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I Kongresstuk 3 j 

VERSLAG VAN 
FINANCIËLE 
KOMMISSIE 

Op 15 december vorig jaar sloot de 

financiële kommissie haar rekening 

af om te bepalen of de door haar ge

stelde limiet was gehaald. Op dat o

genblik was f 104.349,88 binnenge

komen, terwijl nog 6. 865 gulden on

derweg was en de volgende dagen 

werd geboekt. In de periode van de 

financiële reddingsaktie was recht

streeks aan giften 5. 908 gulden bij 

de penningmeester binnengekomen, 

zodat het totale resultaat j117.122. 88 

was. 

Bij de financiële kommissie kwamen 

438 afzonderlijke bijdragen binnen: 

deze beliepen gemiddeld dus 267 gul

den. Er waren 39 giften van duizend 

I Kongresstuk 4 

Kandidaten 

gevraagd voor 

het dagelijks 

bestuur 
11~~- 2.L/ 

Tijdens de algemene ledenvergade
ring op zaterdag 9 maart aanstaande 
moeten ten minste drie nieuwe leden 
van het dagelijks bestuur worden ge
kozen - een sekretaris organisatie en 
twee leden die hoogstwaarschijnlijk 
worden belast met het programmati
sche werk. In de volgende Democraat 
zullen meer gegevens volgen over de 
verkiezing van de dagelijks bestuurs
leden. 
Zij die hiervoor willen kandideren 
worden verzocht zich op te geven bij: 
Dagelijks bestuur van D'66, Lange
straat 61, Amsterdam. De kandidaat
stelling sluit dinsdag 26 februari aan
staande 's middags om twaalf uur. 

gulden of meer: deze gevers namen 

in totaal 58. 550 gulden voor hun re

kening. De grootste bijdrage van één 

persoon bedroeg 3. 500 gulden. Alle 

giften kwamen van natuurlijke perso

nen en voorzover valt na te gaan zijn 

zij vrijwel allen leden van D'66. 

De financiële kommissie heeft de 

groot~te waardering voor de offers 

die de gevers van grotere en kleinere 

bedragen zich duidelijk hebben ge

troost. 

Nu de gestelde limiet van negentig

duizend gulden ruimschoots werd o

ver schreden, heeft de financiële 

kommissie de ontvangen gelden ter 

beschikking gesteld van de penning

meester. Geadviseerd is alle be

trekkelijk kleinere schulden - bene

den een bedrag van vierduizend gul

den - terstond volledig te voldoen en 

aan de grotere schuldeisers in het 

algemeen de helft te voldoen met de 

mogelijkheid van verdere uitkeringen 

in de loop van het jaar. 

De financiële kommissie verwacht, 

dat de financiële injektie de partij rei

lende en zeilende kan houden. Er zijn 

echter bepaald nog geen middelen van 

belang beschikbaar voor de aanstaande 

verkiezingen. Om de leden in staat te 

stellen daarvoor nog centrale fondsen 

bijeen te brengen. blijft de rekening 

63. 35. 29.478 ten name van de "Fi

nanciële kommissie van D'66" bij de 

Banque de Paris et des Pays Bas 

(gironummer van de bank: 37037) ge

opend. De na 1 januari 1974 daarop 

binnenkomende bedragen zullen ter 

beschikking worden gesteld van het 

hoofdbestuur, uitsluitend Yoor aan

wending voor verkiezingsdoeleinden. 



Kongresstuk 1 

UITNODIGING 
voor de algemene ledenvergadering van D'66 op zaterdag 
9 maart 1973 in de "Agnietenhof" in Tiel. 

Konsept-agenda, zoals vastgesteld tijdens de hoofdbe
stuursvergadering van zaterdag 5 januari 1974: 

9. 45 uur : Opening; 
Benoeming van kommissies; 
Goedkeuring kongresreglement; 

10. 00 uur: Financiën; 
10.15 uur: Sektievergaderingen (deze vergaderingen wor

den gehouden in samenwerking met de 
Stichting Wetenschappelijk Buro D'66); 

12. 00 uur: Sluiting sektievergaderingen; 
Lunchpauze met presentatie van de kandida
ten voor Eerste Kamer. dagelijks bestuur. 
geschillenkommissie en rapportagekommis
sie; 

13.30 uur: Toespraak door partijvoorzitter Jan ten 
Brink; 
Sluiting stembussen; 

14. 00 uur: Plenaire behandeling van de voorstellen van 
de sektievergaderingen; 

16. 00 uur: Toespraak door voorzitter Jan Terlouw van 
de Tweede-Kamerfraktie; 

16.30 uur: Sluiting. 

Toegangsprijs 
De toegangsprijs van de algemene ledenvergadering be
draagt vijftien gulden per persoon, zoals met het aanne
men van de ontwerp-begroting voor 1974 is geaksepteerd. 

Opmerkingen 
1. De lunchpauze zou enigszins kunnen worden bekort, 
maar dat zou het werk van de rapporteurs van de sek
tievergaderingen aanzienlijk bemoeilijken. 
2. De zaal moet voor zes uur 's avonds zijn ontruimd in 
verband met een voorstelling 's avonds. 
3. De organisatiekommissie heeft pas 15 december vorig 
jaar definitieve stappen kunnen ondernemen voor het 
vastleggen van een zaal met daarbij de niet onbegrijpe
lijke suggestie: niet te duur! 
4. Als treinverbinding wordt aangeraden de trein uit 
Arnhem van 8. 24 uur (aankomst in Tiel: 9. 06 uur) of de 
trein uit Utrecht van 8. 50 uur (aankomst in Tiel: 9. 29 
uur). De "Agnietenhof" (adres: Sint Agnietenstraat 2) 
ligt ongeveer een kwartiertje wandelen van het station. 
5. Er was ook nog een mogelijkheid te vergaderen in de 
sporthal in Barneveld. Dan hadden we me z'n allen op 
de evenwichtsbalken moeten zitten en dat leek niet zo 
gewenst. 

Kongresstuk 6 J 
Kandidaten gevraagd voor 

de rapportagekommissie 
De rapportagekommissie bestaat uit vijf leden, die telkens 
voor twee jaar worden gekozen. De kommissie kiest zelf 
haar voorzitter. De leden van de kommissie zijn thans: drs 
D. Bark, K. Heller, ir A. J. Meerburg, ir J. W. van der 
Scheer en prof. mr J.A. Ankum. 
Door het bedanken als lid van de partij door drs Bark en 
het reglementair aftreden en niet herkiesbaar zijn van ir 
Van der Scheer zijn er twee vakatures. Kandidaten voor de 
beide opengevallen plaatsen kunnen zich tot donderdag 31 
januari 's middags twaalf uur aanmelden bij: Hoofdbestuur 
van D'66, Langestraat 61, Amsterdam. 

Kongresstuk 7 

Kandidaten gevraagd voor 

de geschillenkommissie 
In de geschillenkommissie zijn vier vakatures te vervullen, 
waaronder die van de voorzitter. De geschillenkommissie 
bestaat uit een voorzitter en negen leden, die telkens voor 
drie jaar worden gekozen. De voordracht van het hoofdbe
stuur vermeldt (overeenkomstig het derde lid van artikel 
veertig van het huishoudelijk reglement) ten minste twee 
keer zo veel namen als er vakatures zijn te vervullen. Een 
groep van 25 leden van D'66 is bevoegd deze voordracht 
aan te vullen. 
De voorzitter van de kommissie wordt gekozen door een 
algemene ledenvergadering uit een voordracht van drie 
personen. op te maken door de kommissie zelf. In de twee
de kongres-Democraat wordt een voordracht voor de te 
vervullen vakatures gepubliceerd. 
De geschillenkommissie is momenteel als volgt samenge
steld: 
1. Mr E. Lukács (voorzitter) -niet herkiesbaar; 
2. Mevrouw T. J. Bienfait-Prins -niet aftredend; 
3. Mevrouw Van Lookeren Campagne-van Renterghem-

herkiesbaar; 
4. Mevrouw M. J. Segeth-Dibbetz -niet herkiesbaar; 
5 L. J. Capit- herkiesbaar; 
6. Drs J. J. Onnes - herkiesbaar; 
7. Mr J. W. D. van Oldenborgh -herkiesbaar; 
8. Drs J.A. Ubbink- herkiesbaar; 
9. Prof. mr M. Scheltema -niet herkiesbaar; i 
10. vakature. 

Als u de onderstaande bon vóór zaterdag 2 februari 
aanstaande (ingevuld) opstuurt naar de Stichting We
tenschappelijk Buro D'66, Langestraat 61, Amster
dam, krijgt u de via deze bon aangevraagde nota's zo 
spoedig mogelijk daarna thuis bezorgd. 
Aangezien dit kosten met zich meebrengt, zijn we ge
noodzaakt u hiervoor een klein bedrag in rekening te 
brengen- de kostprijs van de nota's plus de verzend
kosten. 

************************************************ * * 
* * ~ Th: zou graag de aangekruiste nota's willen ont- ~ 
~ vangen. t 
* * ~ Nota'svandestichting: ! 
~ 0 Pensioenvoorziening in Nederland (1970) ~ 
~ 0 Interim-rapport Ekonomische groei in het ~ 
i licht van de milieuproblematiek (1973) ~ 
~ 0 Van oliekrisis naar optimaal energiebeleid i 
~ (1973) i 
* 0 Suriname en de Nederlandse Antillen (1973) * 
! 0 Europese veiligheid (1973) ~ 
~ 0 D'66 en de woningbouw (1974) t 
* * i Nota's van werkgroepen: ! 
i 0 Perspektief voor het buitenlands beleid ! 
~ 0 Konsept voor het milieuhoofdstuk van het ! 
~ nieuwe D'66-programma t 
t 0 Sociaal-ekonomische nota van P. van Schilf- ~ 
t gaarde t 
t 0 Sociaal-ekonomische nota van J. Pieters t 
* * * * ~ Naam: t 
* * t Adres: ~ 

* * t Woonplaats: t 
* * ~ Handtekening: : 

~ * 
*******************************************'*~** 
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Kongresstuk 2 

Konsept-reglement 
voor het kongres 
Artikel1: 
Hërk"öngres is een algemene ledenvergadering van D'66. 

Artikel 2: 
Ämëiidëmenten en moties kunnen worden ingediend tot en 
met woensdag 30 januari 1974 's middags twaalf uur bij 
het landelijk sekretariaat (Langestraat 61, Amsterdam) 
ter attentie van de rapportagekommissie. 
De leiding van de algemene ledenvergadering laat deze ver
gadering beslissen of amendementen en moties die na dit 
tijdstip zijn binnengekomen in behandeling worden genomen. 
Alle amendementen en moties moeten worden goedgekeurd 
door een regiovergadering (=een regiokongres) of door een 
afdelingsvergadering. 

Artikel 3: 
Ïië'\ooäppÖrtagekommissie en de programmakommissie heb
ben het recht op grondslag van de ingediende amendemen
ten ook tijdens de algemene ledenvergadering amendemen
ten in te dienen. 

Artikel 4: 
flerköngres wordt geleid door drie voorzitters, die wor
den aangewezen door het hoofdbestuur. Bij de behandeling 
van een onderwerp waarbij één van de voorzitters uit hoof
de van enigerlei partijfunktie is betrokken, treedt deze 
niet als fungerend voorzitter op zo lang de behandeling van 
dit onderwerp duurt. 

Artikel 5: 
De-füilgërend voorzitter heeft het recht spreektijd te ver
delen en te beperken. Beslissingen van de kongresleiding 
zijn bindend, behoudens onmiddellijk beroep op het kon
gres dat daarover stemt zonder diskussie. 

Artikel 6: 
öpvöörstel van de voorzitters kan de algemene ledenver
gadering ter voorbereiding van de plenaire diskussie in 
sekties worden gesplitst onder leiding van door de kon
gresleiding aangewezen sektievoorzitters. 
Voorstellen die in de sektievergadering minder dan 25 
procent van de stemmen hebben gekregen worden in de 
plenaire vergadering niet aan de orde gesteld. Voorstel
len die in een sektievergadering 25 procent of meer van de 
stemmen hebben gekregen worden in de plenaire vergade
ring aan de orde gesteld. Amendering van deze voorstellen 
is niet mogelijk, behoudens het bepaalde in artikel 3. 

Artikel 7: 
De-fiëfiäiideling van amendementen en moties geschiedt als 
volgt: 
1. de indiener of een door hem aangewezen lid van D166 
geeft desgewenst een beknopte toelichting; 
2. de fungerend voorzitter verleent degenen, die zich vol
gens de bij de kongresleiding berustende sprekerslijst als 
spreker hebben aangemeld in volgorde van aanmelding het 
woord; 
3. het hoofdbestuur, de rapportagekommissie en de pro
grammakommissie kunnen aan het kongres een advies om
trent het voorstel geven; 
4. de fungerend voorzitter brengt de amendementen in 
volgorde van ingrijpendheid in stemming en daarna het al 
dan niet geamendeerde voorstel; 
5. de fungerend voorzitter brengt resoluties en moties o
ver een bepaald agendapunt pas in stemming als alle reso
luties en moties over dat agendapunt zijn toegelicht. De fun
gerend voorzitter bepaalt de volgorde waarin de resoluties 
en/of moties in stemming worden gebracht. 

Artikel 8: 
Irëï"'Köngres begint met het aanwijzen van een stemkom
missie en een notulenkommissie op voordracht van de kon
gresleiding. 

Artikel 9: 
De-:SfëiilKömmissie registreert de uitgebrachte stemmen, 
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beslist hierover zonder beroep over de geldigheid daar
van en konstateert de uitslag van de stemmingen. 

Artikel10: 
îen.'zifde-statuten of het huishoudelijk reglement anders 
bepalen, neemt het kongres besluiten met meerderheid van 
stemmen, waarbij blanko stemmen van onwaarde zijn. Bij 
stemming met de votometer moet het verschil tussen voor
en tegenstemmen ten minste vijf procent bedragen. 
Het kongres kan besluiten een besluit met tweederde meer
derheid van stemmen te nemen. 
Indien geen van de aanwezige leden stemming wenst kan het 
kongres bij akklamatie een besluit nemen. 
Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kunnen geen 
besluiten worden genomen. 

Artikelll: 
fëcïëi11fde stemming op het kongres aanwezig lid van D'66 
kan één stem uitbrengen. 

Artikel12: 
Stëmmiiïgover personen geschiedt schriftelijk. Over zaken 
wordt gestemd op een door de kongresleiding te bepalen 
wijze. 

Artikel13: 
ïilgevä1ïënbetreffende de gang van zaken tijdens het kon
gres waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kon
gresleiding met inachtneming van de statuten en het huis
houdelijk reglement. 

Kongresstuk 5 

De voorbereidingen van 
het kongres in Tiel 
1. Tussen donderdag 24 en maandag 28 januari moeten de 
regionale voorkongressen en de afdelingsvergaderingen 
worden gehouden. Het hoofdbestuur doet een dringend be
roep op de afdelingen om groepsgewijs te vergaderen. De 
ruime opvatting van het huishoudelijk reglement is bedoeld 
om de regio's niet over te belasten in de periode vooraf
gaande aan de provinciale Statenverkiezingen. Het hoofdbe
stuur vraagt in ruil daarvoor het aantal moties en amende
menten te beperken door met meerdere afdelingen tegelijk 
te vergaueren. 
2. Door het kreëeren van sektievergaderingen tijdens het 
kongres ontstaat enige ruimte voor inhoudelijke diskussie. 
Toch zijn in het kongresreglement weer de voor een goed
lopend kongres noodzakelijke beperkingen opgenomen. Het 
hoofdbestuur hoopt dat daarvoor begrip bestaat. 
3. Amendementen en moties moeten uiterlijk woensdag 30 
januari 's middap.:s om twaalf uur op het landelijk sekreta
riaat (Langestraat 61. Amsterdam) zijn. De amendemen
ten en de moties moeten ter attentie van de rapportagekom
missie worden gestuurd. 
4. Amendementen en moties die na dit tijdstip binnenkomen 
worden niet opgenomen in de tweede kongres-Democraat. 
Of zij worden behandeld tijdens het kongres is afhankelijk 
van het kongres (zie artikel twee van het konsept-kongres
reglement. 
5. Alle teksten voor de tweede kongres-Democraat moet 
zijn getypt met een dubbele interlinie en moet een kantlijn 
van ten minste vier centimeter hebben. 
6. De tweede kongres-Democraat verschijnt - onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden - op of omstreeks donderdag 
21 februari aanstaande. 

BETAAL NUUW 
KONTRIBUTIE. 

STRAKS IS HET 

TE LAAT 



Kongresstuk 8 

Rapport ter ondersteuning van de diskussie 
over onze doelstellingen en uitgangspunten 

DEEL EEN: ALGEMENE INLEIDING 

HOOFDSTUK EEN: VERANTWOORDING 
D'66 ontstond als reaktie op een verouderd maatschappelijk 
bestel en een slecht funktionerend politiek systeem. Dat be
stel en dat funktioneren waren derhalve het eerste aktieter
rein van D166. Dáárop richtten zich onze belangrijkste doel
stellingen, dáárvoor gaven we zeer gedetailleerd middelen 
aan. Onze keuzen met betrekking tot de politieke problemen 
van elke dag leidden wij als het ware af van onze doelstel
lingen op beide primaire aktieterreinen. Omdat wij hadden 
gekozen voor een doorbreking van het oude bestel, ons ver
zet juist richtten op het onmondig houden van de burger, de 
paternalistische elementen in het bestel, het verstarrende 
effekt van beslissingen van een overheid die wordt gezien 
en zichzelf ziet als ''hoge autoriteit", waren die keuzen in 
het algemeen progressief, toekomst gericht, niet beïnvloed 
door de wens verworven posities te beschermen. 
Deze aktieterreinen zijn nog steeds belangrijk en worden in 
het licht van de nieuwe ontwikkelingen zelfs steeds belang
rijker. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben ons voorts ge
konfronteerd met nieuwe aktieterreinen, die buiten of beter 
naast de hiervoor genoemden liggen: de problematiek van de 
Klub van Rome en alles wat daarmee samenhangt. 
Het rapport "De grenzen van de groei" heeft bij velen de 
ogen geopend voor de gevaren van onbelemmerde exponentiële 
groei (versneld toenemende groei), die zo kenmerkend is 
voor de maatschappelijke orde die wij thans kennen. Ondanks 
talrijke onvolmaaktheden, ondanks het buiten beschouwing 
laten van sociale ontwikkelingen, blijft de voornaamste waar
schuwing van het rapport overeind staan: als gevolg van 
technische en maatschappelijke "vertragingen" in de reakties 
van de, mens op veranderde omstandigheden, zet de exponen
tiële groei zich te lang voort. Als wij. niet ingrijpen zullen 
wij daarom op de grenzen van de eindige aarde stuiten: ver
nietiging van het 1nilieu, volledige uitputting van grondstof
fen, akkuut tekort aan bouwland. Lang tevoren zullen deze 
grenzen zich in de vorm van maatschappelijke knelpunten 
manifesteren: onvrede, sabotage, oorlogen om grondstoffen, 
hongersnood. Gekonfronteerd met dit sombere perspektief 
moet een politieke partij zich bezinnen; met alle (beschei
den) middelen die haar ten dienste staan te zoeken naar, in 
konkrete maatregelen vertaalbare, oplossingen die erop zijn 
gericht deze noodlottige ontwikkeling te keren. Dat betekent 
een poging doen om de fundamentele oorzaken op te sporen 
en aan te pakken. 
Te vaak wordt bij het opdoemen vanknelpunten gegrepen naar 
de methode van grensverlegging (de houding van: tegen die 
tijd vinden ze er wel wat op). Men neemt de direkte gevolgen 

weg. Het probleem wordt minder gevoeld maar bestaat nog 
en doet zich elders of op een ander tijdstip in verhevigde 
mate gelden. 
De noodzaak tot fundamentele maatregelen is in Nederland in 
versterkte mate aanwezig. Wij moeten daarbij bedenken dat 
ons land met zijn grote bevolkingsdichtheid, gelegen aan de 
mond van een aantal vervuilde Europese rivieren, met Japan 
en de Verenigde Staten, onder de grootste druk staat van 
milieu- en planologische verwoesting. Als in dit verband de 
term "gidland" wel eens wordt gebruikt, komt dit niet zo zeer 
voort uit een pedagogisch kompleks, maar uit bittere nood
zaak. 
D'66 heeft als zijn mening uitgesproken, dat ekonomische 
groei als een autonome maatschappelijke doelstelling moet 
worden afgezworen. Dat heeft nogal wat gevolgen. Zo zal 
moeten worden aangegeven hoe in konkreto produktie- en 
konsumptiepatronen kunnen worden verschoven, zodat de na
druk niet meer valt op "hoe meer hoe beter", maar op wat 
in het spraakgebruik wordt aangeduid met de term "welzijn" 
(de kwaliteit van het totale bestaan). In dit verband wordt wel 
eens de term "versobering" gebruikt, maar dat is een term 
die past in het huidige welvaartsdenken, waarvan wij nu juist 
af willen. 
Ten aanzien van de tot nu toe autonome ontwikkeling van de 
technologie betekent het dat politieke kriteria zullen moeten 
worden geformuleerd ter besturing van deze ontwikkeling. 
De erkenning dat de ekonomische groei niet de grote oplos
ser van alle problemen is en dat de exponentiële groei niet 
kan voortgaan, vormt voorts, naast andere argumenten een 
extra argument om haast te maken met een rechtvaardiger 
inkomensverdeling, zowel in Nederland als in de wereld. 
Kort gezegd impliceert het dat wij essentiële voorwa.arden 
zullen moeten formuleren die tot een andere (ekonomische) 
ordening van de maatschappij zullen leiden. Om die tot .. tand 
te brengen zullen in een aantal sektoren tijdelijk, maar mis
schien ook blijvend, diepgaande overheidsingrepen nood
zakelijk zijn. Dergelijke ingrepen zullen alleen kans van sla
gen hebben als ze worden gedragen door grote delen van de 
bevolking (een extra argument ten gunste van demokratise
ring). Dit betekent niet, dat met het nemen van (inleidende) 
maatregelen zou moeten worden gewacht tot de achterstand 
op het gebied van demokratisering is ingehaald. Wel dwingt 
het tot versnelling van het demokratiseringsproces, ook al 
zullen daardoor spanningen tussen centraliserende en de
centraliserende krachten optreden. 

HOOFDSTUK TWEE: HET POLITIEKE KRACHTENVELD 
Macht en gezag 

Als wij politiek bedrijven, houden wij ons bezig met het 
ordenen van de samenleving op zo'n manier, dat iedere 
burger daarin zoveel mogelijk tot het geluk van de anderen 
en van zichzelf kan bijdragen. Deze ordening brengt een 
verdeling met zich mee van taken, van rechten en plichten, 
van vrijheid en gebondenheid. Hiermee hangen de gezags
verhoudingen samen. 
Tot op de dag van vandaag wordt er gezag gevestigd op basis 
van geweld, ouderdom, overerving, religie, rijkdom en 
kennis. Zij aan wie weinig of niets van deze machtsfaktoren 
is toebedeeld - door hun fysieke konstitutie, door hun leef
tijd, door hun ouderlijk milieu of ras, door hun godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuiging, door hun armoede of 
door hun onwetendheid - verkeren daardoor buiten hun 

schuld in een minderwaardige positie: hun aandeel in de 
taakverdeling, hun rechten en hun vrijheid zijn van onder
geschikt belang; de gelegenheid tot gelukkig zijn of maken 
wordt hun amper geboden. 
Nog steeds zijn er grote aantallen van dergelijke machte
lozen. Op de verbering van hun positie behoort de politieke 
aktiviteit ten minste te zijn gericht. De notie dat de macht
hebber zijn gezag behoort te ontlenen aan het mandaat van 
degenen over wie de macht wordt uitgeoefend en derhalve 
de praktijk van de machtsuitoefening voortdurend moet wor
den getoetst, is een elementaire notie van demokratie. Het 
introduceert voor een politieke partij (dat is een ver za-
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meling mensen die zich heeft verenigd op een aantal samen
hangende voorstellen voor ordening van de samenleving) de 
noodzaak een precies omschreven konseptie te hebben over 
de verdeling van de macht en de spelregels voor uitoefening 
van macht, als ook de noodzaak haar ideeën over ordening 
van samenleving voortdurend te herwaarderen en te her
formuleren in het licht van de ontwikkelingen van en in de 
maatschappij. D'66 tracht aan beiden te voldoen. 

