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ALGEMENE LEDENVERGADERING 4-5 febr. '77 

in TIVOLI - UTRECHT 

C 0 N C E P T A G E N D A voor het Programmatisch v66rcongres 

4 februari 1977 in Tivoli - Utrecht. 

20.00 uur 1. Opening door de voorzitter. 
Voorstellen van de congresleiding. 

2. Benoeming notulen- en stemcommissies. 

J. Vaststelling agenda. 

20.15 uur 4. Discussie over amendementen en aanvullingen op 
het belaidsprogramma 1977-1981. 

22.15 uur 5. Discussie over amendementen en aanvullingen op 
het verkiezingsprogramma van 1977. 

23.00 uur 6. Sluiting. 

A A N V U L L I N G 0 P D E C 0 N C E P T A G E N D A 

van 5 februari 1977 zoals aangekondigd in de Democraat 6/1976. 

Bij punt 7 wordt toegevoegd: 

Politieke discussie en stemming over resoluties. 

T 0 E G A N G E N S T E M R E C H T C 0 N G R E S 

TOEGANG: De toegangsprijs voor het congres van 4 en 5 februari 1977 is vastgesteld op 
! 10,- per persoon, De toegangskaarten gelden zowel voor vrijdag 4 februari als voor 
zaterdag 5 februari 1977. 
STEMRECHT; Op het congres van 4 en 5 februari a.s. hebben alleen de leden stemrecht die 
aan hun contributieverplichting voor 1976 en/of 1977 hebben voldaan. Op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart, die aan ieder die over 1977 heeft betaald, wordt toegezonden, ont
vangen zij aan de balie een stemkaart (geldend voor 4 en 5 februari). Zij die kort voor 
het congres hebben betaald worden verzocht hun giro/bank afschrift mede te brengen. Aan 
de kassa kan eveneens de contributie worden voldaan, maar gebruik liever tijdig de toe
gezonden acceptgirokaarten. 



AANVULLING op het 

C 0 N G R E S R E G L E M E N T 
voor het congres van 4-5 ~ebruari 1977 

in Tivoli, Utrecht. 

1. Amendementen en moties inzenden: 
v66r 29 januari naar postbus 1966, 
Amsterdam. V66r 2 ~ebruari naar 
Waldeck Pyrmontkade 866, Den Haag. 
Dáárna moeten indieners zel~ zorg
dragen dat er op 4 ~ebruari des 
avonds om 19 uur voldoende exem
plaren van hun stukken aanwezig 
zijn. 

2. Toevoe in aan art. 6 van het 
congresreglement blz. 2 van 
Democraat 6/1976) en lid 6 
luidende: 
Het congres kent een 
PROGRAMMATISCH VOORCONGRES 
van de Algemene Leden Vergadering 
(A.L.v.) dat plaats hee~t op 
4 ~ebruari 1977, eveneens in 
Tivoli, Utrecht en dat als deel
congres gehoorzaamt aan art. 76 
van het Huishoudelijk reglement. 

REGLEMENT van het 

PROGRAMMATISCH VÓÓRCONGRES 

op 4 ~ebruari 1977. 

Art. 1. Het congres is een Deelcongres 
van de A.L.V. van D'66 van 
5 ~ebruari 1977 zoals bedoeld 
in art. 76 van het Huishoude
lijk Reglement. 

Art. 2. Als Art. 2 op blz. 2 van de 
Democraat 6/1976 met uitzonde
ring van de voorlaatste zin. 

Art. J. Als Art. 2 in 6/1976. 

Art. 4. De congresleiding wijst de 
voorzitter(s) van het 
Programmatisch Voorcongres 
aan in overleg met het 
hoo~dbestuur. 

Art. 5, 6, 7 en 8 overeenkomstig 
artikelen in 6/1976. 

Art. 9. De amendementen en moties 
die minder dan 25% van de 
geldige stemmen halen, gaan 
niet door naar de A.L.V. van 
5 ~ebruari. 

1 '), 11 en 12 overeenkomstig 
artikelen in 6/1976. 

democraten ' • 
Op 5 februari aanstaande vallen de laatste 
politieke beslisrongen vóór de verkiezingen. 

