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DEEL l 

Uitgangspunten voor denken en handelen 

van D'66 

1. 

Ten eerste. 

Uitgangspunt voor hei politiek handelen van D'CG is het op verantwoordelijke wijze 
bcheren van de aarde met :d zijn levensvormen, zodanig dat ieder mens een bc
sta~msminimum geganmdccrd worrli. Ee1·ste voorwaarde om dit uitg:mgspunt te 
kunnen realiseren is het besef bij ieder mens dat ieden~en in staat gesteld moet 
worden deze ver:mtwoordclijkheid mee te helpen verwerkelijken. D'!)() ziet het als 
taak ertoe bij te dr:1g·en dit besef ing:mg te doen vinden in de ::; amenlev i11g. 

Demokratie staat voor D'CG centraal. Mensen worden g-eY.ien als mondige burgers, 
in staat om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor de gemeenschap 
waarliJ zij leven. In een dcmokl'~ltische maatsch;~ppij kunnen alk mensen deel heb
ben aan beslissingen die iedereen raken. Voor D'GG is demokratie een ethische 
houding·, die openbeid en venh·:.wgzaamheid eist tegenover :mde wn. Het is een 
doel èn con midrlcl bij politiek handelen. 

Demokratie is een doel, omdat de domokratische mmJiCl' om machtsvcrhoucling·en, 
zcggensehap, invloed en kontrole ie regelen, op rncnig tcrt·r~in nog niet gcrcalisccrc: 
is. De ethische houding is d:m ook nog g·ecn gemeengoed. Demokratie is voor 
D'GG een middel, omdat het de beste methode van besluitvorming biedt en omelat 
het principe van "one m:m, one man vote" voortvloeit uit onze crkemling v:m het 
beginsel dat aan een ieder gelijke rechten dienen te worden toegekend. 

"De meeste stemmen gelden", is een dcmokratisohc spclrcg·cl om samen te be
slissen. Maar dc;ze mag nooit zo gohruikt worden cl:lt daan!oOJ' de grondwaarden 
en het voortbestaan van de demokratie zelf in gevaar worden gebracht. In d:J( ge
val immers kan er, ook al botren hot mccrderhciclsbeslissingen, geen sprake moer 
zijn van clemokratisclle besluiten. Demokratie i::; pas DE 1\!0K:H,\TIE als zij zich
zelf in stancl houdt en de n'chten en l)oLu1gn1 van mindcrhciclsgToopen erkent. 

D'GG is principieel tolcr~mt. Deze tolerantie k:m zich <'chü:r niet uitstrekkon tot 
situaties waarin mensenrechten wonten geschonden. Dat wil zeggen d:.ü wi.i de door 
icdm·c demokraat en demokratischc poliLickc partij gchantcenlc beginselen eer
biedigen. Veclvormig·heid v:m opvattingen binnen een :samenleving, en ook de bot
sing van die opvattingen, kunnon het in:?;icht vordicpeu en tot betere gez:Hnenlijke 
besluitvorming leiden. Wij aanvaarden vcrschil in uitg:mg-spmücn niet slechts uit 
welwillendheid, ma:tr omdat wij de fundamentele gclijkw~wnligheid v~m mensen 
erkennen. 

Onze opvattingen liggen niet onwrikbaar vcr~mkenl in dog·matü;che gcsclu'iltcn, 
maar sta:m stccrls voor diskussie open. Do totstandkoming en uitleg erv:m is a:m 
het gezamenlijk oordcol v:m alle leden onderworpen. D'li(i tovert geen beginselen 
uH een hoge hoed, maar komt volgens koutrolcerhare, opcnb:;re proccdut·cs tot 
uügang-spllllten voor haar politieke handelen. 



Demokratie is geen nieuw geloof. Demokratie is een hoopgevend en riskant avon
tuur, begonnen in een tijdperk waarin mensen zich gingen emanciperen, dwars 
tegen paternalistische en oligargischc tradities in. 
Dagelijks nog ontdekken wij in dit voortdurende emancipatieproces nieuwe aspekte11 
die onze politieke aandacht waard zijn en die wij daarom in ons politieke programma 
iot uitdrukking brengen. 

2. 

Enkele belangrijke begrippen. 

Voorop staat, dat politiek handelen slechts zinvol kan zijn, als het gericht is op 
handhaving en verbetering van de individuele ontplooiingsmogelijkheden. De per
soonlijke ontplooiing moet geschieden in vrijheid en verantwoordelijkheid, naar 
eigen inzicht en overtuiging, in solidariteit met de medemens en zonder diskrimi
natie van anderen. D'66 beschouwt de verscheidenheid van mensen en opvattingen 
als een positief ie waarderen goed. De partij ziet deze pluriformiteit tevens als 
voornaamste bron van maatschappelijke vernieuwing. Het aanvaarden of versterken 
van de verscheidenheid van mensen vergroot de kreativiteit en d'ynamiek in onze 
samenleving. 

2. 1. 

Vrijheid. 

D'66 vat vrijheid niet op in de eng-liberale visie, die vrijheid van dwang (de zgn. 
formele vrijheid) centraal stelt. Het gaat om de mogelijkheid die een mens krijgt 
om werkelijk van zijn vrijheid ge'Jruik te maken (de zgn. werkelijke of materiële 
vrijheid). Werkelijke vrijheid bestaat pas als daartoe ook de middelen aanwezig 
zijn om deze inhoud te geven zoals met name goed onderwijs·, goede gezondheids
zorg, behoorlijke woonvoorzieningen en een redelijk inkomen. Alleen die vrijheid 
leidt tot vrije keuzen bij het menselijk handelen. 

Wij gaan ervan uit, dat in en door die vrijheid mensen de kans wordt geboden zich 
te ontplooien, hun kwaliteiten te ontwikkelen en uit te bouwen. Maar D'66 eist dat 
niet als tol aan de moderne prestatiemoraal, of omdat het een hogere plicht zou 
zijn. Wel is het bieden van de mogelijkheid daartoe onverbrekelijk verbonden aan 
onze opvattingen over vrijheid en gelijkwaardigheid. 

Niet elke vrijheid is en blijft steeds onaantastbaar. De vrijheid wordt begrensd 
door de (mede-) verantwoordelijkheid voor de medemens en de natuur. Onaantast
baar zijn uiteraard wel om~e in de wet vastgelegde grondrechten. Het kan echter 
gebeuren dat andere vrijheden, niet tot onze grondrechten behorend, beperkt die
nen te worden om de vrijheden van anderen te waarborgen. D'G6 heeft geen alge
mene oplossing voor het aangeven van de grenzen daartussen. Burgerlijke onge
hoorzaamheid zal steeds moeten worden opgevat als een signaal dat mensen deze 
grenzen overschreden achten en zal dan ook serieus moeten worden bezien. 

Op de grens tussen individuele vrijheid en kollektieve samenleving ligt een span
ningsveld. Kollektief en individu kunnen echter alleen maar dankzij elkaar bestaan. 
Het is een zware opgave de kolle.h:ticve regelingen steeds te beperken tot wat nood
zakelijk is, en de pluriformiteit steeds voldoende tot zijn recht te laten komen. 
Maar als we daarin slagen, is dit spanningsveld een bron van individuele en sociale 
outwikkeling. 

2.2. 

Gelijkwaardigheid. 

Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. D'66 verzet zich ertegen, dat 
ongelijkheid van mensen vertaald wordt in maatschappelijke ongelijkwaardigheid. 
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Dat systeem is zo vanzelfsprekend gaan funktioneren, dat mensen om allerlei 
redenen niet meer als gelijkwaardig worden beschouwd en daardoor bijvoorbeeld 
niet dezelfde kansen krijgen. Een samenleving die zo funktioneert, schept onge
motiveerde ondergeschiktheid, tergende afhankelijkheid en veroorzaakt een demo
kratie op drijfzand. Eén van de belangrijkste politieke opgaven is: het vrijheid 
bieden aan alle mensen en het blijvend mogelijk maken van die vrijheid. Gelijk
waardige mensen met een gelijkwaardig oordeel zijn de bestaansvoorwaarde voor 
de demokratie. 

2. 3. 

Solidariteit. 

In een demokratie dient, naast vrijheid en gelijkwaardigheid, solidariteit leidend 
beginsel te zijn voor politiek en maatschappelijk handelen. Alleen solidariteit 
brengt de innerlijke tegenstelling die bestaat tussen vrijheid en gelijkwaardigheid 
tot een oplossing. Solidariteit doet vrije mensen beperkingen van hun vrijheden 
aanvaarden en geeft uitdrukking aan de zorg en de verantwoordelijkheid die men
sen voor elkaar behoren te hebben. Solidariteit eist met name zorg voor hen die 
(nog) niet volledig in de samenleving kunnen participeren. Deze zorg heeft voor 
D'66 echter niet het karakter van liefdadigheid, een betuttelend diktaat, een stel
lingname in een onontkoombare 'klassenstrijd. Solidariteit is een houding uit res
pekt voor de evenwaardige burger. Wanneer solidariteit de gelijkwaardigheid en 
zelfstandigheid van elke burger niet als uitgangspunt neemt, mag zij geen solidari
teit heten. Solidariteit laat zich ook niet beperken tot bepaalde groepen of klassen 
uit de bevolking. Zij sluit identifikatie met bepaalde belangen of eenzijdige be
hartiging daarvan uit. 

2.4. 

Geen macht zonder kontrole. 

De vrijheid en verantwoordelijkheid van mensen wordt bedreigd door de macht die 
anderen over hen uitoefenen en die wij gezamenlijk over hen laten uitoefenen. Nu is 
macht op zichzelf goed noch slecht. Macht is nodig om allerlei zaken te kunnen 
regelen. Maar macht kan korrumperen, kan uit de hand lopen. Een van de voor
naamste opgaven van de demokratie is steeds de aan individuen, groepen of de ge
meenschap gegeven macht te kontroleren en waar nodig te korrigeren of te herver
delen. Machtsuitoefening kan immers de openheid teniet doen, de vrijheid en ge
lijkwaardigheid aantasten, de demokratie verzwakken. 

Het zijn niet alleen sterke mensen die op de onaanvaardbare wijze macht kunnen 
uitoefenen. Ook in onze moderne (geburokraiiscerde) verzorgingsstaat schuilt dit 
gevaar, omdat er overheidsmonopolies op sociaal, kultureel en ekonomisch ter
rein ontstaan, zoals die ook bij bedrijven en instellingen tot stand komen. Zelfs 
als de monopolies via formeel juiste, dcmokratische meerderheidsbeslissingen 
tot stand komen, dan nog achten wij het resultaat verwerpelijk zolang niet vol
doende demokratische kontrole daarover wordt uitgeoefend, omdat het de kiem in 
zich draagt van ekonomische, sociale of kulturele onderdrukking. Monopolies be
perken de mens in zijn keuzemogelijkheden en bedreigen daardoor zijn vrijheid. 

2. 5. 

Internationale gerichtheid. 

D'66 is zich voortdurend bewust van de samenhang van de ontwikkelingen in Neder
land en in de wereld. Internationaal denken en handelen mag niet uitsluitend ge
richt zijn op het nationale voordeel. Ook in internationaal verband geldt voor 
D'66 dat aan alle handelen solidariteit, gclijkwaardigheidsbeginselen, evenals 
vredelievendheid ten grondslag dienen te liggen. 
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2. 6. 

Toekomst gerichtheid. 

D'66 beschouwt de demokratie niet als een kortebaandraverij. Politiek handelen 
faalt, wanneer het voldoet aan allerlei fraaie en aktuele eisen, maar daarbij de 
toekomst vergeet. Als de demokratie ons veel waard is - en dat is ze - dan moeten 
we vooruit kijken. Als wij onze samenleving nu 7..0 inrichten, dat wij voor de men
sen die na ons komen de demokratie in al zijn facetten niet de kans geven te funk
tioneren, dan handelen wij niet volgens de primaire eis van de demokratie: zich
zelf in stand te houden. Ons handelen van vandaag is erop gericht ruimte te laten 
aan de toekomstige burgers, zodat die in vrijheid hun eigen gelijkwaardige samen
leving kunnen inrichten. 

3, 

D'GG, Politiek voor vandaag. 

3.1. 

Algemeen. 

De tijd van ongebreidelde industri~lo groei is voorbij. Het is niet alleen noodza
kelijk, manT ook maatschappelijk aêmvaard, dat de politiek systematisch ingrijpt 
in de ckonomischo ontwikkeling. als uitdrukking van de bewuste verantwoordelijk
heid van de hele samenleving voor de ekonomische situatie. Mens en smnenleving 
staan voor nog niet te overziene ontwikkelingen en meer dan in het verleden zal 
onze aanpak beslissend zijn voor nu en later. 

D'6G beseft dat de huidige ontwikkelingen een dynamiek vertonen, die in toenemende 
mate zal gaan verschillen van de ons vertrouwde. De politieke beoordeling en be
nadering van deze dynamiek, dient daarom volgens andere dan tot nu toe gehan
teerde normen te geschieden. Vóór alles stellen wij vast, dat hot werken volgens 
con blauwdruk of een utopisch maatschappijbeeld grote gevaren oplevert en vrijwel 
zeker heel weinig oplossingen. De vcranderende dynamiek brengt met zich mee, 
dat vele ons nu logisch lijkende ingrepen avcrechtse gevolgen zullen gaan krijgen. 
D'GG is daarom van oordcel dat het politieke handelen gebaseerd dient te zijn op 
de in de paragrafen hiervoor beschreven globale hoofdlijnen, die in het politieke 
samenleven aan de hand van de ontwikkelingen nader moeten worden uitgewerkt. 

In de achter ons liggende perdioden is er een groot scala van maatschappelijke 
samenwerkingsvormen en kolleh-tievc regelingen in het leven geroepen. Ondanks 
de goede bedoelingen zijn juist daardoor mensen steeds meer in de verdrukking ge
komen. D'GG st:r;:eeft daarom naar een maatschappij en naar organisatievormen, 
die voor mensen te overzien zijn en waarin persoonlijke relaties worden beschermd 
tegen de ontmenselijkende werking van hot onpersoonlijke ''apparaat''. Hoewel 
aan veel maatschappelijke vraagstukken een verdelingsproblocm ten grondslag 
ligt, moet niet uit het oog verloren wordon dat met name do menselijke samen
werking daarbij gewetonsvolle aandacht verdient, willen wij niet aan maatschap
pelijke vcrbrokkeling on ontbinding ton onder gaêm. 

3. 2. 

Internationale verhoudingen. 

Voor Nederlandse staatsburgers hangen de (on)mogelijkheden op allerlei gebied 
in aanzienlijke mate af van de ontwikkelingen in de wereld buiten onze landsgren
zen. Hoe kleiner land hoe moor buitenland en het is zinloos en onverstandig deze 
relatief grote internationale afhankelijkheid te ontkennen. D'66 is zich hier wel 
van bewust en zal daarom steeds en op alle terreinen waar dat nodig is, de inter
nationale integratie bevorderen. Niet in de laatste plaats komt dat in ons Europese 
programma en ons denken over de Europeso Gemeenschappen tot uitdrukking. 
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Het recht op een menswaardig bestaan geldt voor alle wereldburgers. D'66 zal 
zich steeds inzetten voor die volkeren of bevolkingsgroepen, die hrm elementaire 
rechten niet krmnen realiseren. Een ruimhartige politiek togenover de derde we
reld en een zorgvuldig volgen van de ontwikkelingen in landen waar de mensen
rechten niet (volledig) nageleefd worden, vormen twee belangrijke pijlers voor de 
internationale D'66-politiek. Alle pogingen om een menswaardige wereld tot stand 
te brengen, krmnen in één klap vernietigd worden als spanningen tussen staten tot 
gewapende konflikten leiden. Oorlogen - en dat geldt zeker voor een wereldwijd 
konflikt - zullen steeds meer voor lange tijd het radikale einde betekenen van wat 
met zoveel moeite is opgebouwd. De gruwelijke vernietigingskracht van het moderne 
wapentuig, vormt dan ook een permanente dreiging. D'66 kiest voor een aktiove 
vredespolitiek, die gericht is op hot voorkomen en wegnemen van tussen mogend
heden gegroeid wantrouwen en spanning. Alleen zo'n politiek, èn de moed om te 
zoeken naar nieuwe, niet steeds zekere wegen, krmnen hier een oplossing brengen. 

3. 3. 

Burgers en overheid. 

De ontplooiingsmogelijkheden van de mensen hangen in belangrijke mate af van 
hrm omgeving in de ruimste zin. Tussen individu en omgeving bestaat een wissel
werking, die de kwaliteit van het menselijke bestaan bepaalt. De beheersing en 
besturing van deze wisselwerking, dient de doelstelling te zijn van de overheid als 
drager van kollektieve bevoegdheden, zich bewust van haar plicht om recht te doen 
aan de maatschappelijke veelkleurigheid. Verouderde machtsstrukturcn moeten 
daartoe worden afgebroken en nieuwe organisatievormen opgebouwd, waardoor 
alle burgers meer bij de besluitvorming wordon betrokken, zodat naast de tech
nisch-ekonomischc, ook de sociale doelmatigheid tot zijn recht komt. 

De overheid heeft tot taak innoverend en initiatiefnemend op te treden t.a.v. maai
schappelijke ontwikkelingen daar waar de nood;;;aak tot dit optreden duidelijk aan 
de orde treedt, maar slechts in zoverre dit noodzakelijk is om do gestelde politieke 
doelen te bereiken. 

3. 4. 

De industriële samenleving. 

D'66 aanvaardt de industriële samenleving als een gegeven, maar is van oordeel 
dat de ontwikkeling van deze samenleving onheilspellende nevenverschijnselen heeft 
opgeroepen, die een verdere evolutie van de mens en zijn ontplooiingsmogelijk
heden fundamenteel bedreigen. 
Tot deze verschijnselen, die intussen het karakter van hoofdproblemen hebben 
aangenomen, rekent D'G6 allereerst de dreigende maaischappelijke ontreddering. 
Deze uit zich in het afnemen van de traditionele werkgelegenheid en het (mede 
daardoor) toenemen van egoi"sme, dat de menselijke solidariteit en het sociaal 
funktioneren van mensen bedreigt. 
Van gelijke orde is de technologische en industriölc wildgroei, waardoor het na
tuurlijk milieu wordt afgebroken en de levenskansen voor de toekomstige generaties 
ernstig gevaar lopen. 

Bestrijding van deze verschijnselen door het scheppen van sociaal gunstige voor
waarden en door zorgvuldig bcheer van het bedreigde milieu, heeft daarom voor 
D'.66 con prioriteit die ver uitgaat boven die van verdere produktiviteitsstijging en 
vergroting van de materiële welvaart. Daarbij moeton wij wel rekening houden 
met het ervaringsfeit, dat de ekonmnischo mogolijkheden van ons land in beslis
sende mate aJhangcn van on;;;o konkurrentiepositie op de wereldmarkt. Het beleid 
met betrekking tot onze industrie mag daarom haar rentabiliteit en haar konkur
rentiemogelijkheden op de wereldmarkt niet zodanig aantasten, dat daarmee haar 
voortbestaan in gevaar komt. 
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3. 5. 

Hoc nu verder? 

Ook in de toekomst zullen tal van omschakelingsproblemen ontstaan. In de eerste 
plaats is hierbij te denken aan de hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijke toepassing 
van arbcidsvervangende c.q. onderstermende technieken, zoals de "chips". In de 
tweede plaats nopen de energiekrisis en de schaarste aan grondstoffen tot ingrij
pende wijzigingen in ons produktiestelsel en in onze konsumptiepatroncn, waarbij 
0'66 niet alleen wil streven naar een systematische aanpak van de ontwikkeling 
van alternatieve energiebrOlmen en produktiemethoden, maar tevens de verspilling 
van energie en grondstoffen wil tegengaan. Deze en dergelijke ontwikkelingen zul
len zeker konsekwcntics hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het 
werk. D'GG is van oordeel, dat deze problemen niet alleen voor rekening mogen 
komen van de direkt-betrokkenen, maar een opdracht en uitdaging moeten zijn voor 
de gehele samenleving. Produktiviteitsverhoging in de produktiesektor moet be
schouwd worden als mogelijkheid én voorwaarde om in het sociaal-kulturele veld 
tot nieuwe ontplooiingsmogelijkheden te komen. Deze mogelijkheden zullen echter 
pas rclllc betekenis hebben, als zij individucel en naar eigen inzicht kunnen worden 
gerealiseerd. In het licht van het voorgaande wil D'66 in de produktiesektor (indus
trie- en dicnstensektor) onder meer streven naar: 

humanisering van de arbeid; 
bestrijding van onnatuurlijke menselijke slijtage in het arbeidsproces; 
aanpassing van de produktie aan de eisen van het natuurlijk milieu; 
aanvaarding van de noodzaak alternatieve energiebronnen te ontwikkelen en be
sparingen op het energieverbruik te realiseren; 
versterking van de positie van de konsument; 
bestrijding van de strukturele werkloosheid, o.m. via betere verdeling van het 
werk door middel van arbeidstijdvcrkorting en deelbanen, variabele pensionering 
naar eigen keuze en een beter evenwicht tussen produktionele en sociaal-kultu
rele sektor; 

en in de sociaal-kulturele sektor naar: 

het beter afstemmen van de aktiviteitcn van theoretisch specialistische des
k"Ulldigen op die van praktijkdcsk'Ulldigen en het versterken van de rol van de 
laatsten; 
het overzichtelijker en dus bereikbaarder maken van alle welzijnsvoorzieningen; 
versterking van de positie van de kliënt tegenover ambtelijke diensten en hulp
verlenende instanties; 
verruiming van de mogelijkheden tot zeggenschap over het beheer van sociaal
kulturele voorzieningen en verdere decentralisatie hiervan. 

Dit alles gebaseerd op het besef, dat onze samenleving alleen leefbaar kan blijven 
door bewuste vernieuwing, zowel in de produktieve als in de sociaal-kulturele 
sfeer. Een vernieuwing die zich richt op "beter" in plaats van "meer", op kwali
teit boven kwantiteit. D'GG wil geen schaalvergroting- met méér produktie, méér 
konsumptie, méér vervuiling, méér afbraak en uitputting, méér onveiligheid, 
onzekerheid en sociale ontbinding - maar vernieuwing in een menselijker samen
leving met een demokratischer besluitvorming. Werken, leren, wonen en ontspannen 
moeten beter verdeeld worden over mensen, gebieden, lcvensperiodes. Arbeid 
moet zinvoller worden, we moeten de natuur beter beheren. 
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DEEL 2 
Samen delen en samenwerken 

HOOFDSTUK 1 

Inleiding 
In de regeringsperiode 1973-'77 is een begin gemaakt met structurele verbete
ringen van de samenleving. Maar de periode was kort, de samenstelling van 
het kabinet berustte niet op een duidelijke politieke keuze, belangengroepen 
blokkeerden vaak de weg naar overeenstemming en oude vraagstukken werden 
enkele malen door nieuwe gebeurtenissen verscherpt. 

Als gevolg hiervan heeft de regering haar beleid enkele keren moeten herzien, 
was haar optreden soms te aarzelend, soms te bruusk en autoritair en is veel 
van haar beleid nog maar net uit de verf aan het komen. Dat is niet alleen aan 
deze regering te wijten, maar ook aan de omstandigheden waaronder zij haar 
werk moest doen en aan de tijd die zij daarvoor kreeg. Wel komt geheel voor 
haar rekening een eenzijdige gerichtheid van haar beleid. 

Van de twee hoofdproblemen van onze maatschappij: het probleem van de ver
deling ("van kennis, macht en inkomens") en dat van de samenwerking (tus
sen mensen en organisaties, tussen overheid en burgers) heeft het eerste veel 
aandacht gekregen. Het samenwerkingsprobleem is echter veel tekort gekomen. 

Die eenzijdigheid is juist nu fnuikend, omdat onze samenleving steeds meer in
nerlijke samenhang verliest en verbrokkelt, en omdat macht steeds minder 
bij personen, steeds meer bij organisaties berust. 

De mens komt hierdoor steeds meer in de verdrukking. Juist de zwaksten in 
de samenleving worden daarvan het meest de dupe. Bovendien dreigt men door 
het eenzijdig beklemtonen van het verdelingsvraagstuk uit het oog te verliezen, 
dat het menselijk welzijn, geluk en plezier, voor een groot deel alleen kan be
staan en ontstaan door samenwerking. 

SamenwErking is niet alleen een kwestie van mentaliteit: van wil en bereidheid 
tot samenwerken. Het is ook een kwestie van organisatie: van opsplitsing of 
bundeling van taken, van zeggenschap en medezeggenschap, van planning en 
uitvoering, van spreiding of concentratie van bevoegdheden, enz. 

Het maatschappelijk verdelingsvraagstuk is niet alleen een kwestie van het op
delen van een koek: wie krijgt wat. Het gaat daarbij ook om het maken van 
koeken en om het instandhouden van het vermogen koeken te maken. Dus ook 
om werkgelegenheid- en de verdeling dáárvan -, om het rendement van inves
teringen en niet in de laatste plaats om een goed beheer van natuurlijke grond
stoffen en bescherming van het milieu. Dat zijn voor een belangrijk deel kwes
ties van organisatie. 
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HOOFDSTUK 2 
Wel vaart door vernieuwing 

De post-industriill e maatschappij heeft een eigen ontwikkelings-dynamiek. 
Deze wordt bepaald door het samenspel van twee hoofdsectoren (sociale subsyste
men): de productiesector (industrie, landbouw, handel) en de sociaal-culturele 
sector (onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten en voorzieningen, weten
schaps- en kunstbeoefening, veiligheid in de ruimste zin van het woord, enz.). 
In het samenspel tussen deze twee sectoren schuilen nieuwe mogelijkheden èn 
nieuwe gevaren. De grootste gevaren ontstaan door het uit elkaar streven van 
die twee sectoren. De nieuwe mogelijkheden liggen besloten in het in pieuwe 
vormen op elkaar afstemmen van die twee sectoren. 

De industri!Jle maatschappij was gekenmerkt door een enorme groei van het 
menselijke productievermogen en een daarmee gepaard gaande welvaartsstijging 
van de gelhdustrialiseerde landen. De overgang van het industri!!le naar het 
post-industriële tijdperk is bepaald door een enorme groei van de sociaal-cul
turele sector. De groei van de sociaal-culturele sector werd (economisch) mo
gelijk gemaakt door de groei van het menselijk productievermogen. Hij werd 
ook steeds meer nodig voor de verdere ontwikkeling van de productiesector. 

Het moderne productieproces kan niet blijven draaien zonder goed geschoolde 
werknemers, wetenschappelijk opgeleide onderzoekers en technici, en een 
reeks van sociale diensten en voorzieningen (van laboratoria en openbare bibli
otheken tot hospitalen, van communicatie-netwerken tot sociale verzekeringen 
enz.). Uitbreiding van de sociaal-culturele sector werd bovendien nodig om de 
toenemende gevolgen van menselijke slijtage in het productieproces op te 
vangen. 

Op die manier gedragen d66r en dienstig áán de groei van de productiesector 
voltrok zich de ontwikkeling van de sociaal-culturele sector in hoofdzaak vol
gens maatstaven die waren ontleend aan het oudere broertje, de productie
sector. Dat oudere broertje liet zich intussenmaar weinig gelegen liggen aan 
de inzichten en ervaringen van de sociaal-culturele sector en aan de ander
soortige menselijke behoeften waarop die sector ûch richt. Het gevolg was 
scheefgroei van de maatschappij in haar geheel en ernstige ontwrichtingen bin
nen ieder van de twee sectoren. Stijgende inflatie en structurele werkloos
heid, omhoog schietende kosten en wildgroei van de sociale voorzieningen 
zijn hiervan de oppervlakteverschijnselen. 

Het samenspel tussen sociaal-culturele sector en productiesector loopt zo spaak. 
Het leidt tot een overbelasting van de mens (zowel individueel als collectief) 
en van zijn milieu. De reactie hierop mag niet zijn een verscherpte toepassing 
van de maatstaven van de productiesector, "zoals profijtbeginsel en kostenbe
sparing van organisatiemodellen die zijn gericht op productiviteits-en effi
ciencyverhoging op de sociaal-culturele sector. Dat is een vorm van symptoom
bestrijding die de kwaal -scheefgroei en ontwrichting- verergert. 

Waar het om gaat is bovenal het besef, dat welvaart méér omvat en in de kern 
iets anders betekent dan de beschikking over vervaardigde (materiële) goe
deren. Nodig is een samenhangend beleid. Dat wil zeggen een beleid dat zo
wel het samenspel tussen productiesector en sociaal-culturele sector in onze 
maatschappij op een ander spoor zet als verband legt tussen die maatschappe
lijke herstructurering en een betere internationale arbeids- en welvaarts
verdeling. 
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Afnemend welzijnsbeleven 
Groei van de productie brengt niet meer vergroting van iedel's totale welzijns
beleven met zich mee. Dit heeft verschillende oorzaken. 
Ten eerste een zekere verzadiging met consumptiegoederen. 
Ten tweede een toenemende noodzaak om de nadelige effecten die zijn verbon
den aan een steeds toenemende omvang van de productie te compenseren. Zo 
moeten zwembaden het vervuild raken van meren en rivierwater compenseren, 
geluidsisolatie het steeds groter wordende lawaai. Deze "compenserende pro
ductie" is nodig om het milieubederf te compenseren dat wordt veroorzaakt 
door een hoger productieniveau. Vergeleken met de toestand v66r die produc
tietoename leveren zij echter geen bijdrage tot het welzijnsbeleven. 
Ten derde leidt de toenemende massaliteit van consumptie soms tot een daling 
van het daaraan verbonden genot. Autorijden wordt minder leuk, naarmate je 
langer in files komt vast te zitten, 
Ten vierde veroorzaakt de productiewijze die is ontwikkeld ten behoeve van 
productievergroting veel onlustbeleven in het arbeidsproces. Dit onlus.tbeleven 
kan worden gecompenseerd door hogere lonen. De "compenserende consump
tie" die daardoor mogelijk wordt levert echter geen toename van welvaart op. 
Ten vijfde veroorzaakt een eenzijdig op productiviteitsverhoging gerichte 
productiewijze een verhoogde (fysieke en psychische) slijtage van de mens in 
het arbeidsproces die· in toenemende mate compenserende maatregelen en 
voorzieningen in de sociaal-culturele sector nodig maken. Deze compenseren
de maatregelen leveren echter geen toename van welvaart op. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de toename van het welzijnsbeleven per 
toegevoegde eenheid productie tendeert steeds kleiner te worden. 

Energie-problematiek 
Energie wordt schaars en duur. Daarbij komt dat Nederland in toenemende 
mate van geïmporteerde energie afhankelijk zal worden. We moeten ons op 
deze moeilijke situatie voorbereiden met een overheidsbeleid dat gericht is op: 
- zuiniger gebruik van energie; 
- de introductie van energiebesparende technologieën en nieuwe producten met 

een lage energiecomponent; 
- het toegroeien naar levenswijzen die minder energie opslorpen (zoals moge
lijk is op het gebied van vervoer en ruimtelijke ordening). 
Een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik is eerst op langere ter
mijn te realiseren, Zeker in de beginfase zal het energieverbruik als gevolg van 
de (afnemende) economische groei en de (afnemende) groei van de bevolking 
blijven stijgen. In een veel latere fase zullen we meer rekening moeten houden 
met een toename van het primaire energieverbruik (hetgeen wat anders is dan het 
energetisch eindverbruik) als gevolg van de veel grotere "omzettingsverliezen", 
die de toekomstige veel moeilijker energiedragers met zich mee zullen brengen. 
De overheid dient ten aanzien van de grote verbruikscategorieën (industrie, 
ruimteverwarming en verkeer) tot .een lange termijn-plan te komen waarin as
pecten als de toekomstige (veel hogere) energieprijs, de benodigde (veel hogere) 
investeringen, de ontwikkeling van technologische mogelijkheden, de wetgeving 
en een na te streven minder energie-intensief productiepakket en consumptie
patroon tot één beleid worden geïntegreerd. Naast dit beleid op lange termijn dat 
gericht is op een veel meer weloverwogen gebruik van energie zijn we - zoal 
niet aan onze eigen toekomst dan toch aan die van onze toekomstige generaties -
verplicht om op zorgvuldige en evenwichtige wijze te werken aan het zichtbaar 
maken van opties op het gebied van nieuwe energiebronnen, 
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Hieronder verstaan we alle energiedragers anders dan de huidige goedkope olie 
en aardgas. We moeten onszelf zekerheid verschaffen omtrent een groot aarital 
vragen zoals daar zijn: 

- de economische en technologische haalbaarheid; 
- de sociale politieke en economische aanvaardbaarheid; 
- het beslag op de beperkte hoeveelheid ruimte (een factor die in Nederland zwaar 

telt); 
- het betalingsbalans- en werkgelegenheidsaspect; 
- en tenslotte evenzeer van wezenlijk belang: de zekerheid van de voorziening 

en de gevolgen voor onze buitenlandse politieke bewegingsruimte (in hoeverre 
zullen wij naar de pijpen moeten dansen van onze toekomstige energieleveran
ciers?). 

Onder mogelijke opties bedoelen wij : olie en aardgas die slechts tegen zeer hoge 
kosten gewonnen en getransporteerd kunnen worden en vervolgens steenkool, zonne
energie, windenergie, geothermische energie en heel misschien kernenergie/ 
kernfusie. Aan al deze energiedragers kleven grote tot zeer grote bezwaren, 
vooral aan kernenergie. We zullen moeten erkennen dat er niet één juiste risico
afweging mogelijk is. Klimatologische en ecologische gevaren zijn niet zonder 
meer met de politieke gevaren op één lijn te stellen. Absolute veiligheid in elk 
opzicht is niet realiseerbaar. We zullen daarom moeten streven naar een ener
gie-mix die de risico's en bezwaren van de toekomstige energiebronnen zoveel 
mogelijk tot voor ons land aanvaardbare proporties terugbrengt. Daarbij doen we 
er goed aan enerzijds zoveel mogelijk tijd te winnen (door vooral te investeren 
in energiebesparende technieken en producten 66k als dat hoge kosten met zich 
meebrengt) en anderzijds alle opties open te houden door op kleine schaal met 
nieuwe energievormen in de praktijk ervaring op te doen. Daarbij dient dan alle 
aandacht te worden gericht op de beperking en de beheersbaarheid van de risi-
co's van welke aard die ook mogen zijn. 

Een beleid dat gericht is op energiebesparing en ontwikkeling van alle denkbar.e 
opties komt niet van de grond wanneer wij de hiervoor noodzakelijke verhoging 
van de energieprijzen niet accepteren of wanneer de overheid niet bereid is om, 
uiteraard het liefst in internationaal verband, de economische risico's te dragen 
die nu eenmaal voor de ontwikkeling tot commerciële toepasbaarheid van nieuwe 
energievormen op grote schaal nodig zijn. (Dit geldt ook voor het op grote schaal 
toepassen van meer kleinschalige energie-opwekkingsmethoden). Een beleid dat 
werkelijk anticipeert op toekomstige knelpunten zal een niet onaanzienlijke las
tenverzwaring voor de economie met zich meebrengen. Wij zullen deze lastenver
zwaring moeten aanvaarden opdat wij zowel in technisch als in maatschappelijk 
en economisch opzicht voorbereid zijn op de energieproblemen waarmee West
Europà en zeker ook Nederland vooral na 1990 geconfronteerd zullen worden. 

Milieu-problematiek 
Gegeven de beperkte aardse voorraden en het beperkte zelfreinigend vermogen 
van het milieu wordt het totaal van de productiemogelijkheden bepaald door de 
mate waarin we milieu-vriendelijk en grondstoffenbesparend produceren en boven
dien door de mate waarin we productiemogelijkheden aanwenden om het milieu 
te zuiveren, om materialen opnieuw te gebruiken ("recycling") en om vervangen
de grondstoffen en energiebronnen te vinden. Het milieu stelt absolute grenzen 
aan onze productiemogelijkheden. Bovendien wordt de omvang van onze produc
tiemogelijkheden bei'nvloed door de manier waarop we van die mogelijkheden ge
bruik maken: in hoeverre we milieu-vriendelijk of milieu-schadelijk, grond
stoffen en energie besparend of verkwistend produceren. 
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Uitbreiding van de productiewijze en-omvang der geihdustrialiseerde landen 
over alle landen ter wereld zal binnen een overzienbare periode een uitput
tings- en verstikkingsdood van de wereldbevolking veroorzaken. 

Bewaking en besturing van het produktie-proces 
We hebben twee argumenten genoemd om de omvang en de samenstelling van de 
productie en de productiewijze veel zorgvuldiger te bewaken dan tot nu toe ge
beurt; het afnemend welzijnsbeleven en de beperkte productieruimte (milieu
problematiek). Daartoe zullen de nodige instrumenten moeten worden ontwikkeld. 
Wij hebben er eerder op gewezen, dat de verschijnselen van overbelasting van 
de mens en van zijn milieu hun diepste oorzaak hebben in het scheefgroeien 
van de verhouding tussen productiesector en sociaal-culturele sector. De keuze 
en het gebruik van de beleidsinstrumenten zal afgestemd moeten zijn op het 
scheppen van een evenwichtig samenspel tussen die sectoren. Zij zullen boven
dien moeten passen in een democratisch geordende en bestuurde maatschappij 
die het welbevinden van zijn individuele leden als doel èn als toetssteen heeft. 
Keuze en gebruik van de benodigde instrumenten zullen in dat kader moeten 
worden bepaald. 
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HOOFDSTUK 3 

Een democratische maarschappij 
Wij willen een zodanige ordening van de maatschappij, dat iedere burger daarin 
zoveel mogelijk kan bijdragen tot het geluk van anderen en van zichzelf. Deze 
ordening brengt een verdeling met zich mee van taken, van rechten en plichten, van 
vrijheid en gebondenheid. Hiermee hangen de gezagsverhoudingen samen. 

Tot op de dag van vandaag wordt er gezag gevestigd op basis van geweld, leef
tijdverschillen, overerving, religie, rijkdom en kennis. Zij aan wie weinig of 
niets van deze machtsfactoren is toebedeeld verkeren daardoor buiten hun schuld 
in posities van eenzijdige afhankelijkheid. Onze politieke activiteit behoort op 
zijn minst gericht te zijn op de verbetering van hun positie. De notie, dat de 
machthebber zijn gezag behoort te ontlenen aan het mandaat van degenen over 
wie de macht wordt uitgeoefend en derhalve de praktijk van de machtsuitoefe
ning voortdurend moet worden getoetst, is een elementaire notie van democratie. 
Wij zien de ontwikkeling van de democratie hoofdzakelijk in drie richtingen : 
- de burgers moeten meer worden betrokken bij de politieke besluitvorming. 

Deze betrokkenheid kan ondermeer worden bevorderd door hen meer mede
verantwoordelijk te maken voor beleidsbeslissingen; 

- in steeds meer samenlevingsverbanden moeten de bestuursmaatregelen wor
den getoetst aan de meningen van de betrokkenen (de democratie houdt niet 
op bij het staatkundige); 

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

Ons uitgangspunt is de democratisering te bevorderen in alle drie genoemde 
richtingen, als leiddraad geldt hierbij voor ons: 

Geen beleid zonder controle. Naast elk besturend orgaan in politieke en andere 
samenlevingsverbanden van zodanige omvang, dat het ondoenlijk is alle betrokkenen 
rechtstreeks bij alle besluiten te betrekken, hoort een controle-orgaan te staan, 
samengesteld uit door alle betrokken aangewezen vertegenwoordigers. Bij elke 
beleidsdaad moet tegenspel mogelijk zijn van degenen die zich naar zo'n beleids
daad moeten richten. 

Geen opeenhoping van functies. Vaak komt het voor, dat iemand in een aantal samen
hangende besluitvormingsprocessen in verschillende functies meedoet. Een der
gelijke opeenhoping van functies maakt de besluitvorming ondoorzichtig en dus 
moeilijk te controleren, scheept de dragers van dubbelrollen op met onderling strij
dige, aan elk van de rollen verbonden eisen, en houdt decteelneming van anderen 
tegen. 

Het principe van onverenigbaarheid van functies moet op het politieke terrein aan
zienlijk worden uitgebreid en op het sociaal-economische terrein, waar het nauwe
lijks bestaat, versneld worden ingevoerd. 

Horizontaal organiseren. Hoe groter de groep, hoe kleiner de mogelijkheden 
om de groepsleden door democratisch georganiseerde beslissingsprocedures 
tot hun recht te laten komen. In onze maatschappij zijn grote verbanden soms 
noodzakelijk. In die gevallen worden beslissingen genomen die grote groepen 
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mensen betreffen. Horizontaal organiseren vermindert binnen een organisa
torisch verband het aantal hil!rarchische lagen en verkleint de machtsverschil
len tussen hen. Hierdoor wordt een structurele voorwaarde geschapen voor 
decentralisatie. Het verontrustende verschijnsel dat op hoog niveau gedetail
leerde beslissingen worden genomen voor de lage niveau's kan ermee worden 
tegengegaan. 

Democratiseren is een ontwikkelingsproces. Bij dit alles moet worden be
dacht, dat de ontwikkeling van de maatschappij, zeker als men die in een an
dere richting wil sturen dan waarin zij tot nu toe koerste, nooit volledig in de 
hand te houden is. Een harmonische ontwikkeling in de richting van een vol
ledig gedemocratiseerde maatschappij is een gevaarlijk droombeeld. Er zal 
zich wildgroei voordoen. Sommige ontwikkelingen zullen snel gaan, andere 
stagneren. Er zullen onvoorziene effecten optreden. Vooral bij ontwikke
lingen op nog onverkende terreinen is het daarom van belang meersporigheid 
te bevorderen met mogelijkheden van bijstellingen en correcties tijdens de rit. 
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HOOFDSTUK 4 

De economische ordening 
Bij het zoeken naar de beste economische orde gaat het om het ontwikkelen 
van een beslissingsstructuur die maakt dat de uitkomsten van het economisch 
proces zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de deelnemers aan dat 
proces: hoe en door wie wordt beslist, wie wat krijgt. 

Om die economische orde vorm te kunnen geven is het in de eerste plaats nodig 
de beslissingen die in het economisch proces worden genomen in een rangorde 
te plaatsen. in de tweede plaats is het nodig uit te maken welke economische 
agenten (dat kunnen individuen zijn, maar ook bedrijven, staatsorganen, ver
enigingen en dergelijke) welke beslissingen moeten nemen. Tenslotte moet er
voor worden gezorgd dat al die beslissingen samen een goed gecoördineerd ge
heel vormen. 

De rangorde van beslissingen 
Vanzelfsprekend zijn niet alle beslissingen even belangrijk voor de uitkomsten 
van het economisch proces. De belangrijkste zijn de beslissingen over de na 
te streven.doelstellingen en de te volgen "spelregels" en beslissingen die diep 
in het economisch proces ingrijpen (b.v. belangrijke investeringen). Deze 
systeembepalende beslissingen hebben één ding gemeen: zij hebben grote zoge
naamde "externe effecten". Dat wil zeggen, zij hebben belangrijke gevolgen 
voor veel mensen; niet alleen voor hen die bij het nemen van de beslissing 
waren betrokken. 

De belangrijkste systeembepalende beslissing is de vaststelling van de doel
stelling van onze economische activiteiten. Wij zouden als doelstelling willen 
formuleren: Een ononderbroken voorzienjng van de gemeenschap met een stroom 
van goederen en diensten die qua omvang, samenstelling en productiewijze 
zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de ingezetenen. Hierbij komt het er
op aan de wensen van de ingezetenen concreet gestalte te geven, ook als het 
collectieve wensen betreft - dat wil zeggen, wensen die alleen kunnen worden 
bevredigd door een gemeenschappelijke actie (op nationaal niveau). Collectie-
ve wensen die hoog op onze prioriteitenlijst staan zijn werkgelegenheid van een 
voldoende omvang en kwaliteit, goede sociaal-culturele voorzieningen, een ge
ringe milieubelasting, een uitputtingstempo van bewezen voorraden en ener
giedragers dat in redelijke mate garandeert dat tijdig alternatieven voorhanden 
zijn, een, betere inkomensverdeling en een betere internationale arbeids-ver
deling. 

Naast de collectieve bestaan er uiteraard ook individuele voorkeuren, dat wil 
zeggen voorkeuren die in beginsel gestalte kunnen krijgen door individuele 
acties. Het is duidelijk, dat de afweging die moet plaatsvinden tussen indivi
duele en collectieve voorkeuren een fijn afgestemde beslissings-structuur eist. 
Daarop wordt in het volgende ingegaan. 

Centralisatie of decentralisatie 
Wij hebben in beginsel een voorkeur voor een gedecentraliseerde beslissings
structuur. In een gedecentraliseerde beslissingsstructuur worden meer men-
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sen direct betrokken bij het totale besluitvormingsproces dan in een gecentra
liseerde structuur. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de gemeen
schappelijke kennis van de eigen voorkeuren en van de inzichten omtrent de ge
volgen van het eigen handelen van alle deelnemers aan het economische pro
ces. Een gedecentraliseerd systeem biedt daarom in beginsel meer mogelijk
heden om de uitkomsten te laten aansluiten bij de wensen van de ingezetenen 
da,n een gecentraliseerd systeem. Voorwaarde is echter dat het economisch 
systeem z6 is ingericht, dat nastreven van eigen voorkeuren leidt tot acties 
die zoveel mogelijk ook het algemeen belang dienen. 

Instrumenten voor een gedecentraliseerde structuur 
In de eerste plaats noemen wij hier het mededingingsbeleid. Dit beleid is ge
richt op het voorkomen en aantasten van overheersende posities op de markt. 
Hiertoe kunnen kartelafspraken worden vernietigd en fusies worden verboden. 
Bovendien kan de overheid het ontstaan van nieuwe concurrenten bevorderen, 
onder meer door zelf een tijd mee te doen. 

Een apart hoofdstuk zijn de overheidsbedrijven. Overheidsbedrijven zijn ge
wenst en noodzakelijk in die gevallen waarin anders een voorziening niet zou 
worden voortgebracht. Dit doet zich met name voor bij voorzieningen met een 
uitgesproken sociaal karakter, zoals de medische verzorging. Een tweede 
geval doet zich voor als de efficiënte bedrijfsomvang zeer groot is in ver
houding tot de omvang van de vraag. In die gevallen kunnen er maar een zeer 
beperkt aantal aanbieders zijn. Een dergelijke monopolie-achtige markt
structuur dient te worden gecontroleerd door de overheid. Tenslotte dienen 
overheidsbedrijven actief te zijn als de geboden voorziening sterk plaatsge
bonden is, zoals bij water-, gas- en electriciteitsvoorziening. 
Indien de overheidsbedrijven de hierboven omschreven grenzen overschrij-
den, kunnen zich ongewenste situaties voordoen. Immers, als particuliere be
drijven moeten concurreren met overheidsbedrijven, dan blijken de laatste 
meestal een overmachtspositie te hebben. Die overmachtspositie van over
heidsbedrijven berust op een grotere continuïteit, een grotere credietwaardig
heid en een gemakkelijker toegang tot overheidsinstanties. Gaan in zulke ge
vallen de overheidsbedrijven de particuliere bedrijven verdringen, dan is op 
den duur het gevaar niet denkbeeldig dat de overheid een absolute machtsposi
tie verwerft. Dit mag alleen gebeuren indien de overheid voldoende is gede
mocratiseerd. Maar dan zijn we terug bij ons startpunt, want om de overheids
sector voldoende te democratiseren zullen we haar in de eerste plaats moeten 
decentraliseren. 

Bij dit alles is het van groot belang dat de communicatiekanalen in onze samen
leving open zijn. Dit kan vooral worden bevorderd door het scheppen van moge
lijkheden om de inbreng van groeperingen in de maatschappij die buiten de for
mele organisatie staan snel en doorzichtig in het besluitvormingsproces te ver
werken. Open communicatie impliceert ook,' dat te eenzijdige of bedriegelijke 
reclame onmogelijk wordt gemaakt. 

We willen in dit verband vooral wijzen op de noodzaak het publiek beter te infor
meren over de gevolgen van technische ontwikkelingen. Daartoe moet een begin 
worden gemaakt met het opstellen van technologie-taxaties. Dit zijn op130mmingen 
van de voorzienbare positieve en negatieve effecten van een bepaalde technische 
ontwikkeling en haar alternatieven op de samenleving in haar geheel. 

Het op elkaar afstemmen van beslissingen 
Voor het op elkaar afstemmen van wensen en beslissingen van de deelnemers aan 
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het economisch proces kunnen globaal twee wegen worden bewandeld. De eerste 
is via het marktmechnisme. Niet alle wensen van de consumenten kunnen echter 
via de markt worden bevredigd. Voor de collectieve goederen, zoals onderwijs, 
defensie en dergelijke moet de overheid zorgen en dat gaat grotendeels buiten de 
markt om. Bovendien is de markt in lang niet alle opzichten een volstrekt betrouw
baar instrument. In de eerste plaats kunnen consumenten niet alle gevolgen van 
hun handelen overzien. Zij kunnen ook worden misleid door eenzijdige of onjuiste 
voorlichting. In de tweede plaats zijn iemands handelingen niet steeds een uitdruk
king van zijn voorkeuren. Dit doet zich met name voor indien het gewenste alter
natief niet op de markt voorhanden is. (Zo is het gebruik van electriciteit en het 
betalen van de rekening nog geen goedkeuring van het beleid van de verenigde elec
triciteitsmaatschappijen). 
Deze verborgen voorkeuren, waartoe ook voorkeuren moeten worden gerekend die 
door gebrek aan informatie niet eens kunnen ontstaan, moeten buiten de markt om 
in beslissingen kunnen worden omgezet. Net als gebeurt ten aanzien van de col
lectieve goederen. Dit is de tweede weg. Hiermee zijn we er nog niet. want alle 
beslissingen bij elkaar kunnen aanleiding geven tot conjunctuur-schommelingen. 
Om te zorgen dat de beslissingen evenwichtig in tijd zijn gespreid, hebben we a
parte afstemmingsprocedures nodig. 

Nu kunnen we twee soorten afstemmingsprocedures onderscheiden: 
die waarbij het erom gaat beslissingen van verschillende rangorde met elkaar in 
overeenstemming te brengen (verticale afstemming); 
die waarbij beslissingen van dezelfde rangorde met elkaar worden verzoend 
(horizontale afstemming). 

Bij de verticale afstemming moet in beginsel dat orgaan de beslissing nemen, dat 
in de beslissingsstructuur hi~rarchisch een plaats inneemt die overeenkomt met 
de rangorde van de te nemen beslissingen. Dit houdt in dat niet altijd de direct 
betrokkenen het laatste woord kunnen hebben. Zo zullen beslissingen omtrent de 
doelstellingen van het economisch proces (zoals die over normen met betrekking tot 
het milieu en het uitputtingstempol alleen door het parlement moeten worden geno
men. Dit stelt grenzen aan de bevoegdheden van de plaatselijke overheid en de in
spraakmogelijkheden van de plaatselijke bevolking als het gaat om vraagstukken 
van ruimtelijke ordening. 

Ook het bedrijfsleven heeft in dit licht gezien geen volledige vrijheid bij loon- en 
prijsafspraken. De procedures die bij de loon- en prijsafspraken worden gevolgd 
zullen het parlement in staat moeten stellen zijn verantwoordelijkheid daadwerke
lijk te dragen. 

Bij de horizontale afstemming zouden wij zoveel mogelijk op de markt willen ver
trouwen, het koopgedrag van de consument is dan wel geen volmaakte, het is wel 
de best voorhanden indicator voor de wensen van de consumenten. De positie van 
de consumenten-organisaties in de beslissingsstructuur moet evenwel worden ver
sterkt terwijl grote aandacht moet worden gegeven aan methoden om verborgen 
voorkeuren op te sporen en om te zetten in effectieve maatregelen. 

In dit verband moet vooral gewezen worden op de noodzaak beter inzicht te 
krijgen in de ontwikkeling van de techniek met al haar consequenties. Dit 
moet uitmonden in een industrie- en technologiebeleid. Alle investeringen boven 
een bepaald bedrag en alle investeringen die behoren tot een veelgebruikte tech
niek zullen bij de overheid moeten worden gemeld. Op die manier kan een in
zicht ontstaan in de onmiddellijke technologische ontwikkeling. Op basis van dit 
inzicht moeten technologiëen worden aangewezen waarover technologie-taxaties 
worden geschreven. Deze taxaties houden opsommingen in van de voorzienbare 
voor- en nadelen van een bepaalde technologie en van haar mogelijke alternatie-
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ven. Op den duur zal de mogelijkheid ontstaan dat op basis van deze technologie
taxaties bepaalde investeringen aan een vergunningenstelsel worden gebonden. 

Ook de zorg om beslissingen van de marktpartijen op elkaar aan te laten sluiten 
hoort tot de verticale afstemming. Hierbij gaat het om het vermijden van con
juncturele schommelingen. De instrumenten die hiervoor moeten worden gehan
teerd (loon- en prijspolitiek, budgetaire politiek, belasting- en uitgavenbeleid, 
en monetaire politiek) hebben zulke grote externe effecten, dat de verantwoor
delijkheid hiervoor moet berusten bij regering en parlement. 
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HOOFDSTUK 5 

De sociaal-culturele ordening 

De productiesector (industrie, landbouw, handel) is primair gericht op het be
schikbaar maken voor menselijke consumptie van goederen en diensten waarvan 
de waarde afneemt door gebruik en waarvan de marktwaarde vermindert naar
mate er méér van beschikbaar zijn: 
schaarse goederen. 

De sociaal-culturele sector (onderwijs, gezondheidszorg, wetenschapsbeoefening, 
veiligheid in de ruimste zin van het woord, sociale voorzieningen, enz.) ge
bruikt en verbruikt veel van deze goederen. Hij brengt ook zelf schaarse goede
ren voort. Toch zijn er kenmerkende verschilpunten aan te wijzen tussen deze 
sector en de productiesector. 

In de eerste plaats kunnen de "goede dingen" die de sociaal-culturele sector voort
brengt in het algemeen niet als zodanig in omloop worden gebracht en verhandeld. 
Wie bijvoorbeeld dankzij medische verzorging gezondheid verwerft is daardoor 
beter in staat een taak te verrichten in het arbeidsproces. Hij kan echter niet ge
zondheid in omloop brengen en verhandelen, ook geen arbeid als een afzonder-
lijke waar, maar alleen zichzelf als arbeidskracht. Voor degeen die door onderwijs 
kennis verwerft geldt iets dergelijks. 

Anders ligt het met kunstwerken. Deze kunnen in omloop worden gebracht en zijn 
verhandelbaar. Daarvoor geldt echter een ander verschilpunt, namelijk dat zij niet 
door consumptie (kunstgenot) verbruikt worden en in waarde verminderen. 

Een derde verschilpunt is, dat de activiteiten in de sociaal-culturele sector niet 
primair en zeker niet uitsluitend gericht zijn op het voortbrengen van hoe dan ook 
verhandelbare zaken maar op het scheppen van waarden die alleen kunnen worden 
genoten door ze zelf handelend te realiseren, of door met anderen samen te han
delen en ze met anderen te delen. Wandelen en amateursport ("om het spel, niet 
om de knikkers") zijn voorbeelden van het eerste. Arbeid kan er ook een zijn 
voorzover deze in zichzelf bevrediging geeft. Vriendschap en rechtvaardigheid zijn 
voorbeelden van waarden die alleen kunnen worden verwerkelijkt en genoten door 
samenhandelen en samen delen. 

Kort samengevat: het productieproces is gericht op het voortbrengen van goederen 
en diensten die op zichzelf en in onpersoonlijke verhoudingen van hand tot hand gaan 
en geconsumeerd worden; sociaal-culturele processen zijn gericht op waarden die 
in personen en in persoonlijke verhoudingen zijn belichaamd en die niet los van die 
personen kunnen bestaan. 

Mensen gebruiken in hun sociale en culturele relaties ook een heel ander soort tekens 
en signalen om hun wensen en voorkeuren kenbaar te maken dan in hun omgang in 
het kader van het productieproces: op de persoon, niet op zaken gerichte tekens, 
blijken van genegenheid of onverschilligheid, van vreugde en plezier of van pijn en 
leed. Tekens die niet bij elkaar opgeteld, van elkaar afgetrokken of door elkaar 
verwisseld kunnen worden, maar waarvan de betekenis opgaat in de belevenissen 
die zij bij een hoorder oproepen. Worden zij onvoldoende gehoord en beantwoord, 
dan verhevigen zij zich, bijvoorbeeld tot klachten, protesten en demonstraties. 
Soms neemt dit de vorm aan van "weglopen", soms ook die van crimineel gedrag. 
Met deze verschillen hangt onmiddellijk samen, dat de productie-sector kan 
worden gereguleerd door onpersoonlijke marktverhoudingen (vraag en aanbod) 
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terwijl "commercialisering" van sociaal culturele processen (terecht) als 
strijdig met hun aard wordt ervaren. Deze processen worden en dienen hoofd
zakelijk te worden gereguleerd in een door persoonlijke verhoudingen, in con
tacten van mens tot mens en in leefeenheden, banden en relaties waarvan de 
duur wezenlijke betekenis heeft. Mensen die elkaar vaak ontmoeten hebben 
niet alleen "veel contacten" maar ook een ander soort relatie dan mensen die 
elkaar zelden ontmoeten. 

Met deze verschillen hangt óók samen, dat het in de sociaal-culturele sector 
gaat om een ander soort vrijheid dan in de productiesector. De vrijheid waar
om het in de productiesector primair is te doen is individuele keuzevrijheid, 
in de sociaal-culturele sector gaat het om de ontplooiingsvrijheid van de per
soon in relatie en verbondenheid met anderen. 
De keuzevrijheid staat in dienst van de ontplooiings-mogelijkheden van de 
mens. Sociaal-culturele processen, kortom, zijn gericht op het scheppen van 
persoonsgebonden waarden. Zij zijn contact-rijk, in sterke mate afhankelijk van 
vrijwilligheid en motivatie en daardoor ook bij uitstek aangewezen op partici
patie in de besluitvorming. Juist in deze sector zal daarom de organisatie 
van de werkzaamheden kleinschalig, gedecentraliseerd, op de persoon van de 
cliënt gericht en zo toegankelijk mogelijk voor die cliënt moeten zijn. 
Het werk zal echter niet alleen zelf kleinschalig georganiseerd moeten zijn, 
het zal zich ook zoveel mogelijk moeten richten op die (min of meer duur
zame) leefeenheden en verbanden waarin mensen zich ontplooien, of waarin 
hun persoonlijke ontplooiing geremd wordt. De opsplitsing van het werk in 
specialistische organisaties is in strijd zowel mèt zijn persoonsgerichtheid 
als met de gerichtheid op die leefeenheden en verbanden. Het maakt ook, dat 
het veld voor de cliënten ingewikkeld en ondoorzichtig wordt en werpt drem
pels op tegen het zoeken van contact. Het versterkt bovendien de tendentie 
"hulpbehoevenden" te isoleren van elkaar en van hun omgeving, die op die 
manier een aantal problemen van zich afzet en afwentelt op daarvoor ge
troffen ''speciale voorzieningen''. 
Die voorzieningen ontwikkelen zo zelfs een zekere zuigkracht. Zij raken over
belast of verwikkeld in een explosieve groei. Vaak gebeurt beide, omdat de 
groei van de voorziening ook haar zuigkracht vergroot. Bovendien treedt bij 
groei in omvang de neiging tot het ontwikkelen van nieuwe specialisatie en 
speciale voorzieningen versterkt in werking, hetgeen opnieuw schaal vergro
ting in de hand werkt en nieuw voedsel geeft aan het afwentelingsproces. 
De intrinsieke gerichtheid van het werk op de persoon en zijn leefgroep en de 
personen van de cliënt zelf raakt hierbij steeds meer in verdrukking, de so
ciale oorzaken van zijn problemen verdwijnen steeds verder achter de horizon. 
De behoefte aan de voorzieningen neemt daardoor weer toe. 

Twee omstandigheden maken, dat deze afwentelingsspiraal gedurende lange 
tijd vrijwel ongeremd kan worden doorlopen. In de eerste plaats het feit, dat 
de sociaal-culturele sector een kostenbewakend reguleringsmechanisme als de 
markt van vraag en aanbod mist en naar zijn aard ook niet verdraagt. 
In de tweede plaats het feit, dat de kosten van deze speciale voorzieningen, 
mede als gevolg van hun afzonder lijk bestaan naast de productiesector, 
evenmin als (externe) kosten van het productieproces worden meegerekend. 
Het samenspel tussen de twee sectoren is ernstig verstoord. 

Het beleid zal in de eerste plaats moeten worden gericht op het scheppen van 
een evenwicht in dat samenspel. Dit vereist: 

- het opsporen en bestrijden van de oorzaken van menselijke overbelasting 
en slijtage in de productiesector waarvan de kosten nu op de (collectieve) 
voorzieningen van de sociaal-culturele sector worden afgewenteld; 
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- het invoeren van aan de aard van de werkzaamheden aangepaste kostenbe
wakingsprocessen in de sociaal-culturele sector; 

- het overwegend richten van de voorzieningen in de sociaal-culturele sector 
op extra-murale en preventieve zorg, en op het zelf oplossen van problemen 
door clHlnten in hun leefeenheden; 

- het scheppen van goed geïntegreerde welzijnsnetwerken, opgebouwd uit lo
cale multidisciplinaire teams voor de eerstelijnsvoorzieningen die worden 
ondersteund door wijkcentra (wijkgezondheidscentra, jeugd- en gezinscentra, 
centra voor bejaardenzorg, zoveel mogelijk gecombineerd) en regionale 
diensten met bestuurlijke taken waarin specialisten en specialistische voor
zieningen worden samengebracht en van waaruit ook de wijkcentra worden 
begeleid en geadviseerd als tweedelijnsvoorzieningen en landelijke derdelijns
voorzieningen die worden belast met de centrale registratie en verwerking 
van gegevens, onderzoek en inspectie, en waaronder die specialistische 
voorzieningen worden samengebracht die alleen op dat niveau nodig zijn; 

- het scheppen van een sluitend systeem van rechtshulpverlening zowel pre
ventief als diagnostisch. De instellingen voor rechtshulpverlening dienen 
gemakkelijk toegankelijk te zijn, gedecentraliseerd en geihtegreerd in de 
maatschappelijke dienstverlening. Dit geldt speciaal voor de eerstelijns
voorziening waarin adviezen en begeleiding worden gegeven; de tweedelijns
voorziening omvat specialistische bijstand op diverse rechtsgebieden. 
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HOOFDSTUK 6 

Samenhangend beleid 

In het voorafgaande (zie vooral hoofdstuk 2) hebben wij al een aantal argumen
ten genoemd voor een meer zorgvuldige en doelgerichte bewaking van de pro
ductiewijze, -omvang en -samenstelling dan tot nu toe: een dalend welzijnsbe
leven (per toegevoegde eenheid product), een toenemende bedreiging van het 
milieu zijn de twee rubrieken waaronder deze argumenten kunnen worden 
samengevat. Voor een klein, dichtbevolkt, laaggelegen, door rivieren door
kruist, arm aan grondstoffen, hoog geïndustrialiseerd, van export afhankelijk 
land als het onze komen daar nog enkele klemmende argumenten bij. 
Wij zullen al onze krachten moeten bundelen en al onze creatieve vermogens 
moeten mobiliseren tot vernieuwing om de uitdagingen van het voor ons liggen
de post-industriële tijdperk het hoofd te bieden. Dat geldt zowel voor de acti
viteiten van de productiesector als voor die van de sociaal-culturele sector. 
Een moderne, op ontwikkeling van wetenschap en techniek gebaseerde en op 
vernieuwing gerichte productiesector kan alleen functioneren in een moderne 
maatschappij. Hij is afhankelijk van de kwaliteit onderwijs, de wetenschaps
beoefening, de gezondheidszorg, de sociale voorzieningen en diensten en de 
culturele impUlsen die in die maatschappij worden ontplooid. De sociaal-cul
turele sector is omgekeerd evenzeer afhankelijk van de productiesector: als 
economisch draagvlak en als leverancier van voor het werk noodzakelijke 
producten (jaarlijks wordt ongeveer de helft van die producten opgenomen 
door de sociaal-culturele sector). 
Als wij productiesector en sociaal-culturele sector zo naast elkaar stellen, 
is het nodig te beklemtonen dat het niet gaat om twee afzonderlijke bevolkings
groepen. Het gaat om twee soorten activiteiten waar alle leden van de maat
schappij in meerdere of mindere mate bij betrokken zijn, maar die afzon
derlijk zijn georganiseerd. De manier waarop die twee sectoren nu zijn ge
organiseerd bedreigt in toenemende mate het samenspel tussen beide, de 
wederkerige ondersteuning en bevruchting waarvan zij beide afhankelijk 
zijn. De nadelen hiervan manifesteren zich in internationaal verband: zij 
bedreigen onze concurrentiepositie op de wereldmarkt. Zij vertonen zich 
eveneens op nationaal niveau; zij veroorzaken inflatie en (structurele,duur
zame) werkloosheid. Zij werken ook d66rinieders leven van alledag: zij 
veroorzaken vereenzaming, gespletenheid van werken en wonen, werken en 
leren, werken en ontspannen met overbelasting in de ene, passiviteit in de 
andere soort activiteiten en functie-verarming in beide. Zij brengen de mens 
in verdrukking en beknotten zijn persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. 

Een beleid dat is samengesteld uit afzonderlijke maatregelen die ieder van 
deze effecten afzonderlijk bestrijden zal niet alleen onvoldoende en slechts 
tijdelijk soelaas kunnen bieden, het zal de oorzaken van deze verschijnselen 
zelfs versterken: de omvang en de kosten van de sociaal-culturele voorzie
ningen zullen blijven groeien, die voorzieningen zullen echter in afnemende 
mate bijdragen tot het menselijke (individuele en sociale) welzijn, zij zul-
len wel bijdragen tot verhoging van de arbeidskosten maar niet tot verhoging 
van.de productiviteit, de noodzaak van compenserende productie en de behoef
te aan compenserende consumptie zullen blijven stijgen, de inflatie zal ver
der omhoog worden geduvvd en getrokken, de werkgelegenheid verder afnemen, 
de lasten van dit alles zullen door een steeds kleiner actief in het arbeids
proces betrokken deel van de bevolking worden gedragen, het leed en de on
lusten door een steeds groter aantal uit dat proces uitgeschakelden moeten 
worden ondergaan. 
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Noodzakelijk is een beleid, dat de oorzaken van deze effecten in hun onderlinge 
samenhang tot grondslag heeft. Dat betekent in hoofdlijnen het volgende. 
Onze concurrentie- positie op de wereldmarkt moet worden gewaarborgd en zo
veel mogelijk als in overeenstemming is met de eisen van het milieu (maatschap
pelijke en natuurlijke omgeving) worden versterkt. De versterking van onze con
currentiepositie moet tevens passen in een buitenlands beleid dat gericht is op 
een betere internationale arbeidsverdeling. 

Het internationale kader 
Ons nationale inkomen wordt voor meer dan 50% verdiend door export. Het is 
daarom nodig de concurrentiepositie van Nederland op de wereldmarkt te hand
haven. Op die wereldmarkt zullen naat het zich laat aanzien nog een aantal 
verschuivingen optreden die liggen in het verlengde van de al optredende stijging 
van de grondstoffenprijzen. Aangezien Nederland, behalve zijn eindige voorraad 
aardgas, arm is aan grondstoffen, is zijn economie bijzonder kwetsbaar voor de
ze verschuivingen. De stijging van de grondstoffenprijzen zal de ontwikkelingslan
den in staat stellen te investeren ten behoeve van hun eigen industrialisatie. 
Deze landen zullen zich ongetwijfeld toeleggen op de veredeling van de grondstof
fen waarover zij beschikken. Dit zal een verdere verbetering van hun "terms 
of trade" met de al in vergaande mate geihdustrialiseerde landen mogelijk maken. 
Het feit dat de arbeidskosten in de ontwikkelingslanden lager zijn dan in de al 
sterk geïndustrialiseerde landen zal er eveneens toebijdragen dat een aantal in
dustriële activiteiten vanuit de dichtbevolkte geïndustrialiseerde landen verplaatst 
zullen worden naar de ontwikkelingslanden. Over het algemeen komen productie
processen die veel ongeschoolde arbeid en in verhouding geringe kapitaals-in ves
teringen vereisen het meest in aanmerking voor vestiging in ontwikkelingslanden, 
kapitaalsintensieve en hooggeschoolde arbeid vereisende processen het minst. 
De vervaardiging van traditionele producten als confectie, schoenen, handschoe
nen e.d. en eenvoudige assemblage-processen kunnen zonder veel moeilijkheden 
met de inzet van een beperkt aantal specialisten in die landen ter hand worden ge
nomen. 

In de ontwikkeling van nieuwe producten moeten een aantal fases worden onder
scheiden: 

1. de onderzoek- en ontwikkelingsfase, 
2. de fase van het beproeven en vervolmaken van de productielijn, 
3. de fase van het beproeven en ontwikkelen van een afzetmarkt, 
4. de fase waarin het productieproces vervolmaakt is en de afzetmogelijkheden op de 

internationale markt verzekerd zijn. 
De eerste drie fases vereisen een hoog ontwikkelde sociaal-culturele infra-struc
tuur en diensten-apparaat die alleen in de rijke geïndustrialiseerde landen be
schikbaar zijn. Zij kunnen daarom alleen in die landen op een e<Jonomische levens
vatbare basis worden uitgevoerd. De vierde fase komt echter veelal in aanmer
king voor overplaatsing naar de ontwikkelingslanden. Deze zal daar over het alge
meen met de inzet van een betrekkelijk gering aantal specialisten en relatief 
veel laaggeschoolden voordeliger kunnen worden uitgevoerd. 

Uit het bovenstaande volgt, dat de beste ontwikkelingskansen voor de Nederlandse 
export liggen in de zogenaamde •,•wetenschapsintensieve" productieprocessen die 
een hooggeschoolde en gespecialiseerde arbeidsinzet, relatief hoge kapitaals
investeringen en een hoog ontwikkelde sociaal-culturele sector vereisen. Daar
naast zullen er mogelijkheden zijn voor industriën die op grond van vernieuwingen 
en productie-ontwikkeling goederen voortbrengen die de concurrentie op de wereld
markt kunnen doorstaan. 
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Ook die industriële activiteiten zijn afhankelijk van een hoog opleidingsniveau 
en een hoog ontwikkelde en vernieuwing bevorderende sociaal-culturele sector. 
Aangezien de genoemde productie-processen over het algemeen een lage ar
beidsintensiviteit hébben zal uitbreiding van de werkgelegeroeid in de produc
tiesector niet of nauwelijks mogelijk zijn. Die uitbreiding zal voornamelijk 
moeten worden gezocht in de naar zijn aard juist wel arbeidsintensieve soci
aal-culturele sector, die ook veel meer onafhankelijk in nationaal verband 
kan worden ontwikkeld. 

Her nationale kader 
Het instandhouden van onze concurrentiepositie op de wereldmarkt vereist een 
primair op vernieuwing, niet op vergroting van de t!>tale productieomvang ge
richte ontwikkeling van de productiesector. En wel op die terreinen waarop 
Nederland in vergelijking tot andere landen de beste kansen en mogelijkheden 
heeft en het minst door nadelen (zoals die welke verband houden met de kwets
baarheid van zijn milieu, zijn zeer beperkte grondstoffenvoorraad en zijn 
hoge bevolkingsdichtheid) wordt belemmerd. Dit betekent, dat wij ons zullen 
moeten toeleggen op producten en productiewijzen waarbij een relatief hoge 
waarde wordt toegevoegd aan de gebruikte grondstoffen, die een hoge graad van 
geschooldheid van werknemers en een hoog ontwikkelde en goed aangepaste 
sociaal-culturele sector eisen en die in het algemeen hoge investeringen 
(zowel in productie- als in de sociaal-culturele) sector vergen. Dit betekent 
ook, dat het productieproces niet alleen grondstoffen, energie en arbeid, maar 
ook mensen en het sociale milieu zal moeten sparen mede om overbelasting 
van de sociaal-culturele sector te voorkomen. De arbeid zal moeten worden 
gehumaniseerd en beter moeten worden verdeeld. Humanisering van de ar
beid houdt zowel in verbetering van de werkomstandigheden, taakverruiming 
en het tegengaan van eentonigheid in de arbeid als uitbreiding en verbetering 
van het werkoverleg en vergroting van de verantwoordelijkheid en de mede
zeggenschap van de werknemers: dus democratisering van de onderneming. 

Een betere verdeling van de werkgelegenheid kan eveneens bijdrage leveren 
tot de humanisering van de arbeid. Die verdeling heeft daarnaast nog andere 
positieve effecten, o.a. ook in de sociaal-culturele sfeer. 

De oorzaken van menselijke (fysieke en psychische) slijtage in het werk moeten 
systematisch worden opgespoord. Hiertoe zal met name moeten worden overge
gaan tot: 
- het maken van regionaal en plaatselijk, per bedrijfstak en per bedrijf opge

splitste statistieken over verloop, ziekte en ziekteverzuim, ziekte- en WAO
uitkeringen, 

- gericht onderzoek op basis van de verwerking van deze en andere centraal 
geregistreerde gegevens omtrent de gezondheidstoestand van de bevolking, 

- een betere organisatie en uitbreiding van de taken van de arbeidsinspectie. 