Demokratisering 
De verbetering van de situatie van de machtelozen, het tot 
stand brengen van een andere verdeling van de macht; het 
zijn niet anders dan twee mogelijke omschrijvingen van het 
begrip demokratisering. 
In het proces van demokratisering kunnen zes stadia worden 
onder scheiden: 
1. ageren; 
'J.. onderhandelen; 
3. afspraken maken; 
4. indirekt kontroleren; 
5. direkt kontroleren; 
6. (mee)besturen 

] 1-3: emancipatiefase 
4-6: decentralisatiefase 

De diverse sektoren van onze maatschappij, c.q. de diverse 
maatschappelijke processen bevinden zich veelal in verschil
lende stadia van demokratisering. Demokratisering is een 
dynamisch proces. Het kent zijn sprongen voorwaarts, maar 
ook zijn tegenslagen. 
Voorbeelden van maatschappelijke processen (sektoren) in 
verschillende stadia van demokratisering: 
agitatiestadium: kraakakties, milieugroepen, bezettingen; 
onderhandelingsstadium: nationaal: de Stichting van de Ar
beid internationaal: Verenigde Naties. UNCTAD: 
afsprakenstadium: kollektieve arbeidsovereenkomsten. re
geerakkoorden: 
indirekte kontrolestadium: het huidige parlementair systeem, 
inspraakprocedures, kongressen van de meeste politieke par
tijen; 
direkte kontrolestadium: het D'66-plan voor personeelsraden, 
sommige fakulteitsraden van universiteiten; 
meebestuursstadium: kleine sub-fakulteitsvergaderingen, 
referendumvarianten. 
Het ideaal-model van de zogenaamde participatiemaatschap
pij is de maatschappij waarin alle maatschappelijke proces
sen zich in de zesde fase bevinden. De realiteit gebied te 
erkennen, dat dit een onbereikbaar ideaal is. Het is soms 
niet' mogelijk steeds naar dat zesd~ stadium te streven, 
soms ook is het, gelet op de reikwijdte van de beslissingen 
niet eens gewenst. 
Wij zien de ontwikkeling van de demokratie in hoofdzaak in 
drie richtingen: 
-de burgers moeten meer worden betrokken bij de politieke 
besluitvorming. Deze betrokkenheid kan onder meer worden 
bevorderd door hen in toenemende mate mede-verantwoorde
lijk te maken voor beleidsbeslissingen; 
-in steeds meer samenlevingsverbanden (school, bedrijf, 
buurt) moeten de bestuursmaatregelen aan de instemming 
van de betrokkenen worden getoetst (de demokratie houdt 
niet op bij het staatkundige); 
-de kwaliteit van de raadpleging van de burgers moet voort
durend worden verbeterd. Hieraan zitten twee kanten. De 
wijze waarop de raadpleging gestalte krijgt behoeft voortdu
rend verbetering; meer openbaarheid, meer informatie. De 
wijze waarop de burgers zijn toegerust, om raadpleging zin 
te doen hebben, vergt voortdurende verbetering: beter onder
wijs, betere motivatie. 

De participatiemaatschappij 
Ons uitgangspunt is de demokratisering te bevorderen in alle 
drie eerder genoemde richtingen en een hoge graad van 

daadwerkelijk medebestuur van de burgers te verwezenlij
ken: de participatiemaatschappij. 
Onze aktiviteiten zullen zich in de eerste plaats moeten rich
ten op het op gang brengen, dan wel versnellen van de eman
cipatiefase van het demokratiseringsproces, waarin de mees
te maatschappelijke sektoren immers nog verkeren. Het 
aktierecht, het onderhandelingsrecht (te denken ware ook 
aan bepaalde geihstitutionaliseerde vormen van bemidde-
ling en arbitrage) en het kontrakteringsrecht, moeten als 
(grond)rechten worden vastgelegd en uitgewerkt. Het ant
woord op de vraag of de demokratie in de toekomst een sta
biele en dynamische regeringsvorm zal zijn, hangt in belang
rijke mate af van het sukses van de demokratiseringsbeweging. 

Als leidraad bij het zoeken naar wegen om de participatie
maatschappij te verwezenlijken geldt voor ons: 
GEEN BELEID ZONDER KONTROLE. Naast elk besturend 
orgaan in politieke en sociaal-ekonomische samenlevings
verbanden van zodanige omvang, dat het ondoenlijk is alle 
betrokkenen rechtstreeks bij alle besluitvorming te betrek
ken, hoort een kontrole-orgaan te bestaan, samengesteld 
uit door alle betrokkenen aangewezen vertegenwoordigers. 
Bij elke beleidsdaad moet tegenspel mogelijk zijn van dege
nen die zich naar zo'n beleidsdaad moeten richten; niet al
leen rechtens, maar ook materieel door toegankelijkheid 
van relevante informatie. 
GEEN DUBBELROLLEN. Vaak komt het voor dat iemand in 
verschillende funkties wordt betrokken in een aantal samen
hangende besluitvormingsprocessen. Een dergelijke opeen
hoping van funkties maakt de besluitvorming ondoorzichtig 
en dus moeilijk te kontroleren, scheept de dragers van dub
belrollen op met onderling tegenstrijdige, aan elk van de 
rollen verbonden eisen, en houdt deelneming van anderen te
gen (voorbeeld: een lid van gedeputeerde staten als bestuurs
lid, vaak zelfs voorzitter. van provinciale raden of kommis
sies, die onder meer het kollege van gedeputeerde staten 
adviseren over onderwerpen op zijn terrein - een provincia
le jeugdraad bijvoorbeeld-). Het principe van onverenigbaar
heid van funkties moet op het politieke terrein aanzienlijk 
worden uitgebreid en op het sociale en ekonomische terrein, 
waar het nog nauwelijks bestaat, versneld worden ingevoerd. 
De norm van scheiding van uitvoerende, wetgevende (en 
kontrolcrende) en rechtsprekende macht, valt zeker ook op 
dit terrein. 
HORIZONTAAL OHGANISEREN. Hoe groter een groep wordt, 
hoe kleiner de praktische mogelijkheden zijn om de groeps
leden via een demokratisch georganiseerde beslissingsproce
dure tot hun recht te laten komen. In onze samenleving gaan 
we naar steeds grotere verbanden toe. Dit betekent dat be
sluiten worden genomen die steeds grotere groepen van men
sen gelden. Horizontaal organiseren vermindert binnen een 
organisatorisch verband het aantal hierarchische nivo' s en 
verkleint de machtsverschillen daartussen. Hierdoor wordt 
een strukturele voorwaarde voor decentralisatie geschapen 
en het verontrustende verschijnsel dat op een hoog nivo ge
detailleerde bindende beslissingen voor de lagere nivo's 
worden opgesteld kan ermee worden tegengegaan. 
Bij dit alles moet worden bedacht dat de ontwikkeling van de 
maatschappij, zeker als men die in een andere richting wil 
sturen, nooit volledig in de hand is te houden. Een harmoni
sche ontwikkeling in de richting van de participatiemaatschap
pij is een droombeeld. Er zal zich wildgroei voordoen, som
mige ontwikkelingen zullen snel gaan, andere stagneren. Als 
praktisch middel tegen ernstige verstoringen van de gewens
te ontwikkelingsgang is het daarom goed in de gaten te hou
den dat voor elke kracht een redelijke tegenkracht aanwezig 
is en als dat laatste niet het geval is, de ontwikkeling daar
van bewust wordt gestimuleerd. Het Engelse begrip "coun
tervailing power" dekt eigenlijk het best wat hier wordt be
doeld. 

HOOFDSTUK DRIE: LEEFBAARHEID IN 
SAMENHANG MET DE EKONOMISCHE GROEI 

Klub van Rome-problematiek 
Zoals in hoofdstuk één al is gesteld, heeft het rapport 

"Grenzen van de groei" bij velen de ogen geopend voor de 
gevaren van een ongebreidelde groei van produktie eri bevol
king in de wereld. Het rapport houdt ons voor dat het milieu 
en de eindige voorraden aan de thans aangewende grondstof
fen en energiedragers absolute grenzen zullen stellen aan de 
totale produktiemogelijkheden in de wereld. Een tweede be-
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langrijke konklusie is dat hoe langer wordt gewacht met het 
nemen van de juiste maatregelen, hoe moeilijker het wordt 
om aan het gevaar te ontkomen. De maatregelen moeten bo
vendien op veel maatschappelijke terreinen tegelijk aangrij
pen willen zij effektief zijn. 
In het hierna volgende willen wij voorlopig de omvang van de 
bevolking even buiten beschouwing laten. Gegeven de beperk
te aardse voorraden en het beperkte zelfreinigend vermogen 
van het milieu wordt het totaal van produktiemogelijkheden, 



die we in 't vervolg "produktieruimte" zullen noemen, be
paald doo1 de mate waarin W€ milieuvriendelijk en/ of grond
stoffen- en energiebesparend produceren en door de mate 
waarin we produktiemogelijkheden aanwenden om het milieu 
te zuiveren, orr.. materialen opnieuw te gebruiken (recycling) 
en om vervangende grondstoffen en energiebronnen te vin
den. Met andere woorden de verdeling van de produktieruim
te beihvlocdt de uiteindelijke omvang van de produktieruim
te. Bovendien zijn er aan dtl produktieruimte absolute gren
zen gesteld rl0or het zelfreinigend vermogen van het milieu 
en de beperkte voorraden van onvervangbare stoffen. We 
zullen dan ook de totale produktie-omvang en de samenstel
ling van die totale produktie veel zorgvuldiger moeten vast
stellen dan in het verleden. 

Afnemende welzijnsbeleving 
Naast deze klub van Rome-problematiek heeft de laatste ja
ren een ander (ermee in verband staand) verschijnsel een 
toenemende belangstelling gekregen. Dü verschijnsel kun
nen we omschrijven als een steeds minder grote toeneming 
van ieders totale individuele welzijnsbeleving bij elke verde
re groei van de (totale) produktie. Deze afnemende we-Izijns
beleving per toegevoegde eenheid produkt hPeft verschillen
de oorzaken waarvan wij de volgende willen noemen Ten 
eerste een zekere mate van verzadiging met (traditionele) 
konsumptiegoederen; uiteraard treedt die verzadiging bij de 
hogere inkomensgroepen in sterkere mate op dan bij de lage
re, zodat er bij hen ondanks de toenemende verzadiging nog 
steeds veel onvervulde wensen zijn. 
Ten tweede een toenen1ende noodzaak om de nadelige effek
ien die zijn verbond::m met een steeds grotere omvang van de 
produktie te kompenseren. Zo kunnen zwembaden (tot op ze
kere hoogte) het vies worden van het rivierwater kompense
ren, geluidsisolatiemateriaal het steeds toenemende I a waai. 
Deze "kompenserende produktie" is nodig om de nadelige 
invloeden van het milieubederf die worden veroorzaakt rl.oor 
een hoger produktienivo te kompenseren maar vergeleke1 
met de situatie van vóór de produktietoeneming leveren ziJ 
geen eigen bijdrage tot het welzijn. 
Ten derde leidt de toenemende massaliteit van konsumptie 
voor de individuele konsument soms tot een daling van het 
aan die konsumptie verbonden genot Zo was bijvoorbeeld 
voor de individuele autobezitter het zondagse au tori: ie vro"
ger nóg een echt fePst. Tegenwoordig is het dat niet .meer 
door net lange file-rijden Het totale welzijnsbeleven is duf 
niet evenredig toegenomen met het autobezit (produktie). 
Soms kan het gemiddelde welzijnsbeleven per auto weer een 
beetje worden opgevoerd door de verKeersvoorzieningen te 
verbeterE,n. De ;Jroduktie van deze extra \·erkecrsvoorzie
ningen kan men aangeven met de term "komplementerende 
produktie". (Het welzijnsbeleven komplemente1·ende tot het 
vroegere gemiddelde nivo). We m0eten hierbij aantekenen 
dat de noodzaak tot het verrichten van kompenserende en 
komplementerende produktie steeds sterker wordt ,,.evocld 
omdat de groeiende produktie gepaard gaat met het "'opoffer,en 
van steeds schaarser wordende natuur. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de toeneming van het 
welzijnsbeleven per toegevoegde eenheid produktie tendeert 
steeds geringer te worden, omdat de waarde van de laatste 
restjes vrije en schone natuur (in termen van traditionele 
konsumptiegoederen) stijgt naarmate ~ij ~eldzamer worden. 
Dit uit zich onder meer L1 een toenemende kompenserende 
en komplementerende produktie. (Deze kunnen vverigens 
aiet altijd het geleden verlies herstellen). 

Bewaking van de produktie-omvang 
We hebben nu twee argumenten opgesomd om de omvang en 
de samenstelling van de produktie veel zorgvuldiger dan 
voorheen te bewaken. Die argumenten zijn de klub van Rome
problematiek en de afnemende wel.lijnsbeleving p"\r toege
voegde eenheid produkt. 
Bij de klub van Rome-problematl,'k gaat het om de afweging 
van de voordelen van de grotere produktie-omvang tegen de 
aan die produktie ve'!'bonden risiko's van uigeputte voorra
den en een vergiftigd milieu. De risiko's die (nog net) aan
vaardbaar worden geacht moeten konkrete gestalte krijgen 
in goed gefundeerde vervuilings- en uitputtingsnormen. In 
de praktijk zullen deze risico's onvermijdelijk worden afge
wogen tegen de voordelert van de produktie. 
Le vervuilingsnormen kunnen de vorm aannemen van een 
maximale toegestane vervuiling in een (nader te bepalen) ge-

bied. (Deze maximale dosis kán ook op nul worden gesteld). 
Door heffingen per eenheid. uitgeworpen schadelijke stof aan 
de vervuilers in rekening te brengen kan men in de meeste 
gevallen de totale vervuiling binnen de maximaal toelaatba
re grenzen houden. Wanneer echter de betrokken goederen 
zeer prijsongevoelig zijn en bovendien niet via een ander 
produktieproces kunnen worden vervaardigd zal men zijn 
toevlucht moeten nemen tot verbods- en/of rantsoenerings
maatregelen. 
De uitputtingsnormen zijn een vertaling van de lengte van 
het tijdsbestek dat men beschikbaar acht om een alternatie
ve grondstof of energiebron te ontwikkelen. Tesamen met 
een schatting van de kosten die aan onderzoek en ontwikke
ling van zo'n nieuwe grondstof of energiebron zijn verbonden 
bepaalt dit tijdsbestek de hoogte van de heffing die aan de 
gebruikers van deze grondstof of energiebron moet worden 
opgelegd. Bij de vaststelling van de toegestane vervangings
termijn zullen naast Klub van Home-overwegingen ook (steeds 
meer) handelspolitieke overwegingen een rol (gaan) spelen. 
In het algemeen zullen de heffingen een beperking betekenen 
van de voor konsumptie beschikbare goederen, daarentegen 
zullen de investeringsgoederen en de anti-vervuilingsgoede
ren een groter deel van de beschikbare produktieruimte voor 
zich opeisen. Bovendien, en daar gaat het in deze paragraaf 
om, zullen de geproduceerde goederen in het algemeen duur
der worden ten opzichte van de ongerepte natuur en andere 
niet geproduceerde goederen. Hetzelfde produktiebeperkende 
effekt moet worden verwacht van de heffingen die worden 
voorgesteld ter beperking van c:e produktie omvang op grond 
van het afnemend welzijn per toegevoegde eenheid produkt, 
waarover het volgende hoofdstuk handelt Mocht de totale 
produktie de beschikbare produktieruimte blijven overtref
fen, dan zal men zijn toevlucht moeten nemen tot verbods
bepalim~en. 
Bij de beperking van de produktie-omvang op grond van de 
afnemende welzijnsbeleving per toegevoegde eenheid pro
dukt, gaat het erom de extra "netto-produktie", dat is de 
produktie verminderd met de hieraan verbonden noodzake
lijke kompenserende en komplementerende produktie, af te 
wegen tegen de milieu-overlast die deze produktie (toch nog) 
met zich meebrengt en die niet door de kompenserende en 
de komplementerende produktie kan worden geëlimineerd. 
Eigenlijk zou bij elk nieuw projekt deze afweging moeten 
plaatsvinden. Maar er is ook al veel gewonnen als in de eko
nomische politiek niet meer zou worden gestreefd naar een 
zo groot mogelijk nationaal inkomen, zoals dit thans wordt 
gemeten, maar dat hiervoor het nationale inkomen onder af
trek van de kompenserende en de komplementerende produk
te zou worden gekozen. Een nadeel is dat de kompenserende 
en komplementerende produktie alleen zeer arbitrair zijn 
vast te stellen, maar ons insziens is een arbitrair inkomens
begrip waarin op deze wijze rekening is gehouden met de 
daling van het welzijnsbeleven per toegevoegde eenheid pro
duld te verkiezen boven een exa.kt inkomensbegrip, waarin 
hiermee geen rekening is gehouden. 

Bewaking van produktie-samenstelling 

Niet alleen de totale omvang \'an de produktie, maar ook de 
samenstelling van de produktie moet veel zorgvuldiger wor
den bepaald dan tot dusverre gebeurde. Als instrumenten 
denken we ook hier aan het marktmechanisme en dan rant
soenering s maat n'gelen 
Het koopgedrag van de kousurnenten is weliswaar geen vol
maakte maar ons insziens de beste graadmeter van de voor
keuren van de konsumenten. De aanwending van de produk
tiemiddelen zal dan ook zoveel mogelijk door het marktme
c1-Janisme moeten worden bepaald. Een voorwaarde is dan 
wel dat de prijzen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van 
de totale kosten. Onder totale kosten worden niet alle be
drijfskosten verstaan, maar ook alle kosten die door de over
heid (of derden) worden gemaakt ten behoeve van de voort
brenging van een produkt. 
De milieuheffingen kunnen worden beschouwd als een weer
spiegeling van de reinigingskasten of als een drempel met 
het uitgesproken doel een bepaald produktieproces te rem
men, om zodoende de uitworp van een giftige stof binnen de 
perken te houden. Het spreekt dan ook vanzelf dat deze mi
lieuheffingen naar verhouding van de vervuiling die de pro
duktie van elk afzonderlijk roelukt met zich mee brengt, 
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waar mogelijk moeten worden doorberekend in de kostprijs 
van elk afzonderlijk produkt. 
Afgezien van enige technische moeilijkheden kleven er prin
cipiële tekortkomingen aan de hier voorgestelde doorbereke
ning van de milieu- en grondstoffenheffingen. Sommige goe
det·en kunnen zo prijsongevoelig zijn, dat de uitworp van 
giftige stoffen of het verbruik van schaarse grondstoffen on
voldoende worden geremd, hoe hoog de heffing ook is In 
dat geval zullen verbods- en rantsoeneringsmaatregelen 
(helaas) de enige uitweg zijn. 
Een tweede probleem dat bij de doorberekening van de hef
fingen wordt opgeroepen betreft het elimineren van de onge
wenste effekten op de herverdeling van de personele inko
mens van de opgeroepen prijsveranderingen. Bij de formu
lering van het inkomensbeleid moet hieraan grote aandacht 
worden besteed. Te denken valt aan het per inkomensgroep 
(door middel van voor die groepen karakteristiek te achten 
konsumptiepakketten) toepassen van prijsindexeringen. Bo
vendien kunnen (inkomens- )subsidies worden uitgekeerd aan 
de lagere inkomensgroepen, die het hen mogelijk moeten ma
ken elementaire, maar voor hen te duur geworden goederen 
te blijven kopen. Een inkomensverdeling die grote sociale 
spanningen oproept kan processen in werking stellen, die de 
verwerkelijking van de milieudoelstellingen in gevaar bren
gen. 
Bij de verdeling van de produktieruimte over de verschillen
de goederengroepen kunnen we echter niet volstaan met het 
hanteren van een (aangepast) marktmechanisme. Immers 
zowel de producent als de konsument wegen bij hun besluit
vorming slechts een beperkt aantal alternatieven af. Met 
name de maatschappelijke gevolgen van belangrijke verande
ringen in het produktie- en konsumptiepatroon als gevolg 
van hun beslissingen worden niet in hun beoordeling betrok
ken. En het zijn juist deze maatschappelijke gevolgen, die 
later zo'n dwingende invloed kunnen hebben op de verdeling 
van de produktieruimte over de verschillende goederen en 
op de omvang van de totale produktie. (Een voorbeeld is het 

HOOFDSTUK VIER: DE 

Inleiding 
Het vraagstuk van het vinden van de beste ekonomische orde 
is het ontwikkelen van een materiële beslissingsstruktuur, 
die de garantie geeft dat de uitkomsten van het ekonomisch 
proces zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van de in
dividuele deelnemers aan het ekonomisch proces. Bij het 
vinden van de optimale beslissingsstruktuur gaat het uitein
delijk om de delegatie van (ekonomische) macht. 
Wil deze delegatie zinvol worden uitgevoerd, dan is het al
lereerst nodig de beslissingen die in het ekonomisch proces 
worden genomen hiërarchisch te rangschikken. Een tweede 
vraagstuk is welke ekonomische agenten (dat kunnen indivi
duen zijn, bedrijven, staatsorganen, verenigingen en der
gelijke) wélke beslissingen moeten nemen. Tenslotte moet 
er bij het formuleren van de optimale beslissingsstruktuur 
voor worden gewaakt dat de beslissingen van de ekonomi
sche agenten een gekoördineerd geheel vormen. 

De hierarchie van beslissingen 
Vanzelfsprekend zijn niet alle beslissingen even belangrijk 
voor de uitkomst van het ekonomisch proces. De belangrijk
ste zijn de systeembepalende beslissingen, die weer kunnen 
worden onderverdeeld in konstituerende beslissingen (af
spraken omtrent de na te streven doelstelling(en) en de te 
volgen "spelregels"), en beslissingen die diep in het ekono
misch proces ingrijpen (bijvoorbeeld belangrijke investe
ringen). De systeembepalende beslissingen hebben één ding 
gemeen, zij hebben grote zogenaamde "eksterne effekten": 
dat wil zeggen zij hebben belangrijke gevolgen voor veel 
mensen; niet alleen voor hen die bij het nemen van de be
slissing waren betrokken. 
De belangrijkste systeembepalende beslissing is de formu
lering van de doelstelling van onze ekonomische aktivitei
ten. Wij zouden als doelstelling willen formuleren: Een on
onderbroken voorziening van de gemeenschap met een 
stroom van (materiële) goederen en diensten, die qua om
vang, samenstelling en prcduktiewijze zo veel mogelijk 
aansluit bij de wensen van de ingezetenen. Hierbij komt het 
er op aan de wensen van de ingezetenen konkreet gestalte 
te geven, ook als het kollektieve wensen betreft, dat wil 
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massaal gebruik van de auto. De producent en de koper van 
de auto zullen zich in het algemeen niet laten leiden door 
overwegingen als bijvoorbe.eld de negatieve effekten van het 
massale autogebruik op de planologie en de leefbaarheid van 
de binnensteden. Maar op hun beurt hebben deze invloeden 
op de planologie de auto tot een bijna onmisbaar gebruiks
voorwerp gemaakt). 
Vooral nu het tempo van de toepassing van nieuwe techni
sche kennis zo enorm hoog is geworden en de gevolgen daar
van zo onomkeerbaar, doet zich de behoefte gevoelen om 
een verantwoorde selektie te maken uit de produktiemoge
lijkheden die zich aan ons voordoen. Elke mogelijke toepas
sing van een belangrijke technische ontwikkeling zal in de 
toekomst mede moeten worden beoordeeld op zijn te ver
wachten maatschappelijke konsekwenties. In navolging van 
wat er op dit gebied in het buitenland al gebeurt (Verenigde 
Staten, Engeland, West-Duitsland) zou een (overheids-) 
instelling moeten worden geschapen die deze "technology 
assesment" (wellicht te vertalen met "aspektenonderzoek") 
ter hand neemt. 
Tot slot nog enige opmerkingen over de geografische verde
ling van de produktieruimte. Doordat de geografische, eko
nomische en demografische omstandigheden over de wereld 
sterk uiteen lopen, is de produktieruimte plaatselijk sterk 
verschillend. In beginsel kunnen de milieu- en uitputtings
normen (denk aan de handelspolitieke overwegingen, die bij 
deze laatste een rol kunnen spelen) per gebied uiteenlopen. 
Hier doen zich spanningsvelden voor zoals tussen een gelijk
matige internationale en regionale inkomstenverdeling en de 
mondiale, dan wel landelijke behoefte aan ongerepte natuur
gebieden (Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de doorslagge
vende betekenis van de tropische regenwouden voor de zuur
stofcirculatie op onze planeet). Voordat deze problematiek 
echter zinvol kan worden aangevat, zullen meer gegevens 
beschikbaar moeten komen en zullen er internationale 
lichamen moeten komen met bindende bevoegdheden. 

