 
onder handhaving van hun on
derlinge volgorde onder op 
deze lijst geplaatst. 

Indien het totale aantal te 
stellen kandidaten meer dan 
45, docP, niet meer dan 60 be
draagt komen op 16 van de 18 
lijsten de nummers 2 t/m 30 
van de definitieve landelijke 
ranglijst op overeenkomstig 
genummerde plaatsen. De 
-overige kandidaten komen op 
twee door het hoofdbestuur 
aan te wijzen lijsten in kies
kringen met een betrekkelijk 
gering aantal kiesgerechtig
den. De kandidaten met de 
rangnummers 2, 3, 4 enz. van 
de definitieve landelijke rang
lijst worden op overeenkom
stig genummerde plaatsen op 
deze lijsten geplaatst. Aldus 
wordt voortgegaan totdat het 
aantal nog niet geplaatste 
kandidaten gelijk is aan het 
totaal aantal nog te vervullen 
plaatsen op deze lijsten. De
ze kandidaten worden onder 
handhaving van hun onder
linge volgorde onder op deze 
lijsten geplaatst, met dien 
verstande dat de kandidaten 
met de even rangnummers op 
de ene lijst en de kandidaten 
met de oneven rangnummers 
op de andere lijst worden ge
plaatst). 

(b. Alternatief G2: 
Indien het totale aantal te 
stellen kandidaten meer dan 
30 bedraagt worden de kandi
daten met de rangnummers 
2 3, 4 enz. van de definitieve 
l~ndelijke ranglljst op over
eenkomstig genummerde 
plaatsen op alle lijsten ge
plaatst. Aldus wordt voortge-
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gaan totdat het aantal nog niet 
geplaatste kandidaten gelijk 
is aan het (In: 5-voud) (H2: 
18-voud) van het aantal nog 
niet vervulde lijstrangnum
mers; zonodig vindt afronding 
naar hoven plaats. Deze kan
didaten worden onder hand:
having van hun onderlinge 
volgorde geplaatst op de lij
sten voor de (Hl ~- kieskring
groepen I t/m V) (H2: kamer
kieskringen I t/m XVIII) met 
dien verstande dat de eerste 
voor plaatsing in aanmerking 
ko:mende kandidaat wordt ge
plaatst op de hoogste nog niet 
vervulde plaats van de lijst 
van (H1: kieskringgroep I) 
(H2: kamerkieskring I). De 
tweede in aanmerking komen
de kandidaat op de hoogste 
nog niet vervulde plaats van 
de lijst van (H1: kieskring
groep 11) (H2: kamerkieskring 
II), enz. De landelijke ver
kiezingscommissie plaatst 
zonodig de eerste voor plaat
sing in aanmerking komende 

·~v 
,1-l\, 

• ... Hieronder treft u het reglement aan 
volgens welke regionale voorverkie
zingen voor de Tweede Kamerkandi
daten van D'66 worden gehouden. 

Tot nu toe is er in het huishoudelijk 
reglement van D'66 niets geregeld be
treffende de kandidaatstelling voor en 
de verkie·zing van kandidaten voor de 
Tweede Kamer. Dit gedeelte van het 
huishoudelijk reglement zai op het 
december congres worden vastgesteld. 

Op het congres te Haarlem, gehouden 
'Op 9 mei 1970, sprak een groot deel 
van de aanwezigen zich in een opinie
peiling uit voor het houden van regio
naie voorverkiezingen en het daarna 
definitief vaststellen van de lijstvolg
orde door een Algemene Leden Ver
gadering of een steekproef vergade
ring. 

Alhoewel het nog niet in het huishoude
lijk reglement is geregeld heeft het 
hoofdbestuur gemeend aan deze wens 
tegemoet te moeten komen en zai zif 
regionaie voorverkiezingen organise
ren, vooruitlopend op de regeling in 
het huishoudelijk reglement. 

Daartoe is een eenmalig reglement 
ontworpen. Dit reglement wordt op 19 
en 20 december 1970 ter goedkeuring 
voorgelegd, zij het dan dat dit achter
af zai geschieden. 

Dit reglement regelt aileen de vorming 
van de groep van kandidaten, waaruit 
op de door het congres vooraf goed te 
keuren wijze, de lijstvolgorde zai 
worden bepaald. Het reglement daar
'voor vindt u ook bij de congresstuk
ken. 

DEMOCRAAT 

kandidaat op de hoogste nog 
niet vervulde plaats van meer 
dan een lijst). 

(b. Alternatief G3: 
Indien het totale aantai te 
stellen kandidaten meer dan 
30 bedraagt worden de kandi
daten die bij de voorverkie
zingen in een kieskringgroep 
op eerste plaats behaalden of 
de tweede plaats na' de later 
ais zodanig gekozen landelijke 
lijstaanvoerder, op aile in die 
kieskringgroep in te dienen 
lijsten ais tweede geplaatst. 
Zou eenzelfde kandidaat aidus 
tweemaai gekozen zijn, dan 
wordt door loting bepaaid 
voor welke der betrokken 
kieskringgroepen hij wordt 
verkozen geacht; in de andere 
kieskringgroepen treedt de op 
kieskringranglijst naast-lager 
geplaatste kandidaat, ongelijk 
aan de later gekozen lijstaan
voerder, in zijn rechten. 
De volgende plaatsen op aile 
lijsten worden vervult door 

De uitslag van de voorverkiezingen zai 
door de verkiezingscommissie geheim 
gehouden worden totdat het definitieve 
reglement is goedgekeurd, teneinde te 
voorkomen dat het resultaat van de 
voorverkiezingen van invloed is op de 
keuze van de procedure. 

Als het congres het eenmaiig regle
ment goedkeurt, dan heeft men reeds 
de groep van kandidaten waaruit de 
lijstvolgorde wordt vastgesteld. 
Indien het kongres de gevolgde proce
dure en het reglement verwerpt, zal 
het kongres een aiternatieve procedure, 
die eveneens in de Democraat wordt 
gepubliceerd, ai of niet kunnen goed
keuren. 
Indien zij deze goedkeurt zullen de 
voorverkiezingen als niet gehouden 
worden beschouwd en de uitslagen 
worden vernietigd, waarna volgens de 
alsdan goedgekeurde procedure een 
"groep" van kandidaten zal worden ge
vormd. 
Indien ook deze aiternatieve procedure 
wordt verworpen, is er geen nieuw 
reglement meer beschikbaar en zai de 
kandidatenlijst worden vastgelegd 
volgens de in 1966 te Amsterdam ge
volgde methode, waardoor de resulta
ten van de voorverkiezingen vervailen 
en vernietigd zullen worden. 
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de overige kandidaten van de 
definitieve landelijke rang
lijst onder handhaving vanhUI 
onderlinge vQlgorde. 
Aldus wordt voortgegaan tot-
dat ••••••.•••• enz.) 

Rest van de tekst gelijk 
aan de tekst van alternatief 
G2, vanaf de tweede vol
zin. 

21. Ingevai van tussentijdse ver
kiezingen kan van de in dit 
hoofdstuk gestelde termijnen 
worden afgeweken. Aile betrok
ken organen zijn echter gehou
den daaraan ook dan zoveel mo
gelijk de hand te houden. 

Voorstel tot wijziging van de 
Statuten 

Artikel 10, lid 2 ais volgt aan
vullen: 

f. steekproefvergaderingen ter 
vaststelling van definitieve 
ranglijsten van kandidaten 
voor verkiezingen van ver
tegenwoordigende lichamen. 

Eenmalig reglement voor regionale 
voorverkiezingen voor het aanwijzen 
van kandidaten voor de verkiezing van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

1. Aanmelding 
a~ Ieder lid van D'66 kan zich aan

aanmelden of Iaten aanmelden 
als kandidaat, door middel van 
een aangetekend schrijven, te 
richten aan: 
Dr. Mr. K. L. Piccardt en Mr. 
A. G. J. Piccardt 
Keizersgracht 618 
Amsterdam. 
Afschrift van de aanmelding 
moet worden gezonden aan het 
landelijk sekretariaat, Keizers
gracht 576, Amsterdam. 

b. De aanmeldingstermijn opent op 
de dag van verschijning van de 
Democraat, waarin het hoofdbe
stuur aan aile leden mededeling 
doet van de mogelijkheid tot aan
melding en sluit vrijdag 13 no
vember 1970 (d. w. z. dat aan
meldingen vrijdag 13-11-170 om 
18. 00 uur door de notaris moe
ten zijn ontvangen). 

c. De aan te melden kandidaat dient 
te voldoen aan de volgende ver
eisten: 
1. De kandidaat dient gedurende 

tenminste 6 maanden vooraf
gaande aan de aanmelding lid 
van D'66 te zijn geweest, be
houdens dispensatie door het 
hoofdbestuur, dat gehouden is 
aan het verlenen van dispen
satie ruime bekendheid te 
geven; 
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2, De wettelijke vereisten voor 
verkiesbaarheid; 

3, Ondertekening door de kandi
daat van de vragenlijst con
form art. 19 van de statuten; 

4. Bereidverklaring een even
tueel kamerlidmaatschap ais 
een volledige dagtaak te be
schouwen en bij verkiezing af
stand te doen van aile partij
funkties; 

5. Verstrekking van persoonlijke 
gegevens overeenkomstig het 
in art. 27.1 HR bepaaide; 

6. Bereidverklaring bij direkte 
verkiezing ingevolge de kies
wet, dan wei bij opvolging 
van een direkt gekozene het 
kamerlidmaatschap te zul.len 
aanvaarden. 

d. De geldigheid van een aanmel
ding wordt beoordeeld door de 
verkiezingscommissie. In gevai 
de aanmelding niet voldoet aan 
de vereisten, zendt de verkie
zingscommissie hiervan bericht 
aan de betreffende kandidaat die 
van deze beslissing in beroep 
kan gaan bij de geschillencom
missie, binnen een week na ont
vangst van deze beslissing. 

2. De Verkiezingscommissie 

Voorafgaande aan het openen van 
de aanmeldingstermijn benoemt het 
hoofdbestuur een verkiezingscom
missie, welke tot taak heeft: 
a. Het toezien op de uitvoering van 

de voorverkiezingen conform het 
reglement en het co<>rdinerend 
optreden t. a. v. de uitvoering 
van de voorverkiezingen conform 
het reglement. 

b. De verkiezingscommissie be
staat uit 5 leden welke geen deel 
mogen uitmaken van het hoofdbe
stuur en welke geen kandidaat 
mogen zijn voor de Tweede Ka
mer der Staten-Generaai. 

De verkiezingscommissie heeft het 
recht zich te Iaten bijstaan door, 
door haar aan te wijzen I eden en/ of 
aanhangers van D'66, 

3, De uitvoering 

a. V66r 20 november zendt de ver
kiezingscommissie aan aile le• 
den en aanhangers, een opgave 
in aifabetische volgorde te be
ginnen met een door loting ver
kregen letter, van aile kandi
daten gerangschikt naar regio 
waar de kandidaat aan de voor
verkiezingen wil deelnemen. 
Met betrekking tot de kandidaten 
worden de gegevens overeen
komstig de punten 1 t/m 6 van 
art. 1c in de opgave opgenomen. 
De kandidaat kan een persoon
lijke verklaring bij de opgave 
Iaten opnemen. 
De verkiezingscommissie heeft 
het recht de persoonlijke ver
klaring in overleg met de kandi
daat in te korten. 

b. Kandidaten hebben het recht zich 
aan te melden voor de voorver-

1 ~ 
1 

kiezingen in aile regio's. r 
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c. Door de verkiezingscommissie 
wordt zoveel mogelijk in over
leg en zoveel mogelijk met hulp 
van de regiobesturen in iedere 
regio minstens een kandidaten 
presentatie bijeenkomst georga
niseerd. Deze bijeenkomsten 
moeten worden gehouden tussen 
24 november tot 15 december. 
De stemgerechtigden in de be
trokken regio worden tijdig door 
hun regiobestuur geihformeerd 
over tijd en plaats van de pre
sentatie bijeenkomsten. Stemge
rechtigd zijn zij die een week 
v66r verzending van de opgave 
vermeld onder art. 3a, ais lid 
of a:mhanger op het landelijk 
sekretariaat zijn geregistreerd. 
De verkiezingscommissie stelt 
regels voor de wijze waarop de 
kandidaten zich op de bijeen
komsten kunnen presenteren. 

4. Uitslag van de voorverkiezingen 

a. Iedere stemgerechtigde heeft het 
recht in de regio waarin hij 

\ ; woonachtig is een stem uit te 
brengen. Daarloe ontvangt hij 
tijdens een presentatievergade
ring een stembiljet zoais opge
stelt door de verkiezingscom
missie en waarop vermeld, voor 
welke regio het stembiljet is be-

.J.-''~ stemd. Het stembiljet moet tij-
v-1.1\ · •. dens een presentatie bijeenkomst 
fh. 1,~1.-.. worden gedeponeerd in de stem
/·-.\ bus, welke tevoren in het bijzijn 
~ "-'---~van de notaris is vergezeld. 

b. Op 16 december wordt de stem
bus in het bijzijn van de notaris 
geopend, welke aantekening 
maakt van het aantal per regio 
ingeleverde stembiljetten en 
aanwezig zai zijn bij de daarop
volgende uitslag bepaling en 
daarover zai rapporteren. 

/ 
i:. Aan op de stembiljetten ais 

eerste voorkeur aangegeven kan
didaten wordt een stemwaarde 1 
toegekend; aan ais tweede voor
keur aangegeven kandidaten een 
stemwaarde 1/2 aan ais derde 
voorkeur aangegeven kandidaten 
een stemwaarde 1/3 en zo ver
volgens. Indien een kandidaat 
meer dan eens op een stembiljet 
voorkomt wordt slechts de hoog
ste voorkeur in aanmerking ge
nomen. 
De aan elke kandidaat aidus toe
gekende stemwaarden worden bij
eengeteld, Daarbij wordt de som 
van gelijke breuken afgerond op 
drie decimalen. De kandidaat, 
die het hoogste stemwaardento
taal verwerft, vervult de eerste 
plaats op de ranglijst; de kan
didaat, die het een na hoogste 
stemwaardentotaal verwerft, 
vervult de tweede plaats; en zo 
vervolgens. 
Hebben twee of meer kandidaten 
hetzelfde stemwaardentotaal, 
dan beslist het lot ten aanzien 
van hun onderlinge volgorde op 
de ranglijst. 
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5. De groep van kandidaten waaruit de 
definitieve kandidatenlijst zal wor
den opgesteld. 

a. De groep van kandidaten waaruit 
de definitieve kandidatenlijst zal 
worden opgesteld bestaat uit ten 
hoogste 57 personen. 
De samenstelling van deze groep 
wordt niet bekend gemaakt voor
dat de A. L. V. van 19 en 20 de
cember 1970, de in dit regle
ment neergelegde procedure en 
het reglement waarin de ver
kiezing van de kandidaten in de 
definitieve lijstvolgorde is ge
regeld, heeft goedgekeurd. 

b. Per regio wordt een aantai kan
didaten aan de groep geleverd 
ais hieronder aangegeven: 
Friesland 4 Utrecht 5 
Groningen 4 Brabant 7 
Drente 3 Gelderland 5 
Limburg 4 Overijssel 5 
Zeeland 2 Noord-Holland 8 

Zuid-Holland 9 

c. Indien een kandidaat in meerdere 
regio's het recht verwerft kan
didaat te staan voor het vaststel
len van de definitieve kandidaten
lijst wordt op de volgende wijze 
bepaaid door welke regio hij ge
acht wordt te zijn aangewezen: 
1. Een kandidaat met ongelijke 

rangnummers op meerdere 
regiolijsten wordt geacht te 
zijn aangewezen door die re
gio waar hij het hoogst op de 
ranglijst is geplaatst; 

2. Te beginnen bij de eerste 
plaats wordt een kandidaat 
met een gelijk rangnummer 
op meerdere regio lijsten, 
waaronder de lijst van de re
gio waarin hij woonachtig is, 
geacht te zijn aangewezen door 
die regio waarin hij woonach
tig is; tenzij hij op die lijst 
een lagere of geen plaats be
zet; 
in dat gevai wordt hij geacht 
te zijn aangewezen door de 
betrokken regio die op dat 
moment nog de meeste kandi
daten mag "inbrengen" over
eenkomstig het in art. 5b be
paalde, 
Mogen de betrokken regio's 
op dat moment nog een gelijk 
aantai kandidaten inbrengen 
dan wordt door loting bepaaid 
door welke van de regio' s hij 
is aangewezen; 

3. Zijn naam wordt vervolgens 
van aile andere regio lijsten 
afgehaaid. Voor die regio's 
waar hij een "verkiesbare" 
plaats bezette wordt de hoog
ste nog niet aan de in art. 5a 
genoemde groep van kandi
daten, toegevoegde kandidaat 
aisnog aan deze groep toege
voegd. 
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Alternatief eenmalig reglement voor 
voorverkiezingen voor het aanwijzen 
van kandidaten voor de verkiezingen 
van de Tweede Kamer van 1971. 

Wanneer de A. L. V. op 19-20 decem
ber 1970 mocht besluiten de door het 
hoofdbestuur vastgestelde en uitge
voerde procedure achteraf niet goed 
te keuren kan ter vergadering aan on
derstaand alternatief uitvoering wor
den gegeven. 

Dit alternatief is voor zover de situa:
tie toelaat gebaseerd op de resultaten 
van de peilingen over de te hanteren 
uitgangspunten die op het congres in 
mei 1970 te Haarlem gehouden zijn. 

Dit alternatief beperkt de A. L. V. bo
vendien niet in haar vrijheid van keuze 
tussen de verschillende alternatieve 
voorstellen voor de tweede fase van de 
interne kandidaatstelling en de samen
stelling van de in te dienen kandidaten
lijsten. 

1. Onder verantwoordelijkheid van het 
HB worden op de ALV van 19-20 
december 1!:17U voorverkiezingiim 
gehouden. 

2. Kandidaat voor deze voorverkiezin
gen zijn allen die zich hebben aan
gemeld en zijn geaccepteerd volgens 
de eerder door het hoofdbestuur in 
haar eenmalig reglement voorver
kiezingen gestelde regels. 

3. Stemgerechtigd zijn alle op de A. L. 
V. aanwezige leden en aanhangers 
van D. 166. 

4. 1. De voorverkiezingen vinden 
plaats in vijf regionaal gevorm
de groepen te weten: 
I. Noord-Oost. omvattende de 

provincies Friesland, Gronin
gen, Drente, Overijssel en 
Gelder land; 

II. Zuid, omvattende de provin
cies Limburg, Brabant en 
Zeeland. 

m. Holland-Zuid, omvattende de 
provincie ZW.d-Holland met 
uitzondering van de kamer
kieskring Leiden, 

IV. Holland-Noord, omvattende 
de provincie Noord-Holland, 
met uitzondering van de ka
merkieskring Haarlem; 

V. Midden, omvattende de pro
vincia Utrecht en de kamer
kieskringen Leiden en Haar
lem. 

2. De stemgerechtigden worden 
over de groepen verdeeld op 
basis van hun werkelijke woon
plaats. Buiten Nederland woon
achtige stemgerechtigden mogen 
kiezen. 

3. De kandidaten melden zich aan 
bij bet hoofdbestuur tot een door 
bet hoofdbestuur te bepalen tijd
stip voor ten hoogste twee groe
pen, te weten de groep waaron
der hun woonplaats resorteerd en 
een groep naar keuze; voor bui
ten Nederland wonende kandida
ten beide groepen naar keuze. 
Voor niet aanwezige kandidaten 

DEMOCRAAT 

wordt een groep (zo nodig beide 
groepen) door loting bepaald. 

5. Iedere stemgerechtigde ontvangt 
een schriftelijke opgave van kan~ 
didaten voor "zijn" groep. Deze 
opgaven staan zoveel mogelijk in 
alfabetische volgorde, beginnend 
met een door loting verkregen let
ter. 

6. ledere groep krijgt voor een door 
bet hoofdbestuur vast te stellen 
tijdsduur vergaderruinite toege
wezen voor de presentatie van en 
de discussie over de kandidaten. 

7. 1. ledere stemgerechtigde ontvangt 
een stembiljet wa,arop bet num
mer staat van de groep waartoe 
hij behoort. 

2. Op het stembiljet kunnen ten 
hoogste 15 kandidaten aange
meld voor de overeenkomstige 
groep in volgorde van voorkeur 
worden geplaatst. 

3. De ingevulde stembiljetten dienen 
op een door bet. hoofdbestuur te 
bepalen tijdstip te worden inge
leverd. 

8. 1. Op basis van de ontvangen stem
biljetten wordt per groep een 
ranglijst van kandidaten opge
maakt overeenkomstig de be
palingen van bijlage C van bet 
huishoudelijk reglement. 

2. De zo verkregen ranglijsten wor
den gecombineerd tot een voor
lopige landelijke ranglijst aldus: 

a. aan de kandidaten met rang
nummer 1 van elk der rang
lijsten wordt de rangwaarde 1 
toegekend; aan de kandidaten 
met rangnummer 2 de rang
waarde 1/2; aan de kandidaten 
met rangnummer 3 de rang
waarde 1/3, enz. ; 

b. de door elke kandidaat behaal
de rangwaarden worden bij
eengeteld, waarna de kandi
daten worden geplaatst in de 
volgorde van hun aldus ver
kregen rangwaardensom. Bij 
gelijke rangwaardensom 
wordt voor de volgorde ge
loot; 

c. de aldus verkregen ranglijst 
van kandidaten is de voor
lopige landelijke ranglijst. 

9. De voorlopige landelijke ranglijst 
wordt niet bekend gemaakt voordat 
de A. L. V. van 19-20 december 
1970 bet volledige reglement voor 
de kandidaatstellings procedure 
heeft behandeld. 

Den Haag 
18 oktober 1970 

november 1970 

Oproep tot 
• vorm1ng van ee11 

sterk vernieuwd 
hoofdbestuur 

Hoofdbestuurslid zijn is niet altijd een 
plezierig baantje. Als je eenmaal ge
kozen bent dan wordt er van je ver
wacht dat je een groot gedeelte van je 
energie besteed aan organiseren, 
praten, vergaderen, reizen en stuk
ken lezen. En het kost ook wel wa:t, 
want D'66 kan zijn bestuursleden niet 
bet.alen. Toch zijn er ook veel posi
tieve kanten aan. Het kan heel aan
trekkelijk zijn in intensieve wissel
kring met anderen te denken over de 
Nederlandse politiek, om creatief 
nieuwe ideeen te ontwikkelen, om te 
praten gedurende lange weekends 
welke weg we moeten gaan. 
Door allerlei omstandigheden (ver
strijken termijn, persoonlijke redenei 
kamerkandidaatschap) treden er op het 
volgende congres omstreeks 15 hoofd
bestuursleden af. (w. o. de voorzitter) 

Voor de continuiteit van bet bestuur 
is dit niet best. Aan de andere kant 
geeft dit ook de mogelijkheid een 
sterk vernieuwd hoofdbestuur te kie
zen, dat met enthousiasme aan de 
verkiezingen en de periode daarna 
gaat werken. Dat is een hele opgaaf 
maar de moeite waard uit te voeren. 
DaarQm hebben we behoefte aan men
sen met organisatorische talenten, 
mensen die gewend zijn leiding te 
geven, die verstand hebben van public 
relations en een enl4ling met een 
kreatieve kronkel. 

Ieder lid van D'66 kan zich voor bet 
hoofdbestuur kandidaat stellen. Het 
lidmaatschap van bet hoofdbestuur is 
onverenigbaar met iedere pa-rtijfunk
tie (werkgroepenfunkties zijn geen 
partijfunkties) en met bet lidmaat
schap van de staten generaal, pro
vinciale staten en gemeenteraden van 
gemeenten met meer dan 100. 000 in
woners. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden 
door een aangetekend schrijven te 
zenden aan bet landelijk sekretariaat, 
Keizersgracht 576, Amsterdam. 
Graag op buitenzijde enveloppe aange· 
geven: "kan. hoofdbestuur". 

Daarom zullen wij graag aanmeldingen 
ontvangen, waarbij wij hopelijk zullen 
vernemen welke talenten en ervaring 
U voor hoofdbestuur en dus voor de 
partij beschikbaar stelt, danwel voor 
welke funktie in dagelijks bestuur of 
hoofdbestuur U opteert. 
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HOE KOMT U IN BREDA 
en wat kost het ? 

Amsterdam 
Utrecht 
Den Bosch 
Den Bosch 
Breda 

Haarlem 
Den Haag 
Rotterdam 
Breda 

Den Helder 
Alkmaar 
Alkmaar 
Haarlem 
Haarlem 
Rotterdam 
Rotterdam 
Breda 

Maastricht 
Eindhoven 
Eindhoven 
Breda 

Venlo 
Breda 

Zwolle 
Deventer 
Arnhem 
Nijmegen 
Breda 

Enschede 
Utrecht 
Utrecht 
Den Bosch 
Den Bosch 
Breda 

vertr. 
vertr. 
aank. 
vertr. 
aank. 

vertr. 
vertr. 
vertr. 
aank. 

vertr. 
aank. 
vertr. 
aank. 
vertr. 
aank. 
vertr. 
aank. 

vertr. 
aank. 
vertr. 
aank. 

vertr. 
aank. 

vertr. 
vertr. 
vertr. 
vertr. 
aank. 

vertr. 6.49 
aank. 8.42 
vertr. 9. 03 
aank. 9. 34 
vertr. 9. 37 
aank. 10.09 

Heen: Terug: 
7.26 
7.59 
8.33 
8.37 
9.10 

7.24 
7.58 
8.26 
9.03 

6.34 
7.10 
7.15 
7.55 
7.57 
8.55 
9.03 
9.41 

7.53 
9.04 
9.09 
9.52 

8.26 
9.52 

6.20 
6.44 
7.31 
7.52 
9.10 

aank. 
aank. 
vertr. 
aank. 
vertr. 

aank. 
aank. 
aank. 
vertr. 

Den Helder 
Alkmaar 
Alkmaar 
Amsterdam 
Amsterdam 
Den Bosch 
Den Bosch 
Breda 

aank. 
vertr. 
aank. 
vertr. 

aank. 
vertr. 

aank. 
aank. 
aank. 
aank. 
vertr. 

Enschede I aank. 23. 06 
Amersfoort vertr. 21. 41 
Amersfoort aank. 21. 37 
Utrecht vertr. 21. 23 
Utrecht aank. 21. 01 
Den Bosch vertr. 20.30 
Den Bosch aank. 20. 23 
Breda vertr. 19.57 

21.31 
21.01 
20.30 
20.23 
19.57 

21.36 
21.01 
20.37 
19.53 

aank. 
vertr. 
aank. 
vertr. 
aank. 
vertr. 
aank. 
vertr. 

21.59 
20.58 
20.53 
20.03 

21.36 
20.03 

22.40 
22.15 
21.26 
21.09 
19.49 

22.44 
22.15 
22.12 
21.41 
21.31 
20.30 
20.23 
19.57 

Enschede aank. 23. 06 
Deventer vertr. 22. 21 
Deventer aank. 22. 15 
Breda vertr. 19.49 

Groningen vertr. 6.34 aank. 23.15 Groningen vertr. 6.34 
Ass en vertr. 6,54 aank, 22. 58 Amersfoort aank. 8.22 
Zwolle aank. 7.45 Amersfoort vertr. 8.28 
Zwolle vertr. 7.47 Rotterdam aank. 9.22 
Amersfoort aank. 8.22 aank. 21. 37 Rotterdam vertr. 9.26 
Amersfoort vertr. 8.28 Breda aank. 10.02 
Utrecht aank. 8.42 vertr. 21.23 
Utrecht vertr. 9.03 aank. 21.01 
Den Bosch aank. 9.32 vertr. 20.30 
Den Bosch vertr 9.37 aank 20.23 
Breda aank. 10.19 vertr. 19.57 

Leeuwarden vertr. 6.32 aank. 23 .• 18 
Amersfoort aank. 8.22 tot Zwolle vervoer 
zie verder onder Groningen als bij Groningen 

Emmen vertr. 6.25 aank. 0.08 
Zwolle aank. 7.42 vertr. 22.56 

voor vervoer af/naar Zwolle 
naar /van Breda zie Groningen. 

Vlissingen vertr. 8.13 aank. 21,17 
Middelburg vertr. 8.20 aank. 21.11 
Breda aank. 9.48 vertr. 19.43 

Qp de onderstreepte stations moet worden overgestapt. 
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Presentatie 
bijeenkomsten 
Tweede 
Kamer 
kandidaten 

In het kader van de regionale voorver
kiezingen zal in iedere provincie de 
presentatiebijeenkomst met de daar
aan verbonden voorverkiezing plaats
vinden op de volgende data: 

Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelder land 
Utrecht 
Nrd. Holland 
Z uid-Holland 
Zeeland 
Nrd. Brabant 
Limburg 

dinsdag 1 december 
woensdag 2 december 
zaterdag 5 december 
vrijdag 4 december 
donderdag 3 december 
maandag 7 december 
dinsdag 8 december 
woensdag 9 december 
zaterdag 12 december 
donderdag 10 december 
vrijdag 11 december 

Plaats en tijd zullen U nog nader be
kend gemaakt worden. 
Eind november, begin december is 
ook op het landelijk secretariaat te in
formeren waar en wanneer deze bij
eenkomsten plaatsvinden. U gelieve te 
bellen 020-23. 39. 88. 

De verkiezingscommissie 

Kosten op basis 
van een 
weekend 
retour 2e klasse 

Alkmaar 
Amersfoort 
Amsterdam 
Arnhem 
Ass en 
Den Bosch 
Deventer 
·Eindhoven 
Emmen 
Enschede 
Groningen 
Den haag 
Haarlem 
Den Helder 
Leeuwarden 
Maastricht 
Middelburg 
Nijmegen 
Rotterdam C. S. 
Utrecht 
Venlo 
Vlissingen 
Zwolle 

f 16,80 
f 12,20 
f 14,-
f 11.60 
f 21,-
f 5,40 
f16,20 
f 7,-
f 21,-
f 19,-
f 21,-
f 8,60 
f 12,80 
f 19,80 
f 21,-
f 16,80 
f 10,40 
f 9, 80 
f 6,40 
f 10,40 
f 12,20 
f 11,-
f 18,20 
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BELEIDSPLAN 
Begeleidende 
brief bij ontwerp 
Beleidsplan 
Hierbij biedt de centrale werkgroep u 
het on twerp-Beleidsplan aan dat als 
uitgangspunt zal dienen voor het poli
tiek congres van 19 en 20 december a. s. 
in Breda. Aan dit ontwerp is door velen 
binnen de partij meegewerkt. Met name 
de werkgroepen hebben veel van het 
noodzakelijk materiaal aangedragen om 
tot dit ontwerp te komen. Daarnaast is 
door de centrale werkgroep nog een 
groot aantal D'66 !eden buiten het ver
band van de werkgroepen geraadpleegd. 

Elders in deze Democraat zult u het 
voorstel van het Hoofdbestuur aantref
fen over de wijze van behandeling van 
dit ontwerp- Beleidsplan op het congres. 
U zult daarin lezen dat een procedure 
is ontworpen die zoveel mogelijk moet 
waarborgen dat op het decembercongres 
de discussie zich voornamelijk op de 
hoofdzaken van dit ontwerp zal toespit
sen. Daartoe zullen de op dit ontwerp 
ingediende wijzigingsvoorstellen door 
de rapportagecommissie in overleg 
met de indieners worden gebundeld in 
de vorm van aan het congres voor te 
leggen alternatieven. Het ontwerp
Beleidsplan biedt vele mogelijkheden 
tot alternatieven. Enige daarvan treft 
U reeds als alternatief geformuleerd 
aan, omdat de centrale werkgroep het 
nuttig oordeelde dat het congres zich 
in ieder geval hierover zou uitspre
ken. 
Het betreft hier: 
a) de punten 4. 6a en 4. 6b, met be

trekking tot ae vraag of binnen het 
Pensioen en Spaarloonplan van D'66 
de voorkeur moet worden gegeven 
aan waardevast dan wel welvaarts
vaste geindexeerde pensioenaan
spraken. 

b) De punten 4. 11a en 4. 11b. met be
trekking tot de vraag of de afschaf
fing van de kinderbijslagen in de 
komePde kabinetsperiode dient te 
geschieden via de geleidelijke af
schaffing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind bij loontrekkende 
(door inbouw in de lonen bij loons
verhogingen) dan wel via het niet 
meer uitbetalen van kinderbijslagen 
voor alle kinderen geboren op of na 
1 januari 1972. 

c) De punten 5. 19a en 5.19b met be
trekking tot de vraag of Nederland 
de DDR zonder meer dient te er
kennen, onafhankelijk van de rege
ling voor West-Berlijn, onafhanke
lijk ook van de politiek die Brandt 
voert, of dat de erkenningspolitiek 

van de Nederlandse regering moet 
worden gezien in het licht van een 
bevredigende regeling voor West
Berlijn en in nauw kontakt met de 
regering- Brandt. 

U zult zien dat het ontwerp-Beleids
plan een groot aantal punten bevat die 
reeds in het politiek programma staan 
opgenomen. Het valt daarom te ver
wachten dat de diskussie op het de
cember-congres zich minder op deze 
punten zal richten en het accent meer 
zal vallen op die punten uit dit ontwerp 
die nog niet in het politiek program
ma zijn aan te treffen. 

Wellicht ten overvloede willen wij U 
nogmaals benadrukken dat de redaktie 
van de definitieve versie van het Be
leidsplan na het kongres zal geschie
den door de programmacommissie, 
aangevuld met !eden van de centrale 
werkgroep aan de hand van de beslis
singen en notulen van het kongres. 

Indien U wijzigingsvoorstellen hebt 
van redaktic.nele aard, dan verzoeken 
wij U die ons te doen toekomen; wij 
stellen ons ech~er voor dat dit soort 
voorstellen geen behandeling op het 
kongres behoeven. 

De centrale werkgroep. 

Hoe kunnen wij het 
beleidsplan behandelen 
Het beleidsplan is geen nieuwe ver
woording van het partijprogram. 
Formeel heeft het ook niet dezelfde 
status als het partijprogram. Daar
om is het niet nodig en lijkt het gezien 
de kompleksiteit ook niet wenselijk dit 
beleidsplan tijdens het kongres op 
precies dezelfde wijze te behandelen 
als het partijprogram. Wij stellen ons 
daarom voor op het kongres uitslui
tend over de hoofdoorzaken te spreken 
en de definitieve verwoording van het 
beleidsplan eerst na het kongres te 
maken. Wij hebben daarom de rappor
tage kommissie, krachtens het huis
houdelijk reglement de aangewezen 
instantie om het kongres voor te lich
ten, verzocht de eventuele wijzigings
voorstellen terzake van de inhoud van 
het beleidsplan, te verwerken total
ternatieven. Deze kommissie zal 
daartoe zoveel mogelijk met alle in
dieners van wijzigingsvoorstellen 
kontakt opnemen. Zij krijgt daarvoor 
de steun van de !eden van de program
ma kommissie, voorzover deze geen 
lid zijn van het hoofdbestuur en van 
enkele !eden van de centrale beleids
plan werkgroep. 

Wij menen op deze wijze tot een zin
volle behandeling van het beleidsplan 
te kunnen komen en hopen, dat U hier
aan ten voile wilt meewerken. 

INHOUD 
van het ontwerp 
BELEIDSPLAN 
HOOFDSTUK I: OPEN SAMENLEVING 

1. Demokratisering van het staats
rechtelijke bestel, de ondernemin 
het onderwijs en de ruimtelijke 
ordening. 

2. Permanent en sociaal gericht onder· 
wijs voor allen. 

3. Vrijheidsrechten en justitie. 

4. Toekomstonderzoek. 

HOOFDSTUK II: LEEFBAARHEID 

1. Milieubeheer. 
2. Ruimtelijke Ordening. 
3. Volkshuisvesting. 
4. Bevolkingspolitiek. 
5. Verkeer en Vervoer. 
6, Industriebeleid. 
7. Landbouw. 

HOOFDSTUK ill: WETENSCHAP EN 
TECHNO LOGIE 

1. Tertiair onderwijs. 
2. Technologie. 

HOOFDSTUK IV: RECHTVAARDIGE 
WELVAARTSVER
DELING 

1. In Nederland. 
2. In de wereld. 

HOOFDSTUK V: VREDE EN VEILIG· 
HElD 

1. Buitenlandse politiek 
2. Defensie. 

HOOFDSTUK VI: DEPARTEMENTALE 
REORGANISATIE 

HOOFDSTUK VII: FINANCIELE 
MOGELIJKHEDEN 
tot REALISERING 
van het BELEIDS
PLAN. 
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INLEIDING BELEIDSPLAN 
Het streven naar verbetering van het 
lot van de mens en heeft altijd voor 
hindernissen gestaan die onoverkome
lijk leken. Vroeger gold de ijzeren 
wet van de armoede. Het was, zo leek 
het, de natuurlijke order der dingen 
die een groot deel van de wereldbe
volking doemde tot een kort, moei
zaam en leeg !even. 
De menselijke verbeeldingskracht 
heeft die hindernis genomen. De tech
niek heeft het werktuig geleverd dat 
in staat is de armoede uit te barmen. 
Een !even dat meer is dan een een
tonig tredmolen, is mogelijk gewor
den voor alle mensen. 
Toch is dat doel niet bereikt. Het 
werktuig is steeds machtiger gewor
den, maar het doet niet wat wij willen. 
Kernwapens en vervuiling bedreigen 
de wereld. Armoede en honger be
heersen nog steeds het grootste dee! 
ervan, en in ons deel, waar huri. be
wind gebroken is, zijn de resultaten 
niet wat ervan gehoopt werd. 
De bevrijding van velen uit de armoe
de heeft ons niet het vermogen ge
geven gezamenlijk en in vrijheid te 
beslissen over ons gezamenlijk lot. 
De macht is onpersoonlijk geworden, 
onzichtbaar en ongrijpbaar, althans 

• ver buiten de greep van de burger. 
! Het vertrouwen in de democratische 
' instellingen neemt af. Onverschillig

heid, wantrouwen en wanhoopsradi
calisme komen ervoor in de plaats. 