Het structurele werkgelegenheidsprobleem kan en mag niet worden opgelost zon
der dat de emancipatie van de vrouw en de behoefte van steeds meer vrouwen 
aan zinvol werk daarbij ten volle in aanmerking wordt genomen. Er zal even
zeer werkgelegenheid moeten zijn voor vrouwen als voor mannen. Die toestand 
kan niet worden bereikt zonder een herverdeling van het werk. Dat vereist een 
mentaliteitsverandering (waaronder zowel een verandering van het arbeids
ethos als een hogere waardering van taken in de gezinshuis houding), maar ook 
een andere inrichting en organisatie van het werk en van het onderwijs. 
Herverdeling van het werk houdt in een betere verdeling van het werk tussen 
mensen (mannen en vrouwen). 
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Maar ook in de tijd in ieders leven. (Geen concentratie van onderwijs in de eerste 
levensfase, geen overbelal"ting in de actieve fase en geen abrupte uitstoting en af
zondering in bejaardentehuizen op de pensioengerechtigde leeftijd). 
Deze herverdeling komt neer op beter gebruik maken van de tijd die wij winnen 
door de toepassing van arbeidsbesparende technieken. Tot nu toe veroorzaakt die 
toepassing werkloosheid, hij dwingt de mens tot eenzijdigheid en legt hem taakver
arming op. Dat geldt zowel voor vrouwen in het gezin als voor mannen in hun werk, 
voor jongeren in opleiding als voor volwassenen. Dit is geen natuurlijke wetmatig
heid, maar een kwestie van organisatie en van inrichting van de maatschappij. 
Een gerichte en in een totaalbeleid passende herverdeling van het werk zal een ver
groting van onze totale welvaart kunnen opleveren, de ontplooiingsmogelijkheden 
van het individu vergroten en de kwaliteit van het milieu verhogen. 

D'66 ziet het natuurlijk milieu als een vitaal bestanddeel van onze welvaart voor nu 
en voor latere geslachten. Het is een gemeenschappelijk erfgoed waarop de één 
niet meer aanspraak kan maken dan de ander. Wij achten zorg voor dit milieu van 
even groot belang als zorg voor de gezondheid en kennen aan de bescherming van 
milieu en gezondheid een hogere prioriteit toe dan aan het opvoeren van welvaart 
door productieverhoging. 

Het belang dat wij hechten aan milieu en gezondheid zal concreet gestalte moeten 
krijgen in een sluitend stelsel van vervui lings- en uitputtingsnormen. De vervui
lingsnormen kunnen de vorm aannemen van een maximaal toegestane vervuiling in 
een gebied (deze maximale vervuiling kan ook op nul worden gesteld). 
Door heffingen per eenheid uitgeworpen stof aan de vervuilers in rekening te 
brengen kan in de meeste gevallen de totale vervuiling binnen toelaatbare grenzen 
worden gehouden. Wanneer echter de vervaardigde goederen zeer prijsgevoelig zijn 
en bovendien niet via een ander productieproces kunnen worden voortgebracht, zal 
men moeten overgaan tot rantsoeneringsmaatregelen of verbodsbepalingen. 
De uitputtingsnormen zijn vertalingen van de lengte van het tijdsbestek dat men be
schikbaar acht om een alternatieve grondstof of energiebron te ontwikkelen. Samen 
met een schatting van de kosten die aan onderzoek en ontwikkeling van zo'n nieuwe 
grondstof of energiebron zijn verbonden bepaalt dit tijdsbestek de hoogte van de 
heffing die aan de gebruikers van de grondstof of energiebron moeten worden 
opgelegd. In het algemeen zullen de prijzen zoveel mogelijk een afspiegeling moeten 
zijn van de totale kosten. 

Onder totale kosten moeten niet alleen de bedrijfskosten worden begrepen, maar ook 
alle kosten die door de overheid (o.a. in de sociaal-culturele sector) of derden wor
den gemaakt ten behoeve van de voortbrenging van een product en die door die voort
brenging aan derden worden toegebracht. Bij de verdeling van de productieruimte 
over verschillende goederen kunnen we echter niet volstaan met het hanteren van een 
aldus aangepast en gecorrigeerd marktmechanisme. Immers, zowel de producent 
als de consument weegt bij zijn besluitvorming slechts een beperkt aantal alternatieven 
af. Met name de maatschappelijke gevolgen van belangrijke veranderingen in hun 
productie- en consumptiepatroon worden niet in hun afwegingen betrokken. 
En het zijn juist deze maatschappelijke gevolgen die later zo'n dwingende invloed 
kunnen hebben op de verdeling van de productieruimte over verschillende goederen en 
op de omvang van de totale productie. (Een voorbeeld is het massaal gebruik van de 
auto. De producent en de koper van de auto zullen zich in het algemeen niet laten lei
den door overwegingen als bijvoorbeeld de negatieve gevolgen van het massale auto
gebruik 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 gebruiksvoor
werp gemaakt). 

Vooral nu het tempo van de toepassing van nieuwe technische kennis zo hoog is 
geworden en de gevolgen daarvan zo verstrekkend en onomkeerbaar zijn, doet zich 
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de behoefte gevoelen om een verantwoorde selectie te maken uit de productie
mogelijkheden die zich aan ons voordoen. Elke mogelijke toepassing van een 
belangrijke technische ontwikkeling zal in de toekomst moeten worden beoor
deeld op zijn te verwachten maatschappelijke consequenties. In navolging van 
wat op dit gebied al in het buitenland gebeurt moet een (overheids)instelling 
worden geschapen die deze "technology assessment" ter hand neemt. Hier
onder moet worden verstaan de studie van de gevolgen voor de samenleving 
als een techniek (van producerenen/of consumeren) wordt ingevoerd, uitge
breid of veranderd, met nadruk op onbedoelde, indirecte of toekomstige ge
volgen. Het gaat dus niet alleen om technologische, maar vooral ook om 
economische, ecologische, maatschappelijke en politieke effecten. De uit
komsten van dit onderzoek zullen mede bepalend moeten worden voor het in
dustrie- en technologiebeleid. Om een democratische besluitvorming over 
deze vitale kwesties mogelijk te maken is het wenselijk, dat de volksverte
genwoordiging tegenover de expertise waarover de regering de beschikking 
heeft kan beschikken over contra-expertises van andere deskundigen. 
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DEEL 3 
Onderdelen van beleid 

HOOFDSTUK 1 
Sociaal-economisch beleid 
1. 1. INLEIDING 

De Nederlandse economie bevindt zich in een uiterst zorgelijke toestand. 
De officillle geregistreerde werkloosheid schommelt reeds een aantal jaren in 
de buurt van de 200. 000 en vertoont de neiging om geleidelijk aan verder te 
stijgen. De situatie is echter nog veel erger dan het cijfer van de geregistreer
de werkloosheid doet vermoeden. Zo zijn vele Nederlanders als gevolg van de 
slechte arbeids(markt)omstandigheden in de WAO en AAW terecht gekomen. 
Bovendien zijn er veel vrouwen, die graag _zouden willen gaan werken, maar 
voor wie registratie weinig zin heeft gezien de slechte mogelijkheden, de dis
criminerende werking van de arbeidsmarkt en andere belemmerende facto-
ren. Alles bij elkaar zullen er zo'n 500. 000 Nederlanders door de omstan
digheden gedwongen werkloos zijn. 
Het werkgelegenheidsprobleem heeft behalve een getalsmatige ook een be
langrijk kwalitatieve dimensie. De kwaliteit van de bestaande arbeidsplaatsen 
laat vaak nog veel te wensen over. Niet alleen moet veel werk onder zeer on
gunstige fysieke omstandigheden plaatsvinden, daarnaast hebben de verre
gaande arbeidsverdeling en schaalvergroting van de produktieprocessen ook 
veel arbeidsplaatsen onaantrekkelijk gemaakt. 
Dat is een van de factoren die het relatief grote aantal onvervulde vacatures, 
de demotivatie en het hoge ziekteverzuim van groepen werknemers verklaart. 

Deze arbeidsmarktproblemen hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen 
dat de omvang van de collectieve sector (overheid + sociale verzekeringen ) 
de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In de jaren zeventig was het overgro
te deel van de economische groei nodig om de groei van de collectieve uit
gaven te financieren. Als gevolg van de lage economische groei, het grote 
aantal uitkeringsgerechtigden en de toenemende maatschappelijke weerstand 
tegen belasting- en premie-verhogingen wordt het steeds moeilijker om het 
groeiende aandeel van de collectieve sector te financieren. Het lijkt erop, 
dat er thans grenzen aan de groei van dit deel van de verzorgingsstaat zijn 
bereikt. 
De ongunstige toestand op de arbeidsmarkt en de moeilijk te beheersen groei 
van de verzorgingsstaat hangen voor een groot deel samen met de slechte re
sultaten van de meeste Nederlandse bedrijven. Zowel op binnenlandse als 
buitenlandse markten wordt reeds jaren lang terrein verloren. Veel bedrij
ven kunnen het niet tegen buitenlandse concurrenten bolwerken op het gebied 
van de prijsontwikkeling. Maar ook andere factoren spelen een belangrijke, 
soms zelfs doorslaggevende rol. De kwaliteit, de service, levertijden, fi
nancieringsvoorwaarden en de uniekheid van produkten zijn op bepaalde mark
ten van groter belang dan de prijs alleen. 
Er zijn aanwijzingen dat het .Nederlandse bedrijfsleven door gebrek aan ver
nieuwingagezindheid op nieuwe en groeiende markten kansen heeft laten liggen. 
Dat is op zich al voldoende om te pleiten voor vernieuwing van het bedrijfsle
ven maar er is meer. Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan 
de sterke groei van de beroepsbevolking die in de jaren tachtig wordt verwacht. 
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De komende jaren zullen per jaar 40 à 50 duizend mensen om nieuwe banen 
vragen. In die vraag kan alleen voorzien worden (en dan nog maar gedeelte
lijk) als er voldoende bedrijven in groeisectoren komen. 
In de tweede plaats moet worden bedacht dat Nederland een zeer ongunstige 
economische structuur bezit. Veel bedrijven maken produkten die erg ge
voelig zijn voor concurrentie van minder ontwikkelde landen. Het zal in de 
praktijk ondoenlijk blijken tegen deze concurrentie van lage arbeidskosten 
weerstand te bieden. Maar het is ook met het oog op het streven naar een 
betere internationale arbeidsverdeling onwenselijk ons tegen deze concur
rentie te verzetten. 
Ook het zeer energie-intensieve karakter van vele produktieprocessen zal 
in toenemende mate voor problemen gaan zorgen. 
Vanaf de jaren zestig hebben zich in Nederland vele bedrijven gevestigd, 
die gebruik maken van het toen goedkope aardgas. Veel van deze produkten 
maken thans nog deel uit van ons exportpakket. In de toekomst zullen deze 
bedrijven echter energie moeten gaan importeren omdat het aardgas gelei
delijk aan opraakt. Tegelijkertijd zullen dan de aardgasopbrengsten uit het 
buitenland opdrogen. 
De daling van de aardgasinkomsten zal zeer hardnekkigebegrotings-en 
betalingsbalans problemen veroorzaken, tenzij het wegvallen van deze aard
gasinkomsten zal worden gecompenseerd door een sterk verhoogde export
activiteit in een groot aantal andere sectoren. 
Zonder de hiermede gepaard gaande vergrote economische activiteit zal de 
verstandhouding van het stelsel van sociale voorzieningen en de oplossing 
van het probleem van de gedwongen werkloosheid bijzonder moeilijk worden. 
D'66 meent dat de essentie van het huidig stelsel van sociale voorzieningen 
intact dient te blijven. Ook zal de oplossing voor de gedwongen werkloosheid 
centraal moeten staan in het sociaal economische beleid. Deze stellingname 
impliceert dat de hiervoor noodzakelijke selectieve verhoging van econo
mische activiteit daadwerkelijk wordt nagestreefd. Daarbij zal zoveel moge
lijk gestreefd worden naar de ontwikkeling van een minder energie intensief 
exportpakket. 
Wij zijn van mening dat iedereen die daartoe lichamelijk en geestelijk in staat 
is, het recht heeft op betaald werk. 
Het benadrukken van dit recht houdt niet in dat wij niet kritisch staan t.o.v. 
de centrale rol van de betaalde arbeid in onze samenleving (arbeid in de 
"formele" sector). D'66 wil daarnaast een groot belang toekennen aan het 
werk in de "informele" sector (huishoudelijke arbeid en andere onbetaalde 
arbeid, zoals vrijwilligerswerk) als mogelijkheid tot zelfontplooiing. In dit 
verband streeft D'66 naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen op deelname 
aan alle sectoren en alle niveaus van betaalde arbeid en naar een gelijke verde
ling van de overige taken in de samenleving. 
Behalve het realiseren van optimale participatiemogelijkheden in alle betaal
de en onbetaalde activiteiten is het van groot belang, dat veel van de in het 
verleden met veel moeite opgebouwde collectieve voorzieningen in stand wor
den gehouden. Dit streven houdt niet in, dat alle voorzieningen in hun bestaan
de omvang gehandhaafd moeten blijven. Wij zijn van mening, dat het onjuist is 
de bestaande voorzieningen van de collectieve sector bij voorbaat buiten iedere 
discussie te plaatsen. De bestaande uitgaven moeten kritisch op hun oorspron
kelijke doelstellingen worden getoetst, doorvoering van bevredigender alterna
tieven mag niet stuiten op het argument van ''verkregen rechten''. 

Om meer arbeidsplaatsen, meer vrij besteedbare tijd en selectieve handhaving 
van de collectieve voorzieningen te realiseren, is in de eerste plaats een beleid 
nodig dat is gericht op een selectief herstel van onze economie in het algetre en 
en van onze industrie in het bijzonder. 
Een dergelijk, op selectieve expansie van de industrie gericht beleid moet 
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plaatsvinden met inachtneming van de doelstellingen die gelden op het gebied 
van het milieu, de ruimtelijke ordening, het gebruik van grondstoffen, de 
kwaliteit van de arbeid en de internationale arbeidsverdeling. 
Gegeven deze randvoorwaarden, de verwachte groei van de beroepsbevolking en 
de zeer slechte toestand waarin het bedrijfsleven momenteel verkeert, kan niet 
worden verwacht dat de komende jaren voldoende 40-urige arbeidsplaatsen zul
len worden geschapen. 
D'66 is van mening, dat het onjuist is op de huidige, nieuwe economische pro
blemen te reageren met oude oplossingen. 
Dat houdt in dat wij creatie van werkgelegenheid door het stimuleren van hoge 
economische groei in zijn algemeenheid afwijzen. 
Maar dat betekent ook, dat wij de groei van de werkgelegenheid in de collec
tieve sector niet wensen af te stemmen op het verwachte aanbod van arbeid. 
Ook hier geldt, dat méér niet altijd beter is. D'66 vindt dat het probleem van 
de huidige en de dreigende, toekomstige werkloosheid grotendeels moet worden 
opgelost door verdeling van het werk. De jaren tachtig moeten o. i. in het teken 
staan van een grootscheepse creatie van deeltijdbanen en arbeidstijdverkorting, 
met gelijktijdige verlenging van de bedrijfstijd. 
Het sociaal-economische beleid dat D'66 voorstaat, bestaat uit een aantal on
losmakelijk met elkaar verbonden onderdelen. Noodzakelijke voorwaarden voor 
het financii:ile herstel van het bedrijfsleven en de financiering van de vernieuw
ing van onze industrU!le structuur moeten worden geschapen via het macro
economische beleid. De consequenties van het door ons voorgestane macro
economische beleid voor de persoonlijke inkomens zijn nogal ingrijpend, ook 
voor de lagere inkomens. Dat maakt het extra noodzakelijk om te streven naar 
een rechtvaardiger inkomensverdeling. Wij pleiten daarom voor een ingrijpend , 
met nieuwe instrumenten toegerust inkomensbeleid. Zelfs om matige economi
sche groeipercentages te bereiken is een middellange termijnbeleid nodig, dat 
gericht is op een selectieve, stelselmatige vernieuwing van onze economie. 
Daarom moet een actief vernieuwend structuurbeleid gevoerd worden. Het is in 
een tijd van grote werkloosheid van groot belang, dat de arbeidsmarkt goed werkt. 
Dat is momenteel helaas niet het geval en in de toekomst dreigen de problemen 
door een verslechterende aansluiting van vraag en aanbod nog groter te worden. 
Omdat deze problemen snel opgelost moeten worden en daarnaast een omvang
rijke creatie van deeltijdbanen moet plaatsvinden is een geihtensiveerd en uit
gebreid arbeidsmarktbeleid een van de hoekstenen van het door ons voorgestane 
beleid. 
D'66 is van mening, dat de produktie van goederen en diensten qua hoeveelheid, 
samenstelling en produktiewijze zoveel mogelijk moet aansluiten bij de behoef
ten van de burgers. Omdat in onze samenleving de consument nog te veel ver
keert in de situatie dat er wordt beslist vóór hem, over hem en zonder hem, is 
een beleid nodig dat zijn positie versterkt tegenover de overheersende rol van 
de producent. 
Voorstellen voor een dergelijk beleid doen wij in de paragraaf consumentenbeleid. 
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1. 2. ECONOMISCHE ORDE 

1. 2. 1. Algemeen 

D'66 meent dat het niet noodzakelijk is een dogmatische uitspraak te doen 
t.a.v. de gewenste economische orde. Hoewel oud economisch stelsel wordt 
gekaraktariseerd door particuliere ondernemingen is soms ook overheicts
deelneming gewenst wegens: de specifieke regionale problematiek, het stimu
leren van innovatie, onrendabele produktie van algemeen nut, het exploiteren 
van bodemschatten, sociale factoren. Wel willen wij aangeven hoe o.i. het 
economisch bestel gedemocratiseerd moet worden en wat de gevolgen van het 
door ons voorgestane sociaal-economische beleid zijn voor de bestaande 
economische orde. 
Bij het zoeken naar de meest bevredigende orde, gaat het erom een beslis
singsstructuur te ontwikkelen, die maakt dat de uitkomsten van het economi
sche proces zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de burgers. D'66 
streeft ernaar dat de beslissingen worden genomen in het kader van een 
democratische markteconomie. Daarbij geldt als uitgangspunt dat democra
tisering van structuren niet los gezien kan worden van emancipatie van men
sen. 

1. 2. 2. Arbeidsdemocratie 

Er moet een fundamentele democratisering van de arbeidsverhoudingen 
plaatsvinden, waarbij het traditionele beginsel van de ondergeschiktheid in 
de arbeidsverhouding verdwijnt. 
Dit houdt in, dat de leiding door de Arbeidsorganisatie bewust wordt aanvaard_, 
en de ondergeschiktheid van de factor arbeid ten opzichte van de factor kapitaal 
wordt afgeschaft. 

1.2.2.1. 

De produktie dient plaats te vinden in gedemocratiseerde bedrijven waarin alle 
mensen op basis van medeverantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de 
arbeidsgemeenschap. De arbeidsgemeenschap krijgt in het algemeen het be
slissingsrecht of het mede-beslissingsrecht voor alle ingrijpende besluiten 
over het ondernemingsbeleid en de benoeming van de directeuren. Bij mede
beslissingsrecht voor de werknemersgroep oefenen personeel en aandeelhou
ders een even grote invloed uit op de samenstelling van de Raad van Commis
sarissen. 
Voor de hoofdlijnen van het ondernemingsbeleid is dan tevens steun vereist 
van beide groepen. Het is voorts wenselijk na te gaan of aandeelhouders gesti
muleerd kunnen worden hun financieel belang voor langere tijd te verbinden aan 
de onderneming door te bepalen dat alleen houders van aandelen op naam als 
"financiële deelgenoten" invloed mogen uitoefenen op de besturing van de on
derneming. 

1.2.2.2. 

Voor kleine bedrijven dienen aangepaste vormen van bedrijfsdemocratie tot 
stand te komen (bijv. door middel van een personeelsvergadering of aanwijzing 
door het personeel van een vertrouwenspersoon of vakorganisatie). 

1.2.2.3. 

Bij de overheidsdiensten en -bedrijven moeten gekozen personeelsvertegen
woordigingen totstandkomen, met aan de overheidstaak aangepaste bevoegd
heden. 
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1.2.2.4. 

De totstandkoming van bedrijfsvormen met beslissingsrecht voor de werkne
mersgroep (zoals produktie-coöperaties) moet bevorderd worden door het 
wegnemen van belemmeringen hiertoe (juridische structuur, fiscale regelingen, 
sociale wetgeving, financieringsvormen). 

1. 2 .. 2. 5. 

Ook experimenten met alternatieve werkorganisatie-vormen op basis van een zo 
groot mogelijke individuele en groepszelfstandigheid, zowel in het bedrijfsleven 
als de overheid, dienen bevorderd te worden. 

1. 2. 3. Mededingingsbeleid. 

In de bestaande gemengde economie funktioneert het deel dat zich bezighoudt 
met de ondernemingsgewijze vrije produktie alleen dan goed als het de bedrij
ven onmogelijk wordt gemaakt het principe van vrije economische mededinging 
te schenden door hun omvang of door afspraken met andere bedrijven. 
Om een goede mededinging te garanderen bestaat in Nederland de Wet Econo
mische Mededinging. Daarnaast speelt de Europese médedingingswetgeving een 
rol. 
D'66 is van mening dat de Nederlandse overheid een actiever beleid moet gaan 
voeren om de economische mededinging te stimuleren. In de eerste plaats door 
strenger toe te zien op naleving van de bestaande wetgeving en in uiterste ge
vallen door zelf te gaan deelnemen aan het economische proces. 
In dat verband zou bijvoorbeeld aan de oprichting van een Postbank gedacht kun
nen worden. 
In de tweede plaats door meer openheid te betrachten bij het mededingingabeleid, 
door op korte termijn over te gaan tot openstelling van het Kartelregister, als
mede tot publicatie van de adviezen van de Commissie Economische Mededinging . 
aan de Minister van Economische Zaken. 

1.2.4. Multi-nationals 

Het bedrijfsleven heeft zich in de na-oorlogse jaren in toenemende mate over 
de grenzen heen georganiseerd. 
Dit heeft niet alleen bijgedragen aan de groei van onze welvaart, maar ook aan 
een toenemend gebrek aan controlemogelijkheden op omvangrijke concentraties 
van economische macht. D'66 is van mening, dat Nederland een actieve rol 
moet spelen in Europees en wereldverband om tot een stelsel van bevredigende 
gedragsregels te komen voor multi-nationale ondernemingen. 

1. 2. 5. Overheidstaak 

In de door ons voorgestane markt-economie speelt de overheid op vele terreinen 
een actieve rol. In de eerste plaats stelt de overheid de randvoorwaarden vast, 
waarbinnen het bedrijfsleven de beslissingen over de produktie kan nemen. 
Die randvoorwaarden hebben betrekking op het milieu, de ruimtelijke ordening, 
het gebruik van grondstoffen, de arbeidsomstandigheden en de mededinging. 

In de tweede plaats heeft de overheid een belangrijke rol ten aanzien van de 
macro-economische ontwikkelingen. Zij voert daartoe een conjunctuurbeleid 
om fluctuaties in het economische proces zoveel mogelijk te verzachten. 
Daarnaast heeft de overheid een uiteindelijke verantwoordelijkheid ten aan
zien van de waarde van strategische macro-economische variabelen als de 
omvang en de verdeling van de totale werkgelegenheid, de omvang van de 
collectieve sector enz. 
Teneinde aan die verantwoordelijkheid inhoud te geven, moet o. i. iedere re
gering werken met een sociaal-economisch meerjarenplan, dat ieder jaar 
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aan de actuele situatie wordt aangepast en aan het parlement moet worden 
voorgelegd. Dit vormt na vaststelling de basis voor de onderhandelingen met 
de werkgevers en werknemers om tot een sociaal contract te komen. 

1. 2. 6. Sociaal Contract 

lil het sociaal contract worden voor een periode van twee jaar de hoofdlijnen 
voor een arbeidsvoorwaardenbeleid en een prijsbeleid vastgelegd. In dit kader 
komt ook het werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid ter sprake. 
Concretisering van afspraken die in het kader van het sociaal contract worden 
gemaakt wordt zoveel mogelijk overgelaten aan het bedrijfsleven zelf, op 
bedrijfstak- en/of bedrijfsniveau. 
lildien de regering geen overeenstemming over een sociaal contract kan berei
ken ontstaat een situatie waarin zij op meerdere terreinen een eigen beleid 
moet gaan voeren. 

1. 2. 7. Bedrijfstakorganen. 

lil bedrijfstakken, waar daaraan behoefte bestaat, kunnen bedrijfstakorganen 
opgericht worden. Dergelijke organen, die een tripatite structuur hebben, 
kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van informatiesystemen. 
het ondernemen van marktstudies, het opstellen van exportplannen en het be
vorderen van de toepassing van nieuwe technologieën. Speciaal kan hier ge
dacht worden aan energiezuinige- en milieuvriendelijke processen en tech
nieken. 
Vooral in de bedrijfstakken met veel kleine en middelgrote bedrijven moet de 
oprichting van dergelijke organen gestimuleerd worden. Om te voorkomen dat 
sectororganen een goede mededinging zouden gaan verhinderen kunnen ze 
slechts zeer beperkte publiekrechtelijke bevoegdheden krijgen. 

1. 3. HET MACRO-ECONOMJSCHE BELEID 

1. 3.1. Inleiding 

Bij het macro-economisch beleid gaat het primair om de werkgelegenheid. 
Het beleid moet er op gericht zijn het nationale inkomen zodanig te verdelen 
dat de omvang en de kwaliteit van de werkgelegenheid daarmee het best zijn 
gediend. Daarbij passen enkele aantekeningen: Nederland is in economisch 
opzicht geen eiland. Het beleid zal er daarom mede op moeten zijn gericht 
dat in internationaal verband een gecoördineerd beleid wordt ontwikkeld waar
bij een wedloop in het beperken van particuliere en overheidsinkomens wordt 
vermeden. Ten tweede moeten niet alleen de huidige situatie, maar ook de te 
verwachten ontwikkelingen erbij worden betrokken, alsmede de vraag of onze 
economie thans voldoende is uitgerust om daarop in te spelen. Het ligt in dit 
verband voor de hand allereerst middelen beschikbaar te houden voor verbe
tering van de produktiestructuur. Bovendien dienen middelen te worden gere
serveerd voor energiebesparende investeringen en het verbeteren en vergro
ten van de woningvoorraad. 
Het is dus niet alleen vanwege de beperkte middelen die de komende jaren be
schikbaar zijn, maar ook tegen de achtergrond van de noodzaak de ruimte te 
vinden voor de financiering van deze drie doelen, dat de verdeling van het 
nationale inkomen in het bijzonder de aandacht verdient. 

1. 3. 2. Naar een doelmatige verdeling van het nationale inkomen 

Bij deze beperkte groei moet prioriteit worden gegeven aan het vergroten van 
de investeringen van zowel het bedrijfsleven als de overheid, aan de moder-
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nisering van de produktiestructuur, aan energiebesparing en aan de vergroting 
en verbetering van de woningvoorraad. 
De investeringen die via het bedrijfsleven worden verricht, zullen, afgezien van 
andere voorwaarden (o.m. marktperspectieven)-alleen vergroot kunnen wor
den bij een duurzame verbetering van de rendementen. Dit betekent bij lage 
groeipercentages voor de lonen en de salarissen een nul- of minlijn. 
Naast de investeringen van het bedrijfsleven zijn er de investeringen die de 
overheid verri_cht. De bijdrage van de overheid aan de modernisering van de 
produktiestructuur, de energiebesparing en de vergroting van de woningvoor
raad, dient in de toekomst mogelijk gemaakt te worden door een verschuiving 
van de uitgaven binnen de collectieve sector. 
Deze verschuiving houdt een beperking in van de totale ruimte voor materiële 
overheidsconsumptie, ambtenarensalarissen, overdrachtsnitgaven en sociale 
uitkeringen. Omdat verhoging van de overheidsinvesteringen van doorslaggevend 
belang voor het economisch herstel is en daarnaast geen ruimte bestaat voor 
vergroting van het beslag van de collectieve sector moeten de ombuigingen bin
nen de collectieve sector snel en beredeneerd gaan plaatsvinden. Bij de sociale 
voorzieningen behoort hiervoor allereerst de nadruk gelegd te worden op het 
volumebeleid (b.v. scheppen arbeidsplaatsen, humanisering van de arbeid); 
daarnaast kunnen de in de hoofdstukken IV en VI aangegeven reorganisaties van 
het sociale zekerheidsstelsel daartoe een bijdrage leveren. 
De komende jaren moeten per departement jaarlijks verslagen worden gepubli
ceerd over de voorgenomen en gerealiseerde ombuigingen. D'66 is van mening, 
dat de Rekenkamer het Parlement moet adviseren bij de beoordeling van deze 
departementale ombuigingsrapporten. Voor de loon-inkomens zowel in het be
drijfsleven als bij de overheid blijft dan eigenlijk geen extra ruimte meer over. 
Wel vindt D'66 het uit inkomens-politieke overwegingen gewenst om voor de 
laagste inkomensgroepen voor de komende jaren te streven naar handhaving van 
de koopkracht. Gezien de sombere vooruitzichten kan echter voor geen enkele 
inkomenscategorie een absolute koopkrachtgarantie worden gegeven. Daarbij 
dient te worden bedacht, dat de welvaart van een land ook afhangt van de voor
zieningen via de collectieve sector en de vooruitzichten op toekomstige wel
vaart. Dit perspectief moet de waarschijnlijke koopkrachtvermindering voor 
de grote meerderheid van de bevolking aanvaardbaar maken. Het inkomens
beleid dient er dan wel uitdrukkelijk op gericht te zijn, dat de sterkste schou
ders ook de zwaarste lasten dragen. 

1. 3. 3. De in het bedrijfsleven verdiende inkomens 

Beheersing van de lonen en de salarissen en prijzen van het bedrijfsleven moet 
bij voorkeur in samenwerking met het bedrijfsleven worden bereikt. 
Het overleg tussen de Regering en het georganiseerde bedrijfsleven dient te zijn 
gericht op het tot stand brengen van een sociaal contract. 
Zo'n contract zou afspraken moeten bevatten omtrent de ontwikkeling van de in
komens, de prijzen, de te realiseren investeringen en het werkgelegenheidsbe
leid. Het contract heeft een looptijd van 2 jaren en slechts bij ingrijpende on
voorziene omstandigheden mag het aangepast worden. Uitgangspruit dient te zijn 
dat, als een dergelijk sociaal contract niet tot stand kan worden gebracht, de 
Regering de consequenties hiervan aan het Parlement zal voorleggen, opdat dit 
kan overwegen de Regering te machtigen maatregelen te nemen ten aanzien van 
de loon- en prijsvorming. 
In principe is D'66 voorstander van handhaving van het systeem van de automa
tische prijscompensatie. Kostenveranderingen, die per saldo vanuit het buiten
land op ons afkomen, zullen echter in de loonvorming moeten worden afgewen
teld. Dit betekent, dat de loonvorming achteraf gecorrigeerd zal moeten worden 
voor ontwikkelingen van de ruilvoet. 
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1. 3. 4. De collectieve sector en het financieringstekort 

Zoals hierboven nader is aangeduid is het nodig te komen tot een gelijk blijven 
van de collectieve lastendruk, en een gelijktijdige verlaging van het financie
ringstekort. Als gevolg van diverse koppelings-mechanismen zal een inkomens
matiging in het bedrijfsleven leiden tot een zekere beperking van de inkomens 
die via de collectieve sector worden verdiend. 
Als de komende jaren de hoofdlijnen van het door ons beoogde sociaal-econo
mische beleid ten principale worden gerealiseerd, is op financiële gronden 
handhaving van de koppeling van de sociale uitkeringen aan de andere inkomens 
(de zgn. netto-netto-koppeling) mogelijk. Wij achten handhaving van deze kop
peling om sociale redenen vereist, en om economische redenen noodzakelijk. 
Het is wenselijk dat het financieringstekort wordt teruggebracht naar het struc
tureel aanvaardbaar niveau overeenkomstig de uitgangspunten van het trendma
tig begrotingsbeleid. Gezien de toch al te verwachten toename van de inflatie 
en de afhankelijkheid van onze economie van het buitenland, moet inflatoire fi
nanciering van de begrotingstekorten van de overheid tot een minimum worden 
beperkt. 
D'66 acht het verantwoord dat het feitelijk financieringstekort de aanvaardbare 
omvang van het trendmatig tekort tijdelijk overschrijdt, mits de hierdoor ge~ 
creëerde ruimte wordt benut voor het financieren van investeringen die dienen 
ter versterking van de economische structuur. Hierbij dient met name te wor
den gedacht aan investeringen die de totstandkoming van de gewenste herstruc
turering van de Nederlandse industrie (in de richting van energiebesparing, 
hoogwaardige technologie etc. ) bevorderen. 

1. 3. 5. Het monetaire beleid 

Een van de belangrijkste onderdelen van het monetaire beleid heeft betrekking 
op de waarde van de gulden. Zoals ook in andere westerse landen gebruikelijk 
is, wordt dit beleid in principe aan de Centrale Bank overgelaten, in Nederland 
dus aan de Nederlandse Bank. Tussen de Nederlandse Bank en de overheid be
staat een getrapte hiërarchische verhouding, die geregeld is in de Bankwet. 
Volgens die wet moet de Bank de waarde van de Nederlandse gulden zodanig 
reguleren, dat wordt bijgedragen aan de optimalisatie van de welvaart. 
Hierbij moet de gulden zoveel mogelijk gestabiliseerd worden. 
De taak van De Nederlandsche Bank de gulden zoveel mogelijk te stabiliseren 
houdt ten eerste in dat de binnenlandse koopkracht zo stabiel mogelijk moet 
zijn. M.a.w. de inflatie moet zoveel mogelijk beperkt worden. 
Daarnaast is er het externe aspect, namelijk het reguleren van de waarde 
van de gulden ten opzichte van de andere valuta's. Het accent heeft de laatste 
jaren nogal gelegen op het externe aspect en hoewel dit heeft bijgedragen tot 
een matiging van de binnenlandse inflatie doet zich de vraag voor in welke ma
te daarvan ongunstige effecten zijn uitgegaan op de werkgelegenheid en de 
groei. Een afweging hiervan door het Parlement vindt thans nauwelijks plaats. 
In de toekomst zal het Parlement meer dan thans het geval is, zijn controleren
de bevoegdheden moeten gebruiken door met de Minister van Financiën regel
matig van gedachten te wisselen over het door De Nederlandsche Bank ge
voerde en te voeren beleid, bijvoorbeeld op basis van het door de Bank uitge
brachte Jaarverslag. 

1. 4. INKOMENSVERDELINGSBELEID 

1.4.1. Algemene uitgangspunten 

D'66 is van mening dat inkomensverschillen tussen mensen aanvaardbaar zijn, 
mits die op een aanvaardbare wijze zijn gemotiveerd. Het vervullen van func
ties van ongelijk niveau kan bijvoorbeeld leiden tot inkomensverschillen, zij 
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het niet ongelimiteerd. Maar dan dienen functies wel systematisch naar ni
veau te worden geordend met behulp van functiewaarderingssystemen, zodat 
ook verschillen in functieniveau niet a priori worden aangenomen, maar zijn 
onderbouwd. 
Een tweede algemeen uitgangspunt is dat ieder individu tenminste recht heeft 
op een bepaald minimum aan welvaart. De samenleving als geheel is daarvoor 
verantwoordelijk. 
Onderzocht dient te worden in hoeverre bij de inkomensverwerving kan worden 
uitgegaan van het individu. Het is daarbij van wezenlijke betekenis rekening te 
houden met het feit dat een individu deel kan uitmaken - en dat veelal ook doet
van een grotere consumptie-eenheid, zoals een gezin of een ander samenlevings
verband. 
Een derde algemeen uitgangspunt is dat het beleid met betrekking tot de inko
mensverdeling zich in principe dient uit te strekken tot alle inkomensgroepen 
en uitkeringsgerechtigden. 
Een vierde uitgangspunt is, dat het accent van het inkomensverdelingsbeleid 
zal moeten liggen op het medebepalen van de spelregels, waaronder depri
maire inkomensvorming en -verdeling tot stand komt. De oorzaken van de 
problemen met betrekking tot de inkomensverdeling liggen immers veelal in 
de primaire sfeer en naarmate in die sfeer meer problemen worden opgelost, 
zijn er minder symptomen te bestrijden in de secundaire en de tertiaire sfeer. 

1. 4. 2. De primaire inkomensverdeling 

Voor het vaststellen van inkomensverschillen is het inkomensbegrip van grote 
betekenis. Met betrekking tot de arbeidsbeloning dienen naast primaire, voor 
zover mogelijk ook andere beloningsbestanddelen in aanmerking te worden 
genomen, waarbij in het bijzonder de pensioenvoorziening een belangrijk ele
ment is. Langs die weg dienen inkomens van verschillende beroepsgroepen 
(bijvoorbeeld ambtenaren, werknemers in het particuliere bedrijfsleven en 
vrije-beroepsbeoefenaren) zo goed mogelijk vergelijkbaar te worden gemaakt. 
Als aanvaardbaar beschouwt D'66 compenserende inkomensverschillen, d.w.z. 
verschillen die hun oorzaak vinden in de inspanningen of offers, waarmee het in
komen wordt verworven. Hierbij kan b.v. worden gedacht aan een lange arbeids
duur, ongunstige werktijden, ongunstige arbeidsomstandigheden en tot op zekere 
hoogte, verantwoordelijkheid en risico-aanvaarding. Indien opheffing van de be
zwarende omstandigheden mogelijk is, verdient dit echter de voorkeur boven com
pensatie in het inkomen. 
Naast compenserende inkomensverschillen zijn er ook verschillen die hun oor
zaak vinden in factoren als aanleg en opleiding. Ten aanzien van dergelijke ver
schillen past een voorzichtige benadering, ook al omdat de aanvaardbaarheid van 
deze verschillen mede door de economische omstandigheden wordt bepaald, zo
als het functioneren van de arbeidsmarkt en de relaties met het buitenland. 
Tenslotte zijn er ook niet-compenserende inkomensverschillen die ook los van 
de economische omstandigheden onaanvaardbaar zijn. In het algemeen gaat het 
hierbij om b.v. inkomens die hun ontstaansgrond vinden in tradities, relaties 
e.d. 
Ten aanzien van inkomens uit vermogen is het veel moeilijker algemeen gel
dende normen te hanteren dan. ten aanzien van inkomens uit arbeid. Van geval 
tot geval kunnen de omstandigheden zodanig ingrijpend verschillen, dat ook het 
oordeel over de inkomens(verschillen) per geval verschilt. In de eerste plaats 
kan worden gewezen op de wijze waarop het vermogen is verworven (uit eigen 
inspanning of niet). In de tweede plaats is het van belang welke betekenis een 
bepaald vermogen voor de bezitter ervan heeft. Het is bijvoorbeeld in veel ge
vallen denkbaar dat een bepaald vermogen noodzakelijk is voor een redelijke 
oudedagsvoorziening. 
Het bovenstaande maakt duidelijk dat het moeilijk is aan te geven binnen welke 
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grenzen aanvaardbare inkomensverhoudingen zich zullen moeten bewegen, 
Toch houden wij voorlopig aan, als criterium van een rechtvaardige inkomens
verdeling, dat de verhouding van vrij beschikbare inkomens tussen de laagste 
en de hoogste inkomensgroepen maximaal 1:5 mag zijn (voor volwassenen rm t 
een volledige dagtaak). 

1, 4, 3. Een begeleide inkomenspolitiek 

D'66 kiest voor een begeleide inkomenspolitiek, in het kader waarvan de over
heid en de sociale partners door middel van overleg en onderhandelingen (bij 
voorkeur meerjarige) sociale contracten afsluiten. Aangezien het beleid is 
gericht op alle inkomensgroepen, dienen deze groepen ook alle in het overleg 
te zijn vertegenwoordigd (ook vertegenwoordigers van de organisaties van de 
vrije-beroepsbeoefenaren en zo mogelijk ook van de niet-actieven). 
Een essentieel onderdeel van de begeleide inkomenspolitiek is het loonbeleid. 
D'66 is er voorstander van dat in principe elke werknemer onder een CAO 
komt te vallen, De komende jaren is een nullijn- of een minlijn - voor de par
ticuliere inkomens waarschijnlijk noodzakelijk. Er zal dan ook een begin 
moeten worden gemaakt met een toetsing van de beloningsstructuur, tenein
de vast te stellen in hoeverre aan de uitgangspunten met betrekking tot de 
aanvaardbaarheid van inkomensverschillen wordt voldaan. Maar daarnaast 
acht D'66 het noodzakelijk de inkomensverhoudingen tussen het bedrijfsle-
ven en de overheidssector kritisch op hun rechtvaardigheid te bekijken. 
Er moet met grote spoed een onderzoek worden ingesteld naar de totale ar
beidsbeloning van ambtenaren en die van vergelijkbare functionarissen bij 
het particuliere bedrijfsleven door ook de bijkomende arbeidsvoorwaarden te 
vergelijken. Als uit een dergelijk onderzoek blijkt dat correcties nodig zijn. 
Indien blijkt dat de beloningstructuur zodanig is dat onaanvaardbare inkomens
verschillen bestaan, zijn de CAO's een instrument om daarin verandering te 
brengen. Daarbij denkt D'66 aan de mogelijkheid van een beoordeling van de 
CAO's door een College van Rijksbemiddelaars -nieuwe stijl- met name op 
het punt van de bijdrage die een CAO levert aan een rationalisatie van de belo
ningsstructuur. Is die bijdrage te gering dan kan onverbindendverklaring wor
den overwogen. Veranderingen in de beloningsstructuur mogen echter niet 
leiden tot een algemene loonstijging. 
Ook het trendbeleid dient onderwerp van overleg en onderhandeling te zijn in het 
kader van de totstandkoming van een sociaal contract. De afgelopen jaren is het 
aantal ambtenaren en trendvolgers zo zeer gestegen, dat de trendbepalende groep 
inkomenstrekkers al kleiner is dan de trendvolgende groep. Tegen de achtergrond 
van de toch al nauwe niarges waarbinnen het fianncieel-economische beleid van 
de overheid zich als gevolg van de geringe economische groei moet bewegen, is 
dit een niet langer te handhaven situatie. D'66 is dan ook van mening dat handhaving 
van het trendbeleid in de toekomst afhankelijk moet zijn van het resultaat van het 
overleg en de onderhandelingen over het sociaal contract. 
Indien geen overeenstemming over een sociaal contract wordt bereikt, dient 
de overheid in het kader van een algemene ingreep in de inkomensvorming ten 
aanzien van de ambtenaren en trendvolgers een eigen inkomensbeleid te voeren; 
hierbij blijft evenwel het streven naar een globaal evenwicht in totale arbeids
beloning voor vergelijkbare functies bij overheid, semi-overheid en particuliere 
sector het uitgangspunt. 

I. 4. 4. De secundaire inkomensverdeling 

Hoewel de nadruk dient te liggen op het beleid met betrekking tot de primaire 
inkomensverdeling, is het noodzakelijk dit aan te vullen met een op de secun
daire verdeling gericht beleid. Van de loon- en inkomstenbelasting kan echter 
geen verdere bijdrage meer worden verwacht aan een voortgaande inkomens
nivellering, omdat een verhoging daarvan slechts leidt tot toename van afwen-
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teling en ontduiking. (zie verder paragraaf 1. 5.) 
Op zo kort mogelijke termijn moet met een reorganisatie van het sociale 
verzekeringsstelsel worden begonnen. 
In de uitkeringen kunnen de algemene uitgangspunten van het inkomensverde
lingsbeleid tot uiting worden gebracht door de invoering van een uitkerings
structuur die uit verschillende onderdelen bestaat. 
In de eerste plaats een collectief element, dat berust op het solidariteitsbe
ginsel. In de tweede plaats een individueel element. Iedereen dient in de gele
genheid te worden gesteld zich desgewenst - dus vrijwillig - aanvullend te ver
zekeren boven de basisvoorziening. 
In de derde plaats kan met name met betrekking tot de inkomensdervingsver
zekeringen een groepselement worden toegevoegd. 
Bovengenoemde studie zal moeten uitwijzen hoe deze veranderingen in het stel
sel van sociale zekerheid kunnen worden aangebracht, waarbij overigens de 
realiteit gebiedt te beseffen dat dat slechts geleidelijk kan gebeuren. 
De demografische ontwikkeling zal leiden tot een extra stijging van de lasten 
voor collectieve voorzieningen (AOW). Niettemin moet worden gestreefd naar 
een behoorlijk aanvullend pensioen voor iedereen naast de AOW. Daarvoor is 
een wettelijke regeling onvermijdelijk (zie verder paragraaf 1. 6. ). 

1. 4. 5. De tertiaire inkomensverdeling 

Vergeleken met de primaire en de secundaire verdeling is het inzicht in de ter
tiaire inkomensverdeling het minst ontwikkeld. Daarom meent D'66 dat priori
teit moet worden gegeven aan het onderzoek naar de batenverdeling van de 
overheidsuitgaven. Een aanzienlijk deel van de overheidsuitgaven (bijvoorbeeld) 
aan onderwijs, aan volkshuisvesting e.d. ) heeft immers belangrijke ver
delingseffecten, zodat inzicht in deze effecten onontbeerlijk is voor een beoor
deling van de inkomensverdeling als geheel. 

1, 5, FISCAAL BELEID 

1. 5.1. 

Om haar uitgaven te dekken heft de overheid belastingen. De wijze van heffing 
dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel van de be
volking. De laatste jaren is het fiscale instrument ook ingeschakeld om op tal 
van terreinen te sturen. Daarbij is het bestaande belastingstelsel zijn taak 
voorbijgeschoten. Het bestaan van een omvangrijk zwart circuit, de in talloze 
variaties voorkomende constructies om belastingen te ontduiken en de haast 
automatische afwenteling in lonen en prijzen wijzen op een algemene onvrede. 
Aanleiding daartoe is niet alleen de hoge belastingdruk, maar ook het feit dat 
de verschillende heffingen en aan de inkomenshoogte gekoppelde regelingen 
(de zgn. inkomensprijzen) niet op elkaar aansluiten en soms zelfs tegen elkaar 
inwerken. De burger kan zo de redelijkheid van één en ander niet meer inzien. 
Ook komen de uiteindelijke lasten lang niet altijd daar te liggen waar de wetge
ver dat heeft gewild. Uitgangspunt van het te voeren fiscale beleid dient dan 
ook het streven naar een eerlijker verdeling van de feitelijke lasten te zijn. 
Een uitvoerig onderzoek naar de druk van het totaal van belastingen, heffingen 
en inkomensprijzen in de verschillende inkomensklassen moet aan een dergelijk 
beleid ten grondslag liggen. 
Gestreefd dient te worden naar een voor de belastingplichtige doorzichtig sys
teem waarin een eerlijke verdeling van de feitelijke lasten in principe bepaald 
wordt door de loon- en inkomstenbelasting. Inkomengebonden heffingen zijn dan 
ook slechts gerechtvaardigd indien het (mogelijk) genot ook gekoppeld is aan de 
hoogte van het inkomen. Uit oogpunt van rechtvaardigheid en duidelijkheid dient 
gestreefd te worden naar een int1atie-neutraal systeem voor de heffing van de 
loon- en inkomstenbelasting. 
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Op korte termijn zal reparatiewetgeving noodzakelijk blijven en energiekmoeten 
worden voortgezet. 

1. 5. 2. Controle 

Met spoed dient het personeelsbeleid bij de belastingdienst een nieuwe aanpak 
te krijgen. Grotere promotiemogelijkheden, het aantrekken van meer gekwali
ficeerde krachten en een dynamischer optreden in het algemeen moeten leiden 
tot een beter toegerust en sterker gemotiveerd controleapparaat. 

1. 5. 3. 

Het is in het algemeen onjuist wanneer eenzelfde inkomensbestanddeel tweemaal 
aan belastingheffing onderhevig is. Een bekend en wel heel schrijnend voorbeeld 
hiervan is de winst die ondernemingen maken, waarover eerst vennootschapsbe
lasting moet worden betaald en vervolgens,voorzover als dividend uitgekeerd aan 
de aandeelhouders, nog eens inkomstenbelasting. 
Teneinde aan deze vorm van dubbele belasting een einde te maken, dient de 
Nederlandse belastingwetgeving zo spoedig mogelijk te worden aangepast aan 
de ontwerp EEG-richtlijn uit 1975 inzake de harmonisatie van de stelsels van 
vennootschapsbelasting en van de bronheffingen op dividenden. 

1.5.4. 

Nederland dient zich positief op te stellen inzake een verdere harmonisatie 
van de belastingwetgeving binnen de EEG. Ook anderszins dient prioriteit te 
worden verleend aan internationale samenwerking. Met name op het gebied 
van de bestrijding van de belastingvlucht, de aanpak van het zwarte circuit 
en de vervolging van fiscale fraudeurs kan slechts een gezamenlijkoptreden 
vruchten afwerpen. 

1. 5. 5. 

D'66 is in principe voorstander van de invoering van een vermogens-winstbe
lasting. Wel moet nader worden onderzocht welke vermogensbestanddelen on
der zo'n heffing dienen te vallen. Ook zal een dergelijke belasting zich niet 
uitsluitend op de vermogenswinsten mogen richten maar ook de vermogens
verliezen in ogenschouw moeten nemen. 

1. 5. 6. 

Met betrekking tot de druk van de lokale belastingen dient zoveel mogelijk 
matiging te worden betracht. Indien nodig treedt de centrale overheid terug 
in de sectoren die door de provincies en/of gemeenten worden bestreken. 
In elk geval moet worden voorkomen dat deze belastingen een inkomenspo
litieke factor gaan vormen. 

1. 5. 7. 

Veel van de problemen met betrekking tot de belastingheffing liggen in de 
sfeer van de inkomstenbelasting. D'66 bepleit een fundamentele herformule
ring van het inkomensbegrip - al dan niet in samenhang met een in te voeren 
vermogenswinstbelasting - teneinde dit begrip zodanig te verwoorden dat het 
meer in overeenstemming is met hetgeen economisch beschouwd als draag
kracht vermeerderend wordt ervaren. Op korte termijn is aanpassing op de 
volgende punten noodzakelijk: 

a. Emancipatie 

Van veel belang is de manier waarop de heffing van de inkomstenbelasting 
plaatsvindt. De vraag is of daarbij het inkomen van elk meerderjarig individu 
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afzonderlijk moet worden belast, of dat als heffingsgrondslag de inkomsten 
van gehuwde of samenlevende individuen moeten worden bijeengevoegd. 
Uitgangspunt zal moeten zijn dat de inkomstenbelasting in beginsel per indi
vidu wordt geheven. Aan de omstandigheden dat individuen gehuwd zijn, 
samenwonen of samenleven moet daarbij worden voorbijgegaan. 
Inbreuk hierop kan slechts dan worden toegestaan ter voorkoming van oneigen
lijk gebruik. Wel zal onderzocht dienen te worden hoe de negatieve gevolgen 
van een volledig geïndividualiseerde belastingheffing met betrekking tot een 
rechtvaardige inkomensverdeling voorkomen kunnen worden. 
Voor de premieheffing volksverzekeringen moet eenzelfde lijn worden gevolgd. 
Dit brengt mee dat de gehuwde vrouw en andere in duurzame samenlevingsvor
men samenwonenden in beginsel een zelfstandige aanspraak krijgen op uitkering
en op grond van deze wetten, maar tevens dat zij - indien zij inkomen hebben -
zelfstandig in de premieheffing worden betrokken. 

b. Marginale druk 

Er dient een uitgebreid onderzoek te worden ingesteld naar allerlei subsidies 
van de overheid aan individuen, die afhankelijk zijn van de hoogte van het inko
men. Op basis hiervan moeten maatregelen worden genomen om te komen tot 
een sterke vereenvoudiging van dit soort regelingen, die tezamen met te betalen 
belasting en sociale premies een doorzichtige netto-inkomensverdeling kunnen 
bewerkstelligen. 

c. Inflatie 

De inkomstenbelasting dient zoveel mogelijk inflatieneutraal te zijn. Zolang 
nog geen inflatieneutraliteit is bereikt wil D' 66 in ieder geval een veel groter 
bedrag aan rentebaten buiten de inkomstenbelasting houden dan nu het geval is. 

d. Belastingaftrek 

Ten aanzien van de aftrekbaarheid van buitengewone lasten, giften en persoon
lijke verplichtingen past een genuanceerde stellingname. Veelal is de fiscaal
technische fundering zwak en moet aan de geldigheid van in het verleden aange
voerde argumenten ten gunste van de aftrekbaarheid getwijfeld worden. 
Naar de mening van D'66 dient de mogelijkheid tot aftrek van louter consumptieve 
rente beperkt te worden. Bij bepaling van de wijze waarop dient uitvoerig aan
dacht te worden besteed aan de uitvoeringstechnische aspecten. 
Om het gevaar van frustratie van de maatregel zoveel mogelijk te beperken, 
kan worden gedacht aan een koppeling tussen de volledige aftrek van de rente 
en een vermogenswinstbelasting op het object dat met het geleende geld is ver
worven. Vooralsnog zal betaalde hypothecaire rente slechts volledig aftrek
baar kunnen zijn, voorzover de aangegane lening de som van f300. 000.- (niet 
geïndexeerd) niet te boven gaat, terwijl boven f 300. 000.- de rente niet af
trekbaar is. 

e. Complexiteit van de wetgeving 

De regels en uitzonderingen binnen de belastingwetgeving zijn de laatste jaren 
dusdanig in aantal en ingewikkeldheid toegenomen dat naar vereenvoudiging 
moet worden gestreefd in het belang van de belastingplichtige zowel als van de 
fiscus zelf. 

1. 5. s. 
De belasting op de overdracht van onroerend goed moet geleidelijk worden 
verminderd en uiteindelijk niet meer bedragen dan de kosten van de overdracht 
voor de overheid. 
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1, 5. 9, 

Omdat het praktisch onmogelijk is huishoudens afzonderlijk te belasten voor de 
door hen veroorzaakte milieuvervuiling, verdient het overweging een extra hef
fing in te voeren voor produlden die door hun gebruik milieuvervuilend werken, 
bijvoorbeeld via de BTW. 
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1. 6. SOCIALE ZEKERHEID 

1. 6.1. Algemeen 

Naast verbetering van het stelsel van pensioenen zal een reorganisatie van de 
sociale verzekeringen moeten plaatsvinden, gericht op persoonlijke verant
woordelijkheid, emancipatie, billijker verdeling van rechten en lasten, kosten
beheersing en vereenvoudiging. Vooruitlopend op deze reorganisatie dienen op 
korte termijn maatregelen te worden genomen om misbruik en oneigenlijk ge
bruik tegen te gaan. 

1. 6. 2. Pensioenen 

Er moet gestreefd worden naar invoering van het "Pensioenplan D166" 
voor de gehele bevolking, gericht op de totstandkoming van waarde- of welvaart
vaste aanvullende pensioenen naast de AOW. Enkele kenmerken van dit plan zijn: 

- Er ontstaat een wettelijke verplichting tot het treffen van een minimum-pen-
sioenvoorziening voor werknemers op basis van een minimumpremie die wordt 
afgeleid uit het gedeelte van het vaste salaris voor zover dit uitgaat boven het 
wettelijk minimumloon (invoering "premieplicht"). Aan de regeling kunnen 
zelfstandigen eveneens deelnemen; nagegaan zal worden of hiertoe een ver
plichting op zijn plaats is. 

- Via een systeem met waarde- of welvaartvaste pensioenpunten wordt een di
rect verband gelegd tussen de hoogte van de premiebetaling en de pensioen
aanspraken. De premieplicht zal een salarismaximum kennen. De pensioen
verzekerde kan onder bepaalde voorwaarden op zijn of haar verzoek vóór het 
65ste levensjaar op basis van de gespaarde pensioenpunten een pensioen ont
vangen (flexibele pensionering). 

- Uitgangspunten bij de realisatie zijn toepassing van het kapitaaldekkingsst-~1-
sel en pluriforme uitvoering via ondernemings- en bedrijfstakpensioenfond
sen en verzekeringsmaatschappijen. 

- Teneinde de waarde- of welvaartsvastheid van de verdiende pensioenpunten 
te verwezenlijken zal de overheid, voor belegging van de met de premieplicht 
ingezamelde gelden, waarde- of welvaartvaste geïndexeerde leningen met een 
lage, maar reële rente uitgeven of garanderen. Deze leningen mogen alleen 
worden aangewend voor door de overheid aan te wijzen projecten, waaronder 
met name woningbouw en woningverbetering (zowel huurwoningen als eigen 
woningen). 

Het "Pensioenplan 0 166 " wordt gekenmerkt door een minimum aan inkomens
overhevelingen tussen personen en groepen. Het bevordert bovendien de arbeids
mobiliteit omdat niemand bij overgang naar een andere werkkring meer nadelen 
in zijn pensioenaanspraken heeft. Hierdoor verdwijnt de 1 1pensioenslavernij 11 

voor oudere werknemers. De bestaande pensioenregelingen (inclusief die van 
ambtenaren en politici) zullenm dit systeem ingebouwd moeten worden. Nage
gaan zal verder worden of er mogelijkheden zijn om (een deel van) de premie 
aan te wenden voor de overbrugging van een zelfgekozen periode van beperkte 
duur, waarin tijdelijk geen betaalde arbeid plaatsvindt. 

Vooruitlopend op de invoering van dit pensioenplan is op zeer korte termijn een 
wettelijke regeling vereist om bij verandering van werkkring, werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid en na pensionering, de uitholling door inflatie van de 
opgebouwde pensioenaanspraken te beperken. Hiertoe moet de wettelijke ver
plichting in het leven geroepen worden om de beleggingsopbrengst van de 
pensioenpremies daarvoor aan te wenden (volgens de initiatiefwet van de 
Tweede-Kamerfractie van 0 166). 
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1. 6. 3. Ziektekosten. 

Verder pleit D'66 voor snelle invoering van het Ziektekostenverzekeringsplan 
D'66, gericht op de totstandkoming van één verplichte volksverzekering waarin 
de AWBZ en de Ziekenfondswet opgaan. Enkele kenmerken van dit plan zijn: 

- premieheffing naar draagkracht; 
- het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringen en daar-

mee het onderscheid tussen fondspatiënten en particuliere patiënten verdwijnt: 
uitvoering door daartoe toegelaten verzekeringsinstellingen: 

- garanties voor de consument voor inspraak en medezeggenschap in alle sec
toren en instellingen van de gezondheidszorg, die bij de uitvoering zijn be
trokken; 

- hiertoe o. a. oprichting van regionale overlegorganen, waarin vertegenwoor
digers van de overheid, van de medische beroepen en diensten en van de 
consumenten zitting hebben en die tot taak krijgen de omvang van de medische 
dienstverlening en de tarieven vast te stellen; 

- vrije keuze van verzekeringsinstelling; 
- vooruitlopend op de invoering van het ziektekostenverzekeringsplan: 

uitbreiding van de AWBZ voor gehandicapten die niet in een inrichting verblij
ven. 

Verstandige invoering van deze volksverzekering zal de beheersbaarheid van de 
kostenontwikkeling in de gezondheidszorg doen toenemen en zal dus niet leiden tot 
een lastenverzwaring voor de bevolking als geheel. Het leidt wel tot een billijke 
lastenverdeling van de gezondheidszorg. 

1. 6. 4. Kinderbijslag 

De bestaande kinderbijslagregeling dient gewijzigd te worden waardoor de 
"gezinssubsidie" per kind afhankelijk wordt van de leeftijd van het kind en niet 
van het rangnummer in het gezin. 

1. 6, 5. Verdere reorganisatie 

Zoals reeds in het hoofdstuk Inkomensverdelingsbeleid werd gesteld, zijn wij van 
mening dat gestart moet worden met de voorbereiding van één loondervingsver
zekering waarin de bestaande wetten voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werk
loosheid zijn samengevoegd. 
Hierbij zal in principe verzekeringsplicht tot basisniveau worden gehandhaafd 
met de mogelijkh.eid daarboven vrijwillig te verzekeren. In hoeverre deze opzet 
toepasbaar is voor de werkloosheidsvoorziening zal nader moeten worden bezien. 
Uiteindelijk behoren de werknemers, ambtenaren en zelfstandigen gelijke uitke- · 
ringsrèchten te verkrijgen. Reeds toegekende uitkeringen mogen niet worden 
aangetast (hoogte, aanpassingsmechanisme). 

1. 6. 6, Emancipatie 

Er dient op korte termijn gestart te worden met de voorbereiding van gelijkbe
rechtiging van man en vrouw in de sociale voorzieningen en van individualisering 
van de uitkeringsrechten. 

1. 6, 7. Premieheffing 

Het bestaande systeem van volksverzekering wordt o.i. sterk verbeterd als op
name van de premies plaatsvindt in de tarieven van loon- en inkomstenbelasting 
en de bedrijfsbelastingen (kostenbesparing). 
Tevens pleiten wij voor onderzoek naar een nieuwe heffingsgrondslag, waardoor 
een verlichting van de sociale lasten van de relatief arbeidsintensieve bedrijven 
plaats kan vinden. 
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1. 7. HET VERNIEUWENDE STRUCTUURBELEID 

1. 7. 1. Inleiding 

Het is bekend dat het Nederlandse bedrijfsleven het zowel op het gebied van de 
kostprijs-concurrentie, als op het gebied van de technologische concurrentie 
moeilijk kan bolwerken. Behalve aan kostenmatiging moet daarom veel aan
dacht worden besteed aan verbetering van de economische structuur van Ne
derland. Sleutel tot verbetering van deze structuur is innovatie, zowel op ge
bied van de produkt- en produktietechnologie, als op het gebied van de arbeids
omstandigheden. Innovatie vereist creativiteit van individuen. Deze creativiteit 
dient in het onderwijs dan ook bijzondere aandacht te krijgen. 
Het belang hiervan is om verschillende redenen zo groot. Ten eerste levert 
een dergelijke structuur een grote bijdrage aan ons nationale inkomen. Ten 
tweede blijkt dat de groei van werkgelegenheid vooral optreedt in bedrijven met 
een sterk innovatief karakter. En ten derde is het mogelijk middels innovatie 
de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

1. 7. 2. Het innovatiebeleid 

Een in Nederland te voeren innovatiebeleid zal van zowel vernieuwingsbevorde
rende als van sturende aard moeten zijn. Vernieuwingsbevorderend in de zin dat 
omstandigheden worden geschapen waaronder vernieuwing tot stand kan komen. 
Sturend in de zin van richting geven aan gewenste en voorkomen van ongewenste 
ontwikkelingen. 
Er zullen dan ook een aantal strategische keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. 
de gebieden waarop het beleid zich in de toekomst gaat concentreren. 
Voor Nederland met zijn hoge bevolkingsdichtheid en hoog ontwikkelde publieke 
sector zijn er veel mogelijkheden voor de ontwikkeling en het maken van produk
tenen systemen voor de publieke sector (bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het 
verkeer en verkeersveiligheid, het ophalen en verwerken van huisvuil en che
misch afval en de toekomstige mogelijkheden van telecommunicatie en computers 
in de publieke sector). 
Door de overheid dient na overleg met het bedrijfsleven een aantal nieuwe ge
bieden geselecteerd te worden welke in de komende decennia verantwoordelijk 
kunnen worden voor een groot deel van de industriële activiteit in ons land. 
De overheid zal op deze gebiedend. m. v. een actief ondersteuningsbeleid, bij 
voorbeeld in de vorm van investeringssubsidies, alsmede door het bevorderen 
van wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden een stimulerende rol moeten 
spelen. De huidige diversiteit van het Nederlandse bedrijfsleven maakt het mo
gelijk en wenselijk op meerdere terreinen een dergelijk beleid te voeren. 
Gebieden die in eerste instantie in aanmerking zouden kunnen komen voor boven
genoemd stimuleringsbeleid zijn: 

- de toepassing van de micro-electronica (waaronder de chips) 
- exploitatie van grondstoffen in de oceanen 
- ontwikkeling van milieuvriendelijke energiewinningssystemen 
- de biotechnologie (met gebruikmaking van DNA-recombinant techniekén) 
- ontwikkeling van medische apparatuur en -hulpmiddelen. 
- milieuvriendelijker maken van processen en produkten. 
De overheid zal de innovatie bij het bedrijfsleven dienen te bevorderen door een 
aantal gerichte maatregelen die er toe leiden, dat de voor innovatie benodigde 
risicodragende financiering ter beschikking komt en dat waar nodig, kostenbe
lemmeringen voor belangrijke innoverende activiteiten worden weggenomen. 

1. 7. 3. Innovatie en het midden- en kleinbedrijf (M. K. B.) 

Deze bedrijven kunnen door hun kleine omvang grote voordelen t.o.v. grotere 
bedrijven geven, zoals de vaak relatief gunstige werkomstandigheden, de met 

44 



kleinschaligheid samenhangende flexibiliteit, ruimtelijke spreiding, differen
tiatie van produkten en goede communicatiemogelijkheden. Ook hierdoor zijn 
zij van groot belang voor het door ons gewenste innovatiebeleid. 
Volgens D'66 is in verband hiermee een mentaliteitsverandering ten gnnste 
van het ondernemen in het algemeen, een voorwaarde om nieuwe activiteiten 
van de grond te krijgen. Voor het M. K. B. is het echter vaak moeilijk om aan 
voldoende risicodragend kapitaal te komen. Daarnaast ontbreekt vaak voldoen
de inzicht in de toekomstige vraag naar produkten (in binnen- en buitenland) 
en het overheidsbeleid (vestigings- en subsidiebeleid). Daarom willen wij naast 
het algemene overheidsbeleid een specifiek beleid gericht op het M. K. B. , wat 
o. a. zal moeten inhouden: 
- risicodragend vermogen. Met name voor aspirant-ondernemers is het, in

dien voldoende eigen kapitaal ontbreekt, moeilijk om aan risicodragend ver
mogen te komen. 

D'66 is een voorstander van particuliere participatie-maatschappijen naast de 
gewenste participatiemogelijkheden welke door de overheid moeten worden ge
creêerd. Zodoende kan er een gezonde competitie ontstaan. Wel moeten deze 
maatschappijen, wat betreft hun oprichting inrichting en functioneren, voldoen 
aan voorschriften, regels en toezicht van een hiervoor te ontwerpen wet. 
- informatie. Een betere toegang van het M. K. B. tot de bronnen van overheids

beleid (subsidies e.d.), technologische- en marktkennis (nationaal en interna
tionaal) is noodzakelijk. Wij denken hierbij dan ook aan een centrale databank 
voor deze gegevens, welke op regionale punten gemakkelijk verkregen moeten 
kunnen worden. 

- opleiding en begeleiding. Er dienen betere op de (potentiële) ondernemer in 
het M. K. B. afgestemde opleidingen te komen. Dit zowel m.b.t. vernieuwende 
activiteiten als tot de meer traditionele ondernemerstaken, welke echter ook 
steeds grotere ontwikkelingen doormaken. 
Een duidelijke taak voor de overheid is weggelegd om samen met het bedrijfs
leven te komen tot een flexibeler systeem van opleiding en cursussen. 
Er dienen middelen beschikbaar gesteld te worden om innovatie projecten te 
financieren bij het M. K. B. waaraan door afgestudeerden kan worden gewerkt 
in nauwe samenwerking met het instituut waar hij/zij opleiding heeft genoten. 
De financiering zou in de tijd moeten worden gespreid met een afnemend sub
sidie-bedrag. 

1. 7. 3. 1. Juridische en financiële prikkels tot innovatie. 

Het oude instrument van de overheid om innovatie te bevorderen, het octrooi
recht, dient te worden aangepast aan de behoefte van de kleinere en middelgro
te industrie aan bescherming van uitvindingen. Hiervoor dient een wettelijke 
regeling te worden ingevoerd van een eenvoudig, niet kostbaar, en snel te ver
krijgen zgn. "Klein Octrooi". 
Er dient gestreefd te worden naar de ontwikkeling van uniforme clausules in 
research- en vergelijkbare contracten van de overheid met derden, die gericht 
moet zijn op de voor onze economie optimale toepassing van uitvindingen die 
(mede) met overheidsgeld gedaan worden. 
De overheid dient een "kennisbank" op te richten waaruit enerzijds de ontwikke
lingslanden technologische kennis kunnen verkrijgen, en anderzijds de kennis 
verschaffende industrie financieel schadeloos gesteld kan worden. 

1. 7. 4. Overheidsaankoopbeleid 

De noodzakelijke en gewenste samenwerking tussen de privé en publieke sector, 
zoals reeds beschreven bij het innovatiebeleid, moet vorm krijgen in het aan
schaffingsbeleid van de overheid. Hiervoor moet een systematisch overleg tus
sen overheid en bedrijfsleven plaatsvinden, waarin per sector van het overheids
beleid (milieu, justitie, gezondheidszorg, energiebeleid, woningbouw enz.) 
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wordt getracht toekomstige behoeften en ontwikkelingen in kaart te brengen en zo 
de mogelijkheden te geven aan het Nederlandse bedrijfsleven daarop tijdig in te 
spelen en om vernieuwingsprocessen in gang te zetten. 

1. 7. 5. Innovatie en energiebeleid 

Zoals reeds aangegeven moeten er strategische keuzes worden gemaakt t.a.v. 
gebieden, waarop het beleid zich in de toekomst moet gaan concentreren. De 
energiesector, alsmede het milieubeleid zijn hiervan sprekende voorbeelden. 
Gezien het belang van de energiesector (betalingsbalans en energie-afhankelijk
heid) zijn op dit gebied omvangrijke investeringen noodzakelijk. Deze investe
ringen moeten gericht zijn op het minder energie-intensief maken van onze in
dustrie, op energiebesparingen en onderzoek. De hiervoor noodzakelijke middelen 
dienen hoofdzakelijk te komen uit de extra opbrengsten die zullen voortvloeien 
uit de door ons nagestreefde koppeling van de aardgasprijs aan de prijs voor 
aardolie. Door energiebesparing treedt een relatieve daling op van de inkomsten 
van de energieleveranciers. Er dienen maatregelen te worden genomen, opdat 
energiebesparende activiteiten als gevolg daarvan niet achterwege blijven of wor
den tegengewerkt. 

1. 7. 6. Het mesa-economisch beleid 

Hierboven is al aangegeven dat naast een innovatiebeleid er een gericht struc
tuurbeleid op meso-niveau noodzakelijk is. Een dergelijk beleid moet uitgaan 
van de (potentieel) sterke punten van onze economische structuur, de in de toe
komst te verwachten knelpunten, alsmede lange-termijn marktontwikkelingen. 
Een dergelijke visie dient in de vorm van een taakstellend sector-structuursche
ma vorm te krijgen en door het daarmede te belasten orgaan - bijvoorbeeld de 
NEHEM, nieuwe stijl, ofwel de NIVM (zie 1. 7. 6.1.) te worden bijgestuurd en 
aangevuld, onder parlementaire controle. 
Op basis hiervan moeten dan sectorale en regionale verbijzonderingen gemaakt 
worden, in het kader waarvan een sectoraal en regionaal beleid wordt gevoerd, 
waarbij, binnen het kader van het sectoraal beleid, het regionaal beleid voor
waardenscheppend moet zijn ten behoeve van vestiging van bedrijven uit groei
sectoren. 

1. 7. 6.1. Het sectorbeleid 

In de huidige situatie wacht de overheid af tot werkgevers in een bepaalde be
drijfstak of branche zelf het initiatief nemen tot samenwerkingsvormen. Dat 
gebeurt pas dan, als ernstige problemen ontstaan die niet of slechts met veel 
gemeenschapsgeld opgelost kunnen worden. Het is wenselijk dat deN. E. H.E. M. 
wordt omgebouwd tot een Nederlandse Industriële Vernieuwing Maatschappij. 
Deze NIVM moet zelf initiatieven nemen als uit de haar ter beschikking staande 
informatie zou blijken dat bedrijfstakgewijze problemen dreigen. Verder moeten 
door of via deze maatschappij de voor innovatie drie cruciale factoren samen
gebracht worden: kennis over marktvraag, technologische kennis en investe
ringsbronnen. De NIVM moet het karakter krijgen van een orgaan met eigen be
voegdheden en verantwoordelijkheid. De NIVM heeft mede een ondersteunende 
en coördinerende functie met betrekking tot met name de regionale plannen. 

1. 7. 6. 2. Steunverlening aan individuele bedrijven 

De afgelopen jaren is voor miljarden aan steun aan bedrijven in moeilijkheden 
uitgegeven. In de nabije toekomst dient deze steun aan nauwe randvoorwaarden 
gebonden te worden. Bedrijven kunnen alleen dan voor steunverlening in aan
merking komen als het bedrijf zich bevindt in een sector, die volgens het struc
tuurschema gestimuleerd moet worden èn als de moeilijkheden van tijdelijke 
aard zijn. 
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Om concurrentievervalsing te voorkomen moet - als steunverlening wordt 
overwogen - advies worden aangevraagd bij de betreffende branche-organisatie. 
D'66 is wel van mening, dat ook de sociale gevolgen van bedrijfssluitingen moe
ten kunnen worden verzacht door aflopende subsidies. 

1. 7. 6, 3. Het regionaal beleid 

Gelijk het sectoraal beleid zal het regionaal beleid gericht moeten zijn op ver
sterking van de economie en niet op het instandhouden van ten dode gedoemde 
activiteiten. Volgens D'66 moet het regionaal beleid de komende jaren zich 
vooral richten op het realiseren van een geschikte en duurzame ruimtelijke 
verdeling van de activiteiten, die in het kader van het actieplan worden ge
stimuleerd. Het regionaal beleid moet zich op een beperkt aantal gebieden rich
ten: verwatering van het beleid over tientallen stimuleringsgebieden, zoals nu 
het geval is, ondergraaft de effectiviteit geheel. Aan regionale besturen moet 
bij de voorbereiding van het ontwikkelen van het actieplan een zekere rol worden 
toegekend. Zij dienen daartoe een beleidsplan op te stellen, waarin mogelijk
heden en prioriteiten van de betreffende regio worden aangegeven. 
Het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciale Sociaal Economische Be
leidsplan zou door de overheid getoetst moeten worden aan het landelijk beleid. 
Indien de landelijke overheid - na toetsing - het provinciaal plan vaststelt, dienen 
de middelen, daaruit voortvloeiende, ter beschikking te worden gesteld aan de 
provinciale overheid, dit om een decentraal en slagvaardig beleid te bevorderen. 
Ter ondersteuning van de activiteiten van de regio's moeten de bestaande institu
ties met technologische en marktkennis, waaronder de Regionale Ontwikkelings 
.Maatschappijen, die zonodig aangepast zullen worden, zoveel mogelijk ingescha
keld worden. 
De sociaal-economische ontwikkeling van de regio dient plaats te vinden in over
leg met de NIVM. 