EKONOMISCHE ORDE 

zeggen wensen die alleen kunnen worden bevredigd door een 
gemecnsch::lppelijke aktie op nationaal nivo. Kollektieve 
wensen die hoog op onze prioriteitenlijst staan zijn werkge
legenheid van een voldoende omvang en kwaliteit, een ge
ringe milieubelasting, een uitputtingstempo van de bewezen 
voorrad2n grondstoffen en energiedragers dat in redelijke 
mate garandeert dat tijdig alternatieven voorhanden zijn, 
een meer gelijke inkomensverdeling en een betere interna
tionale arbeidsverdeling. Deze opstelling impliceert dat wij 
een grote weerslag van deze wensen op omvang, samenstel
ling en produktiewijze van de ter beschikking komende goe
derenstroom aksepteren. Het betekent ook dat wij zoeken 
naar een beslissingsstruktuur, die garandeert dat de hier
boven genoemde kollektieve wensen voldoende in de resul
taten van het ekonomisch proces tot uiting komen. 
Naast de kollektieve bestaan er uiteraard ook individuele 
voorkeuren, dat wil zeggen voorkeuren die (in beginsel) ge
stalte kunnen krijgen door individuele akties. De ruimte die 
Jeschikbaar moet blijven voor de bevrediging van deze indi
viduele voorkeuren wordt bepaald door de eksterne effekten 
van de beslissingen die in dit verband moeten worden geno
men en door het beslag dat de kollektieve voorkeuren al op 
de produktieruimte leggen. Het spreekt vanzelf dat de af
weging die moet plaatsvinden tussen individuele en kollek
tieve voorkeuren, en de mate waarin individuele voorkeuren 
tot gelding mogen komen een delikate beslissingsstruktuur 
eisen, waarop in 't volgende dieper wordt ingegaan. 

Centralisatie of decentralisatie 
Wij hebben in beginsel een voorkeur voor een gedecentrali
.seerde beslissingsstruktuur. In een gedecentraliseerde 
struktuur worden meer mensen direkt betrokken bij het to
tale besluitvormingsproces dan in een gecentraliseerde 
struktuur. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de ge
meenschappelijke kennis van de eigen voorkeuren en van de 
inzichten omtrent de konsekwenties van het eigen handelen 
van alle participanten aan het ekonomisch proces. Een ge
decentraliseerd systeem biedt daarom in beginsel meer 
mogelijkheden om de uitkomsten te laten aansluiten bij de 



wensen van de ingezetenen, dan bij een gecentraliseerd sy
steem. Voorwaarde is echter dat het ekonomisch systeem 
zó is ingericht dat het nastreven van eigen belang resul
teert in akties die zoveel mogelijk ook het algemeen belang 
dienen. 
Een tweede belangrijk argument is dat een gedecentraliseer
de ekonomische orde zich beter verdraagt met een parle
mentaire demokratie zoals wij die in Nederland kennen. 
Tenslotte leidt een verregaande delegatie van bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden tot grotere arbeidsvreugde. 

Instrumenten voor een 
gedecentralisE" 3rde struktuur 

In de eerste plaats zouden wij hier het mededingingsbeleid 
willen noemen. Dit beleid is gericht op het voorkomen en 
aantasten van overheersende posities op de markt. Hiertoe 
kunnen kartèlafspraken worden vernietigd, en fusies wor
den verboden. Bovendien kan de overheid de entree van 
nieuwe konkurrenten bevorderen, onder meer door zelf een 
beperkte tijd mee te doen. 
Een apart hoofdstuk zijn de overheidsbedrijven. Overheids
bedrijven zijn gewenst en noodzakelijk in die gevallen waar
in anders een belangrijke voorziening niet zou worden voort
gebracht. Dit doet zich voor met namé bij voorzieningen 
met een uitgesproken sociaal karakter, zoals de medische 
verzorging. Een tweede geval doet zich voor als de effi
ciënte bedrijfsomvang zeer groot is in verhouding tot de to
tale omvang van de vraag. In die gevallen kunnen er maar 
een zeer beperkt aantal aanbieders zijn, en dan is het beter 
dat een dergelijk monopoloïde' marktstruktuur wordt gekon
trolcerci door de overheid. Tenslotte kunnen overheidsbe
drijven aktief zijn indien de geboden voorziening plaatsge
bonden is, zoals bij de gas-, water-, en elektriciteitsvoor
ziening. 
Indien de overheidsbedrijven de hierboven omsehre1·en gren
zen overschrijden, kunnen zich ongewenste situaties voor
doen. Immers, als partikuliere bedrijven in konkurrentie 
komen met overheidsbedrijven, d<m blijken de laatsten 
meestal een overmachtspositie te hebben. De ove rmachts
positie \·an de overheidsbedrijven berust op een grotere 
kontinuiteit, een grotere kredietwaardigheid en een gemak
kelijker toegang tot de overheidsinstanties. Caan in zulke 
gevallen de overheidsbedrijven de partikul i ere verdringen, 
dan is op den duur het gevaar niet denkbeeldig dat de in
richting van het produktieproces niet meer door het (ano
nieme) rendementskriterium wordt bepaald, maar mede 
door de wens om bepaalde overheidstaken middels het be
drijfsleven vervuld te krijgen. Sektoren waar de OH'rheids
bedrijven sterk genoeg worden geacht zullen dan onevenre
dig worden belast met deze taken. Heel belangrijk is in dit 
verband bovendien dat door de gemakkelijke toegang v<m de 
overheid tot het bedrijfsleven de overheid in een absolute 
machtspositie komt. Dit mag alleen gebeuren indien de 
overheidvoldoende is gedemokratiseerd. Maar dan zijn we 
weer op ons startpunt, want om de overheidssektor te de
mokratiseren zullen we haar in de eerste plaats moeten 
decentraliseren. 
Overheidsbedrijven kunnen overigens een zeer nuttige funk
tie vervullen bij de opbouw van een nieuwe bedrijfstak (bij
voorbeeld de mijnbouw), de bevordering van industrieves
tiging in zwakke regio's en dergelijke. Wel moet er dan voor 
worden gewaakt dat de overheidssteun tijdelijk is. 
Een volgend instrument wordt gevormd door de maatrege
len om een countervailing power te vestigen. Hiermee wordt 
bedoeld dat er een machtsevenwicht wordt gekreëerd tussen 
a~~bieders en vragers op een markt. Bij een te zwakke po
Sltle van de afnemers kan men bijvoorbeeld de juridische 
positie van de kansurnenten versterken. Ook kunnen organi
saties zoals de konsumentenbond vanwege de overheid wor
den gesteund. Dit instrument kan echter gevaren opleveren. 
indien afnemers en leveranciers elkaar vinden op een ak
koord dat ten nadele van andere groepen in de samenleving 
uitvalt. 
Bij dit alles is het van groot belang dat de kommunikatie
kanalen in onze samenleving open zijn. Dit kan vooral wor
den bevorderd door het scheppen van de mogelijkheid dat 
-indien dat wenselijk blijkt te zijn- de inbreng van aktie
g~oe~en en andere groeperingen die buiten de formele orga
msatle staan snel en doorzichtig in het besluitvormingspro
ces te verwerken. Open kommunikatiekanalen impliceert 

ook dat al te eenzijdige of bedriegelijke reklame onmogelijk 
wordt gemaakt. 
Maar we willen in dit verband vooral wijzen op de noodzaak 
om het publiek beter te informeren over de konsekwenties 
van de technische ontwikkelingen. Daartoe moet een begin 
worden gemaakt met het opstellen van technologie-taxaties. 
Dit zijn opsommingen van de voorzienbare mogelijke posi
tieve en negatieve effekten van een bepaalde technische ont
wikkeling en haar alternatieven op de samenleving als geheel. 
Teneinde de decentralisatie binnen het bedrijf te bevorderen 
moet in de eerste plaats worden gedacht aan de instelling 
van personeelsraden, waarin door het gehele personeel di
rekt gekozen personeelsleden zitting hebben. De bevoegdhe
den van deze personeelsraden mogen niet beperkt blijven 
tot de beslissingen over de werksituatie, maar moeten zich 
ook uitstrekken tot strategische beslissingen zoals fusies 
personeelsbeleid, beloningssystemen, investeringsprogr~m
ma's, onderzoekopdrachten en dergelijke. 
Bij grote bedrijven met meer dan één vestiging moeten in 
beginsel personeelsraden per vestiging komen. Dit geldt ook 
voor multinationale ondernemingen. 
Een tweede stap vooruit kan misschien zijn dat in de raden 
van kommissarissen speciale arbeidskommissarissen wor
den benoemd, die expliciet de taak krijgen om te waken voor 
het personeelsbelang. 
De rechten van de aandeelhouders, die bij beslissingen zo
als fusies, sluiting, en liquidatie nog zwaar plegen te we
gen moeten verder worden beperkt. Dit is geheel in over
eenstemming met de verdere uitbouw van de bevoegdheden 
van de personeelsraden. 

Het op elkaar afstemmen 
van beslissingen 

Voor het op elkaar afstemmen van de wensen en beslissingen 
\·an de deelnemers aan het ekonomisch proces kunnen globaal 
twee wegen \\·orden bewandeld. De eerste is via het markt
mechanisme. De individuele voorkeuren van de konsument 
worden op de markt direkt geregistreerd en de producent 
kan zijn beslissingen hierop afstemmen. Die producent die 
het beste inspeelt op de wensen van de kansurnenten kan een 
premie verdienen in de vorm van een grotere winst dan zijn 
konkurrenten. Helaas is dit beeld te simpel. Niet alle wen
sen van de konsumenten kunnen op de markt worden bevre
digcl. Voor de kollektieve goederen, zoals onderwijs, defen
sie en dergelijke moet de overheid zorgen en dat gaat gro
tendeels buiten de markt om. Bovendien is de markt naast 
de gesignaleerde onvolkomenheid geen volstrekt betrouw
baar instrument. In de eerste plaats kunnen de konsumenten 
worden misleid door een eenzijdige of onjuiste voorlichting, 
en m de tweede plaats zijn iemands handelingen niet steeds 
een uitdrukking van zijn voorkeuren. Dit doet zich met name 
voor indien het gewenste alternatief niet op de markt voor
handen is. (Zo is het gebruik van elektriciteit en het beta
len van de rekening nog geen goedkeuring van het beleid van 
de verenigde elektriciteitsmaatschappijen). 
Deze verborgen voorkeuren, waartoe ook voorkeuren moe
ten worden gerekend die door gebrek aan informatie niet 
eens kunnen ontstaan, moeten buiten de markt om, via de 
systeem bepalende instanties -de overheid-, in beslissingen 
worden omgezet. Net als gebeurt met de kollektieve goede
ren. Dit is de tweede weg. Maar met deze aanpassingen zijn 
we er nog niet, want alle beslissingen bij elkaar kunnen aan
leiding geven tot konjunktuurschommelingen. Om te zorgen 
dat de beslissingen evenwichtig in de tijd zijn gespreid, heb
ben we aparte afstemmingsprocedures nodig. 
We kunnen nu twee soorten afstemmingsprocedures onder
scheiden en wel die, waarbij het er om gaat beslissingen 
die op een verschillende plaats in de hil' rarchie van beslis
singen staan met elkaar in overeenstemming te brengen, dit 
is de vcrtikale afstemming; en de horizontale afstemming, 
waarbij beslissingen van eenzelfde hiernrchieke plaats met 
elkaar worden verzoend. 
Bij de vertikale afstemming moet in beginsel dat orgaan de 
beslissing nemen, dat qua hierarchiekL' pl:lats overeenkomt 
met de hierarchieke plaats van de beslissing die moet wor
den genomen. Dit houdt in dat niet altijd de direkt betrokke
nen het laatste woord kunnen hebben. \rooral met betrekking 
tot dit 1 aatste doen zich enige spanningsvelden voor. 
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Zo zullen de beslissingen omtrent de doelstellingen van het 
ekonomisch proces, zoals al of geen ekonomische groei, de 
personele en geografische spreiding van het inkomen, de 
normen met betrekking tot het milieu en het uitputtingstem
po en dergelijke alleen door het parlement moeten worden 
genomen. Dit stelt grenzen aan de bevoegdheden van de lo-
kale overheid en de inspraakbevoegdheden van de plaatselij
ke bevolking als het gaat om vraagstukken van ruimtelijke 
ordening. 
Ook het bedrijfsleven heeft in dit licht gezien geen volstrek
te vrijheid bij loon- en prijsafspraken. De procedures die 
bij de loon- en prijsafspraken worden gevolgd zullen het 
parlement in staat moeten stellen deze verantwoordelijkheid 
ook daadwerkelijk te dragen. Gedetailleerde afspraken tus
sen regering en bedrijfsleven mogen alleen worden gemaakt 
binnen een door het parlement vooraf vastgesteld kader. 
Bij de horizontale afstemming zouden wij zoveel mogelijk op 
de markt willen vertrouwen. Het koopgedrag van de konsu
ment is dan wel geen perfekte, het is voorshands wel de bes
te voorhanden zijnde indikator voor de wensen van de konsu
ment. De konsumentenorganisaties moeten evenwel nog wor
den versterkt terwijl grote aandacht moet worden geschon
ken aan methoden om verborgen voorkeuren op te sporen en 
om te zetten in effektieve maatregelen. 

In dit verband moet vooral worden gewezen op de noodzaak 
om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de 
techniek met alle konsekwenties van dien. Dit moet uitmon
den in een effektieve technologie-bewaking_ Alle investerin
gen boven een bepaald bedrag, en alle investeringen die be
horen tot een veelgebruikte techniek zouden bij de overheid 
moeten worden gemeld. Zodoende kan een inzicht ontstaan 
in de onmiddellijke technologische ontwikkeling. Op basis 
van deze inzichten moeten technologiën worden aangewezen 
waarover technologie-taxaties worden geschreven. Deze 
taxaties houden een opsomming in van de voorzienbare voor
en nadelen van een bepaalde technologie en van haar moge
lijke alternatieven. Op den duur zou het mogelijk kunnen zijn 
dat op basis van deze techn::>logie-taxaties bepaalde investe
ringen aan een vergunningenstelsel worden gebonden. 
Ook de zorg om de beslissingen van de marktpartijen op el
kaar aan te laten sluiten horen tot de vertikale afstemming. 
Hierbij gaat het om het vermijden van konjunkturele schom
melingen. De instrumenten die hier moeten worden gehan
teerd (loon- en prijspolitiek, budgettaire politiek -- belas
ting- en uitgavenbeleid -- en monetaire politiek) hebben zul
ke grote eksterne effekten dat de verantwoordelijkheid hier
voor bij het parlement moet rusten. 

HOOFDSTUK VIJF: POLITIEKE PLAATSBEPALING 

Er zijn veel politieke partijen die zich in wezen beperken 
tot het behartigen van groepsbelangen. Er zijn weinig par
tijen die van deze realiteit een pretentie maken. Integen
deel, men pleegt de ideeën waarvoor men staat tot alle sek
toren van het maatschappelijk leven door te denken en uit te 
breiden, een samenhangende visie op mens en maatschap-
pij te ontwikkelen. Op zich is daartegen geen bezwaar, het 
vergroot de mogelijkheden tot samenwerking tussen niet ge
heel gelijk gerichte groeperingen (bijvoorbeeld in een re
gering). Wel bezwaarlijk (want verstarrend) is het ver
schijnsel, dat veel politieke programma's zijn geperst in 
een keurslijf van waarden en dogma's, waardoor de samen
hangende visie op mens en maatschappij plotseling iets 
heiligs krijgt en de programma's verworden tot blauwdruk
ken voor een betere maatschappij, aldus miskennend dat de 
maatschappelijke ontwikkeling een doorlopend proces is. 
Sommige partijen zijn ontstaan doordat groepen burgers, 
die zich in een machteloze positie bevonden (zie hiervoor 
hoofdstuk twee onder "Demokratisering") zich hebben ver
enigd teneinde een rechtvaardiger aandeel in het maatschap
pelijk leven te verwerven: de emancipatiepartijen. Juist om
dat zij minder waren bevoordeeld en om de effektiviteit van 
hun akties te verhogen kozen zij zich leiders die zij ver
trouwden en in wezen blanko volmachten gaven (eigenlijk be
leid zonder kontrole~): een paternalistisch element in dit 
soort partijen. PvdA, KVP en ARP zijn in meerdere of 
mindere mate erfgenamen van emancipatiebewegingen van 
respektievelijk de arbeiders en van religieuze groeperingen. 
Los van de vraag of emancipatiepartijen moeten voortbe
staan nadat de emancipatie is voltooid (men kan beweren 
dat de verdediging van de bereikte emancipatie een nieuw 
doel is) zit er in elk geval een element van "veroudering" 
in deze bewegingen omdat opvattingen en methoden uit de 
eigenlijke "strijdperiode" nog lange tijd hun stempel op de 
partijen met een emancipatie-verleden blijven drukken. 
Gekonfronteerd met de emancipatiebewegingen veranderde 
ook het gezicht van de partijen die de belangen van de tradi
tionele machthebbers vertegenwoordigden. In niet onbelang
rijke mate werd de taktiek bepaald door het" redden wat er 
valt te redden" Men ging inzien (althans deed zich zo voor). 
dat er onrechtvaardige "bijverschijnselen" van de maatschap
pelijke ontwikkeling waren, die bijsturing behoefden. Men 
trachtte intussen zelf aard en tempo van de veranderingen 
te bepalen. Dit is nog steeds de taktiek van partijen die ge
vestigde belangen vertegenwoordigen. 
Logische volgende stap in deze ontwikkeling was het ont
staan van politieke bewegingen die zich niet inzetten voor 
de (politieke) emancipatie van bepaalde bevolkingsgroepen 
of de verdediging van gevestigde belangen, maar uitgaande 
van de politieke volwassenheid van de burger hun verzet 
richten op het paternalisme en de geslotenheid in maat
schappij en politieke struktuur. (Men zou provo het start
punt van deze stroming kunnen noemen). 
Waar staat D'66 nu als het gaat om de benadering van de 
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twee reeds geschetste problemen, demokratisering en - in 
samenhang met ekonomische groei - een geïntegreerd mi
lieubeleid? In de politieke diskussie houdt schematiseren 
het gevaar in van vertekening van de werkelijkheid. Toch 
menen wij dat een globale indeling, aan de hand van de me
thodiek waarmee verschillende politieke stromingen deze 
problemen benaderen, de plaats van D'66 in het politieke 
krachtenveld van vandaag kan verduidelijken. 

A. DE THADITIONELE MACHTHEBBERS, DE BEZITTERS, 
DE GEZAGSGETROUWEN. 
Kellrrlerkende-ÜpVattingen(op de twee genoemde terreinen): 
Demokratie is een goede zaak_ maar voornamelijk op staat
kundig terrein, niet te veel op andere terreinen (bedrijven, 
universiteiten, scholen). De problematiek van milieuveront
reiniging en uitputting van grondstoffen moet niet worden 
overdreven. De bescherming van de vrije, partikuliere, 
ondernemingsgewijze produktie, het partikulier initiatief, 
de konsumentenvoorkeur via het marktmechanisme, de be
staande vormen van ekonomische groei, tegen de machtsuit
breiding van de overheid, heeft zeer hoge prioriteit. 
Beoordeling: Het streven naar een echte demokratische sa
menleving ontbreekt, waardoor met name de huidige wille
keurige machtsverdeling, machtskoncentraties (onder andere 
bij bestuurders van grote bedrijven en fondsen) gehandhaafd 
blijft. De milieu- en de grondstoffenproblematiek worden 
in het algemeen als ondergeschikte, snel te overkomen pro
bleempjes gezien, waardoor met name de bereidheid ont
breekt de overheid effektieve bevoegdheden te geven op dit 
terrein. De kollektieve sektor (onderwijs, sociale voorzie
ningen en dergelijke) dreigt achter te blijven. 
Aanhang: Deze opvattingen zijn terug te vinden bij de over
grote meerderheid van VVD, DS'70 en CHU, delen van KVP 
en ARP en bij de rechtse splinterpartijen. 

B. DE MAATSCHAPPIJ-OMWENTELAARS, DE REVOLUTIO
NAIREN. 
Kenmerkende opvattingen: Demokratisering van de gehele 
samenleving is in principe juist, oplossing van milieu- en 
grondstoffenproblemen is urgent. De overheid, als centrum 
van de macht, kan snelle oplossingen afdwingen. Verovering 
daarvan is zeer belangrijk. Alles moet onder strenge over
heidskontrole worden gebracht; partikuEer initiatief is ver
dacht; nationalisaties zijn vereist; het marktmechanisme 
werkt slecht, vanwege de onrechtvaardige inkomens verde
ling en de macht van "het groot kapitaal"; de overheid moet 
derhalve onder parlementaire kontrole vast stellen (althans 
in hoofdlijnen) wat er zal worden geproduceerd. 
Beoordeling: De problemen van demokratisering en milieu
verontreiniging en grondstoffenschaarste worden gezien, 
maar het is de vraag of niet de verkeerde oplossingen wor
den aangedragen. De wens tot snelle "en dus" centraal gelei
de veranderingen komt ten dele voort uit diepgeworteld wan
trouwen tegen de traditionele machthebbers en/ of de nood
zakelijkerwijs paternalistische traditie van (met name) de 



arbeiders-emancipatiebeweging. Men konstateert bijvoor
beeld een sto1k ongekontroleerde feitelijke macht Lij !Janken, 
verzekeringswezen en grote bedrijven en kiest als middel 
voor de wél aanvaardbare doelstelling "onder kontr·olc uren
gen van de anonieme macht van financiële giganten", het 
ondoelmatig middel van de nationalisatie. Deze opvatting 
leidt tot een sterke machtskonsentratie bij de overheid met 
een (centrale) sterke burokratie, de moeilijkheid om reke
ning te houden met de wensen van de konsument, de moei
lijkheid van effektieve parlementaire kontrole op de zich als 
een olievlek uitbreidende burokratisering, terwijl de mi
lieu- en grondstoffenproblemen niet automatisch zijn op
gelost en een werkelijke demokratisering vrijwel onmoge
lijk is. 
Aanhang:_ Deze opvattingen zijn terug te vinden bij CPN, PSP. 
delen van PPH en PvdA. 