WP.rktuig 
Het werktuig van onze technische en 
economische macht is ons uit de hand 
gelopen. Gehoorzamend aan eigen wet
ten zal het, zo het ons al niet ver
nietigt, een wereld scheppen die nie
mand heeft gewild. Dezelfde verbeel
dingskracht die de techniek heeft ge
schapen, zai nodig zijn om haar te 
leren beheersen en in dienst van de 
mensen aan te wenden. Het lijkt on
mogelijk, maar misschien is het dat 
niet. 
De regering van Nederland kan, lijkt 
bet, aan dit alles weinig doen. Ver:... 
beeldingskracht en democratisch zelf
vertrouwen bij de burger kunnen niet 
bij verordening worden ingesteld. 
Oorlog, onrecht en honger kunnen niet 
vanuit Den Haag worden afgeschaft. 
Het probleem van de beheersing der 
techniek is internationaai, zoals 
economie en techniek zai interna-_· 
tionaal zijn. 
Velen menen dan ook dat het voor de 
Nederlandse politiek weinig zin heeft 
zich bezig te houden met de grote 
maatschappelijke verhoudingen en 
veranderingen waarvan hier sprake 
is, De krachten, zo is de redenering, 
vormen een stroom waarop Nederland 
en zijn regering worden meegevoerd, 
of wij dat willen of niet. Onze moge
lijkheden zijn beperkt; we kunnen niet 
meer doen dan een verstandig ge
bruik maken van wat ons aangeboden 

wordt: een Nederlands politicus die 
prete~deert dat hij iets(veranderen 
aan de stroom zelf, is of een Don 
Quichot, of hij is bezig met het 
schrijven van een verkiezingsprogram
ma. 
Deze redenering klinkt realistisch en 
pragmatisch, maar zij kan leiden tot 
nodeloze en gevaarlijke passiviteit. 
Het is mog·elijk de beperkte macht en 
invloed van de regering van Nederland 
in het oog te houden, en toch te stre
ven naar fundamentele maatschappe
lijke veranderingen. Wie w_eet wa_t_ hij 
wil, hoeft niet altijd machtlg te ZlJn 
om veel te bereiken. In ons land heb
ben actiegroepen van allerlei slag dat 
de laatste jaren weer bewezen, al
thans wanneer deskundigheid en fan
tasie hun wapens waren. In de wereld 
kan de Nederlandse regering zo'n 
actiegroep zijn. Als zij weet wat zij 
wil. 

Samenleving 
Een open, meer democratische sa~ 
menleving kan niet door een regermg 
worden afgedwongen. Zij kan aileen 
voortkomen uit de wil en het initiatief 
van de burgers zelf. De regeringhoeft 
daarom niet passief af te wachten. Zij 
kan tal van maatregelen nemen die de 
wil en het initiatief van de burgers 
mogelijk maken, en tot ontwikkeling 
brengen waar ze zich voordoen. 
Hoe ons land er over tien jaar uit zai 
zien, en of het mogelijk en goed zai 
zijn er te !even, is afhankelijk van 
grote en merendeels internationale 
technische, economische en sociaie 
krachten. De regering van Nederland 
kan die krachten niet beheersen, 
maar zij hoeft zich niet te beperken 
tot een passieve makelaarsrol, aileen 
gericht op het voorkomen van onmid
dellijke rampen. Zij kan zelf een 
kracht worden, door te helpen bij het 
forinuleren en tot gelding brengen van 
nieuwe inzichten over de wijze waar
op wij onze groeiende rijkdom willen 
aanwenden. Zuivere lucht, schoon 
water en stilte behoren in theorie tot 
de schaarse economische goederen. 
De regering kan maken dat ze werke
lijk ais zodanig worden behandeld. 
De regering kan niet zorgen, dat de 
verbeeldingskracht van aile mensen 
tot volle ontplooiing komt. Dat is een 
zaak van onderwijs, wetenschap, cul
tuur, techniek, en uiteindelijk van de 
mensen zelf. Ook hier echter kan de 
regering een actief beleid voeren, en 
maken dat individuele initiatieven en 
sociaie experimenten niet onmiddel
lijk stuklopen op de klippen van het 
bestaande. 

Verbeeldingskracht 
De kwaliteit van haar eigen verbeel
dingskracht is beslissend voor de rol 
die de Nederlandse regering spelen 
kan. Ook in de wereld. Waar macht 
staat tegenover macht, is vaak niet de 
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macht zelf beslissend, maar het ver
lnoo·en om door nieuwe combinaties 
van" gegevens een uitweg uit de impas
se te vindcn. 
Een open samenleving; een leefba_ar 
land; zelfbewuste, vrije en creatleve 
mensen· beheersing, zinvoller aan
wending en rechtvaardiger verdeling 
van de welvaart, hier en elders; een 
scheppende rol bij het bevorderen van 
vrede vrijheid en veiligheid in de 
wereld; het zijn doelstellingen die ge
makkelijk tot holle leuzen worden, als 
ze niet worden nagestreefd door een 
bewust, weloverwogen en samen-
hangend regeringsbeleid. . . . 
Daarvoor is nodig, dat de trad1t10nP, c 
vakken waarin de beleidsvorming is 
verdeeld worden opengebroken. Elk 
van de genoemde doelstellingen vraagt 
maatregelen op vele, zo niet alle con
ventionele terreinen van regerings
zorg. Die maatregelen moeten op el
kaar zijn afgestemd, en deel uitma
ken van een overkoepelend, dynamisch 
beleidsplan, dat meer wil zijn dan een 
afwikkeling van lopende en onverhoeds 
opkomende zaken. 

Aanzet 
Wat hier volgt, wil een aanzet zijn 
voor de eerste fase van een dergelijk 
plan. Het is het produkt, niet van een 
Nederlandse regering, maar van een 
kleine Nederlandse partij zonder geld, 
en zonder het enorme apparaat van 
deskundigheid dat voor dit werk nood
zakelijk is. Dat wij zo ambitieus zijn, 
getuigt misschien meer van verbeel
ding dan van verbeeldingskracht. De 
taak lijkt te zwaar voor ons, mis
schien zelfs voor de hele Nederlandse 
politiek. Maar er moet aan begonnen 
word.'en 
Het ontwerp vertoont lacunes. Zeer 
grote, zoals het nog ontbreken van 
een uitgewerkte visie op het cultuur
beleid, en vele kleinere. We zijn ons 
hiervan bewust en wij zullen pro})eren 
de gaten in de komende maanden te. 
dichten voor zover we ertoe in staat 
zijn. R~den om nog met de publicatie 
van het ontwerp te wachten, zien we 
er niet in. Juist door publiceren wordt 
het mogelijk, aanvullingen en voor
stellen tot verbetering zinvol in te 
passen in de samenhang van het ge
heel. 
Overigens kan een beleidsplan ais dit 
uiteraard nooit een definitief, afge
rond werkstuk zijn. Een beleid dat niet 
voortdurend in de steigers van de ver
nieuwing staat, is een slecht beleid. 
Een plan hoe gaaf ook, dat niet van 
dag tot dag kan worden getoetst en 
herzien, is een gevaarlijk plan, om
dat het geen stimulans meer is voor 
denken en handelen. 
van twee dingen zijn we bij het opstel
len van dit ontwerp doordrongen ge
weest. Enerzijds dat voor verbeterin
gen betaald moet worden, en dat de 
middelen en mogelijkheden van de 
Nederlandse regering beperkt zijn. 
Anderzijds dat de regering van Ned~r
land zich niet passief en bescheideh 
mag houden ten opzichte van de grote 
problemen van de samenleving; dat zij 
integendeel van verplichting heeft 
haar doel zo hoog mogelijk te stellen. 
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HOOFDSTUK I 
OPEN SAMENLEVING 

De toeneming van de overheidszorg, 
de verdichting van het partikuliere 
organisatieleven en de noodzaak van 
een professionele aanpak op welhaast 
alle terreinen verduisteren van het 
inzicht in de wijze waarop besluiten 
in onze samenleving worden genomen 
en in de manier waarop men zelf in
vloed uit zou kunnen oefenen. 
De gewone burger voelt zich beheerst 
door anonieme machten. Er zijn ont
wikkelingen gaande waarop hij geen 
greep kan krijgen. 
In de toppen van de regering, van de 
bedrijven, van een machtig organisa
tieleven vallen beslissingen, die voor 
hem belangrijk schijnen en soms ook 
zijn, maar hij kan ze niet beihvloeden. 
Sommigen worden er onverschillig 
onder en - zonder het te weten - ver
sterken ze daarmee de machten aan 
de toppen die het onderling regelen, 
gesteund door een zogenaamde zwij
gende meerderheid. Anderen worden 
opstandig en zoeken buitenparlemen
taire en buitenreglementaire middelen 
om invloed uit te oefenen. Voor velen 
leidt het verstopt zij van de samen
leving tot ermstige psychische span
ningen. Het begint een veel voorkomend 
verschijnsel te worden dat volwassenen 
zodanig geestelijk gestoord zijn, dat 
zij geen overbrugging weten te vinden 
tussen hun psychische spanningen en 
hun sociale omgeving. 
De overheid, die goedwillend met de 
agerenden praat en voorzichtig enige 
toegevende maatregelen neemt (bij
voorbeeld een wet-Veringa), noch de 
overheid die er krachtig met orde
maatregelen op los gaat, kan voor dit 
probleem een oplossing bieden. Com
promissen sluiten en politie-inzet zijn 
noodmaatregelen maar laten op zich 
genomen niets zien van een beleid om 
bet fundamentele probleem van de 
anonieme macht in onze samenleving 
op te lossen. Dat vraagt een beleid 
om de burgers zelf bij het besturen 
van de samenleving zo direkt moge
lijk te betrekken. 

Er zijn vier belangrijke voorwaarden: 
1. de overheid laat waar mogelijk de 

individuen en hun organisaties, 
ondernemingen en instellingen zelf 
de hen betreffende beslissingen 
nemen, betrekt de burgers in de 
voorbereiding van haar eigen be
sluiten en bevordert de medebe
slissing van de burgers in de ge:
hele maatschappij die voor hen 
overzichtelijk zijn. 

2. de overheid en de organisaties, 
ondernemingen en instellingen 
worden behalve door vertegen
woordigers van de betrokken 
burgers op gezette tijden door die 
burgers zelf rechtstreeks gekon
troleerd. Aileen op die manier kan 
worden voorkomen dat een klein 
groepje vertegenwoordigers in 
feite los van haar achterban de 
zaken regelt. 

3. iedere burger moet gedurende zijn 
gehele leven de gelegenheid krijgen 
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zich zoveel mogelijk te informeren 
en te vormen. 
In dit verband is het goed vooraf 
het volgende op te merken: de in
spiratie om zich in te zetten voor 
maats chappelijke vernieuwingen 
kan door ~en politiek programma 
slechts gedeeltelijk worden teweeg
gebracht. Immers, de bron voor 
die inspiratie bevindt zich in iedere 
mens zelf, in de wijze waarop zij 
of hij de vraag beantwoordt naar de 
zin van haar of zijn lev en. Het zijn 
de geestelijke stromingen en in
stituten in onze samenleving die 
deze vraag proberen levendig te 
maken en tot een inspiratie voor 
ieders leven; D'66 meent dat aan 
de vervulling van deze funktie in 
een open samenleving duidelijk be
hoefte bestaat. Als taak van een 
politiek programma en een poli
tieke partij ziet D'66 het om die 
inspiratie te versterken door er 
konkrete richting aan te geveR en 
ze daadkrachtig te maken. 

4. Grotere bescherming van de 
burger tegen inbreuk op zijn per
soonlijke levenssfeer door de 
overheid. 

Deze vier voorwaarden zijn ook weer 
voorwaarden voor elkaar. De over
heid zal ze in de wetgeving en in de 
beleidssfeer moeten uitwerken. Maar 
anders dan vroeger kunnen wij in on
ze "versnellingsmaatschappij" niet 
meer volstaan met vaste organisatie
modellen. Op basis van toekomst
onderzoek moet voortdurende ver
nieuwing van het bestaande plaats 
blijven vinden. De grenzen die in 
wetten worden gesteld moeten in 
principe door wetenschappelijk bege
leide experimenten overschreden kun
nen worden, ook als het over staats
rechtelijke zaken gaat. 

Op grond van deze overwegingen wil 
D'66 de realisering van de volgende 
prioriteiten gedurende de komende 
regeringsperiode nastreven_: .. 
a) vernieuwing en demokratisering 

van het staatsrechtelijke bestel; 
b) de aanbevelingen van de Comissie

Biesheuvel; 
c) demokratisering van de onder

nemingen en de PBO; 
d) demokratisering en vernieuwing 

van het onderwijs; 
e) invoering van een goede basison

derwijswet en een rijksregeling 
voor peuterspeelplaatsen; 

f) bijzondere maatregelen voor het 
onderwijs van sociaal belemmerde 
kinderen; 

g) bijzondere maatregelen t. b. v. 
werkende jongeren; 

h) inrichting van speciale zendkana
len voor edukatieve radio- en tele
visiedoeleinden; 

i) demokratisering van de ruimte
lijke ordening; 

j) stimulering van het toekomstonder
zoek; 

k) instellen van het instituut van de 
ombudsman; 

1) verbetering van de rechtspreek en 
modernisering van bet gevangenis
wezen. 

Deze punten uitwerkend komen wij tot 
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de volgende meer specifieke maat:,. 
regelen. 

1. DE MOKRA TISERING van bet 
STAA TSRECHTELIJKE BE
STEL, de ONDERNEMINGEN bet 
ONDERWIJS en de RUIMTELI 
ORDENING~ 

Meer dan ooit is duidelijk geworden 
dat een begin moet worden gemaakt 
met bet geven van een direkte invloed 
aan de kiezer op de regeringsvorming 
en met het totstandbrengen van een 
hechtere band en een intensiveren van 
het kontakt tussen de kiezers en de 
door hen ge}wzenen in de Tweede 
'Kamer. 
Als eerste stap naar het systeem van 
de gekozen minister-president zoals 
door D'66 voorgestaan (zie politiek 
programma, januari 1970, pagina 2 
e. v. :) 

1.1. 
Totstandbrenging op zijn minst van hel 
systeem van de gekozen formateur en 
een gematigd distriktenstelsel, zoals 
voorgesteld in de met de PvdA en de 
Groep-Aarden ingediende initiatief
wet: 
a) Tegelijk met de Tweede Kamer

verkiezingen wordt gestemd over 
de kabinetsformateur. Als iemand 
50% of meer heeft gehaald, dan 
wordt hij minister-president. Als 
nieman:d 50% heeft gehaald, dan 
moet in eerste instantie de nieuw 
gekozen Kamer binnen 3 weken ad
vies aan de Koningin uitbrengen 
over de meest gewenste minister
president. 

. b) Voor de verkiezing van de Tweede 
Kamer wordt het land verdeeld in 
distrikten, in welke tenminste 10 
afgevaardigden worden gekozen. 

1. 2. 
Voor de parlementsleden zullen zowel 
aanzienlijk meer werkruimte als ook 
deskundige bijstand beschikbaar moe
ten worden gesteld. 
1.3. I 

De universiteiten en wetenschappelijke1 

instituten dienen als bronnen van al
ternatief gerichte informatie voor re
gering en parlement te worden· inge-
schakeld zonder hun onafhankelijkheid 
aan te tasten. 
(zie punt 3. 14). 
1.4. 
(Grond)wettelijke mogelijkheden 
scheppen voor staatsrechtelijke ex
perimenten met: 
- rechtstreeks gekozen burgemeestersl 

gewestvoorzitters en provinciale 
commissarissen; 

- gekozen voorzitters voor gemeente
raden, gewestelijke raden en pro
vinciale staten; 

- wijkraden met eigen bevoegdheden. 
1.5. 
Rechtstreeks gekozen Europees Par
lement (zie punt 5. ). 
1.6. 
Uitvoering van de aanbevelingen van 
de Commissie- Biesheuvel voor. open
baarheid van het bestuur en recht op 
informatie voor de burgers. 
Eerste stappen: indiening van het 
wetsontwerp openbaarheid van be
stuur, en invoering van feitelijke 



november 1970 

openbaarheid in de praktijk van het 
overheidsbeleid, met name t. a. v. het 
financHHe beleid. Installing door de 
minister-president van een Raad van 
de Openbaarheid om strukturele te
kortkomingen in het openbaarheids
beleid te signaleren. 
1, 7. 
Wettelijk onverenigbaar verklaren van 
het Tweede Kamerlidmaatschap met 
lenminste de funktie van SER-lid, ge
deputeerde, burgemeester, wethouder 
en gemeentesekretaris. Wettelijk on
verenigbaar verklaren van het lid
maatschap Provinciale Staten met de 
funktie van burgemeester, wethouder 
en gemeentesekretaris. 
1. 8, 
lnvoering van een wettelijke regeling 
volgens welke in ondernemingen waar 
de werknemers zich hie rover uit
spreken de ondernemingsraden wor-
den vervangen door personeelsraden -
uitsluitend bestaande uit door het per
soneel gekozen leden met een perso
neelslid als voorzitter. Deze perso
neelsraden zullen zodanige bevoegd
heden verkrijgen dat in het algemeen 
voor ingrijpende besluiten t. a. v. het 
ondernemingsbeleid (fusies, sluitingen, 
verplaatsingen, bestuursbenoemingen) 
de instemming van deze raden ver-
e!st is. 
Toekenning van het recht van enqu{!te 
aan de personeelsraad. 
1, 9, 
Bevorderen van experimenten met 
alternatieve ondernemingsstrukturen 
zoals arbeiders-zelf-bestuur. 
1.10, 
Installing van personeelsraden in de 
overheidssektor met aan de overheids
taak aangepaste bevoegdheden. ln
voering van aangepaste vormen van 
bedrijfsdemokratie (d. m. v. een per
soneelsvergadering of aanwijzing van 
een vertrouwensman) in de kleine 
bedrijven. . _ 1 
1.11. •'IJ-Uf .k-._.: J;e.J I l-ed. ~.,_~.......,._.t:. 

· Hervorming van de P'Bo door instel-
. ling van vertegenwoordigende organen 
voor kontrole op de besturen (SER en 

· ~chappen). Samenstelling van alle be
sturen en vertegenwoordigende or
ganen !!!_Ldoor representatieve vak
y_~renigingen gekandideerde en door 
llie bedrijfsgenoten (ondernemers en 
werknemers) gekozen personen; be
paling van de representativiteit van 
vakverenigingen uitsluitend op grand 
van getalscriteria. Inbreng van het 
gehele privaatrechtelijke overleg over 
arbeidsvoorwaarden (c. a. o. 's) in de 
P.B.O. 

1,12. 
Samenvoeging van de wettelijke rege
l!ngen voor de demokratisering van 
de ondernemingen en de publiekrech
lel!jke bedrijfsorganisatie in een wet 
voor de "demokratische rechtsorde 
van de arbeid". 
1.13, 
Oprichting van experimentele werking 
van een onafhankelijk Instituut voor 
Schoolbegrotingen ten behoeve van 
een .meer doorzichtig en verantwoord 
financieel beleid op het onderwijster
re!n, Na overleg met rijksinspektie, 
onderwijsorganisaties en deskundige 
!nstellingen dient het Instituur jaar-
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lijks in het openbaar aan de minister 
gemotiveerd advies uit te brengen 
over de exploitatiekosten van een in 
normale omstandigheden verkerende 
school, scholengemeenschap of onder
wijsprojekt. De minister· dient in het .. 
openbaar te motiveren in hoeverre hlJ 
het advies van het Instituut in zijn 
subsidiebeleid 'volgt. 
1.14 
Het toelaten en voorzover nodig openen 
van wettelijke mogelijkheden tot ver
gaande bestuurlijke experimenten in 
het wetenschappelijk onderwijs, waar
door bijvoorbeeld experimenten als nu 
in Groningen, Amsterdam en Nij
megen aan de gang zijn onverkort 
kunnen worden voortgezet. Een beleid 
dat er op gericht is de eigen rechts
persoonlijkheid van de openbare uni
versiteiten en hoge scholen meer fei
telijke inhoud te geven. 
1.15. 
Het zodanig stimuleren van experi
menten met het medebeslissen in het 
besturen van scholen, door docenten, 
niet-onderwijzend personeel, studen
ten, oudere leerlingen en ouders, dat 
deze medebeslissing - zo mogelijk 
rond 1975 - als subsidie voorwaarde 

J in de onderwijswetten kan worden op
' genomen. Openbaar en bijzonder on
. -der onderwijs zullen hun huidige be-

heersvormen onvoorwaardelijk ter 
diskussie moeten durven stellen om 
dit te bereiken. 
1.16. 
Vorming van gewestelijke of plaatse
lijke overlegorganen van het onder
wijs gekozen door het onderwijs zelf 
en financiering van de landelijke over
koepelende organen van de scholen, 
een en ander hoofdzakelijk via doel
subsidies aan de scholen. Bevorderen 
dat gekozen vertegenwoordigingen van 
het onderwijs zelf ook in Europees 
verband kunnen optreden. 

1.17. 
Verdere demokratisering van de ruim
telijke ordening door middel van de 
volgende maatregelen: 
a) Installing van een nieuwe wettelijke 

procedure voor plannen die van 
zwaarwegende betekenis zijn voor 
het landelijk beleid inzake de 
ruimtelijke ordening (b. v. t. a. v. 
lucht- en zeehavens, industrie
spreiding, openbaar vervoersnet, 
militaire oefenterreinen, leiding
trace's) teneinde de inspraak van de 
gekozen volksvertegenwoordigingen 
en de burgers te waarborgen. 

b) Spoedige aanvulling van de wettelijk 
voorgeschreven procedures bij 
streek- en bestemmingsplannen 
teneinde werkelijke inspraak van de 
gekozen volksvertegenwoordigingen 
en de burgers te garanderen. Dit 
geldt met name t. a. v. de voor
schriften met betrekking tot: 
- de te stellen kwalitatieve eisen 

aan de plannen; 
-de openbaar making der plannen; 
- de lengte der procedures; 
- het anticiperen; 
- de beroepsprocedures. 

c) Experimenten met methoden van in
spraak bij de ruimtelijke ordening. 
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Paragraaf 2. 
Permanent en sociaal gericht onder
wijs voor allen. 

("education permanente" en "promo
tion collective" in de internationaal 
gebruike Franse terminologie, goede 
Nederlandse vertalingen bestaan er 
nog niet) 

De maatschappij die niemand van in
formatie en meespreken wil uitsluiten 
en een nadrukkelijke politiek voert om 
iedereen de kansen en de stimulans 
te geven om zich voldoende kritisch te 
vormen, moet een beleid opbouwen 
gericht op permanente onderwijsge
legenheid voor iedereen gedurende 
zijn gehele leven, met name ook voor 
de sociaal, fysiek of geestelijk be
lemmerden, gepaard aan een beleid 
om de gemeenschap bij de school te 
betrekken. De goede inrichting van 
het normale onderwijs en van de nor
male school is het belangrijkste 
strategische middel om bestaande be
lemmeringen voor de belemmerden 
weg te nemen. Waar bijzondere voor
zieningen nodig zijn moeten zij zoveel 
mogelijk in de normale algemene 
voorzieningen zijn ingebouwd of als · 
noodmaatregel worden gezien. School 
en onderwijs moeten 'er aan gewennen 
om mede op basis van wetenschappe
l.ijk.begeleide experimenten te werken. 

Het belangrijkste doel van het onder
wijs is een sociaal doel: de voile ont
plooiing van ieders persoonlijkheid 
om een eigen houding te vinden ten 
opzichte van de bestaande maatschap
pij. Het onderwijs dient kritische 
jegens de maatschappij te zijn, zon
der dat zij zich er bij voorbaat tegen 
afzet. Het dient een houding van 
kritisch respekt te bevorderen voor 
de mening van een ander. 

Het onderwijs moet groeien naar een 
geihtegreerd geheel: 
uiteindelijk te regelen in een wette
lijke regeling voor 3 - 16 jarigen, 
een wettelijke regeling voor bet onder
wijs aan 16-jarigen tot hun intreden 
in de maatschappij. en een voor bet 
onderwijs aan ouderen, drie wette
lijke regelingen die echter nauw op 
elkaar aan moeten sluiten. Demo
kratisering van het politieke bestel, 
de ondernemingen, het onderwijs en 
de ruimtelijke ordening kunnen niet 
zinvol geschieden zonder de maat-: 
regelen die in deze paragraaf worden 
aangegeven. Beide paragrafen hangen 
daarom ten nauwste samen. Ook in 

i deze zin, dat elke onderwijsver-
! nieuWi.ng vastloopt als de maatschap
l pij onvoldoende gelegenheid biedt voor 
l inspraak. 

1.18. 
Stimuleren van initiatieven tot onder
wijsvernieuwing vanuit het onderwijs 
zelf. 

Dit vraagt twee soorten maatrege~<..~· 
algemene en gerichte. 
De algemene maatregelen beogen om 
binnen de school en het schoolwezen 
voor een ieder de noodzakelijke ruim
te te scheppen om zich met vernieuwing 
van school en onderwijs bezig te kun
nen houden. In dit kader zijn het be.-
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langrijkste: 
a) de onder 1.14. en 1.15. en 1. 16. 

genoemde maatregelen; 
b) invoering van een systeem van on

verdeelde weektaak voor docenten 
in het voortgezet onderwijs. 

De gerichte maatregelen beogen vol
doende middelen ter beschikking te 
stellen aan die scholen, die daadwer
kelijk met een plan komen om hun 
school en/of onderwijs te vernieuwen, 
daarover zullen rapporteren en waar 
mogelijk met anderen koordineren. 
In dit verband zijn in het bijzonder 
gelden nodig om: 
a) de leerlingenschaal aan die scholen 

extra te verlagen. 
b) de schoolleidingen verlichting te 

geven (b. v. in principe uitbreiding 
van de schoolleiding met 20% ge
durende de loop van een vernieu
wingsplan). 

c) het gebruik van nieuwe technische 
media mogelijk te maken. 

1.19. 
De onderwijsvernieuwing kan echter 
niet aileen vanuit het onderwijs zelf 
komen. Zij vraagt begeleiding en ko
ordinatie in een nationale aanpak. De 
tijd van experimenten, die gefsoleerd 
blijven en van het ontbreken van in
breng van de kant van de wetenschap 
m1lt definitief voorbij zijn. Daartoe 
zijn de volgende samenhangde maat
regelen nodig: 
a) vergroten van het aantal onderwijs

deskundigen door instelling van 6 
leerstoelen onderwijskunde. 

b) opbouw van een landelijk netwerk 
van regionale schoolbegeleidings
diensten waarin schooladvieswerk 
en onderwijs-vernieuwingswerk 
worden geihtegreerd. Her- en bij
scholing docenten op de scholen 
zelf mogelijk maken, waarbij met 
behulp van de begeleidingsdiensten 
van de nieuwste vindingen wordt 
gebruik gemaakt. In dit verband 
met name: stimuleren van het ge
bruik van testmethoden, waarbij 
niet wordt nagegaan wat de leerling 
niet weet, maar wat hij wel weet. 

c) betere mogelijkheden voor research 
en ontwikkelingswerk. 

d) wetenschappelijk begeleide experi
menten in bet bijzonder met de mid
denschool (= doorbreking van bet 
categoriale schoolsysteem), de 
open of samenwerkingsschool(=door
breking van de zuilen), geihtegreerd 
middelbaar beroepsonderwijs 
(= doorbreking apart onderwijs 
voor jongens en meisjes), integra
tie van leerstofonderdelen (= door
braking van het vakkensysteem), 
programma met aanzienlijke ver
groting van ludieke vorming (om 
bet intellectualisme in ons onder
wijs te doorbreken). 

e) een coordinatie-structuur opbouwen 
waarbij tevens de diensten van de 
verschillende soorten deskundigen 
(regionale begeleidingsdiensten, 
landelijke centra, SVO etc.) onder 
democratische contr6le van de ge
kozen vertegenwoordigingen van het 
onderwijs zelf komen te staan. 

1. 20. 
Aanwijzing van een aantal educatieve 
nrioriteitsl!ebieden ten behoeve van 
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sociaal belemmerde kinderen. 
Halvering van de gemiddelde klasse
grootte op de lagere scholen in die . 
gebieden en installing van 10 speciale 
begeleidingsdiensten, uitsluitend be
mand met academisch gevormde staf 
en hoger beroepspersoneel. Spontaan 
reeds tot stand gekomen initiatieven 
dienen met kracht te worden gesteund. 
1. 21. 
Inrichting van een leerstoel voor kin
der- en jeugdliteratuur om de taal
achterstand van deze kinderen met 
voldoende deskundigheid op te vangen. 
1.22. 
Het scheppen van de nodige voorwaar
den om te komen tot een rijksregeling 
voor peuterspeelplaatsen onder ge
schoolde leiding voor peuters van 3 
en 4 jaar (experimenten en oplei
dingen). 
1.23. 
Aanzienlijk herziening van het huidige 
voorontwerp Basisonderwijswet. ln
tegratie van kleuer- en lageronder
wijs in die wet. Integratie voorberei
den van de opleidingen voor kleuter
leidsters en van de pedagogische 
academies. 
1. 24. 
Uitvoeringwan de maatregelen voor
gesteld in de nota Grosheide- Rool
vink ten behoeve van de werkende 
jongeren (aanwezigheid van schoolbe
geleidingsdiensten (zie 1. 19b.) is 
hierbij eveneens een belangrijke 
voorwaarde). 
1. 25. 
Streven naar integratie van het hoger 
beroepsonderwijs in het tertiair on
derwijs evenwel zonder dat het daar
door van het voortgezet (of secondair) 
onderwijs wordt vervreemd. Met na
me de organisatie van de planning van 
het onderwijs dient in principe vanuit 
een totaalvisie op de funktie van het 
gehele onderwijs, dat valt v66r het 
intreden in de maatschappij te worden 
gebaseerd (herziening van de rappor
ten McKinsey & Company). 
1. 26. 
Het bevorderen van programma's en 
van het opleiden van specialisten ten 
behoeve van de inrichting van speciale 
(ook regionale) zendkanalen van radio
en televisie voor educatieve doeleinden. 
Voorbereiden van de mogelijkheid een 
televisie-universiteit te starten, liefst 
in samenwerking met Belgie. 
1.27. 
Naast recht op vakantie een begin rna
ken met een recht voor iedereen in 
het beroepsleven om jaarlijks enige 
tijd kursussen naar eigen keuze te 
volgen. De start hiermee moet ge
maakt worden bij de werkende jeugd 
(zie 1. 24}, bij de bedreigde bedrijfs
takken en bij de leidinggevenden. 
1. 28. 
Bevorderen van de inrichting van 
openbare bibliotheken en mechanische 
communicati~media bij musea en bij 
scholen voor voortgezet en weten
schappelijk onderwijs. 
1. 29. 
Inschakeling van kunstenaars bij aller
lei activiteiten tot verbetering van het 
leefmilieu, met name bij de stads
planning. 
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Paragraaf 3. 
Vrijheidsrechten en justitie. 

1. 30. 
Wettelijke regelingen inzake vrijheid 
van handelen (actieve vrijheidsrech
ten): 
a. recht op gemotiveerd antwoord in 

aanvulling op het recht van petitie. 
b. stakingsrecht - ook voor ambtena

ren - behalve in geval van door de 
rechter vast te stellen duidelijke 
onrechtmatigheid. 

c. vrijheid van demonstratie. 
d. gelijke vrijheid van godsdienst eii 

levensbeschouwing. 
1.31. 
Aan de vreemdeling mag de toegang 
tot Nederland niet worden geweigerd 
wegens politieke activiteiten, die hij 
in Nederland zou kunnen gaan ont
plooien, omdat vreemdelingen in Ne
derland dezelfde vrijheidsrechten 
hebben als Nederlanders. 
1.32. 
De huidige strafbaarheid dient te ver
vallen van majesteitsschennis, be
lediging van het openbaar gezag, be:
lediging van een bevriend staatshoofd, 
godslastering, porografie, overspel 
en bepaalde bioscoop- en schouwburg
vertoningen. 
De overheid dient geen zedenmeester 
te spelen. Zij mag aileen regels stel
len om de vrijheidsrechten van anders 
dekenden of jeugdige burgers te be
schermen. 
1. 33. 
Invoering van een wettelijk recht voor 
een ieder van informaties hemzelf be
treffende inzage te verkrijgen. 
1.34. 
Instellen van een commissie, die moel 
nagaal). op welke wijze discriminatoire 
behandeling van ongehuwden, homo
fielen, in concubinaat of communes 
samenwonenden in wettelijke regelen 
(belasting, erfopvolging, volkshuis
vesting e. d. ) kan worden voorkomen. 
1.35. 
Grondwettelijke opdracht aan de 
rechter om wetten aan de vrijheids
rechten te toetsen. 
1.36. 
Bij de wet richtlijnen stellen voor bet 
gebruik van geweld door de politie. 
1.37. 
Instellen van het instituut van de om
budsman, mede voor bewaking van de 
vrijheidsrechten. 
1.38. 
Selectie en opleiding van de politie 
moet niet uitsluitend zijn toegespitst 
op haar taak als "handhaver van het 
gezag" ; tot de taak van de politie be
hoort eveneens "bet garanderen en 
beschermen van de voor de uitoefe 
van de vrijheidsrechten noodzakelijke 
ruimte". 
1. 39. 
Herziening van de eisen voor rechte 
multidisciplinaire opleiding en een 
veelzijdige maatschappelijke ervarin 
1.40. 

· Verbetering van rechtsbijstand in ci
viele en strafzaken onder andere door 
middel van verhoging van de honor 
voor pro-deo-zaken. 
1.41.. 
In het strafproces dient de verdachte 
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ezelfde mogelijkheden te hebben voor 
jn verdediging als het Openbaar 

isterie heeft voor de vervolging. 
1.42, 
e~le modernisering van het gevan
mswezen zowel wat betreft de ma

ler!!He voorzieningen en de regiems 
In de gestichten als ten aanzien van 
gekwalificeerd personeel" Aanpassing 
aan nieuwe inzichten wetenschappelijk 
Voorbereiden en begeleiden. Adekwate 
beioning van de door gedetineerden 
errichte arbeid. 
1.~3. 

aansluiting op de aanbevelingen van 
e Raad van Europa dient voorlopige 
echtenis slechts in uiterste uitzon

deringsgevallen te worden toegepast. 
Meer nadruk op vermogensstraffen in 
de strafrechtspraak. 
1.44, 
Verlegging van de meerderjarigheids
grens en van het actief kiesrecht naar 
18 jaar. 

Paragraaf 4. 
Toekomstonderzoek. 

Het o richten van een Nationaal Cen
rum voor Toekomstonderzoek. 

Ondanks de noodzaak en mogelijkheid 
om de toekomst te onderzoeken, he
staat er in Nederland nog geen instan
e welke zich op adequate wijze met 

het algemeen toekomstonderzoek be
zighoudt. Dit onderzoek dient gericht 

zijn op sociale, economische en 
et name ook teclmologische ver

anderingen. 
H~t onderzoek dient niet exclusief ge
rlcht te zijn op het overheidsbeleid, 

ch moet ten dienste staan van de 
erschillende maatschappelijke groe

peringen zoals vakverenigingen, poli-
eke partijen, universiteiten, het be
ijfsleven, gemeenten en dergelijke. 

et uitgangspunt voor het oprichten 
van dit centrum is dat aangenomen 
Wordt, dat de zeggenschap van de be
volking over de richting waarin de 
lllaatschappij zich zal ontwikkelen een 
van de basiskenmerken is van het de
mocratisch bestel. De vrijheid is niet 
absoluut, daar slechts een keuze uit 
en aantal alternatieve maatschappij
ormen mogelijk is. Het gewenste 

lllaatschappijbeeld zal bovendien niet 
op korte termijn realiseerbaar zijn. 
Voor de verdere toekomst evenwel is 

vrijheid van keuze groter. Deze 
~jheid zal echter een schijn-vrijheid 

Zi]n zolang de keuze niet gebaseerd is 
p de reeele toekomstmogelijkheid. 

Het doel van het Centrum van Toe
omstonderzoek zal zijn wetenschap
lijke informatie te verkrijgen en te 

erstrekken omtrent de toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden van de 
lllaatschappij teneinde een democra

che keuze tussen alternatieve toe-
omsten mogelijk te maken. 

grond van het bovenstaande kan 
eerst een lange termijnplanning 

orden opgesteld. 
aast het oprichten van een Nationaal 
entrum moet ook de oprichting van 
en Europees Centrum voor toekomst
derzoek worden gestimuleerd. 

.45, 
Het Nationaal Centrum voor Toe-
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komstonderzoek heeft tot taak om 
door middel van multidisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek een in
zicht te verschaffen in de mogelijk
heden met betrekking tot de econo
mische, teclmologische en sociale 
ontwikkelingen op de lange termijn. 
Het Centrum zal hiertoe samen
werken met het Centraal Planbureau, 
de Rijks Planologische Dienst, het 
door de Commissie- de Wolff voor
gestelde Sociaal Planbureau, het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
en de Planning-afdelingen van de 
diverse ministeries bij de opstelling 
van lange termijnplannen. Al deze 
instellingen dienen hun activiteiten 
te coordineren binnen het verband 
van een Raad voor de Planning. 

- Het Centrum zal het normatief toe
komstonderzoek stimuleren en bege
leiden door o. a. het organiseren van 
de discussie over de meest geweri.ste 
toekomstige maatschappijstructuur 
en het aangeven Vl)ll de wegen en 
voorwaarden voor de realisering 
van de gewenste toekomst. 

- Het Centrum zal onderzoekingen in 
opdracht van het bedrijfsleven of 
maatschappelijke groeperingen ver
richten, voorzover deze onderzoe
kingen van algemeen belang zijn. 
De resultaten van dit onderzoek zul
len steeds openbaar zijn. 

·-- Het Centrum zal prognoses opstellen 
over de toekomstige teclmnlogische 
veranderingen; daartoe zal ten 
nauwste worden samengewerkt met 
T. N. 0. , het bedrijfsleven en de be-

. roepsorganisaties. Het Centrum zal 
' het eigen toekomstonderzoek van de
ze sectoren bevorderen. 

- Het Centrum zal worden onderge
bracht in een stichting. Naar de 
mening van de opstellers van deze 
nota dient de openheid en de onaf
hankelijkheid van het Centrum voor
op te staan; de stichtingsvorm is 
daarom wellicht de beste juridische 
structuur voor het Centrum. 

- Het Centrum zal zijn geldmiddelen 
ontvangen uit: 
a. overheidsgelden; 
b. vergoedingen voor gedane onder

zoekingen; 
c. door het uitgeven van publicaties; 
d. uit donaties (van het bedrijfsleven, 

beroepsorganisaties enz. ). 