1. 7, 7. Verbetering van de werking van de kapitaalmarkt 

D'66 is van oordeel dat het beleid van de overheid gericht moet zijn op het tot 
stand brengen van zodanige veranderingen dat voor het bedrijfsleven meer risi
codragend kapitaal ter beschikking komt. Immers, onder invloed van een reeks 
van factoren is in Nederland de financiering van het bedrijfsleven een knelpunt 
geworden bij het verrichten van nieuwe investeringen. De vermogensstructuur 
van de meeste bedrijven vertoont een tekort aan eigen risicodragend vermogen 
en een overmaat aan schulden. Er zal een beleid moeten worden ontworpen dat 
is gericht op een herstel van de in het verleden uit het evenwicht geraakte ver
mogensverhoudingen. Een dergelijk beleid zou de volgende elementen moeten 
omvatten: 

1.7.7.1. 

De overheid dient te bevorderen dat door de banken, het verzekeringswezen en 
mogelijkerwijs de Staat - bij voorkeur via de Nationqle Investeringsbank - ge
zamenlijk participatiemaatschappijen worden opgericht. 
In deze participatiemaatschappijen zullen ook de Rijksfondsen moeten parti
ciperen, evenals, na de oprichting hiervan, de Postbank. 
De institutionele beleggers ontvangen jaarlijks miljarden aan middelen door 
premiebetaling voor de opbouw van pensioenrechten. Uit de ontvangen premies 
worden de laatste jaren nauwelijks meer middelen uitgeleend aan het bedrijfs
leven, noch in risicodragende, noch in risico-mijdende vorm. D'66 wil dat 
door vormen van risicospreiding of door middel van overheidsgaranties nieuwe 
mogelijkheden worden geschapen om de pensioengelden aan te wenden voor finan
ciering van het bedrijfsleven. 
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1. 7. 7. 2. Het functioneren van de openbare kapitaalmarkt 

Het is voor het bedrijfsleven van groot belang dat de mogelijkheid aanwezig 
is om via verschillende bronnen financieringsmiddelen aan te trekken. Momen
teel is het bedrijfsleven bijna uitsluitend op het bankwezen aangewezen, 
D'66 is van oordeel dat de overheid een beleid dient te voeren, gericht op het 
stimuleren van de mogelijkheden die de openbare kapitaalmarkt biedt voor het 
bedrijfsleven. Hiertoe is een nader onderzoek vereist naar de invloed van het 
beleid van de Nederlandse Bank en van het bankwezen op het functioneren van 
de openbare markt. 

1. 7.7.3. Handelsraad 

D'66 is een voorstander van een snelle opzet van een organisatie als com
pletering van de activiteiten van het NIVM, die zich bezighoudt met actieve 
begeleiding van het bedrijfsleven. Erkennend dat er in Nederland tevens sprake 
is van een psychologische crisis bij de ondernemers, meent D'66 dat de 
Overheid actief iets moet gaan doen ter ondersteuning van de bedrijven. 
Hiertoe dient te worden opgericht een organisatie, die regionaal gespreid, 
actief de ondernemers in deze regio bezoekt, zodat een inventarisatie kan 
worden gemaakt van de huidige mogelijkheden van handelsbevordering dan wel 
de mogelijkheden van toepassing van innovatie-projecten. Deze inventarisatie 
wordt centraal verwerkt. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal dit orgaari op de binnenlandse 
markt en buitenlandse markten actief marketing gaan bedrijven, zodat mede 
hierdoor de export bevorderd kan worden. 
Dit instituut zal tevens behulpzaam zijn bij het verkrijgen van risico-dragend 
kapitaal, innovatie-kredieten, garantieleningen en andere vormen van bedrijfs
kredieten, in samenwerking met NIVM. 
Deze organisatie zal uitsluitend worden bemand, op tijdelijke basis, door 
ondernemers die hiertoe geschikt geacht worden. 
Dit instituut zal de ondernemers behulpzaam zijn bij het verwerken van de 
faciliteiten die vervuld moeten worden bij de export van hun produkten. 
Het toepassen van de kredietfaciliteiten, bestemd voor innovatie van de pro
dukten en de diensten, zal eerst dan plaatshebben, ndata is vastgesteld dat 
voor deze produkten een markt is. 

1. 7. 7. 4. Fiscale factoren 

D'66 is van oordeel dat het gebrek aan risicodragend kapitaal bij het bedrijfs
Ieven een dermate ernstig knelpunt vormt voor een vergroting van de inves
teringen, dat ook fiscale maatregelen verantwoord zijn om tot de opheffing 
van dit gebrek aan risicodragend kapitaal bij het bedrijfsleven een dermate 
ernstig knelpunt vormt voor een vergr-oting van de investeringen, dat ook 
fiscale maatregelen verantwoord zijn om tot de opheffing van dit gebrek bij 
te dragen. De in de fiscale paragraaf bepleite opheffing van de dubbele be
lasting op uitgekeerde winsten, is hier een voorbeeld van. 

1. 7. 8. Onderwijs 

De nadruk die in het technisch wetenschappelijk onderwijs wordt gelegd op te 
plegen onderzoek is onvoldoende in overeenstemming met de kennisbehoefte 
van de innoverende industrie, met name het midden- en kleinbedrijf. 
Instellingen van wetenschappelijk onderwijs zouden zich bij de keuze van hun 
onderzoekobjecten meer moeten laten leiden door de behoeften van de maat
schappij en industrie, mede om de overgang van onderwijs naar industrie 
soepeler te laten verlopen. 
Om tot een breder "innovatie-kader" te komen in de Nederlandse industrie 
vooral ook op langere termijn, is het noodzakelijk dat in de initiëel technisd'l 
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wetenschappelijke opleiding een horizontale differentiatie wordt gebracht, 
waarbij meer aandacht wordt geschonken aan de voor innovatie belangrijke as
pecten zoals bijvoorbeeld marketing, financiering, aspectenonderzoek en ont
wikkelings management. 
Verder dient gedacht te worden aan een sterkere exploitatie van de in eigen in
stituten ontwikkelde kennis, bijvoorbeeld door de introductie van een aan het 
instituut verbonden functionaris, die zich richt op (commerci!ile) contacten 
met het bedrijfsleven. 

1, 8. HET ARBEIDSMARKT- EN WERKVERDELINGSBELEID 

1. 8. 1. Inleiding 

Het arbeidsmarktbeleid zal de komende jaren gericht moeten zijn op verbete
ring van de aansluiting van vraag naar en aanbod van arbeid. Daarnaast moet 
in het kader van het werkgelegenheidsbeleid inhoud worden gegeven aan de doel
stelling van verdeling van het werk in de formele sektor met gelijktijdige verde
ling van de overige taken in de samenleving. 

1. 8. 2. Verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. 

De aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt laat de laatste jaren te 
wensen over. Een indikatie hiervan is het relatief grote aantal moeilijk ver
vulbarevakaturesin een tijd van grote werkloosheid. Van de vele faktoren die 
bij dit aansluitingsprobleem een rol spelen, moet in de eerste plaats op het 
probleem van de slechte kwaliteit van vele arbeidsplaatsen gewezen worden. 
Verbetering van de kwaliteit van arbeidsplaatsen door verbetering van de fy
sieke werkomstandigheden moet daarom een van de belangrijke aandachtspun
ten zijn van het op vernieuwing van ons bedrijfsleven gerichte beleid. Maar 
ook door werknemers meer te betrekken bij de beslissingen die voor hun werk 
van belang zijn worden arbeidsplaatsen veel aantrekkelijker. 
Daarom is een verregaande democratisering van de bedrijven ook van groot 
belang voor de werking van de arbeidsmarkt. 
Desalniettemin zullen er de komende jaren arbeidsplaatsen bestaan die rela
tief onaantrekkelijk zijn. Het bezetten van dergelijke arbeidsplaatsen moet 
aantrekkelijker gemaakt worden door hogere relatieve beloningen dan momen
teel het geval is. Het is dus zaak de inkomensstructuur de komende jaren ten 
gunste van relatief onaantrekkelijk werk te veranderen. Dit kan zeker niet tot 
algemene loonsverhogingen leiden. 

1. 8, 2,1, 

De slechte aansluiting op de arbeidsmarkt hangt ook samen met toenemende ver
schillen tussen gevolgd onderwijs en gevraagde ople'ding. In een aantal sectoren 
van het bedrijfsleven is het bijna onmogelijk vaklieden te krijgen. Ruime steun 
aan omscholingsprogramma's dient mogelijk te worden gemaakt ten gunste van 
bedrijven die een garantie willen geven voor werkgelegenheid in de herschoolde 
richting in redelijke werkomstandigheden. 
Tegen die achtergrond pleiten wij voor een betere afstemming van het onderwijs 
op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ook door in de reguliere cursussen in 
alle vormen van het onderwijs voorlichting te geven over de huidige en toekom
stige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

1. 8, 2. 2. 

Het bovenstaande voorstel biedt uiteraard geen soelaas voor diegenen die reeds 
nu een voor de arbeidsmarkt ongeschikte of onvolledige opleiding hebben. Voor 
deze groepen werknemers moeten aantrekkelijke om- her- en bijscholingsfaci
liteiten geschapen worden. Deelname aan dergelijke cursussen is uiteraard al-

49 



leen zinvol, als de betrokken werknemers voldoende gemotiveerd zijn tot een 
opnieuw bekijken van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Tot op zekere 
hoogte is deelname aan dergelijke cursussen slechts dan zinvol als de betrokken 
werknemers voldoende gemotiveerd zijn tot een opnieuw bekijken van hun moge
lijkheden op de arbeidsmarkt. Toch dient overwogen te worden om, na een na
der te bepalen werkloosheidsduur, de deelname aan deze cursussen te verplich
ten. Tenslotte zijn wij van mening dat verbetering van de aansluiting van aange
boden en gevraagde opleiding kan worden verbeterd door binnen bedrijven meer 
gerichte opleidingsmogelijkheden te creëren. 

1. 8. 2. 3. 

De aansluiting op de arbeidsmarkt wordt ook bemoeilijkt door onvoldoende geo
grafische mobiliteit van de beroepsbevolking. Een verbetering en een in het 
ruimtelijke ordeningsbeleid passende vergroting van de woningvoorraad in het 
westen zal de geografische mobiliteit in sterke mate kunnen verbeteren. 
Hoe pijnlijk dit in individuele gevallen ook kan zijn, verruiming van het begrip 
passende arbeid zal onontkoombaar zijn. Hierdoor zal een betere aansluiting 
van beschikbaar arbeidsaanbod op vraag naar arbeid bewerkstelligd moeten 
worden. Gaat een dergelijke verruiming in individuele gevallen gepaard met te
ruggang in inkomen, dan zal dit voor de betreffende personen eerste geleidelijk 
merkbaar mogen worden. 
Ook ten aanzien van bepaalde werkgevers moet geconstateerd worden dat een 
zeer strenge selectie ten aanzien van het aanbod op de arbeidsmarkt wordt toe
gepast. Op zich is het natuurlijk heel vanzelfsprekend dat een bedrijf de beste 
mensen op de juiste plaats probeert te krijgen. 
Selectie dient echter wel op grond van redelijke criteria te gebeuren en niet op 
grond van vooroordelen, anders drèigt veel werkloosheid onnodig te blijven be
staan. Na een voorlichtingsfase zal tot wetgeving op dit gebied moeten worden 
overgegaan. Er bestaan ook situaties waarin vraag en aanbod weliswaar allebei 
binnen een bepaalde regio bestaan, maar waarbij de afstand tussen werk en 
woonplaats zodanig is dat op formele gronden het aangeboden werk geweigerd 
kan worden. Wij zijn van mening, dat de normen die in dit verband gehanteerd 
worden voor verruiming vatbaar zijn. 

1. 8. 2. 4. 

De arbeidsbureaus kunnen een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. · 
Helaas laat de werking van de GAB'smomenteel te wensen over. In de eerste
plaats beschikken ze nog steeds niet over een behoorlijk geautomatiseerd infor
matiesysteem, hetgeen niet alleen voor de bemiddelaars het werk in hoge mate 
bemoeilijkt, maar ook de activiteiten van de werklozen. 
D'66 is dus van mening dat de arbeidsbureaus niet optimaal functioneren. 
Naast andere is een der belangrijkste oorzaken dat de psychologische drempel 
van het arbeidsbureau in het algemeen te hoog is voor veel werkzoekenden. 
In deze situatie kan een belangrijke verbetering worden gebracht als de GAB's 
overgaan tot het inrichten van dependances in daarvoor geschikte panden in de 
centra, zoals bv het "arbeidsbureau nieuwe stijl" al aangeeft. Dergelijke ves
tigingen dienen derhalve gestimuleerd te worden. Op deze wijze worden de 
vakatures dichter bij de werkzoekenden gebracht, hierbij dient elke vorm van 
bureaucratie en formalisme te worden vermeden. Ook moeten deze arbeidswin
kels in tijdelijke banen kunnen bemiddelen. 

1. 8. 3. Verdeling van het werk 

Het vinden van doelmatige en rechtvaardige vormen voor verdeling van het 
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werk is een van de grootste uitdagingen die de komende jaren aan het sociaal
ekonomische beleid gesteld wordt. 
D'66 is van mening, dat bij het zoeken naar de juiste vormen van verdeling van 
het werk in ieder geval rekening moet worden gehouden met de verschillen in 
onze samenleving. Dat houdt in dat vermeden moet worden dat een bepaalde 
strakke vorm- van arbeidsverdeling van boven af wordt opgelegd. Over de ver
deling van werk moeten in het kader van de onderhandelingen over het sociaal 
kontrakt kaderafspraken gemaakt worden, die vervolgens op bedrijfstak-en/of 
bedrijfsniveau geconcretiseerd worden. De overheid speelt in dit proces zowel 
een activerende rol in het overleg over het sociaal contract als een voorbèeld
gevende rol sla werkgever. 

1. 8. 3. 1. 

D'66 is van mening, dat in de eerste plaats gestreefd moet worden naar een 
grootscheepse creatie van deeltijdbanen. Niet alleen is het werkgelegenheids-

I effect hiervan relatief gunstig, daarnaast vergroot het hebben van een deeltijd
baan de door ons nagestreefde uitbreiding van participatiemogelijkheden in zo
wel formele als informele sector. 
Wij zijn van mening, dat de komende jaren per departement een in de jaren toe
nemend percentage deeltijdbanen geschapen moet worden. In het kader van het 

1 overleg over het sociaal contract moet de overheid een stimulerende rol spelen 
bij de totstandkoming van soortgelijke regelingen per bedrijf of bedrijfstak. Via 
dit overleg moet tevens gestreefd worden naar afspraken over de vermindering 
van overwerk. Vermindering hiervan kan weer nieuwe deeltijdbanen opleveren. 
Cumulatie van betaalde banen bij één persoon tot meer dan een volledige werk
week van 40 uur dient door wettelijke maatregelen te worden tegengegaan. 
De rechtspositie van deeltijdwerkers dient nadrukkelijk te worden verbeterd. 

1. 8. 3. 2. 

Een tweede vorm van werkverdeling waar naar onze mening veel aandacht aan 
1 moet worden gegeven is arbeidsduurverkorting met gelijktijdige verlenging van 
1 de bedrijfstijd. Vooral in kapitaalintensieve bedrijven en bedrijfstakken liggen 

hier mogelijkheden om bijv. 10 à 12-urige werkdagen in te voeren, waarin met 
ploegen van 4, 6 of 8 uur wordt gewerkt. Overigens bestaan er ten aanzien van 
deze vorm nog de nodige vragen op sociaal, medisch en bedrijfseconomisch ge
bied, zodat er eerst vooral op. beperkte schaal met deze vorm van werkverde~ 
ling geëxperimenteerd moet worden. 

1. 8. 3. 3. 

Als derde variant voor het streven naar werkverdeling moet het educatief of 
creatief verlof genoemd worden. Deze vorm heeft behalve een beperkt positief 
werkgelegenheidseffect, het gr~te voordeel dat het tegemoet komt aan de dy
namiek van de arbeidsmarkt 

1 Als vierde variant voor het streven naar werkverdeling kan worden genoemd ver
vroegde pensionering, afhankelijk van het aantal in de arbeidsperiade gewerkte 

1 jaren. Dit in tegenstelling tot de tot dusverre gevoerde praktijk, waarbij de leef
tijd als maatstaf wordt gehanteerd. 

1. 8. 3. 4. 

De verregaande verdeling van het werk in de formele sektor, die wij met behulp 
van de bovenstaande vormen willen realiseren, zal gepaard gaan met een zekere 
produktiviteitsverlies en dus inkomensverlies. De kosten die hierdoor optreden 
dienen in de eerste plaats gedragen te worden door degenen, die korter werken. 
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1, 9, CONSUMENTENBELEID 

1. 9, 1. Inleiding 

Het lijkt erop dat de vorming van een consumentenbeleid de laatste jaren is ge
worden tot iets waarover veel wordt gepraat, maar waaraan weinig konkreets 
wordt gedaan. Een groot aantal dringende zaken, die al vele jaren op het ver
langlijstje van D'66 en de consumentenorganisaties staan, lijken permanent 
te zijn verzand in de bureaucratie van een uiterst stroef verlopende overleg
structuur. D'66 streeft na,ar een volwaardige economische en sociale positie 
van de consument in alle overlegstructuren met producenten en overheid, 

1. 9, 2. Wat is de stand van zaken? 

1.9.2.1. 

De rol van de consumentenorganisaties in de overlegstructuur is momenteel te 
zwak, zowel omdat de twee andere partijen (overheid en industrie) buitenissig 
sterk zijn en omdat de consumentenorganisaties niet over voldoende mogelijk
heden beschikken om deskundigen af te vaardigen naar alle advies- en overleg
organen waaraan Nederland zo rijk is. 

1, 9.2. 2, 

De positie en rol van de producent van goederen en diensten is erg sterk en 
wordt goed gespeeld omdat het bedrijfsleven en de geïnstitutionaliseerde dienst
verlening zich te allen tijde van voldoende invloed kunnen verzekeren. 
Er moet echter geconstateerd worden dat de producentenrol erg eenzijdig is en 
dat van verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van consument en maatschappij 
nog te weinig wordt gemerkt. 
Naast de toegang tot allerlei inspraakprocedures, beschikken de levensmidde
lenproducenten in de z.g. Produktschappen over een zeer machtig instrument 
om hun zin door te drijven. Aan deze machtspositie dient zo spoedig mogelijk 
een eind te komen. 

1, 9, 2. 3. 

De rol van de overheid vertoont diverse kanten die voor de consument van 
groot belang zijn. Enerzijds is de overheid van bepaalde goederen en diensten 
de zeer monopolitische leverancier, waarop de consument hoegenaamd geen vat 
heeft of inspraak kan uitoefenen, anderzijds dient de overheid vaak de consu
mentenbelangen te behartigen in de reeds genoemde adviescolleges en overleg
organen. Bovendien oefent de overheid dan ook nog kontrole uit op de kwaliteit 
van vele goederen en diensten, waarvan er diverse door haarzelf geleverd wor
den! Vooral de zeer tijdrovende procedures voor ambtelijk overleg vormen een 
van de voornaamste oorzaken van de trage gang van zaken en hieraan zal dus ten 
spoedigste het nodige gedaan moeten worden. 

1. 9, 3. 

Concrete beleidsvoornemens om aan bovenstaande situatie een eind te maken 
zijn hieronder puntsgewijs weergegeven: 

1. 9. 3.1. 

Bij de totstandkoming van de consumentenwetgeving dient de consumentenin
vloed sterk vergroot te worden. Alle wetsontwerpen de consument aangaande 
moeten ter visie worden voorgelegd aan de consumentenorganisaties, welke 
binnen een bepaalde termijn kunnen reageren. 
Na ontvangst van een reactie dient de betrokken bewindspersoon binnen 3 
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maanden te laten weten wat hij of zij met de reactie gedaan heeft. 

1. 9. 3. 2. 

Er dient een kader aangegeven te worden voor de maatschappelijke verplich
tingen van de producent nite alleen ten aanzien van de consument, maar ook 
wat betreft millieu en een zpaarzaam gebruik van energie en grondstoffen. 

1. 9. 3. 3. 

Er dient een staatssecretaris te worden belast met de coördinatie van con
sumentenzaken, die daartoe de Interdepartementale Commissie voor Consu
mentenaangelegenheden als instrument tot zijn of haar beschikking heeft. 

1. 9. 3. 4. 

De levensmiddelen- en agrarische industrie heeft momenteel de macht om 
via de Produktschappen kwaliteitsregels uit te vaardigen, die voorrang hebben 
op de Warenwetbesluiten. Dit is een hoogst onbevredigende situatie, waaraan 
zo spoedig mogelijk een einde moet komen. · 

1. 9. 3. 5. 

Er moet zo spoedig mogelijk een eenvoudige gerechtsprocedure komen voor 
consumentenklachten. 
Gedurende de tijd waarin een dergelijke procedure nog niet is geregeld dient 
het subsidie voor de Stichting Consumentenklachten te worden uitgebreid van 
een gedeeltelijk naar een volledige subsidie. 

1. 9.4. 

De door D'66 nagestreefde vijf rechten van de consument dienen met zo groot 
mogelijke spoed te worden gerealiseerd, zo nodig via initiatiefwetten. 
Dit betekent het volgende: 

1. 9. 4. 1. 

Het recht op bescherming van gezondhèid en veiligheid. 
· Er dient een Produktveiligheidswet te komen met een snelle, eenvoudige en 

openbare procedure voor de inhoudelijke besluiten. 
Met het uitbreiden van de Warenwet moet sneller voortgang worden geboekt, 
door de procedure aan een tijdslimiet te binden. 

1. 9. 4.2. 

Het recht op voorlichting en vorming. 
Betere etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen (de komende EEG-richt
lijnen gaan ons nog niet ver genoeg). 
Een naar onderwerp toegespitste regeling inzake specificatie van rekeningen 
en offertes (waaronder prijstabellen van reisbureaus). Energietabel op huishou
delijke apparatuur. Vermelding van effectieve rentepercentages inzake credieten. 
Voorschriften inzake informatievoorziening in vreemde talen voor buitenlandse 

' werknemers t.a.v. relevante produkten (b.v. geneesmiddelen). Vaste plaats 
van consumenten.voorlichting en -vorming bij radio, t: v. en onderwijs, integra
tie in vakken als rekenen, taal en scheikunde. 

Verantwoord consumptiegedrag als belangrijk punt bij de vorming. 

1. 9. 4. 3. Het recht op keuze. 

Dit betekent in feite dat alle monopolistische leveranciers (overheid!) zeer kri
tisch gevolgd moeten worden in hun doen en laten. Op andere gebieden zal de 
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consument op basis van objectieve informatie tot de voor hem/haar beste keuze 
moeten kunnen komen. 

1. 9. 4. 4. Het recht op medezeggenschap en vertegenwoordiging. 

Evenredige vertegenwoordiging van de consument in alle overleg- en adviesor
ganen die daarvoor in aanmerking komen, zoals de SER en de Advieskommissie 
Warenwet. Inspraak van huurders in de nieuwe huurcommissies. Inspraak van 
wijkbewoners bij de opbouw van een winkelcentrum. 

1. 9. 4. 5. Het recht op schadevergoeding. 

Bedoeld wordt de aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat een pro
dukt of dienst ondeugdelijk is. Zowel theoretisch als praktisch is dit een van de 
moeilijkste pnnten op consumentengebied, toch moet op korte termijn tenminste 
een basisregeling tot stand komen, liefst in samenwerking met de overige EG 
partners. 
De producenten en andere garantieverstrekkers dienen een insolventie-garantie 
verzekering te sluiten. Hierdoor zal de consument binnen de garantietermijn 
altijd schadeloosstelling kunnen verkrijgen, ongeacht of de garantiegever nog 
aanwezig is. 

1. 9. 5. 

Het is historisch aantoonbaar dat de weerbaarheid van de consument (consumen
tisme) sterk wordt gestimuleerd door een aantal factoren die zich ook thans voor
doen. 
Deze factoren zijn: 

- stagnatie van de koopkracht; 
- introductie van nieuwe technologieën die ingrijpen in het persoonlijke leven 

van de consument (automatisering, viewdata, teletekst, de chip); 
- andere opvattingen over de maatschappelijke verantwoordelijkheden van het be-

drijfsleven. 
Hieruit mag worden afgeleid, dat het consumentisme de komende jaren alleen 
nog maar in kracht zal toenemen en een factor zal worden waarmee geducht reke
ning zal worden gehouden, zowel door de overheid als door het bedrijfsleven. 
D'66 wil deze ontwikkeling krachtig onderstennen vanuit de overtuiging dat een 
kritische, zelfbewuste consument de macht bezit om zeer stimulerend te werken 
op de maatschappelijke veranderingsprocessen die ons de komende jaren te 
wachten staan. 

• 
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HOOFDSTUK 2 

Energie 

1. 

Inleiding. 

Centraal in de energieproblematiek staat een belangrijke teg,mstelling. Enerzijds 
is er de veronderstelling van onbeperkte beschikbaarheid van goedkope energie, 
waarop zowel onze westerse economieën als onze wijze van leven zijn gebaseerd. 
Anderzijds zijn er de schaarste en eindigheid van energiebronnen, die nu kunnen 
worden aangewend zonder ernstige gevolgen voor milieu en maatschappij. Deze 
schaarste is mede veroorzaakt door een eenzijdige technologische ontwikkeling. 
De geografische spreiding van winbare olie- en aardgasvelden en als gevolg hier
van kwetsbare aanvoerroutes, vormen een bron van internationale spanningen. 
Dit zal de speelruimte van de Nederlandse politiek ernstig inperken. Vrijwel alle 
manieren van (uitbreiding van de) energievoorziening brengen ernstige problemen 
met zich mee. De olieaanvoer is onzeker geworden; toepassing van kernenergie 
stuit onder meer op het probleem van het kernafval en van ongelukken met cen
trales, en roept bovendien grote maatschappelijke spanningen op; méér kolen 
betekent misschien een grote aanslag op het milieu en de volksgezondheid, en 
bovendien het risico van verstoring van het wereldklimaat; invoer van LPG en 
vloeibaar aardgas brengt ook veiligheidsproblemen met zich mee. Door de span
ningen op de oliemarkt stijgen de prijzen snel; tegelijkertijd bestaat de noodzaak, 
de structuur van het energieverbruik om te buigen en de afhankelijkheid van olie 
en gas te verminderen. Het energievraagstuk is hierdoor een bijzonder gecompli
ceerd probleem, waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. 

' Bij het formuleren van een goed energiebeleid dienen de volgende overwegingen 
in ogenschouw te worden genomen: 
- de kwaliteit van het milieu. Vrijwel al het energieverbruik tast het milieu aan; 

het moet daarom zo laag mogelijk worden gehouden. De aantasting van het 
milieu kan veelsoortig zijn. In de eerste plaats noemen we de warmteveront
reiniging. Bij energieopwekking komt vrijwel steeds warmte vrij die tot ern
stige ecologische verstoringen kan leiden. Fossiele brandstoffen geven boven
dien kooldioxide als afvalstof. Dit kan tot klimaatverstoring leiden. Voorts 
komen bij energieopwekking uit kernenergie en kolen direkt kleine hoeveelheden 
radioaktiviteit vrij. Tenslotte noemen we de gevaren verbonden aan zeer ernstige 
ongelukken die bij energieopwekking en -transport kunnen voorkomen en de 
aantasting van landschappelijk en/of in natuurlijk opzwht waardevolle gebieden 
die bij de brandstofwinning kan optreden. 
Voor energieopwekking moet daarom een milieueffektrapportage verplicht worden 
gesteld. 
In het algemeen dienen schone brandstoffen als outzwavelde olie, gas LPG, 
gereserveerd te worden voor kleinschalige toepassingen, en vuile brandstoffen, 
die niet vooraf gereinigd kunnen worden, gebruikt te worden voor grootschalige 
verbranding, waarbij de beste reinigingsmethoden beter gebruikt kunnen worden. 
Het gebruik van vuile of gevaarlijke brandstoffen moet dan ook aan strenge 
milieueisen worden gebonden. 
het tegengaan van grondstofverspilling. Grondstoffen raken uitgeput. Alleen al 
om de Derde Wereld en toekomstige generaties nog hun rechtmatig aandeel van 
grondstoffen te gunnen moet het verbruik van grondstoffen zoveel mogelijk wor
den verminderd. 
internationale veiligheid. Een verstoring in de aanvoer van brandstoffen vormt 
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thans een van de grootste bedreigingen van de wereldvrede. Het brandstofpakket 
en de hoogte van het verbruik moeten er op afgestemd zijn, zulke spanningen 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

- de sociaalLeconomische stabiliteit van Nederland. Om de stabiliteit van de 
Nederlandse economie in de toekomst te verzekeren, moeten een produktie
niveau en een betalingsbalanspositie worden gehandhaafd, die sociale spanningen 
zoveel mogelijk vermijden. 

- het zoveel mogelijk terugdringen van energie-afhankelijkheid. De kwaliteit van 
het milieu, de sociaal-economische stabiliteit van Nederland, de grondstofver
spilling en de internationale veiligheid, dwingen gezamenlijk tot een beleid, 
gericht op beperking van onze afhankelijkheid van energie, 
Het gaat daarbij om de kwaliteit van het menselijk bestaan. 

Het probleem bij het formuleren van het energiebeleid is, dat deze punten niet 
zonder meer verenigbaar zijn. Al deze overwegingen wijzen echter zonder twijfel 
naar krachtige energiebesparing als een hoeksteen van het energiebeleid. 
De eerstkomende kwart eeuw zal de meeste "energieruimte" dan ook kunnen 
worden gecre!ierd uit een verbeterd - meer effektief - energiegebruik, alsmede 
uit een verandering van het produktiepakket en van het consumptiepatroon (onze 
leefwijze). Deze noodzakelijke grote aandacht voor de vraagzijde van het energie
probleem betekent geenszins, dat de aanbodzijde kan. worden verwaarloosd. 
Integendeel, wanneer de besparingsmogelijkheden over ca. 20 jaar hopelijk groten
deels zijn benut, zal de aanbodsituatie voor Nederland naar het zich laat aanzien 
toch nog uiterst benard zijn. . 
Daarm,n dient behalve aan krachtige energiebesparing met voortvarendheid te worden 
gewerkt aan de introductie van vervangende energiebronnen. 
Aangezien het voor het leven in Nederland na 2000 van het grootste belang is, dat 
zoveel mo~;elijk aardgas voor de komende generaties gereserveerd blijft, dH::men 
nu reeds de mogelijkheden van vervanging door kolen, geïmporteerd aardgas en 
LPG te worden benut. Wanneer de introductie van schone en meer veilige techno
logie!in extra financi!ile offers vergt, dan moeten deze in samenwerking worden 
opgebracht. 
Het publiek dient sterk bij de besparingscampagnes betrokken te worden, waarbij 
ingespeeld moet worden op een algemeen bestaande bereidheid tot matiging van 
het verbruik. De regering dient open te staan voor de vele idee!in en voorstellen 
die m.b.t. energiebesparing worden gedaan. Ruime steun moet worden gegeven 
aan een breed scala van proefprojecten op dit gebied. Energieplanning dient ge
bruik te maken van taakstellende plafonds aan het energieverbruik. 
Wat betreft de elektriciteitsproduktie moet de gekombineerde opwekking van warmte 
en elektriciteit in warmtekrachtcentrales worden gestimuleerd. 
Grote aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van duurzame (regenera
tieve) energiebronnen, om ervoor te zorgen dat deze schone energiebronnen in de 
toekomst een zo groot mogelijk aandeel in de Nederlandse energievoorziening kun
nen hebben. Aantasting van de kwaliteit van het milieu door ontwikkelingen in het 
energieverbruik moet zoveel mogelijk worden vermeden. De introductie van kolen 
dient daarom d.m.v. schone technologie!in plaats te vinden, ook wanneer dit 
financi!ile offers vraagt. 
Kernenergie wordt door ons vooralsnog afgewezen als maatschappelijk aanvaard
bare energievorm, vanwege de eraan verbonden problemen, o.a. afvalberging 
en veiligheidsproblematiek. Wel dient de kennis op dit gebied behouden te blijven. 
Vanwege de zeer ernstige situatie op de internationale oliemarkt en de gevolgen 
daarvan voor de internationale verhoudingen moet al het mogelijke worden gedaan 
om het olieverbruik terug te dringen, met behoud van een maatschappelijk aan
vaardbaar produktieniveau en economische stabiliteit. In IEA-verband wordt 
daarover periodiek overleg gevoerd, wat uitmondt in aktieprogramma's. Vanwege 
het uitstel van de beslissingen over de toepassing van kernenergie dreigt Nederland 
daar in een gei'soleerde positie te raken, wat ernstige consequenties kan hebben 
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in het geval van nieuwe boycots, Voor het behoud van de plaats van Nederland in 
het internationale krachtenveld is het nodig, met overtuigende resultaten te komen 
van een krachtig beleid, dat op een andere manier leidt tot verminderde afhanke
lijkheid van olie. 
De verslechtering van de betalingsbalans als gevolg van het geleidelijk verminderen 
van de aardgasexport na 1985 maken daarnaast een grote inspanning van het Neder
landse bedrijfsleven in de komende jaren noodzakelijk, waarvoor grote offers ge
bracht zullen moeten worden, Geconstateerd moet worden, dat de ruimte als ge
volg van de aardgasbaten niet is benut voor het opbouwen van een sterke export
positie; nu staan wij voor de taak, datzelfde te doen, maar onder veel ongunstiger 
omstandigheden. 
De ombuiging moet nu immers niet meer in een sterk groeiende, maar in een 
stagnerende economie plaats vinden, terwijl bovendien de financiering ervan nauwe
lijks meer uit groeiende aardgasinkomsten kan plaats vinden; dit laat de noodzaak 
onverlet steeds hogere exportprijzen te bedingen als de ontwikkelingen op de 
"energiemarkt" daartoe aanleiding geven. De verslechtering van de bet,alings
balans met tientallen miljarden als gevolg van het wegvallen van de aardgasexport 
kan een (grote) stap terug in de welvaart betekenen, Hoewel wij van mening zijn, 
dat dit niet noodzakelijk een stap terug in welzijn is, moet worden geconstateerd 
dat dit grote sociale. spanningen zal kunnen oproepen. Desondanks zien wij het als 
een vrijwel onvermijdelijk element van het beleid. 
Tenslotte kan de verslechtering van de betalingsbalans worden opgevangen door een 
nieuwe, op innovaties gebaseerde energie-extensieve exportindustrie, Aan deze 
mogelijkheid geven wij verre de voorkeur boven een uitbouw van een energie
intensief export-pakket, maar wij realiseren ons dat dit makkelijker is gezegd dan 
gedaan. Het is in elk geval zeer de vraag of het gehele betalingsbalansprobleem 
hierdoor op korte termijn kan worden opgelost: de contouren van zo'n energie
extensieve industrie zijn namelijk nog niet goed zichtbaar, I.v. m, het kwetsbare 
milieu en de grondstoffenarmoede van Nederland ligt het voor de hand, deze 
exportsector op te bouwen in de milieu- en grondstoffenbesparende technologie. 
Voor het financieren van de noodzakelijke ombuigingsoperatie zullen op zeer grote 
schaal middelen moeten vrijkomen, Een algemeen herstel van de rendementen 
van het bedrijfsleven is noodzakelijk, (met consequenties voor de inkomens), daar
naast zal veel geld beschikbaar moeten komen voor gerichte innovatiebevorderende 
maatregelen, Dit laatste zou deels gevonden kunnen worden door gelden van de 
institutionele sector: o, a. pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, elektri
citeitsbedrijven te laten bestemmen voor risicodragende,. innovatiebevorderende 
investeringen; ook zullen extra aardgasinkomsten voor dit doel bestemd moeten 
worden. Voor uitwerking van deze punten kan worden verwezen naar de hoofdstukken 
over het economisch beleid in dit beleidsprogram. 
In vele opzichten raakt het vraagstuk van de energievoorziening aan morele kwes
ties zoals de risico's van kernafval, de mogelijkheid van klimaatveranderingen 
door gebruik van fossiele brandstoffen alsmede aan de dure eis om huidige gene
raties in de Derde Wereld en onze eigen toekomstige generaties voldoende reserves 
te gunnen, respektievelijk na te laten. Een brede discussie onder de bevolking over 
energie (dus niet alleen over kernenergie) en de economische consequenties van 
de verschillende beleidskeuzen is noodzakelijk. Daartoe moet een zo breed mogelijk 
scala van scenario's worden gepresenteerd. 
Energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen kan bestuurlijk worden 
bevorderd door de lagere overheden een duidelijke verantwoordelijkheid in de uit
voering van een taakstellend energiebeleid te geven. 
Daarnaast is het noodzakelijk, dat ten aanzien van alle aspecten van de openbare 
energievoorziening democratische besluitvorming en controle door vertegenwoor
digende lichamen mogelijk is, Ook moet de gehele organisatiestructuur van het 
energiebeleid doorgelicht worden, en aangepast aan eisen van doelmatigheid, slag
vaardigheid, visie en doorzichtigheid voor de burger. 
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2, 

Belangrijke beleidspunten. 

2. 1, 

Internationale betrekkingen. 

2. 1,1, 

Olie als politiek wapen. 

Aangezien de toekomstige energievoorziening in Nederland voor een groot deel af
hankelijk zal zijn van olieinvoer, bestaat het gevaar dat de afhankelijkheid van olie 
Nederland kwetsbaar zal maken voor politieke chantage. Aangezien de economische 
en politieke kwetsbaarheid slechts is op te lossen door vrijwillige afspraken in 
internationaal verband, dient het beleid er op gericht te zijn de effectiviteit van 
deze internationale afspraken te bevorderen. De formulering en de uitvoering van 
het Nederlandse energiebeleid dienen daarom mede gericht te zijn op het behoud 
van de Nederlandse internationale politieke geloofwaardigheid met name wat be
treft de daadwerkelijke realisatie van afgesproken plafonds in de olieaanvoer. 
De gevolgen van afhankelijkheden van de aanvoer van kolen, aardolie en aardgas 
moeten in dit licht worden beperkt door onder meer de aanleg van extra reserves 
(aardolie), een verspreid aanvoerpatroon (met name kolen), voldoende bedrijis
voorraden (aardolie en kolen), behoud van een strategische aardgasreserve, als
mede de opzet van een verbruiksstruktuur, die tijdelijk omschakeling naar andere 
energiedragers mogelijk maakt. 

2,1. 2. 

Verspreiding van kernwapens. 

Het aan het vreedzame gebruik van kernenergie verbonden gevaar van verspreiding 
(proliferatie) van kernwapens door het beschikbaar komen van plutonium uit kern
afval, moet leiden tot meer bedachtzaamheid over het gebruik van kernenergie in 
de wereld. Dit vereist een toenemende internationale politieke overeenstemming 
over de wijze waarop het vreedzame gebruik van kernenergie (alsmede het onder
zoek daarnaar) aan internationale controle wordt onderworpen. 

2.1. 3. 

Afwijzing plutonium als energiedrager. 

Ook op internationaal niveau dient Nederland plutonium als energiedrager voor de 
oplossing van het wereldenergieprobleem af te wijzen. Voorts dient Nederland 
erop aan te dringen dat ten eerste het in omloop zijnde plutonium wordt opgeslagen 
in depots die onder speciaal toezicht staan van het VN-atoomagentschap (het IAEA 
in Wenen), en ten tweede dat de hoeveelheid in omloop zijnd plutonium wordt gere
duceerd, 

2.1.4. 

Betrekkingen met buurlanden. 

In Europees verband dienen tussen buurlanden afspraken te worden gemaakt over de 
veiligheidsaspecten van nabij de landsgrenzen gelegen kerncentrales, andere 
nuclaire industrieën eri LNG- en LPG-terminals. 
Voor nieuwe vestigingen zijn effectieve consultatieregelingen (met inbegrip van 
risico-analyse en milieu-effektrapportage) een eerste vereiste. 

2.2. 

Mogelijkheden en keuzen voor Nederland. 
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2, 2,1, 

Besparingen Algemeen, 

Energiebesparing wil niet alleen zeggen verbetering van rendementen en tegengaan 
van de (ergste) verspilling, Wanneer ons huidige verbruikspatroon in grote lijnen 
ongewijzigd blijft, zal - ondanks rendementsverbeteringen - het totale energie
verbruik nog steeds blijven doorgroeien, Werkelijk tijdig bijsturen houdt in dat de 
energiebehoefte zelf ter discussie gesteld moet worden. Ons hele leefpatroon zal 
kritisch doorgelicht moeten worden, In het consumptiepatroon, het industriebeleid, 
in het vervoorsgedrag en de ruimtelijke ordening. Overal zijn elementen aanwezig 
die leiden tot een te hoog energieverbruik. Op deze wijze dient een lange-termijn 
programma te worden ontwikkeld, dat het mogelijk maakt consequent beneden het 
gegeven energieplafond te blijven, 

2. 2,1,1, 

Voorlichtingsbeleid, 

De bevolking dient via een indringende benadering bewust gemaakt te worden van 
het overheersende belang van de energievoorziening voor de samenleving en de 
noodzakelijke rol die zuinig gebruik en besparingen daarin kunnen spelen, De over
heid dient deze bewustmaking tegelijkertijd te belonen door een actief beleid 
(subsidies, investeringsregelingen) om besparing te kunnen realiseren, Naar de 
mening van D166 kan deze gedragsverandering nog nadrukkelijker nagestreefd 
worden dan thans gebeurt. 

2,2,1,2, 

Brede acceptatie van en enthousiasme voor de energiebesparingsdoelstelling is 
nodig voor het slagen van het beleid; maar omgekeerd is een duidelijk beleid ook 
nodig om het gevraagde enthousiasme te schragen. Want niet in plaats van maar 
naast en namens de individuele burger heeft de overheid een eigen verantwoorde
lijkheid die de volgende elementen omvat: 
- het individu meer mogelijkheden bieden voor het realiseren van eigen energie

bewust gedrag; 
- het stellen van normen en het handhaven van regels als ruggesteun voor de goed

willende, en ter correctie van de dwarsliggende burger; 
- het scheppen van een klimaat van acceptatie door zelf voorbeelden te stellen; 
- het wegnemen van praktische, financi!!le of organisatorische belemmeringen 

voor besparingsmogelijkheden; 
- sturend optreden daar waar het maatschappelijk krachtenveld van deelbelangen 

de noodzakelijke resultaten niet oplevert of zelfs blokkeert; 
- verdelend en bemiddelend optreden waar 'n een schaarstesituatie een keuze 

moet worden gedaan, waarvoor de optelsom van individuele keuzes noch de 
meest rechtvaardige verdeling noch een totaalverbruik binnen de vereiste gren
zen kan garanderen; 

- benutten van de ontvankelijkheid van het moment voor het treffen van lange
termijn maatregelen gericht op een fundamenteler ombuiging van het leefpatroon, 
waartoe de bereidheid wel bestaat, maar die niet uit individueel gedrag alleen 
kan resulteren, 

2. 2.1. 3, 

D'66 is bereid hoge prioriteit te geven aan overheidsuitgaven ten behoeve van 
energiebesparing, binnen de totale thans beschikbare ruimte. Gedacht wordt dat 
3 tot 4% van het Nationaal Inkomen nodig zal zijn om het energieverbruik aan het 
eind van deze eeuw terug te brengen tot het door het taakstellende energiescenario 
vereiste niveau, Tevens dient een sociaal-economisch beleid te worden gevoerd, 
dat voldoende ruimte op de kapitaalmarkt schept voor met name kleine en middel
grote ondernemingen en dat daarnaast het rentepeil brengt op een niveau waardoor 
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op grote schaal besparingsinvesteringen worden uitgelokt resp. nieuwe energie
zuinige produkten en produkties worden ontwikkeld. 

2,2.1,4. 

De overheid kan de vraag naar nieuwe technieken, die het energieverbruik ver
minderen, helpen bevorderen door voor te schrijven dat bij de bouw van nieuwe 
overheidsgebouwen een zeker pèrcentage van de bouwkosten besteed wordt aan 
het uitproberen van veelbelovende technieken op het gebied van energieverbruik. 
Door de overheid dienen eisen met betrekking tot het energierendement van appa
raten en machines te worden gesteld, zoals dat nu al het geval is met eisen ter 
bevordering van de veiligheid en bescherming van de gezondheid, 

2.2. 3. 

Aardgas. 

2.2. 3.1. 

Winning aardgas. 

Intensief onderzoek naar gas voorkomend in Nederland, inclusief het continentaal 
plat van de Noordzee, moet doorgaan. Een zo nauwkeurig mogelijke taxatie van de 
winbare hoeveelheden is van essentieel belang voor de planning van de energie
voorziening. Kleinere gasvelden moeten na lokalisering snel worden gelixploiteerd, 
om het Slochterengasveld zolang mogelijk als buffersysteem te kunnen gebruiken. 
Zonodig dient de overheid te compenseren voor een eventuele economische bar
riêre van de exploitatie van deze marginale velden middels aanpassingen in de 
concessievoorwaarden. Exploitatie in waardevolle natuurgebieden kan eventueel 
plaatsvinden in tijden waarin het werkelijk nodig zal zijn en er waarschijnlijk als 
gevolg van technische ontwikkelingen minder aanleiding tot milieuverstoring zal 
zijn. Daarvan is nu geen sprake, 

2. 2. 3. 2. 

Invoer - Uitvoer - Vervoer van aardgas. 

Nederland moet zich nadrukkelijk aanbieden als aanlandingsplaats voor overschotten 
gas uit het Britse (en Noorse) deel van de Noordzee. Gezien de grote gevaren 
van transport, aanlanding en opslag van vloeibaar aardgas (LNG) dient een Euro
pese oplossing gezocht te worden in die zin, dat vooreerst wordt uitgegaan van 
transport per pijpleiding. Mocht dit niet een volledige oplossing betekenen dan zal 
op enkele plaatsen in Zuid-Europa centrale aanlanding moeten plaatsvinden terwijl 
verder transport via een Europees gasnet geschiedt. 

2. 2. 3. 3. 

Rol van aardgas in de energievoorziening. 

Nieuwe hoeveelheden gas dienen alleen aan de industrie ter beschikking gesteld 
te worden voor hoogwaardige toepassingen (b.v. niet voor ondervuring van ketels) 
en voor beyordering van nuttiger energiegebruik, zoals warmtekracht-koppeling. 
Voor de bestaande energieverslindende industrielin dient een maximale energie
besparing bevorderd te worden, onder meer door in Europees verband de aardgas
prijzen te verhogen tot het wereldmarkt-niveau van olie. In dit kader dient ook 
het gereduceerde tarief voor de glastuinbouw geleidelijk te worden afgeschaft, zodat 
ook in die sector de noodzaak van de ontwikkeling van nieuwe technieken wordt 
gestimuleerd. 

2,2.4. 

Aardolie. 
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2,2,4,1, 

Winning aardolie. 

Het onderzoek naar en de winning van aardolie, voorkomend in het continentaal 
plat van de Noordzee dient intensief te worden bevorderd. Ook hier zal de over
heid passende maatregelen moeten nemen om de exploitatie van marginale velden 
aan te moedigen door aanpassing van de concessievoorwaarden en verbetering 
van de infrastructuur. 

2,2,4,2, 

Hoogwaardige toepassingen van aardolie, 

Gezien de noodzakelijke beperking van het gebruik van olie in Nederland dient 
olie zoveel mogelijk gebruikt te worden voor hoogwaardige toepassingen, waarvoor 
geen andere energiedragers beschikbaar zijn, zoals in de vervoerssector. 

2,2,4. 3, 

Milieu -overwegingen, 

Uit milieuhygil:!nische overwegingen dient de zwaveldioxyde uitstoot, die ontstaat 
bij verbranding van olieprodukten, teruggedrongen te worden, Dit kan door gelei
delijke vermindering van het zwavelgehalte van stookolie. Het verdient aanbeveling 
deze vermindering in overleg met andere Europese landen te doen plaats vinden. 
Ook voor de vermindering van het loodgehalte van benzine zal een Europese aanpak 
de voorkeur moeten hebben, 

2,2, 5. 

Vloeibare Olie Gassen (LPG). 

2. 2. 5.1. 

Import LPG. 

De aanlanding van LPG wordt slechts aanvaard indien aan de strengste technisch 
haalbare veiligheidseisen wordt voldaan. Aanvoer van LPG kan worden overwogen 
in het licht van de mogelijkheid tot hoogwaardig gebruik als vervanging van olie 
als grondstof voor de chemische industrie of voor grote ondervuring. 

2. 2, 6, 

Kolen, 

2. 2, 6,1, 

Infrastructuur kolenvoorziening. 

De overheid dient te zorgen voor omstandigheden die het mogelijk maken dat in 
Nederland een doelmatige en efficH!nte infrastructuur opgebouwd wordt voor het 
gebruik van steenkool, zoals centrale aanvoerplaatsen, overslag, opslag, vervoer 
en eventueel voorbehandeling voor bepaalde toepassingen. De opbouw van de 
infrastructuur zal moeten worden bepaald door de Rijksoverheid en kunnen worden 
uitgevoerd door particulier initiatief. 

2.2.6.2, 

Nieuwe verwerkingstechnologiel:!n. 

De overheid dient te stimuleren dat demonstratieprojecten voor kolenvergassing, 
wervelbedverbranding en kolenchemische processen, mits milieuvriendelijk 
uitgevoerd, op grote schaal worden uitgevoerd om snelle commercil:!le toepassing 
van deze· processen te bereiken, Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen 
in de semi-overheidssector, b, v:. elektriciteitsbedrijven, zowel als aan stimu
leringsmaatregelen ten behoeve van particuliere industriel:!n die in deze ontwik-
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wikkelingen mogelijkheden zien voor verdere uitbouw van het eigen bedrijf. Naast 
de wenselijkheid voor effici!int energiegebruik dient hierbij vooral gelet op de in
novatie die van deze projecten kan uitgaan voor de Nederlandse machinefabrieken 
en constructiebedrijven. De mogelijkheden voor benutting van de Nederlandse 
steenkoolvoorraden door middel van nieuwe technologie!in (zoals ondergrondse 
kolenvergassing e.d.) moeten diepgaand worden onderzocht en zo mogelijk worden 
ontwikkeld. 

2.2. 6. 3. 

De gevolgen voor het milieu. 

Toepassing op grote schaal van kolen kan milieu-hygiënische problemen veroor
zaken door zwaveldioxyde uitstoot, oliegasverspreiding en lozing van vaste ver
brandingsresten. Een omvangrijke koleninzet kan dan alleen worden ingepast in de 
energievoorziening, wanneer aan strikte milieu-eisen (o.a. rookgasreiniging 
volgens de "best beschikbare technieken") wordt voldaan. Milieu-eisen zullen in 
Europees verband geregeld moeten worden, hetgeen niet wil zeggen dat Nederland, 
zo nodig, niet eerder maatregelen moet treffen. In verband met de overschakeling 
op steenkool zal een overgangsfase nodig zijn, b, v. voor het gebruik in elektrische 
centrales, teneinde de voorwaarden te vervullen voor een milieuhygi!inisch ver
antwoorde koleninzet. In deze periode moet hoge prioriteit worden gegeven aan het 
ontwikkelen en introduceren van optimale zuiveringstechnieken, methoden voor 
gebruik van de vaste verbrandingaresten en nieuwe, schonere verbrandingstech
nieken. 

2,2. 7. 

Kernenergie. 

2.2. 7.1. 

Kernenergie afwijzen. 

D'66 is van oordeel dat de aan kernenergie verbonden problemen en gevaren zo ver 
van een oplossing verwijderd zijn dat kernenergie, in de huidige omstandigheden, 
niet kan worden aangemerkt als een maatschappelijk aanvaardbare energievorm 
en is daarom van mening, dat vooralsnog niet kan worden uitgegaan van een bijdrage 
van kernenergie aan onze toekomstige energievoorziening, 

2,2. 7. 2. 

Thans geen verdere ontwikkelingen. 

Er dienen thans geen verdere activiteiten ontplooid te worden die direkt of indirekt 
bedoeld zijn een bijdrage te leveren voor het verder toepassen van kernenergie 
in Nederland. Deze uitspraak houdt in dat gericht wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van kernenergie gehandhaafd moet blijven, maar tevens dat verminde
ring hiervan mogelijk is. Het overheidsbeleid dient, zolang de Brede Maatschap
pelijke Discussie voortduurt, in ieder geval op geen enkele wijze vooruit te lopen 
op de uitkomst van de discussie, Dit betekent o.a. dat D'66 van mening is dat 
proefboringen om de mogelijkheden van berging van radioactief afval in geschikte 
geologische formaties te onderzoeken thans niet moeten plaats vinden. 

2. 2, 7. 3. 

Europees verband. 

In het Europees overleg dient ingebracht te worden dat betreffende verdere toepas
sing van kernenergie de uiterste terughoudendheid in acht moet worden genomen. 

2.2. 7.4. 

Opwerking kernafval. 
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Opwerking van radioactief kernafval wordt afgewezen, om de gevaren van het proces 
zelf zowel als om de problematiek rond de verspreiding van kernwapens. Voorzover 
opwerking van radioactief afval elders plaats vindt dient dit zoveel mogelijk in 
multinationale samenwerkingsverbanden te geschieden, Het afgezonderde plutonium 
moet internationaal beheerd worden en worden opgeslagen in depots die onder spe
ciaal toezicht van het VN-Atoomagentschap (het IAEA in Wenen) staan, 

2. 2. 7. 5. 

Snelle kweekreaktoren, Kalkar. 

D'66 wijst de toepassing van snelle kweekreaktoren af, met name omdat in de kring
loop plutonium een rol speelt. Nederland dient zich daarom terug te trekken uit het 
Kalkar-projekt en Super-phenix. 

:2. 2. 7. 6, 

Kerncentrales Borssele en Dodewaard, 

D'66 is van mening dat de kerncentrales te Borssele en Dodewaard binnen vijf jaar 
gesloten moeten worden. Dit is het standpunt waarmee D'66 de Brede Maatschap
pelijke Discussie ingaat, Op dit moment dienen daarom geen langlopende contracten 
~afgesloten te worden over de verwerking van het kernafval uit de centrales, In ver
' band hiermee dient de overheid na te gaan of de beheersverantwoordelijkheid voor 
de bestaande kerncentrales bij de centrale overheid moet gaan berusten, De regering 
dient inmiddels de veiligheid voor de omgeving te waarborgen en bij enigerlei aan
leiding tot twijfel daaraan stillegging van de centrale te verlangen. Het functioneren 
van de centrales zal bovendien op geen enkele wijze mogen leiden tot feiten, om
standigheden of verplichtingen die de uiteindelijke besluitvorming met voldongen 
feiten belasten. 

'2. 2. 2, 

Duurzame energie. 

Een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de winbare hoeveelheden zonne-, wind-, 
bio-energie en aardwarmte is van wezenlijk belang voor de planning in de energie-

' voorziening . 

• 2,2.2.1. 

i Zonne-energie voor gebouwen. 

: Om te verzekeren dat in de toekomst een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse 
, energievoorziening door zonne-energie wordt gedekt, dient nu een grootscheeps 
onderzoeks-en ontwikkelingaprogramma van de grond te komen. Zonneboilers 
dienen dwingend in nieuwe overheidsgebouwen voorgeschreven te zijn. Aan passieve 

; zonne-energie dient veel meer aandacht te worden besteed dan nu. Demonstratie-
, projecten met zonneverwarming dienen opgezet te worden, m.n. ook met verschil

lende beheersvormen voor een centrale warmte-opslag, om institutionele barrières 
tegen zonne-energie te verkennen en af te breken. Onderzoek aan zonnecellen moet 
krachtig worden gestimuleerd. 

2,2,2,2. 

, Windenergie voor elektriciteitsvoorziening. 

In het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie dat in 1981 afloopt, maakt 
Nederland zijn rol als voortrekkersland in IEA-verband niet waar. Het onderzoek 
moet geconcentreerd en versterkt worden, Grote demonstratieprojecten moeten 
het bedrijfsleven tot investeringen stimuleren en het publiek tot meningsvorming 
over de aanvaardbaarheid van windturbines in het landschap brengen, 
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2, 2,2, 3, 

Bio-energie voor landbouw en veeteelt, 

De overheid dient de productie van biogas, gasohol e. d, uit mest en afval van 
land- en tuinbouw te bevorderen. Daarnaast moet fundamenteel onderzoek, bij
voorbeeld voor de toepassing van bio-technologie voor verbetering van proces
rendementen, krachtig worden bevorderd. 

2,2,2,4. 

Energie-opslag. 

Speciaal t. b, v. de mogelijkheden van duurzame energie dient voortvarend gewerkt 
te worden aan het onderzoek naar energie-opslag. 

2. 2, 2, 5, 

Overige duurzame energiebronnen. 

De opsomming hierboven is niet uitputtend. Steeds zal naar nieuwe mogelijkheden 
moeten worden gezocht (aardwarmte, waterkracht), Initiatieven van de overheid 
zijn hierbij essentieel. 

2, 2, 2, 6, 

Warmtepompen. 

De ontwikkeling en toepassing van warmtepompen die de omgevingswarmte benut
ten moet worden gestimuleerd. 

2.3. 

Organisatie en Besluitvorming, 

2, 3,1, 

Wetgeving - Organisatie - Planning, 

2, 3,1,1, 

Ten spoedigste moet een Energiebeleidswet tot stand komen welke de bevoegdheden 
en verplichtingen van de Centrale Overheid, de lagere Overheden en de exploitanten 
van de openbare energieproductie- en distributiebedrijven regelt. 
Hierin dient ook de inspraak van de burgers geregeld te worden. 

2. 3,1, 2. 

Bovendien dienen in deze wet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ver
tegenwoordigende lichamen met betrekking tot de energievoorziening te worden 
geregeld. 

2, 3.1. 3. 

Plan van Gasafzet en Elektriciteitsplan dienen te worden samengevoegd tot een 
langlopend energieplan, dat door de Minister voor Energie en Economische Zaken 
bij de begrotingsbehandeling aan het parlement wordt voorgelegd. In dit plan dienen 
ook de overheidsinspanningen t, b.v. de olie- en koleninzet vermeld te worden, 
alsmede het import- en exportbeleid. In het Energieplan wordt een indicatief niveau, 
opgenomen van een geheel van besparingen en duurzame energieproductie, dat 
onder verantwoordelijkheid van lagere overheden tot stand gebracht moet worden. 

2. 3,1, 4. 

De centrale overheid verleent concessies voor de elektriciteits- en gasproductie. 
De inkoop- en leveringsvoorwaarden voor decentraal geproduceerd gas (kolenver
gassing) respectievelijk de centraal geproduceerde elektriciteit (warmte-kracht
koppeling in de industrie, windenergie) dienen landelijk te worden vastgelegd. 
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2, 3,1, 5. 

Bij nieuwbouw en uitbreiding van elektriciteitscentrales dienen warmtekracht
centrales de voorkeur te hebben boven centrales waar alleen elektriciteit wordt 
opgewekt. Elektriciteit aangeboden door warmtekracht-centrales moet, mits de 
kwaliteit voldoende is, geaccepteerd worden in het openbare net tegen een prijs 
van minstens 50% van de klein-verbruikersprijs. 

2. 3.1. 6. 

Distributie van gas, elektriciteit en warmte (stadsverwarming) dient gecombineerd 
te gebeuren door gemeentelijke, regionale of provinciale distributiebedrijven 
(horizontale concentratie). De overheid stelt de voorwaarden vast waaronder deze 
distributiebedrijven verplicht zijn beschikbare warmte (afvalwarmte industrie, 
vuilverbranding) in te kopen. 

2, 3,1, 7. 

Het monopolie op de handel in elektrische energie, dat een positieve rol heeft ge
speeld bij de totstandkoming van één betrouwbaar landelijk koppelnet, werkt thans 
averechts nu opwekking door degene die dat het goedkoopst kan, erdoor wordt 
tegengewerkt. Dit monopolie moet daarom worden afgeschaft, 

2. 3.2, 

Adviesstructuur. 

Om de noodzakelijke samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied 
van innovaties op energiegebied te bevorderen, dient een Industri!!le Raad voor het 
Energiebeleid gevormd te worden, waarin o, a, het kleinbedrijf vertegenwoordigd 
moet zijn, 

2, 3,4, 

Prijsstelling. 

2, 3, 4,1, 

Een landelijke tariefstelling voor energie is gewenst, om ongemotiveerde ongelijk
heden te voorkomen. Om historisch gegroeide prijsverschillen weg te werken is 
voor een overgangsperiode een vereveningsfonds noodzakelijk, 

2,3,4,2. 

Om de distributiebedrijven een prikkel te geven tot inspanningen voor energiebe
sparing, dient de inkoopprijs gekoppeld te worden aan de energie-effici!!ntie·die 
in hun verzorgingsgebied wordt bereikt, 

2, 3. 4, 3, 

Progressieve tarieven lijken vooralsnog op praktische gronden onuitvoerbaar, 
Boven een laag vastrecht dient het tarief voor kleingebruikers daarom in dit stadium 
lineair te zijn. De progressiviteit van tarieven dient benaderd te worden door een 
systeem van heffingen en subsidies: 
- energiebelasting op energieverslindende apparaten (grills, solaria) 
- subsidies voor verbouwingen, leidend tot het benutten van passieve zonne-

energie, tochtwering e, d, 
Het degressieve element in het grootverbruik dient geleidelijk te worden afgeschaft, 
waarbij de concurrentiepositie van de industrie niet wezenlijk mag worden aangetast. 
In deze dient Nederland zich aktief op te stellen, 

2. 3, 5, 

Energie-onderzoek, 
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2. 3.5.1. 

In het programma van ZWO dient een fonds te komen voor gericht fundamenteel 
energie-onderzoek. Het onderzoeksprogramma van het Energie Centrum Nederland 
dient meer aan te sluiten op de maatschappelijke behoefte. 

2.3.5.2. 

Het onderzoek op het gebied van energiebesparende en duurzame energie-apparatuur 
dient zich veel meer dan thans te richten op de industrU!Ie ontwikkeling. 

2.3.6. 

Energiefonds. 

Naast de financiering uit de algemene middelen dient·een energiefonds in het leven 
te worden geroepen om voldoende investeringen t.b.v. energiebesparing en de ont
wikkeling van duurzame bronnen veilig te stellen. De begroting van het fonds wordt 
jaarlijks bij wet vastgesteld, Het scheppen van de financi!ile ruimte hiervoor en 
voor de andere investeringen op dit terrein, zal - naast de ruimte die ook zal moeten 
worden geschapen t.b.v. herstel van het economische draagvlak- een zeer zware 
opgave vormen. Nadere berekeningen van deze operatie zullen door het CPB moeten 
worden uitgevoerd. Dit fonds dient leningen te verstrekken t.b.v. projekten t.b.v. 
energiebesparing en duurzame bronnen tegen dezelfde rente als die, waarmee 
openbare nutsbedrijven hun geld op de kapitaalmarkt kunnen lenen. 
De voeding van het fonds dient te bestaan uit: 
- afdracht van elektriciteits- en gasbedrijven (een deel van de overschotten op de 

exploitatie) 
- (een deel van de) benzine-accijnsopbrengst 
- een deel van de aardgasbaten. 
- de opbrengst van de in par. 2. 3. 4. 3. bedoelde heffingen en energiebelasting op 

energieverslindende apparaten. 
Binnen enkele jaren dient het fonds een niveau te bereiken van f 2 miljard jaarlijks. 
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HOOFDSTUK 3 

Ruimtelijke inrichting en volkshuisvesting 

Ruimtelijke ordening 

3.1.1. 

Inleiding. 

Naar de mening van D'66 dient het R. 0. -beleid zich te kenmerken door: 
strijdvaardigheid, om de aantasting van het natuurlijke milieu in en buiten Neder
land zoveel mogelijk te voorkomen, of - waar de aantasting reeds is ingezet -
deze zoveel mogelijk terug te dringen; 
waakzaamheid, erop gericht de voorhanden zijnde energie zo zuinig mogelijk te 
gebruiken en de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe) energiebronnen vooral te 
toetsen op veiligheid voor de omgeving en het milieu; 
rechtvaardigheid m. b. t. de mens als individu, door zich ook op andere maatschap
pelijke waarden te richten dan alleen economische; 
grootschaligheid in EEG-verband, waarbij het R. 0. -beleid van de verschillende 
landen onderling op elkaar kan worden afgestemd; 
bilaterale aanpak in grensgebieden, met inspraak voor de burgers uit beide betrok
ken landen; 
gedifferentieerde benadering per regio of streek in Nederland, uitgaande van de 
specifieke mogelijkheden van het betrokken gebied; 
kleinschalige uitwerking van het R. 0. -beleid op regionaal en/ of plaatselijk niveau. 

In de huidige ontwikkelingen kunnen als knelpunten gesignaleerd worden: 
een snel toenemende beslaglegging op de aanwezige ruimte per hoofd van de 
bevolking, voor sociale en economische aktiviteiten. Veel steden en dorpen, 
maar ook industrieterreinen, breiden zich sterk uit. De toenemende afstanden 
tussen wonen en werken, brengen een snel groeiende verplaatsingabehoefte 
met zich mee. Dat leidt tot een steeds meer ruimte vretende en ruimteversnip
perende infrastruktuur t.b.v. verkeer en vervoer, tot groei van het autoverkeer, 
onverantwoord energieverbruik en toenemende overlast; 
de behoefte aan ruimte voor wonen, die zich blijft uitbreiden. In stedelijke ge
bieden wordt daarbij door de steeds verder afnemende bevolkingsdichtheid per 
ha. het draagvlak voor zowel de dagelijkse voorzieningen (bijv. openbaar 
vervoer, onderwijs), als de niet-dagelijkse voorzieningen (bijv. bepaalde 
kulturele en rekreatieve), meer en meer uitgehold. De neergang van de steden 
wordt nog versterkt waar vooral de sociale middengroepen - vaak gedwongen 
door gebrek aan geschikte huisvesting - deze verlaten; 
het snel kleiner worden van de mogelijkheid voor grotestadsbewoners tot con
frontaties met waardevolle natuur of karakteristiek landschap. De afstand van 
stedelijk gebied naar waardevol natuur- en landschapsareaal wordt steeds groter: 
het verstedelijkt oppervlak breidt zich voortdurend uit, evenals de aanleg van 
verkeersinfrastrukturen; 
het veranderen van de ruimtelijke inrichting door aanpassing aan moderne, 
agrarische bedrijfsvoering. Een frequent kontakt met natuur en landschap, 
dicht bij de woonomgeving, blijft echter van levensbelang voor de evenwichtige 
ontplooiihg van de mens; 
suburbanisatie, die in landelijke gebieden leidt tot grote veranderingen, naast 
de al gesignaleerde en nog te noemen problemen, en die ontwrichtend kan wer
ken op de bestaande sociale verhoudingen. Zo zien wij de laatste jaren een aan
tal kleine kernen in de landelijke gebieden in de knel komen; 
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het nog steeds in hoofdzaak afstemmen van het huidige R. 0. -beleid op het ge
zin en op het traditionele rollenpatroon van de man die het huis verlaat om te 
werken en de vrouw die een verzorgende fl.Ulktie thuis heeft, terwijl inmiddels 
een aanzienlijkdeel van de bevolking niet in een zodanig gezinsverband woont; 
het voortgaan met een R. 0, -beleid dat afstanden vergroot en is afgestemd op 
autogebruik. Maatschappelijke ontplooiihgsmogelijkheden voor iedereen (bij 
toeneming van de vrije tijd) zullen hierdoor in toenemende mate geremd wor
den. Dat geldt met name voor mensen die géén auto hebben. Een dusdanig be
leid zal dus meer mensen tot autogebruik dwingen, met alle geschetste, onge
wenste gevolgen. 

3.1.2. 

Doelstellingen. 

Op basis van deze uitgangspunten hanteert D'66 de volgende doelstellingen voor 
het R. 0. -beleid: 

aktiviteiten als wonen en werken dienen, tenzij dit ernstige overlast veroor
zaakt, zoveel mogelijk in en nabij de steden gekoncentreerd en geihtegreerd 
te worden, evenals het gebruik van voorzieningen (inklusief de rekreatieve); 
de groei van het individuele ruimtegebruik - ook dat van bedrijven en verkeers
voorzieningen - dient teruggedrongen te worden om een aantrekkelijk woon
werk-voorzieningamilieu te kre~ren; 
regionale en lokale stedelijke strukturen dienen gebaseerd te zijn op het ge
bruik van het openbaar vervoer; 
het energieverbruik dient zo laag mogelijk te zijn; mogelijkheden om tot een 
ruimtelijke struktuur te komen die energiebesparend werkt, moeten onderzocht 
worden; 
verbeteren en veiligstellen van de ekologische en - indien verantwoord - rekre
atieve waarde van natuur en landschap moet bevorderd worden, waarbij natuur
gebieden en waardevolle landschappen als Veluwe, Mergelland, IJsselmeer (Mar
kermeer!), Zeeuwse wateren en Wadden bescherming en zorgvuldig beheer ver
gen; grootschalige open ruimten door een goed begeleid inrichtingabeleid als 
landschap beschermd worden en daarnaast een bijdrage leveren aan het oplossen 
van met name de rekreatieve problemen van de steden. 

3. 1, 3. 

Stedelijke gebieden. 

D'66 wenst in de stedelijke gebieden herstel van het evenwicht tussen en de inte
gratie ván de hoofdfl.Ulkties wonen, werken, voorzieningen en rekreatie in de stad, 
opdat de stedeling zich weer welbevindt in de bebouwde omgeving. 
Daartoe is nodig: 
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versneld opstellen van bestemmingsplannen die een integraal beleid mogelijk 
maken, een gewenste stedebouwkundige ontwikkeling vastleggen en ongewenste 
ontwikkelingen tegengaan, met de mogelijkheid van maximale inbrengd66ren 
rechtszekerheid vóór de burgers; 
consequente stadsvernieuwing, niet alleen gericht op vervangende nieuwbouw 
en vernieuwbouw (renovatie) van woningen, maar ook op behoud of herstel van 
een hoogwaardig voorzieningenniveau en het scheppen van een goedwerkend 
woonmilieu voor alle bevolkingsgroepen; 
behoud van de historisch gegroeide struktuur van de oude binnensteden, door 
aanwijzing tot beschermd stadsgezicht en daarop gerichte restauratie en wel
standstoezicht; 
hoge prioriteit in de binnensteden voor openbaar vervoer, voetgangers- en 
fietsverkeer, onder meer door invoering van een sektorensysteem, vrije bus
en trambanen, direkte fietsroutes van en naar het centrum, voetgangersvrien
delijke gebieden en woonerven, en in het algemeen de invoering van verkeers
luwe zt'lnes; 



tegengaan van autoparkeren, zeker voor langparkeerders in de binnenstad, 
door het opwerpen van hindernissen, terwijl de hinder van parkeren van direkt 
belanghebbenden door zoveel mogelijk dubbel gebruik te maken van de beschik
bare ruimten (ondergronds parkeren enz.) moet worden verminderd; 
versterking van de woonfunktie in de binnensteden; nieuw- en vernieuwbouw 
dienen zoveel mogelijk in kleinschalige projekten te geschieden om de toepas
sing van gevarieerde bouwvormen, aangepast aan de schaal en het karakter van 
de omgeving, te garanderen; 
het grote gevaar van "verkantoring", ongewenste kaalslag en verkrotting in 
de cityschil (het gebied aan de rand van het stadscentrum) te keren; juist in 
deze gebieden moeten bestemmingsplannen en andere planologische maatrege
len een goede overgang naar de woonwijken waarborgen; de naoorlogse wijken 
dienen zoveel mogelijk afgebouwd te worden, door een beleid dat gericht is op 
"inbreiding", d.w.z. het verdichten van de bebouwing, het invullen van open 
terreinen en het heroverwegen van bestaande en/ of niet gerealiseerde bestem
mingen t.b.v. wonen en woonomgeving; hiermee wordt de onherbergzaamheid 
van deze vaak eentonige wijken verkleind; hoogbouw die niet in de omgeving 
past dient zoveel mogelijk vermeden te worden; 
extra aandacht te besteden aan de stedelijke randzOnes, die onmisbare buffers 
tussen bebouwde kom en omringend landelijk gebied; zorgvuldige inrichting 
daarvan, met voorrang voor het behoud van landschappelijke en natuurlijke 
elementen, is geboden. 

3.1. 4. 

Landelijke gebieden. 

Bundeling van stedelijke bebouwing mag niet ten koste gaan van bestaande kleine 
kernen. In deze kernen dient echter een sterkere groei dan nodig is voor de op
vang van sociaal-kultureel en ekonomisch gebondenen, voorkomen te worden. 
Waar het probleem van de vergrijzing een rol speelt, zullen relatief beperkte 
ontwikkelingen noodzakelijk zijn. 

Om verdere aantasting van open ruimte te vermijden, heeft bouwen in de kernen 
de voorkeur boven het bouwen aan de randen van dorpen en kleine steden. Daar
bij dient de nieuwbouw in het bestaande patroon te worden ingepast en het karak
teristieke van het bestaande te ondersteunen. 

Bebouwing in de buitengebieden dient gerealiseerd te worden op basis van streek
plannen en bestemmingsplannen-buitengebied, waarin architektonische, landschap
pelijke, landbouwstrukturele en menselijke kriteria evenwichtig op elkaar zijn 
afgestemd. 

Konfrontatiemogelijkheden met natuur en landschap dienen in geheel Nederland 
bevorderd te worden, maar met het aksent op gebieden waar dit meeste klemt: 
rond de grote steden. 

Gestreefd dient te worden naar integratie van agrarische belangen en die van 
natuur- en landschapsbeheer en -behoud. Mede daarom is het gewenst dat het op 
schaalvergroting, intensivering en produktieverhoging in de melkveehouderij en 
akkerbouw gerichte beleid, wordt omgebogen. Waar overwegingen van landschap
pelijke aard zulks wenselijk maken, moet het beleid het voortbestaan van klein
schalige bedrijven bevorderen. 

3. 1. 5. 

Grensgebieden. 

Ruimtelijke ordening is grensoverschrijdend. Het nationale R. 0. -beleid dient in 
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een internationaal kader geplaatst te worden. In grensgebieden zal door de na
burige overheden wederzijds een samenhangend beleid gevoerd moeten worden. 
Ook in EEG-verband dient hieraan de nodige aandacht besteed te worden. 