C. DE VOOHSTANDERS VAN DE PARTICIPATIEMAAT
SCHAPPIJ. 
Kenmerkende opvattin~ Demokratisering van de hele sa
'Tienleving is noodzakelijk; oplossing van de milieu- en 
grondstoffenproblemen is urgent. De overheid heeft de uit
eindelijke verantwoordelijkheid en de uiteinuelijkc kontrole 
ten aanzien van het m~atsehappelijk gebeuren. De burger 
wordt evenwel voor vol aange?ien: de mogelijkheden voor 
raadpleging en meebeslissen moeten worden verruimd. Zo 
groot mogelijke decentralisatie IS gewenst. De maatschap
pelijke aktiviteiten moeten zo veel mogelijk worden vcr
richt door de betrokker, burgers zelf in gedemokratisccrde 
organisaties. Waar mugelijk moet de vrijheid van de bur
ger, met name ten aanzien van konsumptie en produktie, 
worden behouden. De kansurnenten beïnvloeden de produk
tie door middel van een aangepast en verbeterd prijsmecha
nisme. De ekonomische groei is ondergeschikt aan het stre
ven naar verbetering van de kwaliteit van het totalP Lestaan 
(in het spraakgebruik: welzijn). De overheid krijgt voldo< n
de bevoegdheden om waar nodig effektief te kunnen ingrij-

pen (milieu, energie, grondstoffen en dergelijke) De over
heid stelt de kollektieve voorzieningen veilig. 
Beoordeling: De problemen van demokratisering; en van 
milieuverontreiniging en grondstoffenschaarste worden ge
zien. Gepoogd wordt een samenleving tot stand te brengen 
waarin partikulier initiatief en overheidsinitiatief evenals 
partikuliere verantwoordelijkheid en overheidsverantwoor
delijkheid elkaar aanvullen, een samenleving waarin de bur
gers meer gelegenheid tot de direkte deelneming in de be
sluitvorming krijgen dan bij de vorige stroming, een sa
menleving waarin machtsspreiding en machtsevenwicht be
staat tussen overheid en burgers, tussen bestuurders en 
led ·n van organisaties. Aan machtsspreiding wordt zo'n 
groot belang gehecht dat deze zelfs wordt toegepast als dit 
tot een zekere mate van inefficiency zou kunnen leiden (bij
voorbeeld niet één uitvoeringsorganisatie voor aanvullende 
pensioenen maar meerdere door de spaarders beheerde 
pensioenfondsen). De goede funktionering van dit maat
schappelijke bestd is in sterke mate afhankelijk van de op
vattinggen, instelling en vorming van de burgers (grote 
verantwoordelijkheid); een zwak punt of juist het sterkste? 
Op ekonomisch gebied vertoont dit bestel enige overeen
komt met het Joegoslavische stelsel. 
~~nh~.!!lL Deze opvattingen zijn terug te vinden bij de meer
derheid van D'66, grote delen van PvdA en PPR en sommi
gen uit de konfessionele partijen. D'66 is ontstaan als ui
ting van verzet tegen de situatie waarin de burger onmondig 
werd gehouden, zowel door allerlei gevestigde machten, 
die een gematigd beleid voorst8an dat mondjesmaat de nood
zakelijk gebleken maatregelen neemt (toestaat), als door 
de radikale maatschappij-omwentelaars, die menen geen 
tijd te hebben voor overleg met cle burger. D'66 tracht de 
problemen van vandaag te benaderen vanuit de denktrant die 
past bij de participatiemaatschappij. Omdat wij deze me
thodiek ook herkenden en herkennen bij belangrijke delen 
van PPH en PvdA hebben wij gekozen voor samenwerking 
met deze partijen. Een nieuwe grote progressieve volkspar
tij moet ueze opvattingen als uitgangspunt nemen. 

DEEL TWEE: PRAKTISCHE UITWERKINGEN 

""' HOOrDSTUK EEN: STAATSRECHT, JUSTITIE EN VRIJHEIDSRECHTEN 

1.1. Staatsrecht 
1. 1. 1. D'66 is voorstander van een direkt door de kiezer ge
kozen r:;gering en een direkt door de kiezer gekozen parle
ment. In dit systeem zou de kiezer twee stemmE:n moeten 
uitbrengen; één voor de regering en één voor het parlement. 
1. 1. 2. In samenhang hiermee is een clistriktenstebel wense
lijk. Kleine distriUen, met vier vertegenwoordigers per 
distrikt gekozen door middel van P\'ePredige vertegenwoor
diging Linnen !}et distrikt. bevordert een meer kiezer-bewust 
en een minder partijbewuste volksvertegenwoordiging, en 
daarmee een onafhankelijker kontrole door de volksverte
genwo0rdiging van de regering. 
1. 1. 3. De staf van het parlement moeî. zoctanig worden uit
gebreid, dat het parlement weer in staat w01·cl' g"L',;te\d zijn 
medewetgevende en kontrolerende taak uit te oefenen. 
Zoncdig na wetswijziging moet het parlement in staat wor
den gesteld "hearings" te houden, met behulp waarvan fei
tenmateriaal wrrdt verzameld, ten dienste van de medewet
gevende en kontrolerend taak v<m het parlement. 
1. 1. 4. Er komt een wet op de openbaarheid van overheids
c!okumenten, waarbij openbaarheid regel, en geheimhouding 
bij wet geregelde uitzondering wordt. 
1. 1. 5. Er komt een onafhankelijke ombudsman. 
1. 1. 6. Er komt een gewestwet, waardoor het mogelijk wordt 
gewesten in te stellen; het gewestbestuur wordt rechtstreeks 
gekozen. De rijkso1·erheid blijft, in laatste instantie, ver
antwoordelijk voor de gewestvorming. 

1. 2. Justitie en vrijheidsrechten 
INLEIDING: 

Een open samenleving in beweging wordt onder meer geken
merkt door het naast elkaar bestmm van ver:-;chillend soor
tig gedrag en het vervagen van uniforme domirwnte normen. 
Daarom moet het wetgevend beleid zijn gericht op het waar-
00rgen van een optimale keuzevrijheid met voldoende ruimte 
voor ekspenmE..nten waarbij ieder:-; pr·ivé:-;ll'cr· zo veel moge-

lijk wordt geëerbiedigd. In het algemeen zal wettelijk in
grijpen eerst wenselijk zijn wanneer personen of groepen 
van hun vrijheid een zodanig gebruik maken dat daardoor de 
vrijheid van anderen wordt aangetast of schade dreigt voor 
jeugdigen. 
Zolang de strafwet nog niet is aangepast aan hedendaagse 
inzichten, moet het openbaar ministerie reeds een beleid 
voeren waarin de huidige opvattingen mede een rol spelen, 
hetgeen op overeenkomstige wijze geldt voor de politie. Ter 
bl•vordering van de tijdige verwerking van nieuwe inzich-
ten en ter voorkoming van vcrstarring van het justitieel ap
paraat, is permanent overleg tussen de ministeries van jus
titie, volksgezondheid en kultuur, rekreatie en maatschappe
lijk werk vereist. Alleen bij vruchtbaar interdepartementaal 
en interdisciplinair overleg kan het justitieel apparaat zin
vol funktioneren ter voorkoming van kriminaliteit. Het is 
onaanvaardbaar dat de fouten 1·an het door de overheid be
taalde justitieel apparaat weer tot ekstra uitgaven leiden van 
de overige ministeries. Als voorbeelden van door de straf
wet geregelde gedragingen waarbij een multidisciplinaire 
aanpak noodzakelijk is, kunnen onder meer worden genoemd 
abortus, druggebruik, jeugdkriminaliteit en het kraken en 
bezethouden van panden. 
'T'er bevordering v<m een goed straftoemetingsbelcid moeten 
aan benoeming en opleiding van de strafrechter bijzondere 
eisen worden gesteld. Daarbij moet tci'L'ns worden gelet op 
de funktie van de rechterlijke macht als kontrolerend anti
apparaat ter handhaving van de rechten van het individu. 
Het justitieel beleid moet enerzijds zijn gericht op voorko
ming van kriminaliteit, anderzijds op strafbaarstelling en 
vervolging van die gedragingen waarvan de schadelijkheid 
voor de samenleving· is gebleken. 

1. 2. 1. Als aktieve vrijheid::;rechten moeten worden erkend: 
a. recht op gemotiveerd antwoord bij gemotiveerdl• verzoe
ken aan de overheid; 
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b. stakingsrecht onder kontrole van de rechter, ook voor 
ambtenaren met uitzondering van ambtenaren van justitie 
en politie en militairen, alsmede van geneeskundig en ver
pleegkundig personeel; 
c. recht van demonstratie ten behoeve van de vrije menings
uiting, 
d. gelijke vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. 
Het vreemdelingenbeleid moet zijn gericht op gastvrijheid, 
terwijl de gronden voor uitzettingen eng moeten worden op
gevat. 
1. 2. 2. Aanvragen om een verblijfsvergunning moeten vanuit 
Nederland mogelijk zijn. 
De toelating van vreemdelingen mag niet worden geweigerd 
op politieke gronden. 
1. 2. 3. De strafbaarstelling van majesteitsschennis, beledi
gen van het openbaar gezag, en van bevriende staatshoofden 
en godslastering is verouderd en moet worden afgeschaft. 
De verspreiding van pornografie moet niet langer onder de 
strafwet vallen. De specifieke zedendelikten van het wetboek 
van strafrecht moeten vervallen en worden gebracht onder de 
algemene norm van inbreuk op de persoonlijke vrijheid en 
integriteit. De strafbaarstelling van abortus moet worden 
afgeschaft. 
Het gebruik van drugs met verslavende werking moet als 
overtreding strafbaar worden gesteld, terwijl de verkoop en 
het gebruik van drugs zonder verslavende werking moet wor
den gelegaliseerd. 
1. 2. 4. Invoering van een wettelijk recht op inzage in centra
le dokumentatiesystemen betreffende informatie omtrent de 
eigen persoon, met recht van korrektie in geval van onjuiste 
of onvolledige gegevens. 
Wettelijke beperking van het gebruik van dokumentatiesyste
men betreffende personen onder kontrole van de rechter. 
Wijziging van de wet betreffende de justitiële dokumentatie 
door verwijdering van de gegevens uit de voor afgifte van 
uittreksels bestemde registers op dezelfde voet als ten aan
zien van strafbladen is bepaald. Wettelijke regeling van de 
politieregisters. 
1. 2. 5. Grondwettelijk verbod van diskriminatie van onge
huwden, homofielen, werkende vrouwen en in konkubinaat 
of kommune levende personen. 
1. 2. 6. Grondwettelijke opdracht aan de rechter tot toetsing 
van de wet aan de vrijheidsrechten. 

1. 2. 7. Wettelijke regeling en beperking van het gebruik van 
geweld door de politie. 
1. 2. 8. Invoering van een ombudsman als onafhankelijk kon
trole-orgaan, mede ter handhaving van de vrijheidsrechten. 
1. 2. 9. Selektie en opleiding van politie-ambtenaren gericht 
op een evenwichtige taakverdeling, te weten handhaving van 
de strafwet en de openbare orde enerzijds en bescherming 
van de rechten van de burgers anderzijds. 
1. 2. 10. Verbetering van de benoemingsprocedure bij de 
rechterlijke macht en modernisering van de rechterlijke or
ganisatie ter bereiking van meer deskundigheid, snellere 
rechtspraak en kostenbesparing, onder meer door konsen
tratie van gerechten. 
1. 2. 11. Verbetering van de regeling van kosteloze rechts
bijstand door zo veel mogelijk waarborgen van vrije keuze 
van raadsman, meer differentiatie tussen volledig kosteloze 
rechtsbijstand en volledig betaalde rechtsbijstand en perio
dieke aanpassing van de honoraria. 
1. 2. 12. Snellere aanpassing van gevangenissen en huizen 
van bewaring aan de eisen van de tijd, zowel wat betreft de 
materiële voorzieningen en de regiems als ten aanzien van 
de scholing van het personeel. Redelijke beloning voor door 
gedetineerden verrichte arbeid. 
1. 2. 13. Betere rechtsbescherming van ter beschikking ge
stelden door ambtshalve toevoeging in de verlengingsproce
dure en wettelijke beperking van de verlening van de t.b. r. 
tot het strafmaximum gesteld op het gepleegde delikt. 
1. 2. 14. Verdergaande wettelijke beperking van toepassing 
van voorlopige hechtenis en snellere berechting. 
Invoering van meer alternatieven voor de vrijheidsstraf en 
relatering van geldboetes aan vermogen en/of inkomen van 
de veroordeelde. 
1. 2. 15. Verlegging van de meerderjarigheidsgrens en van 
het aktief kiesrecht naar achttien jaar. 
1. 2. 16. Herziening van organisatie en struktuur van de 
kinderbescherming door meer differentiatie en meer integra
tie zodat onder meer hulpverlening, rapportage en nazorg 
in één hand komen. 
Behandeling van jeugdigen zo veel mogelijk zonder uithuis
plaatsing. 
1. 2. 17. Snellere wettelijke herziening van het alimentatie
recht na echtscheiding. 

HOOFDSTUK TWEE: MILIEU EN TECHNOLO\;lf 

2.1. Milieu 
2. 1. 1. Goed milieubeheer vereist voor alles aanpassing van 
onze houding aan de grote maar begrensde mogelijkheden 
van het ons omringende milieu. Binnen deze mogelijkheden 
heeft iedereen een gelijk recht op een goed leefmilieu. 
2. 1. 2. Hoofddoel van het milieubeleid moet zijn het voorko
men van verdere milieu-aantasting en het terugdringen c.q. 
herstellen van reeds veroorzaakte schade. Voor het milieu 
schadelijke aktiviteiten die om dringende redenen (nog) niet 
kunnen worden gestaakt mogen alleen worden voortgezet on
der voorwaarde van het waar mogelijk herstellen van de aan 
te richten schade en het met prioriteit zoeken naar minder 
schadelijke alternatieven. 
2. 1. 3. Zuiverheid van water, lucht en bodem en de zeker
heid van voldoende voorraden en energiedragers moeten zo
veel mogelijk als ekonomisch goed worden behandeld. 
2. 1. 4. De kosten ter bestrijding van door een aktiviteit of 
produkt veroorzaakte maatschappelijk-schadelijke nevenef
fekten als milieu-aantasting moeten in principe in de prijs 
worden doorberekend. De vervuiler die moet betalen is 
niet identiek met de fysieke vervuiler, maar omvat in het 
algemeen degene die het ekonomisch voortbestaan van de 
vervuilende aktiviteit mogelijk maakt. 
2. 1. 5. Het ekonomisch instrumentarium moet wc.rden toege
sneden op de milieuproblematiek door korobinaties van de 
volgende maatregelen: verbod van ernstig vervuilende pro
dukten waarvoor een bruikbaar substituut bestaat of die in 
een maatschappelijk negatief te waarderen behoefte voorzien: 
instelling van verplichte, periodiek te verlagen, bovengren
zen aan het vervuilingspeil; doorberekening van de kosten 
van herstel van milieu-aantasting door middel van bestem
mingsheffingen (behalve bij eerste levensbehoeften en goede
ren met inelastische vraag); hanteren van remmingsheffin
gen als vraag-korrigerend middel: subsidiëren van gebruik 
van en research naar milieuvriendelijker alternatieven. 
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2. 1. 6. Zuinigheid ten aanzien van het milieu moet (los van 
enig financieel aspekt) worden nagestreefd door middel van 
doeltreffend en spaarzaam omgaan met grondstoffen en zo 
terughoudend mogelijk gebruik van milieu-verstorende pro
cédé's. 
2. 1. 7. Eerste doel moet zijn terugdringing van verspilling 
en van het ontstaan van onbruikbaar of ongebruikt afval, on
der meer door de volgende maatregelen: verplichte materi
aal- en energieboekhoudingen; strenge voorschriften voor 
warmtelisolatie, aanduiding rendementsminima; verlenging 
van de gebruiksduur van duurzame konsumptiegoederen, 
verbod van wegwerpartikelen, overtollige verpakkingen en 
dergelijke, terugdringing van gebruik en verbod van lozing 
van middelen die tot biologische akkumulatie bij de mens in 
het milieu leiden. 
2. 1. 8. Wat onvermijdelijk aan afval ontstaat moet zoveel 
mogelijk worden herbenut door recirkulatie, kompostering 
en elektriciteit producerende (schone) verbranding. Maatre
gelen onder meer: opstelling van een landelijk vuilplan voor 
de verwerking van vast en vloeibaar afval: verplichte afval
sortering; heffingen op duurzame gebruiksgoederen (apart 
recirkulatie-fonds); voorschriften voor moeilijk opnieuw te 
gebruiken stoffen als PVC, PTFE, fosfor en stikstofhouden
de (af) wasmiddelen. 
2. 1. 9. Onverminderd de onder de andere nummers vermel
de punten die relevant zijn voor de energieproblematiek, 
moet een ook op de lange termijn gericht energiebeleid wor
den geëntameerd dat zich konsentreert op het veilig stellen 
van de voorziening voor de toekomst en op het beperken van 
schade aan het milieu door matiging nu. Hiertoe moet wor
den gestreefd naar drastische afremming van het verbruik, 
met name waar dat met geringe nadelige effekten voor onze 
ekonomie mogelijk is, door onder meer: isolatie en n·nde
mentsverhoging; sterk progressieve tarieven boven basis
hoeveelheid voor huishoudelijk gebruik; verbod overtollige 
verlichting en dergelijke, vergunningenstelsel voor energie-



intensieve luxe apparaten; 'invoering zomertijd; meer toe
passing van total energy-systemen. Het operabel maken van 
alternatieve energiebronnen verdient hoge prioriteit; het 
gebruik van lichtwater-reaktoren moet zoveel mogelijk en 
dat van snelle kweek-reaktaren geheel worden vermeden. 
Er moet spoedig een algemene energie-wetgeving komen 
met vooral bij de centrale overheid liggende zeggenschap. 
2. 1. 10. Bij de besluitvorming op het gebied van de ruimte
lijke ordening moeten bescherming van het natuurlijk milieu 
en verbetering van het leef-milieu zwaarder wegen. Dit be
tekent onder meer: volledig respekteren van natuurgebieden 
tenzij geen enkel alternatief bestaat (geen inpoldering van 
de Waddenzee en van de Markerwaard, bescherming van 
het Dollardgebied, Oostersehelde werkzaamheden tempori
seren); beperking van woon/werk- en woon/rekreatie-ver
keer door betere regionale spreiding van bevolking, werk
gelegenheid en welzijnsvoorzieningen; tegengaan van natuur
en landschapsbedervende nieuwbouw aan de periferie. 
2. 1. 11. Met afwijzing van een eenzijdig produktie-gerichte 
benadering van het grondgebruik, moeten landschapsschoon 
en natuur-eigen als aparte waarden worden ingekalkuleerd 
bij het al dan niet tot een produktie-funktie bestemmen van 
de grond. Produktie-vergroting ten koste van alles moet 
met name in de landbouw worden vermeden door onder meer: 
beperking van en kontrole op het gebruik van chemische mid
delen; aanwijzen van bepaalde agrarische gebieden als be
schermd landschapspark; geen uitsluitend produkt-gekoppel
de subsidies, maar beloning van de boer mede op basis van 
zijn funktie van landschapsverzorger; in plaats van "ruil
verkaveling langs de lineaal" zoveel mogelijk ruil van be
staande percelen zonder aantasting van de landschappelijke 
indeling. 
2. 1. 12. Er moet een milieu-vriendelijk totaalbeleid ten aan
zien van het vervoer worden ingesteld, dat kapaciteitsver
groting van het wegennet afwijst en prioriteit geeft aan meer 
veiligheid en meer openbaar vervoer door onder meer: uit
voering nationaal fiets- en voetpadenplan; vrije banen voor 
het openbaar vervoer; weren van auto's uit binnensteden, 
tegengaan van van de auto afhankelijke voorzieningen aan de 
rand van of buiten de steden: frekwent (rail)net in de steden. 
toereikend busnet in de regio, lage tarieven; maximum
snelheden. 
2. 1. 13. Het voorkomen van toekomstige en terugdringen van 
bestaande vervuiling van bodem, water en lucht moet krach
tiger worden nagestreefd, met name door het spoedig alge
meen verplicht stellen van (desnoods voorlopig arbitraire) 
grenswaarden waarboven vervuiling is verboden en heffin
gen op dicht onder de grenswaarde liggende vervuiling (bij
voorbeeld voor zwavelhoudende brandstof, fosfaathoudende 
wasmiddelen en dergelijke). Verdere maatregelen (naast 
onder de andere nummers vermelde) onder meer: tienjaren
plan voor de zuivering van het Nederlandse afvalwater, in 
één hand brengen van kwalitatief en kwantitatief, waterbe
heer; geen deep weil-lozingen; geen (dan wel strenge voor
schriften voor) aardolieboringen in Waddenzee of IJssel
meer; géén tweede luchthaven, verhogen bezettingsgraad 
van vliegtuigen; "statiegeld" op te regenereren afgewerkte 
smeerolie. 
2. 1. 14. Ieders gelijk recht op een behoorlijk leef/woon-mi
lieu moet beter worden gewaarborgd, onder meer door: be
ter inpassen van de hinderwet in de milieuwetgeving: betere 
lawaaibestrijding, meer geluidsisolatie in de woningbouw; 
verbod van supersoon vliegen boven Nederland, bouwverbo
den binnen geluictstroggen van vliegvelden en binnen stank
zones; meer aandacht voor leefkwaliteit en pluriformiteit 
bij nieuwbouw, renovatie, wijkplanning en -sanering: rekrea
tie geen apart voorzieningspakket, maar integreren in woon/ 
leefmilieu. 
2. 1. 15. De houding ten aanzien van het milieu in eigenland 
moet ook richtsnoer zijn voor het internationaal gedrag. Dit 
betekent onder meer: geen export van vervuiling naar buur
landen; verplaatsing van vervuiling naar ontwikkelingslanden 
be~trijden, bij ontwikkelingshulp propageren van "schone" 
methoden; in eigen land geldende produktievoorschriften 
ook bij fabrikage voor export. 
2. 1. 16. Het nog niet gereed zijn van internationale afspra
ken mag geen ekskuus zijn voor het uitstellen van maatrege
len in eigen land; daarnaast moet harmonisaüe met name in 
EEG-verband van milieubeschermende maatregelen met prio
riteit worden nagestreefd. Nederland moet zich onder meer 
inzetten voor: meer bevoegdheden voor de Europese Kom-

missie op milieugebied, instelling van een overkoepelend 
EEG-milieu-orgaan met bovennationale bevoegdheden; in
stelling van internationale autoriteiten voor kwalitatief wa
terbeheer van grensoverschrijdende rivieren; geharmoni
seerde vestigingseisen voor sterk vervuilende industrieën 
en op korte termijn overeenkomsten met Duitsland en België 
dat bij bedrijfsvestiging in de gemeenschappelijke grensge
bieden aan de voorschriften van beide landen moet worden 
voldaan; aanwijzing van gebieden in de hele EEG tot be
schermd Europees natuurgebied, op kortere termijn met 
name van Waddengebied en Dollard-estuarium; tegengaan 
vervuiling Noordzee en Waddenzee. 
2. 1. 17. De bestaande fragmentarische milieu-wetgeving 
moet worden herzien tot een geïntegreerd geheel op basis 
van een overkoepelende milieu-wet, die bestuurlijke en ju
ridische verbanden legt tussen alle wettelijke regelingen 
die het milieubeheer raken: in anticipatie hierop spoedige 
invoering van voorlopige wetten op nog niet geregelde ge
bieden en versnelde invoering van alle uitvoeringsbesluiten 
van de reeds geldende raamwetten en instelling van een Wet 
delikten tegen het milieu (naar analogie van de Wet ekono
mische delikten). 
2. 1. 18. Het ministerie voor milieuhygiëne moet worden 
omgebouwd tot een algemeen ministerie voor het milieu met 
koördinerende taak en bevoegdheden ten aanzien van de voor 
het milieu relevante bevoegdheden en aktiviteiten die onder 
andere departementen ressorteren (met periodieke totaal
planning van de aktiviteiten). Voorts moeten milieuschappen 
worden ingesteld (naar analogie van de waterschappen) die 
per regio de supervisie hebben over het gehele milieubeleid 
van de lagere overheden, op basis van een nationaal "milieu
plan". 
2. 1. 19. Milieu-edukatie in de ruimste zin moet sterker wor
den bevorderd, met name van overheidswege; voorts heeft 
de centrale overheid een taak op het gebied van voorlichting 
over en het bevorderen van vrijwillige afremming van de 
bevolkingsgroei. Er moeten meer mogelijkheden worden ge
schapen voor een herbezinning door de konsument op de 
konsekwenties van zijn behoeften, teneinde te kunnen komen 
tot milieubewust konsumptie-gedrag. 
2. 1. 20. Het mee-beslissen ten aanzien van maatregelen be
treffende het milieu moet beter worden gewaarborgd, onder 
meer door: inspraak in een vroeger voorbereidend stadium 
van de besluitvorming, met verplichte openbaarheid van ge
gevens als meetresultaten van meld- en regelkamers en 
van voorzienbaar nadelige effekten voor milieu en gezond
heid van produkten, produktiemethoden en bedrijfsvestiging 
of -uitbreiding: opschortende werking van het instellen van 
beroep gekoppeld aan sterke vereenvoudiging en versnelling 
van beroepsprocedures; uitbreiding van het begrip "belang
hebbende" in verband met beroeps-ontvankelijkheid tot niet
ekonomisch belanghebbenden als milieu-actiegroepen en na
tuurbeschermingsorganisaties. 