HOOFDSTUK II 
LEEFBAARHEID 

Milieubeheer 

De vervuiling van ons leefmilieu is in 
de voorafgaande decennia zo onrustba
rend gestegen, dat de gevolgen daar
van - mede op het welzijn van de mens 
- thans reeel onder ogen moeten wor
den gezien, Er moet met spoed een in
tegraal milieubeleid worden opgesteld, 
op grond waarvan de milieuvervuiling 
tot aanvaardbare proporties kan wor
den teruggebracht. Onderstaande 
vormt de basis van een konkrete mili
eupolitiek van D'66. 

In het huidige bestel bepalen tenminste 
. 8 ministeries (Sociale Zaken en Volks-
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. gezondheid, C. R. M., Verkeer en Wa
: terstaat, Economische Zaken, Land-
i bouw, Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
' Ordening en Defensie) en tientallen o

verheidsinstituten en diensten het o
verheidsbeleid. Langs deze vertikale 
bestuursstrukturen, elk dikwijls met 
zeer tegenstrijdige belangen, vormt 
zich door onderlinge kompromissen 
een vaag beleid. D'66 meent dat een 
koherent milieubeleid voor dit nationa
le probleem langs horizontale beleids
lijnen moet worden opgesteld en uitge
voerd. Een beleid voor een beter mili
eubeheer .kan aileen worden opgesteld 
op basis van integrale planning. Onze 
maatschappelijke strukturen zullen 
hieraan moeten worden aangepast. 
Met name moet voorop staan dat dit 
milieubeleid wordt ingepast in een 
deugdelijk en doordacht beleid inzake 
de ruimtelijke ordening in ons land. 

l 
De huidige strukturen, als de gemeen-j 
telijke en provinciale autonomie heb- .fi 
ben tot dusverre een konsistent plan :l 

· voor milieubeheer in de weg gestaan. ;I 
Voorts kan een dergelijk veelomvat-
tend milieubeleid aileen sukses hebben 
indien de individuele burger metter
daad hierbij aktief wordt ingeschakeld. 
Aangezien de vervuiling van ons milieu 
de leefbaarheid van de burger in zijn 
werk en woonbeleid rechtstreeks 
raakt, is zijn inbreng onontbeerlijk. 
Dit te meer omdat de verwezenlijking 
van een <!eJ~pla.n voor een beter l~ef
milieu a!lnzienlijke financiele offers-. 
zal vragen. Deze offers dienen mede 
door de burgers zelf te worden aan
vaard. De burger dient duidelijk te on
derkennen voor welke doeleinden hij in 
feite zijn belasting betaalt. In elk plan 
voor milieubeheer en leefbaar.heid 
past dan ook een globale kwantifice
ring van de noodzakelijke gelden. 

De door ons voorgestelde milieupoli
tiek inzake milieubeheer en leefbaar
heid gaat uit van 4 uitgangspunten: 

a) er is een nieuwe mentaliteit nodig. 
De burger moet "milieubewust" 
worden. 

b) op grond van deze mentaliteitsver
andering dienen nieuwe strukturen 
in bestuur en maatschappij te wor
den ontwikkeld; dit passend in de 
D'66 visie van een open maatschap
pij. 

c) er dient een koherent financieel be
leidsplan te worden ontwikkeld dat 
langs horizontale bestuurslijnen de 
aktiviteiten van alle departementen 
koordineert. 

d) de aanpak van de milieupolitiek 
dient te worden geihternationali- 1 
seerd. Met name dient hier te wor-·· 
den gedacht aan de benoeming van i 
een afzonderlijk lid van de Europe
se Commissie voor milieupolitiek, 
alsmede het in het !even roepen van 
een gespecialiseerde organisatie 
van de Verenigde Naties voor dit 
doe! (zie ook Hoofdstuk V, para
graaf 1. ). 

Nieuwe mentaliteit : 

Het beleid vereist de gezamenlijke in
spanning van alle inwoner s van ons 
land. Elke burger dient milieubewust 
te worden en op grond daarvan zijn 
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houding in onze maatschappij te bepa
len. Voor deze mentaliteitsverande
ring is mede vereist een optimale in
formatie via alle geeigende communi
catiemedia. Hiermee wordt niet be
doeld een exclusieve voorlichting door 
de overheid; doch het inschakelen van 
alle groepen van de bevolking die hier
aan een relevante bijdrage kunnen le
veren, als aktiegroepen uit de burge
rij, werkgroepen van de universitei
ten etc. Er moet worden gestreefd 
naar een permanente milieu-edukatie. 
Hierbij kan met name het onderwijs -
in al zijn geledingen - zinvol worden 
betrokken. De t.v. kan bijvoorbeeld 
door diverse kaderkursussen op dit ge
bied deze milieu-edukatie stimuleren. 
Studiegroepen uit de burgerij (en uni
versiteiten) moeten meer reele in
breng hebben bij projekten van ruimte
lijke ordening, als de ligging van re
kreatiegebieden, velerlei aspekten van 
stedebouw en bij vestigingen van in
dustrien, elektriciteitscentrales etc. 

Nieuwe strukturen 

Hoewel essentieel als basis voor een 
beleid is deze mentaliteit van een mi
lieubewuste burger nog niet voldoende. 
Hij dient zijn aktieve inbreng ook te 
kunnen uiten via nieuwe eigentijdse (en 
demokratische) strukturen, gebaseerd 
op de D'66 visie van een open maat
schappij. Hij kan zo daadwerkelijk 
meewerken aan de verbetering van de 
leefbaarheid in zijn eigen woon- en 
werkmilieu. 

D'66 meent dat slechts door nieuwe o
pen demokratische strukturen een ko
herent milieubeleid sukses kan hebben 
en de leefbaarheid kan worden gewaar
borgd. 

De naoorlogse periode is gekenmerkt 
door het scheppen van sociale zeker
heid voor elke burger in een "rechts
orde van de arbeid". Deze rechtsorde 
van de arbeid heeft geleid tot een stel
sel van diverse maatschappelijke 
strukturen als de SER, stichting van 
de Arbeid, Loonoverleg etc. 
Naar analogie van deze ontwikkeling 
meent D166 dat in het komende decen
nium een rechtsorde voor de leefbaar
heid moet worden ontwikkeld. Deze 
rechtsorde zal een groot aantal nieuwe 

, maatschappelijke instituties behoeven, 
\als raden, instellingen, multi-disci
plinaire adviesorganisaties e. d. 
De veranderingen die er op bestuurlijk 
niveau in dit kader moeten komen, zijn 
vele. Wij noemen slechts: 
2.1. 
Instellen van een Raad voor de Milieu
hygiene en Milieubeheer bestaande uit 
vertegenwoordigers van verschillende 
betrokken groepen der bevolking (ana
loog aan de huidige SER). 
2. 2. 
Vormen van een organisatie voorde 
stimulering van de vereiste milieu
edukatie voor de hele bevolking. 
2.3. 
Instelling van plaatselijke en regionale 
meld- en klachtenkamers met een daar
aan verbonden speciale funktionaris 
met ruime bevoegdheden (bv. officier 
van justitie met bepaalde omschreven 
opdrachten). 
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Ook in andere opzichten dient de 
rechtspositie van de burger inzake mi
lieubeleid en leefbaarheid in het alge
meen juridisch beter te worden be
schermd, vooral bij beroepsprocedu
res (bv. beroep tegen hinder en over
last). 
In de grote steden kunnen ook funktio
nele "Raden voor de leefbaarheid" 
(met eigen verantwoordelijkheid) in dit 
kader een nuttige taak verrichten. 
2.4. 
Inpassen van het beleid inzake milieu
beheer in een algemeen gericht weten
schapsbeleid. Instellen van Weten
schappelijke Adviesraad voor Milieu
beleid, multi-disciplinair samenge
steld. 
Betere koordinatie wetenschappelijke 
kennis in de bestaande instituten, labo
ratoria e. d. 
Versneld invoeren en inpassen van mi
lieuwetenschappen op alle universitei
ten en hogescholen voor vele studie
richtingen. Hierdoor kan een kader 
worden gevormd, nodig voor de vele 
overheidstaken voor de permanente 
milieu-edukatie. 

Nieuw financieel beleid : 

Hoewel - mede door het ontbreken van 
een konsistent overheidsbeleid - er on
voldoende informatie aanwezig is voor 
het opstellen van een volledige financie
le balans, meent D166 hiervoor globale 
ramingen als uitgangspunt te moeten 
aanvaarden. Bij het vorderen van een 
koherent milieubeleid als hierboven ge
noemd zullen deze bedragen pas ge
heel kunnen worden gespecificeerd. 
Wij beperken ons hier tot de financiele 
middelen nodig voor de verbetering 
van ons leefmilieu. Een voorlopige ra
ming van de financiele middelen nodig 
om de milieuverontreiniging terug te 
dringen bedraagt circa tenminste 10 
miljard in 10 jaar, d.w.z. circa 1 mil
jard per jaar. Hieronder vallen alle 
maatregelen ter bestrijding van de 
verontreiniging van water, lucht en 
bodem, alsmede geluidshinder. 

A. WATERVERONTREINIGING 

2.5. 
D166 acht het noodzakelijk dat de zui
vering van ons water versneld- d. w. z. 
binnen 10 jaar - kan en moet worden 
verwezenlijkt. Dit houdt in de aller
eerste plaats in de dringend noodzake
lijke zuivering van afvalwater van ge
meenten en industrien, met inbegrip 
van het verwijderen van ongewenste 
anorganische bestanddelen. Voorts vai
len hieronder maatregelen en installa
ties nodig voor verwerking van het af
val (water) van de zgn. bio-industrie 
(pluimveefokkerij etc. ) , van vaste af
valstoffen van industrie, van land- en 
tuinbouw, vernietigen van autowrakken 
en autobanden etc. met inbegrip van 
de hiervoor nodige transportmiddelen. 

· Een voorzichtige schatting van de hier
voor benodigde middelen bedraagt cir
ca 7 miljard gulden. Dit dient in circa 
tien jaar te worden geihvesteerd. Een 
groot deel van bovengenoemd bedrag 
kan worden verhaald op die groepen 
v.::.n verbruikers van waters als ge-
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meenten, industrien etc. , die de ver· 
vuiling veroorzaken. Hiertoe mogen 
zgn. "verontreinigingsheffingen" wor· 
den ingevoerd, volgens het principe 
"de vervuiler betaalt". Dit echter mel 
dien verstande dat dit "betalen" geen 
vrijbrief verstrekt voor "vervuilen". 
De verontreiniging moet wettelijk wor 
den beperkt aan de hand van strenge 
normen. 

Uit verontreinigingsheffingen die ten 
spoedigste moeten worden ingevoerd, 
kunnen de nodige voorzieningen als wa 
terzuiveringsinstallaties worden gefi· 
nancierd. Enkele grote problemen zijn 
o. m. de verontreiniging van ons water 
met fosfaten afkomstig van wasmidde· 
len, met afval van de sterk groeiende 
bio-industrie (volgens schatting zou 
deze bij het huidige beleid in 1980 een 
verontreiniging van 76 miljoen inwo
nerequivalenten bedragen) en de zgn. 
thermische verontreiniging, d. i. de 
verhoging in temperatuur veroorzaakt 
door grote elektriciteitscentrales 1). 
Deze problemen moeten met prioritell 
worden aangevat. Dit kan slechts ge
schieden in het kader van een veelom· 
vattend integraal beleidsplan voor de 
ruimtelijke ordening. 
2.6. 
Ten aanzien van de verontreiniging va 
het water met fosfaten stelt D'66 voor 
een zgn. fosfaatheffing in te voeren op 
wasmiddelen en verwante stoffen van 
circa f 1, 20 per kg. wasmiddel. Uit 
de inkomsten hiervan (circa 120 mil
joen per jaar) kunnen onder meer de 
installaties worden gefinancierd nodig 
om deze fosfaten uit het afvalwater te 
verwijderen. De heffing moet worden 
gerelateerd aan de hoeveelheid fosfaa 
Tenslotte moet het beleid erop gericht 
zijn projekten te ontwikkelen die kos
tenbesparend werken, bijvoorbeeld 
verwerking van afval als bouwelemen· 
ten etc. Eenmaal gebruikte voorwerp 
kunnen wel degelijk zinvol nog voor 
dere doeleinden worden verwerkt. De 
huidige "mode" van wegwerpartikelen, 
als bijvoorbeeld wegwerpflessen is on• 
juist. Men moet er juist naar streven 
verpakkingsmaterialen zo lang moge
lijk in roulatie te houden. Feitelijk is 
verhoging van statiegelden thans "maal 
schappelijk voordelig". In een derge-

1 

lijke "recycling economie" kunnen for' 
se besparingen worden bereikt, die in 
onze huidige produktie-konsumptie 
"verspillingseconomie" moeilijk haal· 
baar zijn. 
2.7. 
Als konkrete beleidsmaatregelen moe! 
de overheid verder er naar streven: 

- dat er eEm internationale regeling 
voor de zuiverheid van het Rijnwater 
wordt opgesteld in de vorm van een 
Europees Tractaat van de verschil· 
lende Rijnstiten. 
De uitvoerende en toezichthoudende 
bevoegdheden moeten komen bij een 
inter-europee'S beheerslichaam met 
verstrekkende bevoegdheden. 

1) Zie voor dit laatste de technologie· 
paragraaf punt 3, 29, waarin gepleit 
wordt voor een groot onderzoek m. b.l 
de toekomstige energievoorziening in 
Nederland. 
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2. 8, 
dat het afvoeren van ongezuiverd af
valwater via persleidingen naar onze 
Waddenzee en andere kustwateren en 
grote openbare wateren, zoals Del
tameren en randmeren, ten spoedig
ste wettelijk wordt verboden. 

B. LUCHTVERONTREINIGING 

lngrote lijnen gelden t.a.v. de ver
vuiling van onze lucht dezelfde princi
pes. Schone lucht is een schaars goed, 
dat niet (vooral niet "onnodig") mag 
worden verontreinigd. Het is thans 
zaak al onze technische middelen en 
kennis in te schakelen om de luchtver
ontreiniging te verminderen. 0p deze 
''humane doelstelling" kan de technolo
g!e zich richten. Dit vormt de basis 
van onze milieupolitiek. Deze pricipes 
gelden voor alle drie grote bronnen van 
luchtvervuiling : 

de huisbrand 
het verkeer 
industri!He aktiviteiten (en tuinbouw). 

Voor alle drie de categoriiin geldt het 
principe van de zgn. verontreinigings
heffing opgelegd naar rato van de ver
vuiler betaalt. De luchtverontreiniging 
moet worden beperkt door het invoeren 
van strenge nationale normen. In sterk 
vervuilde gebieden dienen bijzondere 
saneringsmaatregelen te worden geno
men, Van het hele complex van maat
regelen die op dit gebied moeten wor
den genomen volgen hier slechts enke
le: 
2. 9. 
Het gebruik van aardgas kan nog sterk 
worden uitgebreid. Bij nieuwe woning
bouw moet verwarming met aardgas 
bindend worden voorgeschreven. In 
grote steden als Amsterdam wordt de 
(ernstige) luchtverontreiniging voor 
een belangrijk deel veroorzaakt door 
huisbrand. 
2.10 
Voor alle instellingen, banken, kanto
ren in de city dient het gebruik van 
aardgas als warmtebron zoveel moge
lijk te worden bevorderd. Op het ge
bruik van sterk zwavelhoudende stook
olie als energie-bron voor centrales 
en industri~n kan als overgangsmaatre
gel een verontreinigingheffing worden 
lngesteld (heffing van f 10. - per ton 
stookolie; opbrengst circa 50 miljoen 
gulden). De meetresultaten van lucht
verontreiniging in steden en gewesten, 
vergezeld van begrijpelijke relevant 
technisch kommentaar moeten open
baar zijn; in hearings, werkbesprekin
gen etc. kan hierover nadere diskussie 
en beraad volgen. 

Verkeer 

Met name in de grote steden produ
ceert het verkeer een groot deel van 
de daar aanwezige luchtverontreini
ging. Gezien de ernst van deze situatie 
zijn maatregelen thans dringend nodig. 
2. 11. 
0p korte termijn, bijvoorbeeld 1 janu
ari 1972, moeten voor nieuwe typen 
automobielen de zgn. "Duitse normen" 
voor de maximaal toelaatbare hoeveel
heden uitlaatgassen worden voorge
schreven. Binnen enige jar en (bv. 2 :l 
3 jaar) mogen aileen nieuwe auto's 
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worden verkocht die aan deze normen 
vo1doen. Op de door oudere typen auto
mobielmotoren veroorzaakte hoeveel
heid uitlaatgassen kan een verontreini
gingheffing als "opcenten" op de we
genbelasting worden geheven volgens 
het principe "de vervuiler betaalt". 
Bij ·de berekening van de wegenbelasting 
dient ook vooral de "zuinigheid" van de 
motor in rekening te worden gebracht. 
Suksessievelijk moeten de oudste typen 
auto's (bv. beginnen met 19 jaar oude) 
van de wegen verdwijnen. (Pok v~ 
dient het_.aat'il5eveling aan diesefmotq.,_ 
ren.bv:' van st;a,d.sbussen strengt') eisen 
fe st~Jlen.·') ~ ~-·t...-....~1- ~"-'2;7 
2. 12. 
Elke grote gemeente moet thans een 
beleidsplan voor de bestrijding van de 
luchtvervuiling in haar gebied opstel
len en hierover (tenminste) jaarlijks 
een openbare rapportage verzorgen. 
Er wordt in Nederland circa 3 miljard 
kg. benzine verstookt, waarin circa 
0, 6 gi. lood per liter is toegevoegd. 
Dit geeft thans met name in de grote 
steden ernstige problemen voor de 
volksgezondheid. Het toepassen van 
lood en andere giftige stoffen voor dit 
doel wordt thans onaanvaardbaar. Het 
kan echter zeker, mits via een plan
matige aanpak, sterk worden vermin
derd. 
2.13. 
D'66 stelt voor op lood bevattende ben
zines een vervuilingsaccijns te heffen 
van 5 cent per liter. Dit kan na twee 
jaar worden verhoogd tot 10 cent. De
ze heffing moet worden gerelateerd 
aan de hoeveelheid lood per liter. Dit 
zal de automobielfabrikanten stimule
ren snel de motoren aan te passen. 
Volgens globale schatting zal deze ver
vuilingsaccijns circa 100 miljoen ex
tra opleveren, te bestemmen voor ver
dere verbetering van ons leefmilieu. 
Na deze overgangsfase van 2-4 jaar 
kan zonder technische (en maatschap
pelijke) moeilijkheden alle toevoeging 
van lood aan benzine geheel worden 
verboden. Dit voorbeeld toont aan dat 
de benodigde financi~le middelen via 
dit soort verontreinigingsheffingen 
reel te verwerven zijn. 

'Industriele aktiviteiten (en tuinbouw) 
zie hiervoor paragraaf 6 van dit hoofd
stuk: Industriebeleid. 

C. VERONTREINIGING VAN DE BODEM 

Natuurbehoud 

De milieubescherming dient zich tegen 
een verdere aantasting van het milieu 
door verontreiniging van de bodem 
door vast en vloeibaar afval, door 
landbouwchemicalien, olieprodukten 
etc. te richten. 
2.14; 
Hoge prioriteit is thans geboden voor 
het veilig stellen van de nog resteren
de natuurgebieden (natuurbehoud). 
Naast de noodzakelijke uitbreiding van 
deze gebieden is rekonstruktie van be
paalde thans gedeeltelijk vernietigde 
ecosystemen, o. a. van militaire oefen
terreinen gewenst. Als oefenterreinen 
mogen uitsluitend marginale landbouw
gronden worden gebruikt. Natuurgebie
den vormen een onmisbaar element 
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voor goede recreatiemogelijkheden. 
Bovendien zorgen zij voor een optima-

i le regulerende funktie (buffercapaci
teit) van het natuurlijk milieu en ver
zorgen zij een signaalfunktie tegen 
verontreinigende invloeden. Alle huidi-

' ge plannen, waarbij aan bepaalde na
tuurgebieden onherstelbare schade 
wordt toegebracht moeten worden in
getrokken of gewijzigd. Als voorbeeld 
hiervan : de bestemming van Zaanse 
weidevogelgebieden als industrieter
rein, de bouw van een elektriciteits
centrale aan het Bergumermeer, de 
aanleg van een autosnelweg door de 
duinen bij Wassenaar (provinciale weg 
nr.l). 
2.15. 
Sluitende waarborgen tegen verontrei
niging van de bodem bv. tijdens olie
of aardgasboringen en -win.iting, lozen 
van afvalsmeerolie, vervoer van ge
vaarlijke stoffen, dumpen van afval 
etc. zijn vereist. 
2.16. 
De produktiemethoden en het produk
tie-areaal van onze landbouwgronden 
moeten worden ingepast in een integra
le planning van ruimtelijke ordening 
en van een optimaal milieubeheer. 
Het gebruik van chemische hulpmidde
len als bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw moet sterk worden beperkt, 
aangezien dit voor dier en mens nade
lige gevolgen heeft. Door invoering van 
verontreinigingheffingen op deze che
mische bestrijdingsmiddelen kan over
matig gebruik worden ingeperkt. Be-

' paalde bestrijdingsmiddelen met name 
' de "persistente" moeten geheel wor

den verboden. Ook die middelen waar
van biologische accumulatie is aange
toond of vermoed, zijn thans onaan
vaardbaar. Bedrijven die het zonder 
chemische bestrijdingsmiddelen trach
ten te stellen verdienen stimulering en 
steun. 

D. GELUIDSHINDER 

De vierde vorm van vervuiling van ons 
milieu, de geluidshinder, heeft niet 
minder dan de andere (en waarschijn
lijk zelfs meer) een uiterst nadelige 
invloed op onze geestelijke volksge
zondheid. Te weinig wordt nog in onze 
woningbouw en ruimtelijke ordening 
rekening gehouden met de invloed van 
de geluidshinder op de leefbaarheid 
voor de burger. 
Verkeerde situering van lawaaiprodu
cerende bedrijven en van verkeers
stromen is helaas nauwelijks meer te 
wijzigen. De bestrijding van lawaai 
dient dan ook primair bij de bron te 
geschieden. Aan lawaaiproducerende 
auto's, vliegtuigen, bromfietsen, be
drijven etc. moeten strenge eisen 
(normen) worden gesteld; vooral in on
ze dichtbevolkte gebieden. 
2.17. 
Met name in de hoogbouw dienen meer 
technische voorzieningen te worden ge
troffen tegen geluidshinder, waardoor 
voor de bewoners en in het bijzonder 
voor de kinderen een beter leefmilieu 
kan worden bereikt (betere konstruktie 
van vloeren en muren, betere woning
indeling, meer "ruimte voor privacy"). 
De overlast van geluidshinder dient te 
zamen met de andere milieuvervuilen-
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de faktoren te worden bestreden in het 
kader van een algemene wet op ge
zondheidsbescherming en milieube
heer. Hierin moet de burger voldoen
de waarborgen verkrijgen omtrent zijn 
"recht" op een leefbaar milieu. 
2.18. 
Een verdere uitbreiding van Schiphol 
(5e en 6e baan) is gezien de eisen van 
de geestelijke volksgezondheid bij de 
huidige stand van de techniek onaan
vaardbaar. Aan het huidige vliegver
keer dienen spoedig strenge eisen te 
worden gesteld inzake de produktie van 
geluid en van uitlaa\gassen door vlieg
tuigmotoren. Binnen 10 jaar moet een 
tweede nationale luchthaven worden 
aangelegd. 

Paragraaf 2 RUIMTELIJKE ORDENING 

Er is sedert het verschijnen van de 
tweede nota Ruimtelijke Ordening weinig 
gebeurd dat op een wezenlijke nieuwe 
aanpak op het gebied van de planologie 
op nationale schaal getuigt. Gelukkig 
is er w~l - en D166 zal hier ongetwij
feld toe hebben bijgedragen - een ken
tering merkbaar in de openbare me
ning en wordt er ten opzichte van in 
het oog lopende kwesties als : 
- vestiging Shell Moerdijk 
- vestiging van Hoogovens op Maas-

vlakte 
- vestiging van aluminiumfabriek in 

het Sloegebied 
- uitbreiding van Dow Chemical bij 

Terneuzen 
- aanleg van autosnelweg door duinen 

(bij Wassenaar en Zd. Kennemer
land) 

- bouw van elektrische centrale bij 
Bergumermeer 

- vestiging I.Jsselcentrale 
- aanleg vuilwaterpersleiding naar 

Waddenzee en idem naar Eemsmon
ding 

- uitbreiding Maasvlakte ten koste 
van Voorne 

een door steeds meer groepen overge
nomen kritische houding aangenomen. 
Als geheel genomen is ons nationale 
ruimtelijke beleid tot dusver een mis
lukking geweest voorzover van een ''be
leid" kan worden gesproken. 
Drie hoofdoorzaken Iaten zich hier
voor al direkt aanwijzen : 
1. de voortbestaande gemeentelijke -en 

provinciale autonomie; 
2. het nog te dikwijls gei'soleerd op

treden van de "ruimtelijke orde
naars"- los van mensen uit andere 
disciplines; 

3. het niet in de ekonomische beschou
wing betrekken van schaarse goede
ren als schone Iucht, schoon water 
en een schone bodem. 

Er zijn talloze voorbeelden te noemen 
van de gevolgen van de te grote ge
meentelijke autonomie, die reeds tot 
beslissingen heeft geleid die ons land 
vermoedelijk miljarden heeft gekost. 
Het meest sprekende voorbeeld is de 
onderlinge konkurrentie van steden als 
Amsterdam en Rotterdam. Volkomen 
ten onrechte heeft Amsterdam gekozen 
voor een groot komplex van petroche
mische en verwante bedrijven : een 
streven, dat werd ingegeven door 
sterke financHHe behoeften, die mede 
ontstonden door het sinds jaren ver-
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waarlozen van de typisch "eigen" be
drijven van Amsterdam, waarvan er 
duizenden zijn vertrokken. Voor het 
realiseren hiervan zijn enorme infra
strukturele voorzieningen nodig, die 
ten dele zijn aangelegd, maar daarmee 
was aan de hoofdvoorwaarde : een juis
te geografische ligging, nog niet vol
daan. 
De onderlinge "wedijver" van gemeen
ten heeft een nationaal industrievesti
gingsbeleid tot nu toe niet mogelijk ge
maakt. Ook hierdoor konden van over
heidswege tot dusver niet de stringen
te eisen worden gesteld ten aanzien 
van Iucht-, water- en bodemverontrei
niging, die al jarenlang door de des
kundigen noodzakelijk worden geacht. 
Allerlei industrievestigingen met ern
stige bijeffekten voor het leefmilieu 
zijn zo toch geschied; de bestrijding 
van bij-effekten in de vorm van zuive
ring sinstallaties, groenvoorzieningen 
enz. zal vele honderden miljoen gaan 
kosten. Vooral groenvoorzieningen en 
rekreatiegebieden zijn zeer kostbaar 
en zijn niet vooraf "ingekalkuleerd". 
In de huidige situatie is er een vrij 
machteloos gemanoeuvreer van de lan
delijke overheid om allerlei gemeente
lijke plannen en plannetjes heen. De 
korrekties die op landelijke schaal 
worden toegepast zijn kostbaar en zij 
zijn niet werkelijk doeltreffend. Een 
.kleine vergelijkende studie zal duide
lijk maken dat hier van een eskalatie 
sprake is. Men denke in dit verband 
bv. aan de steeds kostbaarder worden
de groei:J.voorzieningen. Voorts zijn 
nog niet becijferd de kosten van plano
logische ''fouten" als bv. Hoogvliet 
(het schoolvoorbeeld van een gebrek 
aan koordinatie bij de planning ofwel 
het ontbreken van een landelijk beleid). 

Hoe hoog zijn deze kosten? Dit is bij 
benadering niet op te geven; want men 
zal alles moeten meeberekenen; 66k 
de extra kosten die de bewoners zich 
moeten getroosten om zich - elders -
te rekreeren; 66k de achteruitgang van 
de schoolprestaties van de kinderen uit 
dit onzalige stadsdeel, 66k eventueel 
sterk gestegen doktersbezoek. 

Het is moeilijk deze problemen (want 
minder kan men ze niet noemen) die 
het gebrek aan ruimtelijke ordening in 
ons land oplevert, niet los te zien van 
een ander verschijnsel, dat onze sa
menleving in zijn greep heeft : de 
"schaalvergroting". In de diverse nog 
veel te sterk van elkaar gei'soleerde 
vakgebieden, wordt onafhankelijk van 
elkaar gestreefd naar "optima". In al
lerlei bedrijfstakken wordt gestreefd 
naar produktievergroting. Zonder zich 
te bekommeren om de neveneffekten 
kunnen bedrijfsingenieurs, -economen, 
maar 66k overheidsinstellingen verder 
gaan met uitbreidingen, vergrotingen, 
produktieverhogingen zonder dat er 
sprake is van een deugdelijke overkoe
pelende kontrole. 
Ser).euze ruimtelijke ordening is iets 
dat: 
1. moet gebeuren met als enige doel

stelling : het welzijn; 
2. gericht moet zijn op een versterkte 

spreiding van bevolking en werkge
legenheid in Nederland naar de ver-
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schillende randgewesten; 
3. met inschakeling van allerlei disci· 

plines moet worden voorbereid; 
4. moet gebeuren met medeweten en 

meebeslissen van de burgerij; 
5. nationaal moet gebeuren in plaats 

van op gemeentelijk en provinciaal 
niveau; 

6. in toenemende mate moet worden 
geihternationaliseerd, met name in 
het verband van de EEG. 

Als beleidsmaatregelen voor de ko
mende vier jaar noemen wij : 

2.19. 
Er r...1oet een halt worden toegeroepen 
aan alle, niet nauwkeurigJn een natio· 
naal plan gemotiveerde stadstiitore!Oiii 
gen. Men zal voor het opvangen van de 
"overloop" uit de grote steden, de 
"slaapsteden" en gebieden als Rijn
mond (met in het bijzonder Hoogvliet) 
nieuwe betere steden moeten bouwen. 
Deze nieuwe steden zullen in ruime, 
open gebieden moeten worden gesitu
eerd als Flevoland. Lelystad kan nog 
altijd de aanloop zijn voor een voor
beeldige nieuwe stad. Ook zullen in 
bepaalde gevallen dorpskernen of typi· 
sche streekcentra als aanloop kunnen 
dienen voor nieuwe steden, mits de 
omringende vrije ruimte werkelijk vr~ 
en open blijft. Nieuwe steden zullen zo 
veel mogelijk in gevarieerde landschai 
pen moeten worden gesitueerd in de 
nabijheid van goede openbare vervoers 
lijnen. 
2. 20. 
Oude stadscentra moet nieuw Ieven 
worden ingeblazen door bevordering 
van wonen, werken en rekreatie in een 
gekoncentreerd gebied, waarbij ge
streefd moet worden naar een zo groot 
mogelijke verscheidenheid van vormen 
en ''kleuren". Dit in de zin van am
bachtelijke werkplaatsen, markten, 
ontmoetingscentra, gekombineerd met 
wonen van zo heterogeen mogelijke 
groepen, die bij voorkeur beroepsge
bonden moeten zijn aan het centrum. 
2. 21. 
Subsidiering van studieprojekten op he1 
gebied van de experimentele steden, 
die multi-disciplinair moeten worden 
opgezet. 
2.22. 
Stedelijke gebieden zullen moeten zijn 
omgeven door groenelementen van for· 
maat, liefst voor een belangrijk deel 
bestaand uit door de burgerij zelf on
derhouden en aangelegde, via wandel
paden openbaar toegankelijke volkstui· 
nenkomplexen (voorbeeld : "Nieuwe 
Meer, Amsterdam). 
Groenzones van formaat zullen, o. a. 
ter beveiliging, eveneens moeten wor· 
den aangelegd tussen stedelijke gebie· 
den en industriele komplexen, welke 
bepaalde gevaren risico's (luchtveront· 
reiniging, brand, explosies) opleveren 
2.23. 
De diversiteit van de bouwvormen, 
woningtypes en stedelijke vormen dienl 
uitgangspunt te zijn bij elke verdere 
stap op het gebied van de stedebouw. 
Er moet van uitgegaan worden dat niet 
~~n stad op de andere mag lijken (de 
steden van vroeger verschilden ook 
sterk van elkaar, hoewel elk dier ste· 
den huizen met trap- of halsgeveltjes 
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hadden). De kenmerkende verschillen 
kunnen gevonden worden door opvallen
de centrale bouwwerken en door de wij
ze van groeperen van diverse bouwele
menten. Men mag nl. niet vergeten, 
dat de bouw een steeds sterker indus
trleel karakter zal krijgen, wat wel 
een grotere efficiency en kostenbespa
ring mag betekenen, maar nimmer een 
"armoede aan vormen", die nu zo ken
merkend is voor onze nieuwbouw. 

2.24. 
De inpolderingsplannen t.a. v. de Mar
kerwaard dienen getemporiseerd te 
worden. In het licht van de moderne 
ontwikkelingen behoort de regering na 
te gaan of uitvoering van deze plannen 
nog wel wenselijk is. De op gang zijn-
. de studies over de Waddenzee moeten 
worden verbreed. Zolang geen afge-

. ronde resultaten ter beschikking zijn, 

1
mag geen ingreep in de Waddenzee 
plaatsvinden, die de huidige funktie 
van dit gebied aantast. 

Paragraaf 3 VOLKSHUISVESTING 

Het huisvestingsvraagstuk is na de 
Tweede Wereldoorlog in ons land vele 
jaren vrij algemeen gezien als een in 
hoofdzaak kwantitatief probleem, waar
voor de oplossing gezocht moest wor
den in de bouw van een groot aantal 
won!ngen zonder meer. H€t beleid met 
betrekking tot de volkshuisvesting moet 
er evenwel op gericht zijn de nog be
staande kwantitatieve en kwalitatieve 
woningnood op te heffen en de kwaliteit 
van het woonmilieu te verbeteren. Het 
won!ngbouwbeleid is echter, in strijd 
met de algemene opvatting dat het 
huisvestingsvraagstuk ''hoge priori-
lei!" moet hebben, steeds onderge
schikt gemaakt aan andere doeleinden, 
zoals het voeren van een conjunctuur
politiek. Voorts zijn de bevolkingspo
lit!eke aspekten niet tijdig ingecalcu
leerd. Dit heeft o. a. geleid tot inver
houding met de kostprijs lage huren en 
hoge overheidssubsidies voor de nieuw
bouw. Een effektief beleid om de kwan
titatieve en kwalitatieve woningnood op 
te heffen zal zowel van de burgers als 
van de overheid in de komende jaren 
grote offers vragen. Bij de toenemen
de welvaart zullen de burgers zelf zo 
snel mogelijk de woonkosten volledig 
uit hun eigen inkomen moeten gaan 
dragen. Hierbij blijft toekenning van 
lndiv!duele woonsubsidies aan perso-
nen die door omstandigheden bijzonder 
hoge woonlasten hebben evenwel aan
vaardbaar. Door de extra offers die 
de burgers in de vorm van huurverho
gingen brengen kan de overheid de sub
sidies voor nieuwe woningen verminde
ren; de hierdoor vrijkomende gelden 
d!enen dan aangewend te worden voor 
extra subsidH~ring van andere taken op 
het gebied van de volkshuisvesting die 
!hans dreigen te stagneren, zoals 
krotopruiming, woningverbetering en 
stadssanering. 
2, 25. 
Vervanging van de bestaande direkte 
en indirekte subsidies op de grond- en 
bouwkosten van woningen door een 
stelsel van individuele woonsubsidies 
(voor huurders en bewoners van eigen 
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woningen), waarbij een subsidie ver
strekt zal worden als de woonkosten 
hoger worden dan 1/6 a. 1/7 van het 
besteedbare inkomen. Handhaving van 
de mogelijkheid van een bijdrage per 
woning, wanneer de kosten van het 
bouwrijp maken door de bodemgesteld
heid een onevenredig deel van de stich
tingskosten uitmaken (bv. meer dan 
25%). Eveneens handhaving van demo
gelijkheid van subsidiering van experi
mentele woningbouw, in het bijzonder 
wanneer de kwaliteit van deze woning
bouw gericht is op het in de toekomst 
gewenste woonniveau. 
2. 26. 
Zolang het stelsel met subsidies per 
woning (en niet per bewoner) nog be
staat : andere verdeling van de beschik
bare subsidies door beperking van de 
subsidiering tot dat deel van de wo
ning dat als basis van de woonbehoef
ten noodzakelijk is, d. w. z. tot dat 
deel van de woning dat nodig is voor 
de huisvesting van 4 personen; hier
door zullen voor kleinere woningen re
latief lagere huren gevraagd kunnen 
worden. 
2.27. 
Geleidelijke vermindering van de 
woonsubsidies, echter met de beper
king dat gemiddeld niet meer dan 1/3 
van de reele loonstijging voor de hier
uit voortvloeiende verhoging van de 
·woonlasten mag worden gebruikt. Ver
snelling van het tempo van krotoprui
ming, woningverbetering en stadssane
ring met behulp van de hierdoor vrij
komende gelden. 