3.1. 6. 

Wettelijke regelingen. 

Beslissingsbevoegdheden in het kader van de ruimtelijke ordening dienen zo veel 
mogelijk bij het laagste bestuurlijke niveau te liggen. Alleen indien en voor zover 
de plannen en ontwikkelingen de zorg en verantwoordelijkheid van de plaatselijke 
of regionale overheid beduidend te boven gaan, kunnen hogere bestuurlijke organen 
deze planologische bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overnemen. Bij wet moet 
limitatief worden aangegeven in welke gevallen bevoegdheden moeten worden over
gedragen en welke bevoegdheden dit betreft. In alle gevallen dient overleg met 
plaatselijke en regionale overheden verzekerd te zijn. In dit licht bezien wordt 
aan globale streekplannen en nationale planologische kernbeslissingen grote be
tekenis toegekend. Openheid en openbaarheid zijn daarbij onontbeerlijk. 

De Zuidelijke 1Jsselmeerpolders dienen zo snel mogelijk een normale bestuurlijke 
struktuur te krijgen en onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening te vallen. 
Voor het 1Jsselmeergebied (Klein 1Jsselmeer, Markermeer, 1Jmeer en aangren
zende kustgebieden) dient een bestuurlijke struktuur gekre!!erd te worden, die een 
samenhangend inrichtings- en beheersbeleid kan waarborgen. 

3.1. 7. 

Participatie. 

De bevolking moet in een zo vroeg mogelijk stadium bij de beleidsvoorbereiding 
betrokken worden, bij alle bestemmingsplannen en in het bijzonder bij stadsver
nieuwing. De inbreng van burgers bij wettelijke plannen dient van wezenlijke in
vloed te zijn op de besluitvorming. Het bestuur dient zich ten aanzien van de hier
bij genomen beslissingen steeds te verantwoorden. 

Bij samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (komplementair 
bestuur), dient uiterste zorg te worden besteed aan de demokratische besluitvor
ming op die niveaus en aan de kontrole daarop. 

Bestaande beroeps- en bezwaarschriftprocedures dienen onverkort te worden ge
handhaafd (Kroonberoep). De looptijden van deze procedures moeten tot ên voor 
een goed funktionerend bestuur ên voor verontruste burgers aanvaardbare periodes 
worden teruggebracht. Vooroverleg en Kroonbesluiten dienen aan exakte termijnen 
gebonden te worden. 
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Volkshuisvesting 
3. 2. 

Het volkshuisvestingsbeleid dient er op gericht te zijn de nog bestaande kwanti
tatieve en kwalitatieve woningnood op te heffen en de kwaliteit van het woonmilieu 
te verbeteren. 

3. 2. 1. 

Invoering van het 'pensioen/woningplan D'66' (zie 1. 2.1. ). 

3. 2. 2. 

Bevordering van het eigen woningbezit en het gemeenschappelijk bezit van wo
ningen o. a. door: 

- het pensioen/woningplan, dat door financiering met hypotheken op index
basis tot lage aanvangskapitaalslasten leidt; 

- ruime verlening van hypotheekgaranties door de overheid voor de aankoop van 
nieuwe en bestaande woningen; 

- invoering van individuele woonsubsidies voor eigenaar-bewoners; 
- opening van de mogelijkheid woningbouwstichtingen, woningbouwverenigingen 

en particul ie re huurverhoudingen om te zetten in coöperatieve verenigingen 
van eigenaar-bewoners. Daartoe dienen groepen van huurders een aankooprecht 
te krijgen. De bewoners zijn bij deze vorm van bewonerszelfbestuur eigenaar 
van hun woning en betalen geen huur, maar een maandelijkse servicevergoeding 
voor de kapitaalslasten en het gezamenlijk onderhoud. Voor de inkomstenbelas
ting worden de bewoners gelijkgesteld met de afzonderlijke eigenaar-bewoners, 
zodat zij voor dezelfde faciliteiten in aanmerking komen. Bij verhuizing is de 
vereniging verplicht tegen taxatiewaarde het te verlaten huis te kopen. Voor het 
huis waarheen verhuisd wordt krijgt men met hypotheekgarantie van de overheid 
automatisch 100% financiering waarvoor de nieuwe vereniging zorgt. 
Noot: De eigenaar-bewoner beslist zelf over de indeling, afwerking en aankleding 
van zijn woning. De eigen woning kan hierdoor door de bewoners zelf beter 
aan de speciale gezinsbehoeften worden aangepast. Dit biedt ook meer mogelijk
heden voor eigen creativiteit. De eigenaar-bewoner is çiaarbij niet, zoals de 
huurder, afhankelijk van een huisbaas. Hij kan als regel niet tegen zijn wil uit 
zijn huis gezet worden. Hij beslist in principe zelf over het wel of niet slopen. 
Dit alles geeft een sterke vrijheidsbeleving, een grotere woonvrijheid. 
Daarnaast vormt de eigen woning een belangrijke bijdrage aan de bezitsvorming 
en vermogensspreiding. 
Bij huurders bestaat deze woonvrijheid in het algemeen veel minder. 
Daarom moet de afhankelijkheid van de bewoners door de huurverhouding zoveel 
mogelijk worden verminderd door invoering van een beheersstructuur waarin de 
voordelen van het persoonlijk eigenwoningbezit tot hun recht komen, n. I. een 
vorm van bewonerszelfbestuur. 
De nieuwe verenigingen van eigenaar-bewoners behoren - in tegenstelling tot de 
meeste woningbouwcorporaties thans - ieder slechts een beperkt aantal woningen 
te omvatten (enkele blokken huizen; kleinschaligheid). Ze kunnen ook in stads
vernieuwingagebieden een belangrijke rol spelen. 

In deze visie past het tevens wettelijk te bepalen dat wanneer de huurders zich in 
meerderheid bij een huurdersstemming hiertoe uitspreken, eenwoningbouwstichting 
omgezet moet worden in een woningbouwvereniging. 
Stadsvernieuwing in principe ten behoeve van de huidige bewoners van de betrokken 
wijken; inschakeling van de bij hen in ruime mate aanwezige creativiteit. 
Versnelling van het tempo van herstel en vernieuwing van woonhuizen in oude 
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stadsdelen; onderzoek naar de wenselijkheid de vernieuwing meer bescheiden te 
doen plaatsvinden, eventueel in twee of meerdere verbouwingsgronden. Daarbij zal 
zoveel mogelijk acht geslagen moeten worden op de individuele woonwensen van de 
bewoners; tevens dient een beter systeem voor waardering van oude woningen ont
wikkeld te worden (i.p.v. van ANTRIVS-systeem). 
Ondersteuning van de acties van bewonersgroepen tegen de sloop van goede of goed 
verbeterbare woningen. De afbraak van deze woningen moet tot het uiterste worden 
beperkt. Stopzetting van vestiging van grootschalige, omvangrijke, veel verkeer 
aantrekkende bedrijven in de centra van grote steden; versterking van de woonfunctie 
in de stads- en dorpscentra. 

3. 2. 3. 

De kosten die voortvloeien uit de gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van 
de stedelijke infrastructuur en het woonmilieu, komen in principe ten laste van de 
algemene middelen en mogen slechts in zeer beperkte mate in de grondprijzen voor 
de woningbouw doorberekend worden. 
De waardestijging van onroerende goederen die het gevolg is van de overheicts
activiteiten valt toe aan de gemeenschap. De waardering bij onteigening gebeurt in 
principe op basis van de gebruikswaarde. 

3.2.4. 

Zo volledig mogelijke vervanging van het bij nieuwbouw bestaande stelsel met (ob
jectieve) subsidies per woning - die vaak bij de verkeerde mensen of instellingen 
terecht komen en uniforme massabouw bevorderen - door een stelsel met individuele 
woonsubsidies afhankelijk van het inkomen zowel voor huurders als eigenaar- be
woners. Daarnaast dient evenwel de mogelijkheid te blijven bestaan bij hoge kosten 
voor verwerving en bouwrijp maken van gronden, b.v. meer dan 25% van de stich
tingskosten, speciale (objectieve) subsidies per woning te verlenen (locatie-sub
sidies). 
Noot: De nog toe te kennen objectieve subsidies (locatie-subsidies) moeten zoveel 
mogelijk in de vorm van eenmalige bijdragen verstrekt worden, zodat.geen subsi
diëring meer plaatsvindt tijdens de exploitatie. De verenigingen van eigenaar-be
woners zijn dan gedurende de exploitatieperiode in beginsel niet afhankelijk van 
overheidssubsidies, zodat zij een eigen woonbeleid kunnen voeren. 

3.2. 5. 

Vaststelling van een woningbouw-programma (nieuwbouw en woningverbetering) 
op een zodanig niveau dat in alle sectoren en regio's van de woningmarkt een re
serve van ongeveer 2% wordt verkregen. Betere afstemming van de woningbouw 
op de door verbeterd woningbehoefte-onderzoek aan te tonen behoeften. Dit be
tekent: een extra inspanning in de grote bevolkingscentra, meer ééngezinshuizen 
en meer woningen voor alleenstaanden, bejaarden, gehandicapten, onvolledige 
gezinnen en personen met bijzondere woonbehoeften. Aanpassing van woningen 
voor personen met bijzondere woonbehoeften ook voor gezinnen. 
Bevordering van een grotere variatie in woonvormen en woonmilieu, o.a. door 
een betere aanpassing aan karakteristieke verschillen tussen steden en dorpen. 

3. 2. 6. 

Op korte termijn: onderzoek naar de werking van de landelijke richtlijnen voor 
een vrije vestiging (thans boven f 470.- huur, resp. f 160. 000.- koop) om na te 
gaan of deze bijdragen aan de leniging van de woningnood. 
Op grond van deze gegevens dient bezien te worden in hoeverre deze maatregel 
gehandhaafd c.q. gedifferentieerd per regio bijgesteld zal moeten worden, 
teneinde het beoogde doel te bereiken. 
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3. 2. 7. 

Op korte termijn: onderzoek naar alle facetten van de z.g. overloop problema
tiek, omdat een onjuist beleid, met name op Rijksniveau, zeer ernstige ruimte
lijke gevolgen zal hebben. 

3. 2. 8. 

Vervanging van de bestaande regelingen voor jaarlijkse huurverhogingen, huur
harmonisatie en huurliberalisatie door één regeling waardoor de Minister van 
Volkshuisvesting de bevoegdheid krijgt om de huurverhogingen landelijk, per 
regio, of per woningcategorie aan een maximum te binden. Invoering voor de 
huur- en koopprijzen van onroerende goederen in het algemeen (huizen, bedrijfs
panden, grond) van een wettelijke regeling zoals de prijzenwet; in dit kader 
kan dan ook de voorgestelde nieuwe huurberekening voor woningen worden voor
geschreven. 

3. 2. 9. 

Invoering van een Wet op de Stadsvernieuwing die o. a. leidt tot extra financi!ile 
steun aan de gemeenten i.v.m. de hoge kosten van verbetering of sanering van 
oude wijken en die goede inspraak- en beroepsprocedures voor de wijkbewoners 
garandeert. De wijkbewoners behoren daarbij het recht te krijgen om zich door 
onafhankelijke deskundigen te laten bijstaan. 

V er keer en vervoer 

3. 3. 

Het verkeers- en vervoersbeleid moet een integrerend onderdeel uitmaken van het 
ruimtelijk beleid. Bij het planologisch beleid moet de nadruk liggen op het terug
dringen van het woon-werkverkeer waardoor naast vermindering van de inves
teringen ten behoeve van de infrastructuur ook een halt wordt toegeroepen aan het 
steeds stijgend percentage van het nationaal inkomen dat in Ned_erland wordt uitge
geven aan verplaatsingsbehoeften. 

3. 3. 1. 

Prioriteit moet worden toegekend a'!Ul verbetering van bestaande en aanleg van 
nieuwe voorzieningen voor het openbaar vervoer. Uitgaande van het optimaal func
tioneren van het openbaar vervoer moet het overige verkeer zo effectief mogelijk 
worden geregeld binnen de overblijvende ruimte. 

3.3.2. 

Het openbaar vervoer in agglomeraties moet zich aan de gebruiker presenteren 
als één geheel. Integratie van buslijnen (streekvervoer en stadsbus), coördinatie 
van railvervoer (gemeentelijke vervoersbedrijven en Nederlandse Spoorwegen) 
en gelijkschakeling van tariefstelsel en overstapfaciliteiten zijn hiertoe de be
langrijkste middelen. 
Voor gehandicapten dienen er vervoersvoorzieningen te komen. 

3. 3. 3. 

De mogelijkheid moet worden onderzocht of taken en bevoegdheden van de centrale 
overheid, thans in handen van de commissie vervoersvergunningen, kunnen wor
den gedelegeerd aan nieuw in het leven te roepen beheerslichamen in handen van 
de agglomeratie-gemeenten. Deze beheerslichamen dragen het openbaar vervoer 
op aan die ondernemingen die het meest efficiënt werken. 
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3.3.4. 

De exploitatiekosten van het openbaar vervoer moeten door de rijksoverheid wor
den gedragen aan de hand van nader vast te stellen normen. Deze normen moeten 
een optimaal functionerend openbaar vervoer garanderen en het bedieningsniveau 
niet aantasten. 

3. 3. 5. 

De taxi moet worden erkend als openbaar vervoermiddel. Deze erkenning houdt in 
enerzijds versterkte overheidsinvloed op het taxiwezen, anderzijds het verlenen van 
ruimte faciliteiten. Experimenten met alternatieve vervoersmiddelen, zoals de 
taxi -bus, ·dienen te worden bevorderd. 

3. 3. 6. 

Zolang nog geen Algemeen Verkeersfonds is opgezet ter financiering van de hele 
infrastructuur moet thans worden overwogen om aan het Rijkswegenfonds middelen 
te onttrekken ten behoeve van de financiering van investeringen van parkeeraccom
modaties voor personenauto's aan de rand van steden die door parkeeroverlast wor
den gekweld. De huidige gemeentelijke financiën zijn niet toereikend om die voor
zieningen te financieren. De voeding van het Rijkswegenfonds moet daartoe worden 
aangepast. Gemeenten moeten hun parkeerbeleid op die accommodaties afstemmen. 
Lang parkeren in binnensteden moet sterk worden teruggedrongen. 

3. 3. 7. 

Er moet een zodanige kentekenregistratie komen dat afgifte van kentekenbewijzen 
slechts dan plaatsvindt indien gebruiker aantoont dat zowel aan de plicht tot vol
doening van de motorrijtuigenbelasting als aan het sluiten van de benodigde assu
rantiën is voldaan (Engels, Zwitsers of Spaans systeem). 

3. 3. 8. 

Erkenning van de voetganger als belangrijkste weggebruiker vereist dat de drie 
aspecten: veiligheid, bewegingsruimte en stadsbeleving ten grondslag moeten liggen 
aan voorzieningen zoals bijvoorbeeld voetgangersgebieden. 

3. 3. 9. 

De mogelijkheid om per (brom)fiets door te dringen tot in het hart van de steden 
moet behouden blijven. Wielrijdersroutes moeten worden aangelegd waarbij reke
ning moet worden gehouden met de grote 'omrij-gevoeligheid' van dit vervoer
middel. 

3. 3. 10. 

Ten aanzien van het nationale en internationale goederenvervoer over de weg moe
ten maatschappelijke factoren als milieu, veiligheid, energiekosten en ruimtege
bruik in het beleid worden betrokken. Vervoersverboden moeten worden overwogen 
voor die goederen die om eerder bedoelde redenen niet via de weg behoeven te 
worden getransporteerd. Invoeren van prijsmechanisme ter bevordering van bij
voorbeeld de gewenste overheveling van de weg naar de rail impliceert het risico 
dat Nederlandse havensteden vervoersmogelijkheden gaan verliezen ten gunste van 
buitenlandse EEG-havens. 

3. 3.11. 

De verkeersveiligheid in Nederland laat nog veel te wensen over. Vooral de 
positie van de zwakste weggebruikers, voetgàngers en (brom)fietsers, behoeft 
nog veel verbetering. 
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Ter verhoging van de verkeers-veiligheid acht D'66 het noodzakelijk veel aandacht 
te geven aan verkeersonderwijs op kleuter- en basisscholen en instellingen van 
voortgezet onderwijs. 
Voorts moet hoge prioriteit verleend worden aan het verrichten van onderzoek naar 
de niet-technische aspecten van de verkeersveiligheid, zoals de sociale aspecten 
van het weggedrag. 

Luchtvaart 
3. 4.1. 

De technologische ontwikkelingen in de luchtvaart zullen investeringen van 
astronomische omvang tot gevolg hebben, die geen enkel land of geen enkele 
maatschappij zich kan veroorloven. 
Om de concurrentie van de Amerikaanse en Russische luchtvaart het hoofd 
te kunnen bieden, dienen initiatieven ondernomen te worden tot samenbunde
ling van de West-Europese luchtvaart (geen fusies). 
Slechts hierdoor zal een evenwichtige verdeling per gebiedsdeel mogelijk 
worden. Het uitgangspunt van bedoelde samenbundeling moet zijn het op basis 
van rentabiliteit gezamenlijk exploiteren van het luchtvervoer door econo
misch zelfstandige maatschappijen. 

3.4.2. 

Er dient te worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de oprichting 
van een supra-nationaal West-Europees orgaan, waarin zowel regeringen 
als luchtvaartmaatschappijen zijn vertegenwoordigd. 
Een dergelijk orgaan zou als onderhandelingspartoer dienen op te treden ter 
verkrijging van landingsrechten en zou verantwoording dienen af te leggen aan 
het Europees Parlement. Voorts zou het een centraal financieringsfonds, een 
centraal aankoopfonds en een centraal boekingskantoor dienen te beheren, 
evenals een centraal opleidings-instituut voor vliegend personeel. 

3. 4. 3. 

Tevens dienen de mogelijkheden te worden onderzocht om voor het exploite
ren van de intercontinentale lijnen de wereld, naar Amerikaans voorbeeld, 
in gebieden te verdelen, waarbij voor het noorden, het midden en het zuiden 
van West-Europa telkens één supra-nationale maatschappij wordt opgericht 
om de verbindingen van het eigen gebiedsdeel en de overige gebieden van de 
wereld te onderhouden. Daarbij zou het inter-Europese luchtverkeer als bin
nenlands verkeer moeten worden beschouwd en door de bestaande maatschap
pijen gepoold moeten worden volgens een nieuw op te zetten lijnennet, waarin 
mede de aan- en afvoerfunctie t.b.v. de intercontinentale lijnen is opgenomen. 

3. 4. 4. 

Vergroting van het aantal thans op Schiphol aanwezige banen dient niet plaats 
te vinden. Limitering van het aantal vliegbewegingen dient zowel in tijd als 
in zöne plaats te vinden. Het huidige en toekomstig te verwachten verkeers
aanbod dient selectief naar regionale luchthavens te worden gespreid, bijv. 
naar Beek, waartoe dan terstond adequate voorzieningen dienen te worden ge
troffen. 
Het niet-commerciële verkeer dient in principe van Schiphol te verdwijnen. 

3. 4. 5. 

De aanleg van een tweede nationale luchthaven voor uitsluitend het niet-inter
continentale verkeer dient te worden afgewezen. Met betrekking tot de opvang 
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van het intercontinentale verkeer dient Nederland, in nauwe samenwerking 
met de West-Europese landen, tot een gezamenlijke internationale luchthaven 
te komen, waarvan de situering zodanig dient te zijn, dat de daarmee gepaard 
gaande overlast aan lawaai of vervuiling binnen toelaatbare, internationaal ge
normeerde, grenzen zal blijven; met andere woorden: zij zal aan zee - met 
uitsluiting van enig deel van de Waddenzee - dienen te worden gesitueerd met 
aanvliegroutes boven het water, en de gebouwen op het land, zoals bijv. kan 
worden gerealiseerd in de Markerwaard. De nodige infrastructurele voorzie
ningen dienen onderdeel van de stichtingskosten te zijn en gelijktijdig tot uit
voering te worden gebracht. 

3. 4. 6. 

De burgers en gemeenteraden in gebieden binnen de naderingszöne van lucht
havens moeten, naast informatie en inspraak, ook een stem hebben bij de be
leidsbeslissingen terzake van wijzigingen van het baangebruik, het gebruik van 
bestaande en de aanleg van nieuwe luchthavens en/ of de reactivering van de 
zgn. slapende banen. 

3. 4. 7. 

De werkingssfeer van het Eurocontrolverdrag dient verder te worden geregeld 
en tot de lager gelegen luchtlagen te worden uitgebreid. 
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HOOFDSTUK 4 

Milieubeheer 

Algemene uitgangspunten 

4. 1. 

Betekenis en plaats van het milieubeheer. 

Milieubeheer omvat meer dan een zekere milieuhygiëne en het omheinen van 
bijzondere natuurgebieden. 
De mens heeft door de eeuwen heen de ongeremdheid van zijn materiële verlan
gens botgevierd op de eindigheid van de aarde. In het verleden bracht dat hem 
vooral in conflict met zijn medemens: het ging om relatieve schaarste, om het 
in evenwicht brengen van de verlangens van de verschillende mensen onderling. 
Met het explosief toegenomen gebruik dat de mens van de mogelijkheden van de 
aarde maakt komen echter de grenzen van die mogelijkheden in zicht. Daarmee 
doet het probleem van de absolute schaarste zijn intrede, een fysieke schaarste 
gevormd door de uitputbaarheid van de mogelijkheden van de aarde. 
Deze schaarste dwingt tot het herstellen en handhaven van de evenwichten binnen 
het gehele ecosysteem waarvan de mens deel uitmaakt. 
Het handhaven van die evenwichten is een noodzaak: met al zijn technisch ver
nuft is de mens niet meer dan een onderdeel van het grote geheel van deze aarde; 
als dat geheel blijvend uit balans raakt, zo niet ten onder gaat, dan gaat de mens 
van morgen daarin mee. Maar niet alleen het eigen belang van de mens maakt 
het in stand houden van het ecosysteem noodzakelijk. Deze noodzaak vloeit even
zeer voort uit de verantwoordelijkheid van de mens - en daarmee van de maat
schappij - voor de kwaliteit van zijn omgeving omwille van de eigen waarde van 
die omgeving. Het op kwantitatieve groei gerichte streven naar een welvaarts
staat in de laatste decennia hield met de absolute schaarste geen rekening. 
Nog steeds zijn economisch-politieke doelstellingen vooral afgestemd op de re
latieve schaarste. Het is hoog tijd, dat deze groei-economie wordt omgevormd 
tot een schaarste-economie, die gebaseerd zal moeten zijn op een zo doeltreffend 
en spaarzaam mogelijk gebruik van grondstoffen en een zo terughoudend mogelijk 
hanteren van milieu-verstorende processen. 
De absolute schaarste is geen Nederlandse aangelegènheid, maar een mondiaal 
probleem. Nationaal economisch eigenbelang zal dan ook - 66k in ons eigen be
lang op langere termijn - plaats moeten maken voor een internationaal streven 
naar verantwoord grondstoffenbeheer, bescherming van oceanen en natuurge
bieden en terugdringen van vervuiling. Hierbij zal het onevenredig geringe aan
deel dat de ontwikkelingslanden nu nog hebben in het totaal aan mogelijkheden, 
moeten worden herzien. Ondertussen kunnen we niet volstaan met te proberen de 
internationale ontwikkelingen in deze richting te sturen. We zullen ook op kleinere 
schaal, binnen Nederland, onze belangenafweging moeten gaan afstemmen op het 
model van een schaarste-economie. 
Het voorgaande wil nog niet zeggen, dat ons niets anders rest dan een soort 
"milieu-calvinisme" waarin alle welvaart wordt afgezworen. Voorop staat dat 
we zullen moeten blijven binnen de randvoorwaarden, die nu eenmaal uit de ab
solute schaarste voortvloeien. Binnen die grenzen kan gestreefd worden naar een 
aangenaam bestaan, maar daarbij moet het accent dan wel verlegd worden van 
kwantiteit naar kwaliteit. Daarbij kan een herbezinning op de werkelijke waarde 
van onze verworvenheden heel wat wegnemen van een schijnbare tegenstelling 
tussen milieubeheer en welvaart. Die tegenstelling wordt de laatste tijd vooral be
nadrukt in verband met de werkgelegenheid. 
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Met alle onde:rkenning van het werkgelegenheidsprobleem zal - omwille van een 
menswaardig bestaan nu én in de toekomst - het milieubelang niet zonder meer 
mogen en niet behoeven te wijken voor de roep om meer werk. Er zal gezocht 
moeten worden naar een aanvaardbaar evenwicht tussen milieueisen en het hono
reren van ieders recht op inkomen en op zinvolle bezigheid. 
Dat laatste is, uit een oogpunt van kwaliteit van het bestaan, niet zonder meer ge
lijk te stellen aan de betaalde-arbeid-zonder-meer die doorgaans bepalend wordt 
geacht voor het werkgelegenheidsprobleem. Veel maatschappelijk-zinvolle taken 
vinden in het huidige arbeidsmarkt-mechanisme geen of onvold6ende vervulling, 
terwijl het uitbreiden van (vaak milieu-vijandige) productie van onnutte producten 
wordt bepleit om arbeidsplaatsen te cre~ren. 

Het veranderen van deze wanverhouding zal het nodige kunnen bijdragen aan het 
samengaan van een zinvol bestaan met een leefbare omgeving. 
Het milieubelang bij uitstek: een belang waarin weliswaar iedereen deelt- uit een 
oogpunt van eigen belang zowel als van verantwoordelijkheid-, maar dat niet als 
specifiek belang aan een bepaald individu of een bepaalde groep is toe te rekenen. 
Daardoor wordt het, in tegenstelling tot belangen waarmee men zich meer direkt 
identificeert, niet als vanzelf in de maatschappelijke belangenafweging tot gel
ding gebracht. Men kan er dus niet op vertrouwen, dat het milieubelang zonder 
speciale maatregelen voldoende aan zijn trekken komt. Hier komt bij, dat 
milieubeheer te maken heeft met álle menselijk handelen dat de samenhang met 
de onderdelen van het leefmilieu kan verstoren. Dit betekent dat milieubeleid 
niet zomaar een zoveelste beleidsonderwerp erbij is, maar bevoegdheden vraagt 
die dwars door de gebruikelijke indeling in beleids-sectoren heenlopen. De spe
ciale positie van het milieubelang maakt dan ook, dat er op verschillende punten 
in de maatschappij veranderingen nodig zijn, wil een effectief milieubeheer kun
nen worden gerealiseerd. De belangrijkste maatregelen die daarvoor nodig zijn, 
worden hieronder puntsgewijs aangegeven. 
Goed milieubeheer vereist v66r alles aanpassing van onze houding aan de grote 
maar begrensde mogelijkheden van het ons omringende milieu. Binnen deze moge
lijkheden heeft iedereen een gelijk recht op een goed leefmilieu. 

Milieu en economte 

4. 2. 

Hoofddoel van het milieubeleid dient te zijn het voork6men van verdere milieu
aantasting en het terugdringen c.q. herstellen van reeds veroorzaakte schade. 
Voor het milieu schadelijke activiteiten die om dringende redenen (nog) niet kun
nen worden gestaakt mogen alleen worden voortgezet onder voorwaarde van het 
waar mogelijk herstellen der aan te richt9n schade en het met prioriteit zoeken 
naar minder schadelijke alternatieven. 

4. 2.1. 

Het terugdringen van schaarste dient zich uit te strekken tot de absolute schaarste 
aan grondstoffen en natuur. Zuiverheid van water, lucht en bodem dient zoveel mo
gelijk als economisch goed te worden behandeld. 

4. 2. 2. 

De kosten ter bestrijding van door een activiteit of produkt veroorzaakte maatschap
pelijk-schadelijke neveneffecten, als milieu-aantasting, dienen in de prijs te worden 
doorberekend. De vervuiler die moet betalen is niet identiek met de fysieke vervui
ler, maar omvat i. h. a. degene die het economisch voortbestaan van de vervuilende 
activiteit mogelijk maakt. 
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4. 2. 3. 

Het economisch instrumentarium dient te worden toogesneden op de milieupro
blematiek door combinaties van de volgende maatregelen: verbod van ernstig 
vervuilende produkten waarvoor een bruikbaar substituut bestaat of die in een 
maatschappelijk negatief te waarderen behoefte voorzien; instelling van ver
plichte, periodiek te verlagen bovengrenzen aan het vervuilingspeil; doorbe
rekening van de kosten van herstel van milieu-aantasting door middel van be
stemmingsheffingen waar en voorzover dat billijk en efficiënt te realiseren 
is (d.w.z. niet bij eerste levensbehoeften, niet voor inelastische goederen en 
niet bij onevenredig dure of ingewikkelde inning, zoals de particuliere heffing 
ex WVO); gericht hanteren van remmingsheffingen van voldoende hoogte om cor
rigerend te werken (ombuiging van WVO-heffingen voor bedrijven naar een 
remmingsfunctie); stimuleren en subsidiëren van research naar en gebruik van 
milieuvriendelijker alternatieven. 

4. 2.4. 

Het werkgelegenheids- en industriebeleid moeten meer gericht worden op het 
samengaan van werkgelegenheid en goed milieubeheer door het accent te leggen 
op het scheppen en instandhouden van maatschappelijk zinvolle niet vervuilende 
arbeid. Voor bestaande zowel als voor op te richten bedrijven alsmede voor de 
overheid dient zo spoedig mogelijk de verplichting tot milieu-effectrapportering 
te worden ingevoerd in de zin van het daarover uitgebrachte advies van de 
Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. De gegroeide praktijk dat 
alles is toegestaan waarvan niet gebleken is dat het onveilig is moet worden om
gebouwd tot het uitgangspunt dat nieuwe producten en productieprocessen pas 
toegepast kunnen worden wanneer is aangetoond dat ze niet schadelijk zijn; 
daarnaast moet een effectiever beleid ter bevordering van veiligheid binnen en 
buiten de bestaande bedrijven worden opgezet (Hinderwet, wet LUVO, Veilig
heidswet). 

Zuinigheid tn plaats van verspilling 
4. 3. 

Zuinigheid t.a.v. het milieu dient los van enig financieel aspect te worden nage
streefd d.m.v. doeltreffend en spaarzaam omgaan met grondstoffen en zo terug
houdend mogelijk gebruik van milieuverstorende procédé's. 

4. 3. 1. 

Eerste doel dient te zijn terugdringing van verspilling en van het ontstaan van on
bruikbaar of ongebruikt afval, onder meer door de volgende maatregelen: verplichte 
materiaal- en energie-boekhoudingen; strenge voorschriften voor warmte-isolatie; 
aanduiding rendementsminima; verlenging van de gebruiksduur van duurzame con
sumptiegoederen; verbod van wegwerpartikelen; overtollige verpakkingen e.d.; 
terugdringing van gebruik en verbod van lozing van middelen die tot biologische 
accumulatie bij de mens of in het milieu leiden. 

4. 3. 2. 

Wat onvermijdelijk aan afval ontstaat dient zoveel mogelijk te worden herbenut; het 
residu dient verantwoord te worden verwerkt: geen storten van chemisch afval, af
bouwen van het storten van stedelijk afval, spoedige sterke verbetering van de werk
wijze van de VAM verbranding met goede rookgaszuivering en zoveel mogelijk warm
tebenutting door koppeling met rioolwater-zuiveringsinstallaties of warmte-levering. 
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Energie problematiek 

4.4. 

Onverminderd de onder de andere nummers vermelde punten die relevant zijn 
voor de energieproblemen, dient een ook op de lange termijn gericht energie
beleid te worden geëntameerd dat zich concentreert op het veilig stellen van de 
voorziening voor de toekomst èn op het beperken van schade aan het milieu 
door matiging nu. Hiertoe dient te worden gestreefd naar drastische afremming 
van het verbruik, met name waar dat met geringe nadelige effecten voor onze 
economie mogelijk is, door onder meer: isolatie en rendementsverhoging, niet 
alleen in particuliere huishoudens maar ook in bedrijven, sterk progressieve 
tarieven boven basishoeveelheid voor huishoudelijk gebruik; verbod overtollige 
verlichting e.d. ; vergunningenstelsel voor energie-intensieve luxe apparaten; 
invoering zomertijd; meer toepassing van total energy systemen. Het operabel 
maken van alternatieve energiebronnen verdient hoge prioriteit; het gebruik van 
licht waterreactoren dient zoveel mogelijk en dat van snelle kweekreactoren ge
heel te worden vermeden. 
Zolang verdere praktische toepassing van kernenergie niet nodig is (dankzij 
effectief en zuinig energieverbruik) en zolang de problemen rond veiligheid en 
radioactief afval niet volstrekt toereikend zijn opgelost, dient te worden afgezien 
zowel van verdere invoering als van activiteiten die, verdergaand dan strikte 
research, rechtstreeks kunnen leiden tot spoedige toepassing op grotere prak
tische schaal; dus geen bouw van drie kerncentrales in de komende regerings
periode en ook geen proefboringen voor opslag van radio-actief afval, zoals de 
voorgestelde boringen in het Noorden. 
Er dient spoedig een algemene energie-wetgeving te komen met vooral bij de 
centrale overheid liggende zeggenschap. 

Respect voor de beperkte mogelijkheden van onze 
omgevtng 

4. 5. 

Bij de besluitvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening dienen bescher
ming van het natuurlijk milieu en verbetering van het leef-milieu zwaarder te 
wegen dan thans veelal het geval is. Dit betekent onder meer: volledig respec
teren van natuurgebieden tenzij geen enkel alternatief bestaat, nog geen inpolde
ring van de Markerwaard, spoedige invoering van wettelijke maatregelen ter 
bescherming van het Waddengebied en het Dollardgebied, Oosterschelde. 
Ofschoon een open Oostersehelde de voorkeur heeft, is een maximale doorlaat 
in de Oosterseheldedam een minimum eis. 
Beperking van woon/werk- en woon/recreatie-verkeer door betere regionale 
spreiding van bevolking, werkgelegenheid en welzijnsvoorzieningen; tegengaan 
van natuur- en landschapsbedervende nieuwbouw aan de periferie. 

4. 5. 1. 

Met afwijzing van een eenzijdig produktiegerichte benadering van het grondge
bruik, dienen landschapsschoon en natuureigen als aparte waarden te worden 
ingecalculeerd bij het al dan niet tot een produktiefunctie bestemmen van de 
grond. 
Produktievergroting ten koste van alles dient met name in de landbouw te wor
den vermeden; dit betekent onder meer: beperking van het gebruik van chemi
sche middelen; op korte termijn aanwijzen van bepaalde agrarische gebieden als 
beschermd landschapspark overeenkomstig de drie "Groene nota's" en met 
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goede regeling van beheersvergoedingen (zie hoofdstuk Landbouwbeleid) ter 
beloning van de boer in zijn functie van landschapsverzorger; evenwichtiger 
belangenafweging bij landinrichting (overeenkomstig de beleidslijnen van de 
interim nota Landinrichtingswet) door meer rekening te houden met landschappe
lijke gegevens en te streven naar ruil van bestaande percelen zonder aantasting van 
de landschappelijke indeling, met name in van oudsher kleinschalige gebieden. 

4. 5, 2. 

Er dient een milieuvriendelijk totaalbeleid t.a.v. het vervoer te worden ingesteld, 
dat capaciteitsvergroting van het wegennet afwijst en prioriteit geeft aan meer 
veiligheid en meer openbaar vervoer door onder meer: uitvoering 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; frequent (rail) net in de steden; toereikend. busnet in de 
regio; lage tarieven; handhaving van maximum snelheden. · 

4. 5, 3. 

Het voorkomen van toekomstige en terugdringen van bestaande vervuiling van 
bodem, water en lucht dient krachtig te worden nagestreefd, met name (desnoods 
voorlopig arbitraire) grenswaarden waarboven vervuiling verboden is en hef
fingen op dicht onder de grenswaarde liggende vervuiling (b.v. voor zwavelhouden
de brandstof, fosfaathoudende wasmiddelen, etc.). Verdere maatregelen (naast 
onder de andere nummers vermelde) onder meer: sterk versnelde bouw van 
waterzuiveringsinstallaties (inclusief derde trap); in één hand brengen van kwalita
tief en kwantitatief waterbeheer; geen deep-welllozingen; geen aardolieboringen 
en gasboringen in Waddenzee of IJsselmeer; géén tweede luchthaven; verhogen 
bezettingsgraad van vliegtuigen; "statiegeld" op te regenereren afgewerkte smeer
olie. 

4. 5.4. 

Ieders gelijk recht op een behoorlijk leef/woonmilieu dient beter te worden ge
waarborgd, onder meer door: beter inpassen van de hinderwet in de milieuwet
geving; betere lawaaibestrijding; meer geluidsisolatie in de woningbouw; verbod van 
supersoon vliegen boven Nederland; bouwverboden binnen geluictstroggen van vlieg
velden en binnen stankzOnes; meer aandacht voor leefkwaliteit en pluriformiteit 
bij nieuwbouw, renovatie, wijkplanning en -sanering; recreatie geen apart voor
zieningenpakket, maar integreren in woon/leefmilieu. 

Milieubeheer als grensoverschrijdende noodzaak 
4. 6. 

De houding t.a.v. het milieu in eigen land dient ook richtsnoer te zijn voor het 
internationaal gedrag. Dit betekent onder meer: geen export van vervuiling naar 
buurlanden; verplaatsing van vervuiling naar ontwikkelingslanden bestrijden; bij 
ontwikkelingshulp propageren van "schone" methoden; in eigen land geldende 
produktievoorschriften ook bij fabricage voor export. 

4. 6.1. 

Het nog niet gereed zijn van internationale afspraken mag geen excuus zijn voor 
het uitstellen van maatregelen in eigen land; daarnaast dient harmonisatie m.n. 
in EEG-verband van milieubeschermende maatregelen met prioriteit te worden 
nagestreefd. Nederland dient zich onder meer in te zetten voor: meer bevoegd
heden voor de Europese Commissie op milieugebied; instelling van een overkoe
peld EEG-milieu orgaan met bovennationale bevoegdheden; 

81 



instelling van internationale autoriteiten voor kwalitatief waterbeheer van grens
overschrijdende rivieren en Waddengebied en Noordzee; geharmoniseerde ves
tigingseisen voor sterk vervuilende industrieën en. op korte termijn overeen
komsten met Duitsland en België dat bij bedrijfsvestiging in de gemeenschappe
lijke grensgebieden aan de voorschriften van beide landen moet worden voldaan; 
aanwijzing van gebieden in de hele EEG tot beschermd Europees natuurge-
bied, op kortere termijn met name van Waddengebied en Dollard-estuarium; 
tegengaan vervuiling Noordzee en Wad. 

Bestuur en wetgevtng 
4. 7. 

De bestaande fragmentarische milieu-wetgeving dient te worden herzien tot een 
gel'ntegreerd geheel op basis van een overkoepelende milieu-wet, die inhoudelijke, 
bestuurlijke en juridische verbanden legt tussen alle wettelijke regelingen die het 
milieubeheer raken; in anticipatie hierop spoedige invoering van voorlopige wetten 
op nog niet geregelde gebieden en versnelde invoering van alle uitvoeringsbeslui
ten der reeds geldende raamwetten en instelling van een Wet delicten tegen het 
milieu (naar analogie van de Wet economische delicten). 
Het ministerie voor milieuhygiëne dient te worden uitgebouwd tot een algemeen 
ministerie voor milieubeheer met coördinerende taak en met bevoegdheden ook 
t.a.v. de voor het milieu relevante bevoegdheden en activiteiten die onder andere 
departementen ressorteren (met periodieke totaal-planning van die activiteiten). 
Voorts dient een bestuurlijke structuur te werden geschapen die het mogelijk 
maakt te komen tot een betere coördinatie van het gehele milieu-beleid van de 
lagere overheden (met inbegrip van vergunningenbestanden en geiiltegreerde ver
gunningverlening) op basis van een nationaal "Milieuplan". 

Burger en milieu 
4. 8. 

Milieu-educatie in de ruimste zin zowel als gericht vakonderwijs op het gebied 
van milieubeheer, dient sterker te worden bevorderd, met name van overheids
wege; voorts heeft de centrale overheid een taak op het gebied van voorlichting 
over en het bevorderen van vrijwillige afremming van de bevolkingsgroei. Er 
dienen meer mogelijkheden te worden geschapen voor een herbezinning door de 
consument op de consequenties van zijn behoeften, teneinde te kunnen komen tot 
milieubewust consumptiegedrag. 

4. 8.1. 

Het mee-beslissen t.a.v. maatregelen betreffende het milieu dient beter te worden 
gewaarborgd, onder meer door: inspraak in een vroeger voorbereidend stadium 
van de besluitvorming, met verplichte openbaarheid van gegevens als meetresul
taten van meld- en regelkamers en van voorzienbaar nadelige effecten voor milieu 
en gezondheid van produkten, produktiemethoden en bedrijfsvestiging of -uit
breiding; opschortende werking van het instellen van beroep gekoppeld aan sterke 
vereenvoudiging en versnelling van beroepsprocedures; uitbreiding van het begrip 
"belanghebbende" i.v.m. beroeps-ontvankelijkheid tot niet-economisch belang
hebbenden als milieu-actiegroepen en natuurbeschermings organisaties. 
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HOOFDSTUK 5 

Landbouw, visserij en voedselvoorziening 

5 .I. Inleiding. 

Het primaire doel van de landbouw, visserij en bosbouw is het voortbrengen van voedsel 
en grondstoffen. De landbouw omvat echter meer dan hetgeen zich op de boerenbedrijven 
afspeelt. De produktiekolom voedselvoorziening moet in zijn geheel in de beschouwingen 
betrokken worden. Teneinde deze gehele produktiekolom tot uitdrukking te laten komen, 
moet de term "voedselvoorziening" in de naam van het ministerie worden opgenomen, 
zodat deze voortaan zal luiden: Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

In de Nederlandse economie levert de landbouw een belangrijke bijdrage aan het nationale 
produkt en de betalingsbalans. De bijdragen van visserij en bosbouw zijn aanzienlijk ge
ringer. Landbouw en visserij geven nog slechts aan een gering aantal mensen direct werk
gelegenheid: deze neemt nog steeds af door voortgaande mechanisatie en automatisering, 
maar vooral ten gevolge van een nog steeds voortschrijdende sanering in de primaire sector 
van de landbouw. Indirect verschaffen de toeleverende, verwerkende en distribuerende 
bedrijven (de "agribusiness") nog aan veel mensen werk. In vergelijking met de bedrijvig
heid in andere sectoren van de economie zijn de Nederlandse landbouwbedrijven kleinbe
drijven, zowel m.b.t. het aantal arbeidskrachten als het geïnvesteerde kapitaal. 

Dat neemt niet weg dat door de naoorlogse landbouwbeleid en om bedrijfseconomische 
redenen er sprake is van een voortdurende toename van de bedrijfsoppervlakte en een ver
groting van de factor kapitaal ten koste van werkgelegenheid. Bij de visserij is er een over
eenkomstige ontwikkeling. De bedrijfsvoering in de Nederlandse landbouw is zeer inten
sief; mede hierdoor oefent de landbouw een sterke invloed uit op het milieu. Intensiteit 
en economische hoogwaardigheid zijn ook kenmerken van het grootste deel van de Ne
derlandse visserij. 
De oprichting van de Europese Gemeenschap heeft een sterke impuls gegeven tot een ver
snelde ontwikkeling van de landbouw. Verscheidene doelstellingen (verdrag van Rome) 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn in hoge mate verwezenlijkt, zoals het vei
lig stellen van de voedselvoorziening, stabiele voedselprijzen op een voor de consument 
redelijk prijsniveau, en een voortdurende verhoging van de produktiviteit. De doelstelling 
om de boer een redelijke inkomenspositie te verzekeren is echter onvoldoende verwezen
lijkt. 
Maar ook heeft dit landbouwbeleid tot problemen geleid die eertijds niet zijn voorzien 
of die kunnen worden toegeschreven aan gewijzigde inzichten. Vastgesteld moet worden 
dat het behoud van werkgelegenheid in de landbouw onvoldoende tot beleidsdoelstelling 
is gemaakt. Het inkomensbeleid heeft gefaald omdat de prijsaanpassing voor een belangrijk 
deel van de landbouwbedrijven te beperkt is geweest, een ontwikkeling die niet in vol
doende mate door de zeer grote produktiviteitsstijging kon worden gecompenseerd. 
De genoemde grote stijging van de produktiviteit, gepaard aan de ver doorgevoerde ratio
nalisatie, heeft aldus een groot verlies van arbeidsplaatsen tot gevolg gehad, terwijl er te
gelijkertijd in een aantal sectoren overschotten zijn ontstaan. Daarnaast ontwikkelde zich 
de bio-industrie en ontstond er een vaak vergaande af11ankelijkheid van de landbouwers 
van de toeleverende en verwerkende industrie, naast een verarming van natuur en landschap. 

5.2. Doelstellingen van het landbouwbeleid in Nederland. 

In het landbouwbeleid van de Nederlandse overheid past een veelheid van op elkaar af te 
sternmen doelstellingen. De volgende kunnen, in willekeurige volgorde, met name worden 
genoemd: 
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- het verzekeren van voldoende inkomen onder sociaal aanvaardbare omstandigheden 
en van een zo groot mogelijke werkgelegenheid; 

- het beheren van natuur en landschap; 
- het bevorderen van de !eetbaarheid van het platteland; 
- het leveren van een positieve bijdrage aan het nationale produkt en de handelsbalans; 
- het beheersen van het voorzieningenniveau en van de prijzen van landbouwprodukten. 

Ter verwezenlijking van deze doelstellingen moeten met name de volgende voorwaarden 
in acht worden genomen: 

- het gebruik van energiebesparende produktietechnieken en alternatieve energiebronnen; 
- het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en de vervanging 

daarvan door natuurlijke bestrijdingsmethoden; 
- het behoud van een zo breed mogelijke genetische basis; 
- het tegengaan van overmatig gebruik van hulpstoffen (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, 

veevoeder); 
- het beschermen van het milieu; 
- het voeren van een kwaliteitszorg die niet slechts betrekking heeft op zaken als unifor-

miteit en voedingswaarde, maar ook op aspecten van teeltwij ze, milieu en nut of schade 
voor de gezondheid. In dit kader dient er een wettelijke bescherming van milieuvrien
delijk gekweekte produkten te komen; 

- het scheppen van ruimte voor experimenten met alternatieve landbouwmethoden en 
extensieve beheersvormen. 

5.3. Het Europese landbouwbeleid. 

De voortzetting van een gemeenschappelijk Europees beleid met als onderdeel een gemeen
schappelijke landbouwpolitiek, is voor de Nederlandse landbouw van vitaal belang. Be
perkingen van het vrije handelsverkeer binnen de EG, stoelend op verkapt of openlijk 
nationalisme, moeten met kracht worden tegengegaan. 
Bepaalde aanpassingen, die niet alleen betrekking hebben op het handhaven van het markt
evenwicht, zijn echter nodig. Met name de in het verdrag van Rome genoemde doelstelling 
betreffende het verhogen van de arbeidsproduktiviteit, dient een minder centrale plaats te 
krijgen. Daartegenover dient het streven naar een redelijke inkomensontwikkeling onder 
sociaal aanvaardbare voorwaarden in de landbouw centraal te staan. De inkomensdoel
stelling mag niet meer uitsluitend afhankelijk worden gemaakt van de verwerkelijking 
van een voortdurende verhoging van de arbeidsproduktiviteit. 
In het licht van de gewenste toekomstige uitbreiding van de EG zijn wijzigingen nodig 
van de EG landbouwpolitiek. 
De bestaande doelstelling m.b.t. de regionale specialisatie behoudt zijn geldigheid, maar 
dient op een zodanige wijze te worden nagestreefd, dat de daaraan verbonden economische 
voordelen niet worden overschaduwd door de mogelijk negatieve gevolgen zoals eenzijdige 
produktiestructuren en verstarring. Een soepel inspelen op gewijzigde omstandigheden en 
doelstellingen moet mogelijk blijven. Het streven naar specialisatie moet zoveel mogelijk 
samengaan met het behoud van diversiteit en wendbaarheid. 

5.4. Relati~ tot de Derde Wereld. 

De belangrijke bijdrage die de landbouw geleverd heeft aan de Nederlandse en Europese 
export, dient ook voor de toekomst veilig gesteld te worden. Dat neemt niet weg dat het 
streven naar een behoorlijke wereldvoedselvoorziening meer aspecten omvat die een 
brede aanpak noodzakelijk maken en waaraan de EG een wezenlijke bijdrage dient te 
leveren. Europees protectionisme is daarom in principe strijdig met dat streven naar een 
Nieuwe Internationale Economische Orde (N.LE.O.), waarbij juist de ontwikkeling van de 
landbouw een centrale plaats inneemt. Dit houdt in dat de gemeenschap naar vermogen 
zijn grenzen openstelt voor de landbouwprodukten uit de Derde Wereld. Zowel de voedsel
voorziening als de ontwikkeling van de eigen landbouw in de Derde Wereld worden ver
gaand gestuurd door het feit dat de landbouwmarkten van deze landen in een ongunstige 
concurrentiepositie verkeren t.o.v. die in de ontwikkelde landen. Aan de ene kant zijn 
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de ontwikkelingslanden blootgesteld aan de werking van de wereldmarkt: zowel plotse
linge prijsflucaties als structureel lage produktprijzen ondermijnen de eigen produktie, 
terwijl ook geen weerstand kan worden geboden aan de afzet van dumpprodukten uit 
landen met overschotten. Aan de andere kant worden de Derde Wereldlanden bedreigt 
door de agressieve verkoop van produkten waaraan weinig behoefte bestaat. Meer nadruk 
zal moeten worden gelegd op internationale regeling van de handel in grondstoffen en eind
produktenen op bescherming van de markten van DerdeWereldlanden. Hierdoor zal de 
desintegrerende werking van de vrije wereldmarkt worden teruggedrongen en zal een reëel 
perspectief kunnen worden geboden op de verwerkelijking van de N.I.E.O. 
Hoewel het beleid gericht moet worden op de ontwikkeling van een eigen landbouw in 
de Derde Wereld en op het streven naar zelfvoorziening op voedingsgebied, blijft het nodig 
buffervoorraden van voedsel op te bouwen voor het opvangen van calamiteiten in deze 
landen. Dat betekent dat in het kader van internationaal overleg produktiedoelstellingen 
op wereldschaal moeten worden vastgelegd. Daarbij dient vanuit de ontwikkelde rijke we
reld de bereidheid te worden getoiind, de minder ontwikkelde landen de middelen te 
verschaffen die hun in staat stellen dié structurele aanpassingen door te voeren die een 
drastische uitbreiding van hun voedselproduktie mogelijk maken. 
De thans waar te nemen tendens dat de rassenkwekerij van vele voedselsoorten steeds 
meer in handen komt van multi-nationale ondernemingen en gericht wordt op eenzijdige 
doelstellingen als produktiviteit in monocultures, moet worden tegengegaan, zowel wat de 
organisatie als wat de doelstelling betreft. 

5.5. Sociaal-Economisch en Structuurbeleid. 

Onder de huidige omstandigheden dient het landbouwbeleid van de EG en dus ook het 
Nederlandse, niet in de eerste plaats gericht te zijn op verdere verhoging van de produk
tiviteit van grond en arbeid, maar veeleer op een beheerste, doeltreffende produktie. 
Het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid moet de grondslag blijven vormen voor het 
totstandbrengen van een beter marktevenwicht en zal tevens als belangrijkste argument 
moeten blijven gelden voor de verwezenlijking van de noodzakelijke inkomensverbetering 
in de landbouw. 
Beide doelstellingen behoeven niet met elkaar in strijd te zijn, maar roepen wel een zekere 
spanning op, zoals dat in wezen evenzeer het geval is in de andere sectoren van de eco
nomie waarin immers evenzo getracht moet worden de rentabiliteit te verzekeren met 
behoud van de werkgelegenheid. 
Met name om een sociaal verantwoorde ontwikkeling van de inkomens mogelijk te maken, 
dient meer aandacht te worden besteed aan het structuurbeleid in de landbouw. Er dient 
op dat gebied een beleid voor landbouw en platteland te worden gevoerd, gericht op het 
behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Op het behoud van kleine bedrijven, door 
het de boer mogelijk te maleen neveninkomsten te verwerven. Zo de boer dit wenst moet 
zijn kleine bedrijf, dat geen volledige dagtaak kan bieden, goed begeleid worden naar de 
omzetting in een grondgebonden extensief nevenbedrijf. Bij doelgericht beleid kan er 
zo werkgelegenheid in de agrarische sfeer behouden blijven, bijvoorbeeld in het natuur-
en landschapsbeheer, de bosbouw en de recreatie. De organisatie van kapitaal en arbeid 
en de sociale positie van de landbouwers, kunnen worden verbeterd door een verdere 
ontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijfsverzorgingsdiensten en machine-ringen. De overheid 
kan dit stimuleren. 
De landbouw biedt niet alleen in de sfeer van de directe produktie werkgelegenheid. Deze 
wordt ook geboden via de toeleverende en verwerkende industrie. Dae industrieën zijn 
veelal goed georganiseerd, vaak in de vorm van boerencoöperaties (en hetzelfde geldt 
voor het financieringscircuit). Hun belangen zijn soms strijdig met die van de individuele 
boeren. 
Indien industrieën in de landbouwsector in moeilijkheden komen, dan dient rekening 
gehouden te worden met de gevolgen die dit kan hebben voor het voortbestaan van land
bouwbedrijven. Zijn de moeilijkheden van conjuncturele aard, dan dient de overheid te 
helpen bij het overbruggen van deze problemen door financiële steunverlening. Zijn de 
moeilijkheden echter van structurele aard, dan moet de overheid de helpende hand bieden 
bij het zoeken naar structurele oplossingen, ook voor de betrokken landbouwbedrijven. 
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De manier waarop en de mate waarin de overheid ingrijpt dienen mede bepaald te worden 
door de uitgangspunten van het regionale beleid. 
Andere industrieën beschikken over een multinationale machtspositie, die soms strijdig 
is met de belangen van zowel de producenten als de consumenten, hier en in de Derde 
Wereld. De voedselvoorziening mag niet door deze ondernemingen worden gedomineerd. 
De contractuele binding van de Janbouwers aan toeleverende en verwerkende industrieën 
dient via wetgeving zodanig te worden beheerst, dat de zelfstandigheid van de agrariërs 
veilig wordt gesteld. 
In feite moeten we vaststellen dat het prijsmechanisme niet altijd naar behoren is gehan
teerd. In een aantal sectoren is het gewenste marktevenwicht verstoord en bovendien zijn 
de inkomens van veellandbouwers achtergebleven bij die van vergelijkbare andere beroeps
groepen. 
In geval van structurele overproduktie dient het gevoerde markt- en prijsbeleid te worden 
aangepast, teneinde zowel de inkomens- als de marktfunctie optimaal te kunnen vervul
len. Dit zal onmogelijk blijken zonder de aanvaarding van ppoduktiebeheersende maat
regelen, die naar gelang de aard van de betrokken sector zullen moeten worden vastgesteld. 
In de produktiesectoren met structurele overschotten binnen de EG, behoren geen sub
sidies te worden verstrekt voor produktieverhogende investeringen. De subsidiëring zal 
vooral gericht moeten worden op het bevorderen van de werkgelegenheid, op verlichting 
van de arbeid, innovatie en kwaliteitsverbetering, op het beheer van natuur en landschap 
en op voorzieningen t.b.v. het milieu. 
Zowel de doelstelling als de organisatie van de publiekrechtelijke instellingen dienen kri
tisch te worden onderzocht en zonodig gewijzigd. De vraag naar de noodzaak van het 
publiekrechtelijk karakter van deze organisaties alsmede die naar het intern democratisch 
functioneren, moet daarbij nadrukkelijk aan de orde worden gesteld. Te grote verorde
nende bevoegdheden van deze organisaties zijn ongewenst. 

5.6. Fiscaal beleid. 

Inkomen en vermogen staan bij kleine zelfstandigen sterk ten dienste van het bedrijf. In het 
fiscaal beleid wordt daarmee thans rekening gehouden. Toch zijn de huidige maatregelen 
niet voldoende te achten voor het verzekeren van het voortbestaan van tal van (landbouw) 
bedrijven. Daarvoor zijn verdergaande aanpassingen nodig op het terrein van de inkomsten
en vermogensbelasting alsmede in het successierecht. Tevens moet de fiscale positie van 
in het bedrijf meewerkende gezinsleden worden verbeterd. 
Specifiek voor de landbouw noodzakelijke maatregelen zijn: 

- herziening van de belasting op het zgn. pachtersvoordeel bij overname van bedrijven; 
- extern te beheren reserveringen voor niet verzekerbare klimatologische risico's. 

Daarnaast zijn aanpassingen van de WIR nodig, voor zover niet strijdig met EG-regels, 
ten gunste van: 

- kleinschalige bedrijven, waartoe de agrarische gezinsbedrijven te rekenen zijn. Het is 
daarbij gewenst de kleinschaligheidstoeslag voor investeringen onder bijvoorbeeld 
fl. 100.000,- te verhogen ten koste van de toeslag voor investeringen boven bijvoorbeeld 
fl. 400.000,-, in plaats van het nu toegepaste evenredig afnemen van het kleinschalig
heidspercentage; 

- investeringen die zijn gericht op verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, 
leefomstandigheden van dieren en beheer van natuur en landschap. 

5.7. Grondbeleid. 

Het grondbeleid moet gericht zijn op de beheersing van de markt in en de prijzen van land
bouwgrond en op de instandhouding van het instituut pacht. 
Grond is schaars. Beheersing van de grondmarkt is noodzakelijk om te voorkomen dat 
alleen de financieel meest draagkrachtigen nog grond in handen krijgen. De Wet Agrarisch 
Grondverkeer is hiervoor ontoereikend. Er zal slechts sprake kunnen zijn van een werke
lijke beheersing als er geen directe band tussen verkoper en koper is. Om dat te bereiken 
zullen vrijkomende gronden door een onafhankelijke instantie moeten worden toegewezen. 
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Daarbij zal voorrang moeten worden verleend aan die landbouwbedrijven die vrijkomende 
gronden voor hun voortbestaan het dringendst nodig hebben. Dit zullen als regel de rela
tief kleinere bedrijven zijn. Zowel toewijzingsnormen als prijsvaststelling dienen te berus
ten op objectieve en controleerbare criteria. 

5.8. Akkerbouw. 

In de Nederlandse akkerbouw is de laatste decennia een verontrustende bouwplanver
nauwing opgetreden: een grote variatie aan gewassen heeft plaatsgemaakt voor enkele 
hoofdgewassen. Dit heeft een sterk vergroot risico voor de inkomens in deze sector veroor
zaakt. 
Via onderzoek, voorlichting en door de overheid gestimuleerde en gesteunde marktanalyse 
moet worden gestreefd naar gewassenspreiding. Een voorbeeld is de teelt van inheemse, 
eiwitrijke peulvruchtgewassen, zoals veldbonen, waarvoor een toenemend economisch 
perspectief bestaat. 
Het beleid met betrekking tot het bodemgebruik dient gericht te blijven op het instandhou
den en zo mogelijk verbeteren van het produktief vermogen van de grond. De ontwikkeling 
van vernauwende bouwplannen en de daarmee gepaard gaande achteruitgang van de bo
demkwaliteit in meerdere opzichten, moet worden teruggedrongen. Toediening van orga
nische mest uit overschotgebieden, het aanwenden van geschikte methoden bij de ver
werking van zuiverings- en rioolslib, dient bevorderd te worden. Er moet een aanvang 
worden gemaakt met een integraal beleid voor bodembescherming en behoud van grond
produktiewaarde. 

5.9. Tuinbouw en Fruitteelt. 

Door de uitbreiding van de Europese Gemeenschap en de stijging van de energieprijzen 
is de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw onder druk komen te staan. Om de 
producenten in de gelegenheid te stellen de produktiewijzen aan de veranderde energie
omstandigheden aan te passen, dient de prijsaanpassing van het aardgas in de tuinbouw 
geleidelijk plaats te vinden. Een en ander mag er niet toe leiden dat de concurrentiever
houdingen binnen de EG worden verstoord, hetgeen immers op termijn zou leiden tot 
een feitelijke afbraak van de fundamenten van de Europese landbouwpolitiek, te weten 
het vrije verkeer van landbouwgoederen. Energiebesparende innovatie (o.m. door rassen
onderzoek) moet door de overheid worden aangemoedigd en gesubsidieerd. 
Chemische grondontsmetting moet worden vervangen door andere methoden, (stomen, 
vruchtwisseling). De hiertoe noodzakelijke investeringen moeten voor subsidie in aanmer
king komen. 
De teelt van tuinbouwgewassen in sterk vervuilde gebieden moet worden ontmoedigd. 
Door de overproduktie van fruit en het hoge kostenpeil in Nederland bevindt de fruit
teelt zich al vele jaren in een crisis. De zeer intensieve produktie en de verslechterde con
currentiepositie zullen het aantal fruitteeltbedrijven in Nederl:md skrk doen afnemen. 
Voor het behoud van de fruitteelt zal een differentiatie van de produktiewijze nodig zijn. 
Aan de ene kant zal een moderne manier van produceren in stand gehouden dienen te 
worden, aan de andere kant zal binnen het kader van landschapsbeheer een milieuvrien
delijke fruitteelt moeten worden aangemoedigd. Aanplant van hoog- en halfstammen zal 
kunnen worden gesubsidieerd indien voor het fruit daarvan voldoende afzetmogelijkheden 
zijn. 

5.10. Veeteelt. 

S.lQ.l. melkveehouderij 

Vanwege de structurele overproduktie in deze sector in Nederland maar ook in de meeste 
andere EG-landen, zijn produktiebeheersende maatregelen noodzakelijk en wel door 
bedrijfsgewijze contigentering van de mclkveeproduktie. Deze vorm van contigentering 
zal op een sociaal verantwoorde wijLe dienen te worden uitgevoerd. hetgeen o.m. betekent 
dat bij de prijsvaststelling rekening dient te worden gehouden met de negatieve gevolgen 
van de produktiebeheersing voor de· inkomensontwikkeling van de melkveehouders. De hui-
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dige EG-medeverantwoordelijkheidsheffing dient te worden afgeschaft, omdat die niet 
effectief is t.a.v. het herstel van het marktevenwicht en bedreigend werkt voor de inko
menspositie van de niet-grootschalige melkveehouders. 

5 .I O.I. bio-industrie 

Alle soorten veehouderij in Nederland worden intensief bedreven. De laatste decennia 
heeft zich een extreme vorm ontwikkeld, de zgn. bio-industrie. Met behulp van deze 
produktiewijze worden op grote schaal dierlijke produkten voortgebracht in gebouwen, 
op een klein oppervlak en met van buiten aangévoerde voedingsmiddelen. Deze bedrijfstak 
geeft aan tienduizenden mensen werkgelegenheid, levert veelgevraagde voedingsmiddelen 
tegen een lage prijs en draagt in belangrijke mate bij aan de export. 

Er kleven grote bezwaren aan de bio-industrie. Voor het verkrijgen van een zo groot mo
gelijke opbrengst worden kopersulfaat, anti-biotica en hormoonpreparaten aan de dieren 
verstrekt. Het gebruik van groeibevorderende hormonen moet in de gehele EG worden 
verboden. De verstrekking van antibiotica is ongewenst wegens het gevaar dat stammen van 
resistente pathogene bacteriën ontstaan. Het met de mest uitgeschei4en kopersulfaat is 
schadelijk voor het milieu. Deze verstrekkingen dienen, zo dit niet reeds is geschied, te 
worden verboden. Effectieve controle op de naleving van verbodsbepalingen is in alk 
lidstaten van de EG geboden. 
Elke vorm van veehouderij houdt in dat de normale leefomstandigheden van het dier 
worden gewijzigd en beperkt. In de bio-industrie gebeurt dit in extremis. Het is in dit 
verband noodzakelijk dat in de EG regels worden ingevoerd, die zijn gegrond op art 3 
van de "European convention for the proteetion of animals kept for farming purposes". 
Voorts zullen onnodige chirurgische ingrepen moeten worden verboden. Lukt dit niet 
spoedig in EG-verband, dan moet er op nationale schaal reeds mee begonnen worden. 

De bio-industrie kan mede door de grote spreiding tot visuele vervuiling van het landschap 
leiden en stankoverlast veroorzaken. Het is daarom geboden de vestiging van deze bedrij
ven aan strikte bepalingen te onderwerpen. Ook de grote mestproduktie van de bio-indu
strie vormt een ernstig probleem. Door plaatselijke overbemesting met deze organische 
mest treden ernstige verontreiniging van de bodem en eutrofiëring van grond- en opper
vlaktewater op. Het huidige onderzoek naar oplossing van de mestproblematiek dient te 
worden uitgebreid. De subsidiëring van de mestbanken in de huidige vorm moet in een 
periode van vijf jaar worden afgebroken. In het algemeen werkt de intensieve veehouderij 
met een relatief hoog energiegebruik en grote hoeveelheden veevoeders, waarvan vele 
componenten in enorme hoeveelheden worden ingevoerd. Verscheidene van deze compo
nenten zijn zonder verdere omzetting geschikt voor menselijke consumptie. 
Beteugeling van de intensieve veehouderij in de EG zal, gerelateerd aan de omvang van de 
opgelegde beperkingen, tot hogere prijzen van de produkten leiden. Dit moet worden 
aanvaard. 

5 .11. Bijenteelt 

De bijenteelt verdient meer aandacht Bij suikeroverschotten zou men de imkers suiker 
tegen wereldmarktprijs ter beschikking kunnen stellen. 

5 .12. Dierenbescherming. 

De bescherming van het dier is in de wet onvoldoende geregeld. Dit dient met spoed te 
veranderen. Ook dient het toezicht op de naleving van deze wetgeving te worden verstrekt 
De wet op de uitoefening van de diergeneeskunde moet spoedig tot stand komen. Ver
strekking van medicamenten - al dan niet door toevoeging aan het voedsel - dient uit
sluitend op diergeneeskundige indicatie te geschieden. 
Harmonisatie van gezondheidsmaatregelen voor dieren in de EG is een voorwaarde voor 
een in- en uitvoerbeleid waarbij belemmeringen op grond van afwijkende nationale be
palingen zijn uitgesloten. In het gebied van de EG is een doeltreffende bestrijding van de 
verspreiding van ziektekiemen alleen mogelijk als één orgaan van de EG verantwoordelijk 
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is voor het opstellen van regels en het houden van toezicht op de uitvoering en de naleving 
ervan. 

5.13. Voorlichting, onderwijs en onderzoek. 

De ruime aandacht voor voorlichting, onderwijs en onderzoek dient gecontinueerd te wor
den, zodat deze eenheden in goed samenspel hun innoverende taak ook in de toekomst 
naar behoren kunnen vervullen. Het wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs dient mede 
in te spelen op nieuwe opvattingen over landbouwproduktenen gebruik van het platteland 
in Nederland (alternatieve landbouw, extensieve beheersvormen, energieschaarste etc.) 
De mobiliteit van de onderzoekers dient dan ook te worden verstrekt. Onderwijs en onder
zoek dienen zich ook in aanzienlijke mate te richten op de behoeften van de internatio
nale ontwikkelingssamenwerking, zowel bilateraal als multilateraal, (wereldvoedselpro
duktie, plattelandsontwikkeling, milieubescherming). Passende en flexibele organisatie
verbanden en samenwerkingsstructuren dienen te worden ontwikkeld, in goed overleg 
met het Directoraat van Ontwikkelingssamenwerking, om de aanzienlijke Nederlandse 
technische en organisatorische kennis en vaardigheden op landbouwgebied meer en beter 
voor de Derde Wereld in te zetten. 
Aanvullende opleidingsvormen moeten worden ontwikkeld, gericht op effectieve toepas
sing van wetgevingen en verordeningen, met name op het gebied van milieubescherming 
en energieopwekking en -gebruik. De voorlichtingsinstellingen moeten nauwe contacten 
onderhouden met de instellingen van onderwijs en onderzoek. Grote aandacht vereist 
het soepel doorspelen van nieuwe inzichten en methoden naar de praktijk van de voor
lichting. De wensen van individuele land- en tuinbouwers zijn daarbij echter de voor
naamste leidraad; de voorlichting mag niet op directe wijze het landbouwbeleid uitvoeren. 

5.14. Ruimtelijke ordening. 

5 .14.1. landinrichting 

Een belangrijk beginsel bij de landinrichting dient te zijn, dat zorg wordt gedragen voor 
een zo groot mogelijke samenhang tussen de agrarische, natuurwetenschappelijke, land
schappelijke en recreatieve functies van de landelijke ruimte. 
T.a.v. grootschalige, cultuurtechnische maatregelen is grote terughoudendheid geboden; 
het wegwerken van enkele knelpunten (bijv. door herindeling of kavelruil) is vaak al 
voldoende doeltreffend. De administratieve ruilverkaveling moet wettelijk mogelijk worden. 
De geboden terughoudendheid geldt met name ook voor het wijzigen van het grondwater
peil. Ook in de landbouw zal het gebruik van diep grondwater slechts in uiterste gevallen 
mogen worden toegestaan. Landinrichting dient plaats te vinden op basis van provinciale 
streekplannen. In de voorbereidende commissies dienen alle voorkomende belangen ver
tegenwoordigd te zijn. Aan het uiteindelijke besluit moet een zgn. "multicriteria-analyse" 
ten grondslag liggen, waarvan een milieueffectrapportage en een rentabiliteitsberekening 
deel uitmaken. 

5.14.2. beheer landelijke gebieden 

Een kaderwet "beheer landelijke gebieden" is snel nodig. De beleidsvoornemens van de 
overheid, als vastgesteld in de drie zgn. "groene nota's", waaronder de Relatienota, en in 
de strekking van de nota landelijke gebieden, dienen onverwijld te worden uitgevoerd. 
De financiën voor de uitvoering van de Relatienota (200.000 ha), alsook die t.b.v. de 
uitvoering van art. 49 WRO dienen onverkort ter beschikking te komen. De direct betrok
kenen bij de uitvoering van de relatienota moeten eerder bij het vervaardigen van beheers
plannen betrokken worden en een zwaardere stem krijgen bij de besluitvorming daarom
trent. Ook moet in de Adviescommissie Beheersregelingen de natuurbescherming een 
sterkere stem krijgen. 

5 .14.3. schaderegeling 

Vergoeding van schade geleden t.g.v. beperking vangebruiks-en eigendomsrechten door 
ruimtelijke ordeningsmaatregelen, dient een betere wettelijke grondslag te krijgen; art. 
49 WRO biedt hiertoe nog onvoldoende mogelijkheden. De vergoeding moet daarbij 
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gericht worden op het bereiken van de landschapsdoelstellingen, zowel als op het nalaten 
van activiteiten. 

5.15. Bosbouw. 

Voor het totale Nederlandse bosareaal dient een meervoudige functievervulling uitgangs
punt te zijn. Een optimale vervulling van de verschillende functies binnen één afzonder
lijke beheerseenheid is echter niet altijd mogelijk. 
Het te voeren beleid heeft de volgende hoofddoelstellingen: 

- houtteelt. 

Gezien de grote import van hout en van houtmaterialen in Nederland, alsook gezien de 
situatie op de wereldmarkt, is een vergroting van deroutwinning in Nederland noodza
kelijk en dient recycling of hergebruik van hout en houtprodukten met kracht te worden 
bevorderd. 

-welzijn. 

Deze hoofddoelstelling is vooral gericht op de openluchtrecreatie en de inrichting van het 
landschap. Bestaande plannen, zoals uitbreiding van bosgebieden rond de grote bevolkings
centra en aanleg van beplanting langs autowegen (speciaal bij kruisingen), moeten snel 
worden uitgevoerd. 

- natuurlijke waarden. 

Gestreefd moet worden naar een groter areaal aan meer natuurlijk (en uiteindelijk zelf
regulerend) bos, met de daarbij behorende fauna. 
De beheersvormen dienen van dien aard te zijn, dat een optimale vervulling van deze drie 
hoofddoelstellingen, waar mogelijk, gewaarborgd is. Tevens dienen er beheersvormen ont
wikkeld te worden, die die een verwevenheid van deze doelstellingen, zowel met elkaar 
als met omringende gebieden, mogelijk maken. 
Door de EG dient een gezamenlijk bosbouwbeleid te worden ontwikkeld. De bosbouw 
zou onder het verdrag van Rome gebracht kunnen worden. Zo'n bosbouwbeleid moet 
geïntegreerd worden in het algemene landbouwbeleid. 

5.16. Visserij. 

5 .16.1. zeevisserij 

Internationaal beheer van de visstand in het Noordoosten van de Atlantische oceaan, 
waartoe ook de Noordzee behoort, is noodzakelijk. Dit vereist de samenwerking van alle 
staten waarvan de vissers in dit gebied hun bedrijf uitoefenen, zoals voorheen geschiedde 
in de North East Atlantic Fisheries Commission. De beheersmaatregelen in het door 
de EG-lidstaten beheerde gebied zullen mede daarop afgestemd moeten zijn. Beperkende 
maatregelen zoals quoteringen of gesloten tijden en gebieden, zullen vaak onontbeerlijk 
zijn voor een deugdelijk beheer. Zij zijn gericht op de instandhouding van de visstand 
en dienen daarmee de sociaal-economische belangen van de visserij. Het toezicht op de 
naleving van de beheersmaatregelen. met name in het EG-gebied, moet aanzienlijk worden 
verbeterd. Het is in het algemeen ongewenst dat vissoorten die geschikt zijn voor directe 
consumptie, wordengeëxploiteerd voor de bereiding van vismeel. 