2.2. Technologie 
2. 2. 1. Investeringen boven een nader te bepalen bedrag 
worden aan een meldingsplicht onderworpen. 
2. 2. 2. Investeringen die een nader te bepalen bedrag (maar 
hoger dan onder 1) te boven gaan, alsmede investeringendie 
gering van omvang zijn, maar die deel uitmaken van een veel 
gebruikte technologie, moeten worden geëvalueerd met be
trekking tot hun konsekwenties voor de samenleving. Hier
toe moeten technologie-taxaties bestaan van de hierboven 
omschreven investeringen. 
2. 2. 3. Technologie-taxaties zijn studies waarin een opsom
ming wordt gegeven van de te verwachten positieve en nega
tieve, direkte en indirekte effekten van elk van de technie
ken die deel uitmaken van een scala van alternatieve techno
logiën. 
2. 2. 4. Onder leiding van de Wetenschappelijk Raad voor het 
Regeringsbeleid worden richtlijnen ontwikkeld waaraan tech
nologie-taxaties moeten voldoen. 
Hierbij moet vooral aandacht worden geschonken aan de in
vloed van de technologie op de hoeveelheid en de kwaliteit 
van de ermee gepaard gaande arbeid, de invloed op centrali
satie of decentralisatie, de milieubelasting, het grondstof
fenverbruik, de omvang van de totale ermee gemoeid zijnde 
investeringen (inklusief kompenserende en komplementeren-
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de investeringen), waarbij ook moet worden gelet op de 
vraag wie die investeringen dan wel moet doen. 
2. 2. 5. De technologie-taxaties worden beoordeeld door de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die hier
toe Z W 0, T N 0, universiteitsinstituten en andere weten
schappelijke instituten van de overheid, en partikuliere be
drijven kan inschakelen. 
2. 2. 6. De technologie-taxaties, benevens de beoordeling zo
als boven omschreven, zijn openbaar, en worden ter inzage 
gelegd. 

2. 2. 7. Produkten die worden geproduceerd middels technie
ken waarvan technologie-taxaties bekend zijn, worden ge
rechtigd een nader te bepalen merkteken te dragen. 
2. 2. 8. Ten aanzien van bepaalde investeringen kan worden 
overgegaan tot een vergunningenstelseL De normen volgens 
welke wordt bepaald of een investering tot een aan een ver
gunning te binden kategorie behoort, alsmede de normen 
volgens welke wordt bepaald of de vergunning al dan niet 
moet worden verleend moeten worden gebaseerd op basis 
van de technologie-taxaties. 

HOOFDSTUK DRIE: SOCIAAL-EKONOMISCH BELEID 

3.1. Inkomensbeleid 
D'66 gaat ervan uit dat bepaalde inkomensverschillen ge
rechtvaardigd kunnen zijn. Met name betreft dit verschillen, 
gebaseerd op de inspanning die men zich getroost, op specia
le lasten die het werk meebrengt of wanneer een beroep 
wordt gedaan op wezenlijke schaarse talenten. Wanneer D'66 
dan ook aandringt op verdere nivellering, dan is dat niet 
om deze verschillen aan te tasten. Wel wil D'66 iets doen 
aan inkomensverschillen die worden bepaald door macht, 
g·ewoonte, groepsbescherming, privileges die de één krijgt 
en de ander niet, kortom, die verschillen die meer samen
hangen met verschillen in kansen die iemand krijgt dan met 
het werk dat hij doet. 
Naast deze strikt individuele benadering past ook een sociale 
benadering van het inkomensprobleem. Wij leven allen in één 
sociale struktuur, in één maatschappij, waarin ieder het zij
ne bijdraagt en het zijne krijgt. Wij kunnen niet inzien dat er 
binnen deze ene maatschappij zeer grote verschillen in "wat 
men krijgt" aanvaardbaar zijn. Ook wat de behoeften betreft 
zullen er verschillen zijn (afhankelijk bijvoorbeeld van le
venssituaties, gezin, werk dat men heeft en dergelijke) maar 
ook hier zullen er grenzen zijn aan wat men redelijke ver
schillen kan noemen. De meer individuele benadering· (g·elij
ke beloning voor gelijk werk, geen diskriminatie) en de socia
le benadering (inkomen naar behoefte) zullen niet steeds ge
lijk oplopen. Een oplossing van de vraag "wat is rechtvaar
dig" is dan ook niet voor eens en al te geven. Vanuit D'66 
willen wij trachten in konkrete gevallen het een tegen het :m
der af te wegen, waarbij wij de meer individuele benadering 
met name in loon- en salarisbeleid van belang achten, de be
nadering naar behoefte in het beleid ten aanzien van de socia
le verzekeringen. In belastin"gen en inkomensoverdrachten 
zal zowel het een als het ander naar voren komen. 
3. 1. 1. Als kriterium van rechtvaardige inkomensverdeling, 
houden wij aan dat, bij gelijke sekundaire arbeidsvoorwaar
den, de verhouding tussen de laagste en de hoogste vrij be
steedbare inkomens mag zijn: 1 : 5. 
Noot: Gaat men uit van overheidssalarissen als norm dan 
moet worden bedacht dat met name bij de hogere ambtenaren
schalen de pensioenvoorzieningen zodanig zijn dat een inko
men in een vrij beroep dertig tot veertig procent hoger moet 
liggen om "vergelijkbaar" te zijn. Voor de lagere salarissen 
geldt dit niet. Bedacht moet overigens worden dat, zolang 
geen maximum-inkomen wettelijk is vastgelegd, het kriteri
um van 1 : 5 moet worden gezien als verhouding tussen groe
pen inkomens: dus de vijf procent hoogste inkomens mogen 
gemiddeld ongeveer vijf keer zo hoog zijn als het minimum 
inkomen voor 23-jarigen en ouder. 
3. 1. 2. Gestreefd moet worden naar openheid ten aanzien van 
inkomens en inkomensverschillen. Openheid streven wij dan 
ook na, ten aanzien van alle inkomensgroepen en ten aanzien 
van alle inkomensbestanddelen. 
Noot: Er is geen reden om wel openheid te hebben ten aan
zien van het loon van de arbeider (in de CAO vastgesteld) en 
niet ten aanzien van de direkteur. Maar het is zinloos als 
men wèl het jaarsalaris vermeldt, maar niet de ekstra's, 
zoals: tantièmes, pensioenrechten en speciale ekstra' s die 
bij een funktie horen (auto's bijvoorbeeld). 
3. 1. 3. Er moet een algemene vergelijkingsbasis worden ont
worpen om inkomens met elkaar te kunnen vergelijken. Pas 
dan zal het mogelijk zijn inkomensverschillen te meten en 
een beleid te voeren, gericht op aanvaardbare verschillen. 
Noot: Men moet wel bedenken dat alleen al de faktor van de 
pensioenrechten een vergelijking tussen salarissen in over
heid en bedrijfsleven vrijwel onmogelijk maakt. Maar er is 
meer. De fiskale diskriminatie, de werkgeversbijdragen, de 
sekundaire arbeidsvoorwaarden en nog meer bijkomende fak
toren maken een zuivere vergelijking tussen inkomens vrij-
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wel onmogelijk. Het zichtbare salaris of loon is geen zuivere 
vergelijkingsbasis; die moet nog worden ontworpen. D'66 
streeft naar een duidelijk beleid en streeft daarom ook naar 
een duidelijke vergelijkingsbasis. 
3.1.4. D'66 is voorstander van uitbreiding van de CAO's, 
eventueel tot algemene, het gehele personeel omvattende, 
regelingen van arbeidsvoorwaarden. 
Noot: Het is duidelijk dat dit niet van overheidswege kan wor
den afgedwongen. Het bedrijfsleven zal hier zelf uit moeten 
komen. Overigens is zeer goed denkbaar dat als eerste stap 
een dergelijk algemeen geldende regeling van arbeidsvoor
waarden wordt ontworpen en openbaar gemaakt, zonder dat 
het direkt onderhandelingsobjekt hoeft te zijn. De openheid 
over arbeidsvoorwaarden is waarschijnlijk belangrijker d:m 
wie erover onderhandelt. 
3. 1. 5. Bij het inkomensbeleid voor de komende jaren zal 
moeten worden gerekend met slechts een zeer geringe stij
ging van het door kansurnenten \Tij besteedbaar inkomen. Dit 
zal dan ook vrijwel geheel ten goede moeten komen aan de la
gere inkomens. 
Noot: Naast de sterke stijging van grondstoffenprijzen, voor
al olie, moet ook rekening worden gehouden met de zorg die 
de komende jaren nodig is voor herstel van het milieu en te
rugdringen van de vervuiling van lucht en water. Hierdoor 
zullen duidelijke beperkingen ontstaan ten aanzien van de 
groei van het nationaal inkomen. Daarnaast zal aandacht 
worden gevraagd voor doeleinden als: bejaardenzorg, zorg 
voor gehandikapten en zieken en onderwijs. Tenslotte zullen 
ook offers worden gevraagd voor de ontwikkelingslanden; de 
groei van het vrij besteedbaar inkomen zal dan ook slechts 
gering kunnen zijn. 
3. 1. G. Aandacht moet worden gegenm aan de toepassingvan 
spaarloon bij het inkomensbeleid. Dit spaarloon zal dan voor 
een belangrijk deel voor opbouw van pensioenrechten dan wel 
bezitsvorming· (eigen huis) kunnen dienen. 
Noot: Al zal het direkt vrij besteedbaar inkomen slechts wei
nig kunnen groeien, ook door spaarloon is een bijdrage aan 
inkomensbeleid op langere termijn mogelijk. Het "pensioen
en spaarloonplan" van 0'66 is een konkrete uitwerking hier
van. Dit plan leidt niet alleen tot rechtvaardiger inkomens
verhouding maar doorbreekt ook de op de huidige verhoudin
gen gebaseerde machtsposities. Tenslotte doorbreekt dit 
plan ook de impasse waarin het pensioenvraagstuk al jaren 
verkeert. 
3. 1. 7. Op langere termijn zal het inkomensbeleid vooral 
moeten steunen op een gericht arbeidsmarkt- en onderwijs
beleid. Primaire doelstellinggen daarbij zijn: gelijke kansen 
voor allen, scheppen van mogelijkheden voor om- en bijscho
ling tot op hoge leeftijd, bevorderen van mobiliteit tussen 
beroepsgroepen, doorbreken van monopolie-posities. 
Noot: Hoe goed ook bedoeld, een inkomensbeleid zal op de 
duur slechts slagen als het reëel aansluit op vraag en aan
bod. Wil men dan ook de hierboven geformuleerde doelstel
lingen bereiken, dan zullen in het onderwijs, in het arbeids
marktbeleid en in het beleid ten aanzien van speciale be
roepsgroepen, de waarborgen moeten worden geschapen dat 
voor allen met gelijke begaafdheid gelijke kansen ontstaan. 

3. 2. Sociale verzekering 

Hoewel het stelsel van sociale voorzieningen en zekerheid 
haar voltooiing nadert zijn er ook nu knelpunten aan te wij
zen waarin D'66 verandering wil brengen; met name beteeft 
dit: de pensioenvoorzieningen, de ziektekostenverzekeeing, 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de kindeebijsl :-~!:;/kin
deraftrek en de werkloosheidswetgeving. Ten aanzien van al 
deze punten stelt D'66 voor om te komen tot algemene voor-



zieningen die voor iedereen gelden ongeacht of het werkne
mers danwel zelfstandigen betreft. 
Van fundamenteel belang is daarnaast dat ten aanzien van de 
genoemde volksverzekeringen, de pensioenfondsen en spaar
lonen, de verzekerden of spaarders absolute keuzevrijheid 
hebben ten aanzien van de instelling waar zij zich verzeke
ren dan wel hun geld in bewaring geven. Deze keuzevrijheid 
mag slechts worden beperkt door door de overheid te stellen 
eisen van doelmatigheid en beheer. 
Uitvoering door meerdere fondsen is misschien minder ef
ficiënt dan uitvoering door één uitvoeringsorganisatie onder 
staatscontrole; hiertegenover staat de demokratisering in 
de uitvoering en in het beheer van honderden miljarden gul
dens en tevens het tegengaan van machtsopeenhoping, het
geen wij een groter goed achten dan een eventuele efficiency
winst. 

3.2. 1. Pensioenen -----------------
Invoering van het" Pensioen- en spaarloonplan D'66" voor de 
gehele bevolking gericht op de totstandkoming van aanvullen
de pensioenen naast de AOW door middel van een verplicht 
spaarsysteem. Enkele kenmerken van dit plan zijn: 
- de overheid stelt jaarlijks een minimumpensioenbesparing 
(een gedeelte van de arbeidsbeloning) vast, die door ieder
een, werknemer of zelfstandige, moet worden gespaard; 
- de rechten op aanvullend pensioen zullen voor iedereen 
evenredig zijn met het op deze wijze bijeengebrachte "spaar
loon''; 
- de overheid opent de mogelijkheid - eventueel via de Rijks
postspaarbank - om het gespaarde kapitaal door middel van 
indexatie waardevast of welvaartsvast te doen behoren, 
waarbij dan een geringe rente respektievelijk geen rente 
wordt vergoed; 
- iedereen heeft vrijheid van keuze ten aanzien van de spaar
en verzekeringsinstelling, de spaarmethoçle (bijvoorbeeld 
geen indexatie met een hogere renteberekening) en de uit)l:e
ringsmethode; 
- de spaarder kan onder bepaalde voorwaarden op zijn ver
zoek vóór zijn 65ste levensjaar op basis van het gespaarde 
bedrag een pensioen ontvangen (flexibele pensionering). 
Toepassing van de Algemene Ouderdomswet voor ambtenaren 
zoals voor de overige burgers. Loskoppeling van de AOW
uitkeringen van de ambtenarenpensioenen. Eenmalige in
bouw van de AOW in de pensioengrondslagen; voor de laags
te salarisgroepen moet deze inbouw echter minder dan tach
tig procent zijn. De ambtenaren betalen zelf hun AOW-pre
mie en ontvangen de AOW zonder verdere korting op het 
ambtelijk pensioen. 
Vermindering van de buitensporig hoge pensioenrechten vol
gens de pensioenwet voor politieke ambtsdragers (ministers, 
staatssekretarissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden 
en wethouders) tot het peil van de ambtenaren. 
~:.~:.~:._IS~~<!~~~ij~~~g{~ip_9~I_a%!_~~ 
Het stelsel van kinderbijslag en kinderaftrek bij de loon- en 
inkomensbelasting moet worden vervangen door één regeling 
van gezinssubsidie. De hoogte hiervan zal beter zijn aange
past aan de werkelijke behoeften; rekening wordt gehouden 
met de draagkracht van de ouders en de leeftijd van de kin
deren. Het stelsel van kinderbijslagen en kinderaftrek moet 
zodanig worden afgebouwd, dat de lagere inkomensgroepen 
er niet in inkomen op achteruit gaan. De maximum subsidie 
zal worden toegekend aan gezinnen met de laagste inkomens; 
deze zal gelijk zijn aan het gemiddelde netto-effekt van kin
derbijslag en kinderaftrek voor het eerste kind thans. De 
noodzaak vangezinssubsidies wordt zoveel mogelijk beperkt 
door het totstandkomen van gratis voorzieningen rechtstreeks 
ten behoeve van het kind (crèches bijvoorbeeld). 

~'-~'-~'--~~~~t~~~~~~~~~E~~~~E~~~ 
Voor de organisatie van de gezondheidszorg en de kwaliteit 
ervan is de overheid uiteindelijk verantwoordelijk. Dit zal 
ook tot uiting moeten komen in een verdergaande invloed 
van de overheid op de gezondheidszorg dan die thans be
staat. De overheid moet naar een zo efficiënt mogelijke or
ganisatie streven, wat ook inhoudt dat een norm van doel
matig beheer moet worden aangelegd bij een erkenningenbe
leid voor ziekenhuizen. 
Daartoe moeten de volgende maatregelen worden genomen: 
-De AWBZ zal worden uitgebreid tot een algemene volksver
zekering voor gezondheidszorg. Een eigen risiko in eniger
lei vorm moet worden ingevoerd, rekening houdend met het 
inkomen; 

- Premieheffing naar draagkracht; 
- Geen onderscheid tussen fonds- en partikuliere patiënten; 
- Verschuiving van ziekenhuisopname naar poliklinische be-
handeling; 
- Het tot stand komen van groepspraktijken eventueel met 
steun van de gemeente of het rijk; 
- Strenger toezicht op farmaceutische produkten ten aanzien 
van kwaliteit en prijs; 
- Garanties voor de konsument op inspraak en medezeggen
schap in alle sektoren en instellingen van de gezondheidszorg, 
die bij de uitvoering zijn betrokken; 
- Vrije keuze van verzekeringsstelling. 

~:.~:.~:.-~E~~~<!~~~~~~~~~~~~~<!~~~~~~~~~~~-
- De WAO moet worden uitgebreid tot een volksverzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid, die geldt voor zelfstandigen, 
werknemers en van jongsaf voor gehandikapten; uitschake
ling van de bedrijfsverenigingen; vrije keuze van instelling. 

~:.~:.~:._\Y~E~l~~~~~~<!~~~!.~~~ip~ 
Samenvoeging van de Werkloosheidswet en de Wet Werkloos
heidsvoorziening (WWV) tot één regeling waarbij ten aanzien 
van werknemers ouder dan 55 jaar de maximumuitkerings
duur (2 of 2~ jaar volgens de huidige bepalingen) vervalt, zo
dat oudere langdurig werklozen het recht op 75 procent van 
het loon blijven behouden en geen beroep op de Bijstandswet 
hoeven te doen. 

~:..~:.~:.-~!!<!'~..:-~~~E~..!12~~~~~~~p~~~~~-~~~i~l~-~~~~~~~Jjp~_ 
Wat betreft de makro-ekonomische en sociale aspekten van 
het stelsel van sociale zekerheid, is D'66 van mening dat 
primair de nadruk moet liggen op het sociale aspekt en niet 
op de invloed op de inkomensherverdeling, die ongetwijfeld 
ook bij de sociale verzekering aanwezig is. 
De hierboven genoemde nieuwe onderdelen van het stelsel 
van sociale zekerheid zullen opnieuw leiden tot een stijging 
van de premiedruk. Er zal moeten worden gestreefd naar 
een zo groot mogelijke beperking van de stijging (gemiddeld 
in de komende vier jaar maximaal 0, 75 procent). 
Om binnen die marge van 0, 75 procent te blijven zal er naar 
een intensieve sanering en vereenvoudiging van het stelsel 
van sociale zekerheid moeten worden gestreefd. Daarvoor 
moet een staatskommissie worden ingesteld, waarbij met 
vrucht gebruik kan worden gemaakt van de rapporten van 
een aantal efficiencybureaus. Belangrijke besparing is 
voorts mogelijk door invoering van het door ons voorgesta
ne stelsel van gezinssubsidies in plaats van kinderbijslag/ 
aftrek. Door het pensioen- en spaarplanloon van D'66 krijgt 
de regering de beschikking over een belangrijk instrument 
om de nationale besparingen op te voeren en de konjektuur 
te beihvloeden. Het bevordert bovendien de arbeidsmobiliteit 
omdat niemand bij overgang naar een andere werkkring kan 
worden gedwongen naar een andere spaar- of verzekerings
instelling over te gaan en daardoor nadelen ten aanzien van 
zijn pensioenaanspraken te aanvaarden. 

3.3. Fiskaal beleid 
Met het instrument van de belastingen moeten naar de opvat
ting van D'66 de volgende doeleinden worden nagestreefd: 
a. de financiering van de overheidsuitgaven; 
b. het dienen van de sociale rechtvaardigheid door herver
deling van het inkomen; 
c. de beheersing van konjunktuurfluktuaties; 
d. de regulering van de ekonomische groei (door middel van 
investeringsaftrek en vervroegde afschrijving bijvoorbeeld); 
e. de beihvloeding van het bestedingenpakket (bijvoorbeeld 
accijnzen op alkohol, motorrijtuigenbelasting). 

~:.~:.!:._~~-~~~~E!.~~-~-g~-~~1~~~~~[<!~~ 
D'66 acht het onjuist de hoogte van de overheidsuitgaven a 
priori te fixeren op een bepaald percentage van het nationaal 
inkomen. Zij acht het niet uitgesloten dat, als gevolg van de 
uitdaging waarvoor onze samenleving in de toekomst zal 
worden gesteld, de overheidsuitgaven een groter percentage 
van het nationaal inkomen in beslag zullen nemen dan wij op 
dit moment redelijk en wenselijk achten. In de huidige om
standigheden is echter grote voorzichtigheid geboden dat de 
druk van belastingen en sociale premies niet sneller stijgt 
dan de samenleving kan inkasseren. Het gevolg, zichtbaar in 
onder meer afwenteling, ontduiking en verdere inflatie zou 
het tegendeel bewerken van wat wij willen. 
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Met name is daarom aandacht nodig voor de tarieven van 
loon- en inkomstenbelasting welke in samenhang met de pre
mies, bij de lagere middengroepen al tot een zeer grote 
marginale druk leiden. Verhoging van de belastingvrije voet 
zal dan ook in de komende jaren gepaard moeten gaan met 
verlichting van de druk in de middengroepen (van 25. 000 
gulden tot 40. 000 gulden). 
Hoewel D'66 voorts in principe voorstander is van een fis
kaal vastgelegd maximum-inkomen (honderd procent in de 
bovenste schijf) zal invoering daarvan slechts mogelijk zijn 
als ook in internationaal verband de nodige maatregelen 
zijn genomen tegen belastingvlucht. In elk geval is een der
gelijk maximum inkomen niet te bereiken via domweg door
trekken van het tarief. Overweging verdient boven de (mo
menteel hoogste) schijf van zeventig procent een schijf van 
honderd procent zonder tussenstappen. 

~~~~~~-Q~~~~t~-~~}E~!~~~~~È~1~~?E~~E-
Aan verhoging van de indirekte belastingen zal in de komen
de jaren niet zijn te ontkomen. Enerzijds in het kader van 
de EEG-harmonisatie, anderzijds omdat de elirekte sfeer de 
premieheffing de tol eist. Bij verhoging van de indirekte be
lastingen zal met name het effekt op het milieu moeten wor
den bezien. Nodig zijn: een nieuw BTW-tarief op luxe goede
ren en op milieuvervuilende en grondstoffenverkwistende 
produkten. Bij verhoging van de BTW worden primaire le
vensbehoeften ontzien, mede om inflatoire impulsen te on
derdrukken. Uiteindelijk zal de belastingopbrengst ongeveer 
geleidelijk uit elirekte en indirekte belastingen moeten komen. 

3,_~,_;2,__y~~~~!f~~~~~l_a_?~~~!f 
De belastingvrije voet in de vermogensbelasting wordt ver
hoogd tot ongeveer 110. 000 gulden (waardevast). Bij deze 
belasting wordt een progressie in het tarief ingevoerd oplo
pend van 0, 8 procent tot 1, 2 procent. 

~~~~~~-~~~~~i~-~~-~~~~~~~~3I~~~~~~ 
Bij de suksessierechten wordt een algemene vrijstelling van 
verkrijging van 140. 000 gulden (waardevast) ingevoerd: de 
bestaande vrijstelling ten behoeve van de echtgenoot blijft 
gehandhaafd. De suksessie- en schenkingsrechten worden 
boven deze vrijstelling aanzienlijk verhoogd: er wordt een 
derde progressie in de tarieven ingevoerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de vermogenspositie van de verkrijger. 
Toepassing van een speciale regeling hierbij waardoor de 
voortzetting van kleine bedrijven, bijvoorbeeld in de land
en tuinbouw, niet in gevaar zal komen. 