In de eerste plaats zullen we onze politiek& 
lijsttrekker moeten aanwijzen. Er bestaat 
geen enkele twijfel over, dat dat Jan Ter
louw moet worden. Maar om dat te bereiken 
moet wel nog aan één voorwaarde worden vol
daan: uit 66.000 handtekeningen moet blij
ken , dat de partij genoeg activiteit heeft 
ontplooid om zichzelf en haar uitverkoren 
lijsttrekker bij de kiezers uit te dragen, 
en dat een voldoende aantal kiezers het mee
doen van Democraten •66 aan de verkiezingen 
van belang acht. 
Wij willen geen splinterpartij toevoegen aan 
de bestaande politieke partijen. Daarvoor 
zijn onze doelstellingen ook te belangrijk. 
Wij moeten die doelstellingen met kracht 
kunnen nastreven. 

Wat wij kUnnen worden hangt natuurlijk af 
van de kiezers. Vandaar dat wij op het con
gres van 6 november vorig jaar de voorwaarde 
van 66.000 handtekeningen vóór 5 februari 
1977 van Jan Terlouw hebben overgenomen en 
tot de onze gemaakt. Wat wij zullen worden 
hangt echter ook af van onszelf. Van onze 
inzet en van onze activiteiten naar buiten. 
Ook dat was een reden om die voorwaarde aan 
onszelf te stellen. 
Ik vind, dat we op elkaar moeten kunnen re
kenen. Op 5 februari moet blijken dat dat 
zo is. Ieder lid zal daarom v66r die datum 
zijn steentje moeten hebben bijgedragen. 
Er zijn er die al meer dan 100 handtekenin
gen per persoon hebben verzameld. Wie er 50 
verzamelt heeft ook een mooi resultaat. Eén 
lijst vol (dat zijn er 25) moet ieder lukken. 
Laten we onszelf niet in de kou zetten! 

Op 5 februari zullen we ook onze stelling
name in de verkiezingen duidelijk in woorden 
moeten vastleggen. Die stellingname blijkt 
natuurlijk o.m. uit onze Hoofdlijnen van een 
beleidsprogramma 1977-1981 en uit het ont
werp verkiezingsprogramma dat in deze Demo
craat is afgedrukt. Bovendien is nodig een 
standpuntbepaling ten opzichte van de andere 
partijen. Daartoe heeft het hoofdbestuur in 
nauw overleg met Jan Terlouw een resolutie 
opgesteld. Ook die vindt U in deze Democraat. 
D1 66 beweegt zich duidelijk in een opgaande 
lijn. Nieuwe leden blijven toestromen. Over
al in het land worden weer afdelingen opge
richte De partij is dat ook waard. Het is 
zelfs dringend nodig dat zij weer volop ac
tief wordt omwille van de geestelijke waar
den, de democratie en de lange termijn behar
tiging van het welzijn van mensen in onze 
maatschappij. D'66 is een partij die staat 
voor solidariteit niet alleen met de mensen 
van nu maar ook met toekomstige generaties. 
Dat vergt een dubbele inzet. Vanuit mense
lijkheid en redelijkheid. 

Daarom, Democraten, kom op! Zorg, dat het 
congres een compleet succes wordt. En dat 
wij met de man die onze doelstellingen het 
best in de politiek vertegenwoordigt als 
lijsttrekker de verkiezingen ingaan. Onze 
inspanningen nu zijn ook van belang voor men
sen van straks. Daar is heel wat inspiratie 
en motivatie uit te halen. 