Bij de verdeling van de toegestane vangsthoeveelheden tussen de lidstaten van de EG, 
zal het aandeel van de Nederlandse visserij overeen moeten stemmen met het aandeel 
in de vangst dat bestond voor het totstandkomen van een gemeenschappelijk beleid. 
Door het zo spoedig mogelijk nemen van stimulerende maatregelen, kan de overheid 
bevorderen dat de visserijvloot zich naar een omvang en capaciteit ontwikkelt die is afge
stemp op de in grote lijnen al wel vaststaande vangstmogelijkheden. Daarbij zou o.m. 
veel aandacht geschonken moeten worden aan brandstofbesparende vistechnieken en 
scheepsuitrustingen. Samenwerking van Denemarken, Duitsland en Nederland bij het be
heer van de Waddenzee is ook voor de visserij van belang. De bewaking van de kwaliteit 
van het water in deze ondiepe zee moet een onderdeel van het EG-beleid worden. 
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5.16.2. binnenvisserij en viskweek 

Naar omvang is de beroepsvisserij in de binnenwateren van geringe betekenis. De hoge 
geldelijke opbrengsten van aal, baars en snoekbaars, soorten die groetendeels worden geëx
porteerd, maken deze tak van visserij toch belangrijk. De belangen van de beroepsvissers 
in de vangstgebieden van deze soorten verdienen de volle aandacht. Er zijn misschien 
mogelijkheden tot het rendabel kweken van enkele dure vissoorten, zoals aal. Vooralsnog 
zijn er echter geen aanwijzingen die hoge verwachtingen rechtvaardigen omtrent het op 
grote schaal kweken van consumptievis in Nederland. Het onderzoek gericht op het kwe
ken van vis in geloosd koelwater verdient enige steun. 

Het Nederlands landbouwbeleid is vooral wat de politiek-economische kant betreft onder
geschikt aan en ingepast in het EG-landbouwbeleid. Daarom zij tevens verwezen naar het 
landbouwhoofdstuk in het Europees programma van 0'66. 

(vastgesteld ALV- 31 13/14 nov. 1981) 
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HOOFDSTUK 6 

Gehandicaptenbeleid 

6.1. Inleiding. 

6.1.1. Aanzet tot beleid. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties dient voor 
de overheid het vertrekpunt te zijn voor haar beleid (ten aanzien van iedereen); voor wat 
de gehandicapten betreft wordt dit beleid toegespitst in de Verklaring van de Gehandi
capte Mens. 
Sinds 1977 wordt ook in ons land op rijksniveau getracht om meer aandacht te schenken 
aan de gehandicaptenproblematiek, hetgeen moet uitmonden in een gehandicaptenbeleid. 
D'66 meent dat in de periode 1981-1985 in ieder geval de uitgangspunten van dat beleid 
moeten worden geformuleerd. 

6.1.2. Uitgangspunten. 

- Onder een gehandicapte verstaan wij in het algemeen iemand die als gevolg van licha
melijke zintuigelijke of geestelijke oorzaken langdurig of blijvend beperkt is in zijn 
mogelijkheden om te functioneren en zich te ontplooien. Deze definitie dient slechts 
gezien te worden als aanzet om te komen tot een definitieve begripsomschrijving. 

- De mens behoort te worden aanvaard in zijn totaliteit, d.w.z. als persoonlijkheid met alle 
daarbij behorende eigenschappen en beperkingen. D'66 kiest dan ook voor een gehandi
captenbeleid waarin de mens centraal staat en niet de handicap. 

- Vele problemen waarmee gehandicapten te maken hebben, zijn in beginsel oplosbaar. 
Naast materiële verbeteringen, is echter ook de opstelling van de niet-gehandicapten 
van groot belang. De overheid moet een nieuwe visie ontwikkelen op het gehandicapten
beleid. Goed overleg tussen dienstverlenende organisaties, belangenorganisaties van ge
handicapten en de overheid zelf, is noodzakelijk voor een evenwichtig beleid. 

- Vanuit een integraal beleidskader moet het overheidsbeleid op de persoon zelf gericht 
worden, voorzieningen dienen derhalve te zijn afgestemd op de persoon zelf en niet op 
een collectief. Dit geldt ook voor gehandicapten. Integraal beleid betekent, dat dit zich 
richt op alle mensen, inclusief gehandicapten. Bij alle overheidsmaatregelen moet daar
mee dus rekening gehouden worden. 

- Gehandicapten hebben als elk ander het recht om zelf te bepalen hoe zij hun leven in
richten. Voorzover zij hiertoe zelf niet, of nog niet, in staat zijn, komt dit recht toe aan 
hun wettelijke vertegenwoordigers, primair de ouders. 

- Indien gekozen wordt voor (verder) verblijf van de gehandicapte thuis, dan dient er een 
beleid te zijn, dan wel te komen, dat het thuismilieu optimaal voor de ontwikkeling van 
alle betrokkenen, onder wie de gehandicapte, toerust (gezinsbegeleiding, praktische/ 
pedagogische thuishulp, oppascentrales, adequate dagopvang van het kind met een han
dicap). Wordt er gekozen voor verhuizing van de gehandicapte ("uithuisplaatsing") 
dan dient ook hiervoor de ruimte te zijn en dient er geen discrepantie te zijn in de kos
ten voor betrokkenen/ouders, al naar gelang de gehandicapte/het gehandicapte kind 
naar een "instituut" gaat (tehuis, inrichting, revalidatiecentrum) of naar een pleeggezin. 
Het kiezen voor een oplossing "thuis" of "elders" dient niet op voorhand te worden 
beïnvloed door de wijze van financiering van de betreffende voorziening ("elders" wordt 
gedekt door de AWBZ, thuishulp moet men zelf betalen, dus ... ). 
Een en ander wordt in de volgende paragrafen nader aangeduid. 
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6.1.3. Bestuurlijke aanpak. 

Momenteel komt het beleid tot stand langs een wirwar van regelingen, die soms samenhang 
vertonen, maar vaker als los zand aan elkaar hangen of elkaar tegenspreken. De minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is nu belast met de coördinatie van het gehandicap
tenbeleid, ambtelijk ondersteund door een Interdepartementale Stuurgroep. Op zijn 
gunstigst volgen de andere departementen, provincies en gemeenten het uitgestippelde 
beleid, maar uit de versnippering blijkt al dat van een integrale aanpak geen sprake is. 
Daarom bepleit D'66 het volgende: 

a. Aangezien niet alle sectoren van het gehandicaptenbeleid in één departement kunnen 
worden ondergebracht, achten wij de vervanging van een staatssecretaris door een 
Minister een versterking van de positie van degene die het beleid moet coördineren. 
Niettemin geven wij terwille van de zuiverheid van de probleemstelling de voorkeur 
aan de coördinatie te leggen bij de minister die Emancipatiezaken in zijn/haar porte
feuille heeft, i.p.v. bij de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

b. Decentralisatie van zoveel mogelijk aspecten van het beleid naar de lagere overheid, 
waarbij wij om praktische redenen kiezen voor de provinciale bestuurslaag. Het accent 
moet komen bij de Provinciale Overlegorganen Zwakzinnigenzorg (POZ) en Provinciale 
Overlegorganen Revalidatie (POR). Deze organen moeten op provinciaal niveau het 
gehele gehandicaptenbeleid coördineren en controleren, terwijl zij op hun beurt worden 
gecontroleerd door Provinciale Staten. De samenstelling moet waarborgen dat alle 
bij het gehandicaptenbeleid betrokkenen voldoende vertegenwoordigd zijn. 

c. Er dient op wettelijke grondslag een Nationale Raad Gehandicaptenbeleid te worden 
ingesteld. Deze raad moet een afspiegeling zijn van de aandachtsvelden waarop het 
gehandicaptenbeleid zich moet richten. Naast de gebruikelijke bevoegdheden van der
gelijke regeringsraden moet dèze Raad ook ongevraagd adviezen kunnen geven, gebruik
makend van een eigen studiebureau. De adviezen van een Nationale Raad Gehandicap
ten beleid dienen openbaar te zijn. 

d. Bij het sociaal-econonmisch overleg tussen de sociale partners en de overheid moeten 
vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties betrokken worden. Zo wil D'66 
dat er in de S.E.R. één kroonlid wordt benoemd dat in staat is de problematiek van de 
gehandicapten te verwoorden. 

e. Op gemeentelijk niveau dient een functionaris belast te worden met voorlichting en ver
wijzing inzake de problematiek van de gehandicapten. 

f. Het bestaansrecht van gehandicaptenorganisaties dient ook financieel veilig gesteld 
te worden. Met name voor kadertraining en instandhouding van de bureaus moeten de 
nodige middelen beschikbaar komen. 

g. Er moet eenheid komen in het subsidiebeleid, zodat de financiering op evenwichtige 
wijze plaatsvindt. De overheid dient hiervoor in samenspraak met de gehandicaptenor
ganisaties criteria te ontwikkelen, en deze aan de betrokkenen bekend te maken. 

h. Aan het particulier initiatief dienen hoge eisen van democratisering te worden gesteld 
en wel zodanig dat in elk geval de gehandicapten zelf, of, in het geval van die geestelijk 
gehandicapten, die daar niet toe in staat zijn, hun ouders of verzorgers invloed hebben. 

i. Een nadere regeling van de rechtspositie van de meerderjarige gehandicapte dient, uit 
respect voor de persoon van de gehandicapte, met grote omzichtigheid te geschieden. 
Uitgangspunt dient hierbij te zijn, het recht op maatschappelijke bewegingsruimte voor 
de betrokken gehandicapte. Dit dient tot uitdrukking te komen in zowel de materiële 
sfeer als de immateriële, meer persoonlijke sfeer. Wat de eerstegenoemde sfeer betreft 
kan de figuur van de onderbewindstelling, wat de laatstgenoemde betreft die van een 
in te voeren "mentorschap" volgens D'66 goede diensten bewijzen. 
Indien toepassing van een of meer van deze rechtsfiguren nodig blijkt, moeten de aan 
te wijzen bewindvoerder en/ of mentor personen zijn, in wie de betrokken gehandicapte 
vertrouwen stelt. De voorkeur zal daarom vaak uit moeten gaan naar een ouder of, een 
ander nauw betrokken familielid. 
D'66 acht het voorts ongewenst dat personen met bindingen aan de verblijfsvoorziening 
waarin de gehandicapte verblijft, als bewindvoerder en/ of mentor optreden. De rechts
positie van gehandicapten behoeft volgens D'66 tevens een betere regeling op het punt 

93 



van de rechtsbescherming in de sfeer van het gebruik van diverse maatschappelijke voor
zieningen. Men denke hierbij met name aan het ontbreken van een klachtrecht zoals 
bepleit wordt in het patiënten/cliëntenrecht. Aan dit punt moet bij een totstand te ko
men regeling de nodige aandacht worden besteed. 

j. De POZ moet bekostigd worden vanuit een Rijksbijdrageregeling POZ, zoals dat ook 
bij de POR gebeurt. Een nieuwe samenwerking tussen beide overlegorganen moet ge
garandeerd worden. 

6.2. Sociaal-Economische aspecten. 

6.2.1. Maatschappelijke activiteit. 

6.2.1.1. 

De gehandicapten maken zich grote zorgen over hun toekomstige mogelijkheden om de 
traditionele maatschappelijke activiteit arbeid te ontplooien. Door de automatisering 
vindt een verschuiving van werkgelegenheid plaats in functies die nu veelal door gehandi
capten worden vervuld. Bij het werkgelegenheidsbeleid moet bijvoorbeeld ook in een auto
matiseringswetgeving gezorgd worden voor extra bescherming van de gehandicapten. 
Dit neemt niet weg dat mensen in de toekomst ook buiten het arbeidsproces actief moeten 
kunnen zijn. Ook voor gehandicapten ligt hier een belangrijk terrein braak waarop zij 
maatschappelijk actief kunnen zijn. 
In de algemene en speciale beroepsopleidingen zal aan deze ontwikkeling meer aandacht 
moeten worden besteed. Bij heroriëntatie van het beroepsleven is goede voorlichting 
aan gehandicapten nodig (automatisering kan ook nieuwe hulpmiddelen verschaffen), 
terwijl een goede voorlichting aan niet-gehandicapten evenzeer van groot belang is. Deze 
zijn immers nauwelijks op de hoogte van de plaatsingsmogelijkheden van gehandicapten. 

6.2.1.2. 

D'66 pleit voor het per provincie of per regio instellen van een zgn. functieconsulent. 
Deze krijgt tot taak het met elkaar in contact brengen van mensen die partieel betaald 
of onbetaald actief willen zijn en degenen die aan die partiële activiteit behoefte hebben. 
Zo kunnen ook mensen die bijvoorbeeld onder de WAO vallen nog dagdelen actief beste
den. 

6.2.1.3. 

Gehandicapten staan dikwijls voor uitgaven die buiten het gemiddelde huishoudboekje 
vallen, moeilijk te administreren zijn, en daardoor bijvoorbeeld voor de fiscus moeilijk 
zichtbaar te maken zijn. Wij willen bevorderen dat voor gehandicapten die permanent 
dergelijke extra kosten maken, financiële compensaties mogelijk gemaakt worden. 

6.2.1.4. 

De Plaatsingswet Mindervaliden moet qua naam. gewijzigd worden in de Wet tot Bevorde
ring van de Werkgelegenheid voor Gehandicapte Mensen, hierna te noemen WBWGM. 
De wet is een goed uitgangspunt om meer gehandicapten in het bedrijfsleven op te nemen. 
Het wijzigen van de plaatsingsnorm van 2% in 5% kan daartoe bevorderend zijn, hoewel 
D'66 waarschuwt voor het economisch afwegingsproces dat hierdoor kan ontstaan. Boven
dien werkt dwang niet bevorderlijk op een betere acceptatie van gehandicapten. Wij zien 
dit, daarom als een tijdelijke maatregel. Verder bepleiten wij dat in deze wet het volgende 
geregeld wordt: 

1. Een goede definitie van "gehandicapt" moet ons inziens worden gevonden via de weg 
van nadere uitleg, die leidt tot een zorgvuldig opgebouwde jurisprudentie. Het verdient 
aanbeveling het begrip arbeidsongeschiktheid te herwaarderen. Er moet een nauw ver
band gelegd worden tussen iemands mogelijkheden en te vervullen functie. Arbeids
ongeschiktheid bestaat dan slechts t.a.v. bepaalde functies. Als beleidsbepalend orgaan 
wordt het GAB aangewezen, dat verplicht wordt om een onderzoeksteam te formeren 
waarin de gehandicapten vertegenwoordigd zijn. 

b. Plaatsingsmogelijkheden bij bedrijven en overheid moeten onderzocht en toetsbaar 
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gemaakt worden. Bedrijven en overheid moeten functieomschrijvingen gaan maken 
en deze bij het GAB deponeren. Zo kan worden bezien of een gehandicapte voor een 
functie in aanmerking komt, en kan beoordeeld worden of de functie door aanpassing 
alsnog toegankelijk kan worden gemaakt. Financiering van dergelijke aanpassingen moet 
geschieden vanuit de voorzieningensectoL 

c. Gehandicapten, die willen solliciteren naar een functie, dienen dat via het GAB te 
kunnen doen. Het GAB zal daarbij bevoegd moeten zijn om te beoordelen of de betrok
ken gehandicapte aan de functie-eisen voldoet en om vast te stellen welke voorzieningen 
(op kosten van de voorzieningsfondsen) door de werkgever dienen te worden getroffen. 
Bij conflict hierover moet beroep op de burgelijke rechter open staan. 

d. Net als ieder ander moet een gehandicapte kunnen worden ontslagen, en heeft een ge
handicapte daarbij dezelfde waarborgen. 

e. De Loondispensatiewet moet worden ingetrokken, en de eventuele loonsuppletie voor 
gehandicapte werknemers aan werkgevers moet via de WBWGM geregeld worden. De 
werknemer kan dan zelf het wettelijk minimumloon ontvangen, terwijl het voor de 
werkgever redelijk kan zijn gezien de beschikbare arbeidspotentie, dat hij een mindere 
beloning toekent. Via een overbrugging kan dan gestimuleerd worden, dat de gehandi
capte toch in dienst genomen wordt. Daarnaast kan het nodig zijn de gehandicapte 
via een gewenningsproces in de arbeid te betrekken. De beloning daarvan dient niet 
via de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die weer een etiket oplevert, maar via de 
WBWGM geregeld te worden. Ook loonsuppleties vanuit de AAW en WAO dienen 
voortaan via de WBWGM te geschieden. 

6.2.1.5. 

Lonen WSW en uitkeringen AAW, ABW etc. moeten rechtstreeks ter beschikking van de 
gehandicapte of diens bewindsvoerder komen. Dit geldt te meer als het gaat om een in
komen uit arbeid. De automatische inhouding op deze inkomsten van bijvoorbeeld de 
verpleegkosten moet, bij wet, onmogelijk gemaakt worden. 

6.2.2. De Wet Sociale Werkvoorziening. 

6.2.2.1. 

Uitgangspunt is een individuele aanpak gericht op integratie van de gehandicapte als 
werknemer in het bedrijfsleven of bij de overheid. Volgens D'66 moet de WSW geherstruc
tureerd worden, aangezien de huidige opzet heeft geleid tot dubbelsporigheid. De nadruk 
dient te liggen op de mens en niet op de produktie. 
Enerzijds willen de Centra voor Sociale Werkvoorzieningen een echt bedrijf zijn, met 
economische maatstaven, anderzijds willen ze een welzijnsbevorderende instantie door 
middel van revalidatie zijn. Uit onze economie zijn ze moeilijk weg te denken omdat de 
verrichte werkzaamheden in het vrije bedrijf niet of nauwelijks meer verricht of betaald 
kunnen worden. D'66 erkent dit en pleit dan ook voor verzelfstandiging van deze voor
zieningen. 
De bedrijven kunnen als doorgangsvorm naar het vrije bedrijf dienen en als opvangcentrum 
voor hen die niet kunnen doorstromen. (Nadrukkelijk dient daarbij in de werkteams 
een scheiding te worden gehanteerd tussen geestelijk en anderzins gehandicapten). Ook 
kan dit uitstekend aansluiten op de beroepsopleidingen voor gehandicapten. 

6.2.2.2. 

Momenteel wordt een Sociale Werkvoorziening veelal bestuurd door een directie die be
paalt wat het politieke bestuur moet beslissen. Het politieke bestuur, samengesteld vanuit 
de Gemeenteraad staat te ver van de praktijk. Bovendien ontstaan vele werkvoorziening
schappen op basis van Gemeenschappelijke Regelingen (tussen gemeenten), die het bestuur 
nog verder van de basis brengen. Ook hier leidt dit tot ernstige conflicten. D'66 wil de be
stuurlijke verantwoordelijkheid leggen op provinciaal niveau en denkt daarbij aan provin
ciale of regionale bestuurscommissies van multidisciplinaire samenstelling, hetgeen be
tekent dat daarin ook de gehandicaptenorganisaties vertegenwoordigd zijn. De politieke 
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controle wordt uitgeoefend door het provinciaal bestuur. De nieuwe bedrijfsstructuur 
dient door binnenprovinciale decentralisatie tot beter functioneren te worden gebracht. 
WSW-ers die in woonvannen verblijven moeten hun WSW-loon zelf ontvangen om ver
volgens zelf de woonkosten te kunnen betalen. 

6.2.3. Sociale Zekerheid. 

6.2.3.1. 

Hier wordt verwezen naar Hoofdstuk I (Sociaal-Economisch Beleid) van dit Beleidspro
gramma, met dien verstande dat hier wordt opgemerkt dat de aldaar behandelde ene enkele 
loondervingsverzekering naast een inkomenskant ook een voorzieningenkant zal kennen. 
Dit laatste 0.1. ten behoeve van de gehandicapten. 

6.2.3.2. 

De herstructurering van de sociale wetgeving (zie Hfdst. I) dient tevens in te houden dat 
er één keuringsdienst ontstaat, zodat gehandicapten niet meerdere malen voor dezelfde 
handicap behoeven te worden gekeurd. Ambtenaren, belast met het verstrekken van voor
zieningen aan gehandicapten, moeten zaken zelf kunnen afdoen, zodra eenmaal vaststaat 
dat de betreffende gehandicapte recht heeft op de voorziening. Voorts dient onderzocht 
te worden op welke wijze procedures voor het verstrekken van voorzieningen versneld 
kunnen worden. 

6.2.3.3. 

Het criterium "arbeidsongeschikt" werkt stigmatiserend, vandaar dat D'66 als mogelijk 
alternatief voorstelt "niet in staat zijn een inkomen uit arbeid te verwerven", dit gekop
peld aan de Loondervingswet (zie Hdst. I). Zodra de betrokkene zelf gaat verdienen, daalt 
de uitkering uit die wet naar rato, echter zonder dat het recht op de uitkering verloren 
gaat. Aldus ontstaat voor de gehandicapte een keuze. 

6.2.3.4. 

Indien ouders van een gehandicapt kind willen dat dit kind niet in een tehuis of andere 
instelling voor dag- en nachtopvang woont en opgroeit, maar thuis blijft of naar een pleeg
gezin gaat, moeten de kosten daarvan zoveel mogelijk op dezelfde voet als bij de "geïn
stitutionaliseerde" opvang door de gemeenschap worden gedragen (bijvoorbeeld via de 
AWBZ). 

6.3. Ruimtelijke Inrichting en Huisvesting. 

6.3 .1. Toegankelijkheid. 

Eén van de basisvoorwaarden voor het volwaardig en zelfstandig aan het maatschappelijk 
leven deelnemen door gehandicapten, is een voor ieder toegankelijke samenleving, toegan
kelijke gebouwen, begaanbare straten, bereikbare woongebieden. 
D'66 vindt dus dat een duidelijke mentaliteitsverandering in de samenleving nodig is. 

Van projecten waar de overheid (via subsidies) bij betrokken is moet geëist worden dat ze 
ook voor gehandicapten goed toegankelijk en bruikbaar zijn. Bovendien moet een stelsel
matige controle op de naleving van deze wet plaatsvinden. 
Bij het toegankelijk maken van de samenleving moet rekening gehouden worden met de 
verscheidenheid van handicap. Er dienen jaarlijks budgetten voor de aanpassing van be
staande objecten opgenomen te worden in de begrotingen van zowel de rijks- als van de 
provinciale- en gemeentelijke overheden. Reservering van gelden in het kader van de werk
gelegenheidsverruimende maatregelen zou een belangrijke bijdrage zijn in de loonkosten 
van aanpassingsprojecten. 
In iedere plaats of regio moet een officiële vaste commissie bestaan die tot taak heeft 
een beleidsplan ter bevordering van de toegankelijkheid op te stellen. Deze commissie 
moet bestaan uit vertegenwoordigers van overheid, gehandicapten en dienstverleners. 
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6.3.2. Verkeer en Vervoer. 

Ten behoeve van het gebruik door gehandicapten moeten alle vervoers- en wegenaanleg
plannen worden beoordeeld op aspecten van toegankelijkheid volgens richtlijnen van de 
overheid. Er dient een wettelijke regeling te komen voor de volgende veiligheidsvoorzie
ningen: 

- speciale waarschuwingsborden en signalen; 
- een signaal voor gehandicapten om andere verkeersdeelnemers te melden dat men hulp 

nodig heeft. · 

6.3.3. Huisvesting. 

Zo veel mogelijk nieuw te bouwen woningen moeten in principe bruikbaar zijn voor ge
handicapten. Ook bij stadsvernieuwing en renovatie zal hiermee terdege rekening gehouden 
moeten worden. In de "Beschikking Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten" moeten 
bepalingen worden opgenomen die financiering van het bouwen op voorraad van aanpas
bare woningen regelen. De uitvoering van genoemde beschikking laat in de praktijk veel 
te wensen over. De procedure zullen dan ook korter en eenvoudiger hanteerbaar gemaakt 
moeten worden. 

Om zelfstandig wonen van gehandicapten te bevorderen moet er een zo continu mogelijke 
vorm van daarvoor noodzakelijke hulp en begeleiding worden gerealiseerd. De overheid 
zal moeten waarborgen dat in collectieve woonvormen voor gehandicapten het leefmilieu 
primair door henzelf of hun wettelijke vertegenwoordigers wordt bepaald. De situering 
van woonvoorzieningen voor gehandicapten moet zo goed mogelijk maatschappelijk 
geïntegreerd geschieden en op evenwichtige wijze worden verspreid tussen de woonvoor
zieningen voor niet-gehandicapten. De planning van het totaal aan woonvoorzieningen 
dient op alle bestuurlijke niveaus te worden gecoördineerd. 

6.4. Sociaal-Culturele aspecten. 

6.4.1. Sociaal Cultureel leven. 

6.4.1.1. 

Veel gehandicapten komen momenteel onvoldoende toe aan aandacht voor de kwaliteit 
van hun bestaan. D'66 meent, dat de kwaliteit van het bestaan mede afhangt van de mate 
waarin mensen mondig, weerbaar en onafhankelijk zijn (geworden). Om die onafhankelijk
heid te stimuleren moeten gehandicapten zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen aan al
gemene culturele activiteiten. Sociaal-culturele centra moeten daarom voldoende zijn 
aangepast aan gebruik door gehandicapten. 

6.4.1.2. 

Gemeentelijke welzijnsplannen moeten aangeven op welke manier voorzieningen worden 
getroffen, opdat gehandicapten aan algemene activiteiten in het kader van het sociaal
culturele werk kunnen deelnemen. Daarbij moet gestimuleerd worden dat op plaatselijk 
niveau meer sociaal-culturele activiteiten worden ontplooid voor en door gehandicapte 
mensen. Er zouden meer financiële mogelijkheden moeten komen voor voorlichting 
ten behoeve over activiteiten. 

6.4.2. Sport. 

6.4.2.1. 

Sport verenigt bewegings-, ontspannings- wedstrijd- en sociale elementen in zich. Vooral 
het eerste aspect is voor gehandicapten van groot belang bij het leren overwinnen van ob
stakels en dus vergroten van de eigen zekerheid. 
De Federatie Sport-Gehandicapten (F.S.G.) zal voorshands de gehandicaptensport moeten 
coördineren. 
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6.4.2.2. 

De gehandicaptensport moet in de Provinciale Sportraden vertegenwoordigd zijn. De fi
nanciering van gehandicaptensport moet zo mogelijk geschieden vanuit een Rijksbijdrags
regeling, waarvan de uitvoering in handen is van de Provinciale Sportraden. 

6.4.2.3. 

Er moet coördinatie komen in het wetenschappelijk onderzoek gericht op gehandicapten
sport, waardoor de gehandicaptensport in al zijn facetten bestudeerd kan worden. Ook 
zal de mogelijkheid moeten worden onderzocht om tot beroepsopleidingen en kader
trainingen gehandicaptensport te komen. De aspecten van gehandicaptensport dienen 
ook, in de algemene sportopleiding aandacht te krijgen. 

6.4.3. Recreatie. 

6.4.3.1. 

Nederland kent te weinig goed aangepaste dag- en verblijfsrecreatie voorzieningen. Be
staande subsidiemogelijkheden moeten uitgebreid worden voor het aanpassen van (be
staande) voorzieningen. 

6.4.3.2. 

Alle gehandicapten die voor hun vakantie op speciale hulp of voorzieningen zijn aange
wezen, moeten in principe een toeslag op de vakantieuitkering kunnen krijgen. Aan mensen 
die in een verpleeghuis verblijven moeten betere recreatiemogelijkheden geboden worden. 
Daartoe moet het recreatiebudget in het verpleegtarief worden aangepast. 

6.4.4. Relaties. 

Er dient meer aandacht te komen voor relaties en sexualiteit van gehandicapten, met 
name: 

-in de voorzieningensfeer, bijvoorbeeld kamers voor paren met voldoende privacy; 
- in de opleiding (en nascholing) voor verzorgende beroepen,swaarbij gedacht wordt 

aan hoe de hulpverlener daadwerkelijk ernstig gehandicapten bij hun sexuele beleving 
kan helpen; 

- door het stimuleren van voorlichting aan het publiek via de media; 
- door het bevorderen van subsidiemogelijkheden voor organisaties op dit gebied. 

6.4.5. Onderwijs. 

6.4.5.1. 

Het onderwijs is een onderdeel van de opvoeding, waarop ieder (ook ieder gehandicapt) 
kind recht heeft. Separatie van gehandicapten uit het gewone onderwijs moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen. 
Zie verder Hoofdstuk 8 van dit programma. 

6.5. Maatschappelijke dienstverlening. 

6.5.1. 

Het veld van de maatschappelijke dienstverlening omvat een groot aantal instellingen en 
voorzieningen, waarbij sprake is van een veelheid van gelijksoortige activiteiten. Hierdoor 
ontstaan overlappingen maar ook leemten. Ordening is daarom noodzakelijk met als 
uitgangspunt, dat waar sprake is van algemeen beleid t.a.v. de gehele bevolking, aparte 
("categorale") dienstverlening aan gehandicapten, niet gewenst is. Een categorale specia
listische dienstverlening blijft uiteraard noodzakelijk, enerzijds ter bewaking van het al
gemene beleid, en anderzijds ter bevordering van noodzakelijke specifieke voorzieningen 
voor de gehandicapten. De verhouding tussen de algemene en de categorale voorzieningen 
behoeft op korte termijn bijzondere aandacht, om tot een evenwichtige opbouw te kunnen 
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komen. De ordening is tevens noodzakelijk om de voorzieningen zowel intern als t.o.v. 
elkaar democratischer te maken. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn decentralisatie en 
kleinschaligheid. Ook een daarop afgestemd subsidiebeleid is van belang om dit demo
cratiseringsproces op gang te brengen. 

6.5.2. 

Extramurale en intramurale voorzieningen moeten goed op elkaar aansluiten, waar nodig 
moet de verhouding worden bijgesteld. Met name is dit het geval waar de mogelijkheid 
bestaat gehandicapten in hun eigen leefomgeving te laten functioneren. Soms zullen 
aanpassingen in het voorzieningenniveau van de wijk of in de woonsituatie nodig zijn. 

6.5.3. 

De informatie en adviesvoorziening t.b.v. gehandicapten moet worden uitgebouwd en 
verbeterd, waarbij gedacht wordt aan het creëren van een aantal vaste informatieplaat
sen bij de algemene maatschappelijke advies- en informatie-instellingen. 

6.5.4. 

Vroegtijdige onderkenning (V.T.O.) van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen dient ge
paard te gaan met een vroegtijdige en vervolgens continue begeleiding van de desbetref
fende kinderen en hun leefsystemen. In aansluiting op het bepleite netwerk van VTO
structuren dient derhalve een netwerk van op elkaar afgestemde algemene en specifieke 
begeleidingsstructuren te worden ontwikkeld, dat tegemoetkomt aan de begeleidings
behoeften van betrokkenen. Wegens onvoldoende toerusting van gezinnen met een gehan
dicapte, dient binnen dit netwerk voor thuishulp en andere vormen van gezinsbegeleiding 
een belangrijke plaats te worden ingeruimd. In het verlengde hiervan ligt het voor de hand 
dat de sinds enkele jaren door particuliere fondsen gefinancierde projecten "gezinsbege
leiding" na evaluatie door een meer structurele gemeenschapsfinanciering van overheids
wege dient te worden gevolgd. Laatstbedoeld beleid dient hand in hand te gaan met moge
lijke beperking van kosten in de intramurale sfeer. 

(vastgesteld ALV-31 13/14 nov. 1981) 

In het najaar van 1982 zal deALVeen onderdeel 
"Ouderen" vaststellen. 
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HOOFDSTUK 7 

Volksgezondheid 

7,1, 

Gezondheid als keuze, 

Gezondheidszorg is de zorg tot wel bevinden en tot optimale geestelijke en lichame
lijke ontplooiing van de mens, Gezondheidszorg moet dus meer zijn dan bestrijding 
van ziekten, ze heeft tot doel het voorkómen van ziekten en daarnaast het bevorderen, 
handhaven of herkrijgen van gezondheid. 
Positief en negatief menselijk gedrag kan echter nooit los gezien worden van z'n 
maatschappelijke context, Gewoonten en gedragingen, ook riskante, ontstaan niet 
zomaar, 
Bij voor gezondheid riskant gedrag denken we aan de ene kant aan individuele ge
woonten van mensen: te veel roken, eten en snoepen, te weinig lichaamsbeweging, 
te dwangmatig werken, te snel naar medicijnen grijpen. Aan de andere kant speelt 
ook het collectieve gedrag een belangrijke rol: milieuvervuiling, verkeersongevallen. 
D'66-grondslag is, dat het individu zelf moet kiezen en dus ook moet kUnnen kiezen; 
we moeten zêlf richting geven aan onze ontplooiing, onze menswording, ons gedrag. 
Dit inzicht wordt in de huidige gezondheidszorg te zeer verwaarloosd, Alleen de 
mens kan uiteindelijk bepalen wat "gezondheid" voor hem inhoudt, · 
In dit licht zou de taak van de medische hulpverlener minder gericht moeten zijn 
op het nemen van beslissingen en meer op het adviseren en het concretiseren van 
door mensen zelf genomen beslissingen. Om dit te bereiken is een leer- en op
voedingsproces nodig, een proces dat zich richt op de hulpverlener ên op alle mensen. 
Organisatorisch dient onderscheid gemaakt te worden tussen professionele en niet
professionele gezondheidszorg, Deze laatste is de zorg die de mens in zijn eigen 
milieu tot stand brengt, zonder een beroep te doen op professionele hulpverleners. 
Belang en mogelijkheden van de niet-professionele gezondheidszorg zullen kunnen 
toenemen als de hulpverlener-van-beroep zich er in zijn gedrag tegenover de 
hulpvrager op richt, deze de eerste verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid 
zelf weer in handen te geven, 
Niet alleen van de samenleving, ook van de professionele hulpverleners wordt dus 
een mentaliteitsverandering gevraagd. 
Het stimuleren van zelfzorg en mantelzorg met ondersteuning door vrijwilligers 
zou het uitgangspunt van het professioneel handelen moeten zijn, 
De professionele hulpverlening kan inzicht geven in gezondheid, verstoring van 
gezondheid en eigen herstelmogelijkheden; zij kan de mens leren z'n eigen moge
lijkheden te benutten en vragen om hulp eerst te richten op de mogelijkheden in de 
eigen omgeving; zij zal verder informatie moeten geven over wat voor hulp zij kan 
geven, Langs deze weg zal de vraag naar professionele zorg kunnen afnemen, Het 
gaat er daarbij om de deskundigheid van de hulpverlener te laten aansluiten bij de 
werkelijke behoeften van de pati!lnt, met behoud van het zelfverzorgingsbeginsel. 
Dit beginsel gaat uit van de eigen mogelijkheden van de mens in zijn eigen gene
zingsproces. Professionele hulpverlening die goed aansluit bij de mogelijkheden 
van de hulpvrager dienen we te vinden op het niveau van de eerste lijn, Deze eerste
lijnszorg is het meest geschikt óm de zelfverzorging tot haar recht te doen komen. 

D166 staat een democratisering van de gezondheidszorg voor ogen. 
In iedere hulpverleningssituatie bestaat uiteraard een afhankelijkheid van de hulp
vrager, die berust op de technische kennis en ervaring van de deskundige - de 
hulpver lener, 
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Onder democratisering in deze situatie dient verstaan te worden, dat de hulpgever 
deze afhankelijkheid niet misbruikt en dat de hulpvrager ondersteund wordt in 
haar/zijn zelfbeschikkingsrecht. 
Democratisering van de gezondheidszorg biedt ons een toekomstperspectief met 
als elementen: beroep op de eigen krachten en waarden van de mens; bewuste 
patHlnten; wisselwerking en wederzijdse stimulansen tussen hulpverlener en 
patiënt; openheid en openbaarheid; gedemocratiseerde besluitvormingsprocessen; 
bevrijding van de gezondheidszorg uit het medisch isolement; integratie in het 
totale welzijnspakket (inclusief de productieve sector); verruiming van medische 
naar psycho-sociale hulp; patiëntenrecht; enz .. 
Het is in dit perspectief dat D'66 streeft naar: gezondheid als keuze. 

7. 2. 

Preventie/Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. 

In onze visie is preventie: het bevorderen van de mogelijkheden om lichamelijk, 
psychisch en sociaal zo gezond mogelijk door het leven te kunnen (blijven) gaan, 
minimaal belast door verstorende afwijkingen of ziekten. 
Gezien het grote aantal factoren van uiteenlopende aard dat de gezondheid be
ïnvloedt, kan vooraf worden gesteld dat een preventief beleid het werkterrein 
van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te boven zal gaan. Af
stemming op, maar ook toetsing aan het beleid van andere departementen zal vaak 
noodzakelijk blijken; het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dient 
daarbij een stimulerende en soms coördinerende rol te vervullen. 
Zo dient er een nauwe samenwerking te zijn tussen eerste- en tweedelijns gezond
heidszorg en bedrijfsgeneeskundige diensten. Verantwoorde arbeidsomstandigheden 
spelen immers een belangrijke preventieve rol bij gezondheidsbescherming. 
Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) is een belangrijk middel om de be
staande, scheve machtsstructuur hulpverlener-patiënt te corrigeren. Daartoe 
dient deze GVO zo dicht mogelijk bij de bevolking, d.w.z. in de eerste lijn plaats 
te vinden; daarnaast dient GVO in direct contact van hulpverleners met andere 
echelons aandacht te krijgen. Dit vraagt: 
- een mentaliteitsverandering bij een aantal eerstelijnswerkers, van een medisch

technische naar een meer op de cliënt gerichte benadering (o.a. door middel van 
bijscholing); 

- herijking van de prioriteiten van eerstelijnswerkers; 
- aanpassing van het aantal eerstelijnswerkers aan de arbeidsintensievere aanpak; 
- werkbegeleiding gericht op GVO: verhoging van het GVO-niveau door onderzoek 

en documentatie. Preventie en GVO is alleen mogelijk bij voldoende wetenschap
pelijk (sociaal en psychologisch)· onderzoek. Dit dient dan ook te worden gesti
muleerd. 

7. 3. 

Management van de gezondheidszorg. 

De door ons voorgestane democratisering van de gezondheidszorg vraagt om partici
patief management; dat geldt voor alle bestuursniveaus. Bij participatief manage
ment denken we aan een organisatie "van onderaf"; d.w.z. gebruikers en werkers 
hebben deel aan het stuurproces in de hele organisatie. 
Om het zover te brengen zullen we de diverse organisaties moeten omvormen tot 
een open systeem: organisaties blijken op den duur alleen maar levensvatbaar, als 
ze tegemoet komen aan in de maatschappij bestaande behoeften; zodra een organi
satie niet meer aan haar doelstellingen kan of hoeft te voldoen, dient ze te verdwijnen 
en geen andere invulling te zoeken, die onnodige behoeften kweekt. 
Een volledige gelijkstelling tussen openbare en identiteitsgebonden voorzieningen 
dient daarom plaats te vinden. Dat geldt zowel voor de interne structuur ervan, 
als voor de beslissingen over de planning van het totale voorzieningenpakket. 
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0'66 meent dat aan het bovenstaande het beste vorm kan worden gegeven door 
regionalisering en decentralisering van de planvorming. Regionalisering is het 
tot stand brengen van de kleinste, organisatorisch volledig geïntegreerde eenheid; 
er wordt m, a.w. gezocht naar de grootste gemene deler van al die voorzieningen, 
die op de verschillende niveaus noodzakelijk zijn. Het gebied dat door deze eenheid 
bestreken wordt, is een regio: het verzorgingsgebied met een bevolkingsomvang die 
een geihtegreerd totaalpakket van voorzieningen, inclusief topzorg en alle niveaus 
van onderwijs, mogelijk maakt, 
Op grond van ervaringen die zowel in de Westerse wereld als in ontwikkelingslanden 
zijn opgedaan, wordt zo'n regio momenteel omschreven als een gebied met 1-3 
miljoen inwoners. Binnen iedere regio is een pyramidevormige structuur van 
echelons aanwezig, die kunnen worden omschreven als het locale, regionale en 
supraregionale niveau. Voor het welslagen van de regionalisering is een goede 
functieverdeling en samenwerking tussen de echelons van even groot belang als die 
binnen één en hetzelfde echelon. 
Een stelsel van regionale budgettering, waarbij in een regio (binnen nader te stel
len grenzen) kan worden beslist welke projecten met de beschikbare middelen wor
den gefinancierd, sluit hierop aan. Bij de planning van de gezondheidszorg (af
weging van prioriteiten en kwaliteitsbewaking) is een grotere inspraak van de bur
gers noodzakelijk. Deze inspraak kan in de eerste plaats worden bewerkstelligd 
via de politiek gekozen organen als provinciale staten en gemeenteraden. 
Bovendien dient de consument vertegenwoordigd te zijn in de daartoe gelligende 
organen en instellingen. 
Bij regionalisering dient ernaar gestreefd te worden dat: 
- integratie van de onderscheiden soorten zorg tot stand komt; 
- concurrentie tussen de diverse verzorgingaorganen wordt voorkomen. 
Dit kan worden bereikt door de bestuurlijke autonomie per orgaan/instelling te 
doorbreken en de verantwoordelijkheid voor een stuk gezondheidszorg in plaats 
van aan één enkel orgaan of instelling (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) te verlenen 
aan een democratisch gecontroleerde bestuurslaag, 
Daarbij moet voor de tweedelijns voorzieningen in het tweede en derde echelon m. n. 
aan de provincie gedacht worden, terwijl de planningstaken voor de eerste lijn, 
in de eerste echelon, bij de gemeenten kunnen worden gelegd. Ten aanzien van 
de tweede lijn bestaat het probleem dat met name wat betreft het supraregionale 
niveau soms de provinciegrenzen worden overschreden (zoals b.v. in de supra
regio Groningen, Friesland en Drenthe). 
Een samenwerking tussen provinciale gezondheidszorg commissies is in dergelijke 
situaties te verkiezen boven het toewijzen van alle bevoegdheden met betrekking 
tot dit niveau van de centrale overheid, omdat anders het principe van de regio
nalisering en decentralisering op onaanvaardbare wijze geweld zou worden aangedaan. 
Dit wil niet zeggen, dat D'66 niet voor bepaalde voorzieningen met name van cate
gorale aard en met betrekking tot onderwijs en research een landelijke planning 
nodig acht. 
Ook zal op rijksniveau de budgettering voor de gezondheidszorg en de evenwichtige 
verdeling over de provincies moeten plaatsvinden. De richtlijnen die bij de bud
getten aan de provincies worden gegeven, zullen steeds een bedreiging van de 
decentralisatie kunnen vormen. 
Deze richtlijnen dienen dan ook ter kennis van het parlement te worden gebracht, 
zodat democratische controle mogelijk is. 
Overheid en particulier initiatief gaan bij deze regionalisatie hand in hand. 
Globaal gesproken schept de overheid de voorwaarden voor een behoorlijke zorg, 
terwijl het particulier initiatief zorg draagt voor uitvoering binnen de door de 
overheid gestelde voorwaarden. 
Wil het particulier initiatief een behoorlijke zorg kunnen waarborgen, dan is een 
grotere beheersbaarheid van de nieuw te scheppen bestuurlijke organisatie nood
zakelijk, Dat brengt met zich mee, dat de vaak kunstmatig tegenstrijdige belangen 
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die binnen het particulier initiatief bestaan, worden opgeheven, Zulks vraagt om 
een harmonisering van de betrokkenheid die de werkers met de gezondheidszorg 
hebben. 
Wanneer zelfstandige beroepsbeoefenaren een dienstverband met de bestuurlijke 
eenheden aangaan, dan zal die noodzakelijke harmonisering voor een groot deel 
zijn bereikt; bovendien zullen dan financiële motieven geen overwegende rol meer 
spelen bij de vraag naar en het aanbod van bepaalde soorten zorg. 
Anderzijds zal de invloed van het particulier initiatief op de regionale besluitvorming 
via een "zware" adviescommissie moeten worden gewaarborgd. 
Zowel de werkers in een instelling, als de omgeving van de instelling dienen in.,
vloed te hebben op de wijze waarop het bestuur van de instelling wordt samenge
steld. Gedacht kan worden aan een open sollicitatie voor vrijkomende bestuurs
zetels, rekening houdend met voordrachten uit de ondernemingsraad. 
Binnen een orgaan of instelling moeten management, ondernemingsraad en profes
sionele staf samen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de zorg en 
voor het doelmatig functioneren van hulpverlening. Binnen instellingen dient er een 
instantie te komen, waarbij paW!nten/cliënten zich kunnen vervoegen voor infor
matie over onderzoek en behandeling, voor het geven van commentaar of voor het 
uiten van klachten. 
Het planbeleid binnen een regio dient mede een vestigingsbeleid voor de eerste
lijnszorg te omvatten. 

7.4. 

Geestelijke Gezondheidszorg. 

In de visie van D'66 dient het beleid t.a.v. de geestelijke gezondheidszorg te rusten 
op de volgende punten: 
- patiëntenrecht (zie par. 7. 9); 
- volle aandacht voor activiteiten aan de basis; 
- aandacht voor de eigen identiteit van de bestaande instellingen; 
- zakelijke onderlinge afstemming; functionele samenwerking waarbij de overheid 

indien nodig een voortrekkersrol speelt. 
Vergeleken bij de bestaande situatie zal er voor zo'n beleid nogal wat moeten wor
den omgebogen. Enkele knelpunten in de geestelijke gezondheidszorg, zoals deze 
zich nu in de praktijk voordoen, zijn: 
a. Onder de druk van modernistische ontwikkelingen dreigt de "ouderwetse" voor-

en nazorgtaak teloor te gaan. Juist in het huidige, gecompliceerde maatschap
pelijke bestel hebben de patH!nten die opgenomen zijn geweest extra aandacht nodig. 
Intensieve versterking van de contacten met de eerste lijn, kan aan dit moeilijke 
werk nieuwe dimensie geven. 
Mede dient hierbij gedacht te worden aan contacten buiten de gezondheidszorg 
zoals het (bedrijfs)maatschappelijk werk. 

b, De "oude" medische stand was in het algemeen wel op patiënten gericht en 
continu bereikbaar. Het alom gevoelde probleem van de steeds minder voor
komende 24-uurs bereikbaarheid dient te worden opgelost. 

c. Een speciaal knelpunt vormt op dit moment de geestelijke gezondheidszorg voor 
adolescenten (12-19 jarigen): een signaal van de grote innerlijke nood bij de 
jeugd, is het aantal gelukte en het nog grotere aantal niet-gelukte zelfmoorden. 
De jeugdgezondheidszorg dient algemeen tot het voortgezet onderwijs te worden 
uitgebreid. De jeugdwerkloosheid behoeft hierbij extra aandacht. Crisisopvang
centra, klinieken voor adolescenten en psychotherapeutische hulp voor deze 
groep zijn vaak met een lantaarntje te zoeken. 

d, Ook de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen laat zeer te wensen over. Ten 
aanzien van de geriatrie kunnen we opmerken, dat hier meer aan preventie kan 
worden gedaan. Onderzocht moet worden of geriatrische diensten niet binnen 
diensten voor geestelijke gezondheidszorg kunnen functioneren. 
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e, Een groot aantal andere mensen geraakt in de WW, de WWV en de WAO, Bedrijfs
verenigingen, artsen van het GAK en de GMD die met deze mensen worden gecon
fronteerd, zouden een betere koppeling naar goede psychohygU!nische begeleiding 
moeten maken, mede gezien de grote toename van deze gevallen. De opvang bij 
arbeidsongeschiktheid moet in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden 
(GGZ, GAK, GMD, arbeidsbemiddeling, enz.). Dit moet al tijdens de ziekte
wetperiode beginnen, wil een vicieuze cirkel van doffe ellende worden voorkomen. 

f. Binnen de geestelijke gezondheidszorg, met name de ambulante geestelijke ge
zondheidszorg, dient preventieve hulpverlening verder ontwikkeld te worden 
(bijv. GVO en consultatie). 

g. De ambulante geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg dienen beter 
op elkaar te worden afgestemd (bijv. door middel van consultatie e. d, ). 

7. 5.1. 

Eerstelijns gezondheidszorg. Algemeen. 

Eerste en tweede lijn zijn met de openbare gezondheidszorg de te onderscheiden 
subsystemen van de gezondheidszorg. Binnen het totale systeem zijn deze subsys
temen wederzijds afhankelijk en beihvloeden zij elkaar. In besluitvorming binnen 
en maatregelen van de eerste en tweede lijn, dient aan deze samenhang gestalte 
te worden gegeven. Hierbij moet worden voorkomen, dat de tweede lijn taken ver
vult die ook in de eerste lijn kunnen worden gedaan, 
In de eerste lijn moeten mogelijkheden worden geschapen voor voorlichtingsactivi
teiten: het bieden van inzicht in gezondheid en ziekte en het leren hanteren van eigen 
mogelijkheden zijn van groot belang voor het herstel van de zelfverzorging. Een 
discussie over de niet-erkende geneeswijzen en de erkenning ervan, moet in dit 
licht niet uit de weg worden gegaan, Een versterking van de eerste lijn moet begin
nen aan de basis, vanuit het "veld" gedacht: met een betere opleiding. Voor de 
beroepsopleiding tot huisarts, is een extra-murale opleiding in "het veld", die wat 
betreft faciliteiten gelijkwaardig is aan de specialistenopleidi;ngen, wenselijk. 
Ook de opleiding van andere eerstelijns werkers -maatschappelijk werkenden, wijk
verpleegkundigen - moet meer worden toegespitst op de (toekomstige) behoeften 
van de eerste lijn. 
Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn moeten worden gestimuleerd. Bij alle 
samenwerkingsvormen dient de hulpvrager een betere toegang tot de besluitvorming 
te hebben. 

7. 5,1.1. 

Vestigingsbeleid huisartsen. 

Een evenwichtige spreiding van huisartsen, rekening houdend met de vraag naar 
gezondheidszorg, is noodzakelijk. De spelregels voor een vestigingsbeleid dienen 
door de professie, de overheid en de burgers -zowel centraal als regionaal- te 
worden vastgesteld. 
D'66 meent dat een goed vestigingsbeleid tenminste aan de volgende voorwaarden 
moet voldoen: 
1, er dient een goede gereglementeerde waarnemingsregeling te zijn; 
2, goodwill betalingen dienen te worden afgebouwd c.q. afgeschaft; 
3. overname van onroerend goed dient zonder winstoogmerk als verkapte goodwill 

betaling, geregeld te worden; 
4, de noodzaak tot samenwerking dient een belangrijke rol te spelen. 

7. 5.1. 2. 

Tandheelkunde. 

Binnen de tandheelkunde verdient een preventief beleid de grootste prioriteit. 
Dit betekent: , 
- ruimere financiering van preventie, m.n. ook in de huistandartsenpraktijk; 
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- in de tandartsenopleiding meer aandacht voor preventieve en sociale tandheel
kunde, (m.n. voorlichting en relaties met andere hulpverleners in de tandheel
kunde); 

- prioriteit aan de georganiseerde jeugdtandverzorging. 
Een analyse van de benodigde hulpkrachten, zowel kwantitatief als in diversiteit, 
is dringend noodzakelijk. 
Het verdient aanbeveling de diversiteit van hulpkrachten niet te groot te maken 
(o.a. voor de duidelijkheid t.o.v. de patmnt). 
Gestreefd zou moeten worden naar één opleiding voor hulpkrachten met differen
tiaties, i.p.v. de bestaande diversiteit van al dan niet erkende opleidingen. 

7. 5.2. 

Tweedelijns gezondheidszorg. 

De tweedelijns gezondheidszorg heeft niet alleen tot taak de curatieve zorg over te 
nemen wanneer en zolang de eerste lijn daartoe niet in staat is. Zij dient tevens 
een consultatieve taak te vervullen voor de eerste lijn. In dit verband steunt D'66 
het experiment tot samenwerking tussen specialist en huisarts in een diagnostisch 
centrum. Bij verwijzing naar een specialist is een onderscheid tussen consultatieve
en behandelingswijze gewenst. Daarbij dient niet zozeer de tendens tot consultatieve 
verwijzing naar het tweede echelon beperkt te worden, maar wêl de tendens tot 
terugverwijzing voor behandeling in het eerste echelon versterkt te worden. Voor 
een goede aansluiting van de eerste lijn op de tweede lijn kan het nodig zijn om, 
met name op het platteland en in de grote steden, districtspoliklinieken en/of 
kleinere ziekenhuizen te handhaven of op te richten. 
In de tweedelijns gezondheidszorg is regionale samenwerking van het grootste belang 
(zie par. 7. 3. ), 
De toenemende ingewikkeldheid van de tweedelijns gezondheidszorg (infrastructuur, 
instrumentatie, teamwerk), draagt het risico in zich van een steeds onpersoonlijker 
wordende behandeling. Ook dreigt soms het onderzoek en de behandeling erger te 
worden dan de kwaal. Deze situatie vraagt om een voortdurende evaluatie van het 
maatschappelijk rendement van medisch handelen, m.a.w. eeneffectiviteits-en 
kwaliteitscontrole, diè zich niet uitsluitend beperkt tot medisch-technische aspecten. 
De ontwikkeling van daartoe geschikte toetsingssystemen dient mede door de overheid 
te worden gestimuleerd. 

7. 6. 

Geneesmiddelenvoorziening. 

Voor een doeltreffende geneesmiddelenvoorziening is een goed samenspel nodig 
van producenten, voorschrijvers, distributeurs en gebruikers. De overheid heeft 
daarbij een belangrijke, regulerende rol. 
Het toelatingsbeleid van geneesmiddelen berust op dit ogenblik op de pijlers veilig
heid en werkzaamheid van het middel. Uit het oogpunt van volksgezondheid en 
kostenbewaking is het gewenst dat naast de veiligheid en de werkzaamheid als derde 
maatstaf voor de toelating wordt gehanteerd, of het preparaat een wezenlijke ver
betering is t.a.v. de bestaande preparaten. 
Nieuwe geneesmiddelen dienen uitsluitend een voorlopige registratie te krijgen; 
op die manier kan een middel na enkele jaren praktijk nogmaals op zijn bijwer
kingen en doelmatigheid worden beoordeeld. 
De farmaceutische industrie is internationaal zeer vertakt. Sommige ongewenste 
situaties - m.n. wat betreft de prijsstelling - zijn daardoor moeilijk te corrigeren. 
Het is daarom gewenst, de overheid door aanpassing van het octrooi- en het merken
recht meer invloed te geven op de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen rede
lijke prijzen. Het is begrijpelijk dat de farmaceutische industrie door reclame 
te maken haar afzet probeert te bevorderen. Het is een taak van de overheid on
juiste en laakbare aanprijzingen die niets met het middel van doen hebben - zowel 
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naar de gebruiker als naar de voorschrijver toe -te voorkomen, d.w.z. te ver
bieden. 
De farmaceutische groothandel is bij haar inkoop van geneesmiddelen voornamelijk 
aangewezen op de farmaceutische industrie; zij is daardoor gebonden aan een be
paalde prijsstelling. Het verdient overweging een Rijksinkoopbureau voor genees
middelen in te stellen om inzake de prijsstelling sterker te staan tegenover de 
farmaceutische industrie. 
Door hun keuze bepalen de voorschrijvers van het geneesmiddel een groot deel van 
de kosten van de geneesmiddelenvoorziening. Die keuze wordt gemaakt op grond 
van allerlei niet-meetbare overwegingen. De huidige, vrijwel onbeperkte vrijheid 
bij het voorschrijven van geneesmiddelen dient te worden verminderd. 
De voorschrijver van het geneesmiddel is er als eerste verantwoordelijk voor dat 
de gebruiker/patiënt uitleg krijgt over doel en zin van de te geven behandeling. 
Alleen op die manier kan de gebruiker/patiënt werkelijk bij de therapie worden be
trokken. 
Het is noodzakelijk dat er vanuit de apotheek maatregelen worden getroffen, die 
het juiste gebruik van geneesmiddelen zullen bevorderen; dit kan enerzijds geschie
den door middel van bewaking van de receptuur, anderzijds door het verstrekken 
van schriftelijke gebruikersinformatie, 
Ter bevordering van een goede beroepsuitoefening dient er een systeem van inter
collegiale toetsing te worden ingevoerd, als eerste aanzet tot een toetsing waarbij 
inspraak van de consument en democratische controle mogelijk is. 
Het is noodzakelijk de belangen bij het voorschrijven van geneesmiddelen en de be
langen bij het afleveren ervan gescheiden te houden. Wij menen dat ziekenfondsen 
geen eigen voorzieningen moeten exploiteren en dat evenzo het instituut van de 
apotheekhoudende huisarts slechts in beperkte mate mag blijven bestaan. 
De rol van de apotheker bij het bewaken van de kosten van de geneesmiddelenvoor
zieningen dient te worden versterkt. Dit houdt o.a. in dat de apotheker een actieve 
rol zou dienen te spelen bij de voorlichting aan voorschrijvers van geneesmiddelen, 
zowel voor wat de therapeutische aspecten als de kostenaspecten von het voorschrij
ven betreft. 
Het beroepsinkomen van de apotheker dient niet uitsluitend af te hangen van de omzet 
van de apotheek. Het werken in loondienst dient niet te worden afgewezen. 
Er dient een wettelijk vestigingsbeleid te komen voor apothekers; bij zo'n beleid 
zou moeten worden gestreefd naar een compromis tussen een goede bereikbaarheid 
van de apotheek en de mogelijkheid van een goede beroepsuitoefening, een en ander 
in overleg met de gemeente. 
De drogist voorziet bij zelfmedicatie aantoonbaar in een behoefte. Er dienen waar
borgen te zijn dat de gebruiker, die geneesmiddelen betrekt van de drogist, een 
duidelijke en goede gebruiksaanwijzing krijgt. 

7. 7. 

Onderwijs en onderzoek, 

Op organisatorisch gebied zal het tot een betere integratie van de verschillende 
opleidingen in de gezondheidszorg moeten komen, zowel "horizontaal" (bijv. de 
verschillende HBO-opleidingen) als "verticaal" (LBO, MBO, HBO, universitair 
en postacademisch). 
Dit zou kunnen worden verwezenlijkt door een Raad voor de opleidingen in de gezond
heidszorg, waarin zitting zouden dienen te hebben: 
a. de belanghebbende ministeries (0 & W, Volksgezondheid en Milieuhygiëne, even

tueel ook CRM en Landbouw) ; 
b. de verschillende opleidingsinstituten (medische faculteiten, andere universitaire 

opleidingen in de gezondheidszorg, HBO- en MBO-opleidingen); 
c, de instellingen van gezondheidszorg; 
d. de beroepsgroeperingen; 
e. de consumenten van de gezondheidszorg en 
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f. studerenden. 
Deze raad zou een zwaarwegende adviestaak moeten krijgen bij de afstemming van 
de verschillende opleidingen op elkaar, een op de behoeften in de gezondheidszorg 
gebaseerd toelatings- en selectiebeleid en bij de erkenning van opleidingen en lan
delijke examens. 
Er dient een verplichte nascholing te komen voor alle werkers in de gezondheidszorg. 
Interdisciplinaire samenwerking, geïndividualiseerde gezondheidszorg, preventieve 
gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg dienen 
onderdeel van elk onderwijspakket te vormen. 
De oprichting van meer gerichte opleidingen in de openbare gezondheidszorg dient 
te worden gestimuleerd. Daarbij moeten ook beleid en beheer tot het lesprogramma 
behoren. 
Onderzoek in de gezondheidszorg is noodzakelijk. Gezien de sterke internationale 
ontwikkeling van het onderzoek, zal voor ons land slechts een beperkte rol zijn weg
gelegd. Dat wil niet zeggen dat de beschikbare mogelijkheden niet zo goed mogelijk 
zouden moeten worden benut. Mede gezien de beperkte middelen vraagt de invulling 
daarvan echter een duidelijk landelijk beleid; zo'n beleid, waarbij ook concentratie 
op bepaalde terreinen moet plaatsvinden, ontbreekt op dit moment vrijwel geheel. 
In de visie van D'66 zullen vooral de volgende onderzoeksgebieden moeten worden 
gestimuleerd: 
- onderzoek naar de mogelijkheden van evaluatie van medisch handelen; 
- onderzoek naar de mogelijkheid van kwaliteitsbewaking; 
- onderzoek naar mogelijkheden tot versterking van de eerste lijn; 
- onderzoek naar verbetering van de structuur van de Nederlandse volksgezondheid; 
- onderzoek op het terrein van de preventie en GVO; 
- onderzoek naar de wijze waarop de consument bij de organisatie van de gezond-

heidszorg met haar levensbeschouwelijke pluriformiteit kan worden betrokken. 
Bij het toepassen van onderzoekgegevens over kwaliteit en effectiviteit van de ge
zondheidszorg, dient de consument te worden betrokken. 

7. 8. 

Pati!lntenrecht en medisch tuchtrecht. 

De volgende grondrechten zullen in de visie van D'66 voor de hulpvrager gewaar
borgd moeten worden: 
- recht op informatie; 
- recht op zelfbeschikking; 
- recht op privacy; 
- recht op vrije keuze van de hulpverleners; 
- recht op klachtenbehandeling; 
- recht op bescherming bij research. 
Deze rechten zijn deelrechten van het basisrecht op goede continue zorgverlening. 
Erkenning van deze rechten maakt de hulpvragers mondig en gezondheidsbewust. 
Dit is nodig om tot gelijkwaardiger verhoudingen te komen in de hulpverlenings
relatie. 
Er dient wetgeving te komen waarin de rechtspositie zowel van proefpersonen als 
van medewerkers aan een medisch onderzoek wordt geregeld, waarbij voor personen 
in een onvrije situatie zoals gedetineerden extra waarborgen dienen te worden ge
schapen. 
Het belang van de samenleving eist een hoog peil van de medische beroepsuit
oefening. Dat belang wordt door het Medisch Tuchtrecht gediend. Het criterium 
dient te zijn het tekortschieten in de zorg voor de patiënt en niet, zoals nu het ge
val is, het ondermijnen van het vertrouwen in de stand der geneeskundigen. 
Eisen te stellen aan het Medisch Tuchtrecht zijn: 
1, onafhankelijke rechtspraak, waarbij deskundigen niet als rechters maar als ad

viseurs optreden; 
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2. grotere openbaarheid dan momenteel het geval is; 
3. snelle rechtspraak; 
4. een ruimere mogelijkheid tot vooronderzoek van klachten; 
5. mogelijkheden tot seponeren van klachten naar analogie van het strafrecht, met 

beroepsmogelijkheid, 

7. 9, 

Financiering, 

Het is dringend noodzakelijk de financieringsbronnen van de gezondheidszorg te be
perken tot: 
a, een volksverzekering tegen ziektekosten c. q, betaling uit de algemene rijks-

middelen; 
b, een gebruikersheffing; 
c, een eigen bijdrage. 
In de Gezondheidswet wordt het recht op de bereikbaarheid van een basispakket van 
gezondheidszorg voor elke Nederlander gegarandeerd. In het kader van een demo
cratische besluitvorming is het van het grootste belang dat de financiering van dit 
basispakket uit de algemene middelen, via de begroting van de Minister van Volks
gezondheid wordt geregeld. 
Daartoe staan een volksverzekering tegen ziektekosten c.q. betaling uit de algemene 
rijksmiddelen en een gebruikersheffing, open. 

Ad a. 

Volksverzekering c.q. belastingheffing. 

Zonodig vooruitlopend op daartoe te nemen andere wettelijke maatregelen (zie par, 
1. 2. 2.) kan dit als volgt snel gerealiseerd worden: 
- neem een basispakket gelijk aan dat van het ziekenfonds op in de partikuliere 

ziektekostenverzekering en breng dit pakket onder de werking van de zieken
fondswet; 

- integreer de ziekenfondsheffing met de heffing AWBZ, d, w, z. inning via de Be
lastingdienst; 

- breng deze inkomsten onder bij de begroting van de Minister van Volksgezond
heid; 

- hef de Ziekenfondsraad op, door de accountantscontrole op de ziekenfondsen on
der te brengen bij de Rijks Accountantsdienst of de Rekenkamer en de overige 
taken van de Ziekenfondsraad, zoals de bepaling van verrichtingen, verstrek
kingen en erkenningen bij de Minister van Volksgezondheid. 

Ad b. 

Gebruikers heffingen. 

Van vele consumptieartikelen is bekend dat zij ziekteverwekkend werken en daar
door de druk op de gezondheidszorg vergroten. 
Te denken valt aan tabaksartikelen, alcohol en vetten, Voor een deel worden deze 
artikelen reeds - zij het om andere redenen - belast. Door toepassing van het om
gekeerd profijtbeginsel, d.w.z. de gebruiker betaalt, kan worden bereikt dat dege
nen die gebruik maken van deze ziekteverwekkende consumptieartikelen een extra 
bijdrage leveren aan de dienstverlening die nodig is om hen na consumptie weer 
op de been te helpen, 
In dit verband is het volgende gewenst: 
- bei:!indig alle andere betalingen uit sociale verzekeringen en subsidies t.b.v. 

gezondheidszorg; 
- leg op ziekteverwekkende consumptieartikelen een gebruikersheffing, zodat niet

gebruikers niet behoeven mee te betalen aan de extra dienstverlening t.b.v. 
de wel-gebruikers; 

- laat een evenredig deel van de accijnzen als inkomsten komen van de begroting 
van de Minister van Volksgezondheid (gebruikersheffing). 

108 



Ad c. 
Eigen bijdrage. 

Via belastingheffing en gebruikersheffingen wordt het basispakket van dienstver
lening t.b.v. de gezondheidszorg gefinancierd. Van een aantal gezondheidszorg
diensten is echter bekend dat zij meer het karakter van "luxe consumptie" hebben. 
Daarenboven stelt een gedeelte van de bevolking extra voorzieningen, zoals een 
éénpersoonskamer bij opname in een ziekenhuis, zeer op prijs. In de meerkosten 
van deze dienstverlening, die uitgaat boven het basispakket en op zich voldoet aan 
een maatschappelijke behoefte, zal door de betrokken consument zelf moeten worden 
voorzien. Verzekering via een aanvullende polis met kostendekkende premie moet 
mogelijk zijn. 

7.10. 

Abortus. 

Naar de opvatting van D'66 is abortus toelaatbaar. 
Bij de afweging m.b.t. het al of niet laten verrichten van abortus beslist de vrouw. 
Deze beslissing van de vrouw dient door de arts gerespecteerd te worden. Abortus 
is een medische ingreep en dient dan ook uit de strafwet te verdwijnen. Hierbij 
moet worden bedacht: 
a. dat er een duidelijke behoefte is aan liberalisering; 
b. dat strafrechtelijke aspecten een bedreiging zijn voor goede hulpverlening. 
Evenmin dient wettelijk voorgeschreven te worden dat de ingreep uitsluitend in een 
algemeen ziekenhuis plaats mag vinden, aangezien vast staat dat behandeling in een 
speciale kliniek een uitstekende mogelijkheid is. De taak van de overheid is geen 
andere dan er voor zorg te dragen dat de vrouw die hulp en raad kan krijgen die 
zij wenst. 
Aangezien abortus beschouwd moet worden als een gewone medische ingreep, dient 
deze ook in het ziekenfondspakket te worden opgenomen. Daarvoor is het noodzake
lijk dat abortusklinieken onder een stelsel van erkenningen gebracht worden, waarbij 
de criteria formeel en niet-repressief dienen te zijn. 
Artsen en verpleegkundigen dienen het recht te behouden een ingreep te weigeren, 
maar zijn dan wel verplicht voor doorverwijzing zorg te dragen: in geen enkel geval 
mag de vrouw "in de kou" blijven staan. 
Minderjarigen dienen een eigen beslissingsrecht te hebben, buitenlandse hulpvragers 
mogen noch geweerd, noch geweigerd worden. 
Aan de verwekker dient géén vetorecht toegekend te worden. Dit laatste wil natuur
lijk niet zeggen dat er in normale omstandigheden tussen vrouw en verwekker geen 
overleg zal plaatsvinden. 

7.11. 

Euthanasie. 

D'66 gaat uit van het principe dat een ieder zijn leven mag inrichten op basis van 
zijn eigen levensovertuiging. In dat licht dient ook ieders recht op een eigen keuze 
ten aanzien van zijn sterven volledig gerespecteerd te worden. De erkenning van dit 
zelfbeschikkingsrecht van de patHint houdt ook in dat hem de vrijheid toekomt de 
hulp van anderen in te roepen, d.w.z. het recht om euthanasie te vragen. 
Euthanasie is een opzettelijke levensverkortende handeling of een opzettelijk nalaten 
van levensverlengend handelen bij een ongeneeslijke pati!int, in diens belang. 
Vrijwillige euthanasie is het toepassen van euthanasie met uitdrukkelijke en geldige 
instemming van de betrokkene. · 
De beschikkingsbevoegdheid van de zieke of stervende mens mag hem bij zijn eigen 
naderende einde niet ontnomen worden en voorkomen dient te worden dat dit recht 
door hulpverleners ontkracht of ontkend wordt. 
Het toekennen van het recht op zelfbeschikking aan de pati!:!nt, impliceert een recht 
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op informatie. Dit houdt niet alleen in de informatie over behandelingsmogelijk
heden en de te verwachten resultaten daarvan, maar ook die over de mogelijkheid 
van euthanasie. 
Euthanasie dient niet strafbaar te zijn, indien aan de volgende voorwaarden is vol
daan: 
a. de hulp wordt door een arts gegeven; 
b. de euthanasie vindt plaats op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt; 
c. de patié!nt bevindt (bevond) zich in de laatste fase van zijn leven. 
Over het vraagstuk van de onvrijwillige euthanasie en over de hulp bij zelfdoding, 
zowel actief als passief, zonder dat de betrokkene zich in de laatste fase van zijn 
leven bevindt, benevens de strafbaarheid daarvan, wordt thans nog geen uitspraak 
gedaan. Wel zal hierover in de komende jaren een fundamentele discussie worden 
geêntameerd, 

7.12. 

Alcohol en drugs. 

7.12, 1, 

Algemeen. 

Het gebruik van stoffen die invloed hebben op het bewustzijn en waarvan de effecten 
als plezierig worden ervaren, komt in alle culturen voor en is als zodanig een 
gegeven. Een aantal van deze stoffen blijkt aanleiding te geven tot maatschappelijke, 
geestelijke en lichamelijke problemen, 
Op praktische gronden maken we een onderscheid tussen de maatschappelijk geaccep
teerde middelen alcohol en tabak en de maatschappelijk niet geaccepteerde middelen 
als morfine, heroihe, amfetaminen, cocaihe en LSD. 
Bij maatschappelijk niet-geaccepteerde drugs is het nuttig een onderscheid te maken 
tussen de middelen waarvan de risico's individueel en maatschappelijk onaanvaard
baar genoemd mogen worden (opiaten, stimulantia, LSD-achtige) en de middelen waar
van de risico's aanvaardbaar genoemd kunnen worden (hennepproducten). 
Bij de drugshulpverlening moet er vanuit worden gegaan dat de psycho-sociale 
problemen van de drugsgebruiker zijn grootste problemen zijn en dat de hulp m.n. 
daarop moet worden gericht. 

7.12.2, 

Alcohol en tabak, 

Alcohol en tabak zijn in onze cultuur geaccepteerde drugs die in vergelijking met 
alle andere drugs zowel kwantitatief als kwalitatief de meeste problemen veroor
zaken. Het gebruik van alcohol is de laatste vijfentwintig jaar vervijfvoudigd, 
Gezien de schade die deze middelen aan individu en samenleving toebrengen, is 
het dringend noodzakelijk dat het gebruik wordt teruggedrongen. Het terugdringen 
van het gebruik kan slechts geschieden door de gebruikers via voorlichting te 
overtuigen van de mogelijke schadelijke gevolgen. Het verhogen van de accijns 
heeft geen blijvend drempelverhogend effect. 
De reclame voor alcoholhoudende dranken en sigaretten dient te worden beperkt. 
In alle reclameuitingen dient naar voren te worden gebracht dat alcohol en tabak 
schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid, 
Op iedere verpakking van een alcoholhoudende drank dient duidelijk zichtbaar te 
worden vermeld welke hoeveelheid alcohol de verpakking bevat. Het verdient tevens 
aanbeveling te vermelden bij welke dagelijkse/wekelijkse hoeveelheid de risico's sterk 
vergroot worden. 
Op iedere verpakking van sigaretten dient het gehalte aan teer en nicotine duidelijk 
zichtbaar te worden vermeld, en ook dat het gebruik van sigaretten de gezondheid 
ernstig kan schaden. 
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7 .12. 3. Drugs met onaanvaardbaar risico. 

Er zijn een aantal stoffen die bij regelmatig gebruik onaanvaardbare risico's geven 
voor individu en samenleving. Het blijkt echter dat deze middelen toch door bepaalde 
groepen in onze samenleving worden gebruikt. 
Bij een zeer groot aantal van deze gebruikers moet men vaststellen dat een emotionele 
en lichamelijke afhankelijkl:J.eid van het middel is ontstaan. De vrijheid om zelf te 
beslissen het middel wel of niet te gebruiken is feitelijk verloren gegaan. De hulp
verlening aan deze verslaafden dient niet te geschieden vanuit ideologische uitgangs
punten. De hulpverlening dient uit te gaan van de situatie en de mogelijkheden van de 
gebruiker. Dat betekent dat de hulpverleningsmogelijkheden moeten kunnen varHoiren 
tussen een drugvrij programma en de gecontroleerde dagelijkse verstrekking van 
het middel aan de gebruikers. 
Dit betekent dat bij drugshulpverlening het vervangende middel methadon alleen 
verstrekt kan worden als de verstrekking vergezeld gaat van enigerlei vorm van 
hulpverlening. Er dient gestreefd te worden naar oplossing van de onderliggende 
problematiek van de individuele drugsgebruiker. Gezien de principiële en prak
tische bezwaren verbonden aan vrije verstrekking van heroihe, dient de voorkeur 
gegeven te worden aan verstrekking van methadon. 
Het is dringend noodzakelijk dat de criminaliteit, die mede door de illegaliteit 
het gebruik van deze drugs begeleidt, wordt verminderd. Een duurzame vermin
dering van de criminaliteit is niet te bereiken door de opsporingsacties te inten
siveren, maar alleen door de onderliggende oorzaken weg te nemen of af te zwakken. 

7. 12. 4. Drugs met aanvaardbaar risico. 

Hennepproducten zijn middelen die, bij matig gebruik, geen aanleiding geven tot 
grote individuele of maatschappelijke problemen. Zij worden daarom gerekend 
tot de middelen met een aanvaardbaar individueel en maatschappelijk risico. 
Het beleid hinkt echter op twee gedachten: de opiumwet stelt de gebruiker die 
30 g. of minder bezit nauwelijks strafbaar: de handelaar die de kleingebruiker van 
het middel voorziet is echter wel strafbaar. 
Het is ongewenst dat een rechtsstaat het gebruik van een middel feitelijk tolereert, 
maar de verkrijgbaarheid ervan niet legaliseert. 
De handel in hennepproducten dient gelegaliseerd te worden, zodat controle op de 
producten mogelijk is. 