2. 28. 
Spoedige beschikbaarstelling aan de 
gemeenten van extra kredieten voor het 
voorbereiden van de benodigde plannen 
voor de versnelling van de krotoprui
ming, woningverbetering en stadssa
nering. Op grote schaal inschakeling 
van partikuliere stedebouwkundige bu
reaux bij de voorbereiding van deze 
plannen, o. m. om de beschikking te 
krijgen over alternatieven, zodat de 
betrokkenen hieruit kunnen kiezen. 
Stimulering van de idee-ontwikkeling 
bij deze plannen door het uitschrijven 
van nationale prij svragen door de 
rijksoverheid. 
2. 29. 
Vaststelling van het woningbouwpro
gramma op een zodanig niveau dat 
v66r 1975 in alle sektoren en regio's 
van de woningmarkt een reserve van 
tenminste 2% is verkregen. Betere af
stemming woningbouw op de behoeften 
(dit betekent meer eengezinshuizen, 
meer woningen voor bejaarden en al
leenstaanden en meer eenvoudige wo
ningen). 
Gedurende de periode dat onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn voor een 
nauwkeurige bepaling van het woning
bouwprogramma, dat aan deze eisen 
voldoet : verhoging van dit programma 
met jaarlijks 5000 woningen (bij voor
keur in de premiesektor) tot ongeveer 
140. 000 woningen. 
2. 30. 
Liberalisatie van de huren in de gebie
den waar tenminste 2% reserve op de 
woningmarkt is verkregen. Wijziging 
van de Prijzenwet, waardoor onroe
rend goed onder de werking van die 
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wet wordt gebracht. Herwaardering 
van de huren van oudere woningen in 
de niet geliberaliseerde gebieden. 
2. 31. 
Verlening van machtiging aan de pen
sioen- en verzekeringsfondsen om een 
groter percentage te beleggen in on
roerend goed. Uitoefening van aan
drang door de overheid om van deze 
verruimde mogelijkheid gebruik te 
maken. Verlening van hypotheekgaran
ties tot een bepaald maximumbedrag 
door de overheid aan partikulieren 
voor de aankoop van nieuwe en be
staande woningen, die aan bepaalde 
kwaliteitseisen voldoen. 
2.32. 
Totstandbrenging van een systeem van 
onafhankelijk onderzoek op de deelge
bieden van de bouw in het algemeen en 
de woningbouw in het bijzonder, stads
sanering en stadsrekonstruktie hier
bij inbegrepen; het programma van de 
hieraan deelnemende instituten, zoals 
verscheidene universitaire instellingen, 
het Economisch Jnstituut voor de 
Bouwnijverheid en de Stichting Insti
tuut voor Onderzoek van Overheidsuit
gaven wordt gecoordineerd door een 
Raad voor Bouwonderzoek onder ver
antwoordelijkheid van de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen (zie ook 
hoofdstuk III, paragraaf 2 (Technolo
gie) m. b. t. verbetering van de pro
duktiviteit in de bouwsektor). 

Paragraaf 4 BEVOLKINGSPOLITIEK 

a. Uitgangspunten 

Het is ons aller zaak ervoor te zorgen 
dat ons land niet door overbevolking 
onleefbaar wordt. Reeds thans vinden 
velen Nederland overbevolkt terwijl 
de bevolking blijft toenemen. Om te 
voorkomen dat ons land op den duur 
door overbevolking onleefbaar zou wor
den moet reeds nu ook door de over
held een aktief beleid gevoerd worden 
om de bevolkingsgroei tot staan te 
brengen. Uiteraard dienen de beslis
singen ook t. a. v. dit beleid op demo
kratische wijze met inspraak van alle 
groeperingen van de bevolking en in ai
le openheid tot stand te komen. D'66 
acht het een grondrecht van de ouders 
hun kindertal zelf te bepalen. 

b. Voorwaarde voor een stationaire 
bevolking (d. i. groei tot staan ge
bracht) is een gemiddeld kindertal per 
vrouw van 2,1 (in 1968 bedroeg dit on
geveer 2, 5). Zelfs als dat zo snel als 
redelijk mogelijk is, d. i. 5-10 jaar, 
zou worden bereikt dan zal het inwoner
tal nog blijven stijgen tot het ongeveer 
in 2020 stationair is op een niveau van 
17-18 miljoen: 

c. Taak van demokratische bevolkings
politiek. 

Dwang t. a. v. de gezinsgrootte wordt 
afgewezen. Het overheidsbeleid moet 
er zich toe bepalen het mogelijk te rna
ken dat de mentaliteit van de bevol
king zich hervormt zodat : 

- men zich bewust wordt van de kon
sekwenties van voortdurende bevol
kingsgroei, zich mede-verantwoor-
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delijk voelt voor het voork6men 
daarvan·en dus kleine gezinnen al
gemeen als wenselijk gaat beschou
wen; 

- de diskriminatie van ongehuwden en 
kinderloze echtparen wordt opgehe
ven (bijv. t.a. v. woningbouw en 
woningtoewijzing). 

- het verschil tussen het individueel 
gewenste en gerealiseerde kinder
tal zoveel mogelijk verdwijnt. 

d. Herziening van de gezinssubsidies 

D~ groei en de ontplooiing van kinde
ren moet worden veilig gesteld met 
middelen die niet de indruk wekken 
alsof de wetgever een premie op het 
krijgen van kinderen stelt. Het krijgen 
van een kind is een vrije beslissing en 
voor de gevolgen daarvan moeten in de 
eerste plaats de ouders opkomen, maar 
de ontplooiing van kinderen die er een
maal zijn mag niet worden geschaad. 
Vanuit een oogpunt van bevolkingspoli
tiek dienen dus kinderaftrek, kinder
bijslag, kindertoelage en (geheel of ge
deeltelijk) kinderaftrek geleidelijk te 
worden vervangen door collectieve 
voorzieningen rechtstreeks ten behoe
ve van het kind, zoals kleuteronder
wij s, gezondheidszorg, leermateriaal, 
sportbeoefening, verstrekken van 
beurzen aan alle jongeren in opleiding, 
enz., zaken die hetzij gratis, hetzij 
tegen lage kosten moeten worden ver
strekt. 
Op grond van deze overwegingen ziet 
D166 voor de komende regeringsperio
de de volgende beleidsmaatregelen als 
noodzakelijk : 
2.33. 
Systematische voorlichting geven - on
der inschakeling van alle publiciteits
media en zo mogelijk maatschappelijke 
groeperingen en instellingen - over het 
individueel belang van ouders en kinde
ren bij kleine gezinnen en over de ver
antwoordelijkheid van de ouders voor 
de gevolgen op langere termijn van 
grotere kindertallen. Het onlangs op
gerichte Demografisch Instituut dient 
ten spoedigste te adviseren over beste 
vorm en inhoud van de voorlichting. 
2.34. 
Sexuele voorlichting op scholen voor 
basis en voortgezet onderwijs in het 
kader van een bredere sexuele opvoe
ding, waarin opgenomen demografie, 
voortplantingsleer en anti-conceptie. 
Ook dient de kennis en de mentaliteit 
van de huisartsen op het gebied van de 
anti-conceptie drastisch te worden 
verbeterd. 
2.35. 
Opheffen van discriminatoire maatre
gelen tegenover ongehuwden, en kin
derloze echtparen bv. op het gebied 
van de woningbouw, woningtoewijzing. 
2.36. 
Deelname van vrouwen met gezinsver
antwoordelijkheid aan het arbeidspro
ces dient te worden bevorderd ten be
hoeve van de emancipatie van de vrouw 
en de economische groei. Met mede
werking van het bedrijfsleven dienen 
part-time banen te worden gecreerd, 
her- en bijscholingscursussen te wor
den mgericht, cr~ches tot stand te ko
men, en de fiscale positie van de ge
huwde werkende vrouw nog verder te 
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worden verbeterd. 
2. 37. 
Het stimuleren van het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen door voorlich
ting en ruime beschikbaarstelling te
gen lage prijs, ook via automaten. 
Medische controle (bv. op de pil) en 
adviezen dienen deel uit te maken van 
het ziekenfondspakket. Het arsenaal 
van toegelaten middelen en methoden 
moet worden uitgebreid, o. a. door 
meer aandacht te besteden aan de mo
gelijkheid tot vrijwillige sterilisatie 
en stimuleren van het onderzoek naar 
het "ideale anti -conceptie middel ". 
Wijzigingen van de strafwettelijke be
palingen t.a. v. vrijwillige zwanger
schapsonderbreking is (om andere re
denen) gewenst. 
2.38. 
Het opstellen van een tien of vijftienja
renplan voor het realiseren van de her
vormingen der gezinssubsidies, zoals 
beschreven onder hoofdstuk IV, para
graaf 1. (Rechtvaardige welvaartsver
deling), punt 4-11-

Noot: De uitvoering van bovengenoem
de punten kan zonder bezwaar binnen 
de komende vier jaren tot stand komen. 
Wil men een stationaire bevolking be
reiken binnen 40 of 50 jaar dan is dit 
zelfs noodzakelijk. De kosten van dit 
programma zijn zeer gering, en wor
den verre overtroffen door de bespa
ringen in breedte-investeringen die het 
gevolg zijn van langzamere groei van 
de bevolking. 

Paragraaf 5 VERKEER EN VERVOER 

A. ALGEMEEN VERVOER 

2.39. 
In de komende regeringsperiode (197-1 
-1975) dient het wegennet langzamer 
te worden uitgebreid dan voorzien in 
het CPB-rapport "De Nederlandse eco
nomic in 1973" (een toeneming met 
1, 5% per jaar in plaats van 3% per 
jaar). 
Hiertegenover dient te staan een aan
zienlijke uitbreiding van de faciliteiten 
van het openbaar vervoer. 
2. 40. 
De omvang en de aard van de vervoer
voorzieningen dient niet alleen afhan
kelijk te worden gesteld van de voor
keuren van de gebruikers, maar ook 
van de struktuur van stedelijke gebie
den enerzijds en van regionale belan
gen (stimuleringsgebieden) anderzijds. 
2. 41. 
Als rekening wordt gehouden met de 
verschillende onder 2. 40. genoemde 
belangen zal een onbeperkt autogebruik 
in de stedelijke gebieden in de toe
komst niet meer mogelijk zijn. Een af
rem:tirlng van het autogebruik dient 
hier gekompenseerd te worden door 
een groter aanbod van openbaar ver
voer van hoge kwaliteit. 
2.42. 
Voor het gehele openbare vervoer 
(trein, metro, tram, bus, taxi) dient 
in de komende vier jaar 1 alomvattende 
wettelijke regeling te worden getroffen. 
2.43. 
Ten aanzien van de financiering moet 
er naar gestreefd worden dat de op-

november 1970 

brengsten uit heffingen op het partiku· 
lier vervoer en de tarieven van het o· 
penbaar vervoer tezamen genomen de 
uitgaven dekken voor de verkeersfaci· 
liteiten inclusief het parkeren en de 
exploitatietekorten van het openbaar 

· vervoer. Een dergelijk evenwicht 
· dient tot stand te komen binnen een ag 
1 glomeratie of een gewest. 
2.44. 
Mede om het gebruik van het openbaar 
vervoer te stimuleren is een systeem 
van heffingen op het partikulier ver
voer gewenst, waarbij meer dan in he 
huidige systeem een direkte relatie 
wordt gelegd met de door het gebruik 
veroorzaakte kosten, de "maatschap- · 
pijkosten" daarbij inbegrepen (milieu
verontreiniging, parkeerfaciliteiten). 
2.45. -
Tekorten van verkeersvoorzieningen, 
waarvan de omvang mede bepaald is 
door regionale belangen dienen niet ge, 
heel gefinancierd te worden uit de hef·l 
fingen op het verkeer, maar bijvoor- I 

beeld mede uit middelen bestemd voor 
stimuleringsgebieden. , 

Paragraaf 5 B. HAVENS 

2.46. 
Er moet in 1980 een Noordwest-Euro· 
pese havenbeleid zijn (havens inVer
drag van Rome, paragraaf 84, niet ge· 
noemd). Beperkt tot de havens die het 
traditioneel gemeenschappelijk achter· 
land (Ruhr /Saargebied, Elzas als 
grenzen) bedienen met uitlopers naar 
Groot-Brittanie en Scandinavie naar
mate de tunnel onder het Kanaal en de 
brug over de Sont gereed komen. 

Motivering : 
Voorkomen van infrastrukturele o
verinvesteringen met daarbij beho· 
rende verspilling van financierings· 
middelen uit private en publieke 
sfeer, waarbij een dodelijke con
currentiestrijd ook in de private 
sfeer onvermijdelijk zal eindigen 
met een terugval op regeringssteun, 
dus weer : publieke middelen. 

2.47. 
Als een eerste stap kan Nederland, 
met gebruikmaking van universitaire 
wetenschappelijke milieus op interna· 
tionale schaal het initiatief nemen tot 
een fundamenteel en objectief econo
misch onderzoek naar de meest doel
matige sortering van overgangspunten 
tussen de verkeerswijzen zee- en 
landtransport, tegen een achtergrond 
van projecties van wereldwijde ver
voersstromen. 

Paragraaf 5 C. LUCHTVAART 

2.48. 
Om van een juist luchtvaartbeleid te 
kunnen spreken dient uitgegaan te wor· 
den van de verwachte feitelijke ontwik· 
keling van het verkeer en vervoer in 
de jar en 1980, zowel ten aanzien van 
de ontwikkeling door de Iucht als ten 
aanzien van de aansluitende transport· 
ontwikkelingsmogelijkheden op de 
grond. Het is daarbij vereist dat nood· 
zakelijke onafhankelijke studies zich 
niet uitsluitend dienen te richten op 
verkeers- en vervoerstechnieken, 
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maar evenzeer op die van de ruimte
lijke ordening, van de volksgezondheid 
en van de sociaal-economische aspek
ten. 
2.49. 
Gestreefd dient te worden naar een 
grotere samenwerking tussen en zono
dig fusie van de West-Europese bur
gerluchtvaartmaatschappijen. Ten be
hoeve van een grotere vliegveiligheid 
is internationalise regeling van de 
luchtwegen beneden 7620 m. noodzake
lijk. 
2. 50. 
De situering van een tweede nationale 
luchthaven dient zodanig te zijn, dat de 
daarmee gepaard gaande overlast aan 
lawaai of vervuilfug binnen toelaatbare 
grenzen zal blijven; met andere woor
den zij zal aan zee dienen te worden 
gesitueerd met de aanvliegroutes ho
ven het water en de gebouwen op het 
land. Bovendien dienen de burgerij en 
de gemeenteraden gelegen binnen aan
vliegroutes, naast inspraak ook een 
stem te hebben bij de beleidsbeslis
sing terzake van uitbreiding van be
staande- en oprichting van nieuwe 
luchthavens (zie ook 2.18). 

Paragraaf 6 INDUSTRIEBELEID 

Bij een verantwoorde ontwikkelings
planning van industrie- en woongebie
den moet men komen tot een integratie 
van: 
- e~:Jn regionaal industrialisatiebeleid, 

mede gericht op het scheppen van 
voldoende strukturele werkgelegen
heid (van hoog niveau) in de ver
schiilende regio's van ons land; 

- het waarborgen van een optimaal 
leefmilieu voor de omwonenden in 
dichtbevolkte en geihdustrialiseer
de gebieden; 

- doelmatig gebruik van onze schaar
se ruimte; 

- de voor de groei van ons nationaal 
inkomen nodige economisch-techno
logische ontwikkeling. 

2..51. 
Het in het kader van de regionale in
dustrialisatiepolitiek gehanteerde ker
nenbeleid dient te worden herzien. 
Uitgangspunt hierbij zal moeten zijn : 
een sterke vermindering van het aan
tal primaire en secundaire kernen en 
daarvoor in de plaats een concentratie 
op een beperkt aantal ontwikkelingszo
nes of stroken die meerdere gemeen
ten omvatten. Hierdoor zal het moge
lijk'zijn de thans plaats vindende ver
snippering van krachten tegen te gaan 
en de agglomeratievoordelen ten voile 
te benutten. 
2.52. 
Voor het bereiken van een versterkte 
spreiding van bevolking en werkgele
genheid naar de verschillende regio's 
van ons land dient door de overheid 
een regionale investeringsmaatschap
pij te worden opgericht. 
Door middel van een dergelijke maat
schappij kan de overheid zelf de werk
gelegenheid in bepaalde regio's stimu
leren, wanneer de behoefte zich hier
toe voordoet. Dit kan dan geschieden 
door een aktieve werving van partiku
liere bedrijfsinvesteringen, maar 
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voorzover dit geen voldoende effekt 
he eft, ook door zelf deel te nemen in 
bestaande bedrijven of bedrijven op te 
richten. Dit geldt zowel voor de indus
trU!le als voor de dienstverlenende 
sektor. Zo mogelijk kan in een later 
stadium de overheidsdeelname weer 
worden afge!'ltoten. 
2.35 
De overheid dient een herstrukturering 
van het bedrijfsleven na te streven, 
gericht op een vergroting van het aan
deel van de maatschappelijk meest 
rendabele bedrijfstakken in de nationa
le produktie. Hierop dienen zowel het 
vestigingsbeleid voor nieuwe indus
tritin en dienstverlenende bedrijven als 
een aktief herscholingsbeleid te zijn 
afgestemd. Deze herstrukturering zal 
gebaseerd moeten zijn op de beginse
len van een meer rationele arbeidsver
deling met speciale aandacht voor de 
positie van de ontwikkelingslanden. 
(zie de punten 4.18. t/m 4. 20. ). 

2. 54. Aile vestigingen van milieuver
vuilende bedrijven in Nederland moe
ten worden beoordeeld uitsluitend op 
basis van een nationaal industriebe
leid. Er moeten strenge normen wor
den gehanteerd ter voorkoming van 
milieuverontreiniging. Bij elke indus
trieplanning moet de bevolking zoveel 
mogelijk bij de formulering en de uit
voering van het beleid worden betrok
ken. 
Bij de vestiging van industriecomplex
en of industrU!n kunnen·tevoren d. m. v. 
een veelzijdig onderzoek aile mogelij
ke konsekwenties daarvan op het wel
zijn van de burger en op het leefmilieu 
worden bezien. Een maatschappelijke 
kosten-baten-balans is noodzakelijk. 
In geval van twijfel mag het betrokken 
bedrijf slechts bij uitzondering en dan 
slechts nog onder zeer speciale voor
waarden en onder goedkeuring van de 
Rijksoverheid worden toegelaten. 
Indien het nog niet technisch mogelijk 
is bepaalde emissies geheel te vermij
den, dan moeten daarv~or hoge ver
ontreinigingsheffingen worden geheven. 
Pe hierdoor verkregen financiE!le mid
delen zijn te bestemmen voor techni.:. 
sche research en meetapparatuur en 
voor aile andere maatregelen nodig 
voor de beperking van de huidige om
vang van de milieuverontreiniging. 
De bedragen der heffingen zijn te be
palen aan de hand van ramingen van de 
maatschappelijk nadelige kosten. (In 
de eerste aanloop-periode wordt ge
dacht aan een totaal van deze heffingen 
van tenminste 100 miljoen per jaar). 
2.55. 
Als tegenhanger van de steeds toene
mende omvang waarin voor produkten 
in Nederland reklame wordt gemaakt, 
dient de overheid zijn bijdrage aan het 
konsumentenonderzoek zeer aanzien
lijk te vergroten. Vertegenwoordigers 
van de konsumentenorganisaties moe
ten in de SER worden opgenomen. 

Paragraaf 7 LANDBOUW 

In verband met de groei van de Neder
landse bevolking en de algemene wel
vaartsontwikkeling zal de oppervlakte 
grond die voor zuiver agrarische doel-
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einden beschikbaar is nog aanzienlijk 
kleiner worden. Woningbouw, rekrea· 
tie, verkeer, waterwinning enz. zullE 
nog grote oppervlakten grond vereiseJ 
Rekonstruktie van bepaalde gebieden 
als natuurgebied is geboden. Ander
zijds is de wijze van grondgebruik 
door de landbouw van doorslaggevendc 
invloed op het karakter van ons cul
tuurlandschap en is de landbouw met 
de rechtstreeks daarmee verbonden 
industrie nog steeds een belangrijke 
economische factor. 
Ook van binnenuit is de landbouw ster: 
in beweging als gevolg van een ver
gaand kapitaliseringsproces, waar
door vele arbeidskrachten worden af
gestoten. Verwacht moet worden dat 
het huidige aandeel van 8% in de totalc 
beroepsbevolking in de komende decei 
nia nog gehalveerd zal worden. D166 
erkent de noodzaak van een voorlopig 
nog intensieve overheidsbemoeiing, 
zowel op economische als op sociale 
gronden. Het landbouwbeleid voorzo
ver dit op markt- en prijsregelingen 
en op verbetering van de bedrijfsstru1 
tuur in de landbouw betrekking heeft 
wordt voor een belangrijk deel bepaal1 
op het niveau van de Europese Econo
mische Gemeenschap. 
2. 56. 
Het beleid dat Nederland t. a. v. land
bouwproblemen in de EEG heeft ge
voerd, kan in de gegeven situatie in 
grote lijnen worden onderschreven. 
In de naaste toekomst zal in het ver
band van de EEG vooral verdere har
monisatie van het mededingingsbeleid 
moeten worden nagestreefd, met nam1 
door het gelijktrekken van de fiscale 
politiek, de sociale voorzieningen, de 
vervoerspolitiek en het subsidiebeleid 
Het Europese prijsbeleid dient te wor· 
den afgestemd op het kostenniveau va11 
moderne en doelmatige bedrijven. 
2.57. 
Het beleid en met name het struktuur
beleid moet gericht zijn op een inko
menspolitiek die de landbouwer in een 
gelijke positie stelt als de ondernemei 
in andere sektoren van onze maat
schappij. Zowel ten behoeve van deze 
doelstelling als ook ten behoeve van 
het garanderen van een geleidelijk toe 
nemend aandeel van de ontwikkelings
landen in de EEG-markt voor land
bouwprodukten, is D166 voorstander 
van een extra afvloeiing van 2500 land 

bouwer s per jaar. Dit dient te worden 
bewerksteiligd door het aanbieden van 
compenserende maatregelen van socia 
en financiE!le aard. Terwijl de. financii 
le compensatie dient te worden ver
strekt uit het ontwikkelings- en sane
ringsfonds voor de landbouw, zal 
daarnaast een betere omscholingsrege 
ling tot stand moeten komen voor men· 
sen die de landbouw willen verlaten. 
2. 58. 
Op nationaal niveau staat D166 de 
stichting voor van een centraal be
'heerd staatsgrondbedrijf, waarin ook 
de huidige domeingronden worden inge 
bracht. Vergroting van het grondbezit 
van de staat wordt aanvaard, voorzo
ver dit door een aktief aankoopbeleid 
mogelijk is en bij kan dragen tot ver
betering van de bedrijfsstruktuur in de 
landbouw, tot verlichting van de finan· 
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ciering van bedrijfsvergroting en be
drijfsovergang en tot ruimere planolo
gische mogelijkheden. 
2. 59. 
De huidige ruilverkavelingswet moet 
worden vervangen door een volgens 
een horizontale beleidslijn opgestelde 
landinrichtingswet waarin de vereisten 
van ruimtelijke ordening, milieube
heer en landbouwbeleid integraal zijn 
verwerkt. 
2. 60. 
De belastingheffing dient beter te wor
deri afgestemd op de behoeften van de 
landbouw en middenstand, met name 
door de middeling van inkomsten over 
een termijn van bijv. 5 jaar en het 
scheppen van belastingvrije investe
ringsmogelijkheden. 
Tevens dienen voorzieningen te wor
den getroffen om te garanderen dat de 
modernisering van de landbouw niet 
afstuit op de onmogelijkheid het nodige 
kapitaal te verkrijgen, hetzij door kre
dietfaciliteiten, hetzij door waarborg
fondsen. 
2. 61. 
Bevorderen van de vestiging van 
proefboerderijen waarop verschillende 
principes van de biologische en biolo
gisch-dynamische landbouw in de. 
praktijk worden getoetst. 

HOOFDSTUK Ill 
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 

Paragraaf 1 HET TERTIARE 
ONDERWIJS 

A. Algemene uitgangspunten 

Het tertiaire onderwijs is alle onder
wijs rul HA VO, MA VO, MBO en VWO. 
Het verenigt dus in eerste instantie 
de studerenden in de leeftijdsgroepen 
van ca. 17 jaar en ouder, d.w.z. de 
groepen die grotendeels buiten de door 
D'66 gestelde leerplichtige leeftijd val
len. 
Grondgedachte voor deze leeftijds
groepen is het leerrecht, dat hieron
der nader wordt toegelicht. Voorts 
wordt voor het onderwijs waarop dit 
leerrecht van toepassing is voor het 
tertiaire onderwijs dus, als belang
rijkste doelstelling gezien : het bieden 
van een optimale gelegenheid tot eigen 
ontwikkeling en ontplooiing van de stu
derende. Deze doelstelling zet zich af 
op de realiteit die ook vandaag nog 
wordt ontmoet, waarin stilzwijgend 
wordt gestreefd naar inwijding in de 
denkwijze en levensgewoonten van een 
intellectuele ~lite. Dit laatste wordt 
hier niet veroordeeld of bestreden, 
maar als volslagen ondergeschikt be
schouwd aan het eerste. 
Tertiair onderwijs zal onderwerp wor
den van een krachtig beleid, waaraan 
de uitgangspunten voor een open maat
schappij ten grondslag liggen. 
Er zijn daarin drie hoofdlijnen te her
kennen: 
- een sociale 
- een culturele 
- een technisch-economische. 
De sociale hoofdlijn van het beleid 
geeft inhoud aan het leerrecht en zal 
uitspraken vragen terzake van het toe
laten van het toekomstige aanbod van 
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studerenden, het studietoelagenbeleid, 
het actieve doorstromingsbeleid. 

· De culturele hoofdlijn van het beleid 
gaat uit van drie benaderingen, t. w. 
- welke elementen van het geerfde 

cultuurgoed van wetenschappen, 
kunsten en techniek dienen in het 
onderwijs te worden opgenomen? 
(hoofdzakelijk in onderwijs inhou
den). 

- welke elementen van het hedendaag
se cultuurpatroon dienen nadruk en 
gestalte te krijgen in het onderwijs 
(zowel in onderwij s inhouden als in 
onderwij svormen) ? 

- welke maatschappij-ontwikkelingen 
zullen welke cultuurpatronen in de 
toekomst te voorschijn roepen 
(hoofdzakelijk in onderwij svormen 
en experimenten) ? 

De technisch-economische hoofdlijn 
tenslotte geeft vorm aan de kwantita
tieve en kwalitatieve behoefte aan men
sen die zich bekwaamd hebben voor 
beroepen in een maatschappij die ge
kenmerkt wordt door een voortdurende 
technologische vernieuwing. De moge
lijkheid van technologische vernieu
wing wordt door velen (Abramowicz, 
Salow, Galbraith, e. a.) hoofdzakelijk 
toegeschreven aan bekwaamheid die 
door onderwijs wordt verkregen. Een 
zich voortdurend technologisch ver
nieuwende maatschappij is alleen 
denkbaar op basis van goed tertiair 
onderwij s, waaraan door zeer vel en 
wordt deelgenomen. 
De hier gegeven gezichtspunten en de 
konsekwenties van het hoofdstuk "Open 
samenleving" verlangen, terzake van 
de van overheidswege te treffen maat
regelen en investeringen in het terti
air onderwijs toelatingsmogelijkheid 
voor het gehele toekomstige studenten
aanbod op grond van eigen onderzoek 
op geschiktheid voor de gekozen studie. 
Elke prognose wijst erop dat een ef
fectuering van deze eis tot een duide
lijke vergroting van het aandeel onder
wijs van de nationale besteding zal 
voeren, daarbij mede in aanmerking. 
nemend, dat de investeringen en exploi
tatiebudgetten per toegelaten student 
ook zullen toenemen. Dit geheel van 
eisen kan worden vervat onder een 
''politiek van externe democratisering". 
De achterstand die de overheid thans 
heeft terzake van een op deze eisen ge
richt beleid, dient zo snel mogelijk te 
worden ingehaald. Aan een ontwerp 
"Mastodont-wet", een geheel van wet
telijke regelingen voor het totale ter
tiaire onderwijs, dient een ontwikke
lingsbeleid van lange termijn te wor
den verbonden. Ofschoon aan de hand 
van de thans geldende prognosen rede
lijke schattingen van toekomstige stu
denten:..aantallen en in mindere mate 
van de vraagontwikkeling naar afge
studeerden te maken zijn, is het aan
tal toekomstige beoefenaren van we
tenschap niet bij benadering vast te 
stellen. 

Elke afgestudeerde kan evenwel in een 
bepaalde fase van zijn leven met we
tenschappelijk onderzoek in onmiddel
lijke aanraking komen en is in de gele
genheid daaraan korter of langer bij 
te dragen. 
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B. Externe democratisering van het 
onderwijs 

De externe democratisering brengt in 
toenemende mate studerenden voort 
uit alle sociale en geografische groe
peringen en vergroot hun aantal aan
merkelijk. Het wordt duidelijker dat 
het milieu een grote invloed op de ont
wikkeling van het intellect heeft, voor
al in de jaren voor de schoolplichtige 
leeftijd. Een extern democratiserings
beleid, dat alleen berust op een selec
tie naar schoolprestatie, is onvolle
dig, en zal in aanmerkelijk sterkere 
mate dan thans gesteund moeten wor
den door een gericht tegemoettreden 
van leerlingen en opvoeders, Het is 
niet alleen een waarde-oordeel, wan
neer men dit juist vindt. Ook gaat dit 
uit van een rationele verwachting om
trent de maatschappij die aan mensen 
met alle graden van geschooldheid vol
doening en beloninggevend werk en een 
bevredigend bestaan kan bieden. De 
paragraaf Technologie toont dat D166 
dit maatschappijbeeld mede ziet als 
een voortdurend op technologische ver
nieuwing gerichte samenleving. Daar
naast vraagt deze onderwij svisie om 
een eerder Europese en mondiale dan 
nationale gerichtheid van de inspannin
gen. Aan de ene kant is het een over
heidstaak de belemmeringen weg te 
nemen voor een volledige externe de
mocratisering van het onderwijs. De
ze taak zoekt een evenwicht met de op- , 
gave de optimale voorwaarden te : 
scheppen voor een voortdurende groei I 

van het nationale product. Zoals uit de j 

technologie-paragraaf blijkt, dient dit • 
laatste dan weer in evenwicht te zijn 
met het zorgen voor de leefbaarheid. 
De externe democratisering vergroot 
het aantal studerenden progressief. 
Dit heeft zowel voor de hogere be
roepsopleidingen als ook voor de uni
versiteiten v~rstrekkende gevolgen. 
De tertiaire onderwijsinstellingen zijn 
structureel niet of nauwelijks opge
wassen tegen de eisen die de veel gro
tere studentenaantallen stellen. Wan
neer geen wijziging in de grondstruc
tuur van vooral het wetenschappelijk 
onderwijs wordt overwogen, zal de 
druk op de begroting groter worden 
dan andere landsbelangen verdragen. 

C. De lasten van het Wetenschappelijk 
Onderwijs 

De practijk van de huidige budgette
ring in mensen en middelen voor het 
wetenschappelijk onderwij s komt neer 
op het presenteren van een optelsom 
van toekomstplannen van de vakgroe
pen (leer stoelen) door de instelling, 
in de vorm van ontwikkelingsplan, be
groting en financieel schema voor de 
komende jaren. 
Deze stukken spelen echter bij de toe
wijzing nauwelijks een rol. De toewij
zing van personeel geschiedt op basis 
van ruwe verhoudingsgetallen tussen 
het aantal studenten en het aantal per
soneelsleden. Deze toewijzing bete
kent als regel een bekorting op de 
plannen, door uitstel daarvan (tempo
risering). Daarmede worden de beste
dingen enigszins in de hand gehouden, 
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maar deze komen dikwijls in te zwak 
bemande, ongebundelde, soms zelfs 
versnipperde projecten terecht. 
Zelfs in bekwaam bestUurde universi
teiten gelukt het zelden een duidelijk 
beleid te voeren in de toewijzing van 
personeel en middelen aan de hand van 
de eisen van het onderzoek. Het be
leid komt als regel neer op het verde
len van een tekort op een te veel aan 
plannen die te weinig gecoi:>rdineerd 
zijn. 
De kern van het probleem ligt in het 
feit dat de personele opbouw van de u
niversiteiten een onderzoekstructuur 
wil voorstellen, terwijl het toewij
zingsbeleid van het Departement van 
0 & Ween onderwijsstructuur veron
derstelt, die er niet is. 
De nieuwe wet Universitaire bestuurs
hervorming 1970 biedt in dit opzicht 
geen uitzicht op verbetering. De om
vang van het gedeelte W. 0. van de 
rijksbegroting wordt in hoofdzaak ge
rechtvaardigd door de grote aantallen 
goed gekwalificeerde academici, die 
aan de maatschappij worden toever
trouwd, niet echter door de kwaliteit 
en.kwantiteit van het onderzoek dat 
toch een groot deel van de begroting 
bepaalt. 

D. Oorzaken van de problematiek 

Verdiept men zich in de oorzaken van 
deze problematiek, dan blijkt dat de 
klassieke universitaire vrijheden en 
bet ideaal van de eenheid van weten
schapbeoefening, onderwij s en vor
ming een autonome ontwikkeling heb
ben bepaald. Deze ontwikkeling heeft 
een situatie teweeggebracht, die ~~ns 
moest barsten. Wat is immers het ge
val? in de structuur van de laatste 
eeuw is het zonder uitzondering de 
hoogleraar geweest, die mocht uitma
ken wat hij ging onderzoeken en hoe 
hij zijn onderwijs ging inrichten. 
De onderlinge afstemming was de taak 
van faculteit of afdeling, enz., die be
stond uit de som van de daarin be
noemde hoogleraren. Nu was ditzel
den een som van eensgezinde vakbroe
ders, integendeel, meestal een gezel
schap van ultra-individualisten, die 
aan hun uitzonderlijke bek.waamheid 
het recht ontleenden hun zaken naar 
eigen goeddunken te regelen en dat ook 
als regel uitstekend deden. Om dat 
recht ten voile te genieten, bleek het 
verstandig de coilegea geen strobreed 
in de weg te leggen. Een grote en ui
terst fijnzinnige coilegialiteit werd de 
uiterlijke verschijningsvorm van een 
als onvervreemdbaar beschouwd recht 
op eigen vrijheid van handelen. 
Deze "coilegiale anarchie" heeft, dat 
is gebleken, voortreffelijke resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek voort
gebracht en voortreffelijke academici 
aan de samenleving geschonken. Van
daag redt zij het niet meer. Het mo
derne "management of research" van 
de industriele laboratoria en de onder
zoekinstituten werpt smiiler en bruik
baarder resultaten af dan de universi
taire leerstoelen, die worstelen met 
tekort aan personeel, te veel aan on
derwijstaken, te weinig promovendi, 
te veel aan rompslomp, maar vooral : 
een tekort aan coordinatie en coopera-
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tie met andere leerstoelen, het ont
breken van doelgerichte inte:rdiscipli
naire projecten. Het is geen conjunc
tureel, maar een structureel probleem. 

E. Punten van het beleidsplan 

Bovenstaande overwegingen, alsmede 
onze opvattingen over de open maat
schappij leiden ons tot het voorstellen 
van de volgende beleidsmaatregelen 
voor de periode van 1971-1975: 
3.1. 
Toelating van het gehele aanbod van 
studerenden op grond van propaedeuti
sche examens in het gehele tertiaire 
onderwijs. 

Studietoelagenbeleid: een beleidsvoor
stel 
3. 2. 
In de periode van 1971/1972 wordt be
gonnen met het gelijktrekken van aile 
studietoelagen in het tertiair onder
wijs. In de periode van 1971/1975 zal 
een geleidelijk toenemend aantal stu
dietoelagen verstrekt worden en wel 
van ca. 3 O% in 1971 tot vrijwel 1 00% 
van aile studerenden in 1975. De stu
dietoelagen worden verstrekt voor een 
aantal jaren gelijk aan de nominale 

, studieduur. De extra kosten vo~deze 
) toelagen zuilen ten dele wo n be-

, streden door een heff" op het inko
men van de inmid s afgestudeerden 

' zgn. (academi elasting) pas hoven 
een nader t teilen inkomensgrens en 
vervolge naar een zekere progres

~ sie to an de pensioengerechtigde 
. I le 1jd. 

Zolang nog niet aile studenten een stu
dietoelage ontvangen, zal het niet 
daarvoor in aanmerking komende deel 
nog vailen onder de bestaande rege
ling voor kinderaftrek en kinderbij
slag van ouders of verzorgers. Deze 
regeling wordt afgebouwd tot nul in 
1975. Hierdoor ontstaat een geleidelijk 
groter wordende belasting opbrengst 
die tenslotte ca. 3 O% van de extra o
verheidsuitgaven aan studietoelagen o
ver deze periode bestrijdt. 

7 Grondgedachte is dat in de toekomst, 
~ de afgestudeerden met de hoogste in
/ komens ook het meeste bijdragen aan 
\de studiekosten van de dan studeren-

den. 
Gezien het blijvende karakter van de 
heffing (het is geen aflossing ! ) is het 
redelijk deze als aftrekpost in de zin 
van de inkomstenbelasting te beschou
wen. Voorgesteld wordt een heffing op 
het inkomen van afgestudeerden reeds 
geleidelijk te laten ingaan in de perio
de van 1971 tot 1975, omdat de hier
voor geschetste grondgedachte in feite 
ook thans geldig is. 
N. B. ·: De voorgestelde regeling geldt 
niet slechts voor het W. 0., doch voor 
het gehele tertiaire onderwijs. 
Een nadere regeling van dit studietoe
lagenplan zal moeten worden uitge
werkt, waarin mede rekening zal wor
den gehouden met de maatregelen die 
tegen een excessieve emigratie van af
gestudeerden genomen kunnen worden, 
wanneer deze een gevolg zou blijken 
te zijn van de heffingen op het inkomen. 
3.3. 
Instelling van in het Academisch Sta-
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tuut nader te omschrijven examens die 
niet van een vastgesteld niveau uit
gaan, doch van een vaste studieduur 
met variabele studieinhoud. 0p het di
ploma wordt vermeld wat de afgestu
deerde heeft gedaan en welke resulta
ten hij daarin heeft geboekt. Minimum 
eisen kunnen worden gesteld, doch die
nen zo te liggen dat elke student daar
aan na de selectieve propaedeuse in de 
gestelde tijd kan voldoen. 
3.4. 
Openen van de mogelijkheid om de in 
het Academisch Statuut vastgestelde 
examens niet uitsluitend als individu
ele examens te zien, doch ook als 
qualificatie van werk in groepsprojec
ten, zelfs van groepswerk waarin stu
derenden aan verschiilende _insteilin
gen van tertiair onderwijs hebben sa
mengewerkt. 
3.5. 
Integratie van het HBO met de eerste 
studieronde van het W. 0. met dien 
verstande, dat in de eerste plaats de 
positief selecterende propaedeutische 
examens onder de gezamenlijke ver
antwoordelijkheid van de instellingen 
van W. 0. en de naastverwante en 
naastgelegen insteilingen van HBO wor
den afgenomen. 
Bovendien moeten samenwerkingsver
banden tussen soortgelijke instellingen 
tot stand komen die wederzijds optima
le studievoorwaarden voor studerenden 
aan deze insteilingen verschaffen. Dit 
punt dient in 1975 wettelijk geregeld te 
zijn. 
3. 6. 
De inschrijvingskaart (coilegekaart) 
geeft toegang tot elk instituut van ter
tiair onderwijs en tot het afleggen van 
examens aan dat instituut. 
3. 7. 
Er dient v66r 1975 een zodanige over
stap-structuur tussen HA VO, MA VO, 
VWO en MBO tot stand te komen, dat 
een voortgaande integratie van het ter
tiair onderwijs niet wordt bele:mmerd. 
3. 8. 
De doorstroming in de Mammoetwet 
als sleutelbegrip gehanteerd is in 
hoofdzaak op negatieve selectie geba
seerd en werkt daardoor een milieu
gewijze segregatie in de hand. Er 
zal in het secondaire onderwij s vee! 
sterker van positieve selectie moeten 
worden uitgegaan, wil de gehele onder
wijsstructuur in de conceptie van een 
open maatschappij passen. 
Dit punt is van groot belang voor de 
externe democratisering van het terti
aire onderwijs en wordt daarom hier 
vermeld. 
3. 9. 
Intensivering en verbetering van de 
studiekeuze voorlichting in de laatste 
twee jaren van HAVO, MAVO, MBO 
en VWO. 
3.10. 
Projectgewijze in plaats van vak
groepsgewijze structuur: 

Om vruchtdragende wetenschapsbeoe
fening in evenwicht met onderwijsacti
viteiten als kenmerk voor de universi
teit te kunnen blijven zien, zal het no
dig zijn de wetenschapsbeoefening waar 
maar mogelijk projectsgewijze te or
ganiseren. Niet de leerstoel of de vak
groep is bepalend voor het project, 



pagina Z8 

maar het project staat centraal, heeft 
een begin en een einde, kent deelne
mers die dwars door de vakgroep for
maties heen worden aangetrokken, 
heeft een eigen leiding, een eigen be
heer en een voortgangsverantwoording 
aan de Wetenschapsraad van de Uni
versiteit of Hogeschool. 
De W etenschapsraad zal een democra
tisch gekozen orgaah van deskundigen 
van de Universiteitsgemeenschap zijn. 
Deze raad beoordeelt de initiatieven 
leidende tot een project, stelt de fond
sen daarvoor vast, bevestigt de aan
stellingen van de deelnemers, wijst 
de beschikbare ruimten aan en stelt de 
nodige diensten ter beschikking. 
De Wetenschapsraad onderhoudt de 
contacten met een overeenkomstig or
gaan in de Academische Raad, dat 
zorg draagt voor coordinatie van pro
jecten in binnenland en indien mogelijk 
ook met aansluitende in het buitenland. 