J.F.Gl.v.Loon 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 

resolutie 1 
De ALV van D1 66, bijeen op 5 februari 1977 in Utrecht: 

overwegende dat centrale thema's van D'66 als 
- geestelijke vrijheid 
- spreiding van macht 
- een gezond bedrijfsleven in een gezond milieu 

4-5 febr. '77 

op een duidelijke manier in het beleids- en verkiezingsprogramma gestalte hebben gekre
gen, 

dat een onafhankelijk D'66 de enige garantie is dat deze heleidapunten in hun onder
linge samenhang door de kiezers worden beoordeeld, omdat het sluiten van een accoord ver
watering mee zal brengen, 

dat het bijzonder gewenst is dat zoveel mogelijk van dit programma onderdeel wordt 
van het programma van het volgende kabinet, 

dat de eerste en meest voor de hand liggende keus is te proberen dit, na de verkie
zingen, te bereiken met de huidige regeringspartners, 

dat de kans om deze doelstelling te bereiken in combinatie met de huidige VVD vrij
wel nihil moet worden geacht, gezien de verschillen in programma en in de stellingname 
over niet-programmatisch geregelde politieke kwesties, 

dat het van aanzienlijk belang is voor de Nederlandse politiek dat D•66 sterk uit 
de verkiezingen komt; 

besluit het HB te machtigen zich in overeenstemming met bovenstaande overwegingen op te 
stellen; 

neemt zich voor al het mogelijke te doen om een goed verkiezingsresultaat te bereiken; 

verwacht van het HB hetzelfde; 

vertrouwt dat de nieuw gekozen Tweede Kamerfractie de onderhandelingen over de kabinets
formatie zal voeren op een wijze die recht doet aan het bovenstaande; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
HET HOOFDBESTUUR 

VAN HET HOOFDBESTUUR 

In de Democraat nr. 5 van november 1976 is 
de taakverdeling in het Hoofdbestuur vermeld. 
Inmiddels is gebleken, dat dit punt enige ver
duidelijking behoeft. Dit geldt in het bij
zonder voor de contacten HB-regiocontactper
sonen v.v. De taak van Wim Dik als coördina
tor regio's/afdelingen is in eerste instantie 
ondersteunend en adviserend m.b.t. regio/ 
afdelingsactiviteiten. Frans Rogier als se
cretaris-organisatie is verantwoordelijk voor 
het functioneren van de landelijke organisa
tie en voor snelle en goede communicatie tus
sen HB en de regio's/afdelingen. 

Wolvega, namens Regio Friesland en John 
Suurhoff, Balk, namens Regio Groningen. Al
leen de regio's Zuid-Holland, Zeeland, Gelder
land en Limburg zijn nog niet vertegenwoor
digd in het Hoofdbestuur. 

In verband hiermede is het gewenst dat het 
secretariaat voortdurend op de hoogte is van 
alle regionale/plaatselijke activiteiten, 
adressen van (regio) contactpersonen etc. 
Het uitnodigen van sprekers voor geplande 
bijeenkomsten dient te blijven geschieden bij 
Ernst Bakker, fractiemedewerker (070-614911) 

Inmiddels zijn (voorlopig) benoemd tot leden 
van het Hoofdbestuur: 
Noortje van Lijf - van Leeuwen, Enschede, 
namens Regio Overijssel; Leendert Schotel, 

0 P R 0 E P 

Op het secretariaat is regelmatig behoefte 
aan assistentie voor omvangrijk administra
tief werk, vooral om pieken in de werklast 
te bestrijden. Gezien de geringe financiële 
middelen is het erg fijn over een groep vrij
willigers te beschikken, die regelmatig of 
incidenteel de helpende hand willen bieden. 
Ook op het congres van 4 en 5 februari heb
ben wij vrijwilligers nodig voor balie en 
secretariaat. 
Democraten, die ons willen helpen, vraag 
ik zich telefonisch te melden bij het Hoofd 
Secretariaat, Rieks Janssen, tel.070-453271 
of 070-467188 
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THEMA: OPRICHTING D1 66 JONGEREN 