~:..~:..~:..-~~~~l!~~~~~!fP!~~~~~~f!~~!f 
De afzonderlijke premieheffing voor de volksverzekeringen 
moet worden afgeschaft; deze premies behoren te worden 
opgenomen in de tarieven van de loon- en inkomstenbelas
ting. 
~~~~~~-~~t!~!<.P.s>.?~~~-i.!l.!<.s>~~~~~~l~_?~~~!i 

Er komen stringenter bepalingen inzake de zogenaamde af
trekposten voor de belastingen, onder meer voor represen
tatie en reiskosten. Er zal geen wijziging komen in de af
trekbaarheid van hypotheekrente voor de invoering van in
dexleningen (zie ook 4. 2. ). 

3.4. Loon- en prijsbeleid 
De uitgangspunten van het te voeren loon- en prijsbeleid lig
gen in de volgende punten besloten: 
a. Beteugeling van de inflatie is een strikte voorwaarde om 
het verworven welzijn niet ernstig in gevaar brengen. 
Daarbij dient bedacht dat juist de zwakkere groepen het 
sterkst van inflatie lijden. 
b. Waar mogelijk moet decentrale besluitvorming plaats
vinden en moet de centrale overheid niet verder gaan dan de 
randvoorwaarden aan te geven waarbinnen lonen en prijzen 
zich kunnen bewegen. 
c. Lonen en prijzen moeten steeds in integraal verband, dus 
samen met winst-inkomens, honoraria en door de overheid 
gevraagde tarieven worden bezien. Ook moet er wat dit be
treft geen onderscheid zijn tussen lage (gebonden) inkomens 
en hoge (vrije) inkomens. 

3. 4. 1. Konkreet zal in de beleidsvoering in de komende ja
ren moeten worden gestreefd naar: 
a. Stringente prijsbeheersing op basis van prijskalkulatie
voorschriften 
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b. Centraal vaststellen van een (zo mogelijk meerjarig) cen
traal akkoord waarvan naleving moet kunnen worden afge
dwongen 
c. Het centraal akkoord moet betrekking hebben op alle in
komens uit arbeid. De overheid moet kontrolemogelijkheden 
hebben om de naleving bij de hogere inkomens te kunnen 
kontroleren 
cl. Streven naar prijskompensatie in de lonen op basis van 
na-indexering en gemengd in centen en procenten. 
e. Zogenaamde verhogingen op grond van de groei van het 
nationaal inkomen (voor zover daar ruimte voor is) uitslui-
tend in centen . 
f. Streven naar verbetering arbeidsvoorwaarden in sekun
daire sfeer (spaarloon/pen::>ioen) en immateriële sfeer (ar
beidstijdverkorting, scholing/ opleiding). 

3. 5. Regionale politiek 
3. 5. 1. De regionale politiek van de centrale overheid heeft 
(naast de ruimtelijke ordening) tot doel de evenwichtige 
spreiding van aktiviteiten en bevolking over de beschikbare 
ruimte te bevorderen. 
Het stimuleringsbeleid in het bijzonder heeft tot doel het op
heffen van achterstanden in werkgelegenheid zowel in kwali
tatieve (hier scholingsnivo) als in kwantitatieve (aantallen 
arbeidsplaatsen) zin. 
Tot de doelstellingen van het regionaal beleid en met name 
het selektieve investeringsbeleid behoort het opheffen van 
onevenwichtigheden op de deelmarkten van de arbeidsmarkt 
(kwalitatief werkgelegenheidsbeleid). 
3. 5. 2. De verantwoordelijkheid voor het regionaal beleid 
wordt zoveel mogelijk gelegd bi( de regionale bestuursorga
nen, de provincies, het Openbaar Lichaam Rijnmond alsme
de de in de toekomst te kreëren gewesten. Dit geldt zowel 
voor het stimuleringsbeleid als het sturend beleid (selektief 
investeringsbeleid). 
De regionale planning moet door de \'erantwoordelijke be
stuursorganen worden gekoördineerd, onderling alsmede in 
de grensprovincies met de ontwikkeling over de grens. De 
ekonomisch-geografische gebieden die over de grenzen van 
provincie of land heenreiken moeten als één samenhangend 
geheel worden b"'schouwd. 
3. 5. 3. Met spoed moet sektor sgewij ze prioriteiten per 
regio worden vastgesteld (regionale planning), met inachtne
ming van de mogelijkheden van de vestigingsplaats (arbeids
aanbod, infrastruktuur, ruimtelijke situering en milieu). 
Bij de hantering van de sektorpolitiek (industriepolitiek) 
moet rekening worden gehouden met de bestaande wissel
werking tussen deze politiek en de regionale ontwikkeling. 
De instrumenten van regionaal beleid en die van de ruimte
lijke ordening moeten gekoördineerd worden gehanteerd. Bij 
de toewijzing van de bevoegdheden van de bestuursorganen 
moet met deze koördinatie rekening worden gehouden. 
3. 5. 4. Bij de uitstippeling van het regionaal beleid moeten 
de milieukonsekwenties in aanmerking worden genomen. De 
ruimte tussen de bestaande regionale immissie en de wette
lijke toelaatbare immissie mag niet worden opgevat als 
vrije ruimte die straffeloos kan worden opgevuld. Er moet 
een procedurele koördinatie plaatsvinden van regionale poli
tiek en de hantering van hinderwet en milieuwetten. 
3. 5. 5. Bij het stimuleringsbeleid moet verspilling van mid
delen worden voorkomen en de uit een tekort aan koördina
tie resulterende tegenstrijdigheden worden opgeheven. Met 
name moet bij de kreatie van haven- en industrieterreinen 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een over
produktie van deze terreinen in West-Europa. 
3. 5. 6. De op te richten Nederlandse Herstruktureringsmaat
schappij richt de haar ter beschikking staande financierings
middelen 
a. op de ekonomisch achtergebleven gebieden (met name het 
Noorden en Limburg); 
b. op de gebieden waar door een verouderde struktuur ach
terstanden dreigen te ontstaan (bijvoorbeeld Amst,~rdam). 
De maatschappij moet streven naar een flexibel beleid van 
direkte deelneming in het partikulier bedrijfsleven. \Vaar 
nodig kan de maatschappij iniatieven nemen tot oprichting 
van bedrijven. Bij dit beleid moet vooropstaan dat het niet 
in de bedoeling ligt permanente steun behoevende bedrijven 
op te richten of in het leven te houden. 
3. 5. 7. De w~t Selektieve investeringsregeling moet onver
kort worden uitgevoerd. De normen die bij de uitvoering van 
deze wet worden gehanteerd moeten openbaar zijn. Het se-



lektief investeringsbeleid ·moet in overleg met het bedrijfs
leven worden gehanteerd als instrument van "moral suasion" 
om te bereiken dat het bedrijfsleven zijn investeringsplan
nen aanpast aan de mogelijkheden van het betrokken gebied. 
Aldus kan worden voorkomen dat zonder noodzaak vergun
ningen worden aangevraagd die moeten worden afgewezen. 

3.6. Het ekonomisch stelsel 
3. 6. 1. Aanpassing van het prijsmechanisme door de totale 
maatschappelijke kosten (inklusief de effektenten aanzien 
van de vervuiling en de (uitputting) in de prijzen op te nemen. 
Hierdoor zullen produkten en produktieprocessen die vuil 
zijn of tot uitputting leiden, worden tegengegaan. Bovendien 
zal een nieuwe welvaartsberekening moeten worden toege
past: de produktie van reinigingsapparatuur mag men bij
voorbeeld niet tot het nationaal inkomen rekenen. 
3. 6. 2. De overheersende positie op de markt van de produ
cent moet worden vervangen door een overheersende positie 
van de konsument. Hiertoe moet de rechtspositie van de kon
sument en van de konsumentenorganisaties in de wet worden 
geregeld, bijvoorbeeld op de volgende wijze: 
a. De gespecialiseerde en onafhankelijke konsumentenorga
nisatie (eventueel organisaties) krijgt de bevoegdheid ten 
aanzien van nader te bepalen, van belang zijnde, artikelen 
minimumkwaliteitseisen en kwaliteitskiassen vast te stellen 
met een dienovereenkomstige prijsindikatie. Deze artikelen 
moeten de konsument worden aangeboden met een authen
tiek keurmerk dat de gegevens omtrent kwaliteit en prijs 
vermeldt en ook aanvullende etikettering behelst, voorzover 
de konsumentenorganisatie die van belang acht; 
b. De instelling van een snelle, goedkope en gemakkelijke 
klachten- en beroepsprocedure voor de oplossing van ge
schillen tussen kousurnenten en leverancier. De konsument 
die een artikel zonder keurmerk aanschaft, terwijl in de be
treffende kategorie wel keurmerkartikelen te koop zijn, ver
speelt zijn recht op verhaal; 
c. Nader te noemen garantiebepalingen, leverings- en be
talingsvoorwaarden, huurkontrakten en andere standaardre
gelingen betreffende overeenkomsten tussen konsument en 
leverancier behoeven de goedkeuring van de konsumentenor
ganisatie, willen zij rechtskracht hebben. 
d. "Gevolgschade", dat wil zeggen schade ten gevolge van 
het gebruik van artikelen met fabricage- c.q. installatiefou
ten, moet worden vergoed. 
3. 6. 3. Invoering van een demokratisch planningssysteem. 
De meerjarenplannen, die bètrekking hebben op een aantal 
hoofdzaken van het beleid voor verschillende sektoren van 
het maatschappelijk leven, worden opgesteld in overleg tus
sen de overheid, het bedrijfsleven en de andere betrokken 
maatschappelijke organisaties (waaronder de konsumenten); 
ze worden aan het parlement voorgelegd. De plannen zijn 
bindend voor de overheidssektor; voor het bedrijfsleven en 
de overige maatschappelijke organisaties geldt dat in prin
cipe alleen als zij dit zijn overeengekomen (zie hoofdstuk 
drie onder "Bewaking van de produktie-samenstelling"). 
3. 6. 4. Invoering van een meldingsplicht voor investeringen 
boven een bepaald bedrag. Hierdoor krijgt de overheid voor 
het te voeren beleid inzicht in de toekomstige ontwikkelingen 
van bedrijven, bedrijfstakken en regio 1 s. 
3. 6. 5. Invoering van een wettelijke regeling waardoor de 
overheid de bevoegdheid krijgt voorschriften te geven voor 
de bestemming van beleggingen van banken, verzekerings
maatschappijen en pensioenfondsen. De beleggers blijven 
daarbij een normale rentevergoeding ontvangen. 
3. 6. 6. Verscherping van de anti-kartelwetgeving naar Ame
rikaans model, waardoor met name monopolievorming en 
bepaalde fusies kunnen worden tegengegaan en de regels van 
mededinging bij aanbesteding zullen worden herzien. 

·3. 7. Demokratisering 
arbeidsverhoudingen 

3. 7. 1. Wijziging van de wet op de ondernemingsraden (WOR), 
waardoor in ondernemingen waar de werknemers zich hier
voor uitspreken, de ondernemingsraad (OR) wordt vervangen 
door een personeelsraad (PR), uitsluitend bestaande uitdoor 
het personeel gekozen leden met een personeelslid als voor
zitter. Toekenning medebeslissingsrecht (vetorecht) aan de 
PR voor alle ingrijpende besluiten ten aanzien van het on
dernemingsbeleid (fusie, sluiting, verplaatsing), de grond
slagen van het personeelsbeleid en de benoeming/ontslag 
van bestuurders en leidinggevende funktionarissen, moge
lijkheid van beroep hierbij voor de ondernemer wanneer 
overeenstemming ontbreekt bij fusie, sluiting en verplaat
sing. Toekenning van de bevoegdheid aan de PR om met de 
ondernemer over arbeidsvoorwaarden zelfstandig overeen
komsten aan te gaan, met inachtneming van landelijk of be
drijfstakgewijs vastgestelde, bindende normen. Toekenning 
aan de PR van het recht van enquête. 
3. 7. 2. Invoering van een wettelijke regeling die aan werk
nemers binnen het bedrijf het recht op vrijheid van vereni
ging en het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert 
en waarbij de rechten van de werknemersvakverenigingen 
voor het bedrijvenwerk ten behoeve van hun leden worden 
aangegeven. Volgens deze regeling zullen organisaties, die 
op grond van hun ledental binnen het bedrijf representatief 
moeten worden geacht voor één of meer groepen van het 
personeel, met name het recht hebben: binnen het bedrijf 
met hun ledengroep te vergaderen en interne kommunikatie
middelen te gebruiken. Hierbij kunnen de vakverenigingen 
op ondernemingsnivo hun leden vertegenwoordigen, terwijl 
het personeel als geheel wordt vertegenwoordigd door de 
PR/OR. 
3. 7. 3. Invoering van een wettelijke regeling waarbij grote 
vennootschappen worden verplicht aan de PR/OR een soci
aal jaarverslag uit te brengen, op te stellen volgens wette
lijke normen zoals bij de wet op de jaarrekening. 
3. 7. 4. Invoering van gekozen personeelsraden bij de over
heidsdiensten en -bedrijven, met aan de overheidstaak aan
gepaste bevoegdheden. Totstandkoming van een wettelijk ka
der voor aangepaste vormen van bedrijfsdemokratie in de 
kleine bedrijven (bijvoorbeeld door middel van een perso
neelsvergadering of aanwijzing van een vertrouwensman). 
3. 7. 5. Bevordering van eksperimenten met werknemers
zelfbestuur, met name in bedrijven waarin de overheid par
ticipeert c. q. garanties stelt, waarbij de beheersrechten 
door de leden van de arbeidsorganisatie worden uitgeoefend 
en kapitaal op kontraktuele basis wordt aangetrokken. Hier
bij zou bijvoorbeeld aan aandeelhouders alleen het recht kun
nen worden gegeven invloed uit te oefenen op de besturing 
van de onderneming als zij zich gedurende langere tijd kon
traktueel aan de onderneming verbinden; in dit kontrakt 
moet ook worden vastgelegd op welke beleidsterreinen het 
bestuur aan hen verantwoording is verschuldigd. Bevorde
ring van eksperimenten met alternatieve werkorganisatie
vormen op basis van zo groot mogelijke individuele en 
groepszelfstandigheid, zowel in het bedrijfsleven als bij de 
overheid. 
3. 7. 6. Wettelijke regeling van de representativiteit van 
werknemers- en werkgeversvakverenigingen onder meer in 
verband met de vertegenwoordiging bijvoorbeeld van organi
saties van hoger personeel in bestuurs- en overlegorganen, 
die nog niet via verkiezingen worden samengesteld en bij het 
afsluiten van cao 1 s; bepaling van de representativiteit op 
grond van getalsverhoudingen. 

HOOFDSTUK VIER:. ~UIMTELIJKE INRICHTING EN VOLKSHUISVESTING 
4.1. Ruimtelijke ordening 

4. 1. 1. Doelstellingen. 
Een betere regionale spreiding van bevolking, werkgelegen
heid en welzijnvoorzieningen; 
Bundeling van de stedelijke beschouwing, handhaving van 
open ruimten; 
Een grotere integratie van wodn- en werkgebieden, behalve 
w.aar sprake is van bedrijven die overlast kunnen veroorza
ken· 
Ve~';terking van de woonfunktie van de binnensteden; 

Veiligstellen van natuurgebieden, onder meer de Veluwe, 
Mergelland, IJsseJmeer. 

4. 1. 2. Wettelijke instrumenten. 
A. Aanvulling van de wettelijk voorgeschreven procedures 
bij streek- en bestemmingsplannen teneinde de inspraak van 
de gekozen volksvertegenwoordigers en de burgers te garan
deren. 
Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften met be
trekking tot: 

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 
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- de te stellen kwalitatieve eisen aan de plannen; 
- de openbaarmaking van de plannen; 
- de lengte van de procedures; 
- het emanciperen; 
- de beroepsprocedures. 
B. Instelling van een nieuwe wettelijke procedure voor plan
nen die van zwaarwegende betekenis zijn voor het landelijk 
beleid inzake de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld ten aan
zien van de lucht- en zeehavens, industriespreiding, open
baar vervoersnet, militaire oefenterreinen, leidingtracés) 
teneinde de inspraak van de gekozen volksvertegenwoordi
gers en de burgers te waarborgen. 
C. Inspraak van de bevolking bij de beleidsvoorbereidingen 
van ruimtelijke plannen met name bij stadsvernieuwingen 
(geen beslissing door kolleges van burgemeester en wethou
ders en gemeenteraden over sloopplannen zonder inspraak 
van de wijkbewoners vooraf). De huidige inspraakmogelijk
heden achteraf (bezwaarschriften, beroep, hoger beroep) 
zijn onvoldoende en weinig effektief. Verder moet worden 
voorgeschreven dat bij belangrijke ruimtelijke projekten 
(bijvoorbeeld: bedrijfsvestigingen) de milieu-effekten open
baar worden gemaakt. 

4. 2. Volkshuisvesting 
4. 2.1. Huur- en subsidiebeleid 

Door het invoeren van een nieuwe methode van huurbereke
ning gebaseerd op indexering van huur gekoppeld aan de fi
nanciëring met waardevast geïndexeerde leningen, kunnen 
de aanvangshuren van woningen aanmerkelijk lager worden 
dan bij het huidige systeem. 
De bestaande regelingen van huurharmonisaties- en huurli
beralisatie moeten worden vervangen door een regeling 
waardoor de minister van volkshuisvesting de bevoegdheid 
krijgt de huurverhogingen aan een maximum te binden. 
Voor de huur- en koopprijzen van onroerende goederen (hui
zen, bedrijfspanden, grond) moet een wettelijke regeling· 
komen zoals de prijzenwet. In dit kader kan dan ook de voor
gestelde nieuwe huurberekening voor woningen worden voor
geschreven. 

4. 2. 2. Stadsvernieuwing. 

Het steunen van akties van bewonersgroepen tegen de sloop 
van goede of goed te verbeteren woningen. 
Het stoppen van afbraak en het veel meer nadruk ga;m leggen 
op woning- en wijkverbeteri.ng. 

4. 2. 3. Eigen woningbezit. 

Bevordering van het eigen woningbezl.t en gemeenschappelijk 
bezit van woningen; demokratisering en woningbouwkorpara
ties (onder meer door afschaffing van de stichtingsvorm); 
vorming van bewonersvertegenwoordigingen per kompleks 
huurwoningen. 

4. 2.4. Verbetering isolaties 

De normen en de kontrole van de kwaliteit van woningen moe
ten worden verbeterd, in het bijzonder t. a.v. geluidshinder 
en warmte-isolatie. Gezien het grote aandeel dat de ruimte
verwarming heeft in het totaal (meer dan 25 procent van de 
energiekonsumptie) moet in de bouw een betere thermische 
isolatie worden toegepast. 

4. 2. 5. Grondpolitiek. 

De waardestijging van onroerende goederen die het gevolg 
is van overheidsaktiviteiten valt toe aan de gemeenschap. 
De waardering bij onteigening gebeurt in principe op basis 
van de gebruikswaarde 

4.3. Verkeer en vervoer 
4. 3.1. Het verkeer- en vervoersbeleid moet een integre
rend onderdeel uitmaken van het ruimtelijk beleid. Bij het 
planologisch beleid moet de nadruk liggen op het terugdrin
gen van het woon-werkverkeer, waardoor naast verminde
ring van de investeringen ten behoeve van de infrastruktuur 
ook een halt wordt toegeroepen aan het steeds stijgend per
centage van het nationaal inkomen dat in Nederland wordt 
uitgegeven aan verplaatsingsbehoeften. 

4. 3. 2. Prioriteit moet worden toegekend aan verbetering 
van bestaande en aanleg van nieuwe voorzieningen voor het 
openbaar vervoer. Uitgaande van het optimaal funktioneren 
van het openbaar vervoer, moet het overige verkeer zoef
fektief mogelijk worden geregeld binnen de overblijvende 
ruimte. 
4. 3. 3. Het openbaar vervoer in agglomeraties moet zich 
aan de gebruiken prest•nteren als één geheel. Integratie 
van buslijnen (streekvervoer en stadsbus), koördinatie van 
railvervoer (gemeentelijke vervoerbedrijven en Nederlandse 
Spoorwegen) en gelijkschakeling van tariefstelsel en over
stapfaciliteiten zijn hiertoe de belangrijkste middelen. 
4. 3. 4. Gemeenten moeten in gezamenlijk overleg in agglo
meratieverband gebruikmaken van de mogelijkheden gebo
den in de ministeriële beschikking (minister van verkeer en 
waterstaat, 3 maart 1967) om voor werken voor het open
baar vervoernet bijdragen te verkrijgen. De te subsidieeren 
werken moeten passen in een op deskundig onderzoek berus
tend verkeers- en vervoersplan dat is opgemaakt in het ka
der van een intergemeentelijk struktuurplan. Voorts moet 
elk verkeers- en vervoersplan een verkeerscirkulatieplan 
bevatten dat op logische wijze moet aansluiten op bestaande 
of geprojekteerde voorzieningen in aan die agglomeratie aan
grenzende gemeenten. 
4. 3. 5. De mogelijkheid moet worden onderzocht of taken en 
bevoegdheden van de centrale overheid, thans in handen van 
de kommissie vervoersvergunningen, kunnen worden gede
legeerd aan nieuw in het leven te roepen beheerslichamen 
in handen van de agglomeratiegemeenten. Deze IJeheers
lichamen dragen het openbaar vervoer op aan die onderne
mingen die het meest efficient werken. 
4. 3. 6. De eksploitatietekorten van het openbaar vervoer 
moeten door de rijksoverheid worden gedragen aan de hand 
van nader vast te stellen normen. Deze normen moeten een 
optimaal funktionerend openbaar vervoer garanderen en het 
bedieningsnivo niet aantasten. 
4. 3. 7. De taxi moet worden erkend als openbaar vervoer
middel. Deze erkenning houdt in enerzijds versterkte over
heidsinvloed op het taxiwezen, anderzijds het verlenen van 
ruime faciliteiten. 
4. 3. 8. Zolang nog geen Algemeen Verkeersfonds is opgezet 
ter financiering van de hele infrastruktuur moet thans wor
den overwogen om aan het Rijkswegenfonds middelen te ont
trekken ten behoeve van de financiering van investeringen 
van parkeerakkomodaties voorpersonenauto's aan de rand 
van steden die door parkeeroverlast worden gekweld. De 
huidige gemeentelijke financiën zijn niet toereikend om die 
voorzieningen te financieren. De voeding van het Rijkswe
genfonds moet daartoe worden aangepast. Gemeenten moe
ten hun parkeerbeleid op die akkomodaties afstemmen. Lang 
parkeren in binnensteden moet sterk worden teruggedrongen. 
4. 3. 9. Er moet een zodanige kentekenregistratie komendat 
afgifte van kentekenbewijzen slechts dan plaatsvindt indien 
gebruiker aantoont dat zowel aan de plicht tot voldoening 
van de motorrijtuigenbelasting als aan het sluiten van de 
benodigde assurantiën is voldaan (Engels- Zwitsers of 
Spaans systeem). 
4. 3. 10 Erkenning van de voetganger als belangrijkste weg
gebruiker vereist dat de drie aspekten: veiligheid, bewe
gingsruimte of stadsbeleving ten grondslag moeten liggen 
aan voorzieningen zoals bijvoorbeeld voetgangersgebieden. 
4. 3.11. De mogelijkheid om per (brom)fiets door te drin
gen tot in het hart van steden moet behouden blijven. Wiel
rijdersroutes moeten worden aangelegd waarbij rekening 
moet worden gehouden met de grote "omrij-gevoeligheid" 
van dit vervoermiddel. 
4. 3. 12. Ten aanzien van het nationale- en internationale 
goederenvervoer over de weg moeten maatschappelijke fak
toren als milieu, veiligheid, energietekorten en ruimtege
bruik in het beleid worden betrokken. Venoerverboden moe
ten worden overwogen voor die goederen die om eerder be
doelde redenen niet via de weg behoeven te worden getrans
porteerd. Invoeren van het prijsmechanisme ter bevorde
ring van bijvoorbeeld de gewenste overheveling van de weg 
naar de rail impliceert het risiko dat Nederlandse havenste
den aan- en afvoertrafieken gaan ontvallen ten gunste van 
buitenlandse EEG-havens. 

Als U midden in de jacht van alledag de rust zoekt voor een kongres, 