7.13. Alternatieve geneeswijzen. 

Het is een feit dat bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, de 
discussie rond de alternatieve geneeswijzen een belangrijke plaats inneemt. Tevens 
is het een feit dat op dit moment een duidelijk beleid t.a.v. deze alternatieve 
geneeswijzen ontbreekt. 
Gezien de gedachten van D'66 zouden hierbij onder meer de volgende punten kunnen 
worden uitgewerkt: 
a. ieder individu heeft het recht de hulpverlening daar te zoeken, waar men denkt 

de juiste hulpverlening te kunnen vinden. 
b. recht op informatie over de kwalificatie van de hulpverlener, men denke hierbij 

o. a. aan door het rijk erkende opleidingen. 
c. door het stellen van deze kwalificatie-eisen komt vanzelfsprekend mogelijke 

opname in de sociale verzekeringssystemen aan de orde. 
d. elke geneeswijze behoort dezelfde ontplooiingskansen te krijgen, men denke hierbij 

aan research ed. 

Overigens is het duidelijk dat deze discussie nog maar net goed op gang gekomen 
is, zodat een zorgvuldige studie binnen D'66 van deze problematiek nog vereist is. 
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HOOFDSTUK 8 Onderwijs 

8. 1. INLEIDING 

Er kan niet getwijfeld worden aan het belang van een kwalitatief hoogstaand, voor 
een ieder toegankelijk onderwijsstelsel. Hier ligt een waarborg voor overdracht 
van bereikte, en ontwikkeling van nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Juist 
het vermogen van mensen om in te spelen op nieuwe uitdagingen kan- in dit kader 
gestimuleerd worden. 
Het begrip onderwijs moet breed worden opgevat zodat het vorming en scholing 
omvat (educatie). Naast kennisoverdracht zijn andere elementen in de leersituatie 
van belang, zoals het stimuleren van vindingrijkheid, samenwerking en de om
gang met gevoelens en conflicten. Dit geldt te meer in de maatschappij van de 
naaste toekomst waar de arbeid een andere plaats zal innemen en waar de koppe
ling van scholing aan beroepsarbeid niet meer vanzelfsprekend zal zijn. 
De centrale betekenis van educatie in de samenleving maakt een duidelijk her
kenbare v'.sie van D'66 op het onderwijsbeleid noodzakelijk. 

D'66 heeft als eerste uitgangspunt het vermogen van individuen om de samen
levingsverbanden waarvan zij deel uitmaken, school, werk, buurt, te bernvloeden 
in de door hen gewenste richting. De samenleving wordt gemaakt door deze in
vloed van individuen, zonder te miskennen dat deze inspanning veelal een ander 
verloop heeft dan was voorzien, of op weerstanden tot verandering stuit. 

Een tweede centraal uitgangspunt in de D'66-visie is de erkenning en onder
steuning van het verlangen van individuen hun talenten te ontwikkelen. Daar ligt 
de bron tot vernieuwing, waar de veranderende omstandigheden steeds om vragen. 
Daar ligt de mogelijkheid tot humanisering van de samenlevingsverbanden. 
Het verlengde hiervan is een derde centraal uitgangspunt: de democratisering 
van de instellingen en organisaties die zich met publieke taken bezig houden. 

In deze visie zal het onderwijs aan de volgende punten moeten voldoen: 
- Naast het verbreden van kennis en inzicht zijn ervaring, gezond verstand en 

creativiteit, talenten die horen tot de bagage van mensen. Het stimuleren van 
deze capaciteiten is een taak van het onderwijs. 
Ook de getalenteerde moet tot zijn/haar recht kunnen komen. 
Het prikkelen en vasthouden van de nieuwsgierigheid. Het ruimte geven aan 
denkbeelden en activiteiten, diè tegen de "algemeen geaccepteerde", domine
rende opvattingen in lijken te gaan, het bouwen aan het zelfvertrouwen en het 
probleemoplossend vermogen, zijn kernthema's in de onderwijssituatie. Prak
tijk en theorie gaan waar mogelijk hand in hand. 
Het leerproces verloopt niet éénzijdig van leraar naar leerling, maar vormt 
een wisselwerking. Achterstand in kennisniveau, b.v. bij bepaalde groepen 
vrouwen, ouderen, jeugd, minderheden, hoeft niet te betekenen dat ook de an
dere vermogens "achter" liggen. Integendeel, de andere maatschappelijke 
ervaring of culturele achtergrond kan in de leersituatie een aanzet vormen 
voor wederzijdse toetsing en vernieuwing van inzichten. 
De mogelijkheden om invloed uit te oefenen o.a. door het leren hanteren van 
democratische spelregels en inzicht in organisatiepatronen dienen in het 
onderwijs centrale thema's te zijn. D'66 legt niet sterk de nadruk op de indi
viduele carrière maar geeft een centrale plaats aan het in maatschappelijk 
verband zinvol en bevredigend functioneren. 
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- Het stelsel van voorzieningen op het gebied van educatie moet open en flexibel 
zijn. De deelnemers e.a. betrokkenen moeten kunnen participeren in bestuur, 
beleid en waar mogelijk in uitvoering. 

- Evaluatie en kritische doorlichting van de bestaande voorzieningen is vereist. 
Wanneer mensen vroegtijdig afhaken of veelvuldig falen, dient dit als signaal 
te worden gezien voor opnieuw bezien van het geboden onderwijs. 
Gewaakt moet worden tegen verzuiling en versnippering van onderwijssoorten, 
wanneer deze niet (meer) steunt op de wensen van de gebruikers. 

8. 1.1. Grenzen 

Doordat het onderwijs een zo belangrijke plaats is toegekend in de samenleving, 
dreigt dit een vergaarbak te worden van allerlei problemen, die elders moeten 
worden opgelost. Milieuvervuiling, rook- en drinkgewoontes, onveilig verkeer, 
zijn voorbeelden van problematiek die naar het onderwijs worden toegeschoven. 
Niet alleen wordt het stelsel hierdoor overbelast, het draagt ook bij tot gevoe
lens van machteloosheid bij de leerlingen. 
Onderwijs kent dus grenzen. Zo kan het belang van "een goede opleiding" bijv. 
ook scheidslijnen versterken (het bolwerk van beterweters), mensen die het 
niet halen ontmoedigen en afbreken. Overscholing dreigt te leiden tot frustra
ties in het werk. Professionalisering maakt ook op dit terrein negatieve neven
effecten zichtbaar zoals verstarring en het nastreven van eigen belang van be
roepsorganisaties, te weinig oog voor veranderingen in behoefte en verlangens 
van de "consument", schaalvergroting en specialisatie waarbij de negatieve 
effecten die optreden worden vergeten. De nadruk op kennisoverdracht en pres
tatie maakt dat het onderwijs velen ontmoedigt in plaats van aanmoedigt. 

8. 1. 2. Maatschappelijk belang 

Een goede beroepsuitoefening, flexibiliteit, inzicht in het functioneren van de 
maatschappij en de democratische beginselen, waardoor de samenleving mede 
wordt ervaren als dienstbaar aan het eigen individuele belang in harmonie met 
ieders belang, zijn doelstellingen van het onderwijs. 
D'66 is van mening, dat de maatschappij het belang dat zij heeft bij het onder
wijs in een actief beleid mag omzetten. Daarmee wordt bedoeld dat de moge
lijkheden van mensen om via hun talenten voor de maatschappij van nut te zijn, 
actief moeten worden bevorderd. 
Er zijn individuen voor wie de doelstellingen van het onderwijs niet zonder 
extra steuntje in de rug bereikbaar zijn. Veelal zijn dit groepen van individuen 
die niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen. Daarvoor dient de over
heid speciale aandacht te hebben. De overheid dient deze groepen als het ware 
op te sporen omdat er een maatschappelijk belang mee gemoeid is voor hen ge
richte maatregelen te nemen, teneinde deze groepen in staat te stellen vol
waardig in de samenleving te participeren. Te noemen zijn vrouwen, maar ook 
de jongeren met door sociaal-economische factoren veroorzaakte onderwijs
achterstanden, de anderstaligen, voortkomend uit culturele minderheidsgroe
pen, de lichamelijk en geestelijk gehandicapten en de volwassenen die vroeger 
geen kansen hebben gehad. 
Onderwijs is een van de belangrijkste investeringen ten behoeve van een vol
gende generatie en de maatschappij waarin die zal leven. Dit vraagt sociaal 
en economisch offers, die zo min mogelijk afhankelijk moeten zijn van schom
melingen in de economie. 

8. 2. LEERPLICHT EN LEERRECHT 

Het belang van het individu brengt met zich mee dat zijn "leerrecht" verzekerd 
moet zijn gedurende de periode dat hijzelf voldoende effectief voor zijn eigen 
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belang op kan komen. Leerplicht is daarentegen een bescherming van het indi
viduele belang tegen personen en groeperingen die andere belangen willen laten 
voorgaan. Dat kunnen bedrijven zijn, die economisch voordeel zien in het heb
ben van jonge, goedkope arbeidskrachten. Dat kunnen ook ouders zijn die kin
deren nog bij zich thuis willen houden, of liever inzetten in het eigen gezinsbe
drijf. Het kan ook de overheid zijn die het economisch aantrekkelijk vindt de 
leerplichtige leeftijd laag te houden. Leerplicht heeft echter voor het individu 
ook een nadelig aspect naarmate het dichter komt bij de leeftijd dat het geacht 
wordt volwassen te zijn, nl. het verplichtend karakter. 
D'66 constateert dat de leeftijd waarop het individu belangrijke beslissingen 
voor zijn verdere leeftijd neemt, lager wordt. D'66 is van mening dat voor het 
bereiken van de hiervoor genoemde doelstellingen van het educatieve beleid 
daarom niet moet worden gedacht aan verlenging van de leerplicht, maar aan
de invoering van het leerrecht. 
lil de komende jaren dient uit het beleid van de overheid duidelijk te worden 
op welke wijze aan dit leerrecht vorm wordt gegeven. D'66 zal met alle kracht 
streven naai realisering van het leerrecht voor een ieder, na beëindiging van 
de leerplicht tot 16 jaar. Het leerrecht voor volwassenen vindt uitwerking in een 
stelsel van volwasseneducatie. 
D'66 wil met kracht streven naar de praktische uitwerking van een systeem van 
wederkerend onderwijs. 

8. 3. ONDERWIJSSTRUCTUUR 

De structuur van het huidige onderwijs heeft nog steeds de sporen in zich van 
de klasse- en standenmaatschappij. Het LBO als voortvloeisel van de oude 
ambachtsschool en industriescholen; het HAVO en VWO als voortvloeisel van 
de "Hogere Burgerschool" en het Gymnasium, enz. 
Deze verticale scheidingslijnen in de onderwijsstructuur dienen te verdwijnen, 
zij veroorzaken onder andere een negatieve selectie, een zuigkracht op de 
''bijbehorende'' maatschappelijke groepering (maatschappelijke positie ouders) 
en een te vroeg en nauwelijks nog te herziene keuze. 
Er bestaat bovendien nog steeds een daarmee verbonden en verouderde onder
waardering van bepaalde vaardigheden (die later in inkomensverschillen opnieuw 
tot uitdrukking komen). D'66 is van mening dat een herwaardering van de hand
vaardigheden, zowel maatschappelijk als salarieel, dringend nodig is. De 
scheefgroei op dit punt veroorzaakt niet alleen een niet te motiveren discrimi
natie, maar is bovendien de bron van veel problemen omdat de groep van be
perkt cognitief opgeleiden hierdoor steeds meer overbezet wordt. 
D'66 streeft naar de volgende structuur van het voortgezet onderwijs: 

a. een eerste cyclus van geïntegreerd voortgezet onderwijs met een duur van 
tenminste drie jaar. lil de eerste cyclus wordt een breed studiepakket aan
geboden, met differentiaties naar moeilijkheidsgraad, hoeveelheid en tempo, 
alsmede met uitgebreide voorlichting over verdere mogelijkheden. 

b. een tweede cyclus, met een duur van tenminste twee jaar, waarin een ver
smald studiepakket wordt aangeboden dat voorbereidt op het tertiair onder
wijs (vgl. het huidige VWO en HAVO) doch dat ook voorlopig eindonderwijs 
biedt (vgl. MBO). 

8. 4. TOEGANKELIJKHEID 

Financmie en maatschappelijke omstandigheden, sexe, lichamelijke en gees
telijke handicaps mogen geen belemmering zijn om aan onderwijs en vorming 
deel te nemen. Veel individuen en groepen hebben echter een extra steuntje 
in de rug nodig om naar behoren te kunnen profiteren van onderwijs en vorming. 
De startkansen van jeugdigen met onderwijsachterstanden, veroorzaakt door 
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sociaal-economische factoren, moeten worden verbeterd. 
Via een onderwijs-stimuleringsbeleid wordt thans getracht die startkansen te 
verbeteren. D'66 is van mening dat een onderwijs-stimuleringsbeleid noodza
kelijk is, maar ook dat een dergelijk beleid pas kans van slagen heeft als het 
behoort tot een geheel van maatregelen om achterstandsituaties te voorkomen. 
Vooral te grote verschillen in inkomens en in woonomstandigheden dienen tege
lijkertijd te worden aangepakt. 
Omdat veel van de thans lopende stimuleringsprojecten van zo korte duur zijn 
dat onderwijs-stimuleringsactiviteiten vrijwel zeker geen blijvende resultaten 
te zien zullen geven, dient de projectduur van stimuleringsprojecten te worden 
verlengd en dient een uitbreiding naar het voortgezet onderwijs plaats te vinden, 
Onderwijs en andere welzijnsvoorzieningen moeten méér samenwerken, opdat 
maatschappelijke en culturele belemmeringen in het ontwikkelingsproces bij 
kinderen eerder kunnen worden gesignaleerd en verholpen. 
Momenteel komt het in het openbaar onderwijs nog vaak voor dat de Gemeente 
schoolgrenzen (kinderen uit bepaalde gebieden moeten naar één bepaalde 
school) vaststelt, D'66 acht het vaststellen van bindende schoolgrenzen onge
wenst omdat daarmee de keuzevrijheid van de ouders wordt belemmerd. 
Wij moeten uitgaan van een blijvend verblijf in ons land van grote aantallen 
anderstaligen, voortkomend uit culturele minderheidsgroepen. De overheid 
zal geëigende maatregelen moeten nemen om de anderstaligen mogelijkheden 
te bieden tot maatschappelijk functioneren op een manier die gelijkwaardig 
is aan die voor de autochtone bevolking. De tweede en derde generatie jongeren 
uit de culturele minderheidsgroepen zullen bijzondere aandacht dienen te 
krijgen. 
Onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het zich later thuis voelen van an
'Clerstaligen in ons land. Anderstaligen dienen onderwijs in de eigen taal en cul
tuur te kunnen krijgen om binnen de grenzen van onze wetgeving een eigen iden
titeit te kunnen behouden. 
Anderszijds zullen de Nederlandstalige kinderen op school, veel meer dan nu het 
geval is, kennis moeten kunnen nemen van de cultuur van de minderhE~idsgroepen. 
Dit zal kunnen leiden tot een maatschappelijke herwaardering van de rol van 
culturele minderheden. 
Een derde categorie die een extra steuntje in de rug nodig kan hebben vormen 
de gehandicapten. Zij moeten -begeleid door daartoe gespecialiseerde instel
lingen - zo veel en zo lang mogelijk aan het onderwijs in al zijn vormen kunnen 
blijven deelnemen. 

D'66 wil ook uitspraken doen over de toegankelijkheid in de zin van concrete 
toelating tot onderwijsinstellingen. 
De toelating tot voortgezet en hoger onderwijs geeft in een aantal gevallen 
problemen wegens onvoldoende capaciteit. Voortbouwend op de actiebeginselen 
en op de in het voorafgaande geformuleerde onderwijsdoelstellingen is het 
onaanvaardbaar uit capaciteitsoverwegingen te moeten selecteren. (Zie 
in dit verband wel par. 12 :quartair onderwijs). 
Niet alleen voor de besten moeten alle onderwijsvoorzieningen volledig toe
gankelijk zijn, maar voor een ieder die zich voldoende heeft gekwalificeerd 
voor een opvolgende onderwijsvorm. 
Indien daarna studenten gedurende hun studie moeten afhaken, dient er een 
positieve verwijzingsmogelijkheid te zijn, 
De belangstelling voor een aantal onderwijsvormen wordt momenteel kunstma
tig gevoed door grote verschillen in inkomens, verbonden aan het niveau van de 
scholing, die ook in de sociale uitkeringen van hen die voor het eerst aan het 
arbeidsproces zouden gaan deelnemen, tot uiting komen. 
Het zou beter zijn dat de belangstelling voor verdergaande studie wordt be
heerst door de individuele behoefte.aan verder te ontwikkelen capaciteiten en 
door de behoefte van de samenleving. 
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Een zeer goede, onafhankelijke voorlichting over mogelijkheden van de leerling 
en zijn kansen op de arbeidsmarkt, zullen de belangstelling voor meer en beter 
onderwijs in goede banen kunnen leiden. 
Dit betekent dus ook dat D'66 de toegankelijkheid van het onderwijs niet be
lemmerd wil zien in het kader van een aistemming van het onderwijs op de ar
beidsmarkt, al zullen in de onderwijsvoorlichting arbeidsverwachtingen zeker 
een rol moeten spelen. 

8. 5. ONDERWIJSBELEIDSDOELEN 

Het onderwijs moet zo worden ingericht, dat de jeugdige steeds meer zelf de 
ontwikkeling van zijn vermogen kan - en ook mag - bepalen. Daartoe moet de 
jeugdige zowel een actieve bijdrage kunnen leveren aan het schoolgebeuren als 
kunnen kiezen uit alternatieven (bijvoorbeeld door middel van project-onderwijs). 
Naarmate de jeugdige verder in hetopleidings-en vormingsproces vordert, 
moet hij meer invloed kunnen uitoefenen op de te kiezen ontwikkelingsrichting 
en zelf de leerweg mede mogen bepalen. 
Het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid is alleen mogelijk in relaties met 
een min of meer duurzaam karakter tot anderen. Het onderwijs moet daarom ook 
de vorming van groepsverbanden bevorderen, waarbinnen relaties tussen leren
den en onderwijsgevenden betekenis kunnen krijgen. D'66 denkt daarom eerder 
in termen van kleinschalige onderwijsvoorzieningen, die voor het bereiken van 
bepaalde onderwijskundige doelen onderling tot samenwerking komen, dan a:;m 
grote tot zeer grote instituten. Ook met het oóg op de sociaal-culturele beteke
nis van de school voor de omgeving, geeft D'66 de voorkeur aan kleinschalige 
onderwijsvoorzieningen. 
In kleine kernen en de centra van grote steden dienen zo lang mogelijk onderwijs
voorzieningen gehandhaafd te blijven, eveneens met het oog op de sociaal-cul
turele betekenis van de school aldaar. 

8. 6. BEHEER EN DEMOCRATISERING 

8. 6.1. 

D'66 is, met inachtneming van in het algemeen te stellen kwaliteitseisen 
door de overheid, voorstander van een gedecentraliseerd onderwijsbeleid. De 
mogelijkheden voor de direct betrokkenen bij de school zelf, moeten worden 
vergroot, omdat de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs voor een be
langrijk deel bij de school en de daarbij direct betrokken groeperingen zelf 
ligt. 

8. 6.2. 

Verrijking van het democratisch gehalte van de bestuursstructuren in het on
derwijs is noodzakelijk. Het "bevoegd gezag" van onderwijsvoorzieningen 
moet reële mogelijkheden bieden voor democratische controle en beïnvloe
ding door direct betrokkenen. 
Er dient een medezeggenschapsregeling te komen, waarin die rechten zijn 
neergelegd, die krachtens de Wet op de Ondernemingsraden gelden voor 
medewerkers in een onderneming, voor zover de aard van het onderwijs dat 
toelaat. 
In samenhang met de aard van het onderwijs dienen deze rechten dan toe te 
komen aan het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, aan de ouders/ 
verzorgers, de leerlingen (voortgezet onderwijs) en aan de studenten (hoger 
onderwijs). 
Op grond van het algemeen belang dient de overheid ten aanzien van door haar 
gesubsidieerde scholen de eis te stellen, dat gewaarborgd is dat de betrokkenen 
bij de school de gang van zaken in de school kunnen bepalen. Naast ouders/ 

116 



verzorgers en/ of leerlingen (al naar gelang hun leeftijd), het onderwijzend 
en niet-onderwijzend personeel kunnen dat ook anderen zijn, waarbij die an
deren steeds minder dan een derde deel aan invloed in de school uitoefenen. 
Wijziging van alle onderwijswetten en de Gemeentewet in die zin dat onder
wijsgevenden lid van het "eigen" bevoegd gezag kunnen zijn, is voorwaarde 
voor de toepassing van een volledig gedemocratiseerde beheersstructuur. 
In dat kader is D'66 er een voorstander van dat ouders/verzorgers en perso
neel bestuursleden van de school kunnen benoemen. Naast de vrijheid tot het 
geven van onderwijs, dient de vrijheid voor de ouders/verzorgers om hun kin
deren het onderwijs te doen geven dat zij voor hun kinderen verlangen, meer 
benadrukt te worden. De ouders/verzorgers dienen daartoe invloed te kunnen 
uitoefenen op de richting en inrichting van het onderwijs. 
Dit geldt voor openbaar en bijzonder onderwijs, omdat de ouders/verzorgers 
volgens D'66 de eerste verantwoordelijkheid voor het onderwijs van hun leer
plichtige kinderen dragen. Zij moeten die verantwoordelijkheid ook kunnen 
waarmaken. De wijze waarop dat moet worden geregeld, verschilt bij OMn
baar en bijzonder onderwijs. D'66 staat een pluriforme organisatie van het 
onderwijs voor, die de nadelen van beide vermijdt, en - zo mogelijk - de 
voordelen van beide combineert. Daarbij moet pluriformiteit niet worden ver
lengd tot de traditionele richting/keuze mogelijkheden, maar juist worden uit
gebreid met de pedagogische differentiatie (vrijheid van inrichting). 

s. 6. 3. 

Het beleid ten aanzien van beheer, exploitatie en gebruik van accommodatie ten 
behoeve van onderwijs en andere educatieve voorzieningen, wordt zodanig inge
richt, dat een doelmatiger en- waar mogelijk- een doelmatig-meervoudig 
gebruik van deze voorzieningen voor sociaal-culturele en educatieve doeleinden 
niet langer van het toeval afhangt. 

8. 7. FINANCIERING EN REGELGEVING 

8. 7. 1. Financiering 

In de komende jaren daalt het aandeel van de onderwijsuitgaven in de gehele 
rijksbegroting ten gevolge van de vermindering van het aantalleerlingen 
(geboortedaling). 
Daartegenover staat een groeiende behoefte aan onderwijs o.m. bij volwassenen 
en zijn er knelpunten in het onderwijsbeleid die om een oplossing vragen. 
Daarom zal een deel van de daling van het relatieve aandeel in de rijksbegro
ting beschikbaar moeten blijven voor het onderwijs. 
D'66 acht bepaalde nieuwe activiteiten van groot belang en wil daarom finan-
ciële ruimte scheppen voor de realisering van een stelsel van volwassenenedu
catie. Voorts acht D'66 de uitbreiding van scholingsmogelijkheden in de twee-
de cyclus van het voortgezet onderwijs en voor de daarop volgende fase in het 
onderwijs van belang, alsook het onderwijsstimuleringsbeleid en het beleid ten 
aanzien van anderstalige leerlingen. De komende jaren komen veel arbeids
krachten (onderwijsgevenden) beschikbaar die voor de hiervoor genoemde taken 
kunnen worden ingezet. D'66 is van mening dat daar waar gebruik wordt gemaakt 
van het leerrecht (d.i. na het 16de levensjaar), een eigen financi!!le bijdrage aan 
het onderwijs in beginsel juist is, ten aanzien van hen die een eigen inkomen hebben. 
Een stelsel van voor iedereen toegankelijke studiefinanciering - onafhankelijk 
van de ouders/verzorgers - sluit hierbij aan. 

8. 7. 2. Regelgeving 

In de komende jaren dient een begin te worden gemaakt met een beleid, gericht 
op sterke vereenvoudiging van de kostbare en complexe regelgeving in het on-

117 



derwijs. Er dient minder op basis van nota's, beleidsnotities en circulaires 
geregeerd te worden en meer op basis van wetgeving. Voorts pleiten wij voor 
invoering van een tweegraden-systeem in het voortgezet onderwijs en vereen
voudiging van bevoegdheidsregels en salarHiring; een universeel formatie
systeem en daarmee samenhangende invoering van een universeel weektaak
systeem voor alle onderwijsgevenden met voldoende ruimte voor specifieke 
omstandigheden. Nader onderzoek op dit punt is nodig. 
In de regelgeving krijgt de vrijheid van inrichting meer nadruk. Daarbij worden 
procedures ontwikkeld om de vraag naar onderwijs beter dan nu het geval is te 
laten leiden tot een op die vraag afgestemd aanbod. 

8. 8. BASESONDERWIJS/SPECIAAL ONDERWIJS 

8. 8. 1. Basisonderwijs 

Als basisonderwijs worden beschouwd al die onderwijsactiviteiten die vooraf
gaan aan het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het alle onderwijs omvat 
voor leerlingen tot de leeftijd van 11 à 12 jaar. Op welke leeftijd kinderen dit 
primair onderwijs binnenkomen ligt niet vast, maar D'66 is tegen verlaging 
van de leerplichtleeftijd, omdat daarmee de verantwoordelijkheid van de ou
ders wordt uitgehold. 
Peuteropvang wordt niet als onderwijs beschouwd, maar zal deel uitmaken 
van een na te streven integraal kinderopvangsysteem. 
In hun ontwikkeling belemmerde kinderen worden thans veelal opgevangen in 
het buitengewoon onderwijs. Het toekomstige basisonderwijs zal een zo brede 
opzet moeten hebben dat ook vele van deze kinderen daar een plaats kunnen 
vinden. Dit alles zal een zorgvuldig proces door middel van experimenten en 
projecten vergen, waarbij het belang van alle daarbij betrokken kinderen 
centraal staat. 
Op basisscholen dient het instellen van continu-roosters te worden gestimu
leerd. Tevens dient er gestreefd te worden naar gelijkschakeling van zowel 
school- als vakantietijden. 
In de komende jaren zal het hierboven omschreven integratie-proces van ba
sisonderwijs (kleuter- en lageronderwijs) en buitengewoon onderwijs vorm 
moeten krijgen op basis van initiatieven van de overheid en vanuit het onder
wijsveld. De overheid zal dit door het scheppen van voorwaarden mogelijk 
moeten maken. 
Hiervoor is voldoende ondersteuning nodig (vanuit onderwijsverzorgingsin
stituten, vooral onderwijsbegeleidingsdiensten) zoals bouwkundige maatrege
len (flexibele indeling van gebouwen en toegankelijkheid voor gehandicapten) 
en functionele overlegmogelijkheden voor scholen. 

8. 8.1. 2. Samenwerkingsscholen 

Vooral bij het basisonderwijs lopen de leerlingenaantallen duidelijk terug. 
Deze tendens werkt ook door in het voortgezet onderwijs. Mede daarom is 
D'66 van mening dat waar dit een goede oplossing biedt, gestreefd moet 
worden naar realisering van zogeheten samenwerkingsscholen. 
Voordelen van deze schoolvorm zijn: 

a. De stijging van de kosten per leerling wordt beperkt doordat een economi
scher gebruik van schoolgebouwen e.a. middelen kan worden gemaakt. 

b. Het aanbod van de verschillende vormen van onderwijs naar levensbeschouw
ing kan beter gespreid worden over wijken en/of dorpen. 

c. Ook in kleinere .gemeenten wordt voortgezet onderwijs mogelijk gemaakt. 
d. Deze schoolvorm biedt naar haar aard meer kansen voor andere denkbeel

den en cultuurpatronen, hetgeen past in het streven van D'66 naar optimale 
mogelijkheden voor individuele ontplooiing. 
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8. 8. 2. Speciaal Onderwijs 

Een aparte vorm van onderwijs is het speciaal onderwijs, dat gericht is op 
kinderen voor wie het onderwijs zodanige problemen oplevert, dat de gewone 
school deze ondanks de hulp van onderwijsverzorgingsdiensten niet kan oplossen. 
Dit speciaal onderwijs bestaat uit een stelsel van orthopedagogische onderwijs
instituten. Een pakket van samenhangende maatregelen zal moeten garanderen, 
dat dit onderwijs zijn functie op verantwoorde wijze kan vervullen. Speciale 
aandacht moet hierbij worden geschonken aan de verwijzingsproblematiek. 

8. 9. VOORTGEZET ONDERWIJS 

8. 9.1. Algemeen 

Ook in het voortgezet onderwijs dient een actiever beleid gevoerd te worden, 
gericht op het verbeteren van kansen van jeugdigen en jongeren uit bedreigde 
leefmilieus, waaronder anderstaligen. Met name aan de kansen van meisjes 
in deze bedreigde milieus dient prioriteit verleend te worden. 
In paragraaf 4 over de toegankelijkheid is daar nader op ingegaan. Een der
gelijk beleid is veelal noodzakelijk door tekorten in het voorafgaande onder
wijs. Verbetering van het onderwijs als geheel zal het ontstaan en toenemen 
van achterstanden moeten tegengaan. 

8. 9. 2. Ie cyclus 

De experimenten met een middenschool, waarbij een experiment met varia
bele studieduur dient te worden betrokken, moeten actiever worden gestimu
leerd en uitgebreid, zodat over enkele jaren verantwoord een uitspraak kan 
worden gedaan met betrekking tot de inhoud, vorm en de structuur van dit 
onderwijs. Toetsing van deze experimenten geschiedt zowel op kwaliteita
als op doelmatigheidsoverwegingen. Bij de eventuele invoering van een mid
denschool dient uitgangspunt van beleid te zijn dat de overheid de einddoelen 
vastlegt en de vrijheid van inrichting van dit onderwijs waarborgt. 
Er zal in ieder geval gekozen moeten worden voor experimentele invoering 
van volledig geïntegreerd onderwijs in de eerste cyclus van het voortgezet 
onderwijs, waarbij de traditionele verticale scheidingslijnen in de onderwijs
structuur worden weggenomen. In dit verband wordt een verlenging van de 
brugperiode voortgezet onderwijs afgewezen. Dit is een noodoplossing die de 
huidige structuur bevestigt 
Een betere weg naar geleidelijke invoering van geïntegreerd onderwijs in de 
eerste cyclus is het bevorderen van "brede" scholengemeenschappen (dus 
niet LBO/MAVO of HAVO/VWO) waarbij de MAVO het LBO en de onderbouw 
van het HAVO en VWO volledig integreren, met mogelijkheden van differen
tiatiepakketten. 

8. 9. 3. 2e cyclus 

Los van beleidsdoelen op lange en middellange termijn, zoals in het voorgaan
de is aangeduid, dienen een aantal ingrijpende verbeteringen in het 2e-cyclus
onderwijs te worden aangebracht. 
Te noemen zijn hierbij: 
- De kwaliteit en de capaciteit van het experimentele KMBO dient zo snel mo

gelijk te worden verbeterd en uitgebreid en te worden geïntegreerd in een 
algeheel verbreed MBO met mogelijkheden tot verschillen in niveau en stu
dieduur. Daarbij dient met voorrang aandacht te worden besteed aan de ab
soluut onvoldoende opleidingsmogelijkheden voor meisjes. 

- Er dient een volwaardige part-time variant van het verbrede MBO te worden 
ontwikkeld (zowel ten behoeve van het tweede-kans als het tweede-weg-
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onderwijs), middels ombouw van participatie-onderwijs, vormingswerk, 
streekscholen, leerlingenstelsel en andere part-time varianten voor 16-18-
jarigen. 

- Praktijkoefening dient zoveel mogelijk in de school plaats te vinden. 
Buitenschoolse stages dienen in ieder geval onder verantwoordelijkheid van 
het onderwijs te worden gerealiseerd. 

- Zolang de doelstellingen van de stages niet onder verantwoordelijkheid van 
de school kunnen worden gerealiseerd en de stages in feite neerkomen op het 
verrichten van arbeid, dienen arbeidsovereenkomsten te garanderen dat de 
deelname aan het arbeidsproces volgens de geldende voorschriften worden 
gehonoreerd. 

- Leerlingstelsels en vormingswerk voor boven 18-jarigen dienen zich verder 
te ontwikkelen in relatie met volwasseneneducatie, open universiteit, HBO 
en WO, etc. 

- De bovenbouw van de HAVO en het VWO zal zich samen met het MBO tege
lijkertijd moeten ontwikkelen tot een samenhangend onderwijsstelsel (tweede 
cyclus), waarin een aantal specifieke, stromingen leiden tot eindonderwijs of 
voorbereiding tot het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onder
wijs. 
Deze samenwerking zal het eerste daar moeten starten waar garanties moeten 
worden geboden aan leerlingen die het experimentele Ie-cyclus-onderwijs 
hebben gevolgd. Aansluitingsprojecten tussen de eerste en tweede cyclus van 
het voortgezet onderwijs zullen van start moeten gaan zodra het onderwijs in 
de le cyclus geihtegreerd wordt. 

8. 10. OPLEIDING ONDERWIJSGEVENDEN 

De kwaliteit van het onderwijs in het algemeen wordt sterk bepaald door de 
kwaliteit van de opleiding voor onderwijsgevenden. D'66 wil in de opleiding een 
harmonie realiseren tussen de gerichtheid op een pedagogische taak enerzijds 
en de kennis van en de inzichten in de diverse vakgebieden anderzijds. 
Dat leidt tot een beleid, gericht op eenheid van opleiding, waaraan gekoppeld 
de noodzakelijke nascholing. Daarom zal D'66 een beleid voeren, gericht op het 
geleidelijk terugdringen van de te grote diversiteit van nog afzonderlijk oplei
dende instituten en instanties. Gezamenlijke doelstellingen, relatie met de on
derwijspraktijk en nascholing dienen borg te staan voor zich steeds vernieuwen
de opleidende instituten. Deze moeten inhoudelijk onderling samenhangen. 
In de komende jaren zal binnen het totaal van de opleidingen bijzondere aandacht 
gegeven moeten worden aan het spoedig van start gaan van opleidingsinstituten 
voor het nieuwe basj.sonderwijs. De noodzàkelijke voorwaarden daartoe (onder 
andere behoud en aanpassing van deskundigheid) zullen vervuld moeten worden. 
Een tweede onderwerp van bijzondere zorg is de opleiding van degenen die 
werkzaam (zullen) zijn in de volwasseneneducatie. Met voortvarendheid zullen 
voor deze mensen passende scholingsmogelijkheden opgezet moeten worden. 
D'66 wil in dit kader speciale aandacht schenken aan het realiseren van rol
doorbrekend onderwijs dat jongens en meisjes gelijke kansen biedt. 

8. 11. VERZORGINGSSTRUCTUUR 

Er is in de zeventiger jaren een service-apparaat ten dienste van het onderwijs 
opgebouwd, de verzorgingsstructuur. Duidelijk is geworden dat deze verzor
gingsstructuur niet in alle opzichten goed functioneert. In de eerste helft van 
de jaren tachtig dient er een wet op de verzorgingsstructuur te komen. 

In de wet op de verzorgingsstructuur dient rekening gehouden te worden met de 
hierna volgende beleidspunten: 
- De verzorgingsstructuur is een service-apparaat ten behoeve van de scholen. 
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De schoolleiding heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van 
het onderwijs. Verzorgingsinstellingen zijn bemand met deskundigen die hun 
eigen professionele maatstaven hanteren. Deze drie elementen, het dienstver
lenend karakter van de scholen, de eigen verantwoordelijkheid van de school
leiding en de professionaliteit van de verzorgingsinstellingen vormen het uit
gangspunt voor de overheid bij de formulering van de eisen waaraan verzor
gingsinstellingen moeten voldoen om subsidie te krijgen. 

- Er dient een herverkaveling van taken tussen landelijke en regionale instel
lingen plaats te vinden. Er dient onderzoek te worden wat er op locaal/regio
naal niveau nodig en mogelijk is om adequaat de scholen van dienst te kunnen 
zijn en welke taken effectiever op grotere (landelijke) schaal kunnen worden 
aangepakt. 
Onderwijs Begeleidingsdiensten (OBD's) moeten zich ontwikkelen tot regionale 
service-centra voor scholen die hun voedingagebied in de regio van de OBD 
hebben. Concreet betekent dit alle scholen met leerlingen van.±. 4..:!;,16 jaar en 
vormen van volwasseneducatie. 

- Alle verzorgingsinstellingen werken in beginsel voor alle levensbeschouwelijke 
richtingen in het onderwijs. Ook moeten echter scholen die hun onderwijs op 
eenzelfde manier inrichten en daarvoor niet bij de verzorgingsinstellingen om 
dienstverlening kunnen aankloppen, eigen instellingen in 't leven kunnen roepen. 

- In de komende jaren dient ruimte geschapen te worden voor activiteiten op 
het gebied van verdere professionalisering van medewerkers in verzorgings
instellingen. 

- De behoefte aan dienstverlening door verzorgingsinstellingen is in beginsel 
oneindig. Veel vragen om dienstverlening kunnen echter worden voorkomen 
door prioriteit te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de opleidingen 
van docenten. 

8. 12. HET TERTIAIRE EN QUARTAIRE ONDERWIJS 

8.12.1 Algemeen 

"Recht op Onderwijs" is een veel gehoorde strijdkreet, waaraan men echter 
meestal verzuimt een praktische inhoud te geven. D'66 is van mening, dat een 
onbeperkt recht op het gebruik van onderwijsvoorzieningen niet realistisch is. 
In de eerste plaats wordt het ingeperkt doordat er van de kant van de gebruiker 
prestaties tegenover dienen te staan, in de tweede plaats is geen onbeperkt be
roep op gemeenschapsgelden mogelijk. 
D'66 geeft dan ook de voorkeur aan het gebruik van de term leerrecht (zie 
par. 8. 2.) en de volgende paragrafen geven een eigen uitwerking daarvan op het 
gebied van het post-secundaire onderwijs, zoals dat er in de visie van D'66 uit 
zou moeten zien. 
Na het be!;indigen van het secundair onderwijs beschikt ieder in principe over 
het recht om gedurende zes (niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten) jaren aan 
het hoger onderwijs deel te nemen, waarvoor in dit verband tertiair onderwijs 
zal worden gebruikt. Het meest vergaand in dit verband zou het recht zijn om 
aan iedere gewenste instelling in iedere gewenste studierichting een opleiding 
te krijgen. Helaas is een dergelijk vergaande voorziening uit gemeenschaps
gelden niet altijd te verwezenlijken, zodat soms beperkingen noodzakelijk zul
len zijn. 
Dit doet echter niet af aan het streven om in zo veel mogelijk gevallen aan ieder
een de mogelijkheden te geven zijn of haar capaciteiten zo veel mogelijk te ont
wikkelen. Met kracht zal derhalve gestreefd moeten worden naar de opheffing 
van de nummeri fixi in het hele tertiair onderwijs. 
Het hierboven vermelde tertiair onderwijs omvat in principe het huidige W. 0. 
en het H. B. 0. Voor sommige beroepen kan een nog verdergaande opleiding no
dig zijn. Daarvoor dient het z.g. quartair onderwijs waartoe men in de visie 
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van D'66 toegang kan krijgen d.m.v. sollicitatie naar een beperkt aantal plaat
sen, en dan ook eerder als werknemer dan als student moet worden beschouwd. 
Deze tweedeling wordt niet alleen door financiële argumenten ingegeven. Ook 
de dringende behoefte om H. B. 0. en W. 0. te integreren en de specifiek weten
schappelijke opleidingen te versterken spelen hierbij een rol. 

8. 12. 2. Het tertiaire onderwijs 

Er bestaat een leerrecht in de tertiaire fase voor hen, die het voortgezet on
derwijs - de secundaire fase - hebben voltooid. 
Dit leerrecht strekt zich uit over een periode van zes jaren en heeft betrekking 
op wat de tertiaire fase zal worden genoemd en dus globaal gezien samenvalt 
met het huidige wetenschappelijke onderwijs en hoger beroepsonderwijs. 
Het houdt in, dat ieder die voldoende prestaties levert gedurende maximaal 
zes jaren van de onderwijsvoorzieningen gebruik mag maken. 
Het houdt echter evenzeer in, dat er een studiefinancieringsstelsel moet be
staan, zodanfg dat er voor niemand onoverkomelijke barriêres zijn om van 
zijn recht gebruik te maken. Het bestaan van een leerrecht als hier geformu
leerd vereist dat iedere student in de gelegenheid wordt gesteld om, onafhanke
lijk van zijn ouders, zijn leerrecht uit te oefenen. De beperktheid van de finan
ciële middelennoopt tot prioriteitenstelling; dat een toelage wordt verstrekt 
waar de ouderlijke bijdragen ontbreken of tekort schieten heeft hoogste priori
teit. Het streven blijft echter om de ouderlijke bijdrage te elimineren. Dit zal 
tevens afschaffing betekenen voor de kinderbijslag voor die groep. 
De inschrijvingsduur in het tertiaire onderwijs is daarmee dus vastgesteld op 
maximaal zes jaar. Van de instellingen die het tertiaire onderwijs verzorgen 
(de universiteit en HBO-instellingen) mag worden verlangd dat zij cursussen 
ontwerpen die binnen deze periode kunnen worden voltooid. In de praktijk zal 
dat in meerderheid resulteren in vierjarige cursussen, maar bevorderd moet 
worden, dat er ook kortere en langere cursussen zullen zijn, aansluitend bij 
de gedifferentieerde instroom die het tertiair onderwijs kenmerkt, d.w.z. 
aansluitend bij de verschillende begaafdheden en interessen van de student. 
Het geheel van de door de instellingen te ontwerpen cursussen dient tevens 
te passen in een te ontwikkelen stelsel van wederkerend onderwijs met een te 
voorziene groei van de deelname van volwassenen aan het tertiaire onderwijs. 
Met name kortere cursussen kunnen daartoe bouwstenen leveren. 
Hoofddoel is een pluriform, samenhangend en flexibel stelsel dat kan aanslui
ten bij zoveel mogelijk individuele capaciteiten en behoeften van de studenten 
enerzijds, en de veranderende behoeften van de maatschappij en de ontwikke
lingen in wetenschap en technologie anderzijds. 
Binnen dit stelsel moet veel aandacht worden besteed aan verruiming van de 
overstapmogelijkheden. 
Een kaderwet Hoger Onderwijs, die het huidige WO en HBO omvat, is daartoe 
vereist. 
Daarbij is op korte termijn een verwijzingsmechanisme nodig, dat gekoppeld 
is aan een propaedeuse met een inschrijvingsduur van maximaal twee jaar. 
Een dergelijke propaedeuse mag niet ontaarden in een universitair brugjaar, 
dat te algemeen van aard is- dat zou ook de zin ontnemen aan de keuzepakket
ten van de eindexamens VWO-HAVO- en moet oriënterend en representatief 
zijn voor de gekozen richting. 
Indien men na uiterlijk één jaar besluit een verkeerde keuze te hebben gedaan 
dan moet een nieuwe start mogelijk zijn d.w.z. men he.eft dan nog één keer 
een leerrecht van zes jaar voor een nieuwe studie in het tertiair onderwijs. 
D'66 moedigt ten sterkste de ontwikkeling van multidisciplinaire en interdis
ciplinaire cursussen aan. De totstandkoming daarvan, mits korter dan of ge
lijk aan vier jaar, moet worden gestimuleerd. De samenwerking tussen de 
universiteiten onderling en die met buitenlandse universiteiten moet ook op 
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dit punt worden verbeterd. Ook zouden experimenten in de richting van cursus
sen van meer algemeen vormende aard moeten worden uitgeprobeerd. 
Hierbij kan aansluiting gevonden worden bij de algemene (of vrije) varianten 
zoals die door een aantal subfaculteiten bij de vorige herprogrammeringsronde 
zijn geiintameerd. 
Bij voldoende prestaties geeft ieder der door de instellingen geprogrammeerde 
cursussen recht op een diploma waarop de samenstelling van het studiepakket 
is vermeld. In het W. 0. kan daarbij voor de vierjarige cursussen de naam 
doctoraaldiploma desgewenst gehandhaafd blijven, het keuzepakket van een 
langere cursus kan daarop worden bijgeschreven. 
Het brede scala van mogelijkheden dat D'66 in het tertiaire onderwijs voor
staat, maakt het ongewenst om aan één daarvan als civiel effect een titel toe 
te kennen. D'66 zou dan ook alleen de doctorstitel willen handhaven en aan geen 
der tertiaire diploma's een titel willen verbinden. 

8. 12. 2a Het financieringsmodel 

Het tertiair onderwijs wordt in hoofdzaak uit de algemene middelen bekostigd. 
Het financieringsstelsel naar de instellingen toe gaat uit van een verdeling van 
de ingeschreven studenten over de diverse cursussen, die er als volgt uitziet: 
Plusminus 60% volgt de vierjarige cursussen, plusminus 20% een kortere 
cursus en maximaal 20% tot de langere cursussen. 
Bij de berekening van de rijksbijdrage volgens dit model wordt uiteraard reke
ning gehouden met het feit dat van de studenten die de vierjarige cursussen vol
gen, slechts een deel deze ook in 4 jaar zal afronden en dat de overigen daar 
5 of zelfs zes jaar over zullen doen. Iets dergelijks geldt voor de kortere en de 
langere cursussen. 
Dit is uitsluitend een financieringsmodel. Het dient ter berekening van het be
drag, dat als "Lumpsum" aan de instelling wordt toegewezen. Het staat de 
instellingen vervolgens vrij hun studiemogelijkheden anders in te richten, 
maar daaraan kunnen geen aanspraken op extra middelen worden ontleend. 
Bevorderd moet tenslotte worden dat het leerrecht niet meteen tot de volle 
zes jaren wordt opgesoupeerd. 
Hierbij moet dus het eerder ophouden aantrekkelijk worden gemaakt. bijvoor
beeld door voorkeursrechten op betaald educatief verlof enz. 

8, 12. 2b De gelijkwaardigheid van de opleidingen 

Dit hangt samen met de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen en dient 
door henzelf in het kader van landelijk overleg binnen hetzelfde type onderwijs 
te worden geconcretiseerd. 
De in dit beleidsprogramma neergelegde gedachten betekenen een erkenning 
van de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen voor de uitvoering van 
hun onderwijstaken, binnen de door regering en parlement gestelde kaders. 
Gevolg is, dat verschillen tussen de instellingen kunnen ontstaan. 
Een zekere concurrentie tussen de instellingen lijkt D'66 daarbij niet ongezond, 
hoewel deze uiteraard niet de omvang van die tussen commerciiile instellingen 
dient aan te nemen. De optredende verschillen stellen wel hogere eisen aan de 
voorlichting van a.s. studenten. Het beleid dient er voorts op gericht te zijn, 
dat aan de instellingen gelijkwaardige (en dat is niet hetzelfde als gelijke) ont
wikkelingsmogelijkheden worden geboden. Het beleid zal er toe moeten leiden 
dat de opleidingen op hetzelfde vakgebied, hoewel ongelijk, toch qua niveau ge
lijkwaardig zijn. 
Het Academisch Statuut wordt thans ten onrechte geacht daarvoor waarborgen 
te leveren. In de structuur zoals D'66 voorstaat is er in dit opzicht geen plaats 
meer voor het A.S. De overheidsbemoeienis met het tertiaire onderwijs is dus 
beperkt. De overheid schrijft geen uniforme cursusduren voor, heeft geen in
houdelijke bemoeienis met de programma's, stelt uitsluitend globale eisen van 
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deugdelijkheid. De middelen worden aan de instellingen beschikbaar gesteld 
via een systeem van meerjarenafspraken met het bovengeschetste financierings
model, waarbinnen de instellingen een grote vrijheid bezitten om in onderling 
overleg hun onderwijs in te richten. Een inspectiestelsel voor het hoger onder
wijs wordt door D'66 niet a priori uitgesloten. Daarbij zal echter de taakstel
ling van de inspectie nader moeten worden bezien. 

8. 12. 3, Het quartaire onderwijs 

Na de tertiaire fase kan, op grond van gebleken capaciteiten volgens vastgestel
de normen, toegang worden verkregen tot het quartaire onderwijs. 
Sollicitaties naar de beschikbare plaatsen is daarvoor een goede methode. 
Voorwaarde voor een stelsel als hier beschreven, is uiteraard dat er ook voor 
afgestudeerden uit het tertiaire onderwijs voldoende perspectieven in de maat
schappij zijn. Dat is niet alleen een kwestie van kwaliteit van de tertiaire op
leidingen, maar evenzeer van wijzigingen in de appreciatie van hogere oplei
dingen door de maatschappij. Er zijn voldoende aanwijzingen dat ook nu reeds 
een dergelijke wijziging in gang is gezet- het automatisme "afgestudeerd geeft 
hoog-betaalde positie" brokkelt meer en meer af, en steeds meer afgestudeer
den zijn werkzaam op gebieden waar hun specifieke opleiding nauwelijks op af
gestemd is. Deze multi-inzetbaarheid stelt eisen aan de opzet van tertiair onder
wijs. 
Het quartaire onderwijs moet volgens D'66 - zoals gezegd - voor de opleiding 
van hooggekwalificeerde onderzoekers en voor beroepen waar een voortgezette 
opleiding absoluut noodzakelijk is. 
Het quartaire onderwijs wordt in de visie van D'66 sterk bepaald door de be
hoeften vanuit de maatschappij. Het is dan ook de bedoeling om deze fase apart 
te financieren en het is niet vanzelfsprekend dat dit steeds door 0 en W zou 
moeten gebeuren. De opleiding van bepaalde medische beroepen bijvoorbeeld 
zou zeer wel onder Volksgezondheid kunnen vallen. Voor de techniek, de land
bouw, rechten, enzovoorts geldt wellicht iets dergelijks. De opleiding van on
derzoekers en leraren is uiteraard wel aan 0 & W verbonden. Ook inhoudelijke 
en geldelijke inbreng van andere maatschappelijke organisaties dient niet a pri
ori te worden uitgesloten. Het is niet noodzakelijk, dat alle quatraire opleidingen 
als vervolg op een tertiaire opleiding aan dezelfde instelling moet kunn~en worden 
gedaan. Immers juist bij wetenschappelijke onderzoekers moet de mobiliteit en 
zelfs de migratie worden bevorderd. 
Deelname aan het quartaire onderwijs laat het recht op educatief verlof onverlet. 

8. 12. 4. Het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten 

De beoefening van wetenschappelijk onderzoek voor de student vindt voorname
lijk plaats in het quartaire onderwijs. Binnen het tertiaire onderwijs, voorzover 
het de wetenschappelijke richtingen betreft, dient het onderwijzend personeel 
daadwerkelijk betrokken te zijn bij de wetenschapsbeoefening en moeten de stu
denten kennis kunnen ,maken met onderzoeksmethoden. 
Ook -voor de docenten in de tertiaire fase dient dus onderzoeksruimte te bestaan. 
Inhoudelijk dient het onderzoek door de daartoe gei3igende organen te worden be
paald. In de visie van D'66 zijn dat de (sub-)faculteiten. Ook hier is de inhoude
lijke bemoeienis van de overheid ongewenst. Wel dient er een stelsel te worden 
ontworpen waarbij verantwoording van voor onderzoek beschikbaar gestelde gel
den worden afgelegd: verticaal (de financil3le verantwoording binnen de instelling), 
en horizontaal (naar de vakgenoten). 
D'66 is van mening dat, in het licht van een samenhangend onderzoek en innova
tiebeleid de instellingen over hun onderzoeksprestaties en -plannen verantwoor
ding aan de overheid dienen ai te leggen. 
De afstelling van instellingsonderzoeksplannen en landelijke disciplinegewijze 
planning moet via onderhandelingen tussen minister en instellingen in meerjaren-
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afspraken worden geregeld. 
De rijksbijdrage voor onderzoek die aan de instelling wordt gegeven, moet echter 
ongedeeld blijven. De eventuele verdeling ervan is een taak van de instellingen 
zelve. 
Versterking van de tweede geldstroom ten koste van de eerste wordt niet afge
wezen. Wél dient~dit met de instellingen te worden besproken in het kader van het 
eerder genoemde "onderzoeksoverleg". 

8.12. 5. Bestuursstructuur 

D'66 is van mening dat allen die aan een instelling van WO en HBO zijn verbonden
daaronder begrepen de studenten- betrokken moeten kunnen zijn bij de wijze waar
op deze instelling wordt bestuurd. De mate van participatie bij de verschillende 
aspecten van bestuur en beheer kan echter voor de verschillende geledingen va
rHlren. Zo zal men de studenten in de tertiaire fase vooral sterk dienen te betrek
ken bij onderwijszaken, maar zal hun inbreng bij het personeelsbeleid en onder
zoeksaangelegenheden niet noodzakelijkerwijs zo groot behoeven te zijn. 
Voorkomen moet worden dat voor tertiair en quartair onderwijs binnen de instel
lingen aparte bestuurlijke organen worden ingesteld. 
In het voorgestane stelsel van hoger onderwijs wordt de taak van besturen en ra
den zwaarder. 
De ervaringen met de W. U. B. zijn nog dermate onvoldragen dat een geheel 
nieuwe wet op het W. 0. vooralsnog prematuur geacht wordt. Ten aanzien van de 
bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en W. 0. is het wenselijk te komen tot 
een kaderwet die de randvoorwaarden formuleert in termen van autonomie van 
de instellingen, financiering, taken onderwijs onderzoek- beheer en de rechten en 
plichten van de onderscheiden niveaus. 
Voor het HBO is het gewenst een dergelijke structuur op te zetten en dit te rege
len in een kaderwet voor het HBO. De spreiding van dit HBO over enkele honder
den instellingen, alsmede de verzuilde bestuursstructuur in delen ervan vormen 
daartoe een ernstige hindernis. Samenwerkingsvormen zijn niet alleen financieel 
onontkoombaar, zij zijn ook zeer gewenst om het HBO een rol gelijkwaardig aan 
die van de instellingen vah WO te laten spelen. 

8.12. 6. Planning en financi!He ruimte 

Een kaderwet voor het WO als net genoemd zal zich moeten richten op meerja
renafspraken tussen minister en instellingen, waar de minister de verplichting 
heeft om voor de periode van verscheidene jaren een ontwikkelingsplan voor het 
WO op te stellen. Dit ontwikkelingsplan behoeft parlementaire goedkeuring. 
Als hoofdpunten van een dergelijk ontwikkelingsplan kunnen worden genoemd: 

A. 

Ontwikkelingen die globaal gesproken vanuit een maatschappelijk perspectief in 
universitair onderwijs en onderzoek gewenst zijn; 

B. 

de hoeveelheid middelen die voor de verschillende taken van het VWO beschik
baar zal kunnen komen. 
Iedere herstructurering van het hoger onderwijs zal gezien de economische si
tuatie moeten geschieden binnen strakke financi!ile kaders. Gezien immers de 
gigantische operaties die op stapel staan in onderwijsgebieden die voor veel 
grotere groepen van de bevolking van belang zijn - zoals de invoering van de 
nieuwe basisschool, de vernieuwing van het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld 
het geïntegreerde voortgezette onderwijs) enz.- en die vooral verbetering van 
de situatie voor de kansarmen beogen, liggen voor D'66 de prioriteiten bij de 
besteding van onderwijsgelden dáár en bij datgene dat reeds eerder in dit hoofd-
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stuk is genoemd. Knelpunten bij het HBO moeten worden opgelost als prioriteit 
binnen het hoger onderwijs. 
Genoemd mogen worden: de achtergebleven infrastructuur van het HBO (vergl. 
HBO-Raad met Academische Raad), de inschrijvingsbeperkingen bij het HBO, 
enz. 
Een reële achteruitgang van de middelen voor het WO is derhalve vermoede
lijk noodzakelijk. 
0'66 hecht echter groot belang aan het wetenschappelijk onderzoek, het toe
gepaste, maar vooral het zuivere, omdat daaruit de instrumenten voor inno
vatie afkomstig zullen zijn zonder welke de welvaart en welzijn in dit land niet 
kunnen worden gewaarborgd. 
De wijze van financiering (zie hierboven) kan wel ter discussie komen. 

8. 12. 7. De Open Universiteit 

D'66 is voorstander van een zelfstandige Open Universiteit, waarvan zij een 
nuttige onderwijsvernieuwende invloed op het bestaande WO verwacht naast de 
vervulling van de sociale doelstelling: het bieden van volwaardig tweede-kans
onderwijs op tertiair niveau. D'66 meent dat de bestaande instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs de komende jaren de handen meer dan vol zullen 
hebben aan de inhoudelijke en bestuurlijke herstructurering. Derhalve is het 
voorlopig niet verstandig om het open hoger onderwijs aan deze instellingen toe 
te vertrouwen. maar verdient het de voorkeur daarvoor eerst een "niet-belaste" 
instelling in het leven te roepen. Dat betekent niet zonder meer dat deze instel
ling van volledig nieuw personeel zou moeten worden voorzien. Aan de huidige 
instellingen is voldoende enthousiaste staf te vinden die op detacheringsbasis 
aan de Open Universiteit kan meewerken. De Open Universiteit vraagt dan alleen 
een betrekkelijk kleine vaste kern. Zo kunnen de resultaten op het gebied van de 
onderwijsvernieuwing ook overdraagbaar gemaakt - en gaandeweg ook reeds 
overgedragen - worden ten bate van de bestaande instellingen van wetenschappe
lijk onderwijs. 

8.13. VOLWASSENENEDUCATIE 

In paragraaf 2 is aangegeven dat D'66 met kracht zal streven naar realisering 
van een leerrecht voor ieder na beëindiging van de leerplicht. Dit leerrecht vindt 
zijn uitwerking in een stelsel van volwasseneducatie (v. e. ). Met dit begrip wordt 
het brede scala van voorzieningen bedoeld op het terrein van onderwijs, vorming 
en scholing voor volwassenen. 
Voorbeeldsgewijze moet gedacht worden aan dag/avondscholen (-gemeenschappen) 
AVO/VWO/MEAO, de vele part-time opleidingen in het lager/middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs, de open universiteit, het schriftelijk en buitenschools 
mondeling onderwijs, de Centra voor Vakopleiding, het vormingswerk, de 
volksuniversiteit, etc. Delen van de v. e. zijn ondergebracht bij verschillende 
ministeries, waaronder Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken, CRM, 
Landbouw en Economische Zaken. 

De v. e. kent een aantal doelen: 

- het bevorderen van gelijkwaardige kansen tot verder ontwikkeling en ont
plooiing van volwassenen. 

- het scheppen van mogelijkheden voor om/her/bijscholing. 
- het inspelen op maatschappelijke behoeften die ontstaan door technologische 

innovatie en discrepanties op de arbeidsmarkt. 
- het verminderen van de spanning op de arbeidsmarkt door via een systeem 

van educatief verlof het principe van wederkerende educatie te bevorderen. 
- het stimuleren van emancipatie tendensen in te onderscheiden groepen van 

de bevolking. 
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Om deze doelen te bereiken is het noodzakelijk dat er een zeer gevarieerd en 
flexibel patroon van voorzieningen bestaat dat qua spreiding, kosten en didac
tiek optimale mogelijkheden biedt voor volwassenen. De huidige situatie van 
de v. e. wordt o.a. gekenmerkt door een gebrek aan samenhang op velerlei 
niveaus. 

Op het niveau van de instellingen zien we evenzeer gebrek aan samenhang, hoe
wel hier ook positieve geluiden te horen zijn. 
Eén van de manieren om de samenhang te vergroten, is te bevorderen dat de 
door de - in 1980 opgeheven - adviescommissie Bevordering Plaatselijk 
Educatieve Netwerken voorgestelde educatieve centra voor volwassenen, tot 
stand komen. Deze centra zouden vooral een functie kunnen vervullen ten 
aanzien van het verstrekken van informatie aan de deelnemers, het stimuleren 
tot deelname en het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de meewer
kende instellingen op het terrein van de v. e, 

Verder bestaan er nog duidelijk witte plekken op de kaart van de v. e. 
Vooral voor volwassenen met zeer weinig opleiding zijn er te beperkte moge
lijkheden voor verdere educatie. Ook bestaan er grote gebreken op het terrein 
van de beroepsscholing. Volwassenen die part-time onderwijs op het niveau 
van LBO, of MBO willen volgen, kunnen dit maar zeer gedeeltelijk realiseren. 
D'66 rekent het tot haar taak om enkele van de belangrijkste knelpunten in de 
v. e. tot een oplossing te brengen. 
Allereerst dient gestreefd te worden naar grotere departementale eenheid. 
Een binnen Onderwijs en Wetenschappen te creëren directoraat-generaal voor 
de volwasseneneducatie, waarin onderdelen van andere ministeries op het ter
rein van de v. e. zijn ondergebracht, verdient de voorkeur. 
Een speciaal verantwoordelijke bewindsman/vrouw voor de v. e. is dus niet 
bij voorbaat uitgesloten. tenminste totdat de volwasseneducatie binnen 0 en W 
duidelijk gestalte heeft gekregen. 
Ook dient de volwasseneducatie wettelijk verankerd te worden. Dat kan door in 
bestaande wetten aandacht te schenken aan de volwasseneneducatie, maar het 
ligt wellicht meer voor de hand, een aparte wet op de v. e. te maken. In die 
wet dient de overheid zich instrumenten te verschaffen om de doelen van de v. e. 
te realiseren. In de wettelijke regeling van de v. e. zal opgenomen moeten wor
den hoe betrokkenen en hun organisaties ingeschakeld moeten worden bij de 
planning van voorzieningen. Een systematiek als nu ten aanzien van de planpro
cedure voortgezet onderwijs geldt (minus de knelpunten die daarin te signaleren 
zijn) is denkbaar. 
Op het terrein van de voorzieningen streeft D'66 naar een uitgebouwd en voor 
alle volwassenen bereikbaar stelsel van tweede-weg-onderwijs: van alfabetisering 
tot open universiteit. 
Daarbij behoeft niet in de eerste plaats gedacht te worden aan nieuwe voorzie
ningen, maar wel aan de verruiming van mogelijkheden van bestaande voorzienin
gen, 

Daarom hebben de initiatieven op het terrein van open onderwijs waaronder de 
open school en open universiteit, voor D'66 ook een belangrijke vernieuwende 
functie. Uitbreiding van de bestaande scholen (gemeenschappen) voor dag/ 
avondonderwijs AVO/VWO/MEAO voor volwassenen met beroepsonderwijs 
(LBO en MBO)- ook in de 2-cycli-structuur- is noodzakelijk. 
Het verdient voorts sterke overweging om in de daarvoor in aanmerking ko
mende stedelijke gebieden, basisscholen voor volwassenen door het Rijk te 
laten subsidiëren. Ervaringen, opgedaan in een dergelijke instelling te Am
sterdam, hebben uitgewezen dat dergelijk onderwijs uiterst belangrijk is voor 
de integratie van bepaalde culturele groepen in onze samenleving. 
De huidige praktijk, waarbij de meeste docenten in de vorm van part-time func-
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ties boven een reeds bezette full-time functie in het jongeren-onderwijs, werk
zaam zijn in de volwass~neneducatie, is - mede gelet op het grote tekort aan 
arbeidsplaatsen in het onderwijs, steeds minder aanvaardbaar geworden. Daar
bij maakt de ontwikkeling in de volwasseneneducatie het steeds noodzakelijker 
dat de docenten hiertoe aparte scholing ontvangen. 
Een landelijke adviesraad volwasseneducatie acht D'66 wenselijk. Deze zou 
moeten bestaan uit onafhankelijke deskundigen. 
Voor de volwasseneneducatie moet een rechtvaardig systeem voor studiekosten
financiering worden ontwikkeld. 
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.HOOFDSTUK 9 

Kunsten 
Een goed kunstenbeleid schept de voorwaarden waardoor het aanwezige crea
tieve talent zich maximaal kan ontplooien en houdt zich bezig met zowel de 
verbetering van de materUlle voorwaarden, als de ideële ruimte, noodzake
lijk om de kunstenaar in de samenleving te laten functioneren en de kunst in 
de maatschappij te integreren. Daarbij staat de maatschappelijke relevantie 
van alle kunstuitingen buiten kijf. 

9.1. 

Alleen een samenhangend beleid kan optimale voorwaarden scheppen. Op minis
terieel niveau is de kunst nu gekoppeld aan Recreatie en Maatschappelijk Werk 
en verder versnipperd over een aantal departementen: de bouwkunst bij Volks
huisvesting, de fotografie bij Economische Zaken, het kunst- en kunstnijver
heidsonderwijs bij Onderwijs en een belangrijk deel van de beeldende kunsten 
bij Sociale Zaken. De eertijdse koppeling van de Kunsten aan Onderwijs en 
Wetenschappen, levert een veellogischer en werkbaarder samenhang op. 
Gestreefd dient te worden naar één ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, met een minister en twee staatssecretarissen voor de drie 
gebieden. De genoemde, over diverse ministeries verspreide kunstenbudget
ten dienen onder de contröle van dit nieuwe ministerie te worden gebracht. 

9. 2. 

Voorwaarden en maatstaven voor de toekenning van toelagen, werkbeurzen 
en stipendia voor scheppende kunstenaars, verschillen per kunstvorm. 
De situatie is uiterst ondoorzichtig. 
Vergelijkbare structuren voor de financiering van alle vormen van scheppen
de kunst, dienen gerealiseerd te worden. Daarbij denken wij met name aan 
de oprichting van Fondsen voor de Toonkunst, de Schilderkunst, de Filmkunst 
e. d. naar analogie van het bestaande Fonds voor de Letteren. 

9. 3. 

Kunstenaars zijn noodgedwongen "kleine zelfstandigen" of "vrije ondernemers". 
Ondanks het gemiddeld zeer lage inkomen van creatieve werkers, hebben ze niet 
de sociale rechten van werknemers. Zolang er geen aigemene regelingen 
voor kleine zelfstandigen bestaan, bepleiten wij invoering van een apart sociaal 
statuut voor zelfstandige kunstenaars, waardoor ze onder de werking komen 
van ongevallen-, ziekte-, invaliditeits- en werkloosheidsuitkeringen. Uiteraard 
zijn deze sociale uitkeringen géén kunstenbeleidsinstrumenten. 

9.4. 

Auteursrechten zijn voor kunstenaars een bron van inkomsten. De incasso ervan 
is deels in particuliere handen, waardoor effectieve contrOle ontbreekt en boven
dien bepaalde, niet-individueel toedeelbare rechten verloren gaan in plaats van 
financieringsbron te zijn voor een verantwoord kunstenbeleid. Daarom pleiten wij 
voor een nieuw wettelijk statuut op de rechten-incasso-organisaties, ten aanzien 
van de volgende categorieën auteursrechten: 

9. 4.1. 

Invoering van een leenrecht voor alle uitleningen in openbare bibliotheken, arto
theken, discothekeii~-fiÏmÖtheken en andere mediatheken, ter vervanging van het 
huidige leengeld, dat alleen voor literaire auteurs geldt. 
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9,4.2. 

Invoering van een ~~~~~~l~_!lÈ_E~E~k-~~ll!.~Ï:!,l", waardoor opbrengsten uit werken 
waar op het auteursrecht is vervallen doordat de auteur langer dan 50 jaar dood 
is, niet langer geheel aan de particuliere uitgever toevloeien, maar gedeeltelijk 
terecht komen in een fonds voor sociale uitkeringen aan levende kunstenaars. 

9.4. 3. 

De ~~~g:~~~~~È~t~.!È!L!Ll~-~~~:t.:.'!.~-van prestaties van uityoerende kunste
naars is vastgelegd in de Conventie van Rome (1961). 

Nederland heeft deze Conventie nog niet ondertekend of geratificeerd. 
·Deze ratificatie dient plaats te vinden, vooral om de economische positie van 
de uitvoerende musici, die nu geen compensatie hebben voor het verlies aan 
werkgelegenheid, te compenseren. De door ratificatie erkende zgn. (aan het 
auteursrecht) "aanverwante" rechten, mogen niet gekort worden op bestaan
de auteursrechten. 

9.4.4. 

Het in sommige Europese landen reeds bestaande ".Y.?l~e~~~" voor beelden
de kunstenaars, dient ook in Nederland ingevoerd te worëfen. Daardoor kunnen 
beeldende kunstenaars enigermate meeprofiteren van de speculatieve waar
destijging van hun vroegere werken, bij doorverkoop, zoals op veilingen. 

9.4. 5. 

De automatisering van de maatschappij leidt ertoe dat auteursrechten steeds 
meer collectief geihcasseerd zullen worden, al dan niet door middel van 
dwanglicenties, waardoor de kunstenaar wel z'n geld ontvangt maar geen con
trOle meer kan uitoefenen op aard en wijze van gebruik van zijn werk. 
Extra bewaking van de morele rechten van de kunstenaár dient daarom nage-
streefd te worden. --------------

9.4. 6. 

De economische positie van muziekauteurs wordt ondergraven door het onge
limiteerd maken van geluidscopie!!n van hun werken, andere auteurs onder
vinden bij de opmars van vidioapparatuur dezelfde schadelijke gevolgen. 
Invoering van een heffing op beeld- en geluidSopname-apparatuur en/ of beeld
en geluidSdragers is daarom noodzakelijk. 

9.4. 7. 

Zowel de economische positie van auteurs als de pluriformiteit van de boeken
en tijdSchriftenmarkt wordt bedreigd door het ongebreideld fotocopi!!ren. 
Er dient meer tempo betracht· te worden bij de regeling van het zgn. !:~E!:~:

!:~2~~· 

9.4. 8. 

Bij alle onder 9. 3 en 9. 4. 1-7 genoemde maatregelen dient aansluiting gezocht 
te worden bij het harmonisatiestreven binnen de E.G., met dien verstande dat 
steeds de in enige lidstaat aanwezige beste regeling als uitgangspunt dient ge
nomen te worden. 

9. 5. 

Oneigenlijk gebruik van wettelijke gereedSchappen om maatregelen van censuur 
te handhaven, c.q. in te voeren, wijst D'66 krachtig af. 
(B.v. het 49 stoelen-criterium bij openbare vertoning van bepaalde films.) 
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9. 6. 

Om de export van Nederlandse cultuurgoederen te bevorderen dienen bij 
ambassades culturele attachés uit de kunstwereld aangesteld te worden voor 
afgebakende përiÖcÏe-s-(2T3-)aar):-Jiëöi>-ëën-dÜÏ.delijk meerjarenplan de aan
dacht voor de eigen cultuur bevorderen en zo de beroepsdiplomaten van een 
oneigenlijke taak verlossen. 

9. 7. 

Voor het kunstenonderwijs dient een apart wettelijk kader ingevoerd te worden. 
Binnen de mammoetwet kan geen recht worden gedaan aan de eigen problema
tiek van dit onderwijs, aangezien hierbij de subsidiehoogte moeilijk afhankelijk 
gesteld kan worden van het ~~t!Llleerlingen. 

9. 8, 

Aan het onderwijs gerelateerde kunstprojecten zoals ''Schrijvers School 
Samenleving" en "Componisten op Scholen" dienen niet gefinancierd te wor
den uit het budget van CRM, maar uit dat van Onderwijs. 

9. 9. 

Economisch succes is voor de meeste beroepskunstenaars een geluk van zeer 
beperkte duur. De huidige fiscale faciliteiten houden daar onvoldoende rekening 
mee. Aan deze problematiek dient extra aandacht besteed te worden. De poging 
van sommige inspecties om auteursrechten te beschouwen als rente van fictief 
vermogen, dient bestreden te worden. 
Auteursrechten zijn uitgesteld inkomen. 

9.10. 

Subsidies zijn een kunstenbeleidsinstrument, geen erkend recht. Het verdient 
de voorkeur subsidies waar mogelijk te vervangen door wettelijke bijdragenrege
lingen, zodat ze van de subjectieve beleidssfeer in de objectieve rechtssfeer 
komen. 

9.11. 

Wanneer de overheid door subsidies de toegangsprijzen van concert en toneel 
etc. kunstmatig laag houdt, dient er ook compensatie van overheidswege te zijn 
voor gederfde auteursrechten van scheppende kunstenaars, die immers berekend 
worden als een percentage van de kassa-inkomsten en dus door de terechte sub
sidies onterecht sterk verlaagd worden. 

9.12. 

De huidige subsidiepolitiek garandeert een jaarlijks accrês aan de uitvoerende 
kunsten, die nu eenmaal met hoge technische- en loonkosten te kampen hebben. 
Bij stagnatie in de groei van beschikbare budgetten betekent dit dat de uitvoerende 
kunsten (nu 90% van het budget) op afzienbare termijn de scheppende kunsten 
vrijwel geheel uit de subsidieruimte zullen verdringen. Verruiming van de bud
getten - en zo dit mogelijk blijkt herverkaveling - is dringend geboden. Daarbij 
mag niet worden voorbijgegaan aan de realiteit dat de televisie voor de versprei
ding van producten van uitvoerende kunst numeriek belangrijker is dan alle 
theaterkunsten samen, al blijft deze verspreidingsmogelijkheid op dit moment 
goeddeels onbenut. 
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9,13. 

Boven een tot automatisme verwordend subsidiebeleid, dient een actief op
drachtenbeleid geprefereerd te worden. 

9, 13. I. 

Binnen het kader van een zodanig opdrachtenbeleid kunnen tijdelijke dienstver
banden voor kunstenaars sociale zekerheid geven, zolang het onder 9. 3. ge
noemde sociaal statuut nog niet geconcretiseerd is. 

9.14. 

De overheid dient geen medewerking te verlenen aan vormen van kunstprijzen, 
waarbij een competitieelement meespeelt, aangezien die de kunstenaar in een 
maatschappelijke uitzonderingspositie plaatsen. Geen bezwaar bestaat uiter
aard tegen bekroningen waarnaar niet gesolliciteerd behoeft te worden. 