Georganiseerde jongeren binnen een partij 
zullen altijd een partij binnen een partij 
vormen, niet alleen door een surplus aan en
thousiasme en idealisme, maar vooral ook 
door specifieke belangen die jongeren hebben, 
(cf de Jung - Socialisten binnen de SPD in 
West-Duitsland), Die belangen liggen op het 
vlak van het onderwijs, de huisvesting, de 
salari~ring van jongeren, de militaire dienst, 
de recreatie en de werkgelegenheid, Een poli
tieke partij die oog wil hebben voor die spe
cifieke belangen van jongeren en de daarmee 
samenhangende problematiek doet er verstandig 
aan om de jongeren binnen de eigen gelederen 
voor zichzelf te laten spreken om daarna op 
grond van de zo verkregen informatie en idee
en een dui~elijk en actief jongerenbeleid te 
kunnen afdwingen, doorvoeren en/of verdedigen. 
Een partij die zich mede op deze wijze profi
leert en presenteert zal mijminziens zich 
steeds kunnen verheugen in de gunst van grote 
groepen jongeren en progressieven. In Neder
land wordt op het moment die rol (zij het 
niet al te best) gespeeld door de PPR. Gezien 
het steeds verder verworden van die partij 
tot antidemocratie en irrealiteit, lijkt mij 
dat er een gat is gevallen voor een progres
sieve jongerenorganisatie in de politiek van 
democratische, liberale signatuur, 

Deze jongerenorganisatie zou in principe zeer 
wel uit kunnen gaan van D'66, Zij zou alle 
jongeren tot 30 jaar kunnen omvatten en zich 
moeten richten op scholieren, studenten, wer
kende jongeren, vrijgezellen, De structuur 
van de organisatie zal niet veel hoeven af 
te wijken van de structuur van de partij: 
hoofdbestuur, besturen van plaatselijke afde
lingen, leden, De organisatie dient in ieder 
geval een eigen orgaan te hebben om op effec
tieve wijze aan gedachtevorming en publiciteit 
te kunnen werken. De financi~le zaken van de 
organisatie zouden voorlopig bij de algemene 
penningmeester van D'66 moeten berusten, Het 
actief zijn van een jongerenorganisatie D'66 
zal zeker het ledenbestand goed doen, èrvoor 
zorgen, dat de belangen van de jongeren meer 
en beter aan de orde komen binnen de partij 
en een kader vormen waarbinnen toekomstige 
politici kunnen groeien, (Hans Wiegel was, 
naar ik meen, nog niet zo lang geleden voor
zitter van de VVD-jongeren). 

Nijmegen, J.E.C.M. van Oerle (student lid) 

Jongeren-scholieren-studenten-werkende jon
geren en militairen-binnen D1 66- die ver
want~ap voelen met het idee te komen tot 
een jongerenorganisatie, b.v. "DEMOCRATISCHE 
LIBERALE JONGEREN 66" worden verzocht dit 
kenbaar te maken telefonisch:Regio Nijmegen 
080-550447 (na 17.00 uur) of schriftelijk 
aan het adres Koningsmantelhof 18,Nijmegen. 
Ook zou ik mij kunnen voorstellen dat de re
dactie van onze Democraat ruimte beschikbaar 
stelt om een discussie op gang te brengen. 
Het één sluit het ander niet uit. 

Ed. Schiks, Regio Nijmegen 
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WIM DIK kennen wij als een harde 

werker 

WIM DIK is lid van het hoofdbestuur 

WIM DIK is direkteur van een grote 

onderneming 

WIM DIK heeft een zeer verantwoor

de visie op de rol van de produk

tieve sector in onze samenleving 

en van de mens daarin 

WIM DIK is een oprecht DEMOKRAAT 

Daarom: WIM DIK in de Tweede Kamer! 

WIM DIK 

ZET HEM ZEER HOOG OP UW LIJST 

Mw. J. Boogerd-Quaak 
Mw. J, Bruinama-Laurijssen 
C. Pelkmans 
Mw. M. Saelman-Boelen 
J. Schonk 