Naast de gebruikelijke criteria die aan 
een onderzoekproject worden gesteld, 
geldt v66r alles dat alleen die onder
werpen in overweging kunnen worden 
genomen, die aan een maxi male deel
neming van stud en ten in de onderwij s
situatie mogelijk maken. De kapitaal
dienst en de exploitatiekosten worden 
dan geheel bestreden uit de onderwij s
begroting. 

3.11. 
Individueel onderzoek 

De individuele vrijheid van het weten
schappelijk corps om eigen onderzoek 
te doen blijft onverlet, met dien ver
stande, dat de daarvoor benodigde 
fondsen inclusief de salarissen slechts 
voor de helft uit de onderwij sbegroting 
komen; voor de andere helft kan een 
beroep worden gedaan op Z. W. 0. , 
F. 0. M., TNO of andere sponsors (in 
de paragraaf Technologie, zoals het te 
noemen instituut ter bevordering van 
geadvanceerde projecten). Dergelijk 
individueel onderzoek behoeft niet de 
goedkeuring van de Vaste commissie 
voor de wetenschap, doch deze kan 
voor het verkrijgen van de fondsen be
middelen. 
Dit sluit niet uit dat ook dergelijk van 
buiten af gesteund onderzoek het ka
rakter van projectonderzoek kan heb
ben, waaraan studenten en promovendi 
kunnen deelnemen. Ook kan in een la
ter stadium het uitgroeien tot onder
wijsgericht projectonderzoek en daar
mee alsnog in aanmerking komen voor 
volledige kostendekking uit de onder
wij sbegroting. 
Bovendien moet het mogelijk zijn dat 
de steun van buiten m~~r dan de helft 
van of zelfs alle kosten omvat. Voor 
al deze gevallen geldt het onvervreemd
baar recht van de onderzoeker op eigen 
gezag te publiceren over de resultaten 
van zijn onderzoek. Enig beding om
trent geheimhouding van onderzoekre
sultaten, anders dan naar het oordeel 
van de onderzoeker, wordt onaan
vaardbaar en onoirbaar geacht. Er is 
behoefte aan een actief octrooibeleid 
van de instellingen van wetenschappe
lijk onderwijs, teneinde in dit opzicht 
minder afhankelijk van de industriele 
sponsors te zijn; een octrooiaanvraag 
wordt in dit verband als een weten-
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schappelijke publikatie opgevat. 

3.12. 
Deelneming van het hoger beroepson
derwijs aan projecten 

De op studentendeelneming gerichte 
projectenstructuur van de wetenschaps
beoefening biedt mogelijkheden voor 
geihtegreerde deelneming van studen
ten uit het naastverwante hoger be
roepsonderwijs, die daarin een deel 
van dit onderwijs verantwoorden. Dit 
betekent een tweede randvoorwaarde 
voor de aard van de onderzoekprojec
ten. Ook vraagt dit om zitting van ver
tegenwoordigers uit het hoger be
roepsonderwijs in de Wetenschapsraad 
van de naastverwante en naastgelegen 
universiteit of hogeschool. Een regio
naal samenwerkingsverband is hier 
ook op zijn plaats. 
3.13. 
Overgangsregeling 

Het zal naar schatting 6 jaar duren 
voordat de hier vooi:gestelde hervor
ming van de wetenschapsbeoefening 
kan zijn gerealiseerd, het is deel van 
een beleidsplan onderwij s. Binnen 2 
jaar zou het lopende onderzoek aan de 
universiteiten aan de hand van een sor
teringssleutel zodanig inoeten zijn ge
classificeerd, dat een inzicht mogelijk 
.is in een hergroepering tot een onder
wijs-onderzoek projectstructuur en 
een individuele onderzoekstructuur. 
De laatste groep zou dan dienen te 
vernemen dat de bijdragen uit de on
derwij sbegroting nog ten hoogste vier 
jaar kunnen worden tegemoet gezien, 
daarna nog de helft, alleen indien aan
getoond wordt, dat de andere helft 66k 
betaald wordt. 
De eerste groep, die voor een pro
jectstructuur geschikt bevonden onder
zoekingen, kunnen hetzij worden inge
bracht in nieuw te starten projecten, 
dan wel zinvol worden samengevoegd 
tot multidisciplinaire onderzoekgroe
pen, die tot projecten kunnen uitgroei
en. 
Inmiddels zullen de onderwijspro
gramma's in het gehele tertiaire on
derwijs zodanig zijn hervormd, dat 
daarin de mogelijkheid tot verantwoor
ding van een stuk onderwij s aan de 
hand van projectonderzoek-deelname 
kan worden gerealiseerd. 
De gehele hervorming zal in 1977 zijn 
beslag moeten krijgen. 

3.14. 
De Universiteit als bron van gerichte 
informatie voor de volksvertegenwoor
diging 

Het parlement, zitting houdend om als 
geheel zich te kwijten van zijn taak : 
het toetsen van het regeringsbeleid 
(thans het voorrecht van de oppositie), 
zal behoefte hebben aan een weten
schappelijk tegenwicht voor het deskun
digen-apparaat, dat de regering tot 
zijn beschikking heeft. Het parlement 
zal in deze conceptie aan de Universi
teiten (via een werkorgaan van de Aca
demische Raad) concrete studie-op
drachten verlenen van multidisciplinai
re aard. Zo'n concrete studie-opdracht 
wordt toegewezen aan ~~n of meer 
universiteiten, die uit hun democra
tisch toporgaan (b. v. Universiteits-
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raden) werkorganen voor de organisa
tie hiervan hebben ingesteld. Deze 
werkorganen maken voor de studie-op
drachten een projectformatie uit leden 
van het wetenschappelijk corps en stu
denten, aangevuld met het nodige niet
wetenschappelijke per soneel. 
De parlementaire studie-opdrachten 
vormen een deel van het wetenschappe
lijk onderzoek en ontwikkelingswerk 
van de universiteit, waarin studenten 
een stuk van hun studie besteden; de 
rapporten en scripties zijn evenzo ve
le verantwoordingen met de waarde 
van examens als bedoeld in het Acade
misch Statuut. 
Wanneer dit plan tot de volle omvang 
van zijn mogelijkheden kan uitgroeien 
is het vraagstuk hoe de Universiteit 
zich kan kwijten van de taak inzake de 
maatschappelijke verantwoordelijk
heid (Art. 2 W. W. 0.) op harmonische 
wijze opgelost. 

3.15. 
Eerste aanzet voor de realisering 

Reeds nu zou een parlementaire com
missie ·kunnen worden benoemd om in 
overleg te treden met de Academische 
Raad, teneinde aan de hand van ver
kennende studies een overzicht te rna
ken van de mogelijke opdrachten, die 
in universitair verband zouden kunnen 
worden aanvaard en van de organisa
tie-aspecten van een dergelijke opzet. 
Omdat het in de lijn van de verwach
tingen ligt, dat multidisciplinaire 
vraagstukken in de toekomst schering 
en inslag zullen zijn, omdat voorts ai
leen langs die weg een verstandig te
genwicht voor de vaak specialistische 
visies van de verschillende departe
menten kan worden gevormd; is het 
raadzaam niet in eer ste instantie aan 
een portefeuille-verdeling te denken. 
Het inter-universitaire communicatie
patroon is, voor zover het al niet goed 
is dan toch wel zodanig te verbeteren, 
dat de opzet van een dergelijke voor
bereidende studie breed en integraal 
kan worden gehouden. 
3.16. 
Financiele kanten 

Steeds vaker wordt vernomen dat de 
overheid nu en in de toekomst grote 
bedragen aan het parlement zal moe
ten toekennen voor het doen maken van 
studies. De begroting van het weten
schappelijk onderwijs neemt jaarlijks 
in omvang zowel absoluut als relatief 
toe. Het is duidelijk dat het hier aan
geboden plan een grotendeels zichzelf 
betalende zaak is. Met dit plan wordt 
een deel van het wetenschapsbudget 
besteed om het parlement van brood
nodige, wetenschappelijke informatie 
te voorzien. 
Een leger van wetenschappelijke on
derzoekers en die dat bijna zijn, van 
laboratoria, bibliotheken, computers 
en ervaring staat hiermede recht
streeks ten dienste van de volksverte
genwoordiging. 

3.17. 
Experimenten in onderwijs- en be
stuur sstructuren 

Einde 1970 kunnen wij schrijven dat 
het aantal doordachte voorstellen van 
verschillende instituten voor de struc-
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tuur van de studie tenminste tien be
draagt, een aantal dat in de loop van 
de komende jaren nog zal groeien. 
Hetzelfde geldt voor de vormen van de 
bestuurlijke organisatie van vele insti
tuten. 
Het laatste lijkt voor het moment te 
zijn ingeperkt door de Wet Universi
taire Bestuurshervorming 1970; het 
eerste zal wellicht eenzelfde lot tref
fen indien de voorstellen van de rege
ringscommissaris, prof. Posthumus, 
vaste vorm hebben aangenomen. 
D166 stelt hier met grote nadruk dat : 
a. ·Experimenten op het gebied van de 

inrichting de vormgeving en de or
ganisatie van onderwij s, alsmede 
die op het gebied van de structuur 
van de studie dienen te worden aan
gemoedigd en gesteund door de re
gering. 

b. experimenten met de bij deze ont
wikkelingen passende bestuurlijke 
organisatie dienen eveneens door 
de regering te worden aangemoe
digd en gesteund. 

Voorwaarde voor steun aan beide cate
gorieen is: 
- de experimenten dienen met zorg en 

in detail te zijn ontworpen en op 
kleine schaal te zijn onderzocht; 

- de experimenten dienen door een 
duidelijke meerderheid van zowel 
de studerenden als het personeel 
als gewenst te worden verklaard; 

- de experimenten dienen te worden 
begeleid en geevalueerd door regio
nale diensten, waarvan de staf be
staat uit deskundigen op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling van 
onderwijs; 

- de experimenten worden aangegaan 
met een looptijd van vier jaar, aan 
het eind waarvan een evaluerend 
verslag aan de minister van onder
wijs en wetenschappen werd aange
boden, vergezeld van aanbevelingen. 

De thans in ontwikkeling zijnde onder
wijsmodellen (-structuren) verschillen 
onder ling in vele opzichten o. a. ten 
aanzien van de volgende punten : 
- de propaedeuse, zowel t.a. v. tijds

limiet, inhoud, selectiecriteria en 
sanctie; 

- de cursusduur (of nominale studie
duur); 

- de studiestof (programma-gecen
treerd of student-gecentreerd); 

- de studieduur (de tijd die, los van 
de cursusduur in de studie wordt 
doorgebracht); 

- de momenten waarop de studerenden 
kunnen uitstappen. 

D166 onthoudt zich hier en thans van 
uitspraken omtrent de wenselijke ont
wikkelingen inzake deze punten, maar 
stelt met nadruk, dat een klimaat van 
nieuwe ontwikkelingen in het tertiair 
onderwij s door de regering met kracht 
moet worden bevorderd. 

Paragraaf 2. TECHNOLOGIE 

A. Probleemstelling 

Bij alle kritiek die mogelijk is op on
ze moderne samenleving is ~~n feit 
niet te ontkennen : de door de moderne 
technologie mogelijk geworden op
bouw en perfectionering van het pro-
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ductie-apparaat heeft in de meeste 
westerse Ianden het hoofdprobleem 
van vroegere eeuwen, de wijd ver-

. breide armoede, bijna doen verdwij
nen en de gemiddelde levensduur van 
de mens sterk verlengd. Dat deze ver
worvenheden geen exclusief voorrecht 
van de westerse Ianden mogen blijven 
zal een belangrijk uitgangspunt voor 
het beleid in de komende 4 jaar moe
ten zijn. In hoofdstuk IV, paragraaf 
2. (Rechtvaardige welvaartsverdeling 
in de wereld) wordt hierop nader inge
gaan. 

Echter, ook in onze directe geografi
sche nabijheid zijn een aantal nieuwe 
problemen ontstaan die dringend om 
oplossingen vragen. Het grootste pro
bleem ligt daarin dat de technologische 
ontwikkeling de mensheid een onge
evenaarde macht over maatschappij 
en natuur heeft gegeven. Hierdoor is 
het gevaar niet denkbeeldig dat deze 
macht in handen van bepaalde groepen 
in foute zo niet funeste richting zou 
kunnen worden gebruikt. Dit gevaar 
kan aileen worden voorkomen als er 
waarborgen worden gevonden voor een 
blijvende en zelfs groeiende mogelijk
heid van inspraak, ook- of juist - in 
onze zeer complexe moderne maat
schappij. Wij achten dit probleem zo 
belangrijk dat reeds eerder een apar
te, zij het korte, nota hierover is ge
publiceerd: "Mogelijkheden en moei
lijkheden voor open deelneming in on
ze technologische maatschappij".1). 
Echter ook zonder enig bewust stre
ven naar macht of overheersing door 
bepaalde groeperingen bergt de dyna
miek van de technologische ontwikke
ling een zeker gevaar in zich doordat, 
zoals Erich Fromm het uitdrukt : ''we 
menen dingen te moeten doen omdat 
ze technisch mogelijk zijn geworden". 

Het is echter juist zo, en dit is de cen
trale stelling van dit rapport, dat we 
de grote mogelijkheden die we ter be
schikking hebben gekregen, dienen te 
gebruiken voor vervulling van taken, 
die wij uit menselijk en maatschappe
lijk oogpunt nodig achten. Dit betekent 
dus, dat we de technologische ontwik
keling bewust moeten sturen. 

De grote problemen van onze eigen sa
menleving betreffen de bevordering 
van de leefbaarheid en de welvaart. 
W elk aspect we ervan ook mogen be
kijken : evenwichtige economische 
groei, beperking van de bevolkings
groei, milieuhygiene , kwaliteit van 
woningen, bewaking en verbetering 
van de gezondheid, enz. , voor al de
ze taken zijn er nieuwe producten no
dig in de vorm van contraceptiva, 
nieuwe motoren, betere contrOle van 
industriele processen, nieuwe bouw
materialen, nieuwe geneesmiddelen, 
nieuwe diagnostische apparatuur, enz., 
ad inf. Inderdaad, slechts met voile 
en bewuste inschakeling van natuurwe
tenschap en techniek is het mogelijk 

1) "Mogelijkheden en moeilijkheden 
voor open deelneming in onze techno
logische maatschappij "; rapport van 
de werkgroep Technologie van D166. 
Op te vragen bij het landelijk secreta
riaat, Keizersgracht 576, Amsterdam. 
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industrieel die vernieuwingen te rea
liseren die nodig zijn om al die pro
blemen waarmee wij op dit moment 
hoofdzakelijk worden geconfronteerd, 
op te lossen en in goede banen te lei
den. 
De oplossing van bovenbedoelde pro
blemen vereisen derhalve een hoog ni
veau van wetenschappelijk, technisch 
en industrieel kunnen. Dit niveau kan 
aileen bereikt worden, als we bereid 
zijn nu en in de toekomst op voldoende 
schaal te investeren in wetenschappe
lijk onderzoek en in de technische ont
wikkeling. 

Wetenschappelijk onderzoek en ontwik
keling (in het vervolg aangeduid door 
WO en 0) vormen onmisbare - maar 
niet de enige - bouwstenen voor een 
verdere technologische vooruitgang. 
In grote trekken worden deze activi
teiten uitgevoerd door twee instanties. 
Dit zijn de overheid en de industrie 
die hiervoor in 1971 ieder meer dan 
f 1, 2 miljard zullen besteden. Van het 
door de overheid te besteden bedrag 
wordt echter ruim 40% besteed voor 
onderzoek bij het hoger onderwijs. 
Gegeven de ondoorzichtigheid van de 
besteding van deze 40% is een breed 
opgezet doelmatigheidsonderzoek door 
de Algemene Rekenkamer noodzake
lijk. 

Gezien dit grote bedrag en de zeer 
grote autonomie van deze instellingen 
zijn er in feite drie kernen, waar be
slissingen worden genomen over WO 
en 0, te weten industrie, overheid en 
universiteit. 
In een nog niet zo ver verleden waren 
de genoemde drie instanties praktisch 
volledig onafhankelijke grootheden. 
De voor onze toekomst noodzakelijke 
inspanning op het gebied van WO en 0 
en de met deze inspanning gepaard 
gaande kosten, staan echter reeds 
minder toe, dat de genoemde drie in
stanties volledig ongecoi:Srdineerd te 
werk gaan. 

B. Industriele innovatie 

Van aile beslissingen die in een indus
triele onderneming worden genomen 
zijn de besluiten tot ontwikkeling van 
nieuwe producten of nieuwe werkwij
zen de belangrijkste uit een oogpunt 
van continuiteit en groei. Nu valt het 
op dat deze belangrijkste besluiten in 
vele ondernemingen niet of niet bij
tijds worden genomen. De verklaring 
hiervoor is, wanneer men afziet van 
de kwaliteit van het management, dat 
vele innovatieontwikkelingen van een 
dusdanig ingrijpende aard zijn, dat de 
financiele consequenties de mogelijk
heden van eigen reservering plus een 
beroep op de kapitaalmarkt verre te 
hoven gaan. 
Voor ondernemingen die hetzij door 
groei of door samenvoeging met wat 
andere ondernemingen een zekere 
grensomvang te hoven gaan blijkt dit 
probleem minder zwaar te wegen dan 
voor ondernemingen beneden de grens
omvang. 
Toch geldt voor beide grootten dat de 
kwalitatieve en kwantitatieve werkge
legenheid bij continuiteit en groei ge
baat is. Ook de middelgrote en som-
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mige kleinere industrilHe ondernemin
gen zullen ten behoeve van hun be
staandsmogelijkheid deel moeten kun
nen hebben aan technologisch-geavan
ceerde vernieuwing van producten en 
werkwijzen. 

C. Structuur voor een Technologiebe
leid: samenhang met een Wetenschaps
beleid 

Onder vrijwel aile departementen 
ressorteren taken en activiteiten die 
rechtstreeks met WO en 0 te maken 
hebben. De besturing van deze taken 
ligt in handen van die Departementen 
en valt onder de verantwoordelijkheid 
van de daarmee belaste ministers. 
Vele van deze taken betreffen uitslui
tend WO ten behoeve van hetzij het be
treffende ministerie, hetzij de weten
schapsbeoefening zelf. 
Andere taken staan in nauwe relatie 
tot het stimuleren van industriE:He ont
wikkeling; enkele zijn rechtstreeks be
doeld als steun voor innovatie-projec
ten van industriiHe aard. 
Gezien de aard van de interactie tus
sen wetenschapsbeoefening enerzijds 
en industriele innovatie en groei an
derzijds, is het uitgesloten dat op Mn 
bepaald moment een structuur kan wor
den ingesteld die alle in aanmerking 
komende activiteiten tot ~~n zinvol ge
heel verenigt. Een Technologiebeleid 
en een daarmee rekening houdend We
tenschapsbeleid zullen slechts kunnen 
ontstaan door van minimale structure
le voorzieningen uit te gaan. Het ef
fect van deze minimale structurele 
voorzieningen zal met zorg moeten 
worden geevalueerd en de voorzienin
gen zelf zullen mettertijd stap voor 
stap moeten worden uitgebreid en ver
beterd. 

De centrale vraag wordt daarom niet 
de vraag naar een allesomvattende 
structuur van Technologic en Weten
schap, maar de vraag waar te begin
nen, in welke omvang, met welke doe
len. 

3.18 
Val alle elders reeds beproefde en 
voor ons land overwogen structuren 
gaat de voorkeur van D'66 uit naar een 
structuur waarin een afzonderlijke 
minister verantwoordelijk zal zijn 
voor het Technologiebeleid. Deze Mi
nister zal geen groot eigen administra
tief apparaat moeten opbouwen, maar 
vooral belast zijn met de coordinatie 
van de technologiegerichte activiteiten 
van de verschillende andere departe
menten. 

D'66 steunt ten dele het advies van de 
Raad van Advies voor het Wetenschaps
beleid van october 1970, om een Di
rectoraat-Generaal voor het weten
schapsbeleid in te stellen, met de daar
voor omschreven taken, maar wijst het 
voorstel van de RAWB om een staats
secretaris voor industrieontwikkelinP' 
aan het Ministerie van Economische 
Zaken te verbinden, als onwerkzaam 
van de hand. De verticale versterkin
gen van het Ministerie van Economi
sche Zaken ten aanzien van de indus
trHile innovatie dient een gevolg te 
zijn va.n een beleid dat door een mi
nister van Technologic terzake van al-
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Ie daarvoor in aanmerking komende 
departementen gaat worden ontwikkeld 
en gevoerd. Deze minister dient in
houd te geven aan deals centraal ge
voelde verantwoordelijkheid voor een 
Technologiebeleid van de Regering. 
3.19 
In de Tweede Kamer zal een vaste 
commissie voor technologie worden 
ingesteld. 
3.20 
Naast en vergelijkbaar met de organi
saties Z.W.O. en TNO dient eender
de organisatie in het !even te worden 
geroepen: Het instituut voor geavan
ceerde technische ontwikkelingen. 
Waar de zorg voor TNO en Z. W. 0. 
blijkens het advies van de RA WB aan 
het Directoraat-Generaal voor het We
tenschapsbeleid dient te worden opge
dragen, onder verantwoordelijkheid 
van de minister van.Onderwijs en We
tenschappen, zal het instituut voor ge
avanceerde technische ontwikkelingen 
(IA TO) aan de zorg van de minister 
van Technologie worden toevertrouwd. 
Het IATO zal fondsen voor geavan
ceerde ontwikkelingsprojecten die de 
financiele reikwijdte van industriele 
ondernemingen te hoven gaan aan deze 
ondernemingen toewijzen met aanwij
zing van bestemming en contrOle op 
de besteding. Onder het werkgebied 
van het IATO zullen enkele activiteiten 
die thans onder de Nijverheidsorgani
satie TNO vallen moeten worden gere
kend met dien verstande dat het 
zwaa~tepunt wordt verlegd naar de im
plementatie. Als voorbeeld kan dienen 
het Natriumtechnologieproject, waar
van in de voorgestelde structuur op 
een bepaald punt van de ontwikkeling 
wordt besloten welke industriele on
dernemingen voor de verdere ontwik
keling worden aangewezen en welke fi
nancHHe steun daarvoor moet worden 
gegeven. Deze besluiten worden in dit 
voor stel genomen door de minister van 
Technologie die het IA TO opdraagt de 
adviezen te coordineren en de fondsen 
te beheren en aan te wenden. Bij deze 
besluiten zal de minister van Techno
logie zich doen adviseren door een 
Raad voor het Technologiebeleid, 
waarin zullen opgaan de Industriele 
Raad voor de Kernenergie en het Be
stuur van het Nederlands lnstituut voor 
Vliegtuigontwikkeling. 
De financiele gevolgen van de hier ge
noemde voorzieningen zullen liggen 
binnen de ontwikkelingsprognoses die 
het CBS hanteert voor de Economie in 
1973. 
De fondsen die via het IA TO worden 
gestuurd, fondsen die d66r de betref
fende industrien toch via het bestaan
de ontwikkelings-potentieel zullen wor
den besteed, zijn afkomstig van be
stemmingsverandering, niet van ver
hoging van de staatsuitgaven. De in de 
paragraaf Tertiair Onderwij s gegeven 
voorstellen voor de sponsor-regelin
gen van het daar genoemde individuele 
onderzoek sluiten hierop aan. Ook uit 
de bestemmingsposten die op de depar
tementale begrotingen ver schijnen ten 
behoeve van technologische ontwikke
ling komen door bestemmingsbepaling 
door de minister van Technologie ge
deelten ter beschikking van het IATO. 
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Tenslotte zullen ook uit de subsidies 
die naar de bestaande onderzoekorga
nisaties toegaan, bepaalde gedeelten 
via het IA TO geleid worden. Het to
taal van de in het begin te besteden 
fondsen van het IA TO wordt geschat op 
f 270 millioen voor het jaar 1971. 
3. 21. 
Het nieuw te stichten IA TO zal teza
men met de drie TNO-organisaties, 
het RCN, het NLR, de Raad van Land
bouwkundig onderzoek, het NSP, het 
Waterloopkundig laboratorium eenpro
gramma-coordinatie nastreven door 
het oprichten van een Orgaan voor Be
leidscoordinatie (OVB), dat tenminste 
halfjaarlijks gemeenschappelijke be
sluiten neemt over de hoofdlijnen van 
het beleid. 
3. 22. 
Alle aanbevelingen van het IA TO en an
dere organen aan de minister van 
Technologie zullen openbaar dienen te 
zijn. De adviezen van de Raad voor 
het Technologiebeleid dienen op een 
zodanig tijdstip openbaar te zijn, dat 
de volksvertegenwoordiging zijn stand
punt kan bepalen v66rdat de minister 
een moeilijk herroepbaar besluit heeft 
genomen. 
Deze eisen van openbaarheid sluiten 
aan op het streven de besluitvorming 
in de ondernemingen zelf doorzichtiger 
en toegankelijker te maken. 

3.23. 
De ruimte die in het wetenschapsbe
leid gevonden kan worden voor gericht 
speurwerk voor industriele toepassin
gen, speurwerk van de soort dat een 
deel van de onderzoekactiviteiten van 
de drie Technische Hogescholen en 
van de Landbouw Hogeschool kenmerkt, 
zou via een coordinerende taak \Tan 
TNO duidelijker ten dienste van een 
technologiebeleid worden aangewend 
dan thans het geval is. 
3. 24. 
Om het ontstaan van bedrijven hoven 
de grensomvang (kritische grootte) te 
bevorderen is een gemeenschappelijk 
belangen- en afzetgebied nodig. Uit
bouw van de Europese Gemeenschap
pelijke Markt tot een economische en 
monetaire unie en uitbreiding van de 
Gemeenschappen met Engeland, Noor
wegen, Denemarken en Ierland zijn 
daarvoor noodzakelijke voorwaarden. 
(Zie ook punten 5. 9. en 5.13. ). 
3.25. 
Bedrijfstakken die nog een groei zul
len doormaken ten gevolge van de Eu
ropese groei op het gebied van recrea
tie en vrijetijdsbesteding dienen te 
worden gestimuleerd en te worden be
geleid tot grotere eenheden. 
3. 26. 
Teneinde ook de middelgrote en kleine 
industrie in staat te stellen een rol te 
kunnen spelen bif innovatie, wordt 
voorgesteld dat naast door de overheid 
gesubsidieerd technologisch onderzoek 
de overheid bevordert dat assistentie 
zal worden verleend t. a. v. project
evaluatie , marketing etc. 
3.27. 
Een minister van Technologic zal in 
nauwe samenwerking met het Ministe
rie voor Ruimtelijke Ordening en Mi
lieubeheer een lange termijnplan voor 
de ruimtelijke ordening van de Indus-
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trie moeten voorleggen, dat als kader 
voor de provinciale en regionale 
streekplannen gaat dienen, en waarin 
ook op lange termijn een aantal rand
voorwaarden voor de leefbaarheid van 
dit land en zijn onmiddellijke buurlan
den wordt gesteld. 
3.28. 
Een ministerie van Technologie zal in 
Europees verband leidinggevend moeten 
optreden voor een popularisering van 
de achtergronden van de wetenschap
pen van techniek en maatschappij, met 
gebruikmaking van alle informatie
media. 
3. 29. 
De overheid zal een veelomvattend on
derzoek moeten aanbesteden met be
trekking tot de meest verantwoorde 
vorm van de toekomstige energievoor
ziening in Nederland. In dit onderzoek 
zal behalve met economische overwe
gingen ook rekening moeten worden 
gehouden met eisen van milieubeheer 
en ruimtelijke ordening. Met name zal 
de wenselijkheid dienen te worden on
derzocht van het bouwen van twee gro
te electrische energieparken: 1 nucle
aire in Zeeland, 1 gasgestookte in het 
Oostelijk Waddengebied, beide ge
koeld door zeewater. Daarnaast dient 
dit onderzoek zich eveneens te richten 
op het alternatief van decentralisatie 
van de electriciteitsproductie en van 
totstandbrenging van geihtegreerde e
nergiesystemen. 
Gezien de aard van het onderzoek zal 
een multidisciplinaire benadering van 
een noodzakelijke voorwaarde moeten 
zijn, waarbij bijvoorbeeld gedacht zou 
kunnen worden aan een samenwerking 
tussen het Nationaal Centrum voor 
Toekomstonderzoek en daartoe geei
gende universitaire instellingen. 
3. 30. 
Het technologisch beleid op het gebied 
van voedingsmiddelen en textiel dient 
te worden afgestemd op het beleid van 
het Ministerie voor,:~elingssa
menwerking, in inter-Eur6pees over
leg. 
?.31. 
In over leg met het ministerie voor 
Volkshuisvesting dient het Ministerie 
van Technologie een actief beleid te 
ontwikkelen voor technologieverbete
ring van de bouwproductie, mede met 
het oog op hoge kwalitatieve eisen van 
woningen en werkruimten. Mede in 
verband hiermee dient de oprichting 
van een nationaal bouwbedrijf te wor
den .overwogen. 
3.32. 
Naast een lange termijnbeleid inzake 
de beperking van de luchtverontreini
ging door de uitlaatgassen van automo
bielmotoren, kan een minister voor 
Technologie op korte termijn een ge
heel van maatregelen ontwerpen waar
mede het gebruik van "zuinige" moto
ren wordt bevorderd; tweetakt-benzi
nemotoren worden verboden. 

3.33. 
Een actieve participatie in ontwikke
lingsprojecten van electromotoren 
voor automobielen dient te worden o
verwogen, evenals een ondersteuning 
van de ontwikkeling van aardgas-ge
stookj;e heteluchtmotoren en van klei
ne gasturbines voor tractie en vracht-
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vervoer. 
Maatschappelijke kosten-baten-analy
ses voor dergelijke ontwikkelingen die
nen door het ministerie van Technolo
gie te worden aangemoedigd resp. ter 
hand genomen. 
3.34. 
Een krachtige sanering van de lopende 
projecten op het gebied van maatschap
pelijke toepassing van nucleaire ener
gie is, in overleg met het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
dringend noodzakelijk. Deze aller
duurste vorm van wetenschappelijk on
derzoek munt uit door een tekort aan 
overzicht en visie, waardoor grote be
dragen in dikwijls uitzichtloze projec
ten blijven vloeien. Hier ligt een deli
cate maar belangrijke taak voor het 
ministerie van Technologie. 

HOOFDSTUK IV 
Paragraaf 1. Welvaartsverdeling in 

ons land. 

Wanneer demokratische spelregels in 
de verschillende sektoren van de maat
schappij in het Ieven zijn geroepen is 
er nog niet automatisch sprake van 
een demokratische samenleving. Zo'n 
samenleving eist nJ.. dat de ontplooi
ingsmogelijkheden van de mensen niet 
al te veel uiteenlopen. lnvoering van 
demokratische spelregels zal evenwel 
de totstandkoming van werkelijk gelij
ke ontplooiingskansen aanmerkelijk 
versnellen. 
De ontplooiingsmogelijkheden zijn ver
der, behalve van de persoonlijke aan
leg en de vormingsmogelijkheden, 
sterk afhankelijk van de hoogte van de 
inkomens. Grote inkomensverschillen 
zijn daarom in een demokratische sa
menleving onaanvaardbaar. Er z1...1len 
dan ook maatregelen genomen moeten 
worden die een billijke inkomens- en 
vermogensspreiding bij de bevolking 
mogelijk maken; vermogensspreiding 
is ook wenselijk om hierdoor een ku
mulatie van macht tegen te gaan. Ver
schillen gebaseerd op prestaties.blij
ven daarbij binnen zekere, onder de
mokratische kontrole te stellen gren
zen aanvaardbaar. Maar iedere bur
ger behoort een recht op een wel- . 
vaartsvast minimum-inkomen te be
zitten en een recht op een aan speciale 
omstandigheden aangepast inkomen bij 
bv. invaliditeit, ouderdom en onvrij
willige werkloosheid. Ten aanzien van 
de inkomensverwerv1ng en het ver
mogensbezit is voorts een volledige 
openheid vereist. 

In verband hiermee zullen in de ko
mende regeringsperiode de volgende 
maatregelen genomen moeten worden : 
4.1. 
Toepassing van een systeem van loons
verhogingen waarin, rekening houdend 
met de belastingheffing en de sociale 
premies, de relHe inkomensverbete
ringen voor alle inkomensgroepen on
geveer gelijk zijn; dit zal in de prak
tijk waarschijnlijk neerkomen op loons
verhogingen via een gemengd systeem 
van "centen en procenten". Verhoging 
van het wettelijk gegarandeerde mini
mumloon tenminste gelijk aan de ge
middelde welvaartsstijging (loonindex). 
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4.2. 
Ver snelde invoering van gelijke belo
ning voor mannen en vrouwen bij ge
lijke arbeid, in alle bedrijfstakken. 
4.3. 
Vervanging van het stelsel met belo
ningen voor commissarissen en direc
teuren van vennootschappen in de vorm 
van tanti~mes door een stelsel waarin 
de beloning van de functionarissen 
wordt vastgesteld in de vorm van een 
vaste vergoeding per jaar. 
4.4. 
Invoering van een verplichting van het 
bedrijfsleven en de overheid om de ge
gevens over alle arbeidsinkomens o;.. 
penbaar te maken. 
4.5. 
Verhoging van de AOW-uitkeringen tot 
het niveau van het netto besteedbare 
minimumloon. 
4.6a. 
lnvoering van het "Pensioen- en spaar
loonplan D'66" voor de gehele bevol
king gericht op· de totstandkoming van 
aanvullende pensioenen naast de AOW 
door middel van een verplicht spaar
systeem. Enkele kenmerken van dit 
plan zijn: 
- de overheid stelt jaarlijks een mi

nimumpensioenbesparing (bv. een 
percentage van de arbeidsbeloning) 
vast die door iedeteen, werknemer 
of zelfstandige, moet worden ge
spaard; 

- de rechten op aanvullend pensioen 
zullen voor iedereen evenredig zijn 
met het op deze wijze bijeenge ... 
brachte spaarloon; 

- de overheid opent de mogelijkheid 
- eventueel via de Rijkspostspaar-
bank.- om het gespaarde kapitaal 
d. m. v. indexatie waardevast te 
doen beheren, waarbij dan een ge
ril)ge rente wordt vergoed; 

- iedereen heeft vrijheid van keuze 
t.a. v. de spaar- en verzekerings
instelling en de spaarmethode (bv. 
geen indexatie met een hogere ren
teberekening); 

- de spaarder kan onder bepaalde 
voorwaarden op zijn verzoek v66r 
zijn 65e levensjaar op basis van het 
gespaarde bedrag een pensioen ont
vangen. 