9.15, 

Naast de conserverende dient ook de experimentele functie van de podiumkun
sten voortdurend aandacht te krijgen. "Decentralisatie" mag niet het argument 
zijn om juist de meest kritische kunstuitingen uitsluitend onder bescherming van · 
plaatselijke overheden te brengen. 

9.16. 

In het kader van een spreidingsbeleid zijn in de diverse regio's tal van moderne 
theaterfaciliteiten gerealiseerd. In schril contrast daarmee zijn de voorzieningen 
in de klassieke cultuurcentra in de randstad nu sterk verouderd en onvoldoende. 
Het beleid dient gericht te worden op het inhalen van die achterstand. 

9.17. 

Uitvoerende kunstenaárs met een in tijd beperkte actieve loopbaan (dansers, 
mimespelers) hebben recht op speciale aandacht voor de daaruit voortvloeiende 
problematiek. 

9.18. 

De vele mogelijke dwarsverbindingen tussen beroeps- en amateurkunstenaars die
nen gestimuleerd te worden. De budgetten van lagere overheden t.b.v. steun aan 
de vrijetijdskunst behoeven verruiming. 

9.19. 

Ter bevordering van de kunstfilm dienen structuur van en criteria voor filmfinan
ciering te worden gemoderniseerd, zodat toelagen ook verstrekt kunnen worden aan 
voor televisie of alternatieve circuits te produceren films. 
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HOOFDSTUK 10 

Media 
10.1. 

Randvoorwaarden mediabeleid. 

Het standpunt van D'66 met betrekking tot het mediabeleid is dat de overheid in 
de eerste plaats de zorg heeft voor vrijheid van meningsuiting en voor verschei
denheid van informatievoorziening en opinievorming. De vrijheid van meningsuiting 
heeft binnen de grenzen van een regeringsbeleid een actief en een passief karakter. 
Actief omdat de overheid erop dient toe te zien dat deze vrijheid niet alleen ge
waarborgd wordt, maar ook zo optimaal mogelijk wordt gerealiseerd. Daartoe treft 
zij maatregelen en schept zij voorwaarden, Passief, omdat de overheid zelf de 
vrijheid van meningsuiting dient te respecteren en te bevorderen door zich te ont
houden van inmenging, beihvloeding, bemoeienis t.a.v. de uitingen/inhoud van de 
media. 
De vrijheid van meningsuiting heeft ook nog een ander actief en passief karakter 
en wel in die zin dat een ieder het actieve recht heeft de eigen mening te uiten, 
maar eveneens het passieve recht van ieders mening kennis te nemen. In dat kader 
moet ook elke beperking van distributiemogelijkheden, of monopolievorming daarin, 
bestreden worden en dient de overheid, eventueel door financiële steunmaatregelen 
volgens objectieve, vastgestelde normen, juist de mogelijkheden voor vrije kennis
neming van uitingen in grote verscheidenheid te bevorderen. 

10.2. 

Contouren van een vernieuwd bestel voor de landelijke omroep. 

De visie van D'66 op een vernieuwd bestel voor de landelijke omroep vertoont de 
volgende trekken: 

10;2.1. 

Radio en televisie worden in de toekomst niet meer per definitie op identieke wijze 
beheerd. Ten aanzien van de radio lijken zich momenteel nog niet dermate grote 
moeilijkheden voor te doen dat een geheel nieuw bestel zich als noodzaak opdringt. 

10,2.2. 

Vooruitlopend op een hervorming van het radiobestel en gebruikmakend van de 
huidige wettelijke mogelijkheden dient de muzieksituatie binnen de omroep ingrijpend 
te worden verbeterd. Dit doel kan worden bereikt door de verzorging van Hilversum 4 
en zo mogelijk ook van Hilversum 3, in handen te leggen van een zogeheten zender
redaktie, een coördinatie-orgaan waarin medewerkers van de omroep zitting hebben. 
De huidige "werkgroep muziekradio" zou als zodanig kunnen fungeren. 

10, 2. 3. 

Ten aanzien van de televisie komt er een einde aan het alleenvertoningsrecht van de 
bestaande omroep-organisaties. 

10. 2. 4. 

Naast de netten I en II wordt een netmin gebruik genomen. De zendmachtigÎ.ng 
hiervoor wordt verleend aan een publiekrechtelijke stichting, een Nationale Omroep 
Organisatie (NOO), die programma's brengt waaromheen blokken reclame kunnen 
worden gebouwd. Daarnaast kan de NOO "underwritten" programma's brengen, 
d, w. z. programma's die door b.v. het bedrijfsleven worden aangeboden, maar 
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niet door dit bedrijfsleven gemaakt of beihvloed zijn: Olympische Spelen, Ameri
kaanse verkiezingen, een opera uit de Scala van Milaan e. d, Het enige reclame
element - en hierop zal streng toezicht nodig zijn - mag schuilen in de vermelding 
vóór en na het programma: "dit wordt (werd) u aangeboden door • • , • ". Hiermee 
wordt de vercommercialisering en de vervlakking van de netten I en n opgevangen, 

10, 2, 5. 

De NOO valt evenals de traditionele omroeporganisaties onder de NOS als samen
werkingsorgaan, Dit heeft gevolgen voor b, v. omroepfaciliteiten, internationale 
kontakten, arbeidsvoorwaarden en ook voor de gelijke maatstaven voor gemiddelde 
kosten van een uur programma. 

10. 2. 6. 

De netten I en n blijven behouden voor de acht bestaande omroeporganisaties, de 
eventuele aspirant-omroeporganisaties, de NOS als zendgem_achtigde, en de z, g. 
mini-omroepen. 

10. 2. 7. 

Alle acht grotere omroeporganisaties moeten verenigingen worden, met nader in de 
wet voor te schrijven democratische structuur, Het lidmaatschap wordt losgekoppeld 
van het abonnement op een programmablad, De NOS als samenwerkingsorgaan zal 
een blad uitgeven dat de programmagegevens bevat van alle zendgemachtigden. De 
omroepverenigingen kunnen uiteraard aanvullend verenigingsnieuws, commentaren 
op programma's e. d, aan hun leden doen toekomen, Het (pseudo-)auteursrecht op 
niet persoonlijke geschriften, als met name omroepprogrammagegevens, wordt 
afgeschaft. 

10. 2. 8. 

Om voor een volledige zendmachtiging in aanmerking te komen zal een omroepver
eniging allereerst een minimum aantalleden moeten tellen, die een bepaald lid
maatschapsbedrag betalen. Dit minimum ledental dat van invloed zal zijn op het 
uiteindelijke aantal zendgemachtigden, moet na een overgangstermijn nader vastge
steld worden, nadat enige ervaring is opgedaan met de ontkoppeling van lidmaat
schap en abonnement op een programmablad en de gevolgen die dit voor het wer
kelijke ledental zal hebben. Door deze overgangstermijn wordt vermeden dat de 
wetswijziging op zich zelf al één of enkele van de huidige omroeporganisaties de 
zendmachtiging ontneemt. Er wordt voor deze overgangstermijn ook een nieuw 
(verlaagd) minimumledenaantal vastgesteld voor aspirant-zendgemachtigden, 
Een stringente eis voor verkrijging ên behoud van de zendmachtiging is, dat de 
omroepvereniging zich in een. volledig programma profileert, zoals de Omroepwet 
ook nu voorschrijft. Er dient mede daartoe een maximum percentage te worden 
vastgesteld van de zendtijd die omroeporganisaties besteden aan verstrooiende pro
gramma's, waardoor een betere verdeling van de vier wettelijk voorgeschreven 
programmacategorie!!n bereikt wordt. 

10. 2. 9. 

De al bestaande drie taken van de NOS worden opgedragen aan drie afzonderlijke 
lichamen, met ieder een aangepaste bestuursvorm, De NOS als samenwerkings
orgaan behoudt zijn huidige struktuur. De NOS als faciliteitenbedrijf krijgt een struk
tuur die het mogelijk maakt dat ook anderen dan omroeporganisaties hiervan gebruik 
maken. De NOS als zendgemachtigde zal worden onttrokken aan de bestuurlijke 
invloed van de overige zendgemachtigden, 

10. 2. 10. 

De NOS zal als zendgemachtigde niet aan enige eis van ledentallen hoeven te voldoen. 
Wel zal de NOS ook in een veranderde constellatie ten aanzien van haar programma's 
haar huidige wettelijke taak behouden. 
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10.2.11. 

Een bepaald percentage van de programma's van alle zendgemachtigden zal Neder
lands moeten zijn. 

10. 2. 12, 

De programma's van de zendgemachtigden worden regelmatig- in hnn geheel- aan 
de wettelijke criteria getoetst. Het resultaat kan tot een waarschuwing leiden en, 
bij herhaling, tot intrekking van de zendmachtiging, 

10.2.13. 

Nieuwe omroepverenigingen die tenminste de helft van het aantal leden hebben be
reikt dat als minimum is voorgeschreven voor de verkrijging van een volledige 
zendmachtiging, kunnen gedurende een adspirantentermijn een zendmachtiging 
voor beperkte tijd verkrijgen. Voor een dergelijke zendmachtiging komen ook in 
aanmerking de omroepverenigingen wier ledental onder het wettelijk minimum 
daalt. 

10.2.14. 

Alle omroepverenigingen krijgen het recht, ieder evenveel zendtijd te verzorgen. 
Dit geldt zowel voor de televisienetten I en U als voor alle radiouitzendingen. 

10. 2.15. 

Anders dan nu zal een omroeporganisatie, die een zendmachtiging voor radio ver
werft er niet automatisch ook een voor televisie verkrijgen, en omgekeerd. Ook 
zal een omroeporganisatie niet meer verplicht zijn van haar recht op zendtijd 
volledig gebruik te maken. 

10.2.16. 

De kosten van het bestel in zijn geheel worden bestreden uit de omroepbijdragen, 
de opbrengsten van reclamespots en "aangeboden" programma's en de opbreng
sten van alle merchandising/verkoop van programma's van alle zendgemachtigden, 
waarmee uitsluitend de NOS als samenwerkingsorgaan zich belast. Uit de omroep
middelen worden gedurende de eerder genoemde overgangstermijn zonodig ook de 
omroepverenigingen als dragers van een belangrijk deel van het bestel, gesubsi
dieerd voor hnn eigenlijke verenigingswerk. 

10.2,17. 

Een nader te bepalen percentage van het totaal van de omroepmiddelen wordt over
gedragen aan een productiefonds voor cultureel waardevolle en kostbare programma's, 
waarop alle omroeporganisaties een beroep kunnen doen. 

10. 3. 

Regionale radio-omroep. 

De eerder genoemde zorg voor vrijheid van meningsuiting en voor verscheidenheid 
VaJ;l informatievoorziening en opinievorming kan in belangrijke mate betrokken 
worden op de dagelijkse leefsituatie van de luisteraars. Daarom dienen initiatieven 
tot schaalverkleining in de omroep, zoals de totstandkoming van regionale radio
omroepen naast de grootschalige landelijke omroep, bevorderd en gestennd te 
worden. Naast de landelijke omroep moet dus een landelijke bedekking met regionale 
omroepen gerealiseerd worden, uiteraard binnen de technische mogelijkheden met 
een evenredige verdeling van de etherfrequenties. D'66 kiest voor een niet-commer
cHlle regionale omroep (hetgeen reclame niet uitsluit), die in haar organisatievorm 
zoveel mogelijk het eigen luisterpubliek representeert. Gezien de betrokkenheid van 
de centrale overheid bij de omroep door het alleenrecht van het verstrekken van 
zendmachtigingen en anderzijds de noodzakelijke, volledige onafhankelijkheid van 
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de regionale omroep op programmatisch en ander gebied, is een open en duidelijk 
beleid vereist. Een rechtstreekse financiering uit de begrotingen van lagere over:.. 
heden (provincie-gemeente) als voorgesteld in de Beleidsnota Regionale Radio
omroep van de minister van C. R. M. wijst D'66 af op grond van de hieruit voort~ 
vloeiende gevaren voor de journalistieke en informatieve onafhankelijkheid van de 
regionale omroep. Ook met betrekking tot de financiering is het uitgangspunt dat 
regionale omroep, omroep is en geen welzijnsvoorziening. 
Voor de landelijke omroep is thans een eenvormig, êluidelijk omschreven finan
cieringsstelsel van kracht en daarvan dient de financiering van regionale radio
omroep een onderdeel te zijn. Dit betekent dat de bronnen zullen zijn de opbrengsten 
van de omroepbijdragen en van de STER-reclame. 
Regionale reclame zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, zoals priori-
teit voor regionale/plaatselijke adverteerders/ondernemingen en bepaling van een 
maximaal aantal reclameminuten per zenduur. Regionale reclame zal strikt ge
scheiden worden van de programmering, hetgeen overigens de mogelijkheid van 
zgn. "underwritten" programma's niet uitsluit. De landelijke STER dient de 
regionale reclame exploitatie in handen te krijgen; de opbrengsten daarvan worden 
aan de centrale omroepmiddelen toegevoegd. Op deze basis kan een verdeling van het 
totale omroepbudget plaatsvinden, uitgaande van een efficiënt en veelvormig func
tionerende landelijke omroep en regionale omroep met landelijke bedekking. De 
programma's van deze regionale omroep zullen, in tegenstelling tot het volledig 
programmavoorschrift voor de omroeporganisaties, een informatief en journalis
tiek karakter hebben. Het is noodzakelijk om een redactiestatuut te eisen. 
Binnen het kader van de technische mogelijkheden en financiële prioriteiten staat 
D'66 positief tegenover het idee van regionale en plaatselijke televisie-omroep, 
overigens evenmin als in de landelijke situatie in een automatische koppeling met 
regionale radio-omroep. 

10. 4. 

Het boek. 

10. 4. 1. 

Algemeen. 

Temidden van de andere media neemt het boek een uitzonderingspositie in. Naar 
vorm en functie is het een vefspreidingsmiddel, een medium. Naar de inhoud kan 
het een kunstwerk zijn, danwel een onderdeel van wetenschap, maar ook een puur 
stuk recreatie of commercie. In het kader van het hoofdstuk med~a interesseert 
het boek ons daarom alleen als middel tot meningsverbreiding. Voor de kunst
zinnige, wetenschappelijke, recreatieve of economische aspekten m.b.t. de in
houd, volstaan wij met verwijzing naar de daarop betrekking hebbende hoofdstukken 
van het beleidsprogramma. We zien meer en meer een ontwikkeling waarbij het 
boek als veelvormig medium in de knel komt, vooral door de stijgende prijzen die 
een drempel gaan vormen voor belangrijke groepen modale en jongere kopers 
(scholieren en studenten). Bovendien ontstaat daardoor een afnemende bereidheid 
bij de producenten om nog "minderheidsboeken" te produceren, nu de narkt ernstig 
in moeilijkheden komt door ongelimiteerde uitlening zonder leenvergoeding, foto
copiëring zonder adequate regeling, verkoopprijs ondergravende strukturen (vooral 
ook in Europees verband). Er bestaat daarbij een ongunstige concurrentiepositie 
t.o.v. min of meer vergelijkbare overdrachtsmiddelen van cultuur in de ruimste 
zin, die in tegenstelling tot het boek wel gesubsidieerd worden. Hiermee is niet 
gezegd dat de bibliotheek voor D'66 geen wezenlijk onderdeel van het cultuurbeleid 
vormt; maar wel dat er iets aan de negatieve neveneffekten moet gebeuren. 
Een cultuurbeleid dat gericht is op ontplooiing, garantie van het grondrecht van 
aktieveen passieve vrijheid van meningsuiting en het scheppen van voorwaarden, 
zoals de aktiepunten van D'66 in enkele slagzinnen kunnen worden samengevat, 
zal zich ook aktief bezig dienen te houden met het in stand houden van het minder-
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heidsboek, dat nu in z'n ongehinderd voortbestaan als medium bedreigd wordt. Hand
having van het pluriforme aanbod, recht op informatie ook voor relatieve minder
heden en vrijheid van keuze. Deze drie, en wanneer die in gevaar komen ligt er een 
taak voor de overheid. 

10. 4. 2. 

Het Fonds voor de Lezer. 

De huidige overheidsregeling m.b.t. "moeilijk uitgeefbare boeken" is onvoldoende 
naar beschikbare middelen en naar technische doeltreffendheid. In plaats daarvan 
dient er een Fonds voor de Lezer (resp. Fonds voor de Publikaties) te komen, be
stuurd door overheid, schrijvers, vertalers, uitgevers, boekhandelaren en lezers 
tesamen. 
Dit fonds dient steun te verlenen aan minderheidspublikaties, waarbij niet in eerste 
plaats het literaire karakter van de inhoud toetsingsnorm mag zijn, omdat het be
dreigde minderheidsboek ook in andere cultureel-informatieve sektoren te vinden is. 
Het fonds dient garantiesubsidies te verlenen op basis van toetsingsnormen m. b. t. 
"moeilijke uitgeefbaarheid" en deskundigheid van de aanvragende uitgevers. Daar
bij dient niet uitgegaan te worden van één dogmatisch rekenmodel, omdat ook de 
pluriformiteit van de grafische vormgeving verzekerd dient te blijven. Het fonds 
moet de mogelijkheid openen voor garantiesubsidies op minderheidsboekenseries 
voor meer dan één jaar om de administratieve procedures te minimaliseren. Het 
fonds dient niet alleen door de overheid gevoed te worden. Inkomsten moeten ook 
komen uit refunding van eerder verleende subsidies op boeken die achteraf blijken 
door de minderheidsbarrière heen te breken. Een dergelijke refunding dient ge
paard te gaan met een opslag voor renteverlies en nieuwe fondsvorming. 
Verder kan op langere termijn gedacht worden aan bijdragen van buitenlandse over
heden m.b.t. door het fonds mogelijk gemaakte betaalbare uitgaven van hun fiction 
en non-fiction. 
Het fonds dient normen te stellen zowel voor de honorering van schrijvers en verta
lers van met fondsgeld uitgegeven boeken, als voor de publieksprijs van de gesub
sidieerde werken. 

10. 4. 3. 

Leenrecht. 

Ook in het hoofdstuk Kunsten van dit beleidsprogramma wordt de invoering van een 
wettelijk leenrecht reeds bepleit. We volstaan er hier dan ook mee te stellen dat 
zo'n leenrecht er, in harmonisatie met Europese regelingen, dient te komen, zowel 
voor schrijvers (vertalers) als voor uitgevers, die immers beiden in hun inkomsten 
schade lijden door het ongelimiteerd uitlenen van hun op privégebruik gerichte pro
dukten, zonder dat hiervoor een wettelijke compensatie bestaat. 

10.4.4. 

Bibliotheken. 

Door het overheidsbeleid dat de bibliotheken gratis maakte voor jongeren en goed
koop voor allen, nam het aantal uitleningen zeer toe. Aangezien de budgetten van de 
bibliotheken onvoldoende verruimd werden om aantrekken van meer personeel moge
lijk te maken, kunnen de bibliotheken niet of nauwelijks aan hun taak voldoen. De 
overheid dient hierin te voorzien door het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. 

10. 4. 5. 

Reprorecht. 

Auteur en uitgever lijden evenzeer grote schade in hun inkomsten door het onbeperkt 
fotocopiilren. De invoering van de artikelen 16b en 17 (nieuw) van de Auteurswet en 
de daarop geilnte Algemene Maatregel van Bestuur heeft in de praktijk onvoldoende 
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effekt gehad. De overheid dient te voorzien in een collectieve organisatie voor inning 
en toedeling van de uit hoofde van reprorecht verschuldigde bedragen. Voorzover deze 
niet individueel toedeelbaar zullen blijken, dienen deze aangewend te worden voor 
"collectieve doelen" zoals het in stand houden van publikatiemogelijkheden door 
dotering van het Fonds voor de Lezer en een produktiefonds wetenschappelijke 
publikaties, (zie hierna). 

10.4.6. 

Distributie. 

Het boekendistributieapparaat heeft zich niet aangepast aan de betere spreiding van 
kennis en ontwikkelingsniveau over het gehele land. De goede boekhandel is sterk 
in de randstad, de kaart van de buitengebieden toont vele witte plekken. Verzend
boekhandels, boekenclubs komen aan dit euvel niet tegemoet omdat ze een beperkt 
assortiment hanteren. Verbreding van het assortiment, ook bij de kleinere, provin
ciale boekhandel zou gestimuleerd dienen te wordend. m. v. verrekenbare investe
ringssubsidies op handhaving resp. uitbreiding van een pluriform winkelaanbod, 
Daarnaast valt te denken aan het inschakelen van de bibliobussen (nadat de perso
neelsproblemen in de bibliotheken zijn opgelost), die in nauwe samenwerking met 
de vakboekhandel het boek tot in de kleinste gehuchten ten verkoop zouden dienen aan 
te bieden. 

10. 4. 7. 

Het wetenschappelijke boek. 

De problematiek bij wetenschappelijke publikaties wijkt nogal eens af van die rond 
het algemene minderheidsboek. De moeilijke uitgeefbaarheid beperkt zich tot ge
specialiseerde wetenschappelijke publikaties (boeken en tijdschriften). De oplagen 
daarvan zijn in de zeventiger jaren onder druk komen te staan door: stagnatie in de 
groei van het aantal wetenschappers in het onderzoeks- en onderwijsveld; opdeling 
van de wetenschap in specialismen; een groeiende neiging tot bibliotheekgebruik; 
bezuinigingen bij wetenschappelijke instellingen; fotocopi!!ring op grote schaal; de 
opkomst van nieuwe media voor wetenschappelijke informatie. 
Naar analogie van het geschetste Fonds voor de Lezer zou, voor door moeilijke 
uitgeefbaarheid bedreigde wetenschappelijke publikaties gedacht kunnen worden aan 
een produktiefonds voor commercieel niet-exploiteerbare werken. Zulks niet in 
plaats van, maar als aanvulling op de nu reeds aan onderzoekinstellingen toegekende 
fondsen. Het fonds zou onder meer gevoed kunnen worden uit de opbrengsten van 
reprorechten, vooral ook omdat het reproduceren van wetenschappelijk werk het 
leeuwendeel vormt van het totaal aan fotocopi!!ringen en omdat veel wetenschappers 
uit positie en taakopvatting wensen af te zien van individuele toebedeling van repro
gelden. 
Dit fonds zou met name ook kunnen voorzien in subsidi!!ring van de hoge kosten die 
bij publikaties voor internationale doelgroepen ontstaan door taalcorrectie of vol
ledige vertaling, hogere zetkosten en kosten van internationale promotie en 
distributie. De versnippering van de verzorging van niet door de professionele uit
geverij ge!!xploiteerde wetenschappelijke publikaties, dient tegengegaan te worden. 
Concentratie van deze uitgeversaktiviteiten in een universitaire pers verdient aan
beveling. Te denken valt aan één overkoepelende organisatie, maar ook aan een 
aantal, federatief samenwerkende regionale of naar vakgebied gesplitste persen. 
Deze universitaire pers zou in elk geval over een wereldwijd opererend promotie
en distributieapparaat moeten beschikken. 
Vanuit deze universitaire pers zou dan meer aandacht besteed moeten worden aan 
de opleiding van wetenschappelijke onderzoekers in hun rol van auteur of redacteur. 
Deze taak zou kunnen worden opgedragen aan een interuniversitair instituut voor 
deze wetenschappelijke informatieverzorging. 
Ten aanzien van de wetenschappelijke informatieverzorging ontbreekt een samen
hangend totaalbeleid. Dit dient door de overheid tot stand gebracht te worden. 
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In het overheidsbeleid is wel veel aandacht besteed aan de ontsluiting van reeds 
opgeslagen informatie, maar relatief slechts weinig aan doelgerichte vastlegging 
en distributie van nieuwe informatie. Deze onevenwichtigheid behoeft correctie. 
Pe overheid dient te bevorderen dat uitgevers van nieuVte wetenschappelijke infor
matie actief worden betrokken bij verdere plannen voor het verschaffen van op
gevraagde volledige documenten aan gebruikers van machinale informatiebestanden. 
De vertaal-subsidieregelingen van ZWO zijn te beperkt in hun mogelijkheden. Bo
vendien legt ZWO het begrip "zuiver wetenschappelijk" te dogmatisch uit. Ook meer 
algemeen wetenschappelijke publikaties die niet-,exploitabel zijn dienen op hun 
eigen verdiensten beoordeeld en gesubsidieerd te worden. 
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HOOFDSTUK 11 

Emancipatie van vrouwen en mannen 

11. 1. 

Inleiding. 

In een geëmancipeerde samenleving is geen plaats meer voor discriminatie van de 
mens. De opheffing van alle vormen van achterstelling van de mens, zoals b.v. 
op grond van geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, leef
vorm, lichamelijke of geestelijke beperkingen, leeftijd, nationaliteit enz. , is voor 
D'66 dan ook het principiële uitgangspunt van een emancipatiebeleid. 

Emancipatie wordt door D'66 beschouwd als een persoonlijk en maatschappelijk 
proces van verandering en groei , dat moet leiden tot een grotere keuzevrijheid 
van vrouwen en mannen om individueel en gezamenlijk vorm en inhoud te geven 
aan leven en samenleven. Het streven naar emancipatie vormt daarom een 
essentieel onderdeel van de D'66-doelstellingen. 

Emancipatie is dus vooral een streven, gericht op het wegnemen van onderscheid 
makende bepalingen, beoordelingscriteria, gedragsnormen enz. , teneinde de ont
plooiingskansen voor elk individu volgens zijn eigen wensen en mogelijkheden te 
optimaliseren. 

D'66 onderschrijft de doelstellingen van een emancipatiebeleid, zoals geformuleerd 
door de Emancipatie-Kommissie en ondersteund door de vorige en huidige regering: 
1. Doorbreking van rolbeperkingen voor mannen en vrouwen. 
2. Het inhalen van achterstanden: 

- bij vrouwen in rechten, onderwijsniveau, arbeidsproces en maatschappelijke 
participatie; 

- bij mannen in participatie in de persoonlijke levenssfeer. 
3. Het bevorderen van waardering bij mannen en vrouwen van eigenschappen en 

activiteiten die traditioneel aan het vrouw-zijn worden gekoppeld. 

Wanneer men zich een samenleving voor ogen stelt met gelijke maatschappelijke 
ontplooiingskansen voor alle mensen, met doorbreking van traditioneel bepaalcje 
maatschappelijke rolpatronen, dan dient een toenemende individualisering van de 
samenleving, zoals die zich thans begint af te tekenen, niet alleen positief te worden 
benaderd, maar vooral ook actief - door maatregelen van wetgeving en bestuur -
te worden bevorderd. Daarbij staat de positie van de vrouw centraal, al kan emanci
patie alleen maar slagen als ook een werkelijke emancipatie van de man plaatsvindt. 
De nadruk op de positie van de vrouw is een gevolg van het feit, dat haar emancipa
tiemogelijkheden, ondanks een toenemende bewustwording minder gunstig zijn dan 
die van mannen. 
De wortels van haar achterstelling - nl. geringere waardering voor. alle andere 
menselijke vermogens van vrouwen dan die van het baren en zogen - werken nog 
steeds door in de opbouw en organisatie van de samenleving. Zij berusten in hun 
meest wezenlijke vorm op een verschillend waardeoordeel over man en vrouw. Een 
overheid die werkelijk een emancipatie van man en vrouw'voorstaat, dient zich 
actief bezig te houden met een verandering van dit waardeoordeel (of vooroordeel) 
en haar beleidsbeslissingen primair daarop af te stemmen. 
Nog grotere achterstelling vinden we bij geestelijk en lichamelijk gehandicapte 
vrouwen en culturele minderheden. Deze groeperingen verdienen extra aandacht. 
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De ook in Nederland (nog) geldende scheiding in vrouwen werk en mannenwerk 
bracht vroeger en brengt ook nu in vele gevallen nadelige gevolgen met zich mee 
voor vooral vrouwen inzake ontwikkeling, opleiding, inkomen, macht en vrije tijd. 
De huishoudelijke werkzaamheden van alle dag worden in de meeste gevallen toebe
deeld aan vrouwen, gehuwd of ongehuwd, met kinderen of zonder kinderen. Deze 
verzorgende werkzaamheden zijn economisch vrijwel onzichtbaar, laaggewaardeerd 
en onbeloond en tellen niet mee in het nationaal inkomen. 
Het bewust of onbewust vasthouden aan en cultiveren van traditionele rollen en 
taken van vrouwen en mannen staan daarbij een doorbreking van de achterstelling 
in de weg en belemmeren een volledige ontplooiing van beide seksen. 
Vanuit deze gedachten wil D'66 vernieuwing realiseren. 

De rol van de overheid in het emancipatieproces is van groot belang. Een veelheid 
van samenhangende overheidsmaatregelen is nodig om een evenwichte ontwikkeling 
te bevorderen. Deze maatregelen dienen te zijn gericht op: 

- Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor meisjes en jongens, vrouwen en 
mannen. Deze kansen dienen niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief gelijk 
te zijn (niveau, type, vakken); 

- Gelijke kansen op deelname aan alle sectoren en alle niveaus van de betaalde 
en van de onbetaalde arbeid, inclusief de huishoudelijk verzorgende; 

- Gelijke kansen op deelname aan de verschillende niveaus in besluitvormings-
processen. 

Het emancipatieproces van vrouwen en mannen is een zaak die de gehele samen
leving aangaat. De te nemen maatregelen moeten dan ook zo veel mogelijk op beide 
seksen betrekking hebbei1. Wel rechtvaardigen de onevenwichtige ontwikkelingen in 
het verleden èn factoren die onvrijheden van hetzij vrouwen, hetzij mannen, meer 
in het bijzonder in de hand hebben gewerkt, het nemen van specifiek op een van 
beide seksen gerichte maatregelen. 

Gezien de relatief ongunstige positie van vrouwen ten opzichte van haar emancipatk
mogelijkheden zullen die maatregelen die meer in het bijzonder op vrouwen zijn 
gericht, vooralsnog een hogere prioriteit hebben dan maatregelen gericht op de 
emancipatie van mannen. 
Dit neemt intussen niet weg dat emancipatie-activiteiten, opgenomen door mannen 
zelf, aanmoediging en steun verdienen. Ook moeten maatregelen en omstandigheden 
worden geschapen om af te komen van de vooral voor mannen geldende prestatie
dwang. 

D'66 erkent, dat emancipatiebeleid bij vrijwel alle beleidsonderdelen een rol speelt 
en als zodanig en in onderlinge samenhang daar gestalte moet krijgen. 
Ondanks de invoering van speciale instituties voor behoeften en problemen inzake 
emancipatie-vraagstukken, heeft een dergelijke integratie in beleid en beleids
plannen nog onvoldoende plaatsgevonden. Het gevaar bestaat, dat dergelijke insti
tuties integendeel een zgn. alibi-functie krijgen. 

D'66 zal ervoor pleiten alle overheidsmaatregelen expliciet te toetsen aan hun 
effecten voor de emancipatie-doelstellingen. Daarbij kan zich het gevaar voordoen, 
dat emancipatie-eisen worden gesteld aan (nog) niet geëmancipeerde situaties. In 
zulke gevallen moet worden voorzien in overgangsmaatregelen. 
De bestaande organisatie van de samenleving, inclusief de instituties, vormt in
tussen een weerslag van de ongelijke posities van vrouwen en mannen. Dit klemt te 
meer daar het systeem zelf een belangrijk gegeven is bij de voor emancipatie nood
zakelijke herverdeling van kansen en werkzaamheden. 

D'66 realiseert zich, dat voor de basis van deze herverdeling een principiële keuze 
moet worden gedaan: nl. tussen enerzijds het "geschikt maken" van mensen voor de 
opbouw en organisatie van de samenleving zoals die nu is, en anderzijds het "ge
schikt maken" van de samenleving voor mensen, vrouw of man. D'66 kiest voor dit 
laatste. 
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Wel moet er naar worden gestreefd, dat over de aanpassing van de samenleving 
zoveel mogelijk, ook nt\, door vrouwen en mannen gelijkelijk en samen wordt be
sloten. 

11. 2. 

Enkele concrete beleidsvoornemens 

11. 2.1. 

Algemeen. 

- D'66 rekent het emancipatiebeleid tot één van haar prioriteiten. Dit betekent dat 
dit beleidsfacet wordt opgenomen in het continue proces van afweging van waar
den en gelctsbesteding bij de bepaling van he\ totale beleid en hierin geen onder
geschikte rol zal spelen. Om dit tot uitdrukk. ing te brengen, zal D'66 pleiten 
voor een toevoeging aan wetsvoorstellen en ru. de re beleidsvoornemens, welke 
de effecten hiervan voor de emancipatie-doels.-ellingen beschrijft. 
Dit zal bijvoorbeeld dienen te gelden voor alle beleidsvoornemens en wetsvoor
stellen op het gebied van ruimtelijke ordening en het bouwbeleid. 

- D'66 zal pleiten voor de instelling van een minister voor Emancipatiezaken, bij 
voorkeur in het kader van Algemene of Sociale Zaken. 
Onderbrenging van emancipatiebeleid bij welzijnsbeleid ziet zij als niet voldoende 
rechtdoend aan de essenties van het emancipatieproces. De minister voor 
Emancipatiezaken zal in de eerste plaats een coördinerende taak hebben, 
waarin begrepen de bevoegdheid beleidsvoornemens van collega's in een vroeg 
stadium te toetsen aan de algemene emancipatiedoelstellingen. Voorts voert 
deze minister het beleid terzake van specifieke emancipatie-activiteiten en 
emancipatiewerk. Hiertoe dient de minister te beschikken over een goed toe
geruste ambtenarenstaf en een adequaat budget. 

- Het grote gewicht dat D'66 aan adviezen van de (toekomstige) Emancipatieraad 
toekent, komt tot uitdrukking in het feit, dat D'66 binnen 30 dagen na het ver
schijnen van een advies van de Emancipatieraad een officiële reactie verlangt. 

- Bij de vaststelling van rechten en plichten van een burger jegens de gemeenschap 
houdt de overheid op tal van plaatsen rekening met de samenlevingsvorm waarin 
die burger staat. Vaak gebeurt dit op onevenwichtige en willekeurige wijze. 
Om de keuzevrijheid te bevorderen wil D'66 zo spoedig mogelijk het beginsel 
van individualisering in de wetgeving doorvoeren, zonder onderscheid naar ge
slacht of leefvorm. 
D'66 erkent hiermee het recht van de burger zelf te kiezen of en in hoeverre de 
gekozen samenlevingsvorm doorwerkt in zijn verhouding tot de overheid. De 
keuze zal echter in ieder geval samenhangend moeten zijn, in die zin dat wie op 
het ene terrein rechten aan zijn samenlevingsvorm wil ontlenen, op het andere 
terrein ook lasten moet aanvaarden. 
Deze herbezinning zal moeten leiden tot hervormingen in de wetgeving. Hierbij 
geldt prioriteit voor de sociale en fiscale wetgeving. 

- De overheid dient zich soepel en stimulerend op te stellen ten aanzien van eman
cipatie-activiteiten aan de basis. 

- D'66 acht het van groot belang de emancipatiegedachte toe te passen op het terrein 
van de ruimtelijke ordening. Immers, ruimtelijke ordening beoogt het tot stand 
brengen van de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving. 
Van belang voor de herverdeling van taken binnen het gezin zijn o. a. de woon
werk afstand (vermindering van de noodzaak tot mobiliteit) en de afstand van de 
woning tot voorzieningen zoals wasserettes, crèches, meeneemrestaurants, enz. 
Verder dienen de woonmogelijkheden voor alleenwonenden en voor andere samen
levingsvormen dan het gezin te worden verruimd. 
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11. 2.2. 

(Organisatie van) Emancipatie-activiteiten en -werk. 

- In het kader van decentralisatie van sociaal-cultureel werk wil 0'66 voorlopig 
een aparte rijksbijdrageregeling voor emancipatie-activiteiten en emancipatie
werk handhaven. Dit, om te bereiken dat deze activiteiten overal in het land 
kunnen worden gerealiseerd en geen regionale of plaatselijke ongelijkheden en 
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan. 

- In het kader van de (toekomstige) anti-sekse-discriminatie wetgeving wil D'66 
een goede controle op de naleving hiervan. Zij streeft naar de instelling van een 
commissie die vèrgaande controlerende en sanctionerende bevoegdheden heeft, 
terwijl voor de burgers wettelijke beroepsmogelijkheden moeten worden geschapen. 

- Onderzoek naar knelpunten met betrekking tot emancipatie zal worden gestimu
leerd en waar nodig opgezet. Hierbij wordt met name gedacht aan onderzoek 
naar datgene wat het doorbreken van rolpatronen in de weg staat, men denke 
bijv. aan de bevestiging van de traditionele man- en vrouwrollen in reclame en 
media. 
Hierop aansluitend dienen maatregelen te worden genomen tot oplossing van 
voornoemde knelpunten. 
In het kader van het emancipatie-onderzoek wordt gestreefd naar een centraal 
coördinatiepunt, dat tevens onderwijs en voorlichting stimuleert rond emanci
patie en beleid. 

11. 2. 3. 

Gelijke kansen in het onderwijs. 

De school lijkt er ogenschijnlijk voor jongens en meisjes hetzelfde uit te zien. 
Toch kan, gezien de structuur van het onderwijs en de verschillende toekomst
verwachtingen, "de school" mede een oorzaak zijn van de achterstandsituatie, 
waarin vrouwen en meisjes op verschillende gebieden verkeren. Men denke aan 
de arbeidsmarkt, besluitvormingsprocessen en vele andere vormen van deelname 
aan het maatschappelijke leven. 

Over het algemeen is het opleidingsniveau van meisjes die na de schoolopleiding 
aan het arbeidsproces deelnemen lager dan dat van jongens. Dit heeft niet alleen 
betrekking op de gevolgde opleiding, maar zeker ook op het gekozen vakkenpak
ket, dat maatschappelijk en econonmisch lager gewaardeerd wordt en dus be
perkingen in keuzemogelijkheden en maatschappelijke weerbaarheid inhoudt. 

De maatschappij met alle oordelen en vooroordelen over mannen en vrouwen en 
de binnen de maatschappij verankerde traditionele rolpatronen zijn terug te vinden 
in ''de school'', omdat het onderwijs voortdurend terugvalt op die maatschappij. 

Hoewel veranderde opvattingen binnen de maatschappij doordringen in het onderwijs, 
zal het nog een lang proces zijn, voordat b.v. alle aspecten van emancipatie volledig 
in het onderwijs doorklinken. Het gaat hierbij vooral om een mentaliteitsverandering 
binnen het onderwijs en wel vooral het dagonderwijs (basisscholen en voortgezet 
onderwijs). 

Ais we ervan uitgaan dat "de school" een grote invloed heeft op de individuele 
ontplooiing en vorming van jongens en meisjes, dan is het van groot belang dat het 
onderwijs niet afwacht, maar juist een voortrekkersrol aanneemt. 
Wil men de achterstandsituatie, waarin meisjes en vrouwen verkeren, echt wegwerken, 
dan is het een voorwaarde dat onderwijsgevenden zich bewust worden van emanci
patieproblematiek en deze als zodanig integraal opnemen in het leerplan. 

Belemmeringen voor een individuele ontplooiing, ongeacht sekse, zijn in het onderwijs 
onvoldoende onderkend. Pedagogische consequenties krijgen nog te weinig aandacht. 
De zelfredzaamheid van jongens t.a.v. eenvoudige verzorgende taken is bv. geringer 
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dan die van meisjes. Terwijl meisjes zich beperken tot opleidingen en vakken die 
niet in strijd lijken te zijn met de traditionele gevolgen van het vrouw-zijn. Het 
moment waarop meisjes keuzes moeten doen, is daarbij geen onbelangrijke factor. 
Voor het inhalen van onderwijsachterstanden van vrouwen zijn diverse vormen van 
volwassenen-educatie van groot belang. 
Mede in dit licht wil D' 66: 
- dat basis-vaardigheden met betrekking tot verzorging van zichzelf en anderen, 

bij voorkeur reeds in het elementair onderwijs, als vak worden opgenomen; 
- dat meisjes worden gestimuleerd niet-traditioneel-vrouwelijke opleidingen en 

vakken te volgen; 
- dat gestreefd wordt naar een (eventueel tijdelijke) uitbreiding van verplichte 

vakken in het onderwijs; 
- dat het onderdeel "emancipatie en onderwijs", inclusief de pedagogische aspecten 

en consequenties, als een groene draad moet lopen door opleidingen, na- en 
bijscholingscursussen voor onderwijsgevenden, schooldekanen, schoolbegeleiders 
en beroepskeuzevoorlichters; 

- dat prioriteit wordt gegeven aan vormen van volwassenen-onderwijs als die van 
Open School en Open Universiteit; 

- dat voor leerlingen in het voortgezet onderwijs het onderwerp Emancipatie in 
het leerplan wordt opgenomen. Het emancipatieproces dient in vakken als 
maatschappijleer, economie en geschiedenis als verplicht onderdeel te worden 
geïntegreerd. 

Zie voorts hoofdstuk Onderwijs. 

11. 2. 4. 

Gelijke kansen op deelname aan betaalde arbeid en gelijke verdeling van de overige 
taken in de samenleving. 

Ook in betaalde arbeid bestaat een nog sterke gescheidenheid tussen vrouwenwerk 
en mannenwerk. Vrouwenwerk blijkt te zijn geconcentreerd in slechts enkele sec
toren, m.n. verzorging en dienstverlening, en op de lagere niveaus. De werkloos
heid onder vrouwen is relatief erg hoog en stijgt sneller dan die onder mannen. 
Wanneer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt, blijft veelal de traditionele taak
verdeling binnenshuis bestaan, hetgeen leidt tot een dubbele belasting van vrouwen. 
Deelname aan diverse vormen van vrijwilligerswerk, inclusief het politieke werk, 
levert voor vrouwen - gezien het ontbreken van een band met betaald werk èn de 
dubbele belasting - meer problemen op dan voor mannen. 
Juist bij de verdeling van werkzaamheden is in het verleden een grote onevenwich
tigheid ontstaan. Met alle gevolgen voor de verdeling van inkomens. Gewaakt moet 
echter worden, dat door de onevenwichtigheid maatregelen bedoeld om een gelijke 
verdeling te bevorderen, nieuwe onrechtvaardigheden ontstaan. 

Mede in dit licht wil, D'66: 
- streven naar een algemene arbeidstijdverkorting, zo mogelijk samengaand met 

uitbreiding van bedrijfstijden, zodat meer mensen kunnen deelnemen aan het 
arbeidspoces en ook gemakkelijker gebruik kunnen maken van diensten en meer 
in staat zijn om goederen te verkrijgen; 

- dat voor de korte en middellange termijn diverse vormen van deeltijdarbeid 
worden gestimuleerd. Prioriteit geldt hierbij voor sectoren en niveaus die tot 
nu toe vooral door mannen worden bezet, enerzijds om mannen de gelegenheid 
te geven aan huishoudelijke en verzorgende arbeid deel te nemen, anderzijds 
om vrouwen de gelegenheid te bieden buiten de traditioneel vrouwelijke functies 
en beroepen te komen; 

- rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en promotiekansen van deeltijdarbeid gelijk
schakelen met die. van volletijdarbeid; 

- onderzoek naar de mogelijkheden om volletijdfuncties te splitsen, waaronder 
begrepen de bij deze functies behorende bevoegdheden en macht; 
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- over-Wegen om in die sectoren en op die niveaus van betaalde arbeid, waar een 
ernstige ondervertegenwoordiging van vrouwen blijkt, waar nodig en wenselijk 
tijdelijk een voorkeursbehandeling voor vrouwen toe te passen. Deze voorkeurs
behandeling zal kunnen worden toegepast indien er sprake is van vergelijkbare 
kwaliteit. Dit enige selectiecriterium mag nooit een ingang zijn voor nieuwe 
discriminerende selectienormen. 

- onderzoek bevorderen over de vraag, op welke wijze en met welke (oplopende) 
percentages een systeem van quotering kan bijdragen tot een doorbreking van 
betaalde vrouwen- en mannenarbeid; 

- trainingen en cursussen voor diegenen die op latere leeftijd hun (her)intrede doen 
op de arbeidsmarkt; · 

- beperking van overwerk en streven naar een vermindering van het thans wettelijk 
geldend maximum van de arbeidstijd; 

- rekening houden in het kader van de ontwikkelingen rond het begrip ''passende 
arbeid" met de voorlopig nog beperkte mobiliteit van vrouwen; 

- een bepaald percentage. b.v. 50%, van de gelden voor werkloosheidsbestrijding, 
specifiek richten op werkloze vrouwen; 

- onderzoeken of en op welke wijze de waarde van huishoudelijke arbeid in de be
rekening van het nationaal inkomen kan worden opgenomen; 

- kennis en ervaring, opgedaan in het vrijwilligerswerk, meewegen bij selectie, 
inschaling en salari!iring van een betaalde arbeidsplaats; 

- streven naar vrijwilligerscontracten, waar in eenvoudige overeenkomsten basis
rechten en -plichten van vrijwilligers worden opgenomen; 

- stimuleren dat er een netwerk komt van vrijwilligerscentrales, in die zin dat in 
deze centrales alle werksoorten voor vrijwilligers bijeen komen, zodat traditio
nele keuzen voor mannen en vrouwen kunnen worden doorbroken; 

- onderzoeken of het wenselijk is dat vrijwilligerscentrales aangehaakt worden bij 
arbeidsbureaus; 

- benadrukken dat het activeren van vrijwilligerswerk nimmer bezuinigingen tot 
doel mag hebben en dat het beleid er niet op gericht mag zijn betaalde arbeid 
te vervangen door vrijwilligerswerk; 

- waarborgen van de bescherming van de persoonlijke en sociale functie van het 
(recht op) ouderschap en opvoederschap in de wetgeving. 
Ouders en opvoeders, onder wié begrepen de alleenstaande ouders en die ouders 
die hun kinderen niet tot de dagelijkse verzorging hebben, moeten in staat worden 
gesteld voor hun kinderen te zorgen, o.m. door ouderschapsverlof, verlof bij 
ziekte van kinderen en zonodig aangepaste werktijden. Deze verlofregelingen 
dienen gelijktijdig over vaders en moeders te worden verdeeld; 

- uitbreiding van het (medische) zwangerschapsverlof tot min. 4 maanden; 
- dat opvang van kinderen beneden de leerplichtige leeftijd èn buitenschoolse op-

vang tot de basisvoorzieningen behoren, waarbij het belang van het jonge kind 
voorop moet blijven staan. Hierbij zal inspraak door de ouders een belangrijk 
onderdeel dienen te zijn. Voor deze opvang dient een financiële tegemoetkoming 
van de ouders te worden gevraagd op basis van het draagkrachtbeginsel. Wanneer 
in afwachting van een basisvoorziening-kinderopvang prioriteiten moeten worden 
gesteld, zal niet alleen het betaald werken van de ouders, maar ook behoefte 
en noodzaak van ontplooiing op andere wijze, als criterium gelden. 

Zie voorts hoofdstuk Sociaal-Economisch Beleid. 

11. 2. 5. 

Gelijke kansen op deelname aan de verschillende niveaus in besluitvormingsprocessen. 

Ook deelname aan besluitvorming is ongelijk verdeeld over vrouwen en mannen. 
Dit hangt samen met de ongelijke verdeling van taken en bezigheden, maar ook met 
traditionele beelden van hoe mannen (moeten) zijn en hoe vrouwen (moeten) zijn. 
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Mede tegen dit licht wil D'66: 
- aanpassing van vergadertijden zodanig, dat het combineren van huishoudelijke 

en verzorgende werkzaamheden met het functioneren in besluitvormingsorganen 
mogelijk wordt; 
verbetering van vergadertechnieken zodanig, dat zoveel mogelijk mensen daadwer
kelijk mee kunnen doen aan het besluitvormingsproces; 
aanpassing van vergadertechnieken zodanig, dat drempels worden weggenomen 
voor deelname van vrouwen; 
onderzoek naar andere mogelijkheden om de geringe deelname van vrouwen aan de 
besluitvorming op te heffen en vrouwen tot deelname te stimuleren. 

11. 2. 6. 

Internationale aspecten van emancipatie. 

- Vrouwen van buitenlandse werknemers c.q. culturele minderheden behoeven 
speciale aandacht. Hierbij dient aansluiting te worden gezocht bij het cultuurpatroon 
van het land van herkomst, zonder echter de internationale overeenstemming 
over de (wortels van d~ positie van vrouwen uit het oog te verliezen. 
Deze vrouwen hebben recht op een eigen verblijfstitel, onafhankelijk van de ver
blijfsvergunning van hun echtgenoten. 
In de projecten en programma's in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
dient steeds aandacht te worden geschonken aan de positie van vrouwen ên aan 
de effecten van projecten en programma's hiervoor. 
Om te voorkomen dat ambtenaren in buitenlandse dienst, werkers in ontwikkelings
landen e.d. met traditionele, westerse beelden en opvattingen de projecten en 
programma's uitvoeren en begeleiden, streeft D'66 ernaar, dat in hun opleidingen 
en voorbe~eiding deze beelden ter discussie worden gesteld en de internationale 
ontwikkelingen ten aanzien van emancipatie-vraagstukken als thema wordt opge
nomen. 
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HOOFDSTUK 12 

Minderheidsgroepen 
In een samenleving waarin ieder zich zo goed mogelijk kan ontplooien zonder de 
medemens te schaden, levend in solidariteit met die medemens, dient het mogelijk 
te zijn dat ieder individu, maar ook iedere groep, de eigen identiteit kan ervaren. 
Het identiteitsbeleven wordt bepaald door de historische geworteldheid, het zin

vol functioneren in het geheel van de samenleving en het hebben van een perspec
tief voor de toekomst. 

De Nederlandse overheid heeft veel zorg gehad voor minderheidsgroepen, vooral 
als deze in de verdrukking kwamen. Maar zorgen voor en regelingen treffen 
ten bate van , impliceerde dikwijls ook paternaliseren en bracht vaak mee dat 
onvoldoende aandacht werd besteed aan de specifieke belevingswereld van de 
minderheidsgroep en de eigen identiteit ervan. 
- De zorg voor het maatschappelijk welzijn kon mede als compensatie voor het 
verbreken van beloften dienen en versluierde de historische problematiek; 
- actief deelnemen aan de maatschappij werd zeker voorgestaan, maar op de 
Nederlandse wijze: "Al wie met ons mee wil gaan, die moet onze manieren 
verstaan 11

• 

Het proces van integratie (die sommige leden van minderheidsgroepen wilden) werd 
door het uitvoeren van het beleid en vooral door het tempo ervan, meestal een 
proces van geforceerde assimilatie; 
- Het derde aspect van een normaal identiteits-beleven: zicht op de toekomst 
ontbeerden en ontberen veel minderheidsgroepen. Te vaak wordt die behoefte af
gedaan door deze irrel:iel en niet opportuun te verklaren of hem nauwelijks ge
motiveerd te bestrijden. 
Of de gedachten rellel zijn en hoe en wanneer deze gerealiseerd kunnen worden, 
is een zaak van de betrokkenen zelf. Zolang deze idealen niet rechtstreeks 
conflicteren met de Nederlandse wetgeving dienen zij gerespecteerd te worden, 
ook door de overheid. 

D166 is van mening dat het toekomstige beleid van de Nederlandse overheid ten 
aanzien van minderheidsgroeperingen aan de teneur van bovengenoemde uitgangs
punten getoetst dient te worden. Elke minderheidsgroep dient zijn eigen identi-
teit te kunnen behouden binnen onze samenleving. Zij zal daardoor meer oog 
krijgen voor de eigenheid en de waarde van de westeuropese leefsfeer. Als men op 
den duur zich wil integreren dan dient dit integreren bevorderd te worden, maar 
ook dan met volle aandacht voor de specifieke eigenheid van de betrokken bevol
kingsgroep. 

Onder de minderheidsgroepen in Nederland nemen de Zuid-Molukkers een speci
fieke plaats in. Het lijkt daarom zinvol bovenstaande opmerkingen exemplarisch 
ten aanzien van hen nader uit te werken op enkele beleidsterreinen. 
Gegeven hun aantal is het voor culturele minderheden veelal onmogelijk d.m.v. 
representatie hun opvattingen kenbaar te m.aken in de vertegenwoordigende organen 
van ons politiek bestel. Dit terwijl juist zij door hun positie problemen kunnen er
varen, die alleen door henzelf verwoord kunnen worden. De Zuid-Molukkers 
zijn het voorbeeld van een minderheidsgroep wier representanten onvoldoende in 
de gelegenheid gesteld zijn hun problemen met leden van de regering te bespreken. 
Het is niet denkbeeldig dat zij de indruk hebben dat niet de juistheid of onjuistheid 
van hun visie telt, maar dat het aantal dat deze deelt of steunt daarvoor bepalend 
wordt geacht. Het is een tekort aan respect voor ingezetenen wanneer onvoldoen
de mogelijkheid geboden wordt tot direct overleg m.b.t. zaken die door betrokke
nen als essentieel voor hun bestaan worden ervaren. 
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Het is eveneens een tekort aan respect wanneer zaken die hun rechtstreeks aangaan 
buiten hen om worden afgedaan. Zo is het b.v. méér dan alleen onverstandig met 
het land van herkomst te overleggen over de toekomst van betrokkenen zonder hen 
daarbij te betrekken of nog erger, zonder hen daarin te kennen. Het is begrijpe
lijk dat mensen afkomstig uit andere landen door vestiging in Nederland hun be
langstelling voor het land van herkomst niet verliezen, dat zij zich betrokken 
voelen bij de omstandigheden waarin hun voormalige landgenoten zich bevinden. 
Omgekeerd blijkt het land van herkomst veelal geiilteresseerd te zijn in het 
reilen en zeilen van haar voormalige ingezetenen in Nederland. Wanneer deze 
situaties zich voordoen, dienen de betrokken culturele minderheden daarin zover 
als mogelijk gekend en betrokken te worden. Ook de buitenlandse politiek is in het 
belang van alle ingezetenen, inclusief de culturele minderheden. 

Wonen 

Overwegend zullen Zuid-Molukkers als groep bij elkaar wonen. Sommigen trekken 
er uit, maar willen vooreerst nog contact behouden met de groep (recreatie,kerk
bezoek) en zich dus in de naaste omgeving van de leefgemeenschap vestigen. 
Dit vereist een woningtoewijzingsbeleid dat hiermee rekening houdt. Uiteraard gaat 
dit vooral de gemeenten aan. De landelijke overheid zou dit kunnen stimuleren. 
Woning-toewijzing in Nederlandse wijken hoeft nog niet te betekenen dat de min
derheidsgroep "zich als Nederlanders dient te gedragen ". 
Een zekere " eigen ruimte" moet mogelijk worden gemaakt. Nooit mag afwijkend 
gedrag - mits binnen wettelijk kader blijvend - afwijzingsgrond voor huisvesting 
betekenen. Waar mogelijk dient de regering eventuele negatieve tendenzen in deze 
te bestrijden. 

Kluderbescherming 

Als kinderen alleen achterblijven door overlijden of scheiden van de ouders vindt 
meestal plaatsing in tehuis of pleeggezin plaats. Dit moge adequaat beleid zijn 
in West-Europees opzicht, in andere culturen (b.v. de Zuid-Molukkers) vangt 
de hele gemeenschap dit verlies op. Inschakeling van c.q. overleg met familie
banden ligt dan ook voor de hand. Uiteraard dienen zekerheidsstellingen ten aan
zien van de juiste omgeving van het betrokken kind te worden verkregen, Maar ' 
automatisch toepassen van Nederlandse wenselijkheden op andere samenlevings
vormen dient te worden tegengegaan. 

Welzijnswerk 

Het is goed dat de decentralisatie en netwerkvorming binnen de welzijnssector 
verder worden uitgebouwd. Het in dit kader stopzetten van het landelijke cate
gorale welzijnswerk ten aanzien van minderheidsgroepen is echter een netelige 
zaak. ~~dit noodzakelijk is dient dit uitermate voorzichtig en in overleg met 
de betrokkenen te geschieden. 

Onderwijs 

Vrijwel alle kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen komen op Nederlandse 
scholen terecht. Groot zijn de taalproblemen in de lagere klassen en treurig 
is het gesteld met de overdracht van de eigen historische en culturele achter
gronden. Aanvullende voorzieningen in gebieden met concentraties van minder
heidsgroepen zijn noodzakelijk. Dit betreft zowel het aspect van de schoolbe
geleiding als de culturele vorming. Ook hier dient de acculturatie (indien ge
wenst) geleidelijk te geschieden en verantwoord te worden begeleid. 

Werk 

De werkgelegenheidsproblemen doen zich in versterkte mate voor bij minder-

148 



heidagroepen en wel heel in het bijzonder bij de jeugdigen onder hen. 
Een experiment om regionaal iemand aan te stellen met als specifiek aandachts
veld de tewerkstelling van leden van minderheidsgroepen dient te worden be
werkstelligd. 

Buitenland 

Ten aanzien van het buitenland en in het bijzonder ten aanzien van Indonesië kan 
van Nederlandse zijde, gelet op de historische verantwoordelijkheid het perspec
tief van de Zuid-Molukkers op deR. M. S. niet worden verzwegen, ook al wordt 
dit perspectief niet als reëel aanvaard. 
Waar mogelijk dient hierop de aandacht te worden gevestigd. Het in contact blij
ven of geraken van de Zuid-Molukkers hier in Nederland met de Molukken be
vordert het behouden of hervinden van de eigen identiteit. Nederland dient dit op 
alle mogelijke wijzen te steunen. 
Uitgaande van de problemen van minderheidsgroepen in ons land komt ook in het 
algemeen de situatie van de z.g. "vierde wereld" in het beeld. Dat wil zeggen, 
de positie van die volken, die ook na afsluiting van het dekolonisatie-tijdperk 
nog niet in vrijheid leven in hun eigen land: bij voorbeeld Koerden, Basken, 
Eritreeërs, Zuid-Sudanezen, het volk van de West-Sahara, Oost-Timorezen, 
Zuid-Molukkers en Papoea's. Hun verlangens variëren van volledige zelfstan
digheid tot economische en/of culturele autonomie. Gezien de uitgangspunten 
van D'66 dient hun problematiek voortdurend aandacht te ontvangen in het 
buitenlands beleid van de Nederlandse overheid. 
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HOOFDSTUK 13 
Justitie 

Rechtshulp 
De zorg voor een adequate rechtshulpverlening voor iedereen is eveneens een 
onderdeel van het sociaal-cultureel beleid. Het recht op rechtshulp dient te 
worden gerekend tot de sociale grondrecht. 

Overheid en volksvertegenwoordiging dienen het kader te scheppen waarin dit recht 
kan worden gel!ffectueerd: er moeten garanties komen dat niet alleen financieel maar 
ook daadwerkelijk het recht op rechtshulp kan worden gebruikt. · 
Ook hier geldt dat hulp geboden moet worden met de (potentiële) cliënt als uitgangs
punt. Deze hulp moet inhouden preventieve en diagnostieke rechtshulp: 
- preventief: het geven van informatie, voorlichting over het recht en over de 
rechtshulpverlening als voorwaarde voor het opheffen van juridische onmondigheid; 
- diagnostiek: raadgeving in concrete situaties, juridische begeleiding, eenvoudige 
adviezen en uitleg van de rechtspositie in zich voordoende gevallen. 
Juridische en feitelijke achterstanden door gebrek aan doorzichtigheid van het sy
steem voor de rechtshulpbehoevende, door drempelvrees en door hindernissen, die 
genomen moeten \\Orden ter verkrijging van kosteloze rechtsbijstand onder de hui
dige regeling (discriminatie, vertraging) moeten worden weggewerkt. Er moet een 
eerstelijns opvang konien, gedecentraliseerd, gemakkelijk bereikbaar, als per
manente instelling bijvoorbeeld gevestigd in een wijk- en dienstencentrum, en ge
ïntegreerd in de gehele maatschappelijke dienstverlening. 

De eerstelijns-jurist heeft behalve een begeleidende en adviserende functie tevens 
een doorverwijzende functie naar de tweede lijn waarin de proces-rechtelijke be
geleiding gerealiseerd kan worden, maar eveneens de meer ingewikkelde proble
men op o. a. fiscaal- en administratiefrechtelijk gebied door specialisten behan
deld kunnen worden. Daarnaast zou de mogelijkheid moeten worden geschapen om 
ook collectieve knelpunten en structurele problemen aan te pakken. 

Rechtspraak 
De leden van de rechterlijke macht dienen zoveel mogelijk de diverse maatschap
pelijke stromingen binnen dé samenleving te vertegenwoordigen. 
Daartoe moet de volksvertegenwoordiging meer direct invloed krijgen op de pro
cedure t.a.v. de selectie, de opleiding en de benoeming. Het moet voor de 
burgers betrekkelijk eenvoudig zijn "hun recht te krijgen". Daarvoor moet de 
rechterlijke instantie, en vooral de rechter in eerste aanleg, zich niet te ver 
weg bevinden. Sterke concentratie van rechtsprekende instanties is ongewenst. 
De bereikbaarheid van de rechter moet ook worden bevorderd door de psychische 
en de financiële drempels voor de rechtzoekenden zo laag mogelijk te maken. 
Daarom moet de rechterlijke organisatie kleinschalig zijn. Het moet de mensen 
gemakkelijk gemaakt worden zelf hun belangen te verdedigen. De regeling van 
de rechterlijke bevoegdheden dient te worden herzien om de structuur van de 
rechtspraak overzichtelijker te maken. 

De rechtshulp moet worden gericht op plaatsen waar de behoefte het grootst is. 
Er zal een voorziening moeten komen die tegengaat dat de kosten van degene die 
door de rechter in het gelijk wordt gesteld tot onaanvaardbare hoogte oplopen. 
De controle van de volksvertegenwoordiging op het vervolgingsbeleid van het 
Openbaar Ministerie moet een reële betekenis krijgen. 
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Criminaliteit en Straf 

De gegevens over stijging van criminaliteit wekken in brede kring onrust. 
Intensievere voorlichting door de overheid moet deze onrust verminderen waar 
die door sensationele publiciteit is opgeschroefd en waar die met betrekking tot 
minderheden discriminerend werkt. 
Overigens is ook inzake criminaliteit voorkomen beter dan genezen. Onvoldoen
de surveillance door tekort aan mankracht bij de politie moet worden opgeheven. 
Het instituut van de Wijk-agent moet worden bevorderd. 
Wat het politiebestel betreft: de slepende competentie,..conflicten moeten eindelijk 
worden opgelost. 

' De pogingen tot het terugdringen van de vrijheidsstraf verdienen te worden voort-
gezet. De laatste jaren lijkt een kentering in ongunstige zin te zijn ingetreden. 
De vrijheidsstraf is een hoge kostenpost voor de gemeenschap. 
De baten zijn zeer twijfelachtig. Een goede resocialisatie is vrijwel onverenig
baar met het ontnemen aan de gedetineerde van iedere verantwoordelijkheid en 
met het afbreken van zijn toch al zwakke sociale contacten. Het is dringend nodig 
dat voor andere vormen van vrijheida-beperkende straffen- zoals verplichte 
sociale dienst, huisarrest, e.d. -ruimte wordt geschapen tot het uitvoeren 
van geleide experimenten. 
Hetzelfde geldt voor de preventieve hechtenis. 

Voorzover de vrijheidsantneming noodzaak is dient de schaalvergroting der in
richtingen te worden stopgezet. De taakverzwaring van het personeel, mede ver
oorzaakt door het grote aantal buitenlandse gedetineerden, dient zowel in de op
leiding als in de honorering tot uiting te komen. 
De terugkeer van gedetineerden in de maatschappij dient vanaf de eerste dag van de 
detentie te worden bevorderd. Na de detentie is de grootste moeilijkheid voor de 
ex-gedetineerde veeal, dat hij geen werk kan vinden. De grootste werkgever in 
Nederland, de overheid, is één van de werkgevers die terughoudend is als het gaat 
om het in dienst nemen van ex-gedetineerden. Daarin moet verandering komen. 

Vreemdelingenbeleid 

Het toelatingsbeleid van vluchtelingen dient zo ruim te zijn als voor een klein 
en dichtbevolkt land als het onze mogelijk is. 
In het bijzonder moeten lange periodes van onzekerheid voor de betrokkenen 
worden voorkomen. 

Burgerlijk Recht 

Indien de invoering van een geheel nieuw Burgerlijk Wetboek tot de voornemens 
blijft behoren, dan zijn aangepaste maatregelen nodig om dit project, waartoe 
de opdracht in april 1947 werd gegeven, aanmerkelijk te _versnellen. De maat
schappelijke onwikkelingen voltrekken zich in zulk een tempo dat de nieuwe 
codex al bij zijn voltooiing deels verouderd zal zijn. 
Er dient spoed te worden gemaakt met een nieuwe wettelijke regeling van de 
alimentatieverplichtingen na echtscheiding. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat 
de ontplooiibgsmogelijkheden van de ex-partners zoveel mogelijk worden ontzien. 
In het bijzonder moet rekening worden gehouden met de moeilijkheden die de 
vrouw dikwijls heeft bij heropneming in het arbeidsproces. 

Minderjarigen 

- Onze kinderen groeien op in een maatschappij die op steeds jongere leeftijd 
een steeds grotere zelfstandigheid van hen verwacht. Het huidige recht is voor 
een groot deel gebaseerd op een maatschappij waarin dat nog anders was. Er is 
behoefte het recht aan de veranderde maatschappij aan te passen. Daartoe zullen 
in het bijzonder de rechten van minderjarigen moeten worden uitgebreid. 
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- Deze uitbreiding van rechten, noodzakelijk vanwege een groeiende handelings
bekwaamheid, heeft echter een omgekeerde uitwerking op de rechtspositie van de 
handelings-onbekwame, het geestelijk gehandicapte kind. 
Brengt uiteindelijk de meerderjarigheid enerzijds een volledige rechtspositie 
met zich mee, in dit geval luidt deze het begin in van een volledige rechteloosheid, 
zowel van het kind, omdat deze geen gebruik kan maken van die rechten, als van 
de ouders, die van iedere zeggenschap worden beroofd, materieel als immaterieel. 
Afhankelijk van de graad van de handicap en de wens van de ouders staat D'66 v66r: 

1. een mentorschap, met de ouders als eerst aangewezenen. Hierdoor kan de 
gehandicapte zo lang en :;;o veel mogelijk zijn burgerlijke bevoegdheden be
houden. 

2. een verlengde minderjarigheid. 
Hierdoor kunnen de ouders hun verantwoordelijkheid behouden en blijven op
komen voor de belangen van hun kind. 

- De kinderbescherming dient zoveel mogelijk te worden geihtegreerd met andere 
vormen van jeugdwelzijnszorg en te worden omgevormd tot samenhangende zorg 
voor ouders en kinderen. 

- De schaalvergroting in de kinder-beschermingstehuizen moet met kracht worden 
teruggedrongen. 

- De noodzaak van uithuisplaatsingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen, 
o.a. door het verbeteren van de hulpverlening aan ouders en gezinnen in de eigen 
dagelijkse leefwereld (zie ook Welzijnsbeleid) en de uitbouw van dagverblijven en 
andere semi-murale voorzieningen. 

-. Bij uithuisplaatsing dient de opvang te gebeuren in vormen die zo dicht mogelijk 
aansluiten bij die van andere kinderen. Zowel om stigmatisering tegen te gaan als 
om.de kinderen die ervaringen te laten opdoen die voor hun eigen rol als ouder van 
b~J~ kunnen zijn. 

- ·1r;t voorzieningenbeleid van de kinderbescherming moet met kracht worden ge
objectiveerd en geregionaliseerd. 

Drugs 

In toenemende mate komen aan drugs verslaafden in aanraking met de justitie en in 
de penitentiaire inrichtingen. Het criminele gedrag is in deze gevallen vaak een 
gevolg van de verslaving (verslaafd zi)n kost veel geld en tenslotte vervalt men tot 
crimineel gedrag om aan dat geld te komen). Om de oorzaak van het criminele 
gedrag aan te pakken, moet dus de verslaving aangepakt worden. 
Daarvoor zijn de penitentiaire inrichtingen niet adequaat toegerust. De oplossing 
zou gevonden moeten worden in behandeling in bestaande klinieken of wel in een op 
te richten speciale afdeling van het penitentiaire ziekenhuis. 

Gebruikers van drugs dienen niet strafbaar te zijn, handelaren wel. 

Departement 

- Het departement van Justitie moet worden gereorganiseerd. 

Abortus 

- De abortus-paragraaf moet uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnen. 
Abortus is een medische ingreep die als zodanig met voldoende waarborgen is 
omringd. De vrouw beslist. 
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HOOFDSTUK 14 
Buitenlands beleid 

Inleiding 

Het buitenlands beleid van Nederland speelt zich hoofdzakelijk af op drie geschei~ 
den gebieden: de Oost-West verhouding, de Noord-Zuid relatie en de Europese 
integratie. Vooral door de sterk toegenomen interdependentie tussen deze gebie
den is deze scheiding niet langer houdbaar. 
Het is nodigéén centrale conceptie te ontwikkelen die meer samenhang kan bren
gen in ons buitenlands beleid. Deze conceptie moet gebaseerd zijn op de voort
schrijdende Europese eenwording. Niet alleen neemt deze al een steeds grotere 
plaats in onze buitenlandse politiek in, maar zij biedt ook de beste-mogelijkheid 
tot het aanpakken van een aantal voor ons belangrijke politieke problemen, zo
wel op het binnenlandse als op het buitenlandse vlak. 
Een progressief binnenlands beleid zoals D'66 zich dat voorstelt is niet mogelijk 
zonder de totstandkoming van een democratisch Europa. 

Met slechts nationale middelen is het onmogelijk de economische crisis te be
strijden, onze industrie te herstructureren, een effectief regionaal beleid te 
ontwikkelen, de monetaire onrust tegen te gaan, de multinatienals te beheersen, 
etc. Hoewel een aantal van deze problemen op wereldschaal speelt, ontbreekt een 
mondiaal kader om hen gemeenschappelijk op te lossen. Het Europees kader is 
vooralsnog het meest effectieve en geschikte. 
Wij zijn van mening dat de gemeenschappelijke wortels van het vrije Europa vol
doende sterk zijn om uiteindelijk te komen tot een politieke gemeenschap, waar
in ook plaats is voor onze idealen. 
Ook in het licht van onze opvattingen over een rechtvaardiger internationale 
samenleving is de Europese eenwording essentieel. 
Uiteraard dient Europese samenwerking niet tot een gerichtheid naar binnen te 
leiden, maar juist een bijdrage te leveren aan op wereldschaal spelende proble
men. Europa kan een bijzondere rol spelen bij de ontwikkeling van de Derde 
Wereld, al was het maar ten gevolge van de nauwe economische band tussen 
West-Europa en de Derde Wereld, die van elkaar afhankelijk zijn voor afzet
marken en grondstoffen. Nederland zal op zichzelf geen rol van betekenis kunnen 
spelen bij het bereiken van een "nieuw internationale economische orde". 
Het gaat n.l. om de z.g. "structurele ontwikkelingsproblematiek" : verbetering 
van export-opbrengsten, toegang tot de markten, versterking van de koopkracht. 
De EG speelt in de onderhandelingen hierover als het grootste handelsblok ter 
wereld een centrale rol. De derde wereldlanden koesteren dan ook grote ver
wachtingen van de Negen. 
Een aanvaardbare en evenwichtige ontspanning, noodzakelijk-om de bewapenings
wedloop te beteugelen, is alleen mogelijk zolang de NAVO geloofwaardig blijft. 
Door Europese defensiesamenwerking zullen zowel kostenbesparingen als 
effectiviteitsverhogingen bereikt kunnen worden, hetgeen zal bijdragen tot de 
versterking van de NAVO en de binnenlandse bereidheid deze te ondersteunen. 
Er is ook een negatieve overweging. Europese desintegratie, veroorzaakt door 
stilstand in het integratieproces, is voor een land als Nederland dat zozeer af
hankelijk is van andere landen, onaanvaardbaar. Onze afhankelijkheid, in econo
misch en militair opzicht, zowel van Bonn als van Washington zou er groter door 
worden. Het resultaat zou zijn afhankelijkheid zonder medezeggenschap. De 
Nederlandse buitenlandse politiek zou verworden tot een met ethische sluiers 
omweven onmachtspolitiek. 
De Europese eenwording zal een langdu,rige en moeilijke zaak zijn, die waar
schijnlijk niet v66r de eeuwwisseling zal kunnen worden afgesloten. Dit betekent 
niet dat de noodzaak tot eenwording minder is, maar dat de uitdaging groter is. 
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Europese integratie 
De verdere Europese integratie zal naar buiten toe gericht moeten worden op de 
volgende doelstellingen: · 

- bevorderen van de wereldvrede en de internationale rechtsorde; 
- bijdragen tot een rechtvaardiger welvaartsverdeling in de wereld; 
- verzekeren van de gemeenschappelijke veiligheid met inachtneming van het 

Atlantisch kader. 

Intern zullen de volgende doelstellingen moeten worden nagestreefd: 

- versterking van de Gemeenschappen door uitbreiding van de bevoegdheden van 
het Europese Parlement en de Europese Commissie. Uitbreiding van bestuurlijke 
bevoegdheden op Europees niveau moet gepaard gaan met parallelle uitbreiding 
van de bevoegdheden van het binnenkort rechtstreeks te kiezen Eûropees Parle
ment. Slechts op die wijze is te m orkomen dat samenwerking in Europa tot een 
versterking van de Europese bureaucratie en een verschraling van de nationale 
democratie leidt. 

- 'vermenselijking' van de Gemeenschappen door: 
solidariteit met sociaal en economisch zwakken, zowel binnen als buiten de 
Gemeenschapslanden, o.a. door het aanpakken van het werkloosheidsprobleem 
en een evenwichtiger verdeling van de welvaart binnen de Gemeenschap; 
de verbetering van de kwaliteit van het bestaan, o.a. door de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu en het rationeel beheer van de natuurlijke hulp
bronnen. 

- decentralistie. 
Evenals bepaalde bevoegdheden collectief op Europees niveau zullen moeten wor
den uitgeoefend, zal er ook voor gezorgd moeten worden dat niet meer bevoegd
heden centraal worden uitgeoefend dan werkelijk noodzakelijk is. Waar mogelijk 
zullen nationale bevoegdheden via de Gemeenschappen zelfs moeten worden over
gedragen aan regionale organen. Een dergelijke benaderingswijze kan bijdragen 
tot een grotere herkenbaarheid van het gevoerde beleid voor de individuele burger. 