NOOT VAN HET HOOFDBESTUUR 

adv, 

Met de strekking van nevenstaand voorstel 
gaat het hoofdbestuur graag accoord. Aan de 
motivering hebben we eigenlijk niets toe te 
voegen, Wel lijkt het ons van belang dat de 
organisatie geheel zelfstandig optreedt en 
dat de enige relatie met n•66 ligt in de po
litieke gelijkgerichtheid, Een jongerenorga
nisatie moet niet een soort loopjongen wor
den van de "grote" partij, zij moet haar 
standpunt in vrijheid kunnen bepalen en als 
georganiseerde groep ook geen aanspraak wil
len maken op bestuursplaatsen, Met dat laat
ste zou immers afbreuk worden gedaan aan de 
democratische rechten van de individuele 
leden van D1 66, 
In verband met dit laatste is het ook beter 
iedere schijn te vermijden, En die schijn 
zou kunnen ontstaan als de penningmeester 
van D 1 66 ook de penningen beheert van de 
jongerenorganisatie. (Penningmeesters van 
D1 66 hebben trouwens toch al genoeg zorgen 
aan hun hoofd). 
Discussiebijdragen over dit onderwerp, te 
plaatsen in Democraat, zien we graag tege
moet, 



uit de tweede kamer-fraktie 

Bij de begrotingsbehandeling van Sociale 
Zaken heeft Erwin Nypels ondermeer het 
probleem van werkende jongeren aangesne
den. We laten dat gedeelte hieronder 
volgen. 

Mijnheer de Voorzitter, er is de laatste 
tijd veel beroering ontstaan over het 
feit dat een aantal bedrijven, waaronder 
vier in Hengelo en een in Drunen, er toe 
Z1Jn overgegaan om jongeren alleen een 
leerovereenkomst en geen arbeidscontract 
aan te bieden. Op 6 november is hierte
gen door diverse jongerenorganisaties en 
het Landelijk Komitee van Schoolverlaters 
in Hengelo een grote en felle demonstra
tie gehouden, terwijl verdere acties in 
het vooruitzicht zijn gesteld. Wij hebben 
enige aarzeling over de vraag of we hier
mee wel op de goede weg zijn. Hoewel het 
minder populair zal zijn wil ik toch iets 
goeds zeggen over het experiment van de 
vijf bedrijven in Hengelo en Drunen. 

Allereerst moet erkend worden dat er 
zonder enige twijfel nadelen aan de ge
kozen opzet verbonden kunnen zijn: 
- de c.a.o.-bepalingen gelden niet, waar

door de daaruit voortvloeiende rechts
bescherming niet automatisch geldt; 

- het gevaar bestaat dat van deze leer
overeenkomsten misbruik wordt gemaakt 
door de jongeren uitsluitend normale 
productieve arbeid te laten verrichten 
in het normale tempo zonder wezenlijke 
begeleiding; 

- er worden geen wettelijk erkende diplo
ma's uitgereikt; 

- er wordt geen minimum jeugdloon uitbe
taald maar een zakg~ld van circa f 20,
per week. 

Hier staat tegenover dat door de leerover
eenkomsten een, wellicht bescheiden, bij
drage wordt geleverd aan de vergroting 
van de vakbekwaamheid, op een moment dat 
er voor een 100.000 jongeren werkloosheid 
bestaat. Gegeven de beperkte financiële 
mogelijkheden voor de meeste bedrijven in 
de huidige economische situatie is het de 
vraag of deze vorm van scholing wel vol
ledig afgewezen mag worden, met name als 
dat zou betekenen dat dit volledige werk
loosheid voor een extra grote groep jonge
ren moet betekenen. Of, zoals het leer
lingencomité van Sterk, Hazemeijer, Hesmaf 
en Holland Signaal opmerkte: 'Toen wij 
van de l.t.s. kwamen hadden wij geen andere 
keuze dan het aanvaarden van de leercon
tracten. De jeugdwerkloosheid in Twente 
is schrikbarend groot. Het was een keuze 
tussen twee slechten: werkloosheid of een 
opleiding met zakgeld'. 

Hiermee is het dilemma goed aangegeven. 
Voorts ben ik nog niet vergeten dat op 1 
november 1969 tijdens de grootste demon
stratie van werkende jongeren uit de ge
schiedenis van ons land het ontkoppelen 
van de arbeids- en leerovereenkomst als 

eis werd gesteld. Als argument werd daar
bij genoemd dat in perioden van grote 
werkloosheid, wanneer het aantal arbeids
plaatsen in het bedrijfsleven terugloopt, 
dit dan niet automatisch tot vermindering 
van de scholingamogelijkheid zou leiden. 
Welnu, dit argument is momenteel zeer 
actueel. 