De Regering krijgt door dit systeem 
de beschikking over een belangrijk in
strument om de nationale besparingen 
op te voeren en de konjunktuur te be
ihvloeden. Het bevordert bovendien de 
arbeids-mobiliteit omdat niemand bij 
overgang naar een andere werkkring 
gedwongen kan worden met verlies aan 
pensioenrechten een andere pensioen
verzekering te sluiten. De bestaande 
pensioenregelingen (inclusief die voor 
ambtenaren en politici) zullen in dit 
systeem ingebouwd moeten worden. 
4.6b. 
Alternatief (te beslissen door het con
gres): idem als bovenstaande, maar 
daarbij opent de overheid de mogelijk
heid voor alle burgers om tegen de
zelfde voorwaarden evenals ambtena
ren en politici welvaartsvast geindex
eerde pensioenaanspraken te verkrij
gen. 
4.7. 
Vermindering van de buitensporig·ho
ge pensioenrechten volgens de pensi-
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oenwet voor politieke ambtsdragers 
(ministers, staatssecretarissen, 
Tweede Kamerleden, gedeputeerden 
en wethouder s, tot het peil van de 
ambtenaren. 
4. 8. 
Omvorming van de Wet op de Arbeids
ongeschiktheidsverzekering (WAO) tot 
een volksverzekering, d. w. z. ook voor 
de zelfstandigen en diegenen die nog 
nooit aan het arbeidsproces hebben 
deelgenomen : uitschakeling van de be
drijfsverenigingen; vrije keuze van 
verzekeringsinstelling. Optrekking van 
de uitkeringen van de zgn. oude invali
den (van v66r 1 juli 1967) tot het vol-

DEMOCRAAT 

Het is mogelijk de kinderbijslagen af 
te· schaffen door te bepalen dat geen 
bij slag en meer gegeven zullen worden 
voor kinderen geboren na een bepaalde 
datum, waarbij voor die kinderen dan 
als kompensatie speciale voorzienin
gen worden getroffen. In de voorgestel
de methode wordt echter voor een an
der systeem gekozen. Deze methode 
leidt ertoe dat aan het einde van de 
eerste fase de kinderbijslag voor eer
ste en tweede kinderen voor loontrek
kenden in de lonen zijn opgenomen, 
zodat er daarna geen aanleiding meer 
bestaat voor eerste en tweede kinde
ren kinderbijslagen uit te keren. Op 

waardige WAO-peil. <? J 
4. 9. 0' 11 ~ 1 b ~~~ . 
Invoering van het "Ziektekostenverze
keringsplan D'66" gericht op de tot
standkoming van Mn verplichte volks
verzekering waarin de AWBZ en de 
Ziekenfondswet opgaan. Enkele ken
merken van dit plan zijn : 

dat moment zal ongeveer 60% van het 
kinderbij slagstelsel zijn 8igeschaft. 

- premieheffing naar draagkracht 
(zie ook punt 4.16); 

- het onderscheid tussen ziekenfond
sen en partikuliere verzekeringen 
en daarmee het onderscheid tussen 
fondspatienten en partikuliere pa
tienten verdwijnt; 

- vrije keuze van verzekeringsinstel
ling; 

- oprichting van overlegorganen, 
waarin vertegenwoordigers van de 
medische beroepen en diensten en 
van de konsumenten zitting hebben, 
en die tot taak hebben de omvang 
van de medische dienstverlening en 
de tarieven vast te stellen; 

- eigen risico afhankelijk van inko-
men en gezinsgrootte. 

4.10. 
Integratie van de Werkloosheidswet en 
de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(WWV) tot ~~n regaling waarbij t. a. v. 
oudere werknemers de maximum uit
keringsduur (2 of 2! jaar volgens de 
huidige bepalingen) vervalt, zodat ou
dere langdurig werklozen het recht op 
75% van het loon blijven behouden en 
~teen beroep op de Bij standswet hoeven 
te doen. 
4.11a. t.~ 
Afschaffing van de kinderbijslagen (de 
kindertoelagen hierbij ilibegrepen) : 
hiertoe tijdens de komende kabinets
periode geleidelijke afschaffing van de 
kinderbijslag voof het eerste kind bij 
loontrekkenden door ilibouw in de lonen 

· bij loonsverhogingen; bevriezing van 
de hoogte van aile overige kinderbij
slagen. Tijdens de kabinetsperiode 
1975-1979 een soortgelijk beleid waar
bij de kinderbijslag voor het tweede 
kind voor loontrekkenden wordt afge
schaft. Daarna: afschaffing van de o
verige kinderbijslagen (volgens de AI-

. gemene Kinderbijslagwet) en gehele of 
gedeeltelijke afschaffing van de kinder
aftrek; kompensatie hiervoor door 
middel van collectieve voorzieningen 
ten behoeve van het kind. 
Toelichting: 

~ Toekenning van kinderbijslagen door
, kruist het beginsel van beloning naar 
· prestatie op een wijze die steeds min
der wordt aanvaard. Behalve op be
volkingspolitieke gronden is ook daar
om een afschaff~ng van het kinderbij
slagstelsel gewehst. 

Voor eerste en tweede kinderen teza
men wordt nl. ongeveer 60% van aile 
bedragen aan kinderbijslag uitbetaald. 
Gedurende de tweede fase worden de 
overige kinderbij slagen afgeschaft met 
een compensatie in de sfeer van de 
collectieve voorzieningen. 

Volgens deze methode zullen geduren
de de eerste fase geleidelijk aanzienlij
ke bedragen ter beschikking kunnen 
komen voor andere sociale doeleinden 
(in 1975 2: f 1 miljard). De aangegeven 
methode heeft verder nog als voordeel 
dat het eerste gedeelte van de eerste 
fase (afschaffing kinderbijslag eerste 
kind) in overeenstemming is met het 
urgentieprogramma van AR, CHU en 
KVP. Hierdoor wordt de kans op reali
sering van het eerste deel van deaf-

- schaffing van het stelsel vergroot. 
4.11b. 
Alternatief (te beslissen door congres) : 

;Afschaffing van de kinderbijslagen (de 
kindertoelagen hieronder begrepen) : 
Voor kinderen geboren op of na 1 janu
ari 1972 worden geen kinderbijslagen 
meer uitbetaald; kompensaties hier
voor door middel van collectieve voor
zieningen ten behoeve van die kinderen. 
De uitbetalingen van kinderbijslagen 
voor kinderen die uitkeringen ontvan
gen in 1971 worden volgens de thans 
geldende bepalingen voortgezet .. Dit 
wil zeggen dat na ongeveer 16 jaar het 
bestaande kinderbijslagstelsel geliqui
deerd kan worden. 

N. B. Alternatief a. heeft andere finan
cH!le consequenties dan alternatief b. 
Bij alternatief a. komen gedurende de 
eerste acht jaren belangrijke bedragen 
vrij voor andere sociale voorzieningen; 
bij alternatief b. zullen de vrijkomende 
gelden direct geheel of grotendeels be
steed moeten worden voor kompensatie 
maatregelen. 
4.12. 
Verdere optrekking van de belasting
vrije voet bij loon- en inkomstelibelas
ting. lnvoering van een minder steile 
progressie in het tarief van deze belas
tingen voor de middengroepen. Verho
ging van de heffingspercentages voor 
de zeer hoge inkomens. Opheffing van 
het verschil in belastingdruk voor on
gehuwden en gehuwden zonder kinde
ren door de invoering van ~~n belas
tingtarief voor deze beide groepen. 
Verbetering van de fiscale positie van 
de gehuwde werkende vrouw. 
4.13. 
Verhoging van de belastingvrije voet 
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in de vermogensbelasting tot + 
f 90. 000 (waardevast). lnvoerlng bij 
deze belasting van een progressie in 
het tarief oplopend van 0, 6% tot 1 , 2%. 
4.14. <l.~ ~,·1. • 
Toepassing van een algemene vrijstel
ling van verkrijging bij de successie
rechten van f 120. 000 (waardevast) 
per verkrijger (met handhaving van de 
bestaande vrijstelling ten behoeve van 
de echtgenoot). Aanzienlijke verhoging 
van de successie- en schelikingsrech
ten; invoering hierbij van een derde 
progressie in de tarieven waarbij re
kening wordt gehouden met de vermo
genspositie van de verkrijger. 
4.15. 
Invoering van een reg~fbij 
vermogensbezit ~ f 120. 000 
(waar~enbaar gemaakt wordt. 
4.16. 
Afschaffing van de afzonderlijke pre
mieheffing voor de volksverzekeringen; 
opneming van deze premies in de ta
rieven van de loon- en inkomstenbelas
ting. Voorbereiding van een algemene 
wet op de sociale zekerheid waarin 
een recht op inkomen voor iedereen 
wordt gegarandeerd en waarbij waa:t: 
mogelijk de sociale verzekeringen, de 
bijstandswet en het fiskale stelsel wor
den geihtegreerd. 

RECHTVAARDIGE VERDELING VAN 
DE WELVAART 

Paragraaf 2. Welvaartsverdeling in de 
wereld 

Grondslag voor de mondiale welvaarts
verdeling in de wereld vormt de over
waging dat ieder mens recht heeft op 
maatschappelijke zekerheid, een rede
lijke levensstandaard, onderwijs, als
mede · op al die andere rechten en vrij
heden genoemd in de Universele Ver
klaring van de Rechten van de Mens, 
zonder welke een menswaardig be
staan niet mogelijk is. 
In de huidige situatie maakt dit ideaal
beeld een nogal utopische indruk : de 
internationale welvaartsverschillen 
zijn immers vele malen groter dan de 
welvaartsverschillen binnen Neder
land. Via een gezamenlijke planmatige 
aanpak zullen de rijke en arme landen 
er echter in kunnen slagen om interna
tionaal tot meer rechtvaardige sociaal
economische verhoudingen te komen 
en daarmee de infra-struktuur op te 
bouwen van de internationale rechtsor
de van de toekomst. Nederland dient 
zich daarom zonder voorbehoud te 
stellen achter de voorstellen van de 
commissie-Tinbergen voor het Tweede 
Ontwikkelingsdecennium (1971-1980). 
Dit houdt in, dat met name gestreefd 
dient te worden naar : 
a. een herstrukturering van de we

reldeconomie overeenkomstig de 
beginselen van een meer rationale 
arbeidsverdeling; 

b. het verstrekken van ontwikkelings
fondsen op basis van de bestedings
mogelijkheden in de ontwikkelings
landen, zoals met name aangetoond 
door de Verenigde Naties; 

c. het nauwer betrekken van de bur
gers bij de ontwikkelingssamenwer
king door een aktief voorlichtings-
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beleid en een grotere inschakeling 
1, van gemeenten en partikuliere 

niet-kommercH!le organisaties. 
Bovenstaande maatregelen leiden voor 
de komende regeringsperiode tot de 
volgende beleidsprioriteiten : 
4.17 
Het beleid inzake de ontwikkelingssa
menwerking dient een zelfstandige 

'plaats te gaan innemen naast het bui
tenlands beleid. De Minister voor Ont
wikkelingssamenwerking dient daar
voor te beschikken over een eigen be
groting. Om een effektief beleid inza
ke de ontwikkelingssamenwerking te 
kunnen voeren zal het nodig zijn om de 
Minister voor Ontwikkelingssamen
werking binnen het kabinet te belasten 
met de primaire verantwoordelijkheid 
voor het UNCTAD-beleid (nu onder E
conomische Zaken), het Wereldbank
beleid (nu onder FinancH!n), het voed
selhulpbeleid (nu onder landbouw) en 

! het EEG-ontwikkelingsbeleid (nu onder 
Buitenlandse Zaken). Gezien het ka
rakter van Suriname en de Nederland
Be Antillen als ontwikkelingsgebieden 
en het feit dat gestreefd moet worden 
naar hun politieke en ekonomische on
afhankelijkheid t. o. v. Nederland, 
dient de Minister voor Ontwikkelings
samenwerking met de primaire ver
antwoordelijkheid voor het beleid inza
ke deze overzeese gebieden te worden 
bela st. 
4.18. 
Openstellen van de EEG-markt voor 
de industrH!le exportprodukten en 
halffabrikaten, verwerkte landbouw
produkten hierbij inbegrepen, uit de 
ontwikkelingslanden via deelname aan 
een algemeen, niet wederkerig prefe
rentiestelsel. 
4.19. 
Instellen van een inspraakprocedure 
voor de ontwikkelingslanden bij de be
paling van het EEG-landbouwbeleid. 
Met name bij de bepaling van de om
vang en samenstelling van de land
bouwproduktie van de EEG, alsmede 
van het markt- en prijsbeleid, dient 
de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de VN (FAO) in de gelegenheid te 
worden gesteld de betreffende verga
deringen van de Europese Minister
raad bij te wonen en zowel daar als in 
openbare hearings in het Europese 
Parlement haar reaktie op de betref
fende voorstellen kenbaar te maken. 
4. 20. 
Op korte termijn indienen van voor
stellen in EEG-verband tot integrale 
uitvoering van de herstrukturerings
voorstellen van de commissie Tinber
gen door de Europese Gemeenschap. 
Zo zal er ondermeer moeten worden 
aangedrongen op een geleidelijke pro
duktiebeperking van bietsuiker in de 
EEG-lidstaten. Garanderen van een 
geleidelijk toenemend aandeel van de 
ontwikkelingslanden in de EEG-markt 
voor landbouwprodukten. 
4.21. 
Vooruitlopend op het realiseren van een 
internationaal lastenverdelingssysteem, 
waarbij ontwikkelingsfondsen op basis 
van de bestedingsmogelijkheden, zoals 
met name aangetoond door de V. N., 
worden verstrekt: De Nederlandse pu
blieke hulpverlening opvoeren tot 1% 
van het bruto nationaal produkt in 1975. 
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4,22. 
Verhogen van de kwaliteit van de hulp
verlening door middel van: 
a. het in de toekomst uitsluitend ver

strekken van schenkingen en rente
loze leningen; 

b. het verlenen van ongebonden hulp, 
liefst via internationale afspraak, 
maar desnoods op eigen initiatief; 

c. het. inpassen van de Nederlandse 
hulpverlening in de gezamenlijke 
internationaJe hulpverlening (con
sortia en consulatieve groepen) per 
land onder Ieiding van Wereldbank 
of het United National Development 
Programma. 

d. het kwijtschelden c. q. consolideren 
van schulden van ontwikkelingslan
den, die in grote schuldenlast ver
keren. 

4.23. 
Nederland dient in samenwerking met 
andere Ianden het voor stel te lanceren 
tot instellen van een groep van hoogge
kwalificeerde deskundigen voor de uit
werking van aanbevelingen voor een in
ternationaal belastingstelsel. Deze 
groep zou zich, uitgaande van de door 
de VN aangetoonde bestedingsmoge
lijkheden in de ontwikkelingslanden, 
moeten uitspreken over een rechtvaar
diger verdeling van de lasten over de 
geihdustrialiseerde landen dan thans 
geboden wordt door de 1% verdeelsleu
tel. Vooral zou deze groep zich ech
ter moeten uitspreken over een meer 
objektief-rationeel en minder politiek
ideologisch gerichte verdeling van de 
beschikbare hulpfondsen tussen de ont
wikkeling slanden. 
4.24. 
Gezien de gekompliceerdheid van het 
ontwikkelingsvraagstuk pleit D'66 
voor de permanente evaluatie van het 
Nederlandse beleid inzake ontwikke
lingssamenwerking en voor beter ge
coBrdineerde Nederlandse research
aktiviteiten ten aanzien van het ontwik
kelingsvraagstuk. Onder evaluatie 
wordt ver staan : 
a. kontrole op de doelmatigheid van de 

uitvoering; 
b. toetsing van de bereikte resultaten 

aan de gewenste doelstellingen; 
c. het formuleren van nieuwe beleids

adviezen en doelstellingen op grond 
van de uitkomsten van het onder
zoek. 

Permanente evaluatie van het Neder
landse beleid inzake ontwikkelingssa
menwerking dient te geschieden door 
een evaluatieteam, samengesteld o. a. 
uit vertegenwoordigers van de ver
schillende universitaire instituten op 
het gebied van ontwikkelingssamenwer
king, of door een afzonderlijk evalu
atie-instituut, dat organisatorisch 
wordt toegevoegd aan Mn van de Ne
derlandse universiteiten of hogescho
len. 
Tussen het evaluatieteam (instituut) 
en de Nationale Adviesraad inzake 
Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde 
landen zal een taakverdeling moeten 
worden aangebracht, waarbij het re
searchkarakter van de werkzaamheden 
van het permanent evaluatieteam (in
stituut) tegenover de meer algemeen 
adviserende funktie van de Nationale 
Adviesraad als uitgangspunt zal moe
ten dienen. 
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4.25. 
De hulpverlening aan Suriname en de 
Nederlandse Antillen dient volledig te 
worden ingepast in een regeling op 
middellange termijn (5 ;110 jaar), ge
richt op het bereiken van politieke en 
economische onafhankelijkheid door 
deze overzeese gebieden. Daarnaast 
dienen zo spoedig mogelijk : 
a. de bestedingsmogelijkheden van de

ze gebieden door de Wereldbank te 
worden vastgesteld; 

b. de Nederlandse hulpverlening aan 
deze gebieden door het onder 4. 26. 
genoemde evaluatieteam (instituut) 
kritisch te worden onderzocht. 

4.26. 
Vestigingen van het Nederlandse be
drijfsleven in arme landen bij voor
keur in samenwerking met lokale on
dernemers in de vorm van "joint ven
tures" kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren tot de gewenste versnelling 
van de economische en sociale ontwik
keling. Overheidssteun daarbij, bv. 
ter tegemoetkoming aan risico's en 
kosten, mag aileen verstrekt worden 
als de belangen van het betrokken ont
wikkelingsland daarmee rechtstreeks 
gediend zijn. 
In de struktuur van de zojuist opge
richte Financieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanderr (FMO) is dit 
thans onvoldoende gewaarborgd. Om 
dit te veranderen is het noodzakelijk 
om de 3 regeringsvertegenwoordigers 
in de goedkeuringscommissie alle 
drie door de Minister voor Ontwikke
lingssamenwerking te laten benoemen 
(nu worden door Financien, Economi
sche Zaken en Ontwikkelingssamen
werking ieder 1 vertegenwoordiger 
benoemd). Bovendien dient deze goed
keuringscommissie zich verplicht te 
laten adViseren door het permanent 
evaiuatieteam (instituut) (zie 4. 26). 
All~~n wanneer de financiele steun uit 
het FMO-programma aan goedgekeurde 
projekten plaats vindt in de vorm van 
giften of leningen tegen "zachte" voor
waarden mag deze ten laste van het 
ontwikkelingsbudget worden gebracht. 
Eventuele financiele steun via dit pro
gramma tegen commercH!le of bijna 
commercil:!le voorwaarden behoeft 
evenwel in principe niet te worden uit
gesloten. Deze kan echter nimmer tot 
de ontwikkelingshulp worden gerekend. 
4.27. 

/Teneinde de ontwikkelingssamenwer-
&· king dichter bij de burgers te brengen, 

L' dient aan de gemeenten de gelegenheid 
te worden geboden uit eigen inkomsten 
een bepaalde bijdrage van de gemeen-
telijke begroting voor ontwikkelingssa
menwerking te bestemmen. Bovendien 
dient op nationaal niveau een gedeelte 
van de belastingen op luxe-goederen 

\(auto's, vliegtuigen, radio's, televi
'!i!ies, ijskasten) expliciet voor doelein
den van ontwikkelingssamenwerking te 
worden gereserveerd. 
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HOOFDSTUKV 
VREDE EN VEILIGHEID 

Paragraaf 1. BUITENLANDSE POL. 

De centrale principes, die de Neder
landse buitenlandse politiek dienen te 
beheersen zijn: 
de erkenning van de fundamentele 
rechten van de mens, de intensive ring 
van de internationale samenwerking 
en de realisering van een rechtvaardige 
welvaartsverdeling in de werled. 
Het gaat er om om met behulp van de
ze principes oplossingen te vinden 
voor de grote opgaven van deze tijd: 
a. de emancipatie van driekwart van 

de wereldbevolking (zie hoofdstuk 
IV, paragraaf 2. ) . 

b. aanzienlijke versterking van de Ver
enigde Naties 

c. versnelling van de politieke inte
gratie in West-Europa 

d. een evenwichtige ontspanning in de 
Oost-West-tegenstellingen. 

Om aan deze opgaven tegemoet te ko
men weast D166 een buitenlands be
leid dat gericht is op een radikale 
doorbreking van verouderde uitgangs
punten en denkpatronen. Dit betekent 
vooral dat de nieuwe buitenlandse po
litiek minder dan tot dusverre geba
seerd zal moeten zijn op de beharti
ging van eng-nationale belangen in het 
buitenland en meer zal moeten zijn af
gestemd op het perspektief van een 
rechtvaardige internationale samenle-
ving. 

Het streven naar een begin van een 
rechtvaardige internationale samenle
ving mag niet beperkt blijven tot een 
hobby van specialisten, maar zal ge
zien de noodzaak tot ingrijpende 
struktuurveranderingen door brede 
kringen van de bevolking moeten wor
den ondersteund. Via een aktief voor
lichtingsbeleid zal de burger nauwer 
bij de vorming van het buitenlandse be
leid kunnen worden betrokken. Door 
middel van openbare hoorzittingen 
(hearings) waar zowel partikuliere 
burgers als (hoge) ambtenaren kunnen 
worden gehoord, dient de parlemen
taire kontrole op het buitenlands be
leid te worden versterkt. Uit het bo
venstaande vloeien voor de komende 
vier jaar (1971-1975) de volgende be
leidsprioriteiten voort : 

Versterking van de Verenigde Naties 

Er mag niet worden berust in de huidi
ge toestand van internationale anar
chie en machteloosheid van de V. N. 
De grote problemen van deze tijd (de 
bewapeningswedloop, de armoede, de 
bevolkingsexplosie en de milieuvervui
ling) kunnen niet zonder intensieve sa
menwerking van aile volken worden 
opgelost. Een versterking van het ge
hele V. N. -stelsel moet op korte ter
mijn worden verwezenlijkt, v66r de 
problemen uit de hand lopen. 
5.1. 
D'66 heeft de stellige indruk dat het 
Nederlandse beleid inzake de V. N. 
sterk geaktiveerd moet worden. Voor 
de komende kabinetsperiode zal daar-
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om een staatssekretaris voor de Ver
enigde Naties en Vredesvraagstukken 
op het Departement van Buitenlandse 
Zaken met de voorbereiding en uitvoe
ring van dit beleid moeten worden be
last. Deze staatssekretaris moet zich 
speciaal richten op de buitenlands-po
litieke ontwikkelingen op lange ter
mijn. 
5. 2. 
Het lidmaatschap van de Veiligheids
raad dient te worden aangepast aan de 
reele machtsverhoudingen. De Volks
republiek China dient de zetel van de 
Republiek China (Formosa) te gaan be
zetten. In het uiterste geval dient dit 
te gaan ten koste van het V. N. -lid
maatschap van Formosa. Zo spoedig 
mogelijk moet getracht worden door 
een ''package-deal" ineens de toelating 
van Noord- en Zuid-Vietnam, Noord
en Zuid-Korea, de beide Duitslanden 
en de beide China's te regelen. 
De toepassing van het veto-recht moet 
worden beperkt en geheel worden af
geschaft voor agendapun~en onder 
hoofdstuk VI van het Handvest "Vreed
zame Beslechting van Geschillen". 
5.3. 
Een V. N. -vredesmacht moet worden 
geschapen die zowel voor dwangakties 
als vredesoperaties kan worden inge
zet. Een permanent detachement dient 
onder direkt bevel van de Sekretaris
Generaal te staan, en een grotere pa
rate strijdmacht onder voortdurend 
bevel van de Veiligheidsraad. Tenslot
te dienen middelgrote landen nog een 
extra aantal eenheden ter beschikking 
van de Veiligheidsraad te houden. 
5.4. 
Aanzienlijke uitbreiding van de aktivi
teiten van de V. N. -organisaties op het 
terrein van bevolkingspolitiek zal in 
het Nederlandse beleid hoge prioriteit 
moeten krijgen. Doelstelling dient te 
zijn dat in 1980 voor tenminste de 
helft van de wereldbevolking facilitei
ten op het gebied van sexuele voor
lichting en voorbehoedsmiddelen be
schikbaar zijn onder eerbiediging van 
het recht van ieder land zijn eigen be
volkingspolitiek te bepalen. (Zie het 
rapport van de Cie-Tinbergen voor 
1970-1980). Nederland dient zijri bij
drage aan deze aktiviteiten te verveel
voudigen tot een bedrag van 50-100 
miljoen gulden in 1975. Deze bijdrage 
dient te worden ver strekt binnen het 
kader van de ontwikkelingssamenwer
king. 
Motivering: 
Wat voor Nederland geldt (zie hoofd
stuk II, paragraaf 4. Bevolkingspoli
tiek) geldt op mondiaal niveau inver
sterkte mate : Het is een belang van 
alle volkeren op aarde ervoor te zor
gen dat de wereld niet door overbevol
king onleefbaar wordt. Het Nederland
se beleid met betrekking tot een mon
diale aanpak van de bevolkingsproble
matiek is in vergelijking met het be
leid van vele andere landen (Skandina
vische landen, Verenigde Staten en 
Canada) veel te passief en terughou
dend geweest. 
5.5. 
Een V. N. -organisatie ter beveiliging 
van het natuurlijk milieu behoort te 
worden opgericht en grote verordende 
bevoegdheden te krijgen om het mis-
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bruik, de vervuiling en de verspilling 
van de natuur tegen te gaan. 
5. 6. 
Een vredesfonds moet worden opge
richt waaruit militaire V. N. -opera
ties kunnen worden bekostigd. Dit 
fonds dient te worden gevoed uit vrij
willige bijdragen en verplichte kontri
buties, waarvan de hoogte o. a. be
paald wordt door nationale defensie
uitgaven. Permanente leden van de 
Veiligheidsraad met veto-recht beho
ren een hoge minimumkontributie te 
leveren. Voorts kunnen opbrengsten 
van de exploitatie van zee- en ruimte
rijkdommen inde vorm van royalties 
aan het fonds ten goede komen. 
5. 7. 
Er dient een Hoge Commissaris voor 
de Rechten van de Mens te worden aan
gesteld met de bevoegdheid zelfstandig 
over de handhaving van de mensen
rechten in de lidstaten te rapporteren 
en de rol van internationaal ombuds
man te spelen. Bovendien moetEm wor
den opgericht : ~~n mondiaal en ver
scheidene regionale gerechtshoven 
voor de Rechten van de Mens, met op 
den duur bevoegdheden analoog aan het 
Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens. 
5. 8. 
Aan de bestaande verdragen met be
trekking tot de Rechten van de Mens 
dienen een verdrag inzake vrijheid van 
informatieverstrekking en -verkrij
ging alsmede een verdrag dat de rech
ten van de mens, die een bepaalde 
staat gelden, ook van toepassing ver
klaart op vreemdelingen in die staat, 
te worden toegevoegd. 

Versnelling van de West-Europese in
tegratie. 

Hierboven spraken wij over de inter
nationale anarchie van staten, welke 
kenmerkend is voor de huidige inter
nationale verhoudingen op mondiaal ni-

1 

veau. Maar zelfs op het veel beperk- ' 
tere West-Europese vlak is het on
danks 13 jaar Europese gemeenschap
pen nog niet mogelijk gebleken de ver
ouderde nationale strukturen aan te 
passen aan de eisen welke de schaal...; 
vergroting in de internationale samen
werking met zich meebrengen. De ge-
volgen zijn niet uitgebleven : over- , 
schotten van een onekonomische Euro
pese landbouw, die gedumpt worden · 
op de wereldmarkt ten koste van de 
vaak goedkoper producerende ontwik
kelingslanden; ernstige monetaire cri
ses in Engeland (1967), Frankrijk 
(1969) en West-Duitsland (1969); ge
paard gaande met wilde spekulatiegol
ven; geen parlementaire kontrole op 
het uitgavenbeleid van de Europese 
Gemeenschappen; een steriele samen-. 'I 

werking op het gebied van buitenlandse 
politiek en defensie; en een toenemen- 1 

de vervuiling van het Europees milieu. 
5. 9. 
Uitbouw van de Europese Gemeen
schappelijke Markt tot een ekonomi- : 
sche en monetaire unie, welke in 1980 
dient te zijn voltooid. 
5.10. 
Het supra-nationale karakter van de 
Gemeenschappen moet worden ver
sterkt. Het zgn. Akkoord van Luxem-
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burg van 1966 dient ongedaan te worden 
gemaakt : de Europese Ministerraad 
dient de in het Verdrag van Romevoor
ziene procedure van beslissing bij 
meerderheid van stemmen toe te pas
sen en de onafhankelijke positie van 
de Europese Commissie moet worden 
erkend. 
5.11. 
Het demokratische karakter van de 
Gemeenschappen moet worden ver
sterkt. Volledige budgettaire en wet
gevende bevoegdheden voor het Euro
pees Parlement; uitbreiding van het 
terrein van het Europees Parlement 
tot de buitenlandse politiek en defen
sie. Het Europees Parlement dient di
rekt te worden verkozen. Om uit de 
reeds jarenlang bestaande impasse te 
komen zullen zij nog niet op Europees 
niveau worden gehouden. 
Benoeming van de Europese Commis
sie door het Europees Parlement. 
5.12. 
Uitbreiding van de Gemeenschappen 
met de kandidaat-leden Engeland, 
Noorwegen, Denemarken en lerland. 
5.13. 
Voorstellen indienen tot wijziging van 
de Verdragen van de Europese Ge
meenschappen, waarbij de bevoegdhe
den van de Gemeenschappen worden 
uitgebreid tot het terrein van ruimte
lijke ordening en milieubeheer en het 
terrein van de mondiale ontwikkelings
samenwerking. Uitbreiding van de Eu
ropese Commissie zal hiertoe wellicht 
noodzakelijk blijken. 
5.14 
Afwijzing van een afzonderlijke Euro
pese kernmacht. Spoedige afsluiting 
van een overeenkomst tussen Euratom 

' en de Internationale Atoomgemeen
schappen te Wenen m. b. t. de kontrole 
op de naleving van de non-proliferatie
over·eenkomst door de EEG-staten. 
5.15. 
Vorming van een Europese groep bin
nen de NAVO, bestaande uit de Ianden 
van de uitgebreide Gemeenschappen, 
voor de bevordering van een Europese 
samenwerking inzake konventionele de
fensie en het verkrijgen van grotere 
inspraak in de aanwending van het A
merikaanse kernwapen, voorzover het 
de verdediging van Europa betreft. 
5.16. 
Totstandbrenging van een gemeenschap
pelijk Europees beleid inzake wapen
ontwikkeling, produktie en -aankoop. 

Ontspanning in de Oost-West-verhou-
dlng 

De Oost-West tegenstelling frustreert 
het verlangen naar politieke zelfstan
dlgheid in Oost- en West-Europa door 
de bestaande verdeling van in·lloeds
sferen als gevolg van het nucleaire 
machtsevenwicht tussen de Verenigde 
staten en de Sowjet-Unie. Het Neder
landse beleid dient gericht te zijn op 
de totstandkoming van een Europees 
Veiligheidssysteem, waarin procedu
res zijn ingebouwd voor politieke kon
sultatie en de vreedzame beslechting 
van geschillen. Zolang dit systeem 
nog niet tot stand is gekomen, kan de 
NAVO nog niet worden gemist. Tege
lijk met de voorbereiding van de tot
standbrenging van een Europees Vei-
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ligheidssysteem dient te worden ge
streefd naar een evenwichtige vermin
dering van strijdkrachten tussen NA VO
en Warschau-pact, zo nodig via een 
uitvoering in een aanta1 achtereenvo1-
gende fasen. 
5.17. 
Instelling van een Permanent Orgaan 
van Overleg ter voorbereiding van een 
Europese Veiligheidsconferentie. In 
dit Permanent Orgaan hebben zitting 
aile toekomstige deelnemers aan een 
Europese Veiligheidsconferentie, 
d. w. z. met inbegrip van de Verenig
de Staten, Canada, de Sowjet-Unie en 
de DDR. 
5.18. 
Zelfstandig en via internationale orga
nisatie druk uitoefenen op Griekenland 
en Portugal om de demokratie te her
stellen, resp. in te voeren. Onmiddel
lijke stopzetting van wapenleveranties 
van de NA VO-landen aan Portugal en 
Griekenland. De associatie van Grie
kenland bij de EEG blijven verhinde
ren. 
5.19a ~ 
Erkenning door Nederl$1.ll'('f van de 
Oder-Neisse grens. . .e-n de DDR. Aan
dringen op een-b'evredigende regeling 
voor Wes_p.~rlijn. 1_ Ju . ~'- U. 
5.19b .· -rcJ.C: a .._,_d ~· 
Alternatief : Erke.nning door Neder-~ 
land van de DDR; zodra een bevredi- • 
gende regeling voor West-Berlijn is 
getroffen, en in nauw overleg met de 
Regering-Brandt. tfi-'-.. ~J. 

Het Midden-Oosten 

5. 20. 
Daar de verschillende partijen in het 
konflikt (Israel, Palestijnen, de Ara
bische Staten) ieder voor zich rechten 
en aanspraken hebben, moet gestreefd 
worden naar een oplossing zonder een 
militaire overwinning door ~~n der 
partijen. De Arabische staten dienen 
Israel als soevereine staat van haar 
inwoners de jure te erkennen; ander
zijds moeten de Palestijnen in de ge
legenheid worden gesteld hun zelfbe
schikkingsrecht te realiseren. De Pa
lestijnse vluchtelingen moeten het 
recht verkrijgen te kiezen uit kompen
satie of terugkeer naar hun vroegere 
woongebieden. De uiteindelijk vast te 
stellen grenzen dienen het resultaat te 
zijn van de onderhandelingen tussen 
de partijen in het konflikt; eenzijdige 
wijzigingen van de status en de volken
rechtelijke positie van de sedert 1967 
bezette gebieden dienen te worden ver
oordeeld. 

Bevrijdingsbewegingen 

5. 21. 
Het principe van erkenning van de 
rechten van de mens brengt met zin 
mee dat Nederland politieke en huma
nitaire steun gaat verlenen aan bevrij
dingsbewegingen in de Portugese kolo
nien in Afrika (Mozambique, Angola 
en Portugees Guinee) en aan bevrij
dingsbewegingen in Zuid-Afrika en 
Rhodesie. Er is hier immers sprake 
van gewelddadige onderdrukking door 
een koloniale overheerser in flagrante 
strijd met de rechten van de mens, de 
beginselen van het Handvest van de 
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VN en vele resoluties van de Algeme
ne Vergadering. Deze onder steuning 
dient zo veel mogelijk te worden ge
coordineerd met de steun van andere, 
gelijkgerichte Ianden (o. a. de Skandi
navische Ianden, Tanzania en Zambia). 
5. 22. 
Nederland dient samen met andere ge
lijkgerichte Ianden grote pressie uit 
te oefenen op Engeland en Frankrijk 
om de wapenleveranties aan Zuid-Afri
ka onmiddellijk stop te zetten. 

Paragraaf 2 DEFENSIE 

Het is zowel voor de Verenigde Staten 
als voor de Sowjet-Unie van groot be
lang, niet in of door Europa in cen 
groot gewapend konflikt verzeild te ra
ken. Als gevolg daarvan moet naar on
ze mening in Europa niet de nadruk 
liggen op verdediging door middel van 
grote legers bestemd voor een oor
logssituatie van lange duur, maar op 
de beheersing van zich mogelijk voor
doende krisis omstandigheden in Euro
pa of het beheersen van gewapende 
konflikten van beperkte omvang. In 
dit beeld zijn de strijdkrachten slechts 
een instrument voor de politieke en di
plomatieke beheersing van krises. 
Het is onwaarschijnlijk, dat de strategic 
van de Sowjet-Unie is gericht op een 
massale militaire aanval op West-Eu
ropa. lmmers, hiermee zou deze de 
vernietiging met kernwapens door de 
Verenigde Staten over zich afroepen. 
De Sowjet-strategie lijkt in de eerste 
plaats gericht op bestrijding van West
Europa met politieke middelen zoals 
propaganda en diplomatieke druk en 
op het politiek isoleren en van hun 
bondgenoten scheiden van volken, zo
dat deze zich bedreigd en zwak zullen 
voelen. De Sowjet-strijdkrachten be
zitten een grote stootkracht: Deze zal 
men echter slechts dan op het spel zet
ten, wanneer zulks onvermijdelijk is 
of wanneer sukses tevoren verzekerd 
is (Hongarije en Tsjechoslowakije). 
De strijdkrachten lijken voor de Sow
jet-Unie voornamelijk een instrument 
van politieke dreiging en van consoli
datie van de eigen machtssfeer. 
Wat de Verenigde Staten betreft wordt 
het steeds duidelijker, dat men steeds 
minder begint te voelen voor de weinig 
populaire rol van politieagent van de 
wereld. Buitendien begint men het in 
de Verenigde Staten steeds kwalijker 
te vinden dat West-Europa zich veilig 
en welvarend waant, dankzij de Ameri
kaanse militaire inspanningen. Steeds 
meer zal men wensen de Sowjet-Rus
sische expansiedrang af te dammen 
door middel van strijdkrachten van de 
bondgenoten in het betreffende gebied. 
Het is echter zeer de vraag of een 
zware afdamming met konventionele 
strijdkrachten, binnen de sterk veran
derde strategische opvattingen en om
standigheden, wei de aangepaste ver
dedigingswijze is. Immers, de kans op 
militaire agressie gericht tegen West
Europa en op grote schaal uitgevoerd 
is uiterst gering en West-Europa heeft 
geen enkel belang bij een oorlog op gro
te schaal, waar het zelf slagveld zal 
zijn. 
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Het is even onwaarschijnlijk, dat een 
eigen Europese kernmacht, van welke 
omvang dan ook, een bijdrage kan le
veren aan een aangepaste verdedi
gingswijze. Voor Europa, gelegen tus
sen de beide atoomgrootmachten, is 
er veel eerder een taak weggelegd bij 
het beheersen van krisissituaties, om
dat het voor Europa van levensbelang 
is te verhinderen dat er een groot ge
wapend konflikt ontstaat. Deze strate
gie van de beheersing van een krisis 
is slechts bestaanbaar binnen het we
derzijdse evenwicht aan vernietigings
middelen, waardoor een gewapend 
konflikt van grote omvang op het Eu
ropese vaste land zeer onwaarschijn
lijk wordt. 
Nederland besteedt naar verhouding 
veel geld aan een omvangrijke verde
digingsapparaat, dat nog te veel is op
gebouwd alsof de Nederlandse krijgs
macht ooit nog zelfstandig zou moeten 
optreden. Van de mogelijkheden om in 
overleg met de bondgenoten in de 
NA VO te komen tot specialisatie op 
deeltaken, of samenwerking in de op
leiding en bevelvoering is onvoldoende 
gebruik gemaakt. 
Gezien het voorgaande zou de Neder
landse regering naar de mening van 
D166 kontakt moeten opnemen met 
haar NA VO-bondgenoten om te komen 
tot een aanpassing van de Nederlandse 
verdedigingsbijdrage aan de nieuwe 
politieke en strategische situatie. 
Hierbij zouden de volgende uitgangs
punten moeten worden gehanteerd. 
5.23. 
In het kader van de krisisbeheersing 
past niet meer de verdediging van een 
vak van 120 x 170 km in Duitsland, 
maar snelle parate troepen-eenheden 
d' "l overallangs de oostgrens van 
West-Europa ingezet kunnen worden 
voor het voorkomen en beperken van 
krises. Een nauwe samenwerking tus
sen Ieger en luchtmacht, bv. door het 
instellen van ~~n commando. De Iucht
macht dient er vooral op gericht te 
zijn, de bewegelijkheid en onmiddel
lijke inzetbaarheid van de grondtroe
pen mogelijk te maken. De thans ge
hanteerde financiiHe verdeelsleutel 
tussen de krijgsmachtonderdelen moet 
worden afgeschaft, waarbij een groter 
deel van onze verdedigingsbijdrage zal 
moeten worden besteed aan de Iucht
macht. 
5.24. 
De landmacht zou moeten bestaan uit 
een beperkt aantal volledig bemande, 
goed uitgeruste en geoefende, geme
chaniseerde, parate brigades en de 
daarbij behorende ondersteuningseen
heden aan tanks en gemotoriseerde ar
tillerie. De mobilisatie divisie (5e 
div. ) moet worden opgeheven. Deze 
divisie is bestemd voor optreden bij 
een oorlog op grote schaal op het vas
te land van West-Europa, en past dus 
niet meer in een verdedigingsopzet 
voor krisesbeheersing. Buitendien: 
een landmacht volgens moderne opzet 
veronder stelt goed geoefende en gemo
tiveerde troepen en geen slecht geoe
fende, niet gemotiveerde burgers in 
uniform. Daartoe dienen de Neder
landse strijdkrachten op den duur ge
heel te worden opgebouwd uit vrijwil-
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lig dienend per soneel. 
5.25. 
De luchtmacht dient er vooral op ge
richt te zijn, de bewegelijkheid en on
middellijke inzetbaarheid van de 
grondtroepen mogelijk te maken. Dat 
kan gebeuren door het handhaven van 
een overwicht in het luchtruim hoven 
de grondtroepen, dan wei door het 
rechtstreeks geven van steun aan de 
grondtroepen, dan wei door het verle
nen van transportdiensten aan de 
grondtroepen. Het zou aanbeveling 
verdienen indien de Nederlandse Iucht
macht zich op ~~n van deze taken zou 
concentreren. D'66 dringt er daarom 
op aan dat geen beslissingen worden 
genomen over het aanschaffen van 
nieuwe vliegtuigen, voordat er duide
lijkheid is verschaft omtrent de taak
stelling van de Koninklijke Lucht
macht. In ieder geval zou de opzet van 
de luchtmacht in vier afzonderlijke 
commando's moeten worden gesaneerd. 