Als concrete beleidspunten gelden: 

1. Externe betrekkingen. 
De samenhang en verdere ontwikkeling van het intern beleid dwingen tot in
tensivering van de samenwerking binnen de Gemeenschappen op het gebied 
van externe betrekkingen. Daarnaast heeft ook effectieve druk van buiten in 
het verleden reeds geleid tot gemeenschappelijk optreden van de Negen. 

Voor de verdere uitbouw van een gemeenschappelijk optreden naar buiten kun
nen die terreinen dienen die het dichtst aanliggen tegen de huidige activiteiten 
van de Gemeenschap. 
In territoriaal opzicht betekent dit dat die gebieden prioriteit krijgen die in de 
geografische nabijheid van de Gemeenschap liggen (Oost-Europa, Midden 
Oosten in het kader van de Euro-Arabische dialoog) en landen die een groot 
belang voor Europa vertegenwoordigen (zoals de VS). 
Daarnaast moeten de betrekkingen met de ontwikkelingslanden worden uitge
bouwd via een in toenemende mate Europees structureel ontwikkelingsbe-
leid (b.v. handelspolitiek,landbouw, grondstoffen, overdracht van technologie). 
Een afzonderlijk Nederlands beleid terzake zou in het algemeen ineffectief 
zijn en is daarom ongewenst. 
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2. Nieuwe leden. 

Europese landen met een democratische structuur zoals Griekenland en 
Portugal, en in de toekomst hopelijk Spanje, moeten worden toegelaten tot 
de Gemeenschappen, zowel om de democratie in deze landen te ondersteu
nen als ook uit solidariteit. Solidariteit kan niet gereserveerd worden voor 
Derde Wereldlanden, maar moet zich tevens uitstrekken tot achtergebleven 
landen en regio's in Europa. 

3. Economische, monetaire en sociale samenwerking. 

Hoewel het bereiken van een economische en monetaire unie op korte termijn 
niet te verwezenlijken lijkt, moet een dergelijke unie als doelstelling volledig 
gehandhaafd blijven. Essentieel daarbij is dat op Europees niveau bevoegd
heden en instrumenten geschapen worden die het voeren van een geihtegreerd 
sociaal en economisch beleid mogelijk maken, De lid-Staten zullen bindende 
verplichtingen moeten aangaan, met betrekking tot beleidselementen die de 
macro-economische situatie van de lid-Staten beihvloeden, zoals de begro
tingstekorten en de financiering daarvan, het stijgingstempo van de coilectie:
ve lasten, de liquiditeitscreatie, reglementering van het kapitaalverkeer 
binnen de Gemeenschap en het externe monetaire beleid. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de inkomens- en productiviteits-antwikke
ling in de lid-Staten geleidelijk aan voldoende parallel zal verlopen, zodat 
op den duur het instrument van de wisselkoersaanpassing gemist kan worden. 
Hiervoor is een communautaire coördinatie van het inkomensbeleid in ieder 
geval noodzakelijk. 
Het economisch structuurbeleid (en met name het industriebeleid) zal in de 
verschillende lid-Staten moeten worden afgestemd op het verminderen van 
de onderlinge structuurverschillen. 
Daarnaast zullen inkomensoverdrachten tussen de lief-Staten moeten bijdragen 
tot het ombuigen van tijdelijke of blijvende structuurverschillen. Het zal nodig 
zijn nieuwe credietverleningen aan duidelijke economische en monetaire voor
waarden te binden. 
Het sociaal beleid (sociale minimumnormen, werkgelegenheidsbeleid, mede
zeggenschap), het regionaal beleid, het milieubeleid en het energiebeleid zul
len geihtensiveerd moeten worden. 

4. Versterking en democratisering. 

De democratisering van de besluitvorming dient centraal te staan. 
Van een rechtstreeks gekozen Europees parlement mag een toenemende druk 
verwacht worden voor een uitbreiding van zijn budgettaire en wetgevende bevoegd
heden, 
De unanimiteitsregel die de factor voor bijna alle besluiten van de Raad van 
Ministers geldt moet vervangen worden door besluitvorming bij meerderheid 
waar dat door het Verdrag van Rome bepaald wordt. 
Versterking van de Europese Commissie is eveneens essentieel. 
Deze kan vooral worden bereikt door het goedkeuren door het Europese Parle
ment van de benoeming van de voorzitter en het programma van de Commissie. 
De rol van de Europese Raad van regeringsleiders moet beperkt blijven tot die 
van arbiter in belangrijke geschilpunten. 
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VREDE EN VEILIGHEID 

1. Inleiding 

1.1. 
De noodzaak tot een veiligheidsbeleid ligt in het bestaan en ontstaan van conflict
situaties binnen en tussen staten. De oorzaken van dergelijke conflictsituaties 
zijn talrijk: misbruik van macht, ongerechtvaardigde welvaartsverschillen, we
derzijds wantrouwen, enz. enz. De diepere oorzaak is veelal dat bepaalde be
langrijke beginselen worden geschonden: de mensenrechten, de zelfbeschikking, 
kortom de gerechtigheid. 

1.2. 
Het feit dat conflicten ontstaan vormt de ene kant van de noodzaak tot een veilig
heidsbeleid. De andere kant is dat de internationale gemeenschap bestaat uit een 
verzameling souvereine staten die geen autoriteit boven zich dulden., In deze 
anarchie der staten is oorlog een dikwijls gebruikt middel om geschillen uit te 
vechten, zoals de tientallen gewapende conlieten die de wereld sinds de Tweede 
Wereldoorlog gekend heeft aantonen. 

1. 3. 
De bewapening is hierbij een symptoom van een kwaal die dieper ligt, ook al kan 
die bewapening zelf een bron van wantrouwen zijn en zo een conflict naderbij 
brengen. Zolang de oorzaken voor het gebruik van wapens niet worden weggeno
men, is volledige ontwapening echter nauwelijks te verwachten. 

1. 4. 
Een veiligheidsbeleid in de brede zin zal dan ook de oorzaken moeten aanpakken 
van de kwaal. Noodzakelijk is het voeren van een samenhangend beleid, waarvan 
defensie slechts een onderdeel is. Daarnaast dienen andere beleidsinstrumenten 
te worden betrokken, zoals politieke, culturele, financiële en economische. 

1. 5. 
Dit beleid zal gericht moeten zijn op de opbouw van een internationale rechtsorde, 
op een vermindering van de welvaartsongelijkheid in de wereld, op het tegengaan 
van machtsmisbruik, op de respectering van de mensenrechten'. 
Uitbreiding van samenwerking, waardoor een belangenverstrengeling tussen staten 
ontstaat, op het bevorderen van wederzijds begrip en het bereiken van vertrouwen 
en ontspanning. 

1. 6. 
Alleen een dergelijk beleid zal voor de lange termijn de weg kunnen banen naar 
een meer vreedzame en rechtvaardige wereld. Voor de korte termijn, die geken
merkt zal blijven door de gevaren van oorlog en onderdrukking, zal daarnaast 
een defensiebeleid in meer beperkte zin noodzakelijk blijven. 

1. 7. 
Voor Nederland is daarbij de Oost-West tegenstelling vooralsnog het voornaam,
ste probleem. Het is echter van het grootste belang er zich tegelijkertijd van be
wust te zijn dat de huidige wereld niet meer verdeeld is in slechts twee machts
blokken, maar dat er zich de laatste tien jaar een "verspreiding van macht" in 
de wereld heeft voorgedaan (OPEC, China, enz). Deze ontwikkeling, die op 
zichzelf toe te juichen valt, omdat zij kan leiden tot grotere politieke en culture
le zelfstandigheid, maakt het probleem van de oorlogsvoorkoming er echter niet 
eenvoudiger op, 
In het bijzonder de verspreiding van de kernwapens vormt daarbij een brandend 
probleem. 
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2. De niet-verspreiding van kernwapens 

2.1. 
Verspreiding van kernwapens kan de meest ernstige gevolgen hebben, zowel voor 
bepaalde regio's als voor de wereld in zijn totaliteit: plaatselijke conflicten kun
nen nucleair worden en eventueel leiden tot nucleaire conflicten op wereldschaal. 

2.2. 
D'66 is daarom van mening dat aan het streven naar non-proliferatie bijzonder 
grote aandacht moet worden gegeven. Belangrijke Derde Wereld landen zijn 
evenwel buiten het Non Proliferatie (NPV) Verdrag gebleven. Nederland moet 
actief bevorderen dat die landen alsnog het NPV zullen ondertekenen. 

2. 3. 
Men kan echter niet verwachten dat op de lange duur de andere landen van de 
wereld - met name zij die niet onder een "nucleaire paraplu" vallen - van het 
kernwapen zullen afzien als de nucleaire wapenwedloop voortgaat. Dit betekent 
een actief nucleair ontwapeningsprogramma, in eerste instantie van de twee 
grootmachten. 
Maar ook de Europese landen hebben een verantwoordelijkheid om de huidige nu
cleaire wapenwedloop - die ook in Europa zelf plaats vindt - stop te zetten. Dit 
besef is nog volstrekt onvoldoende aanwezig. 

2.4. 
Daarnaast moet worden getracht de politieke en technische drempel om kernwa
pens te vervaardigen zo hoog mogelijk te maken. D'66 stelt voorop dat een zo 
sterk mogelijke beperking van kernenergie-toepassing in het algemeen, juist door 
de industrielanden zelf, daartoe de meest aangewezen weg is. Op korte termijn 
is dat echter niet te realiseren. 
Daarom moet universele toepassing van het controlesysteem van de futernatio
nale Organisatie voor Atoomenergie bevorderd en technisch verbeterd worden. 

2. 5. 
Daarnaast dient men gevoelige delen van de splijtstofcyclus (verrijking en opwer
king) te internationaliseren: Plutonium dat niet in gebruik is dient te. worden op
geslagen in internationale opslagplaatsen. 
De industrHHe landen dienen het voorbeeld te geven, o.m. door af te zien van 
het grootschalig gebruik van plutonium. (Zie ook het Hoofdstuk Energie). 

3. Vrede en veiligheid in de derde wereld 

3.1. 
De laatste jaren hebben een ontwikkeling te zien gegeven naar een grotere betrok
kenheid van de supermachten bij lokale conflictsituaties in de Derde Wereld. 
Tezamen met de toenemende instabiliteit, die het gevolg is van de grote politieke, 
economische en culturele veranderingen die op het ogenblik in vele landen van de 
Derde Wereld plaats vinden, betekent dit een groeiend risico dat plaatselijke con
flicten uit kunnen groeien tot een wereldoorlog. 

3,2, 
Allereerst moet hiervoor een oplossing worden gevonden door een versterking 
van de activiteiten van de VN op het vlak van conflictbeheersing en -oplossing. 
D'66 acht het daarbij van het grootste belang dat de VN-vredesoperaties en de 
Nederlandse bijdrage daaraan worden uitgebreid. 

3. 3. 
Buiten de traditionele machtsblokken staande samenwerkingsverbanden (zoals de 
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organisatie voor Afrikaanse eenheid, de Arabische Liga en de beweging der niet
gebonden landen) kunnen daarnaast een belangrijke stabiliserende rol spelen. 
Zij dienen daarom door de Westerse landen positiever tegemoet te worden getre
den. 

3.4. 
Voor Nederland is individueel of in EG-verband geen militaire rol weggelegd in 
het veiligheidsbeleid t.o.v. de Derde Wereld. Juist de omstandigheid dat West
Europa wel economisch van grote betekenis is, maar geen supermacht is, biedt 
echter de ruimte voor een actief beleid dat erop gericht is om samen met de 
Derde Wereld landen te streven naar politieke oplossingen voor conflictsituaties 
die zouden kunnen ontaarden in een confrontatie tussen de twee supermachtén. 

3. 5. 
Realisering hiervan vereist daarbij o.m. een erkenning van de politieke - en 
culturele - gelijkwaardigheid van de minder geihdustrialiseerde landen. Aange
zien de gelijkwaardigheid slechts volledig kan worden bereikt indien de bestaande 
grote welvaartsverschillen drastisch worden verminderd, zal het beleid van 
Nederland en zijn Europese partners ook gericht moeten zijn op een intensivering 
van de samenwerking op financieel en economisch gebied en op een Nieuwe Inter
nationale Economische Orde. (zie ook paragraaf Ontwikkelingssamenwerking). 

3. 6. 
Een bijzonder verontrustende ontwikkeling voor de vrede en veiligheid in de 
Derde Wereld vormt tenslotte de snelle toename van de militaire uitgaven aldaar. 
Nederland dient ook daarom naar de mening van D'66 het initiatief te nemen om in 
Europees en/of Atlantisch verband te komen tot een grotere parlementaire con
trole op de wapenproduktie in Europa en de Verenigde Staten en tot een aan banden 
leggen van de wapenexport naar de Derde Wereld. Nederlandse initiatieven dienen 
echter niet tot het bondgenootschappelijk verband beperkt te blijven. 

4. De Oost- West verhouding 

4. 1, Inleiding 

4.1.1. 
De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben onderstreept dat er geen uitzicht is 
op een snelle oplossing van de Oost-West tegenstelling. Zowel op ideologisch ge
bied als ten aanzien van de veiligheidsbehoeften liggen de wederzijdse opvattingen 
en belangen daarvoor vooralsnog te ver uit elkaar. 

4.1.2. 
Aan de andere kant moet het duidelijk zijn dat in dit tijdperk van de atoomwapens 
de enige politiek die uiteindelijk tot aanvaardbare oplossingen kan leiden, niet die 
van confrontatie maar die van ontspanning is. Naar de mening van D' 66 moet 
daarom het beleid van Nederland en zijn bondgenoten in de Oost-West tegen
stelling tot doel hebben de vermijding van gewapend conflict en het bereiken 
van een stabiele, geleidelijk minder tegengesteld wordende verhouding. 

4.1. 3. 
Daarbij dient juist in tijden van crisis de dialoog tussen Oost en West gaande te 
worden gehouden. Regelmatig voorkomen van incidenten mag niet tot de conclusie 
leiden dat in een harde confrontatiepolitiek de bereikte resultaten van de afgelo
pen jaren van ontspanning overboord worden gezet. De Europese landen hebben 
hierbij een onmisbare rol te vervullen. 

4.1. 4. 
Daarbij zal allereerst moeten worden gewerkt aan: 
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4,1,4,1, 
- de bel:!indiging van de bewapeningswedloop (zie paragraaf Ontwapening in het 
Hoofdstuk Defensie en Ontwapening); 

4.1.4.2. 
-de opbouw van een stabiel systeem van overleg en samenwerking opdat de 
Oost-West verhouding in Europa meer ontspannen wordt en de vrede niet slechts 
het gevolg is van wederzijdse militaire afschrikking (zie par. 4, 3. Europees 
Veiligheidssysteem, hieronder); 

4,1.4. 3. 
- het ontwikkelen van en het beleid ten aanzien van de ideologische tegenstelling 
dat niet uitgaat van de noodzaak van een "ideologische strijd" maar zich richt op 
openheid en tolerantie, gebaseerd op vertrouwen in de kracht van de democratie. 

4,1, 5. 
De Oost-West verhouding wordt helaas nog steeds bepaald door echte of vermeen
de ideologische tegenstellingen. Van vermeende tegenstellingen kan worden ge
sproken als het gaat om het karikaturale beeld dat de wederzijdse propaganda van 
de potentil:!le vijand heeft opgeroepen. Echte tegenstellingen zijn ontstaan daar 
waar uiteenlopende mens- en maatschappijbeschouwingen hebben geleid tot sterk 
verschillende economische, sociale en politieke structuren. Deze tegenstellingen 
worden vaak als bedreigend ervaren. De ideologische verschillen moeten echter 
worden losgezien van het feit dat ieder land of blok van landen steeds zal streven 
naar een zodanige machtspositie dat de eigen belangen en invloedssferen zoveel 
mogelijk worden veiliggesteld. In dat opzicht verschillen Oost en West nauwelijks 
van elkaar. Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren, dat het instandhouden 
van een ideologie meer dient als een samenbindend element binnen een bepaald 
land of blok van landen dan als een drijfveer voor expansie. 

4. 2. Mensenrechten 

4.2.1. 
Werkelijke ontspanning in Europa kan op den duur alleen tot stand komen als de 
mensenrechten worden gerespecteerd. Het bevorderen door het Westen van de 
door de betrokken staten zelf onderschreven mensenrechten wordt in Oost
Europa begrensd door het punt waarop deze het ontspanningsproces zelf wezen
lijk gaat bedreigen. En herleving van de koude oorlog zou immers de zaak van 
de mensenrechten geen goed doen. Terughoudendheid is derhalve geboden, wan
neer de bevordering van het naleven van de rechten van de mens voor de regimes 
in Oost-Europa een rel:!el gevaar voor het eigen bestaan gaat betekenen. 
Dat neemt niet weg dat de grens van genoemde bemoeienis kan verschillen, af
hankelijk van de specifieke situatie in de 0. -Europese landen zelf. 
Of het opkomen voor de mensenrechten openlijk of achter gesloten deuren moet 
geSchieden, dient telkens opnieuw beoordeeld te worden, op basis van de te ver
wachten effectiviteit. 

4,2,2. 
E. e.a. betekent dat in de vervolgconferenties op Helsinki de mensenrechten bij 
de inbreng van Westerse zijde minstens zo zwaar moeten wegen als de andere 
onderdelen van het slotakkoord. 

4. 3. Europees Veiligheicts Systeem 

4. 3.1. 
Reeds in haar eerste politieke programma uit 1967 bepleitte D'66 het bijeenroe
pen van een conferentie over de politieke samenwerking en ontspanning in Europa. 
Sindsdien is de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) 
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bijeengekomen, die in 1975 heeft geleid tot de ondertekening van de Slotakte van 
Helsinki. Aan deze CVSE namen deel de NAVO- en Warschaupact landen (dus ook 
de VS en Canada en de USSR) en de neutrale Europese landen. 

4. 3.2. 
D'66 bepleit om op basis van de Slotakte een verdergaand Europees Veiligheids
Systeem op te bouwen, waarbij in de veiligheidsbehoefte van de Euorpese landen 
uiteindelijk kan worden voorzien door middel van een collectief veiligheidssysteem 
(waaraan ook de VS en de USSR deelnemen) en niet meer twee tot de tanden be
wapende militaire blokken in Europa tegenover elkaar hoeven te staan. 

4.3. 3. 
Een Europees Veiligheicts Systeem zou moeten bestaan uit afspraken over: 
- politiek overleg en het vreedzaam bijleggen van geschillen; procedures en in

stellingen hiervoor zouden kunnen worden vastgelegd in een door alle landen te 
ondertekenen conventie; 

- vergroting van de militaire veiligheid, door middel van wapenbeheersing, 
atoomvrije zones, vertrouwenwekkende maatregelen e. d. ; 

- samenwerking op het terrein van economie, wetenschap, technologie en milieu; 
- samenwerking op humanitair gebied: vrijer verkeer van personen, ideeën en 

informatie; uitwisseling op het gebied van cultuur en onderwijs. 
Dit laatste punt is van groot belang om aan te geven dat de ontspauning tussen 
Oost en West niet alleen een zaak van de staten, maar ook van de individuele 
burgers is. 

4. 3.4. 
Door middel van een Europees Veiligheicts Systeem als hierboven geschetst zou: 
- de Oost-West tegenstelling van zijn scherpste kanten ontdaan, en zo de vrede 

bevorderd worden; 
de bewapeningswedloop tot staan kunnen worden gebracht; 
de onnatuurlijke scheiding van Europa langs de lijnen van de invloedssferen van 
de twee supermachten langzamerhand worden opgeheven, waardoor het verlangen 
naar grotere politieke zelfstandigheid in Oost- en West-Europa de ruimte krijgt 
(waarbij niet uit het oog moet worden verloren dat de politieke verhouding tussen 
de Westeuropese landen en de VS geheel anders is dan die tussen de Oosteurope
se en de Sovjet-Unie). 

4, 3. 5, 
Zodra een Europees Veiligheicts Systeem tot stand is gekomen, is zowel de 
NAVO als het Warschaupact overbodig geworden. 
Zolang dit nog niet het geval is en de Oost-West tegenstelling onverminderd 
voortduurt, is een voortgezet lidmaatschap van de NAVO voor het Nederlands 
veiligheidsbelang aangewezen. Dit punt en de consequenties ervan voor onze 
militaire inspauning worden verder uitgewerkt in het volgende hoofdstuk Defensie 
en Ontwapening. 
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Ontwikkelingssamenwerking 
1. 1. Algemeen 

Ook Nederland kende lange tijd een kleine groep zeer rijken en een grote 
groep armen. Via inkomensoverdracht is in de laatste veertig jaar niet 
alleen de welvaart voor allen toegenomen, maar ook het welzijn. De lijn 
wordt nu doorgetrokken naar het mondiale vlak: ook hier moet spreiding 
van kennis, macht en inkomen geleidelijk aan verwerkelijkt \\0 rden. 

1. 2. De spreiding van de welvaart zal gericht moeten zijn op de wezenlijke be
hoeften van de ontwikkelingslanden. Er zal naar gestreefd moeten worden 
de bevolkingen in de ontwikkelingslanden hun ontwikkelingsproces zoveel 
mogelijkzelf te doen bepalen, waardoor een grotere garantie bestaat voor 
behoud van hun eigen culturele waarden (self-reliance ook in sociaal en 
cultureel opzicht). 

1. 3. Hierbij moet allereerst aandacht worden besteed aan de elementaire le
vensbehoeften voor de allerarmste groepen waar ook ter wereld. (Onder 
deze elementaire levensbehoeften wordt niet alleen verstaan de basis
consumptiegoederen, maar ook de mogelijkheid om arbeid te verrichten, 
recht op gemeenschapsdienstverlening en particip~tie in de maatschap
pij). Daarnaast moeten, om een mondiale inkomensverdeling tot stand te 
brengen, structurele hervormingen in de internationale betrekkingen 
worden aangebracht die een zodanige internationale arbeidsverhouding 
tot stand brengen dat die op herverdeling van welvaart gericht wordt. 

2.1. Een verheffing van de levensomstandigheden van de armste groepen in 
de ontwikkelingslanden hangt in de eerste plaats af van het binnen deze 
landen gevoerde beleid. 
Rijke landen kunnen zo'n beleid ondersteunen met financiële en techni
sche hulp die het westen kan verschaffen. Ook de hulpverlening via het 
VN-systeem moet zich in toenemende mate gaan richten op de armste 
bevolkingsgroepen. 

3. 1. In de komende vijf jaren zal de internationale financiële hulpstroom 
zich vooral moeten richten op de armste ontwikkelingslanden, c.q. 
projecten ten gunste van de armste groepen. 
De ontwikkelingslanden met een hoger inkomen per hoofd zijn vooral 
gebaat bij een herstructurering van de internationale Economische 
orde. 

3. 2. De huidige omvang van de Nederlandse ontwikkelingshulp van 1. 25% van 
het BNP dient als een minimum bijdrage daaraan te worden beschouwd. 
Gezien de te verwachten geringere groei van het nationale inkomen dient 
met kracht een zuivering van begrotingsposten die onder de zgn. 
ontwikkelingsplafond vallen te worden nagestreefd, opdat per 1980 de 
niet onder de officiële definitie vallende doch wel aan het plafond toege
rekende begrotingsposten tot een minimum worden teruggebracht. 
In het Nederlandse beleid dient prioriteit te liggen op - multilaterale 
en bilaterale - financiële hulp op voorwaarden gedifferentieerd naar de 
behoeften van de ontvangende landen. Technische hulp dient deze te on
dersteunen. 

4. 1. Nederland moet zich in de komende jaren inzetten om een Nieuwe Inter
nationale Economische orde tot stand te brengen. 
Dit zal in de eerste plaats moeten gebeuren in samenwerking met de 
EG-partners, juist omdat de Europese Gemeenschap als één van de 
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grote handelsblokken in de wereld, een doorslaggevende rol kan _flpelen 
bij het tot stand brengen van een Nieuwe Internationale Economische 
Orde. 

Op korte termijn reeds kunnen enkele onderdelen van de NIEO worden 
uitgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan uitvoering van maatregelen ter 
stabilisering van de grondstoffenprijzen, zoals voorgesteld in het 
Gei'ntegreerd Programma van de UNCTAD (VN Raad voor Handel en 
Ontwikkeling), industriële herstructurering en wijzigingen in de inter
nationale monetaire verhoudingen. 

De Verenigde Naties 

Over talloze wereldwijde vraagstukken, met name op economisch gebied (be
volking, milieu, voedsel, handel, industrialisatie, energie, werkgelegen
heid) is het internationale overleg - vooral ook in het kader van de VN - ge
durende de afgelopen jaren sterk geihtensiveerd. Dit is een uitvloeisel van 
de erkenning dat de problemen van onze tijd grensoverschrijdend en sterk 
onderling samenhangend zijn en een internationale aanpak vereisen. 

De organisatie van de Verenigde Naties als wereldwijd samenwerkingainstru
ment heeft door de intensivering van het internationale overleg nieuwe taken 
en inhoud gekregen. 
Versterking der VN door middel van ingrijpende veranderingen in het Hand
vest moet op praktische gronden worden uitgesloten, maar ook onwenselijk 
worden geacht. De noodzaak daarvoor is minder urgent dan soms wel wordt 
gesteld. Waar het om gaat - ook bij het functioneren van de VN - is de poli
tieke bereidheid tot concrete en internationale samenwerking. Organisaties 
en structuren zijn de instrumenten daarvoor en de vlucht in nieuwe organi
saties en overlegstructuren mag geen dekmantel zijn voor een gebrek aan 
politieke wil. 
Dit neemt niet weg dat aanpassingen in de werkwijze van de VN, wat betreft 
de in de afgelopen jaren sterk expanderende economische en sociale sectoren 
wel op korte termijn g~wenst zijn. Het instrumentarium moet daarbij speci
aal gericht worden op de totstandkoming van een nieuwe internationale 
economische orde. In de nabije toe.komst lijken met name op het gebied van 
de handel en financieel/monetaire problemen institutionele hervormingen 
nodig, die het ontoereikende huidige beleidsinstrumentarium aanvullen. 
Voorts zal het VN-systeem meer dan voorheen rekening moeten houden met 
nieuwe samenwerkingsvormen die zich de laatste jaren op regionaal en 
interregionaal niveau hebben ontwikkeld. 

In dit verband zal de samenwerking tussen de ontwikkelingslanden van de Groep 
van 77 en de Niet-Gebonden Landen van grote betekenis kunnen zijn. · 
Deze is immers gericht op gebruikmaking van de VN als democratisch over
legorgaan tussen ontwikkelde, ontwikkelings- en socialistische landen. 

De rol die de VN in conflicten kan spelen, is grotendeels afhankelijk van de 
politieke realiteit van de dag. Overschatting van haar mogelijkheden is even 
onjuist als de onderschatting daarvan. De politieke realiteit is afhankelijk van 
de politieke wil van de afzonderlijke leden van de VN. 
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HOOFDSTUK 15 Defensie en Ontwapening 

15. 1. BONDGENOOTSCHAPPELLJKE SAMENWERKING. 

15. 1. 1. De NAVO 

15.1.1.1. 
De militaire macht van Nederland kan alleen betekenis hebben in bondgenoot
schappelijk verband. Daarnaast kan de veiligheid van Nederland niet los worden 
gezien van die van de omringende landen. D'66 is daarom overtuigd van het feit 
dat de veiligheid van Nederalnd een bondgenootschap met gelijkgezinde landen 
vereist. 

15.1.1. 2. 
De Oost-West tegenstelling heeft geleid tot twee bondgenootschappen, waarin 
één deelgenoot (VS resp. USSR) sterk overweegt in militaire macht, in het bij
zonder ten aanzien van de kernwapens. Deze supermachten hebben ook militaire 
belangen buiten Europa. 

15. 1.1. 3. 
Het veiligheidsbelang van de kleinere bondgenoten, zoals Nederland heeft twee 
kanten: 
- enerzijds zich te verzekeren van een machtige beschermheer met een verwan

te maatschappij -opvatting; 
- anderzijds door bondgenootschappelijk overleg het gedrag van de supermogend

heid zo te beïnvloeden, dat de gewenste veiligheid bereikt wordt bij een zo laag 
mogelijk bewapeningspeil (en met vermijding van belangrijke verschillen in 
veiligheidsrisico tussen de. bondgenoten). 

15.1.1. 4. 
Wat dit laatste betreft is vooral van belang dat de geografisch verschillende po
sitie van de VS en Canada en de Europese NAVO-landen, niet leidt tot een "ont
koppeling" van de Europese en Amerikaanse veiligheidssituatie. 
Zolang een situatie van ontspanning, openheid en wederzijds vertrouwen in de 
Oost-West verhouding niet is bereikt, is D'66 (daarom) voorstander van een bond
genootschap met de VS en Canada. 

15.1.1. 5. 
Dit betekent een voortdurend en actief lidmaatschap van de NAVO en een maxi
male inzet voor een succesvol verloop van de onderhandelingen tussen Oost en 
West. Veelvuldige consulatie en een goede afstemming met min of meer gelijk
gezinde NAVO-partners (Noorwegen, Denemarken, Canada, Belgil!) is daarvoor 
van belang. 

15.1.1. 6. 
De Nederlandse regering moet niet schromen om ook buiten het NAVO-verband 
te proberen tezamen met gelijkgezinde landen tot dergelijke voorstellen te 
komen (Zweden, Joegoslavm, Polen, Roemeni!!). 

15.1.1. 7. 
D'66 streeft naar doorbreking van de militaire blokken en uiteindelijk naar ophef
fing van NAVO en WP. Uitbreiding van de NAVO met nieuwe leden behoeft daar
mee, in de huidige omstandigheden, niet noodzakelijkerwijs in strijd te zijn; 
eventuele uitbreiding dient echter in elk geval uitsluitend betrekking te hebben 
op Europa en op democratisch geregeerde staten. 
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Uitbreiding van het verdragsgebied buiten Europa wijzen wij af. 

15.1. 2. Samenwerking van de Europese bondgenoten. 

15.1. 2.1. 
Uitgaande van het lidmaatschap van de NAVO bepleit D'66 binnen het Atlantisch 
bondgenootschap een meer evenwichtige verhouding tussen de VS en de Europe
se partners. 

15.1, 2. 2, 
Er ontstaat, gezien de steeds nauwere Europese samenwerking die ook op het 
gebied van de buitenlandse p,olitiek voortgang vindt (zie Hoofdstuk: Buitenlandse 
Politiek, par. Europese Politieke Samenwerking), een steeds sterkere behoefte 
aan JI"Otere Europese invloed op het bondgenootschappelijke veiligheidsbeleid. 

15.1. 2, 3, 
Tegen deze achtergrond bepleit D'66 dat de structuur van de NAVO in de ,iaren 
'80 wordt geilnt op een intensievere Europese samenwerking op het gebied van 
de veiligheid. Op deze wijzè zal het ook voor Nederland mogelijk zijn om meer 
effectieve invloed uit te oefenen op het bondgenootschappelijke veiligheidsbeleid. 

15, 1, 2. 4, 
De Europese defensiesamenwerking zal niet alleen gericht moeten zijn op een 
efficiilntere materieel-samenwerking, maar ook op het bespreken van het At
lantische veiligheidsbeleid; Daarbij zal gebruik kunnen worden gemaakt van de 
bestaande overlegkaders, zowel die tussen de negen EG-landen (EPS) als die 
tussen de grotere groep van Europese NAVO-landen. 

15.1, 2. 5. 
Het bestaande consultatiemechanisme tussen de VS en Canada en de Europese 
partners dient daarnaast te worden versterkt en aan de zelfstandiger Europese 

. rol te worden aangepast. 

15.1. 2, 6. 
D'66 is tegen een Europese kernmacht en is zich bewust van het gevaar van het 
ontstaan hiervan. Een nauwere Europese samenwerking op het gebied van de 
veiligheid, zoals hierboven bepleit, mag niet leiden tot een Europese kernmacht, 
maar moet juist als middel worden gehanteerd om het ontstaan daarvan te voor
komen. Deze samenwerking is immers gericht op een aanpassing van de NAVO 
aan de zich wijzigende internationale verhoudingen, opdat (de samenhang van 
het bondgenootschap en) de band met de VS behouden blijft. 

15,1.2.7. 
Europese samenwerking op defensiegebied in engere zin kan kostenbesparend 
werken door efficiilntie, coördinatie, takenruil en specialisatie v.w.b. aanschaf, 
produktie van materieel, logistiek, training e.d. 
De politieke controle op dergelijke afspraken laat nog veel te wensen over. 
Nederland moet daarom garanties vragen voor volledige informatie van alle 
betrokken bondgenoten. 

15, 2, OORLOGSVOORKOMING EN DE BEWAPENINGSWEDLOOP. 

15. 2,1, 
Het centrale doel van het veiligheidsbeleid is niet het winnen van een oorlog, 
doch voorkomen dat een oorlog uitbreekt. Enerzijds dient dat, zoals reeds 
gesteld, te gebeuren via politieke en economische maatregelen. Anderzijds 
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is de internationale realiteit nog steeds, dat militaire macht gezien en ge
bruikt wordt als een middel om conflicten op te lossen. 
Zolang dit zo blijft, valt er daarom niet te ontkomen aan het onderhouden van 
een militair vermogen, wat erop gericht moet zijn een bijdrage te leveren aan 
de oorlogsvoorkoming. Dit betekent: een defensief vermogen dat voldoende is 
om een mogelijke aanvaller af te schrikken. 

15, 2. 2. 
Dit is niet hetzelfde als het willen bereiken van een militair evenwicht. D'66 
wijst het denken in termen van de noodzaak een militair evenwicht te moeten 
bereiken af, als onvruchtbaar en gevaar lijk. 
Ten eerste omdat een dergelijk evenwicht niet of nauwelijks vast te stellen is, 
aangezien ook factoren als moreel, paraatheid, geoefendheid, logistieke onder
steuning en :waarschuwingstijd een rol spelen. 
Daar komt bij, dat de NAVO een defensieve strategie dient na te streven. 
Bovendien weerspiegelen de aantallen manschappen en wapens de militaire 
krachtsverhoudingen niet. 

15. 2. 3. 
Ten tweede is het denken in termen van evenwicht, dat dikwijls verengd wordt 
tot een numeriek evenwicht, één van de belangrijkste oorzaken van de bewape
ningswedloop. 

15.2.4. 
Allereerst is het, zoals hierboven beschreven, niet of nauwelijks mogelijk te 
bepalen of er inderdaad een militair evenwicht is. Gegeven het feit dat men 
van militaire kant zo min mogelijk risico's wil nemen, leidt dit er toe dat men 
zichzelf liefst een "veiligheidsmarge" verschaft, die door de tegenpartij ech
ter vanzelfsprekend als bedreigend ervaren wordt. 

15. 2. 5. 
Daarnaast speelt de voortschrijdende technologische vernieuwing een rol, die 

· herhaaldelijk een impuls aan de bewapeningswedloop heeft gegeven en dat ook 
op dit moment dreigt te doen, 

15. 2. 6. 
Het gevolg van deze factoren is dat ook in situaties waar men zou kunnen spre
ken van een globaal militair evenwicht, dit evenwicht voortdurend opschuift 
naar een steeds hoger bewapeningspeil. 

15. 2. 7. 
Tegen deze ontwikkeling moet naar de mening van D'66 stelling worden genomen 
op de volgende twee manieren: 
- ten eerste door een grotere nadruk op wapenbeheersing en ontwapening (zie 

par. Ontwapening, hieronder) en 
- ten tweede door als NAVO een zichtbaar lager bewapeningspeil aan te houden 

dan het Warschau Pact. 

15. 2. 8. 
Gezien de defensieve strategie van de NAVO kan deze zich een bewapenings
achterstand (of ontwapeningsvoorsprong) veroorloven, die echter niet zo groot 
mag zijn dat zij een mogelijke tegenstander tot militaire en politieke druk kan 
verleiden. 
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15. 3. ONTWAPENING EN WAPENBEHEERSING 

15. 3. 1. Kernwapens 

15. 3. 1. 1. 
De behoefte aan beveiliging d.m.v. bewapening en in de eerste plaats kernbe
wapening, dient zo spoedig mogelijk en zoveel mogelijk te worden weggenomen 
door internationale verdragen over conflictbeheersing en ontwapening. De voor
rang voor kernwapens is des te dringender omdat de voortgaande kernwapenwed
loop tussen Oost en West een ernstige belemmering vormt voor het streven naar 
non-proliferatie. Het willen voorkomen van "horizontale" proliferatie is immers 
niet geloofwaardig, zolang Oost en West voortgaan met de "verticale" prolifera
tie in hun eigen bolk. Als eerste stap hiertoe zouden Oost en West moeten beslui
ten hun kernbewapening op het huidige niveau te bevriezen. 

15. 3. 1. 2. 
De goedkeuring van het SALT-II verdrag tussen de VS en de SU over beperking 
van de strategische kernwapens is daarnaast van groot belang. Gezien de op gang 
zijnde of voorgenomen uitbreiding van het arsenaal aan lange-afstands tactische 
kernwapens (de Russische SS-20 en Backfire bommenwerpers, resp. de Ame
rikaanse Pershing-TI en Tomahawk raketten) is het tot stand komen van een wa
penbeheersingsverdrag op dit terrein (SALT-III) zeer urgent. De bijzondere in
vloed die het al of niet stationeren in West-Europa van laatstgenoemde wapens 
voor de veiligheid van de Westeuropese landen heeft, noopt tot een grotere be
trokkenheid van deze landen bij SALT. Zij dienen daarom medezeggenschap en 
inbreng in de onderhandelingen te hebben. 

15. 3. 1. 3. 
Ook voor de kortere-afstands tactische kernwapens bepleit D'66 wapenbeheer
singsonderhandelingen, naast eenzijdige stappen (zie par. 15. 4. 3. ). 

15. 3. 1. 4. 
Bij het streven naar kernontwapening moet tenslotte ook een atoomvrije zone in 
Europa (zoals reeds dikwijls door D'66 bepleit) worden genoemd als een belang
rijke stap. 

15. 3. 1. 5. 
Het uiteindelijke doel bij de kernontwapening zou moeten zijn, een algemeen aan
vaard verdrag dat de ontwikkeling, de produktie en het in voorraad hebben van 
kernwapens verbiedt, gekoppeld aan de noodzakelijke controle-maatregelen. 
D'66 realiseert zich echter dat dit een kwestie van lange termijn is. Zoals in de 
inleiding van de par. Vrede en Veiligheid reeds gesteld, is bewapening voor 
een groot gedeelte slechts een symptoom van een dieperliggende kwaal. 
Zolang er geen oplossingen worden gevonden voor zowel de oorzaken van gewa
pende conflicten als structuur van het internationale statensysteem, is volledige 
ontwapening een wensdroom. 

15.3.1.6. 
Daar komt bij dat ook met internationale verdragen, die bepaalde wapens ver
bieden, de kennis en de produktietechniek voor deze wapens altijd zal blijven be
staan. 

15. 3.1. 7. 
D'66 pretendeert niet een manier te weten om de kernwapens definitief de wereld 
uit te krijgen. Dat neemt niet wèg, dat wij er nadrukkelijk naar streven om het 
aantal kernwapens in de wereld en de rol die zij spelen terug te dringen en uit
eindelijk een totaal-verbod op kernwapens te bewerkstelligen. 
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15. 3. 2. Nederland en de wapenbeheersing in Europa 

15. 3. 2. 1. Inleiding 
De militaire situatie in Europa wordt gekenmerkt door een onge!lvenaarde opeen
hoping van militaire macht, zowel gemeten in manschappen als in bewapening. 
Tegelijkertijd is de geschiedenis van de Europese wapenbeheersing en ontwape
ning tot nu toe weinig bemoedigend. Terwijl er zowel op het wereldwijde niveau 
als op het niveau van de supermogendheden concrete resultaten zijn bereikt - zij 
het op bescheiden en teleurstellende schaal - is de militaire ontwikkeling in 
Europa niet onderworpen aan enige beperking, ondanks veel initiatieven en 
plannen. 

15. 3. 2; 2. MBFR 

15. 3. 2. 2. 1. 
De onderhandelingen in Wenen over wederzijdse evenwichtige troepenverminde
ring (MBFR) die het meest concrete uitdrukkingsmiddel van deze pogingen zijn, 
laten na 7 jaar onderhandelen een teleurstellend beeld zien, zowel door toedoen 
van de NAVO-deelnemers als van de Warschau Pact landen. 

15.3.2.2.2. 
Inhoudelijk bepleit 0'66 een benadering die langs twee wegen verloopt: 
a. het terugbrengen van de aantallen en het stellen van plafonds voor troepen 
en wapens: 
b. de verdere uitbouw van vertrouwenwekkende maatregelen, in samenhang met 
een grotere voorspelbaarheid en doorzichtigheid van militaire activiteiten. 

15. 3. 2. 2. 3. 
D'66 ziet bij een ruimhartige Westerse opstelling mogelijkheden om in MBFR
verband tot een accoord te komen over het eerste punt, eventueel beperkt blij
vend tot afspraken over de omvang van de strijdkrachten en niet over de bewa
pening. 

15. 3. 2. 3. Europese ontwapeningsconferentie 

15. 3. 2. 3.1. 
Voor de andere genoemde aspecten bepleit 0'66 een Europese Ontwapenings
Conferentie (EOC), waaraan alle Europese landen, de VS en Canada deelnemen 
en waarin de totale bewapeningaproblematiek aan de orde komt: in eerste in
stantie het tweede van de bovengenoemde punten, vervolgens na afsluiting van 
de MBFR-onderhandelingen het eerstgenoemde punt en eventueel ook de proble
matiek van de tactische kernwapens (zie ook par. 15. 3.1. :Kernontwapening). 

15.3.2.3.2. 
Uiteindelijk zou de EOC zich moeten ontwikkelen tot een permanent forum voor 
aangelegenheden betreffende ontwapening en wapenbeheersing als onderdeel van 
het Europese Veiligheidssysteem dat D'66 bepleit. In dit kader zou dan ook kun
nen worden gewerkt aan het kernwapenvrij maken van een zo groot mogelijk ge
deelte van Europa. 

15. 3. 2. 4. Bestuurlijke consequenties 

15. 3. 2. 4. 1. 
Voor de veel actievere benadering van Nederlandse kant van wapenbeheersing en 
ontwapening die 0'66 voorstaat, is ook een reorganisatie van de ambtelijke struc
turen nodig. 
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15.3.2.4.2. 
Binnen de overheid, met name bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken dient 
een nieuwe structuur geschapen te worden om ontwapeningskwesties adequaat 
te kunnen aanpakken. Alle wapenbeheersing- en ontwapeningszaken dienen sa
menhangend behandeld te worden en op voldoende hoog niveau. 
Er dient voldoende mankracht te zijn om alternatieven te kunnen uitwerken en 
uitdragen. Essentieel is ook dat nieuwe wapenaankopen en -ontwikkelingen ge
toetst kunnen worden op hun effecten op de wapenbeheersingsbesprekingen, een 
in West-Europa geheel verwaarloosd terrein. 

15. 3. 2. 4. 3, 
Daarom bepleit D'66 de instelling binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
van een aparte Directie, waarin allewapenbeheersings-en ontwapeningszaken 
- in overleg met o. m. Def~nsie - worden behandeld. 

15.3.2.4.4. 
Ook in het NAVO-planningsproces moeten de wapenbeheersingsaspecten syste
matisch geïntegreerd kunnen worden. D'66 staat daarom de instelling van een 
speciaal comité voor, dat in alle stadia van planning deze aspecten inbrengt. 

15. 3. 3. Chemische en bacteriologische wapens. 

15. 3. 3.1. 
De Sovjet Unie besteedt meer aandacht dan de VS aan offensieve chemische 
wapens. Deze zijn mede bruikbaar voor inzet in Europa. Met uitzondering van 
de VS beschikken de NAVO-bondgenoten niet of nauwelijks over offensieve che
mische wapens. Wel beschikken de NAVO-eenheden over beschermende kle
ding en gasmaskers e.d. Deze onevenwichtige situatie op het gebied van chemi
sche wapens was reèds in het begin van de zeventiger jaren bereikt. 

15. 3. 3. 2, 
Nederland dient zich ondubbelzinnig afwijzend op te stellen tegenover pogingen 
vanuit militaire en politieke kringen binnen de NAVO, om in de verslechterde 
internationale politieke verhoudingen een aanleiding te vinden om een groter 
tegenwicht op het gebied van chemische wapens te ontwikkelen. 

15.3.3.3. 
Deze duidelijke afwijzing dient vergezeld te gaan van een onverminderd actieve 
Nederlandse opstelling in de Qntwapeningscommissie te Genève, om door middel 
van eigen initiatieven de lopende onderhandelingen over een totaal-verbod van 
chemische wapens dichter bij een succes te brengen. 

15. 3. 3. 4. 
De benodigde middelen moeten worden versterkt om te bezien op welke manieren 
de defensieve maatregelen ter bescherming tegen aanvallen met chemische wa
pens kunnen worden verbeterd. 

15. 3. 3. 5. 
Strikt toezicht op naleving van het internationaal overeengekomen verbod op 
produktie en gebruik van bacteriologische wapens is noodzakelijk. 

15. 4. KERNWAPENS 

15. 4.1. Kernwapens en afschrikking. 

15. 4.1. 1. 
De defensie van NAVO en Warschau Pact berust in hoge mate op afschrikking 

168 



d.m.v. kernwapens. Maar de aard en omvang van deze bewapening vormt niet 
alleen een bedreiging voor de direct betrokken partijen, maar voor de gehele 
mensheid en haar nakomelingen. 
Dit maakt, dat het ontwikkelen, bezitten en de bereidheid tot het gebruiken van 
kernwapens afgewezen moeten worden als de in strijd met de fundamentele 
menselijke waardigheid en de rechten van de mens. 

15. 4.1. 2. 
Anderzijds komt men in onze samenleving de opvatting tegen, dat juist de 
afschrikwekkende werking van kernwapens een belangrijke bijdrage zou le
veren aan de voorkoming van oorlog. 
De ontwikkeling van de "handzamere" tactische kernwapens, ondergraait echter 
de geloofwaardigheid van deze oorlogsvoorkomende werking. Kernwapens ont
nemen de betekenis aan begrippen als winnen of beperken van oorlogen: Zij 
dwingen tot herbezinning op het begrip veiligheid en tot een fundamentele her
bezinning op de, steeds meer op tactische kernwapens gebaseerde, NAVO-stra
tegie. Door de technologische ontwikkeling dreigt de grens tussen kernwapens 
en conventionele wapens steeds meer te vervagen, zodat het gevaar dat bij een 
conflict al snel tot kernwapens wordt overgegaan, steeds groter wordt. 

15, 4.1. 3. 
D'66 bepleit een beleid dat niet meer steunt op kernwapens. Dit mag echter 
niet leiden tot een situatie waarin de kans op gebruik van de nog niet afgeschaf
te kernwapens toeneemt. Dit heeft ook consequenties voor de mate waarin op 
zich noodzakelijke eenzijdige stappen kunnen worden genomen. 

15. 4. 2. Terugdringen van kernwapens 

15. 4. 2.1. 
Vroegtijdige inzet van kernwapens kan o. a. worden tegengegaan door middel 
van terugtrekking en, bij voorkeur, afschaffing van systemen met een korte 
dracht en door het instellen van een atoomvrije zone aan weerszijden van het 
1Jzeren Gordijn. Daarnaast dient Nederland zich te verzetten tegen de invoe
ring van nieuwe tactische kernwapens met een korte dracht of een "atoom
drempel-verlagende" werking, zoals de neutronenbom. Een dergelijk beleid 
zou tot een zekere versterking van de conventionele bewapening aan Westerse 
kant kunnen leiden. De mate waarin en de wijze waarop deze conventionele ver
sterking zou worden uitgevoerd, dient echter beoordeeld te worden op basis van 
de werkelijke militaire noodzaak en in het licht van de noodzaak van wapenbe
heersing. 

15.4.2.2. 
Taak voor Nederland is het om binnen de NAVO deze gedachte te propageren 
en te doen omzetten in concreet beleid. Daarbij moet worden gestreefd naar 
een geleidelijke nucleaire uitdunning in Centraal-Europa die tenslotte kan uit
lopen op de instelling van een gedenuclèariseerde zone. 

15. 4. 2. 3. 
Het afleggen van een verklaring om niet als eerste kernwapens te gebruiken 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gehele ontwapeningsproces. 
Nederland moet trachten de NAVO tot het afleggen van een dergelijke ver
klaring te bewegen. 
Hierbij moet het moment waarop de verklaring wordt afgelegd dusdanig worden 
gekozen dat zij maximaal effect heeft op het ontwapeningsproces. 
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15. 4. 3. Nederlandse kerntaken 

15. 4. 3.1. 
In de eerste helft van de jaren tachtig moet Nederland zijn kernwapentaken te
rugbrengen van 6 naar 2 of 3. Eenzijdig moet Nederland afstoten c.q. niet ver
vangen: de nucleaire luchtafweer (Nike), de atoommijnen en de nucleaire bommen 
voor de onderzeebootbestrijding. 

15.4.3.2. 
Voor de Nike en de onderzeebootbestrijdingsbommen zijn conventionele alterna
tieven aanwezig. De bezwaren tegen de atoommijnen zijn allereerst dat zij hoogst
waarschijnlijk al in een vroeg stadium van een conflict moeten worden ingezet, 
willen zij bij een aanval van het Warschau Pact nog bruikbaar zijn. Daarbij is de
ze bruikbaarheid, vlakbij de eigen eenheden, twijfelachtig. Ook is het zeer de 
vraag of deze wapens tijdig kunnen worden vrijgegeven voor inzet (consultatie
procedures, verbindingen enz.) 
Tenslotte is ook hun afschrikkende werking tamelijk gering, omdat het mogelijk 
is deze wapens te gebruiken zonder dat het grondgebied van de VS en de SU di
rekt in het geding is. 

15. 4. 3. 3. 
Deze argumenten gelden ook voor de nucleaire artillerie, zowel voor wat het 
8-inch als het 155-mm geschut betreft. Daar komt bij dat deze wapens bijzonder 
kwetsbaar zijn bij een verrassingsaanval. Hun beperkte dracht maakt het immers 
noodzakelijk dat zij dicht in de nabijheid van de vijandelijke eenheden in stelling 
worden gebracht. Gegeven het eigen NAVO-uitgangspunt, dat het Warschau Pact 
als aanvaller zal optreden, is het hoogst waarschijnlijk dat veel van deze wapens 
reeds in een vroeg stadium van het gevecht onder de voet worden gelopen of wor
den afgesneden. 

15. 4. 3. 4. 
D'66 is daarom van mening dat ook deze gevechtsveldwapens moeten worden af
geschaft. Dit betekent allereerst dat definitief moet worden besloten dat Neder
land het 155-mm geschut niet nucleairiseert. Bij de 8-inch artillerie is echter, 
anders dan bij de hiervoor genoemde wapens, eenzijdige afschaffing door Neder
land niet verstandig. Gegeven de belangrijke plaats die deze nucleaire artillerie 
in de NAVO-defensie inneemt, zou dit immers betekenen dat de sector van 
West-Duitsland die Nederland verdedigt, als enige zou worden gedenucleariseerd. 
Een dergelijke eenzijdige verzwakking van één gedeelte van de verdedigingslinie 
zou door onze bondgenoten niet kunnen worden aanvaard en zou betekenen dat de 
gehele Nederlandse deelname aan de gemeenschappelijke verdediging ter discus
sie komt. 

15. 4. 3. 5. 
Nederland zal zich er dan ook op moeten richten de overige bondgenoten van de 
noodzaak te overtuigen deze wapens gezamenlijk af te schaffen. Deze afschaffing 
zou het beste kunnen plaatsvinden in het kader van onderhandelingen met de 
Sowjet Unie, die moeten voorkomen dat dit land nucleaire artillerie gaat invoe
ren in Centraal-Europa. 
Bovenstaande betekent dat Nederland de recent genucleariseerde Lanceraket 
(waarvan D'66 geen voorstander was) en de Starfighter overhoudt, alsmede de 
8-inch Houwitsers. 
Of de F-16, die de Starfighter nu vervangt, nucleaire taken moet krijgen, staat 
voor D'66 niet vast. In ieder geval moet dit niet gebeuren als Nederland onver
hoopt toch plaatsing van kruisraketten zal toestaan. 
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15.4.4, 
De NAVO-landen hebben besloten 572 nieuwe middellange-aistandswapens te 
produceren en in Europa te stationeren. Dit betekent een kwalitatieve vergro
ting van de binnen de NAVO beschikbare vernietigingskracht door middel van 
kernwapens. Welliswaar werd dit besluit mede gemotiveerd door de moder
nisering van vergelijkbare Sovjet-systemen gericht op West-Europa, doch de 
NAVO-reactie was overdreven en draagt daardoor bij aan een dreigende nu
cleaire wapenwedloop in Europa. D'66 is daarom van mening dat plaatsing op 
Nederlandse bodem van middellange-afstandsraketten in de huidige omstandig
heden niet aanvaard kan worden . 
Nederland heeft over de opstelling in ons land nog niet besloten. Hiervan moet 
gebruik worden gemaakt om de rol en het aantal van de kernwapens terug te 
dringen. 
Nederland dient daarom te trachten met concrete en geloofwaardige voorstellen 
de NAVO-bondgenoten te overtuigen dat een beperkte bewapeningsachterstand 
van de NAVO kan worden geaccepteerd, onder meer teneinde optimale condi
ties te scheppen voor wapenbeperkende overeenkomsten met het Warschau-Pact. 
Nederland zoekt ook naar andere wegen om de kernbewapening serieus aan de 
orde te stellen, zoals in de Verenigde Naties en in nieuwe overlegkaders met 
bepaalde landen in Europa (zoals de Scandinavische landen, Polen en Roeme
nië). 
Aangezien er onzekerheid bestaat over zowel de bereidheid vanS. U, en V. S. 
hun bewapening kwalitatief en kwantitatief terug te brengen, als over de ont
wikkeling van de militair-strategische situatie, is het noodzakelijk dat D'66 zich 
regelmatig beraadt over de totale veiligheidssituatie. Bij de beoordeling hier
van kunnen de Nederlandse atoomtaken, de plaatsing van middellange-afstands
systemen in Nederland en het niveau van de conventionele bewapening, opnieuw 
overwogen worden. Dit geschiedt in het licht van o.m. de resultaten van de 
onderhandelingen tussen NAVO en Warschau-Pact, de stappen die gezet zijn op 
weg naar een denuclearisatie van Centraal Euorpa en de vermindering van heto0 
aantal kernwapens. 

15. 5, NIEUWE STRATEGIEËN 

15. 5.1. 
Het streven naar afschaffing van de kernwapens heeft consequenties voor de 
NAVO-strategie. Daarom acht D'66 het noodzakelijk dat er serieus onderzoek 
wordt gedaan naar geloofwaardige, conventionele, defensieve strategieën, die 
wellicht mogelijk worden door de technologische ontwikkelingen. In de opbouw 
van het millitaire apparaat zal daarbij meer nadruk moeten komen te liggen op 
defensieve wapens (bijv. anti-tank wapens) en een defensieve conceptie. 

15. 5. 2. 
Mede in dit licht is D'66 ook van mening dat de al jaren lopende onderzoeken 
m.b.t. de sociale verdediging, extra prioriteit moet krijgen, opdat zij binnen 
een redelijk tijdsbestek tot conclusies kunnen leiden. 

15. 5. 3. 
Daarnaast dient territoriale verdediging meer aandacht te krijgen. Zij dient 
tenminste een voldoende beveiliging te kunnen verzekeren van het mobilisatie
proces van de krijgsmacht, en van de aanvoer en doorvoer van bondgenootschap
pelijke versterkingen, alsmede van de voortzetting van het maatschappelijk 
leven. Een eventuele taak van de verdediging in de diepte, dient mede afhankelijk 
te worden gesteld van de uitkomsten van onderzoeken naar alternatieve strategieën. 

15. 5. 4. 
De effectiviteit van een defensieve oorlogsvoering staat of valt met de gemoti-

171 



veerdheid van de burgerbevolking. Voorlichting over civiele verdediging en be
zinning over de rol die deze in de strategie kan spelen, is daarom van groot 
belang en dient meer aandacht te krijgen dan nu het geval is. Een dergelijke 
voorlichting dient echter een neutraal-technisch karakter te hebben en mag in 
geen gevalleiden tot vijand-gericht denken. 

15. 6. PLANNING EN FINANCIEN 

15. 6. 1. Defensieplanning 

15. 6. 1.1. NDPP 
De reorganisatie in 1976 van de topstructuur van het Ministerie van Defensie 
was vooral gericht op het scheppen van voorwaarden voor de totstandkoming 
van een geihtegreerd defensiebeleid, terwijl de politieke controle met deze re
organisatie werd bevorderd. Als noodzakelijk complement werd het Neder
lands Defensie Plannings Proces, het NDPP, ontwikkeld. Hiermede is het 
ook mogelijk geworden om de oude, vaste verdeelsleutel (1:2:1) voor resp. KM, 
KL en Klu) los te laten. Dit is noodzakelijk omdat de daadwerkelijke prio
riteiten in de financii:lle behoeften zich niet volgens zo'n vaste verdeelsleutel 
gedragen. D'66 hecht dus sterk aan het uitbouwen van deze in gang gezette ont
wikkelingen. 

15. 6. 1. 2. NATO-planning 
Een belangrijk uitgangspunt voor de nationale planning is de NATO-planning, 
waaraan nog wel een aantal onvolkomenheden kleven. Een eerste probleem be
treft de vaststelling en evaluatie van de 'dreiging', waar geen mathematische 
processen voor zijn te ontwikkelen en waar dus altijd ook subjectieve elemen
ten een grote rol spelen. Gewaakt moet worden voor het (uitsluitend) hanteren 
van ''worst-case'' -situaties als basis voor de planning. Een hulpmiddel hier
toe kan zijn, een verschillenanalyse tussen de NATO-conclusies en die van de 
onafhankelijke instituten. D'66 bepleit het opstellen van een dergelijke analyse. 

15. 6. 2. Omvang defensieuitgaven 

15. 6. 2.1. 
Sinds de defensienota 1974 kent Defensie een financieringasysteem waarbij de 
financii:lle meerjarenafspraken berusten op een planning in fysieke eenheden. 
De hoogte van de begrotingsmiddelen voor defensie dient niet te worden geba
seerd op een bepaald percentage van het nationaal inkomen, doch moet berusten 
op een zakelijke beoordeling van de veiligheidssituatie. De in het kader van het 
Long Term Defence Plan overeengekomen rei:lle stijging van ca. 3%, moet dan 
ook telkenmale opnieuw worden bezien. D'66 is van mening dat deze gelden in 
eerste instantie dienen te worden benut om de rol van de kernbewapening terug 
te dringen en zonodig hiertoe, tegen extra kosten, nucleaire door conventionele 
wapensystemen te vervangen. 

15. 6. 2. 2. 
Bij algemene bezuinigingsoperaties van de overheid moet ook het Ministerie 
van Defensie een bijdrage leveren. 

15. 6. 3. Financieringaproblematiek 

15. 6. 3. 1. 
Het instandhouden van een noodzakelijke en voldoende defensiecapaciteit, leidt 
bij ongewijzigd beleid tot toenemende financii:lle lasten. Daarom zullen duide
lijke keuzes moeten worden gedaan en prioriteiten moeten worden gesteld. 
De opbouw van de kosten uit hoofde van investering, exploitatie en perso
neel, dient evenwichtig te zijn. 
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15. 6. 3. 2, 
De beperkte beschikbaarheid van budgettaire middelen noodzaakt in toenemen
de mate tot rationalisatie, specialisatie en takenruiL Defensie dient echter 
wel voor de overeengekomen fysieke afspraken adequate compensatie te ver
krijgen van de prijsstijgingen. 
Overigens zal de stijging in de energielasten vooral ook moeten worden op
gevangen door een meer rationeel gebruik. 

15. 6. 3. 3. 
Meerkosten van Nederlandse (co-)produktie van wapensystemen dienen in be
ginsel niet ten laste van Defensie gebracht te worden. 

15. 7. MATERIEEL BELEID 

15. 7. 1. Internationale (materieel) samenwerking 

15. 7.1.1. 
Met name voor de kleinere landen (vooral die zonder eigen defensieindustrie) 
is de huidige wijze van voorziening in, en exploitatie van wapensystemen een 
zeer kostbare aangelegenheid. Rationalisatie (w. o. gezamenlijke activiteiten), 
specialisatie (taakverdeling) en standaardisatie, kunnen hierop in principe een 
antwoord betekenen. De formele structuren om tot een dergelijke samenwer
king te komen zijn in allerlei vorm voorhanden. 

15.7.1,2. 
Binnen deze samenwerkingsverbanden moeten, uitgaande van de politieke doel
stellingen, compromissen tot stand worden gebracht tussen nationale indus
trH!le belangen, Euorpese industri!ile belangen en de Noord-Amerikaanse 
industri!ile belangen - zoals gezien door de respectievelijke overheden - als
mede de belangen van de betrokken particuliere industrie!in. 

15.7.1.3. 
Voorkomen moet worden dat de grote industrietin uit Frankrijk, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk ontwikkelingen in gang zetten, die aan de politieke doel
stellingen afbreuk doen c. q. voor de kleine landen nadelig zijn. 

15. 7.1.4. 
Het is dringend gewenst dat Europa middels Europees Parlement, Europese 
Commissie, EPS en IEPG (onafhankelijke Europese programmagroep) orde 
op zaken stelt om een betekenisvolle rol te kunnen spelen op het gebied van 
de bewapening en wapenbeheersing. Dit zal zowel ten goede komen van de 
kostenbeheersing van de defensieuitgaven, als van de mogelijkheden om in 
het kader van een wapenbeheersingsbeleid de aard van de bewapening (con
ventioneel, defensief, niet-bewapeningswedloop-stimulerend) te bei'nvloeden. 
Eveneens zullen in het Europese kader afspraken tot stand moeten worden ge
bracht m.b.t. beheersing van het exportbeleid van militair materieel, met 
name t.o.v. de DerdeWereldlanden. Een nauwere band tussenIEPGen EEG 
lijkt noodzakelijk om op Europees niveau tot een betere coördinatie te komen, 
omdat alleen een gezamenlijke aanpak van het Europese defensiematerieelbe
leid en het Europese defensie-industriebeleid tot wezerilijke resultaten kan 
leiden. Daarnaast zal Nederland via bi- en multilaterale afsprajl:en met kracht 
moeten streven naar concrete samenwerkingsprojecten met zoveel mogelijk 
partners in NAVO dan wel Europees verband. 

15. 7. 2. Materieelexploitatie 
De materieelexploitatie is van zwaarwef(ende invloed op de effectiviteit van de 
defensie-inspanning. Overigens legt het ook een aanzienlijk beslag op de finan-
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ciiHe middelen, waarop in de praktijk nauwelijks politieke controle aanwezig 
is. Een van de redenen daarvan is, dat de betreffende kosten niet samenhangend 
in de defensiebegroting zichtbaar worden gemaakt. 
D'66 pleit dan ook voor het opstellen van materieelexploitatieplannen, aan
sluitend op de bestaande materieelinvesteringsplannen. Bij de materieelexploi
tatie is - naast de instandhouding - ook in toenemende mate het energie- en 
bedrijfsstoffengebruik van belang. Een actief energiebesparingsbeleid en een 
zuinig beleid m.b.t. grondstoffen dient naar de mening van D'66 bij Defensie 
hogere prioriteit te bezitten. 

15. 8. WETENSCHAPPELLJK ONDERZOEK EN ONTWTiili:ELlNG 

15. 8.1. 
De militaire krachtsverhoudingen worden in belangrijke mate bepaald door het 
niveau van de militaire technologie. D'66 bepleit om met behulp van de moderne 
technologie, primair defensieve conventionele wapensystemen te ontwikkelen. 
In het bijzonder is hier van belang de ontwikkeling van de zgn. Precision 
Guided Munition welke een grote trefkans bezitten. Deze opent de mogelijkheid 
om wapensystemen te ontwikkelen welke uitsluitend in defensieve toepassingen hun 
hun grootste nut afwerpen en daardoor een minder bedreigend karakter bezitten. 

15. 8. 2. 
Een gevaar van onderzoek en ontwikkeling, is dat het kan leiden tot ongecon
troleerde processen die het bewapeningsniveau opstuwen. Het is dan ook nood
zakelijk dat er een hechte politieke controle op de onderzoeks- en ontwikkelings
activiteiten wordt verzekerd. 
Nederland moet zich bezinnen over de prioriteit die het wil geven aan militair 
onderzoek en de richting waarin dit onderzoek gaan mag. 
D'66 bepleit in de komende periode een parlementair debat over deze materie 
en over de verwezenlijking van een effectieve, politieke controle op een der
gelijk onderzoek. 
In de internationale samenwerking dient Nederland te bevorderen dat de na
druk wordt gelegd op defensieve wapensystemen. 

15. 9. RUIMTELLJKE ORDENING EN MILIEU 

15. 9. 1. 
D'66 is van mening dat thans met grote spoed het Structuurschema Militaire 
Terreinen moet worden gepubliceerd en behandeld. Wij betreuren in hoge 
mate dat hierover nog steeds geen planologische kernbeslissing in zicht is. 
D'66 streeft het volgende na: 
- het zoveel mogelijk weren van militaire activiteiten in de sterk verstede

lijkte gebieden; 
- het zoveel mogelijk weren van militaire activiteiten in recreatiegebieden, 

indien ze het recreatief gebruik ervan verhinderen; 
- het werne van militaire aktiviteiten in natuurgebieden, (indien ze de na

tuur ernstig belasten) militaire activiteiten in de Waddenzee mogen slechts 
bij hoge uitzondering worden toegestaan. 

- militaire complexen in binnensteden zullen zoveel mogelijk moeten worden 
vrijgemaakt. 

15. 9. 2. 
Het is duidelijk dat ter compensatie van de vrijgemaakte ruimten, elders op 
planologisch meer aanvaardbare plaatsen alternatieve ruimten ter beschikking 
moeten worden gesteld, alsmede de benodigde financiële middelen ter verze
kering van een adequaat functioneren van de krijgsmacht. 
Speciale aandachtspunten vormen de vliegvelden, oefenterreinen, schietter-
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reinen en de munitieopslag, D'66 meent dat met voortvarendheid de in gang 
gezette projecten, zoals de concentratie van de munitieopslag en de bouw 
van schermenschietbanen, moeten worden voortgezet. 
De Structuurschets Militaire Terreinen mag echter niet worden gebruikt als 
een dictaat aan de gemeenten. De gemeenten dienen zoveel mogelijk in staat 
gesteld te worden om via de normale procedures hun ruimtelijke ordenings
activiteiten uit te oefenen, 
Ook bij Defensie moet grote aandacht worden besteed aan het voorkomen c.q. 
beperken van grond-, water-, en luchtvervuiling alsmede geluidshinder. 
Hiertoe dient, gebaseerd op een inventarisatie van alle (potentiële) emissie
bronnen en op het Structuurschema Militaire Terreinen een concreet beleids
plan te worden opgesteld en dienen de daaruit voortvloeiende maatregelen met 
een hoge prioriteitsstelling in de materieelplannen te worden opgenomen. 

15. 10, PERSONEELSBELEID 

15. 10. 1. Algemeen 
Materieel en personeel zijn gelijkwaardige componenten van de krijgsmacht. 
Het personeel moet derhalve niet als sluitstuk, maar als integrerend bestand
deel worden beschouwd. De huidige situatie voldoet niet in alle opzichten 
aan dit beginsel. Zo dreigt de grote aandacht voor de investeringssector de 
exploitatie, die het personeel veelal direct raakt, te overschaduwen. 

15. 10. 2. Inspraak en rechtsbescherming 

15. 2. 1. 
Er moet krachtig worden gewaakt voor een situatie, waarin beleidsbeslissin
gen die het personeel direct raken, over de hoofden van dit personeel heen 
worden genomen en als voldongen feiten worden gepresenteerd. De verschillen
de belangen- en vakverenigingen hebben hierbij een belangrijke functie. Het 
Georganiseerd Overleg moet een forum van daadwerkelijke medezeggenschap 
zijn. 
Ook op gedecentraliseerd niveau, b.v. op de onderdeelsraden en het werkoverleg 
is het van belang dat de bereikte of nog te bereiken democratisering nite alleen 
een papieren, maar een werkelijk inhoudsvolle verworvenheid is. Ook op dit punt 
moet aansluiting worden gezocht bij ontwikkelingen die zich in de maatschappij 
voordoen. 

15.10.2.2. 
Met voortvarendheid dient de toepassing van het burgerlijk recht in plaats van het 
militaire tuchtrecht, op gewetensbezwaarden voor de militaire dienst te worden 
gerealiseerd. Het stakingsrecht voor militairen moet worden afgewezen, aangezien 
dit strijdig is met het specifieke karakter van de krijgsmacht. De arbeidsomstandig
hedenwet dient in principe onverkort voor Defensie te gelden, met uitzondering van 
een aantal specifieke situaties, die uitputtend aangegeven moeten worden. 

15. 10. 3. Arbeidsvoorwaarden 

15. 10. 3. 1. 
Een hoeksteen van het personeelsbeleid moet zijn de gelijkstelling van het militair 
personeel met andere beroepsgroepen in de samenleving. D'66 gaat uit van het be
ginsel dat de verhoudingen binnen de krijgsmacht zoveel mogelijk op maatschap
pelijke leest moeten worden geschoeid, behalve waar dit strijdig zou zijn met de 
eisen die worden gesteld door het bijzondere karakter v:;m de krijgsmacht. Der
halve moet in de opleiding en de vorming voortdurend een kritische bezinning 
plaatsvinden op het functioneren van de krijgsmacht. Het is niet juist het militaire 
bedrijf als zuiver "technisch" te kwalificeren. 
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15. 10. 3. 2. 
Juist in de krijgsmacht is maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. De 
interne voorlichtingaactiviteiten dienen daar nauw op aan te sluiten. Bovengenoemde 
beginselen dienen te worden geconcretiseerd via een aanpassing van de functionele 
leeftijdsontslag-regelingen, all-ranks bedrijfsrestaurants en het zoeken naar alter
natieven voor het systeem van coöptatie bij benoemingen. 
Daarnaast verdienen de STUMIK-rapporten nadere implementatie. (Stuurgroep 
maatschappelijke invloeden in de krijgsmacht). 

15.10. 4. Dienstplichtbeleid 

15.10. 4.1. 
D' 66 is om principilile redenen voorstander van een krijgsmacht met dienstplich
tigen en beroepskader. Juist de wens dat de krijgsmacht moet zijn geworteld in de 
maatschappij en daarmee de nauwste voeling moet onderhouden, brengt met zich 
mee dat de gevaren van een maatschappelijk isolement, dat door een krijgsmacht 
met slechts vrijwillig dienenden kan ontstaan, niet moet worden onderschat. 

15.10. 4. 2. 
De uitvoering van het huidige dienstplichtsysteem kent echter onrechtvaardig
heden. Immers slechts ca. een derde van de dienstplichtigen komt in werkelijke 
dienst op. Hoewel uitstel en vrijstellingen van dienst in bepaalde gevallen ac
ceptabel kunnen zijn, dienen deze regelingen zoveel mogelijk te worden beperkt. 
Uitstel t.b.v. voortgezette studies (WO en HBO) dient te worden afgeschaft. 
Mede daardoor wordt zoveef mogelijk-de tendens tegengegaan, dat lager opge
leiden in een relatief groter aantal in werkelijke dienst komen. De uit finan
cilile overwegingen ingestelde regeling voor gehuwden dient te worden ingetrok
ken, mede gezien de ongewenste maatschappelijke consequenties die voor be
trokkenen teweeg kan brengen. 
Het keuringasysteem moet zijn gebaseerd op een objectieve toetsingsmethode. 
Voor hen die militaire dienstplicht weigeren, mag de vervangendè dienst, of 
eventuele gevangenisstraf (bij totaalweigei"ing), niet langer duren dan de nor
male dienstplicht. 

15.10. 4. 3. 
De individuele voorkeur van dienstplichtigen voor de te vervullen taak moet 
meer aandacht krijgen dan nu het geval is. 

15.10.4.4. 
Een verdere eerlijker verdeling van de last der dienstplicht zou kunnen wor
den gerealiseerd door het creëren van een maatschappelijke dienstplicht, 
waarvan de militaire dienstplicht een onderdeel zou vormen. De gedachte is 
dat de lasten van de samenleving zoveel mogelijk door de samenleving als 
geheel moeten worden gedragen. D'66 bepleit dat op korte termijn een interde
parlementale studie ov:er de mogelijkheden en behoeften van een maatschappe
lijke dienstplicht wordt gestart. 

15. 10. 5. Vrouw in de krijgsmacht 

De integratie van vrouwen in de krijgsmacht moet volledig zijn. Een korte 
overgangsfase van hoogstens enkele jaren t.b.v. het treffen van de nodige 
materiële voorzieningen en het creëren van een vruchtbaar psychologisch 
klimaat bij de mannelijke leden van de krijgsmacht is wel gewenst. 
Selectie en opleidingseisen voor mannen en vrouwen dienen zeer kritisch 
te worden bezien en op de .effectief te verrichten functies en taken te worden 
afgestemd. 
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15.10.6. Burgerpersoneel 

15. 10. 6. 1. 
De mogelijkheden voor de burgerambtenaren bij Defensie zijn nogal beperkt. 
Dit kerunerkt zich o. m, doordat het overgrote deel (ca 76%) zich in de laag
ste rangscategorie bevindt. 
0'66 dringt dan ook aan op een meer geschikte verdeling van burger en mili
taire functies. Daarnaast zal er met name voldoende ruimte ook financieel) 
beschikbaar gesteld moeten worden voor de nodige begeleidende opleidings
activiteiten. 

15.10.6.2. 
De kwestie inzake de positie van de burgerambtenaar in oorlogstijd sleept 
zich al jaren voort. Nederland moet met voortvarendheid naar een oplossing 
streven. 
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