centraal in het land wilt zitten en dat vleugje extra persoonlijke noot wilt hebben, 
neemt U dan eens ko{ltakt op met de direktie van de Agnietenhof in Tiel. 
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HOOFDSTUK VIJF: ONDERWIJS EN KUL TUUR, 
REKREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 

5.1. Onderwijs 
Dit hoofdstuk is niet ingevuld, omdat de werkgroep -als ge
volg van niet meer funktioneren- geen bijdrage heeft gele
verd. 

5. 2. Kultuur, rekreatie en 
maatschappelijk werk 

Ondanks alle andersluidende beloften is de tekst van 
dit hoofdstuk niet tijdig bij de redaktie ingeleverd. 

HOOFDSTUK ZES: VOLKSGEZONDHEID EN BEVOLKINGSPOLITIEK 

6.1. Gezondheidszorg 
6. 1. 1. Gestreefd moet worden naar de totstandkoming van 
een Wet Gezondheidsvoorzieningen die de mogelijkheid moet 
openen een logisch sluitend net van samenhangende gezond
heictsvoorzieningen te kreëren en integratie te bewerkstel
ligen tussen de gezondheidszorg enerzijds en de maatschap
pelijke dienstverlening anderzijds. 
6. 1. 2. De zorg voor de gezondheid omvat positieve, pre
ventieve en kuratieve aktiviteiten. Positieve zorg is gericht 
op het scheppen van gezonde levensomstandigheden, onder 
meer door middel van gezondheidsvoorlichting en opvoeding. 
Preventieve zorg is te onderscheiden in primaire preventie, 
gericht op het voorkómen van ziekte en stoornissen en se
kundaire preventie, gericht op opsporing, vroegtijdige diag
nostiek en behandeling. De allokatie van middelen en de 
strukturering van de gezondheidszorg moeten een evenwich
tige verhouding tussen deze drie aspekten van de gezond
heidszorg tot doel hebben. 
6. 1. 3. Een volksverzekering, waardoor een integrale fi
nanciering van alle vormen van gezondheidszorg wordt ge
waarborgd, moet in de plaats komen van Ziekenfondswet, 
AWBZ en de vele subsidieregelingen voor de maatschappe
lijke gezondheidszorg en de ambulante geestelijke gezond
heidszorg (zie 3. 2. 3. }. 
6. 1. 4. De levensvatbaarheid van regionale gezondheidsdiens
ten zal op korte termijn moeten worden bestudeerd. Aan de
ze diensten kunnen taken van de provinciale kruisverenigin
gen, de GGD's, de schoolgeneeskundige diensten, de buro's 
voor geestelijke gezondheidszorg, de verenigingen voor tbc
bestrijding, de jeugdtandverzorging en dergelijke worden 
overgedragen. Om een gedegen beeld te kunnen krijgen of 
een dergelijke regionale dienst "werkt" zou een pilot area 
moeten worden aangewezen,· waarin een eksperimentele 
dienst kan worden opgezet. 
6. 1. 5. Het funktioneren van het wijkgezondheidscentrum als 
basis voor de eerste lijnsgezondheidszorg moet met voor
rang worden onderzocht. Ook hier kan worden gedacht aan 
het aanwijzen van één of enkele "pilot area's". 
In het wijkgezondheidscentrum kunnen op vrijwillige basis 
samenwerken: huisartsen, wijkverpleegkundigen, vroedvrou
wen, maatschappelijk werkenden en tandartsen. Deze disci
plines zullen worden ondersteund door apothekers, pastores, 
fysiotherapeuten en de verschillende disciplines uit de dis
trikt-gezondheidsdiensten als bedoeld onder 6. 1. 3. 
6. 1. 6. De wijkgezondheidscentra zullen per regio kunnen 
worden gesteld onder leiding van een gemengd regionaal be
stuur (bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, 
de medewerkenden en de "konsumenten"). De wijkgezond
heidscentra zullen zodanige relaties met de distrikt-ge
zondheidsdiensten, ziekenhuizen en verpleeghuizen uit het 
verzorgingsgebied moeten hebben, dat gegevensuitwisse
ling over patiënten snel kan plaatsvinden. 
6. 1. 7. De ziekenhuizen zullen tezamen met de verpleeghui
zen een lop;isch sluitend net van tweede-lijns voorzieningen 
moeten vormen. Dit eist een normstelling van overheidswe
ge, gebaseerd op behoeftenbepaling. Regionaal zullen de zie
kenhuizen de funkties moeten afbakenen. In plaats van de 
huidige bestuursstruktuur (gekenmerkt door autonomie per 
individueel ziekenhuis) die niet meer voldoet, zullen ook de 
intramurale instellingen kunnen worden beheerd door de al 
genoemde regionale besturen. Deze zullen derhalve verant
woordelijk zijn voor de wijkgezondheidscentra (= de regio
nale gezondheidsdiensten en de intramurele voOI;zieningen). 
Alleen op deze wijze is per regio een werkelijke integra-
tie van de gezondheidszorg te effektueren. De regionale 
besturen zullen op hun beurt verantwoording schuldig zijn 
aan een nationale instantie, die eveneens uit vertegenwoor
digers van de overheid en de bevolking is samengesteld. 

6. 1. 8. De positie van de medische specialisten in de zieken
huizen zal zodanig moeten worden gewijzigd, dat de specia
listen meer verantwoordelijkheid kan worden gegeven voor 
het funktioneren van het ziekenhuisbedrijf. De beslissing 
klinisch of poliklinisch behandelen van een patiënt mag geen 
financiële voor- of nadelen voor de specialist inhouden. 
Door deze en andere regelingen moet worden bevorderd dat 
patiënten zoveel als mogelijk poliklinisch worden behandeld. 
6. 1. 9. De vraag naar kuratief-restauratieve tandheelkundi
ge hulp zal in de naaste toekomst nog sterk toenemen, als 
gevolg van de toeneming van behandelingsmogelijkheden en 
van de "ge bits bewustheid". Hierdoor zal een nog ernstiger 
diskrepantie tussen vraag en aanbod ontstaan, die niet op 
korte termijn kan worden weggewerkt. In deze situatie ver
dient het overweging om het verzorgingspakket voor de vol
wassenen te beperken ten gunste van een werkelijk goede 
verzorging van de jeugd. Voorts moet ernstig worden over
wogen om door een aktief vestigingsbeleid tot een betere 
spreiding van beschikbare tandartsen te komen. Voorkeur 
gaat uit naar integratie in wijkgezondheidscentra. 
6. 1. 10 De mogelijkheden moeten worden onderzocht om een 
belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden van de 
tandartsen te delegeren aan medewerkers met een aanzien
lijk lager opleidingsnivo, in het bijzonder ten dienste van 
de georganiseerde verzorging van de jeugd. 
6. 1. 11. Het onderzoekbeleid voor de gezondheidszorg moet 
worden gecentraliseerd en versterkt. In het algemeen kan 
worden gezegd, dat nog steeds het zuiver medisch onder
zoek meer aandacht krijgt dan onderzoek naar organisatie
en managementproblemen in de gezondheidszorg. Er moet 
daarom met spoed een onderzoekinstituut komen, dat zich 
bezig houdt met vraagstukken op het gebied van organisatie, 
planning, evaluatie, personeelsvoorziening, financiëring, 
management en dergelijke voor de gezondheidszorg als to
taliteit en dat met de begeleiding van herstruktureringspro
jekten zou kunnen worden belast. Door het ontwikkelen van 
de techniek van kosten-baten-analyse zullen prioriteiten be
ter kunnen worden gesteld. Daarnaast verdient onderzoek 
naar de mogelijkheden voor effektieve preventie meer aan
dacht. 
6. 1. 12. Een nationaal instituut zal moeten worden belast 
met het verzamelen, opslaan en bewerken van alle gegevens 
met betrekking tot de gezondheidstoestand van de bevolking 
en de gezondheidszorg die wordt verstrekt. De gegevensver
zameling wordt nu gedaan door te veel verschillende insti
tuten en de gegevens zijn niet betrokken op elkaar, en zijn 
veelal niet openbaar. 
6. 1. 13. De rekrutering en opleiding van alle werkers in de 
gezondheidszorg zal als één kompleks moeten worden onder
zocht en gehanteerd. De opleiding van verpleegkundigen 
moet losgemaakt van de instellingen. Integratie van A-, B
en Z-opleiding in scholen. Bij de opleiding van de medici 
moeten de niet-akademische ziekenhuizen zoveel mogelijk 
worden in!>eschakeld, evenals de (daarvoor speciaal aan te 
wijzen) huisartsen. In samenhang hiermee is het van het 
grootste belang dat voor de praktische opleiding van de huis
arts op korte termijn een bevredigende financiële Tegeling 
wordt getroffen. 
6. 1. 14. Naast de opleiding tot huisarts en tot klinisch spe
cialist vraagt de opleiding tot sociaal-geneeskundige en de 
voorbereiding op leidinggevende funkties in de gezondheids
zorg om een meer professionele aanpak. Deze opleidingen 
moeten worden gekonsentreerd in een "School of Public 
Health". In een dergelijke post-universitaire onderwijsin
stelling zouden opleidingen en bijscholingen moeten worden 
gegeven voor bepaalde funkties van artsen, verpleegkundi
gen, tandartsen, managers, ekonomen, maatschappelijk 
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werkenden en dergelijke .. Konform de eisen van de WIIO 
zal in een "School of Public Health" ook onder;~,oek worden 
verricht en diensten worden verleend aan instellin~en voor 
gezondheidszorg. 
6. 1. 15. Het gescheiden funktioneren van psycho-sociale be
geleiding en psychiatrische behandeling moet als ondoelma
tig worden beschouwd. Het verdient de voorkeur dat psychia
trische hulpverlening zo mogelijk wordt geboden door multi
disciplinaire teams, die wisselend van samenstelling kun
nen zijn. In een dergelijk team kunnen zitting hebben: de 
betrokken huisarts, de psychiater, de psycholoog, de soci
aal-psychiatrische verpleegkundige en eventueel andere 
disciplines. De hulpverlening zal er op moeten zijn gericht 
de patiE!nten/kliënten slechts bij uiterste noodzaak uit de 
samenleving te halen. Dit betekent dat opname van de psy
chiatrische patiënt slechts dan kan worden overwogen als 
dit duidelijk een beter alternatief is voor een adekwate am
bulante behandeling. De beslissing over opname van een 
psychiatrische patiënt zal door bovengenoemd team worden 
genomen. Het team is eveneens verantwoordelijk voor de 
kontinuiteit van de begeleiding van de patiënt, vóór, tijdens 
en na de opname. De psychiater zal ruime konsultatiemo
gelijkheden moeten bieden voor de huisartsen die met psy
chiatrische problemen van hun patiënten worden gekonfron
teerd. 
6. 1. 16. Om te komen tot een adekwate geneesmiddelenvoor
ziening (buiten de intramurale instituten) is het dringend 
noodzakelijk dat de taak en funktie van de apotheker opnieuw 
wordt geformuleerd. De apotheker zal nauwer bij de behan
,deling van de patiënt moeten worden betrokken. Zijn farma
ceutische en ook farmakologische kennis zal volledig ten 
dienste van de huisarts en de patiënt moeten staan. Daar-
om zal de apotheker zijn plaats in het wijkgezondheidscen
trum moeten innemen. De ontkoppeling van het inkomen van 
de apotheker van de omzet van de apotheek moet worden na
gestreefd in het kader van het tot stand brengen van een ade
kwate geneesmiddelenvoorziening, omdat niet kan worden 
getolereerd dat de apotheker een "premie" ontvangt als ge
volg van een overkonsumptie van geneesmiddelen, noch dat 
hij inkomen derft doordat hij samen met de huisarts met suk
ses de overkonsumptie weet in te dammen. 
6.1.17. De lijders aan bepaalde chronische c.q. langdurige 
ziekten zoals: cara, reuma, hart- en vaatziekten, nierziek
ten en dergelijke moeten niet alleen medisch-technische aan
dacht krijgen, maar zullen moeten kunnen steunen op bege
leiding van daartoe in het leven geroepen multidisciplinaire 
teams. Het verdient aanbeveling om met dergelijke teams 
te gaan eksperimenteren. De thans OR enige plaatsen in voor
bereiding zijnde en de al geinstalleerde "astmateams" zou
den daarvoor model kunnen staan. 

6.2. Bevolkingspolitiek 
6. 2. 1. Er is nog onverminderd behoefte aan bevolkingspoli
tiek, dat is een aktief overheidsbeleid om de bevolkingsgroei 
ten minste tot staan te brengen. 
6. 2. 2. Taak van demokratische bevolkingspolitiek. 

Demokratische bevolkingspolitiek moet het mogelijk maken 
dat de mentaliteit van de bevolking zodanig verandert dat: 
- men zich bewust wordt van de konsekwenties van voortdu
rende bevolkingsgroei en dus kleine gezinnen algemeen als 
wenselijk gaat beschouwen; 
- geen ongewenste kinderen worden verwekt; 

Tiel, in het groene hart van Nederland 

Tiel, in het centrum van de Betuwe, de stad van Flipje, 
maar ook de stad van de grootste vlakglasfabriek van 
West-Europa en vooral TIN-stad, biedt U verpozing in de 
groenstrook van Midden-Nederland. Omzoomd door de 
grote rivieren hgt het buiten de drukte van de randstad, 
maar dank zij de goede verbindingen is de Agnietenhof 
in korte tijd bereikbaar. 
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- het sociaal aanzien van ongehuwden en kinderloze echtJa
ren verbetert. 

6. 2. 3. Maatregelen. 

Voorlichting 
De overheid geeft systematisch voorlichting - met inschake
ling van de publiciteitsmedia en zo mogelijk van maatschap
pelijke groeperingen en instellingen - over de verantwoorde
lijkheid van de ouders voor de gevolgen op langere termijn 
van grotere kindertallen. In dit kader wordt er propaganda 
gevoerd voor kleine kindertallen. 
P 1 anni_!!g_ 
Bij uit te voeren studies en te vormen plannen betreffende 
lange-termijnontwikkelingen (bijvoorbeeld inzake ruimtelij
ke ordening, woningbouw' milieubeheer' gezondheidszorg, 
onderwijs, industrialisatie, verkeer, nationaal inkomen per 
hoofd, benodigde belastingsopbrengst) moet de groei van het 
inwonertal als een variabele faktor worden ingevoerd. Hier
voor moeten telkens voor enige duidelijk te onderscheiden 
graden van bevolkingsgroei alternatieve prognoses en plan
nen worden uitgewerkt, zodat de konsekwenties van het 
groeitempo van de bevolking duidelijk worden. De zijn ver
antwoordelijkheid voelende burger kan deze konsekwenties 
laten meewegen bij het bepalen van zijn wensen ten aanzien 
van de gezinsgrootte. 

6. 2. 4. Kennis en middelen. 

Voorwaarde voor het werkzaam kunnen zijn van bevolkings
politiek is dat de mensen over de kennis en de middelen be
schikken om het door hen gewenste kindertal te bereiken op 
het door hen gewenste tijdstip. Ook afgezien van bevolkings
politieke motieven moet het arsenaal va.'1 mogelijke midde
len aan alle mensen ter beschikking staan. Dat betekent: 
- seksuele voorlichting op scholen voor basis- en voortge
zet onderwijs in een breed kader, waarin opgenomen demo
grafie, voortplantingsleer en anti-konseptie; 
- verbetering van de kennis en de mentaliteit van huisartsen 
en anderen die werkzaam zijn in de welzijnssektor, op het 
gebied van de anti-konseptie; 
- stimulering van het gebruik en ruime beschikbaarstelling 
van voorbehoedsmiddelen tegen lage prijs, ook in automaten 
langs de openbare weg; 
- vergemakkelijking van vrijwillige sterilisatie; deze in
greep moet in het pakket van ziekenfonds en ziekteverzeke
ring zijn opgenomen; 
- stimulering van het onderzoek naar verbeterde en alge
meen bruikbare anti-konseptionele mindelen. 

6. 2. 5. Gewenste gezinsgrootte. 

Zo lang de anti-konscptie in Nederland nog zo gebrekkig 
wordt toegepast is abortus als noodmaatregel helaas onmis
baar om het aantal ongewenste gebooeten en het daarmee ge
paard gaande leed voor de kinderen en de ouders met hun ge
zinnen te beperken. Andere maatregelen om zoveel mogelijk 
kinderen "gewenst" te doen zijn: 
- vergemakkelijking van het afstanel doen; 
- vereenvoudiging van de adoptie-procedure voor Nederland-
se en buitenlandse pleegkinderen. 
- instelling van instanties waaraan pasgeborenen anoniem 
kunnen worden afgestaan; 
- vergemakkelijking van de kunstmatige donor-inseminatie 
en opneming daarvan in het ziekenfondspakket. 
Maatregelen mede om andere redenen 
Een aantal maatregelen dat wenselijk is uit een oogpunt van 
bevolkingspolitiek is ook om andere redenen geboden: 
- opheffing van diskriminatoire maatregelen jegens ongehuw
den en kinderloze echtparen, bijvoorbeeld op het gebied van 
woningbouw, woningtoewijzing, belastingwetgeving, sukses
sierecht en pensioenregelingen; 
- uiteindelijke vervanging van het bestaande stelsel van kin
derbijslagen en kinderaftrek bij de loon- en inkomstenbelas
ting door één regeling van gezinssubsidie die geleielelijk 
wordt verminderd, maar zó dat de lagere inkomens niet 
achteruit gaan. (zie 3. 2. 2.) 
- afremming van immigratie en bevordering van repatrië
ring van buitenlandse werknemers; stimulering van emigra
tie: 
- de bevordering van deelname aan het arbeidsproces van 
vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid die dit wensen; 
- bij de ontwikkelingssamenwerking verlening van hGge prio
riteit aan hulp voor de uitvoering van programma's gericht 
op vermindering van de bevolkingsgroei. 



HOOfDSTUK ZEVEN: BUITENLANDS BELEID EN DEFENSIE 

7 .1. Verenigde Naties 
7. 1. 1. Er mag niet worden berust in de tegenwoordige toe
stand van internationale anarchie en machteloosheid van de 
Verenigde Naties. De grote problemen van deze tijd (armoe
de, bewapeningswedloop, bevolkingseksplosie, milieuver
vuiling, grondstoffenverspilling) kunnen niet zonder inten
sieve samenwerking worden opgelost. 
7. 1. 2. Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad moet wor
den aangepast aan de reëele verantwoordelijkheden in de we
reld. Het zou onjuist zijn het permanente lidmaatschap met 
veto-recht te koppelen aan het bezit van grote militaire 
macht. Landen als Japan en India moeten spoedig een per
manent lidmaatschap verkrijgen. Beperking van het veto-
recht verdient serieuze overweging. · 
7. 1. 3. Een VN-vredesmacht moet worden geschapen zowel 
voor vredesoperaties als voor dwangakties. Een speciaal 
fonds moet worden ingesteld ter financiering van militaire 
VN-operaties. De hoogte van de bijdragen moet worden ge
relateerd aan de hoogte van de nationale defensie-uitgaven 
met dien verstande dat de permanente leden van de Veilig
heidsraad ekstra bijdragen. 
7 .1. 4. Er moet een hoge kommissaris voor de rechten van 
de mens worden aangesteld met de bevoegdheid zelfstandig 
over de handhaving van de mensenrechten in de lidstaten te 
rapporteren en de rol van internationaal ombudsman te ver
vullen. 

7. 2. Rechten van de mens 
7. 2. 1. Aan de totstandkoming en effektuering van internatio
nale verdragen betreffende de rechten van de mens moet Ne
derland zo aktief mogelijk meewerken. Daartoe is het van 
belang dat het Nederlandse aandeel in de voorbereidende 
kommissies en vergaderingen optimaal is en dat de interna
tionale verdragen zo snel mogelijk door de Eerste en Twee
de Kamer worden behandeld en vervolgens worden geratifi
ceerd eventueel met aanpassing van de bestaande wetgeving. 
Met name geldt dit voor de "Covenants" van 1966 inzake de 
burgerlijke en politieke rechten en de ekonomische, sociale 
en kulturele rechten. Ten aanzien van verdragen die door 
Nederland wel zijn ondertekend maar nog niet in werking 
zijn getreden, moet het objekt en het doel van die verdragen 
al zoveel mogelijk worden nageleefd. Ook aan niet-gouver
nementele organisaties die werkzaam zijn op het terrein van 
de rechten van de mens zoals Amnesty International en de 
Internationale Kommissie van Juristen, moet overheids
steun worden verleend. 
7. 2. 2. De minister van justitie ziet er op toe dat de in wer
king getreden verdragen binnen en buiten het overheidsappa
raat nauwlettend worden gehandhaafd. De vreemdelingenza
ken verdienen hierbij bijzondere aandacht. 
7. 2. 3. In het onderwijs wordt aan de rechten van de mens 
ruime aandacht besteed. 

7. 3. Ontwikkelingssamenwerking 
7. 3. 1. Nederland streeft naar een ontwikkelingsstrategie 
die is gebaseerd op de navolgende doelstellingen: 
a. een herstrukturering van de wereldekonomie overeen
komstig de beginselen van een meer rationele arbeidsverde
ling; 
b. in het ontwikkelingsproces moet sociale en ekonomische 
groei ten dienste staan van sociale gerechtigheid en self
reliance; niet de ekonomische groei maar het totale welzijn 
van de mens in zijn sociale kontekst is het laatste kriterium 
voor de zinvolheid van ontwikkelingsarbeid; 
c. bijzondere aandacht moet dan ook worden besteed aan 
processen van bewustwording en van stimulering van mensen 
in de derde wereld tot ontplooiing van eigen krachten en mo
gelijkheden; 
d. men moet ervoor zorgen dat de vruchten van ekonomische 
en sociaal-kulturele ontwikkeling niet voorbehouden blijven 
aan kleine al gepriviligeerde groepen maar ten goede komen 
aan alle lagen van de bevolking, speciaal aan de allerarms
ten. 
e. het ontwikkelingsproces moet zijn gericht op een authen
tieke maatschappij-opbouw, in zowel politiek als ekonomisch 
en sociaal-kultureel opzicht; 
f. erkenning dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de 
sociaal-ekonomische politiek in Nederland (rechtvaardiger 
en evenwichtiger inkomensverhoudingen) en het politieke be-

leid inzake ontwikkelingsstrategie; deze samenhang moet zo
wel aan jongeren als ouderen duidelijk worden gemaakt door 
onderwijs en een aktief voorlichtingsbeleid. 
7. 3. 2. De Nederlandse publieke hulpverlening zal in de ko
mende drie jaar moeten stijgen tot anderhalf procent van 
het nationale inkomen. Deze hulp te berekenen na aftrek 
van zowel rente als aflossingsbetalingen. Deze hulp zal in 
het bijzonder worden gericht op landen, organisaties en be
wegingen die ernst maken met sociale en ekonomische struk
tuurhervormingen ten gunste van de gehele bevolking en zal 
de ongelijkheid en werkeloosheid niet mogen bevorderen. 
7. 3. 3. De kwaliteit van de hulpverlening wordt verhoogd 
door: 
a. het in de toekomst uitsluitend verstrekken van schenkin
gen en renteloze leningen; 
b. het verlenen van ongebonden hulp, liefst via internationa
le organen maar in bepaalde gevallen ook bilateraal (bevrij
dingsbewegingen en bevolkingsgroepen in diktatoriaal gere
geerde landen); 
c. het kwijtschelden c.q. konsolideren van schulden van 
ontwikkelingslanden die een grote schuldenlast dragen. 
7. 3. 4. De relatie tussen EEG-landen en arme landen moet 
prevaleren boven de gevestigde belangen van de EEG-lid
staten en de geassocieerde landen, boven die van de EEG en 
de Verenigde Staten en boven die van de EEG en de landen 
van het Oostblok. Openstellen van de EEG-markt voor in
dustriële eksportprodukten en halffabrikaten, verwerkte 
landbouwprodukten hierbij inbegrepen, uit de ontwikkelings
landen via deelneming aan een algemeen, niet wederkerig 