Koninklijke Marine 

5. 26. 
De Koninklijke Marine heeft als voor
naamste operatieterrein het zeegebied 
van het oostelijk deel van de Atlanti
sche Oceaan, het Kanaal en de Noord
zee. In de taakstelling zal met name 
de onderzeebootbestrijding centraal 
moeten staan, alsmede de luchtverde
diging in de vorm van raketten en 
snelvurend geschut. Tenslotte zal een 
belangrijk deel van de inspanning ge
richt blijven op mijnenbestrijding. De
ze taken vereisen een kwalitatief hoog 
uitgeruste vloot, bestaande uit onder
zeebootjagers, fregatten, mijnenbe
strijdingsgroepen en maritieme pa
trouille vliegtuigen. De beide kruisers 
dienen te worden opgegeven. 
5. 27. 
In het kader van de krisesbeheersing 
past het niet dat Nederlandse strijd
krachten zijn uitgerust met kernwa
pens. Daartoe dienen de batterijen 
Honest John raketten en de zgn. slag
squadrons te worden afgeschaft. 
5. 28. 
Onafhahkelijk van het resultaat van 
het over leg in NA VO-verband tot aan
passing van de Nederlandse verdedi
~sbijdrage op de bovengenoemde 
punten kunnen nu reeds zelfstandig de 
volgende maatregelen worden doorge
voerd: 
Het teweegbrengen van grondige her
strukturering binnen het defensieappa
raat, gericht op een aanzienlijke ver
hoging van de doelmatigheid in de sek
tor die buiten de operationele eenheden 
is gelegen. Hiertoe dient/dienen: 
- in de sektoren waar de huidige 

struktuur leidt tot duplicering/tri
plicering, samenvoeging van dien
sten te worden nagestreefd (o. m. 
de medische, sociale, aanschaf
fingsdiensten); 

- niet essentii!le taken te worden af
geschaft (bijv. de territoriale ver
dediging, het uit de vaart nemen 
van kruisers en het geven van meer 
zinvolle taken aan de mariniers). 

5. 29. 
Als uitvloeisel van de wenselijkheid 
om de Nederlandse strijdmacht uit
sluitend te doen bestaan uit vrijwillig 
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dienend personeel, dient een studie in 
gang te worden gezet ter voorberei
ding van de realisering van een vrij
willigerskrijgsmacht. 
5. 30. 
De wedde van dienstplichtige militai
ren dient te worden gelijk getrokken 
met die van vrijwillig dienende mili
tairen. 
5. 31. 
Het stelsel van regels en beperkingen 
betreffende de rechten en vrijheden 
van de Nederlandse militair is verou
derd. De militaire discipline moet 
worden gezien als een vorm van nor
male bedrijfsdiscipline. Dat wil voor
al zeggen: 
a. dat deze discipline zo min mogelijk 

van toepassing moet zijn, wanneer 
de militair zich niet in een militai
re werk/oefensituatie bevindt. 

b. het systeem dat "meerderen en 
minderen" streng gescheiden houdt 
binnen de militaire gemeenschap 
waar zij samen moeten wonen en 
werken, moet worden afgebouwd. 

c. de strafrechtspraak over militairen 
moet worden uitgeoefend door onaf
hankelijke rechters, deel uitmakend 
van de gewone rechterlijke macht. 
Vrijheidsbeperking als disciplinaire 
maatregel acht D166 niet toelaat
baar. 

d. de groetplicht dient te worden afge-
schaft. 

Er dient daarom een staatskommissie 
te worden ingesteld, welke op korte 
termijn voorstellen moet doen tot her
ziening van de rechtspositie van de mi
litair en tot demokratisering van de 
krijgsmacht. 

In het bovenstaande is in de eerste 
plaats gepleit voor een aanpassing van 
de Nederlandse verdedigingsbijdrage 
aan de NA VO welke afgestemd dient te 
zijn op de taak van krisisbeheersing. 
Als tweede voorwaarde om tot een ver• 
dediging in moderne opzet te komen is 
gewezen op de noodzaak van een gron
dige herstrukturering van het defen
sie-apparaat, gericht op het teweeg
brengen van een sterk verhoogde doel
matigheid. D166 kiest daarmee voor 
een kleinere krijgsmacht van hoge 
kwaliteit hoven een grotere krijgs
macht van geringe kwaliteit. 
5.32. 
Het ombouwen van het bestaande appa
raat tot een krijgsmacht naar moder
ne inzichten zal in de uitvoeringsfase 
kostenverhogend werken, maar later 
tot grote besparingen kunnen leiden. 
In verband hiermee kiest D166 voor 
een handhaving van de defensie-uitga
ven in de jaren 1972 t/m 1975 op het 
relatieve niveau van 3, 6% van het na
tionaal inkomen, waarbij de extra vrij
komende bedragen in absolute zin die
nen te worden aangewend voor het om
bouwen van de Nederlandse krijgs
macht, zoals hierboven beschreven. 

HOOFDSTUK VI 
DEPARTEMENTALE 
REORGANISA TIE 

In het Beleidsplan wordt een poging 
gedaan om een begin te maken met 
een ander uitgangspunt voor beleid. 
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Een beleid dat niet aileen maar be
staat uit de behartiging van een aan
tal willekeurige geschematiseerde 
zaken, maar dat doelbewust gericht 
wordt op die problemen, die nieuw 
zijn voor de westerse welvaartssa
menleving en die de kernproblemen 
van de nabije toekomst zijn. Die 
nieuwe kernproblemen zijn, zoals 
reeds in de inleiding genoemd: 
a) het probleem van de omkrikking 

van de gesloten samenleving naar 
een open samenleving; 

b) het: probleem van de leefbaarheid, 
met name ten opzichte van onze 
economic; 

c) het probleem van de besturing 
van de technologic. 

Als we de huidige departementale in
deling (van geschematiseerde zaken) 
vertikaal noemen, dan kunnen we I zeggen dat die 3 nieuwe kernproble-

1 men horizontaal dwars door alle de-

l partementen heenlopen. Als gevolg 
daarvan krijgen ze geen georgani-

·. seerde en doelgerichte aanpak. Om 
dit laatste te bewerkstelligen zal ook 
wat de departementale samenstelling 
van het kabinet betreft een begin 
moeten worden gemaakt met een re
organisatie. 

Het meest wenselijke zou o. i. zijn, 
wanneer meteen begonnen zou kunnen 
worden met de vorming van een kern
kabinet van + 6 ll 7 ministers, die 
Ieder voor zich een verantwoordelijk
heid zouden dragen voor een samen
hang van een paar kernproblemen. In 
een waaier om deze kern-ministers 
been, zouden zich een aantal gewone 
ministers bevinden, die meer in het 
bijzonder belast zouden zijn met de 
zorg voor een bepaald departement, 
of sub-departement. Een dusdanige 
reorganisatie is echter zo ingrijpend 
dat ·het als een onhaalbare wens moet 
worden geacht voor de volgende ka
binetsperiode. 

A. 
Een eerste mogelijkheid, die meer 
als overgangsfase wenselijk zou zijn, 
zou liggen in de instandhouding van 
bet grootste deel van de bestaande 
vertikale organisatie, maar in het 
aanbrengen binnen het kabinet van 
een aantal horizontale lijnen, dwars 
daar doorheen. Dat zou kunnen door 
bijvoorbeeld een drietal ministers 
zonder portefeuille aan te stellen, 
betzij afzonderlijk, hetzij in relatie 
tot de Minister-President en zijn de
partement van Algemene Zaken. 

Te weten: 
een minister zonder portefeuille voor 
demokratisering 
een minister zonder portefeuille voor 
leefbaarheid 
een minister zonder protefeuille voor 
technologic. 

Het voordeel van deze oplossing zou 
zljn dat op een duidelijke wijze de er
kenning van deze kernproblemen, en 
de daarmee samenhangende nieuwe 
beleidsaanpak, gevisualiseerd zou 
worden. 

Een tweede voordeel is dat op deze 
wijze verzekerd is dat bij het mee
denken en meebeslissen in de 
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Ministerraad in ieder geval een paar 
mensen aanwezig zijn die voortdurend 
aandacht vragen voor deze kernpro
blemen en zich daarvoor verantwoor,
delijk voelen ten opzichte van de sa
menleving en het parlement in het 
bijzonder. In de omschrijving van hun 
taak, zoals deze wordt vastgesteld op 
de konstituerende vergadering van het 
kabinet, zal tot uitdrukking moeten 
komen dat zij vanuit hun verantwoor
delijkheid voorstellen kuiinen doen 
aan de Ministerraad en de Ministers 
afzonderlijk. Bovendien behoort daar
in te worden aangegeven voor welke 
gebieden hun medewerking is ver
eist bij voorstellen van beleid of wet
geving van de andere ministers. Men 
denke bijvoorbeeld aan wetten over 
demokratisering van de onderneming 
of van de universiteit die beide de 
handtekening van zo'n minister voor 
demokratisering zouden behoeven. 
Of aan een vestigingsvergunningvoor 
een grote industria, waarvoor :naast 
de handtekening van de Minister voar 
Economische Zaken die v-an de 
Minister voor Leefbaarheid is ver
eist. 

Een bezwaar dat tegen deze oplossing 
kan worden aangebracht is de tot nu 
toe nog altijd zwak gebleken positie 
van een minister zonder portefeuille, 
met name wanneer hij komt te staan 
tegenover een minister met wat men 
noemt een "zwaar" departement. 
Het is sterk de vraag of men dus op 
deze wijze verkrijgt wat men wil: een 
permanente en krachtige vertegen
woordiging van een kernprobleel"l in 
een totaal beleid en een effektieve 
horizontalisering, dwars door de de
partement heen, van een doelgericht 
beleid. 

B. 
· Daarom hebben wij naar een tweede 
mogelijkheid gezocht die voor 1971 
nog haalbaar moet worden geacht en 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt 
van ministers zonder portefeuille, 
maar van twee nieuwe departementen 
en een staatssecretaris die gedekt 
worden door bet gezicht van de 
Minister-President. Deze konstruktie, 
gekombineerd met de organisatorische 
herindeling van enkele andere departe
menten, zou dan bet volgende beeld 
opleveren: 

(Het lijkt gewenst om binnen D'66 en 
ook daarouiten zowel oplossing A als 
oplossing B in de komende periode in 
diskussie te houden). 

(ZIE SCHEMA OP PAGINA 38) 

Een enkele noot bij een enkel departe
ment: 

** 
De Minister-President zit in vier 
nieuw op te richten Raden binnen de 
Ministerraad. Drie daarvan hebben 
rechtstreeks betrekking op de genoem
de kernproblemen. Hij krijgt twee 
staatssecretarissen, waarvan een be
last wordt met alles wat samenhangt 
met de omkrikking van de gesloten 
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samenleving naar de open samen
leving. 

** 
De Minister van Ontwikkelingssamen
werking wordt tevens belast met de 
zorg voor de Koninkrijks aangelegen
heden. Bovendien is hij een van de 
twe.e vice-Ministers-Presidenten (de 
andere vice-Minister-President zal 
wellicht de Minister van Financii:!n 
zijn maar wij willen dit laten afhangen 
van de samenstelling en de bezetting 
van het kabinet zelf). De kombinatie 
van de twee eerste taken vloeit voort 
uit onze opvatting omtrent ontwikke
lingssamenwerking en omtrent de ver
houding tussen de Rijksdelen onder
ling. Bovendien heeft de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking relatief 
gesproken in tijd wat ruimer armslag, 
hetgeen hem de mogelijkheid geeft 
voor de uitoefening van het vice
minister-presidentschap, dat boven
dien op gewenste wijze status geeft 
aan bet gewicht dat wordt gehecht aan 
bet probleem van armoede in de 
wereld. 

** 
Voorlopig hebben wij de vertikale in
deling op het departement van Defensie 
aangehouden. Het lijkt echter nood
zakelijk dat in de komende periode 
deze vertikale indeling, hetzij aan het 
eind daarvan, hetzij gaandeweg, ge
leidelijk wordt vervangen door een 
horizontale organisatie waarin het on
derscheid tussen land-, zee- en lucht
macht meer op staatssecretarii:He 
wijze· tot uitdrukking komt en een 
nieuwe taakverdeling voor twee of drie 
staatssecretarissen wordt gekonstru
eerd, waardoor de integratie van de 
drie onderdelen van de krijgsmacht 
op efficiente wijze zal kunnen worden 
bevorderd. Deze nieuwe taakverdeling 
zal een logisch uitvloeisel moeten zijn 
van de grondige herstrukturering bin
nen bet defensieapparaat, waarvoor 
in Hoofdstuk V, paragraaf 2. van bet 
Beleidsplan gepleit wordt. 

** 
Het departement van Verkeer en 
Waterstaat omvat momenteel twee 
ongelijksoortige onderdelen, die naar 
onze mening dienen te worden onder
gebracht en ingepast bij andere de
partementen. Het onderdeel verkeer 
wordt gebracht onder het departement 
van Economische Zaken, en wel onder 
een staatssecretaris voor transport; 
het onderdeel waterstaat (infrastruk
t:uur) moet meer dan tot dusverre 
worden ingepast in de planning voor 
ruimtelijke ordening en milieubeheer; 
het is daarom toevertrouwd aan een 
staatssecretaris op het departement 
van (Ruimtelijke Ordening en) Milieu
beheer. 

** 
Ruimtelijke Ordening en milieubeheer 
hangen nauw samen. In bet schema 
zijn 2 alternatieve oplossingen voor
gesteld. In de eerste komt er een 
Minister voor Milieubeheer met onder 
zich staatssecretarissen voor infra
struktuur en·ruimtelijke ordening. 
In de tweede een Minister voor Ruim
telijke Ordening en Milieubeheer met 
2 staatssecretarissen voor infrastruk-
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tuur, resp. stedebouw (stadsplanning 
en -stadsrekonstruktie). 

Voor het eerste alternatief pleit dat 
de vervulling van ons milieu zulke 
ernstige vormen dreigt te gaan aan
nemen en reeds aanneemt, dat een 
noodprogramma (het 10-jarenplan, 
zoals in Hoofdstuk ll paragraaf 1. 
omschreven) noodzakelijk is. Door 
een Minister zelf met de zorg hier
voor te belasten zou dit prioriteit van 
het Milieubeheer duidelijker tot uit
drukking brengen. 

Voor het tweede alternatief kan worden 
aangevoerd dat milieubeheer een (zeer 
belangrijk) onderdeel vormt van de 
ruimtelijke ordening en daarom in dit 
beleid moet worden ingepast. De 
Minister zou zich daarom met zowel 

1. Minister-President 
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Ruimtelijke Ordening als Milieubeheer 
moeten belasten. In deze gedachte 
worden aan de Minister toegevoegd 
twee staatssecretarissen voor reap. 
infrastruktuur en stedebouw (stads
planning en -reconstruktie). 

** 
Het maatschappelijk werk heeft weinig 
te maken met cultuur en recreatie. 
Het huidige departement van CRM is 
daarom omgevormd in een departe
ment van Cultuur met een staats
sekretaris voor recreatie en sport, 
terwijl maatschappelijk werk wordt 
samengevoegd met Sociale Zaken in 
een departement. Dit departement 
heeft 2 staatssecretarissen, nl. voor 
de problematiek van de bejaardenzorg 
en voor de medische zorg (het oude 
Volks gezondheid). 
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** 
Op het departement van Buitenlandse 
Zaken komen 2 staatssecretarissen. 
Door middel van bet staatssecretariaat 
voor Europese integratie en Buiten
landse handel kan een oplossing worden 
geboden voor de jarenlange rivaliteit 
tussen de departementen van Buiten
landse Zaken en Economische Zaken 
m. b. t. bet beleid op bet gebied van de 
buitenlandse handel en kan dit beleid 
direkt worden gekoordineerd met bet 
beleid inzake de Europese integratie. 
Het staatssecretariaat voor de V. N. 
en Vredesvraagstukken vormt een uit
drukking van de waarde, die wij hech
ten aan een staatssecretaris die zich 
bezig houdt met de buitenlandspolitieke 
ontwikkelingen op lange termijn. 

a) Staatssecretaris voor Integrale Planning 
Voorzitter van Raad voor Integrale Planning 
(waarin vertegenwoordigend: 
Centrum voor Toekomstonderzoek, CPB, CBS, RPD 
en SPB) 

b) Staatssecretaris voor demokratisering 

2. (vice-Minister-President) Minister van Ontwikkelings 
samenwerking, in bet bijzonder belast met zaken be
treffende bet Koninkrijk 

3. Minister van Binnenlandse Zaken 

4, Minister van Justitia 

5.. Minister van Onderwijs en Wetenschappen 

6a. Minister voor Milieubeheer 

6b, Alternatief: Minister voor Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 

'Z. Minister voor Volkshuisvesting 

B. Minister voor Cultuur 

9, Minister voor Economische Zaken 

10. Minister van Technologie 

11. Minister van Landbouw 

12. Minister voor Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk 

13 .. Minister van Buitenlandse Zaken 

14, Minister van Defensie 

15, Minister van Financi~n 

.1§ Ministers 

Staatssecretaris voor organisatie van overheidsdienst 
(Ambtenarenzaken -civil-service-pool) 

a) Staatssecretaris voor kleuter-, lager- en middelbaar 
onderwijs 

b) Staatssecretaris voor Tertiair Onderwijs en Weten
schappen 

a) Staatssecretaris voor Infrastruktuur 
(yV aterstaat) 

b) Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening 

a) Staatssecretaris voor Infrastruktuur 

b) Staatssecretaris voor Stedebouw 
(Stadsplanning en reconstructie 

Staatssecretaris voor Rekreatie en Sport 

a) Staatssecretaris voor Transport 
(V erkeer, Scheepvaart, Luchtvaart) 

b) staatssecretaris voor Midden en Kleinbedrijf 

a) Staatssecretaris voor bejaardenzorg 

b) staatssecretaris voor Medische Zorg 

a) Staatssecretaris voor Europese integratie 
en Buitenlandse handel 

b) Staatssecretaris voor V. N. en vredesvraagstukken 

a) Staatssecretaris voor Landmacht 

b) Staatssecretaris voor Luchtmacht 

c) Staatssecretaris voor Marine 

Staatssecretaris voor belastingen 

18 Staatssecretarissen 
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HOOFDSTUK VII 
FINANCIELE MOGELIJKHEDEN TOT 
REALISERING VAN HET BELEIDS
PLAN. 

Op een nationaal inkomen van circa 
f 115 miljard in 1971 belopen de over
heidsuitgaven via de Rijksbegroting 
circa f 30 miljard. 
Ons nationaal inkomen groeit reeel ie
der jaar met circa 4,5 d 5% (gemid-
deld laatste jaren 4, 8%). De Rijksuit
gaven stegen de laatste jaren met ge
llliddeld meer dan 6%. Dit was moge
lijk door de reele groei van het natio
nale inkomen ad 4, 8% en een drukver
zwaring van de belastingen. Zo werd 
bijvoorbeeld de zgn. rei:!le progressie
faktor in de tarieven van loon- en in
komstenbelasting niet ''bijgesteld", 
d.w. z. door teruggegeven aan de bur
gers, maar de revenuen hiervan ble
ven ter beschikking van de Rijksover
heid. Ook de niet-belastingontvangsten 
zoals bijvoorbeeld de overheidswinsten 
uit het aardgas stegen belangrijk. 
Wanneer dit deel van het beleid in de 
komende periode "ongewijzigd" zou 
worden voortgezet dan betekent dit aan 
de ene kant een jaarlijkse toeneming 
van circa 2 miljard rijksinkomsten 
(6% van 30 miljard + een extra stij-
ging van de niet-belastingontvangsten) , 
anderzijds een belastingdrukverzwaring 
van ongeveer 0. 3% per jaar. Globaal 
gesproken kan men dus verwachten dat 
de reiHe toeneming van de rijksmidde
len in de komende jaren geleidelijk op
loopt tot een bedrag van 8 miljard in 
1975. Daarbij moet nog worden aange
lekend dat het bovenstaande impliceert 
dater een geleidelijke drukverschui
ving in de belastingen plaats heeft van 
de indirekte naar de direkte belastin
gen. Immers, wanneer tengevolge van 
de rei!le progressie in de loon- en in
komstenbelasting de belastingdruk per 
jaar met 0, 3% toeneemt, dat betekent 
d!t dat de indirekte belastingen een ge
leidelijk kleiner wordend aandeel in de 
totale belastingopbrengst gaan beteke
nen. Bij de voortgaande economische 
lntegratie van de zes EEG-landen moet 
juist worden verwacht dat het tegen
overgestelde in Nederland dient te ge
beuren. Immers, in de ons omringen
de Ianden zijn de direkte belastingen 
In het algemeen belangrijk lager dan 
In Nederland en de indirekte belastin
gen belangrijk hoger. Te verwachten 
valt derhalve dat er in Nederland ge
leidelijk aan een verdere drukverschui
ving van de direkte naar de indirekte 
belastingen moet worden verwacht. 
Aan een verhoging van de indirekte be
lastingen valt dus niet te ontkomen. 

Met de geleidelijk reele toeneming van 
de overheidsmiddelen ten behoeve van 
de kollektieve voorzieningen, hierbo
ven becijferd op 8 miljard in 197 5 , kan 
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in de komende periode uiteraard in be
_ginsel aan twee aanwendingsmogelijk
heden worden gedacht. 
1. Uitgavenvergroting; 
2. Belastingverlaging. 
Ook aan een kombinatie van beide zou 
men kunnen denken. De harde reali
teit van de afgelopen jaren heeft ge
leerd dat aan een reele belastingver
laging niet te denken valt. Zelfs de 
VVD heeft dat nu ingezien. De toene
mende behoefte aan kollektieve voor
zieningen in ons kleine overvolle en 
sterk gelhdustrialiseerde land neemt 
meer en meer toe. Dit blijkt ook dui
delijk uit ons ·Beleidsplan. Wij gaan er 
van uit dat de 8 miljard geheel zal 
moeten worden besteed aan kollektieve 
voorzieningen. De grote moeilijkheid 
is nu een antwoord te vinden op de 
vraag in hoeverre het beleid dat dit 
kabinet voert een beslag betekent op 
de zoeven genoemde 8 miljard. Met 
andere woorden : welke financiele kon
sekwenties zijn verbonden aan het "on
gewijzigd beleid" van dit kabinet? 
Gelet op het verloop van zaken in de 
afgelopen jaren is het o. i. het meest 
reeel te veronderstellen dat het over
grote deel van de "ruimte" - de acht 
miljard - reeds wordt opgesoupeerd 
bij ongewijzigd beleid. Meer inzicht 
daaromtrent kan eerst worden ver'
kregen nadat het huidige kabinet het 
verlangen, uitgesproken in de Tweede 
Kamer door verschillende politieke 
partijen, honoreert en cijfermatig in
zicht verschaft over het ongewijzigd 
beleid in de komende vier jaar. Mi
nister Witteveen heeft een dergelijke 
toezegging gedaan maar bekend is dat 
de definitie "ongewijzigd beleid" reeds 
zo moeilijk is dat het op dit moment 
de vraag is of we binnen enkele maan
den zullen kunnen beschikken over ge
gevens van het ministerie van Finan
cien waaruit dan ondermeer een ant
woord op de hierboven gestelde vraag 
zou kunnen worden afgeleid. Wij gaan 
er van uit dat van de ruimte circa :1 
tot 1/3 nog beschikbaar zal zijn voor 
nieuwe taken, zoals die welke in het 
Beleidsplan zijn omschreven. Dat zou 
dus betekenen dat van de 8 miljard in 
1975 er circa 2 miljard of wat n:ieer 
aan ruimte aanwezig is; voor de voor
liggende jaren is het uiteraard een 
daarmee overeenkomstig gedeelte. De 
veronderstelling dat deze ruimte van :1 
tot 1/3 nog aanwezig zal blijken zou 
kunnen worden geschraagd indien men 
in het "ongewijzigd beleid" de faktor 
doelmatigheid in het overheidsappa
raat een zwaarder accent zou geven. 
De Tweede Kamerfractie van D166 
heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk 
daarvoor gepleit en met voorbeelden 
aangegeven waar de Rijksoverheid wel
licht belangrijke besparingen zou kun
nen bereiken. Twee voorbeelden kun
nen daarvan worden genoemd. 

Nieuw in te stellen raden binnen M Mtnisterraad: 

Raad voor open sameilleving (!'LV + 3, 4, 5. 8 en 9) 
Raad voor leefbaarheid - + 5, G, 7, 8~ 9,10,11 en 12) 
Raad V«>r Technologie (MP + s,.&.i en 10) 
Raa:l voor Vrede en Veiligheid (MP + !;, 1:3 en.14) 
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i. Bij een aktief interdepartementaal 
doorstromingsbeleid voor ambtenaren 

· zou zowel de doelmatigheid kunnen 
worden bevorderd als wei de werkom
standigheden en promotiemogelijkhe
den der ambtenaren kunnen verbete
ren. Wanneer men er in zou slagen de 
grote jaarlijkse uitbreiding van het 
aantal rijksambtenaren - thans circa 
130. 000 - ieder jaar op de helft te 
stellen van de gebruikelijke aanwas 
dan zou dat reeds betekenen dat in het 
vierde kabinetsjaar een ''besparing" is 
bereikt van + 300 miljoen gulden. Het 
moet mogelfjk zijn voortdurend aller
lei overheidstaken op doelmatigheid 
door te lichten en de voor die taken 
overtollig geworden ambtenaren op an
dere nieuwe taken - zonodig via om
scholingsprocedures - in te zetten en 
daarmee te voorkomen dat nieuwe 
mensen van buiten moeten worden aan
getrokken. Dit zou ook een verlichting 
van de gespannen arbeidsmarkt kunnen 
betekenen. 

2. Het tweede voorbeeld dat de Tweede 
Kamerfractie nadrukkelijk in verschil
lende debatten heeft genoeni.d is het 
half miljard dat jaarlijks besteed 
wordt aan universiteiten en hogescho
len voor wetenschappelijk onderzoek 
zonder dat een behoorlijk inzicht in de 
aanwending van deze middelen bestaat. 
Een diepgaand onderzoek bijvoorbeeld 
door de Algemene Rekenkamer is op 
zijn plaats. Daaruit zou kunnen volgen 
dat de toekomstige begrotingsbedragen 
voor dit doel relatief minder behoeven 
te stijgen dan in het verleden het ge
val was, z6nder dat de doelstellingen 
van deze uitgaven wezenlijk worden 
aange1:!lst. 

Voorts zou op het stuk van de doelma
tigheid meer kunnen worden bereikt 
door een drietal soorten maatregelen : 

a. Een systeem zou tot ontwikkeling 
moeten komen waarbij ieder wetsont
werp dat de Kamer bereikt getoetst 
wordt op zijn financiele konsekwen
ties. Een bijgevoegde nota van het Mi
nisterie van Financien zou daarvoor 
kunnen dienen. De Kamer moet kunnen 
beoordelen wat de financiele konse
kwenties, ook op iets langere termijn, 
van een wet betekenen. 

b. In de tweede plaats zouden bij ver
schillende wetsontwerpen alternatie
ven moeten worden gepresenteerd ook 
al voorzien van financiele konsekwen
ties. 

c. Elk wetsontwerp dient- met behoud 
van de daarin vervatte doelstelling -
te worden getoetst op de meest effi
ciente toepassing. Daarvoor zou bv. 
de Algemene Rekenkamer de wetsont
werpen moeten toetsen op doelmatig
heid. 

Zoals uit de specifikatie van de finan
ciele konsekwenties van het Beleids
plan blijkt houdt D166 rekening met de 
mogelijkheid dat uitvoering van haar 
plan een totaal bedrag van 7 miljard 
gulden omvat in 1975, derhalve als 
aanvulling op het bestaande beleid. In 
dit plan is ook een aantal wijzigingen 
van het bestaande beleid opgenomen. 
Het saldo van deze beide beloopt der
halve 7 miljard. Wij zijn bij de uit-
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werking van de financH!le konsekwen
ties op zeer vele moeilijkheden gesto
ten. 
Met name was het vele malen uiter
mate moeilijk een antwoord te vinden 
op de vraag wat een maatregel op lan
gere termijn voor de economie en de 
Rijksbegroting betekent. Het ligt in 

\ ons voornemen bet Beleidsplan met de 
\ financH!le konsekwenties toe te zenden 
\ aan bet Centraal Plan Bureau met bet 
\ vriendelijke verzoek dit te toetsen op 
· juistheid van gegevens en op de moge
lijke uitvoerbaarbeid. In bet Beleids
plan is een aantal p.m. -posten opge
nomen waarvan wij bopen dat wij met 
bebulp van bet Centraal Plan Bureau 
erin zullen slagen daarvoor getallen te 
vinden. Voorlopig bebben wij daarin 
voorzien door een onvoorzien post, 
waaruit ook de p.m. -posten moeten 
worden gedekt, in de 7 miljard op te 
nemen. Deze onvoorzienpost beloopt 
ruim 1, 1 miljard. Zo handelend me
nen wij dat wij voldoende veiligbeids
marges in ons plan bebben ingebouwd. 
Van deze 7 miljard zal 3, 3 miljard 
via de Rijksbegroting lopen. Het bete
kent derhalve een uitzetting van de o
verbeidsuitgaven ten beboeve van de 
kollektieve voorzieningen. Zoals bier
hoven opgemerkt gaan wij er van uit 
dat uit de bestaande groei van de rijks
middelen in de komende vier jaar - 8 
miljard in 1975 - 1/3 tot i nog be
schikbaar zal zijn voor nieuwe taken, 
betgeen betekent dat van de 3, 3 mil
jard ca. 1,5 miljard aan nieuwe dek
kingsmiddelen moet worden gevonden. 
Dit zou kunnen door de nu reeds optre
dende drukverzwaring van 0, 3% per 
jaar via verzwaring van de belastin-
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drukverzwaring zou dan moeten ko
.men uit verhoging van de indirekte be
lastingen, welke immers om EEG-re
denen toch reeds noodzakelijk zal zijn. 
D166 acht bet reeel te veronderstellen 
dat in de komende kabinetsperiode tot 
1975 niet zal zijn te ontkomen aan een 
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besparingen kunnen geheel of gedeel
telijk worden opgebracht door de in
voering van bet "Pensioen en spaar
loonplan D166. 

verdere drukverzwaring van de belas- De 3 komponenten tezamen, te weten 
tingen met derhalve 0, 6% in plaats van 3, 3 miljard via de Rijksbegroting, 
0, 3%. circa 2 miljard via de sociale verze-
Naast de 3,3 miljard die zoals uit het keringen en pensioenen, en 1, 7 mil-
vorenstaande blijkt via de Rijksbegro- jard overige uitgaven betekenen uiter-
ting zal moeten lopen, zal circa 2 mil- aard dat de groei van bet reeel be-
jard (1 miljard 950 miljoen) als tweede steedbaar inkomen in de komende ja-
bestanddeel van de 7 miljard door bet ren iets geringer zal moeten zijn bij 
Nederlandse volk moeten worden op- uitvoering van bet D'66 Beleidsplan 
gebracbt. Deze tweede sektor beslaat dan bet geval zou zijn bij ongewijzigd 
de sociale verzekeringen waaronder beleid zoals dat nu door bet kabinet 
de pensioenverbeteringen. Voor de sa- De Jong wordt gevoerd. 
menstelling daarvan mag bier worden Volgens de publikatie van bet Centraal 
verwezen naar boofdstuk IV van bet Plan Bureau "De Nederlandse Economie 
Beleidsplan en de onderdelen daarvan in 1973" kan worden verwacbt dat de 
in de paragraaf financiele konsekwen- reele verbetering van bet besteedbaar 
ties. Deze 2 miljard zal in bet buidige inkomen in de komende jaren gemid-
stelsel niet via belastingen, maar via deld 2! ll. 3!% bedraagt. D166 is van 
sociale verzekeringspremies en pen- mening dat de zorg voor een leefbaar 
sioenpremies van de bevolking moeten Nederland en de daaraan verbonden 
worden gebeven. Jn boofdstuk IV wordt konsekwentie van uitbreiding van de 
overigens voorgesteld de premies voor kollektieve voorzieningen mag beteke-
de volksverzekeringen in de belasting- nen dat die reele groei iets minder 
tabellen op te nemen. Dat zal gedeel- groot is dan zonder uitvoering van bet 
telijk via de werkgevers, gedeeltelijk Beleidsplan mogelijk zou zijn. Het 
via de werknemers geschieden. De valt op dit moment moeilijk exact te 
derde moot van de 7 miljard, de 1, 7 becijferen welke konsekwenties de uit-
miljard die noodzakelijk is ten beboe- voering van ons Beleidsplan in deci-
ve van de leefbaarbeid en de woning- malen voor bijvoorbeeld de reele in-
bouw zal tevoorschijn moeten komen komensverbetering betekent. Globaal 
uit prijsverbogingen (bv. van wasmid- geschat menen wij dat de reele inko-
delen waaruit de milieuverslechtering mensverbetering circa 1% geringer 
kan worden tegen gegaan) alsmede zou mogen zijn dan nu verwacbt willen 
grotere besparingen die de kapitaal- wij bet Beleidsplan kunnen uitvoeren. 
markt in staat moeten stellen de wo- Een dergelijk offer acbten wij alles-

gen te stellen op 0, 6%. Deze verdere ningbouw uit t_e breiden. Deze okins~ge~cbtvaardigd. .~ 

· · 1 ,; < • • (f2.:.:,k ~ -£t · · , ~" 1.. t t; t1.e ~ 
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Omscbrijving I Totaa~ Via Rijksbegroting Via soc. verz. Overige 
(in miljoenen guldens) 

Hoofdstuk 

I Open samenleving 760 760 

II Leefbaarheid 1460 neg. 240 (besparing) 

III Wetenschap en Technologie 1360 1360 

IV Recbtvaardige verdeling van de welvaart 2280 900 1380 

v Vrede en veiligbeid 1140 570 570 

7000 3350 1950 

FINANCIELE SPECIFICATIES VAN HET BELEIDSPLAN 

Hoofdstuk I - Open Samenleving : 

a) regering en tweede kamer 

- departementale berindeling 
- uitbreiding van de staf en van de ruimte van de Tweede Kamer 

Kosten in miljoenen guldens in 1975 
in prijzen van 1970 

1 2 
Via Rijksbegroting Via soc. verz. 

3 
4 

7 

1700 

1700 

3 
Overige 
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Kosten in miljoenen guldens in 1975 (vervolg) 
in prijzen van 1970 

b) de aanbevelingen van de commissie Biesheuvel 

- uitbr~iding departementale voorlichtingsdiensten 
- uitbreiding voorlichtingsdiensten lagere publiekrechtelijke organen 

c) de demokratisering en vernieuwing van het onderwijs 

1 2 
Via Rijksbegroting Via soc. verz. 

15 
10 

25 

- oprichting onafhankelijk Instituut voor Schoolbegrotingen 2 
inspraak in het be.stuur van scholen van bijzonder onderwijs voor 
wat betreft kleuter- en lager onderwijs 6 
vorming van.gew.estelijke.of plaatselijke. overlegorganen van het onderwijs 16 
(tengevolge hiervan bevriezing .. van het aantal, ambtenaren op het 
Departement van Onderwije)500 man middelbaar neg. 26 (besparing) 
invoering van systeem.van onverdeelde weektaak voor docenten in 
het voortgezet onderwijs (2.leraaruren per week per school erbij) 14 
extra verlaging gemiddelde .. klassegrootte.lager onderwijs,. kleuter-
onderwijs en v .g.I. o .. met 1 leer ling. per jaar (bij 50% van de scholen) 
hoven de in het regeringsbeleid,reeds.gepragl!ammeerde - 275 

-:- uitbreiding van de schoolleiding met 20% .gedurende de loop van een 
vernieuwingsplan. (gerekend voor de-helft van.de schalen in 1975) 7 
het gebruik van nieuwe technische .media .mogelijkmaken 10 
instelling van 6 leerstoelen onderwijskunde 2 
instelling 25 extra schoolbegeleidingsdiensten 22 
extra voor research- en ontwikkelingswerk 3 
wetenschappelijk begeleide experimenten 3 
opbouwen koordinatiestruktuur voor demokratische kontrole 1 

d) bijzondere maatregelen voor sociaal belemmerde kinderen 

- halvering van de gemiddelde klassegrootte voor 500 scholen van 7! 8 
klassen in aan te wi'jzen edukatieve prioriteitsgebieden 

- installing van 10 speciale begeleidingsdiensten, uitsluitend bemand met 
academisch gevormde staf en hoger beroepspersoneel 

e) bijzondere inaatregelen t. b. v. de werkende jongeren 

335 

235 

10 

245 

(uitvoering van de maatregelen, voorgesteld in de nota Grosheide/Roolvink) 140 

~ inrichting van cr~ches voor kinderen vanaf 5 jaar 

(uitgegaan wordt van 1000 cr~ches in 1975, ieder bemand met 2 man stii.f) 10 

g) inrichting van speciale zendkanalen voor edukatieve radio- en 
televisiedoeleinden 

(o. a. opzetten televisie-universiteit) 

h) stimuleren van het toekomstonderzoek 

(oprichting van een Sociaal Planbureau, Raad voor de Planning en 
centrum voor Toekomstonderzoek) 

I) instellen van het Instituut van de Ombudsman 

j) verbetering \ran de rechtspraak en modernisering gevangeniswezen 

- verbetering van. de opleiding voor rechters (multidisciplinair) 
- verbetering rechtsbij stand (verhoging .honoraria .pro deo-zaken) 
- modernisering gevangeniswe;llen 
- meer nadruk op vermogenssW/'affen in strafrechtpleging neg. 

5 

2 

1 

2 
4 
4 

20 (besparing) 

neg. 10 (besparing 

Totaal hoofdstuk :.. - Open Samenleving 760 

3 
Overige 
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Hoofdstuk ll - Leefbaarheid 

1. Milieubeheer 

a) afvalwaterzuiveringsinstallaties ter bestrijding van waterveront- 650-800 
reiniging : investeringen en exploitatielasten op basis van 
10-jarenplan 
(stedelijke rioleringen, industrierioleringen, huishoudelijk afval
water Veenkoloniale gebied, bio-industrie) 

b) bestrijding bodem- en luchtverontreiniging: 
investeringen en exploitatiekosten op basis van 10-jarenplan 300-400 
(stedelijk en huishoudelijk afval, chemisch afval, bestrijding 
luchtverontreiniging, land- en tuinbouw) 

Het beleid zal er op gericht moeten zijn zoveel mogelijk deze extra 
kosten te verhalen op de "vervuilers" in de vorm van verontreini
gingsheffingen op de gemeentes (verhoging rioolbelasting), de ver
vuilende industrien, fosfaathoudende wasmiddelen (fosfaatheffingen), 
loodhoudende benzine, zware stookolie en chemische bestrijdings
middelen in de landbouw. Verwacht wordt, dat het nog niet mogelijk 
zal blijken in de komende 4 jaar alle veroorzaakte maatschappelijke 
lasten op de "vervuilers" te verhalen 

Gedurende de komende 4 jaar zal daarom jaarlijks uit de algemene 
middelen een bijdrage van 160 a. 180 miljoen voor de financiering van 
het 10-jarenplan voor het herstel van het natuurlijk milieu moeten 
worden gereserveerd. 

2. Ruimtelijke Ordening 

- rekonstruktie stadscentra (zie Volkshuisvesting = 3.) 
- aanleg groenelementen van formaat rond stedelijke en industriele gebieden 

3. Volkshuisvesting (direkt of indirekt ten laste van de kapitaalmarkt) 

- verhoging van de woningproduktie met 5000 woningen (zo mogelijk 
premiewoningen) per jaar gedurende de periode 1972-1975 tot 
140. 000 woningen in 1975 

Extra kosten in 1975 800 miljoen 
(zie de claimsnota uit het C. P. B. -rapport "De Nederlandse economie 
in 1973". Dit bedrag drukt direkt of indirekt op de kapitaalmarkt) 

- het saldo van de afbraak van objektsubsidies en de toekenning van 
individuele huursubsidies dient te worden besteed aan stadsrekon
struktie. Dit saldo bedraagt in 1975 naar schatting p, m. 

4. Bevolkingspolitiek 

- geleidelijke afschaffing van kinderbijslag en -toelage (zie hoofdstuk IV: 
Rechtvaardige Welvaartsverdeling in Nederland) 

5. Verkeer en Vervoer 

- langzamere uitbreiding van het wegennet dan voorzien in het C. P. B.
rapport "De Nederlandse economie in het jaar 1973" (1!% per jaar in 
plaats van 3% per jaar) 

6. Industriebeleid 

- oprichting investeringsmaatschappij voor regionale industrialisatie 

7. La.ndbouw 

- herstrukturering van de landbouw volgens de lijnen van het plan
Mansholt 

- vervanging van de ruilverkavelingswet door een landinrich-
190 
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Kosten in miljoenen guldens in 1975 
in prijzen van 1970 

1 2 
Via Rijksbegroting Via soc. verz. 

170 

p.m. 

neg. 600 (besparing) 

50 

3 
Overige 

+ 900 

800 

tingswet; beperking van de ruilverkaveling neg. 50 (besp. 140 

Totaal hoofdstuk ll - Leefbaarheid 240 negatief 1700 
==== 



november 1970 

Hoofdstuk m- Wetenschap en Technologie 

I, Wetenschap 

DEMOCRAAT 

- toekenning studietoelagen aan 100% van aile studerenden in het 
wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs (kosten 500 miljoen in 
1975; hiertegenover staat echter een besparing van 150 miljoen 
in dat jaar door het vervallen van de bestaande regeling voor kinder
aftrek en kinderbijslag voor ouders en verzorgers van studerenden). 
Ten laste van de algemene middelen in 1975 derhalve 

- demokratisering van het hoger onderwijs via het scheppen van extra 
plaatsen voor studenten uit middelbare en lagere milieus (zie claims
nota uit het CPB-rapport) 

2. Teclmologie 

- stimulering van technologisch- geavanceerde projekten in het 
bedrijf sleven 

- research ten behoeve van de verbetering van de struktuur van de 
middelgrote ondernemingen 

- aanpassing van het RCN aan industrH:ile wetenschappelijke behoeften: 
vermindering overheidssub sidie 

Totaal hoofdstuk III- Wetenschap en Technologie 

Hoofdstuk IV- Rechtvaardige Welvaartsverdeling 

I. In Nederland 

- verhoging van de AOW-uitkeringen tot het niveau van het netto 
besteedbare minimumloon, premieverhoging met 1,1% ofwel 

- invoering van het Pensioen- en spaarloonplan van D'66, gericht 
op waardevaste aanvullende pensioenen naast de AOW; 900 

- d. ni. v. een verplicht spaarsysteem (idem voor welvaartsvaste 
aanvullende pensioens) AL TERNATIEF 

- omvorming van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
tot een volksverzekering 

- invoering ZiektekostenverzekeringsplanD166 

- bevriezing uitkeringsniveau van de kinderbijslag AKW en KWL), 
be sparing 1, 2% ofwel 

- afschaffing kinderbijslag eerste kind (KWL) 
- verhoging belastingvrije voet 
- verbetering fiskale positie gehuwde werkende vrouw 

2, In de wereld 

- herstrukturering Nederlandse ekonomie overeenkomstig 
de voorstellen van de Commissie Tinbergen 

- verhoging van de Nederlandse ontwikkelingshulp tot 1% van 
het bruto nationaal produkt (in 1971 is dit 1% van het netto 
nationaal inkomen) 

Totaal hoofdstuk IV- Rechtvaardige Welvaartsverdeling 

Hoofdstuk V- Vrede en Veiligheid 

2. I'Mensie 

- handhaving van de defensie-uitgaven op hetzelfde relatieve niveau 
van 3, 6% van het nationaal inkomen (aanwending van de extra 
vrijkomende bedragen in absolute zin voor een grondige herstruktu
rering van het defensie-apparaat, waarvan de uitvoering aanvankelijk 
kostenverhogend werkt, maar later tot grote besparingen zal kunnen 
leiden). 
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Kosten in miljoenen guldens in 1975 
in prijzen van 1970 

1 2 
Via Rijksbegroting Via soc. verz. 

3 
Overige 

350 

900 

1250 
----

120 

p.m. 

neg. 10 

110 

1360 
=== 

500 

400 

'900 

p.m. 

(be sparing) 

875 

1075 

430 
p.m. (waarschijnlijk 

be sparing) 

400 negatief 
600 negatief 

1380 

1380 
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GRONDWETSWIJZIGING 
EEN COMPROMIS 
door Hans Gruijters 

Dat het voorstel tot grondwetswijziging, dat de frakties van de PvdA, de PPR en 
D'66 gezamenlijk ingediend hebben bijde Tweede Kamer, een compromis inhoudt, 
staat buiten kijf. Was er sprake geweest van een poging om de onversneden denk
beelden van de Democraten op staatsrechtelijk gebied te vertalen in een wetsont
werp, dan was er inderdaad wat anders uit de bus gekomen. Geen mens twijfelt 
er intussen aan, of zo'n voorstel zou in de Kamer precies zeven stemmen hebben 
gekregen en daarom niet veel meer betekend hebben dan een slag in de lucht. 

De vraag, die D'66 zich moet stellen, is daarom niet, of het initiatief van de drie 
frakties beantwoordt aan het eigen partij-programma, maar of er van dat pro
gramma voldoende in is terug te vinden om het compromis te billijken. 

D'66 ging in 1967 de verkiezingstrijd 
in met - wat het staatsrecht betreft -
twee grondgedachten: de gekozen pre
mier en het distriktenstelsel. Door de 
burgers zelf te laten beslissen over 
de regeringsvorming zou over de 
vraag, wie ons regeert, niet langer 
"achter de schermen" en door de par
tij-elites, maar voor het front van het 
publiek en door de kiezers zelfs be
slist worden. Door invoering van 
districten zouden de volksvertegen
woordigers zich minder aan de partij
bestuderen en meer aan de burgers 
thuis verantwoordelijk weten. Boven
dien zouden beide hervormingen de 
sanering van het partijwezen in de 
richting van een handzaam twee-par
tijenstelsel bevorderen. 

lnitiatief 
Het initiatief van de drie fracties 
volgt op het eerste punt de voorstellen 
van de Staatscommissie van advies in
zake de Grondwet en de Kieswet (de 
Commissie Cals-Donner), maarvoegt 
er een uitwerking aan toe. 
De Staatscommissie stelt voor tege
lijk met de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer te stemmen over de 
kabinetsformateur. Behaalt een kan
didaat de volstrekte meerderheid van 
de stemmen, dan is hij. formateur, 
maar ook leider van het kabinet. 
Voor D'66 steekt het bezwaar van de
ze bepaling in het gebrek aan een ant
woord op de vraag, wat er gebeurt als 
de volstrekte meerderheid niet wordt 
behaald. De Democraten willen dan de 
beslissing - bij voorbeeld in een twee
de ronde - opnieuw aan de kiezers la
ten; het is immers hun zaak. Deal
gemene opinie (zowel in de Staats
commissie als onder politici) is 
echter, dat de zaak dan "opengelaten" 
moet worden. 
De drie fracties hebben toch gemeend, 
dat het voorstel van de Staatscommis
sie in zoverre moest worden aange
vuld, dat althans de mogelijkheid in 
de grondwet wordt opgenomen om de 
zaak later bij de wet nader te regelen. 
Wat D'66 dus bereikt heeft is een ini
tiatief, dat de gekozen regeringslei-

der als instituut m ons staatsrecht 
introduceert. De essentie is dus aan
wezig, al had de uitwerking beter ge
kund. Die zallater gecorrigeerd kun
nen worden. 

Argumenten 
Dat dat er alleszins inzit mag ook 
blijken uit de argumenten van de 
tegenstanders van de introductie van 
de gekozen regeringsleider. In de 
Staatscommissie betoogden zij, dat 
het meerderheidsvoorstel ondanks de 
beperkingen haast onvermijdelijk tot 
het systeem van D'66 moest leiden. 
Dat lijkt mij wat overdreven, maar 
dat er in het nu gedane voorstel moge
lijkheden - en zelfs aanwijzingen -
liggen voor een verdere ontwikkeling 
in onze zin, lijkt mij nauwelijks te be-. 
twisten. 
Moeilijker Ugt het voor ons onge
twijfeld, waar het gaat om de in
voering van het districtenstelsel. Om 
er het maximale nut op het stuk van 
de binding met de kiezers en ten be
hoeve van de partijsanering uit te 
halen, moet naar onze mening een 
district zo ongeveer drie afgevaardig
den in de Kamer hebben. Het voorstel 
van de drie fracties spreekt - in na
volging van de Staatscommissie - van 
een minimum van tien leden per dis
trict. 
Op het eerste gezicht lijkt dat bijzon
der schadelijk voor de contaden tus
sen de kiezers en hun afgevaardigden. 
Het gevaar van anonimiteit, dat nu 
zeker meer dan twee derde van de 
kamerleden overweldigt, dreigt ook 
in dat geval. 

Winstpunten 
Toch geloof ik, dat bij nader inzien de 
winstpunten niet moeten worden onder
schat. Als men zich realiseert, dat 
bij een aantal van tien afgevaardigden 
per district een betrekkelijk kleine 
verschuiving in de aantallen stemmen 
per partij al een wijziging van de ze
telverdeling met zich brengt, dan be
tekent dat voor heel wat afgevaardig
den een tochtig plaatsje in het parle
ment. Zij en hun naaste medestanders 
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- maar dan ook de tegenstanders -
zullen hun uiterste best doen in hun 
districten een goede reputatie op te 
bouwen. Hun herverkiezing wordt niet 
meer in de eerste plaats door de par
tijbesturen, maar door de kiezers in 
hun district beslist. En hetzelfde geldt 
- mutatis mutandis - voor degenen, 
die na een paging zonder succes op
nieuw een gooi naar het kamerlidschap 
willen doeu. 
Tenslotte de partijsanering. In hun 
onderlinge samenhang- en de drie 
fracties hebben de voorstellen onver
brekelijk aan elkaar verhonden - be
tekenen de gekozen formateur en het 
(eerste begin van een) districtenstelsel 
een enorme stimulans tot hergroepe
ring en samenwerking. En ook dat was 
een doelstelling van D'66. 
De essentHlle punten is onze ideeen 
recht gedaan. Een meer perfecte uit~ 
werking moet op een later tijdstip tot 
stand komen. De mate, waarin het 
essentiele verwezenlijkt is in het ini 
tiatief van de drie fracties, kan het 
beste blijken uit de duidelijke wijze, 
waarop die nadere uitwerking erin be
sloten ligt. 

Politiek voor de 
boekenplank 

Belastingen 

Dr. J. A. de Vries, doctor in de 
sociale wetenschappen en verhonden 
aan het ministerie van financi~n. doet 
in het hoek "Het belastingpolitieke 
systeem "(Agon Elsevier, vier en
twintig-vijftig) verslag van een door 
hem gehouden onderzoek naar 
resistentie en stabiliteit van het be
lastingpolitieke systeem. Met name 
geeft hij een beschouwing over dit 
systeem tegen de achtergrond van de 
Europese integratie. 
De schrijver vraagt zich af hoe het 
komt dat de belastmgheffing, ondanks 
de bestaande onzekerheid over de 
rechtvaardigheid en de doelmatigheid 
hiervan, door de maatschappij nog 
steeds wordt aanvaard. 
De auteur laat zich vaak zeer kritisch 
uit over de Nederlandse belastinghef
fing en die bij de andere EEG-part
ners. Voor wie zich bezighouden met 
de economische en de rechtsweten
schap, de sociologie en de politicolo
gie en zij die door hun werk met het 
belastingstelsel en de wetgeving hier
over in aanmerking komen, een 
uiterst nuttig werk. 

Ons buitenlands beleid 

In het hoek "Nederland, Europa en de 
wereld", voor veertien gulden en 
vijftfg cent bij uitgeverij Boom-Pers 
in Meppel, discussieren vijftien inter· 
nationale politiek-deskundigen over 
Nederlands buitenlands beleid sinds 
1945. 
Het hoek geeft kritisch commentaar 
op het beleid zoals dat tot nu toe is 
gevoerd. Door de discussievorm 
weerspiegelt het vrij nauwkeurig de 
gangbare visies over Nederland in een 
wereld die in een kritieke fase van 
overgang naar nieuwe nog onbekende 
verhoudingen verkeert. 
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
van Mierlo 

Ondanks nieuwe woorden als inspraak, 
democratisering, openheid, openbaar
~eid, partijvernieuwing, leefbaarheid, 
~lerantie, dialoog etc. blijkt er bij 
regering en regeringspartijen geen 
werkelijke bereidheid tot vernieuwing, 
aldus Van Mierlo bij de algemene be
ichouwingen in de tweede kamer (13, 
14, 15 oktober). Integendeel: er wordt 
geleidelijk een klimaat opgeroepen 
van angst voor de vernieuwing, een 
ipookbeeld van ondermijning van de 
lllaatschappij. Maatschappelijk en 
[IO!itieke vernieuwingen, de werkelijke 
instrumenten om frustraties weg te 
nemen worden steeds meer vervangen 
door het instrument van gezag en or
de, 
"Twee jaar geleden", aldus Van 
Mierlo, "heb ik me tijdens een rede 
voor een partijcongres Iaten ontvallen 
dat we als politici de revolutie moe-
len maken voordat die uitbreekt. Dat 
Meek geen gering succes. Want bij de 
Algemene Beschouwingen nog geen 
lllaand later zegt de fractievoorzitter 
van de P. v. d. A. bier hetzelfde. Hij 
zegt: Mijnheer de voorzitter, wij 
llloeten de revolutie maken voor die 
llitbreekt. De tranen dreigen in mijn 
ogen te komen als ik denk aan het ont
roerende moment toen onze eigen 
lllinister-president in zijn antwoord 
verklaarde zeer getroffen te zijn door 
Sonunige passages uit het betoog van 
deheer Den Uyl, vooral toen die vol
komen terecht opmerkte dat we revo
lutie moesten maken voor die uit zou 
~eken. Dat vond hij ook. 

Revolutie 
Nou, mijnheer de voorzitter, dan wil 
hel de minister-president vragen: 
Wat is dan Uw revolutie geweest? Wat 
llibben kabinet en Kamer aan revolu
Uonaire dingen gedurende deze kabi
netsperiode gedaan? Er is een ad hoc 
tlileid gevoerd in een periode, dat wil 
&gi-aag toegeven, die moeilijk was, 
lllaar die ook kansen bood; er zijn in 
dat ad hoc beleid goede en slechte din
gen gedaan, zoals in ieder kabinet, er 
Is voortdurend als ee:o. razende bijge-

urd, als bet mis ging, zoals in 
Weinig kabinetten, maar wie wil vol

uden dat er dingen zijn gedaan, die 
spraak mogen maken op die over

drachtelijke betekenis van het woord 
revolutionair, die liegt. Wie wil be
eren dat de politiek, of dat nu de 

er of de regering is, voorop heeft 
open op de maatscbappelijke ont
eling die liegt. 

at is er terecht gekomen van de 
tsrechtelijke vernieuwing waar de 
mier over sprak bij de installatie 

van de Staatscommissie '! 
Niets! 
Wat is er terecht gekomen van de ver
nieuwing in het bestuursapparaat, van 
de openbaarheid in het overheidsbe
leid, waarover een uiterst nuttig ad
vies is verschenen van weer een an
dere commissie? Bijna niets als je 
de recente regeringsnota op z'n feite
lijke vernieuwingen bekijkt en hele
maal niets als je hem bekijkt op het 
filosofisch Uitgangspunt van de rege
ring. Het gemak, waarmee ver
nieuwingscommissies worden inge
steld is ongeveer evenredig aan dat 
waarmee hun adviezen worden gene
geerd. 
De hemel zij dank is het de beer Bies
heuvel zelf geweest die het rapport 
gemaakt heeft, zodat we er op z'n 
minst wat scboten voor de boeg aan 
overhouden. 
Wat hebben we gedaan om te komen tot 
een grotere doorzichtigheid in ons 
economisch bestel, welke fundamen
tele vernieuwing heeft plaatsgehad in 
de democratisering van het bedrijfs
leven, behalve wat verbeteringen in 
de marge? 
Om uit deze vier punten een voorbeeld 
te noemen: 
Laten de ochtendkranten vanmorgen 
niet zien hoe volstrekt onmachtig het 
beleid is gebleven ten aanzien van een 
der direktste gevaren van de gemeen
schap: Smog in Rijnmon_d als nooit te
voren. Kinderen met keelpijn, hoofd
pijn, tranende ogen naar huis omdat 
de economie op voile toeren draait en 
we tot overmaat van ramp ook nog 
eens een mooie zachte herfst hebben. 
Onze grootste economische groeiers 
zijn ook de grootste stinkerds. En wie 
durft de wet te stellen aan de econo
mie ? Het district Rijnmond blijkt 
zelfs onmachtig te zijn in dit soort 
situaties de industrien te dwingen het 
produktieproces tijdelijk stop te zet
ten. 
Maar wat doet onze staatssecretaris 
van Volksgezondheid? 
Wat hebben we aan de ministeriele 
verantwoordelijkheid voor Sociale Za
ken, wanneer de oorzaken van_ een 
probleem gecreeerd worden onder de 
ministeriele verantwoordelijkheden 
van Economische Zaken, Verkeer en 
Waterstaat en Ruimtelijke Ordening. 
De arts uit Haarl~m die vorige week 

· een dramatischebrief stuurde waarin 
bij schreef dat zijn patienten gek wor
den en niet meer kunnen slapen van de 
geluidshinder door Schiphol heeft zijn 
brief verkeerd geadresseerd, die 
brief moet niet naar Volksgezondheid, 
maar in de eerste plaats naar Verkeer 
en Waterstaat en Economische Zaken. 
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Volksgezondheid kah niks, ook al doet 
de staatssecretaris nog zo zijn best, 
dan uit bezorgdbeid acbter d,e feiten 
aandraven met een onmachtige wet in 
de hand; en wat is er terecht gekomen 
van een doelgericbt beleid dat des
noods diep in onze economie ingrijpt 
om een groter goed veilig te stellen? 
Niets. 

Beleid 
Wat is er terecbt gekomen van een be
leid, dat naast de aanvatting van de 
oude problemen, die nog lang niet zijn 
opgelost, structureel gericht had moe
ten worden op dat, wat de splinter
nieuwe kernproblemen van onze wel
vaartssamenleving zijn. In de visie 
van mijn partij zijn dat: 

1. de omkrikking van onze gesloten 
samenleving, op alle gebieden, 
naar een open samenleving. 

2. bet veilig stellen, ze1fs bet her
overen van onze leefbaarbeid op de 
vanzelfsprekende wetmatigheden 
van onze economie. 

3. de bestudering van de technolo
gische ontwikkeling. 

4. de verhouding van onze econo
mische orde tegenover die van de 
arme landen. 

Dat zijn de problemen, die dwars door 
de departementen beenlopen, en waar
voor onze departementale indeling vol
ledig faalt. Waar zijn de•structurele 
wijzigingen gebleven in het bestuurs
apparaat, zonder welke het onmogelijk 
is om tot een doelgericbt beleid te ko
men ten deze? 

Als ik dit alles bezie en plaats tegen 
de acbtergrond van die tegensfeer in 
1967, van: we gaan er iets aan doen, 
dan ie mijn konklusie dat regering en 
parlement het hebben laten afweteri. 
Dater best goede evenals slecbte din
gen tot stand zijn gekomen in de 
marge, maar dat er door regering en 
parlement geen revolutie in die over
drachtelijke zin is gemaakt, dat er 
door het gezag geen werkelijke fun
damentele vernieuwingen tot stand zijn 
gekomel). en dat zelfs de basis daar
voor niet is gelegd. Althans niet in 
het beleid. 

En precies daarom, wil ik bet een 
godspe noemen dat nu, geconfronteerd 
met diezelfde samenleving van onbe
hagen als in 1967, in de aanloop tot de 
verkiezingen, druppelsgewijs die an
dere tegensfeer wordt opgeroepen van 
angst voor ondermijning van onze ge
meenschap en uitgerekend door men
sen, die in de afgelopen jaren meer 
dan anderen in staat waren om wt)l 
met werkelijke vernieuwingen te ko
men, omdat ze toevallig de macht 
hadden of tot partijen behoorden, die 
aan de macht waren. 
Wat is er dan precies aan de hand met 
die bedreigde samenleving dat in 3 
mil.anden tijd ineens de toon moet ver
anderen, dat er een vloed van toespe
lingen losbarst over een voor de deur 
staande ontwrichting. Dat we dankzij 
bet maatgevoel van onze minister van 
Ontwikkelingssamenwerking voor het 
ritme van deze tijd, een troonrede 
krijgen waarin op het laatste moment 
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de luchtvervuiling van zijn ereplaats 
moet optrekken ten behoeve van de 
orde. Dat dezelfde man in zijn kwali
teit van nieuwe lijsttrekker van de 
CHU, aan de hand van de grote Plato 
langs de afgrond van onze democratie 
gaat wandelen, om daarna via een 
uiterst ingewikkelde exegese ons te 
verzekeren, dat hij echt evenveel 
naar links als naar rechts heeft geke
ken; en natuurlijk in alle gevallen 
vooruit. 

Uitspraken 
Uitspraken van partijgenoten aan de 
top als Van Hulst, Haex, Mellema en 
anderen begeleiden hem. Staatssecre
taris Kruisinga, die we kennen als een 
gematigde man, gooit volkomen onver
wachts tot verbazing van ziin ad• 
viseurs, met een knal de deur dicht 
voor een wat genuanceerder denken 
over soft drugs. Misschien zal er 
zelfs gecensureerd moeten worden. 
Zijn liberale ambtgenoot van justitie 
kondigt meteen een harder beleid aan, 
en is daarmee in de pas bij de andere 
liberale voormannen, zoals de beide 
fractieleiders uit de Tweede en Eerste 
Kamer. De heer Van Riel, die altijd 
zijn best doet om in de Algemene Be
schouwingen van de Tweede Kamer 
mee te draaien, vindt de toestand zelfs 
zo ernstig dat uitgerekend de mari
niers, die het schoonvegen zelfs in 
hun vrije tijd niet kunnen laten, het 
keurcorps voor de handhaving van het 
gezag zal moeten afstaan voor de 
hulppolitie. 
Pit alles gaat gepaard met recht
streekse verdachtmakingen aan het 
adres van D'66 en de P. v. d. A., wat 
de innerlijke consistentie en de maat
schappelijke betrouwbaarheid betreft. 
Rechtstreeks bij de heer Van Riel, 
langs een omweg bij anderen. " 

Van Mierlo sneed vervolgens de "sa
botage!' in de krijgsmacht aan. Hij 
vroeg nadere inlichtingen van de re
gering (nadat premier De Jong die 
had toegezegd trok D'66 een motie 
over dit onderwerp in) en veroordeel
de de berisping aan bet adres van de 
VPRO. "Jk heb de tekst van de uit
zending er nog eens op nagelezen, 
maar bet spijt me, bet lukt me niet 
om in die stupide rats, kuch en bonen
taal, die al zo oud is als er soldaten 
zijn, een bedreiging van de nationale 
veligheid te zien". 

We .zitten met een klimaat waar de 
honden geen brood van lusten. ''Wat 
is de bedoeling van die lieden die zo 
graag geesten bezweren dat ze zelfs 
bereid zijn ze daarvoor op te roepen? 
Moeten we werkelijk allemaal een 
beetje bang worden? Het kan gemak
kelijk, want bet leven is voor ieder
-een erg gecompliceerd en de lange 
haren blijven eng en kleine gezags
crisisjes krijg je tegenwoordig als 
vader aan huis. Als je daar nou de 
rellen op de Dam aan toevoegt en de 
Zuid-Molukkers en de Maoisten van 
de stakingen, drie dingen die niets 
met elkaar te maken hebben, dan zou 
je best eens bang kunnen worden en 
denken dat de grote revolutie voor de 
deur staat. Door op deze toer te gaan 
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aan het eind van een rit waarin zo 
mondjesmaat aan vernieuwing is ge
daan, toont dit kabinet niet alleen on
aanvechtbaar te. zijn geestelijk fa.illiet, 
maar kweekt het bovendien op onver
antwoordelijke wijze een gevaarlijk 
klimaat waarin zij precies dat oproept 
wat bet nu anderen verwijt". 
Vervolgens motiveerde Van Mierlo het 
initiatief van D166 om via gesprekken 
aan de basis te komen tot een akkoord 
tussen KVP. PvdA en D'66. 
"Een akkoord dat voor ons alleen be'
gerenswaardig is als bet voorziet in 
maatschappelijke vernieuwing, partij
vernieuwing, staatsrechtelijke ver
nieuwing en in een gezamelijke over
eenkomst in mentaliteit ten aanzien 
van de evolutie, die de samenleving 
doormaakt''. 

Gekozen formateur 
De regering legt de nota van de Staats
commissie Cals - Donner, met het 
meerderheidsvoorstel inzake de ge
kozen formateur en het districten 
stelsel, naast zich neer. "Motivering 
in de regeringsnota: de gedachten op 
dit punt zijn nog niet voldoende uitge
kristalliseerd. Alsof al het andere dat 
van deze regering komt van kristal 
is. Het is een raar soort motivering. 
Alsof ooit constituties of staatsrechte
lijke vernieuwingen in een uitgekristal
liseerd stadium worden aangeboden. 
Kijk naar onze eigen constitutie, bet 
staatsrechtelijk bestel dat we hebben, 
waarvoor de grond werd gelegd door 
de liberale vernieuwer Thorbecke en 
waarvan uitkristallisatie pas jaren 
daarna plaats vond :in bet gewoonte
recht. Veel meer in dat gewoonte
recht, dan in de geschreven constitu
tie ligt de sleutel van ons huidige 
parlementaire stelsel. En uitgerekend 
degenen, die daaraan willen vasthou
den beroepen zich dan op een niet-uit
gekristalliseerdheid". 
Conclusie van Van Mierlo: het kabinet 
heeft of gewoon geen zin of is bang 
voor interne verdeeldheid. De laatste 
verkiezingen hebben laten zien dat er 
geen tijd is voor een kristallisatie
proces. De afschaffing van de op.,
komstplicht heeft duidelijk gemaakt 
dat er geen tijd meer te verliezen valt 
bij bet aanvatten van staatsrechtelijke 
vernieuwing. Nu de traditionele ge
tuigenis-plicht van de kiezer is weg
gevallen blijkt een derde deel van de 
kiezers gewoon thuis te blijven. 
"Als we niet met de hoogste spoed 
gaan beginnen op enigerlei wijze meer 
inhoud te geven aan de stem van de 
kiezer en met name wat betreft de 
regering die zij krijgt, dan zullen er 
bij iedere verkiezing steeds minder 
mensen naar de stembus gaan en dat 
is inderdaad gevaarlijk voor de demo
cratie, want dan hebben we een 
c\"' ....,_ "'-"-- <> <>vk +c:L 
Het zijn deze overwegingen geweest 
die tot de initiatiefwet van PvdA, D'66 
en de PPR hebben geleid, gebaseerd 
op bet meerderheidsvoorstel van de 
Staatscommissie. Het voorstel wordt 
als een geheel gezien. "De initiatief
nemende frakties zijn overeengekomen 
dat de onderdelen een onverbrekelijk 
verband vormen en dat afz01iderlijke 
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aanvaarding van hetzij de gekozen 
formateur, hetzij het distriktenstelsel 
op iedere wijze uitgesloten is". 

Compromis 
Van Mierlo wee a er tenslotte op dat 
D'66 zelf verder wil gaan en dat bet 
wetsontwerp een voorlopig compro
mis is. "Het is gebaseerd op de grond· 
gedachte die de drie partijen gemee:q 
hebben, namelijk dat snel een begin 
moet worden gemaakt met de staats
rechteliike vernieuwing en dat die ver
nieuwing in de eerste plaats zal moe
ten inhouden een direkte invloed van 
de kiezers op de vorming van hun re
gering. Deze gedachte heeft de afge
lopen vier jaar snel veld gewonnen, 
ni!'lt alleen in de Staatscommissie, 
niet alleen onder de kiezers zelf, 
maar ook in bepaalde politieke par
tijen, ook onder de leden van de Ka
mer, en ik denk bier met name aan 
de KVP, die in haar ontwerp verkie
zingsprogramma zelfs spreekt over 
de mogelijkheid van de gekozen mi
nister-president. Wellicht ook aan de 
AR, die hierover de grootst mogelijke 
onduidelijkheid in haar programma 
laat bestaan, maar waarin niets zich 
tegen aanvaarding van dit voorstel ver
zet. De K. V. P. had drie geestver
wanten in de Staatscommissie onder 
de voorstanders van dit meerderheids· 
voorstel. En de AR een. 
Wij weten dat er een kans is dat ~ 
voorstel een meederheid in deze Ka
mer haalt. Wij vinden dat in deze om• 
standigheden die kans moet worden 
aangegrepen, als een duidelijke eerste 
stap in de goede richting". 

Politiek voor de 
boekenplank 

De overheden 

Regeren door bet volk voor bet volk is 
in onze dagen een verbazend ingewik· 
kelde zaak geworden. Het begrip de
mocratie is zo ingeburgerd dat velen 
zich nauwelijks meer van zijn beteke
nis en grondslagen rekening geven. 
De meeste thans bestaande politieke 
stelsels worden voorgesteld als de
mocratisch, als ontsproten aan de 
soevereine wil des volks. Wat hier
van zij, hoe deze beweringen al dan 
niet door de werkelijkheid van bet 
politieke bedrijf worden gestaafd, 
toont het heldere relaas van Maurice 
Duverger in "De overheden", een 
panorama van politieke stelsels. De 
auteur is hoogleraar aan de Faculte 
de Droit en het Institut d'Etudes 
Politiques van de Parijse universiteit. 
Deze uitgave van Boom-Pers in Map
pel kost nog geen vijf gulden. 
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HET CONGRES 
DECEMBER 
1970 
Het decembercongres van D166 wordt 
In Breda gehouden op 19 en 20 decem
ber 1970 in het Turfschip. 
Het Turfschip is een modern centrum 
met zeer veel parkeergelegenheid. 
Het adres is: Chasseveld, Breda, 
tel.: 01600-49250. 

Het congres zal op 19 december te 
11. 00 uur worden geopend. 
Om 13. 00 uur is er lunchpauze. 
De discussies op deze eerste dag zul
len naar wij hopen voor 18. 00 uur zijn 
afgesloten. 
0p 19 december wordt vanaf 21. 00 
uur een feest georgan.iseerd wat tot 
01, 00 uur zal duren. 
De vergadering op 29 december be- . 
gint om 10.00 uur en zal vooral over 
de politieke zaken gaan. 
Er wordt naar gestreefd te 17. 30 uur 
te kunnen afsluiten. 
De prijs van dit congres is f l;i, -- de 
entree van het feest is f 5, --. 

U vindt hiernaast kaarten waarop U 
kunt inschrijven voor het congres met 
feest, d. i. dus f 20,-- of voor het 
congres ad f 15, --. 
Deze kaarten kunt U sturen aan het 
aangegeven adres en de betaling kunt 
U doen op een aparte rekening bij de 
Post-, Cheque- en Girodienst 1477777, 
t.n.v, penningmeester D'66, Amster
dam. 

e organisatie wordt dus naast het 
andelijk secretariaat gevoerd. 
Elke inschrijver ontvangt een be
estiging, op vertoon waarvan men 
ij de controle in Breda zijn e. v. na
komen stukken, D'66 badge en 

aambadge ontvangt. 
eze naambadge achten wij, gezien de 
pkomst van 700 personen waarop wij 

imaal hopen, nodig. 
dien U in Breda wilt blijven logeren, 

verzoeken wij U de derde kaart 
an deze pagina aan ons te sturen en 

rop te vermelden in welke prijs
asse U dit logie wenst. 
ij zullen dit dan voor U proberen te 
gel en. 
ij verzoeken U hierbij grote spoed. 

jdens het congres zullen de buffetten 
het Turfschip voortdurend geopend 

ijn, 

er vereenvoudiging van de afrekening 
t U bij een aparte balie bonnen kun
kopen die bij Uw aankopen dienen 

oor betaling. 
nnen die U overhoudt, kunt U weer 

wisselen). 
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Ondergetekende • 

lid/aanhanger D'66 geeft zich op voor 

Congres en feast Breda 

Zij/Hij betaalt f 20 

op girorekeiling 1477777 

Handtekening 

Ondergetekende • . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

lid/aanhanger D'66 geeft zich op voor I 

Congres Breda 

Zij/Hij betaalt f 15 

op gironummer 1477777 

Handtekening 

S. v. p. doorhalen wat men niet wenst. 

Ondergetekende. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 

lid/aanhanger D'66 

verzoekt hotelruimte voor 19 op 20 december 1970 

in de prijsklasse f 12,- a f 15,-

f 20,- a f 25,-

Handtekening 
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Aan Congrescommissie 066 

p/a Alkenoord 147 

CAPELLE a.d. IJSSEL 

Aan Congres commissie D' 66 

p/a Alkenoord 147 

CAPELLE a.d. IJSSEL 

Aan Congrescommissie D' 66 

p/a Alkenoord 147 

CAPELLE a.d. IJSSEL 
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Wij wijzen U op de mogelijkheden diE 
de Nederlandse Spoorwegen U bieden 
om via het z. g. weekend retour goed 
koop te reizen; 
Wij zijn bereid om als zich minstens 
150 D'66-ers bij ons melden een ar
rangement met de N. S. te maken voc 
een nog iets gunstigere prijs. 

De congrescommissie bestaat uit: 
H. L. Verhaar, voorzitter 02974/353 
W. Schouten, secretaris 
H. Dijsselbloem, penningmeester Hl 
F. Hijmans, Lid HB 020/920742 
F. C. v. Leeuwen, secretin-is HB 
010/302419 
B. de Bekker, Breda 01600/32376 
if. H. Buissing, Breda 01600/38707 
G. Ferwerda, Breda 01600/33182. 

Hiermee heeft U de eerste informatiE 
over: 
plaats en tijd, 
programma, 
kosten, 
mogelijkheden van inschrijvingen, 
hotel accomodatie, 
huishoudelijke dienst, 
reismogelijkheden, 
en adressen van mensen die er iets 
van weten. 
Wij verzoeken U snel in te schrijven. 

Nadrukkelijk wordt er op ge
wezen dat in verband met de 
zeer korte levertijd van dit 
nummer van "Democraat" de 
tekst ongecorrigeerd geplaatst 
is. 

Redaktie 