preferentie-stelsel. 
7. 3. 5. Instellen van een inspraakprocedure voor de ontwik
kelingslanden bij de bepaling van het EEG-landbouwbeleid; 
met de adviezen van de FAO moet ernstig rekening worden 
gehouden. 
7. 3. 6. De milieu- en grondstoffenproblemen mogen niet op 
de ontwikkelingslanden worden afgewenteld. 

7 .4. Wereldgrondstoffenproblematiek 
7. 4. 1. Een mondiale grondstoffenpolitiek zal tot stand moe
ten komen in samenhang met een wereldinkomenspolitiek, 
in het kader van een vernieuwde rol voor de UNCTAD, waar
bij de wereldontwikkelingsstrategie zal moeten worden her
zien. 
7. 4. 2. Gevoelens van wantrouwen en onveiligheid, veroor
zaakt door grote kwetsbaarheid in de grondstoffenvoorzie
ning, zullen niet mogen leiden tot gevaarlijke internationale 
spanningen en desintegratie van de internationale samenle
ving; met name zal moeten worden vermeden dat de dorst 
van de rijke landen naar energie-grondstoffen en andere 
delfstoffen een instabiel stelsel van bilaterale "speciale be
trekkingen'' tussen landen introduceert. 
7.4. 3. Binnen de EEG zal een energie-regime tot stand 
moeten komen waardoor voor de lidstaten veiligstelling van 
de grondstoffen in gelijke mate wordt gegarandeerd; dat 
houdt logischerwijze mede in dat bij energie- en grondstof
fengebrek het ekonomisch nadeel gelijkelijk over de EEG
landen wordt verdeeld, door op elkaar afgestemde rantsoe
neringsmaatregelen, (her)distributieschema' s en voorraad
politiek. 
7.4.4. De EEG zal met de Verenigde Staten en Japan de 
enorme research en investeringsprojekten moeten delen die 
er op zijn gericht een veilige energievoorziening te verzeke
ren op een redelijk nivo. 
7. 4. 5. Er moet een samenwerkingsbasis worden ontwikkeld 
tussen drie partijen: 
a. De EEG tezamen met de Verenigde Staten en Japan; 
b. de landen met een overschot aan grondstoffen (om te be
ginnen de olie-eksporterende landen); 
c. de grondstofarme ontwikkelingslanden. 
In dit kader wordt gestreefd naar de oprichting van een in
ternationaal ontwikkelingsfonds; dit fonds kan worden ge
voed uit betalingsbalans-overschotten van de industrielan
den en bepaalde grondstoffen-eksporterende landen (niet ge
bruikte deviezenreserves), ten behoeve van de financiering 
van de industriële en sociale ontwikkeling in grondstofarme 
ontwikkelingslanden. 
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7.5. Buitenlandse politiek en leefmilieu 
7. 5. 1. Hoewel in principe verre de voorkeur moet worden 
gegeven aan aansluiting bij internationaal aanvaarde en ge
kontroleerde milieunormen zal Nederland in vele gevallen 
nationaal niet kunnen wachten op de totstandkoming van in
ternationale afspraken op milieugebied. 
7. 5. 2. In deze tussenperiode moet het buitenlands beleid 
er op zijn gericht, met name ten opzichte van onze EEG
partners, aanvaardbaar te maken dat ons land het konkur
rentienadeel van een meer vooruitstrevend milieubeleid 
tracht op te vangen door fiskale tegemoetkomingen aan de 
door strenge normen getroffen bedrijven, bijvoorbeeld in 
de vorm van investeringsaftrekregelingen. 
Nederland moet ervoor waken dat er internationaal zodanige 
minimalistische milieuafspraken tot stand komen dat mis
schien wel het probleem van de konkurrentievervalsing gro
tendeels wordt opgelost (door vaststelling van lage milieu
normen), maar niet de veiligstelling van het natuurlijk leef
milieu. Het streven zal er op moeten zijn gericht artikel 
twee van het Verdrag van Rome een ruimere interpretatie 
te geven (de hierin genoemde doelstelling van een toeneming 
van de welvaart zal moeten worden geplaatst tegen de ach
tergrond van de hogere doelstelling van behoud van mense
lijk welzijn door instandhouding van natuurlijke leefomstan
digheden, ekologisch evenwicht en dergelijke). 
7. 5. 3. Nederland moet zich inspannen voor de opzet en uit
voering van een betrouwbaar en indringend internationaal 
milieu-voorlichtingsbeleid, dat laat zien wat de gevolgen 
zijn van de niet-naleving van suksessievelijk strenge en 
minder strenge milieunormen; kontrole via internationale 
organen met ruime opsporingsbevoegdheden en toereikende 
middelen verdient de voorkeur boven de nationale kontrole. 
7. 5. 4. Bij de ontwikkeling van een internationaal milieu
recht als resultante van internationaal overeen te komen 
produktnormen en produktienormen moet ervoor worden ge
waakt dat de lasten van de te treffen milieumaatregelen niet 
worden afgewenteld op de ontwikkelingslanden; indien de ten 
opzichte van de ontwikkelingslanden even strenge normen 
zouden worden gehanteerd als in de rijke industriële landen, 
moeten kompenserende maatregelen worden gevonden waar
door het ontwikkelingsproces niet wordt belemmerd. 

7 .6. Europese integratie 
7. 6. 1. Nederland streeft krachtig naar uitbreiding en uit
bouw van de Europese samenwerking maar niet als een doel 
in zichzelf. Noch de verhoging van de materiële levensstan
daard noch het verlangen naar ekonomische en politieke 
macht mag de centrale doelstelling zijn. Het eenheidsstre
ven moet ondergeschikt zijn aan de kwaliteit van het bestaan 
en zijn gericht op vrede en gerechtigheid in de wereld. 
7. 6. 2. De voortgang van de Europese integratie mag niet 
ten koste gaan van de bevoegdheden van de nationale parle
menten voorzover daar geen uitbreiding van de bevoegdhe
den van het Europese parlement tegenover zou staan. Hier
bij wordt met name gedacht aan een direkt gekozen Euro
pees Parlement met volledige wetgevende en budgettaire 
bevoegdheden en het recht van veto bij de benoeming van de 
leden van de Europese kommissie. Tegelijk met en afhanke
lijk van de verwezenlijking hiervan vindt invoering plaats 
van meerderheidsbesluiten in de raad van ministers. Voor
lopig moet de verkiezing van een Europees parlement nog 
plaatsvinden op nationaal nivo. Samenwerking tussen poli
tieke partijen in Europa, vooruitlopend op de vorming van 
Europese partijen is noodzakelijk. Nederland moet een ak
tief beleid voeren ter bevordering van bovenstaande doel
stellingen. 
Als instrumenten hiertoe worden aanbevolen in Nederland 
de instelling van een nationale kommissie voor Europese 
integratie (naar analogie van de nationale kommissie voor 
ontwikkelingssamenwerking) en m t;uropa een nieuwe taak
stelling en bewerktuiging van onze ambassades gericht op 
het uitdragen van het Nederlandse standpunt. Ten aanzien 
van de Europese integratie in de lidstaten van de EEG. 

7. 7. Defensie 
7. 7. 1. De Nederlandse bijdrage aan strijdkrachten in bond
genootschappelijk verband moet zoveel mogelijk zijn inge
richt overeenkomstig de specifieke mogelijkheden van ons 
land. Onder andere moet daarbij rekening worden gehouden 
met onze zeer beperkte oefengelegenheden. Voortdurend 
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moet worden gewerkt aan specialisatie en taakverdeling bin
nen de aangegarre bondgenootschappen. 
7. 7. 2. Het defensie-apparaat moet zo doelmatig mogelijk 
zijn ingericht, hetgeen een vergaande integratie van diens
ten, een overkoepelend defensie-beleidsorgaan en een geïn
tegreerde militaire staf berekent. In financieel opzicht mag 
geen vaste verdeling van gelden tussen de krijgsmachtdelen 
plaatsvinden, omdat dit aanleiding geeft tot te veel zelfstan
dig optreden en uitgroeien van deze krijgsmachtdelen. Voorts 
zal steeds een werkzame verhouding tussen eksploitatiekos
ten en investeringen moeten worden bereikt. 
7. 7. 3. De voortgaande technologie en de daaraan verbonden 
hoge kosten nopen tot beperking van de eisen ten aanzien van 
de inrichting van de krijgsmacht. D'66 acht het onverant
woord om Nederlanders in noodgevallen te laten optreden 
met onvoldoende middelen en stelt daarom kwaliteit boven 
kwantiteit. 
7. 7. 4. De doelstellingen en de technologie van de krijgs
macht leiden (naast een aantal andere argumenten) tot een 
voorkeur voor een vrijwilligerskrijgsmacht Echter onder 
uitdrukkelijke voorwaarde dat wordt voldaan aan een aantal 
eisen, dat garanties oplevert tegen een staat-in-de-staat en 
tegen het gevaar van een staatsgreep. Zolang nog geen vrij
willigerskrijgsmacht is verwezenlijkt, moet de dienstplicht 
kort zijn en ook in andere opzichten een zo gering mogelijke 
belasting zijn voor de dienstplichtigen. 
7. 7. 5. De krijgsmacht moet zijn aangepast aan de mentali
teit en de maatschappelijke omstandigheden van het volk. 
D'66 verzet zich met kracht tegen elke ontwikkeling, die 
zou gaan in de richting van een te specifieke militaire sfeer 
en leefwijze. 
7. 7. 6. Teneinde tot een vermaatschappelijkte krijgsmacht 
te geraken, moeten zowel aan de basis als aan de top vele 
veranderingen plaatsvinden. Aan de basis moeten de wijze 
van omgang en de discipline zoveel mogelijk zijn aangepast 
aan de gangbare disciplines in het civiele leven. Het sank
tiestelsel (militair straf- en tuchtrecht) moet hierop voort
durend worden afgestemd. Het leefklimaat moet aansluiten 
bij het Nederlandse demokratische stelsel, waarbij slechts 
funktionele verhoudingen passend zijn, en geen overbodige 
afbakening van kategorieën (mess-stelsel en dergelijke). 
Voorts moet een systeem van inspraak-regels worden opge
bouwd dat overeenkomt met de in de civiele maatschappij 
geldende regels. Het Centraal Militair Georganiseerd Over
leg moet een volledig funktionerend modern systeem te zijn. 
7. 7. 7. D'66 hecht veel belang aan een selektie en vorming 
van de militaire topleiding, die is gericht op een aansluiting 
bij hetgeen er in de maatschappij leeft. Daartoe moeten de 
beroepsopleidingen overeenstemming vertonen met de op
leidingen in de burgersektor; minder gesloten internaatsop
leidingen en meer uitwisselingsmogelijkheden met niet-mili
taire funkties. 
7. 7. 8. De vermaatschappelijking van de krijgsmacht eist 
een voortdurende toetsing van de geldende regels aan de 
waarden van de veranderde samenleving. De uitwerking van 
deze toetsing moet worden neergelegd in korte-termijnplan
nen van D'66. 

7 .8. Wapenbeheersing en ontwapening 
7. 8. 1. D'66 meent dat wij leven in een ondeelbare wereld, 
waarin moet worden gestreefd naar een militaire macht die 
uiteindelijk alleen bestaansgrond heeft als politiemacht van 
de Verenigde Naties. Nu al moet de hoogste prioriteit wor
den toegekend aan alle mogelijke vredesoperaties. 
7. 8. 2. De werkelijkheid gebiedt te erkennen dat ondanks de 
VN toch nog veel tegenstellingen tussen verschillende lan
den aanleiding geven tot het uitbreken van gewapende kon
flikten. Hoewel Nederland streeft naar een toestand in de 
wereld en in Europa waarin de veiligheid niet meer berust 
op een volledig opgaan in één van de machtsblokken, zal 
vooralsnog niet kunnen worden voorkomen dat aandacht moet 
worden besteed aan het eigen veiligheidsaspekt. In de huidi
ge omstandigheden betekent dit, dat Nederland een bijdrage 
zal moeten leveren aan een veiligheidsinstrument (een 
krijgsmacht). De tijd is niet rijp voor volledige vervanging 
van de strijdkrachten door andere vormen van verdediging, 
zoals de sociale verdediging. 
7. 8. 3. De doelstelling van een krijgsmacht waaraan Neder
land een bijdrage levert, zal vooral moeten zijn gericht op 
oorlogsvoorkoming, het beheersen van krisis en het inper
ken van konflikten indien deze ondanks alle pogingen tot over-



leg toch nog mochten uitbreken. Elke medewerking aan een 
op agressie gerichte krijgsmacht wordt door D'66 afgewezen. 
7. 8. 4. Nederland moet zich met gelijkgerichte landen in
spannen om de rol van het kernwapen in de internationale 
politiek te verminderen. 
7. 8. 5. Gestreefd moet worden naar de vorming van een ge
denukleariseerde zone in Midden-Europa, in samenhang 
met een evenwicht in konventionele bewapening van NAVO 
en Warschau-Pact; op de grootmachten moet zoveel moge
lijk druk worden uitgeoefend het aantal kernwapens dras
tisch te verminderen en verder is de totstandkoming van 
een verbod van alle kernproeven zonder de eis van verplich
te plaatselijke inspekties en een verbod tot produktie van 
splijtbare materialen voor wapens geboden. 
7. 8. 6. In de ontwapeningskommissie is Nederland aktief 
bij de totstandkoming van een verdrag tot verbod van de pro
duktie van chemische wapens; er moet een verbod komen op 
het gebruik van traangassen en herbiciden in gewapende 
konflikten, op ekologische oorlogsvoering en op het gebruik 
van napalm, fragmentatiebommen en dergelijke. Door be
perking op strategische onderzeebootbestrijdingsmiddelen 
moet de wapenwedloop in de oceanen worden afgeremd. 

7.9. Veiligheid in Europa 
7. 9. 1. Nederland streeft naar het uiteindelijk opheffen van 
NAVO en Warschau- Pact in een Europees veiligheidsstelsel 
waarin procedures zijn ingebouwd voor politieke konsultatie 
en vreedzame beslechting van geschillen. 
7. 9. 2. Teneinde deze doeleinden te bereiken bevordert Ne
derland de vorming van een permanent overlegorgaan in 
Europa (inklusief de Verenigde Staten en Canada) als uit
vloeisel van de Europse Veiligheidskonferentie. De mil i
taire konfrontatie in Europa moet wezenlijk worden vermin
derd door middel van wederzijdse troepenredukties, de vor
ming van een gedenukleariseerde zone, wederzijdse inspek
ties en andere vertrouwen bevorderende maatregelen. De 
vrije uitwisseling van personen en ideeën tussen Oost en 
West moet worden bevorderd. 
7. 9. 3. Nederland en Europa zijn niet gebaat bij uittreden 
van Nederland uit de NAVO zolang dit de militaire en poli
tieke situatie in Europa ernstig zou kunnen verstoren en de 
zojuist begonnen Oost-West-besprekingen in de waagschaal 
zou stellen. De NAVO moet zich tot strikt militair-politieke 
taken beperken, al moet men zich wel realiseren dat het 
Atlantisch bondgenootschap op militair gebied niet los kan 
worden gezien van de verhouding Europa-Amerika. Uitbrei
ding van de NAVO met niet-demokratische landen (Spanje) 
en uitbreiding van het verdragsgebied.naar het Zuiden wordt 
afgewezen. Nederland moet samen met anderen sterke poli
tieke en ekonomische druk uitoefenen om demokratische ver
houdingen in Griekenland en Portugal te bevorderen. Neder
land levert geen wapens aan deze landen en keert zich met 
name tegen alle wapenleveranties van NAVO-landen aan me
de NAVO-landen die de mensenrecht schenden. 
7. 9.4. Nederland is tegen de vorming van een Westeuropese 
kernmacht en verzet zich tegen alle stappen die in de toe
komst tot zo'n kernmacht kunnen leiden. 

7.10. Het Midden-Oosten 
7. 10. 1. Daar de verschillende partijen in het konflikt in het 
midden-oosten (Israël, Palestijnen, de arabische staten) 
elk voor zich rechten en aanspraken hebben, moet worden 
gestreefd naar een oplossing zonder een militaire overwin
ning door één van de partijen. De onderdanen van de ver
schillende staten moeten in de betrokken staten zonder enige 
vorm van diskriminatie worden bejegend en voor alle inwo
ners moeten gelijke burgerrechten en plichten gelden. Er
kend moet worden dat de Palestijnen een natie vormen met 
alle daaraan te ontlenen rechten, zoals het recht op zelfbe
schikking en een eigen grondgebied. 
De Palestijnse vluchtelingen moeten in principe het recht 
verkrijgen te kiezen uit kompensatie of terugkeer naar de 
vroegere woongebieden. Bij de realisering van een Pales
tijnse staat, waarbij onder meer met name kan worden ge
dacht aan de westelijke Jordaanoever, moet ruim interna
tionale hulp worden geboden. De arabische staten moeten 
Israël erkennen als soevereine staat van haar inwoners de 
jure. De uiteindelijk vast te stellen grenzen moeten het 
resultaat zijn van de onderhandelingen op basis van reso
lutie 242 van de Veiligheidsraad. 
7.10. 2. De taktiek van vergeldingsakties en terreurakties 

moeten ten sterkste worden veroordeeld. 
7. 10. 3. Israël moet tot het non-proliferatie-verdrag toetre-
den. 

7 .11. Suriname en de 
Nederlandse Antillen 

7. 11. 1. Het koninkrijksstatuut is door de ontwikkelingen 
achterhaald en moet worden beëindigd; zowel Suriname als 
de Nederlandse Antillen moeten op zeer korte termijn vol
kenrechterlijke zelfstandigheid krijgen en de verplichtingen 
van Nederland jegens de beide gebieden moeten in verdra
gen worden vastgelegd. 
7. 11. 2. De hulpverlening aan Suriname en de Nederlandse 
Antillen moet radikaal worden gewijzigd. In plaats van een 
gerichtheid op de ekonomische infrastruktuur, zal de nadruk 
moeten vallen op direkt produktieve aktiviteiten in landbouw 
en industrie. Meer aandacht zal moeten vallen op het wel
zijn van de arme bevolking. Tenslotte moet de hulp meer 
makro zijn geöriënteerd dan projektmatig. Om deze doel
einden te bereiken moet zowel voor Suriname als de Neder
landse Antillen een makro-sociaal-ekonomisch ontwikke
lingsplan worden opgesteld, waarbij bijvoorbeeld ook het 
UNDP zou kunnen worden betrokken. Dit plan moet zijn ge
richt op het bereiken van ekonomische onafhankelijkheid: 
In dit kader moet een einde worden gemaakt aan de domine
rende positie van buitenlandse ondernemingen, voorzover 
deze autochtone beslissingen over de produktiestruktuur en 
over de hoogte en de richting van de investeringen in de weg 
staan. 
7.11. 3. Alle hulp aan Suriname en de Nederlandse Antillen 
op sociaal en kultureel gebied zal gericht moeten zijn op 
het verkrijgen van een eigen identiteit en op het beëindigen 
van hun afhankelijkheidspositie ten opzichte van Nederland. 
7. 11. 4. Alle hulp aan Suriname en de Nederlandse Antillen 
moet worden getoetst aan en in overeenstemming zijn met . 
de doelstellingen die in het algemeen voor de door Neder
land aanvaarde ontwikkelingastrategie gelden. 

Kongresstuk 9 

GEWIJZIGDE PROCEDURE 
VAN KANDIDAATSTELLING 
VOOR DE EERSTE KAMER 

De landelijke verkiezingskommissie ziet zich gedwongen de 
bestaande bepalingen van het huishoudelijk reglement op 
sommige punten te negeren. De kommissie heeft daarvoor 
twee argumenten. 
fu de eerste plaats loopt de procedure voor kandidaatstel
ling voor de Eerste Kamer parallel aan die voor kandidaat
stelling voor provinciale staten. Dat levert allerlei organi
satorische moeilijkheden op (financiën, mankracht en derge
lijke). Dit, echter, is een bijkomend probleem. 
Het tweede argument is van juridische aard. Het huidige re
glement voor de Eerste Kamer is gelijk aan dat voor de 
Tweede Kamer en dat wreekt zich op het punt van voorver
kiezingen. De voor de Tweede Kamer ingestelde "kies
kringgroepen" lopen nergens parallel met de in de Kieswet 
voor de Eerste Kamer ingestelde kieskringgroepen. Voor
beeld: De provincie Utrecht behoort volgens het reglement 
tot de kieskringgroep IV (Utrecht, het zuiden van de pro
vincie Noord-Holland en het noorden van de provincie Zuid
Holland. De provincie Utrecht behoort echter volgens de 
Kieswet tot de kiesgroep I (Noord-Brabant, Zeeland, Lim
burg en Utrecht). 
De landelijke verkiezingskommissie zal daarom afzien van 
voorverkiezingen en de stemming in één ronde laten plaats
vinden, waarbij de algemene ledenvergadering van zaterdag 
9 maart aanstaande zal fungeren als presentatievergadering. 
Verder verloopt de procedure volgens de hieronder ver
melde regeling, die in de plaats komt van de artikelen 116 
en 117 van het huishoudelijk reglement. Om de schijn van 
willekeur te vermijden vraagt de landelijke verkiezings-

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 



kommissie bekrachtiging van de algemene ledenvergadering 
van de door haar ontworpen procedure. 
1. Binnen vier weken na sluiting van de aanmeldingstermijn 
zendt de verkiezingskommissie aan alle leden en aanhan
gers, die op het tijdstip van sluiting van de aanmeldings
termijn aan hun verplichtingen hadden voldaan, een opgave 
van alle kandidaten in alfabetische volgorde, beginnend met 
een door lo~ing verkregen letter. Alle door de kandidaten 
verstrekte gegevens worden in deze opgave opgenomen, 
alsmede - indien de kandidaat dat wenst - een persoonlijke 
verklaring van ten hoogste driehonderd woorden. Bij deze 
opgave wordt tevens een stembiljet toegezonden, waarop ten 
hoogste tien kandidaten in volgorde van voorkeur kunnen 
worden vermeld. 
2. Tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 9 
maart aanstaande worden de kandiderende personen in de 
gelegenheid gesteld hun kandidatuur te verdedigen of te la
ten verdedigen. Zittende Kamerleden zijn -behoudens o
vermacht -gehouden hun kandidatuur persoonlijk te verde
digen. 
3. Het hoofdbestuur, regiobesturen en afdelingsbesturen, 
alsmede individuele leden van D'66, hebben het recht tij
dens deze algemene ledenvergadering mondelinge stemad-
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viezen te geven na afloop van de presentatiefase. Wie een 
stemadvies wil uitbrengen moet zich voor aanvang van de .. __, 
algemene ledenvergadering aanmelden bij de kongresvoor
zitters. De fungerend voorzitter van de algemene ledenver
gadering distribueert de spreektijd. 
4. Het staat een ieder vrij op eigen kosten schriftelijke 
verklaringen inzake voorkeur voor bepaalde kandidaten on
der de leden en aanhangers te verspreiden. Het landelijk 
sekretariaat zal voor dit doel aan wie dat wenst het beno
digde adressenmateriaal ter beschikking stellen respek
tievelijk tegen kostprijs voor geadresseerde enveloppen 
en dergelijke zorgdragen. 
5. Bij het bepalen van de uitslag van de verkiezingen wor
den slechts die stembiljetten in aanmerking genomen, die 
op een door de landelijke verkiezingskommissie te bepalen 
tijdstip door de kommissie zijn ontvangen. Dit tijdstip 
wordt duidelijk op de stembiljetten vermeld. Op basis van 
de tijdig ontvangen stembiljetten wordt een ranglijst van 
kandidaten opgemaakt, overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage A of C van dit reglement. 
6. Deze tijdelijk procedurewijziging verliest haar geldig
heid op de dag van de eerstvolgende verkiezingen voor de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
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