Wij vragen ons af of het experiment met 
leer- of stage-overeenkomsten niet uitge
voerd kan worden op een wijze die wél 
aanvaardbaar is, op een wijze die aan een 
aantal voorwaarden voldoet. Is het b.v. 
niet mogelijk te garanderen dat de leer
overeenkomsten niet ontaarden in uitslui
tend gewone productiewerkzaamheden? Hier
bij moet wel bedacht worden dat een 
scherpe scheiding tussen scholing en het 
verrichten van normale productieve arbeid 
moeilijk te maken valt. Bij normale pro
ductieve arbeid vindt veelal terecht ook 
scholing en vergroting van ervaring plaats. 
Daarnaast is goede scholing en verbete
ring van vakbekwaamheid alleen mogelijk 
door training in de werkzaamheden die in 
de normale praktijk voorkomen. 

Voor een verantwoorde toepassing van het 
instituut van leer- of stageovereenkomsten 
is het verder wellicht nodig een maximum
duur van bij voorbeeld twee jaar vast te 
stellen. Verder lijkt het wenselijk aan 
het einde van de leerperiode een bepaald 
soort getuigschrift uit te reiken. 

Mijnheer de Voorzitter, het komt me voor 
dat het experiment van Sterk, Hazemeijer, 
Heemaf, Holland Signaal en Lips veel te 
negatief is beoordeeld. Hopelijk is het 
voor de regering mogelijk in overleg met 
de werkgevers- en werknemersvakvereni
gingen te komen tot een verantwoorde uit
werking van dit experiment. 

D'66: onafhankelijk 

Half janua=i is in enkele nieuwsmedia 
Jan Glastra van Loon in de mond gelegd 
dat D'66 geen afspraken vóór de verkie
zingen wil met PvdA en PPR, omdat die 
'de interne verdeeldheid alleen maar 
zouden aanwakkeren'. Dit laatste is door 
hem zelfs niet bij benadering gezegd. 
Juist i~ dat D'66 onafhankelijk de ver
kiezingen in wil en zal gaan. De reden 
hiervoor is dat D'66 zeker op dit moment 
haar doelstellingen onversneden aan de 
kiezers wil voorleggen. Zowel over die 
doelstellingen als over de noodzaak die 
onafhankelijkheid in de verkiezingen aan 
de orde te stellen bestaat binnen 0'66 
geen verdeeldheid, maar juist een opmer
kelijke eensgezindheid. 

Ernst Bakker, fractiemedewerker 
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voorstellen tot Viijziging van het beleidsprogram 
D E E L J 

Hoofdstuk 2 

ONTWERP VOORSTEL TOT TOEVOEGING 
AAN DE PARAGRAAF "VERKEER EN 
VERVOER": 

Een aantal punten betre:f:fende 

LUCHTVAART-EN LUCHTHAVENSBELEID 

indiener(s): Leden van de afdeling 
Amstelveen 
(Mw. J.M.P.A. Jongeling e.a. 
Trompenburg 2.5 
Amstelveen) 

De definitieve tekst zal op de 
Algemene Ledenvergadering op 
4 :februari ter beschikking zijn. 

Het ontwerp is verkrijgbaar bij 
bovengenoemd adres o:f bij de 
SWB, Waldeck Pyrmontkade 886, 
Den Haag. 

D E E L J 

AANMERKINGEN OP EN TOEVOEGINGEN 
AAN HOOFDSTUK 2 

R u I M T E L IJ K E 
0 R D E N I N G 

indiener(s): H. Potman e.a. 

2.1. toevoegen: Veiligstelling gebieden 
met hoge landschap-ecologische waarden, o.a. 
Eemland, Purmer, e,d, 
Toelichting: deze gebieden vallen niet onder 
natuurgebieden, maar verdienen wel bescher
ming tegen "betonnen" gevaren. 

2.1.1. vervangen in de voorlaatste zin het 
woordje "weinig" door "niet altijd", 
Toelichting: bij meer dan de helft van de 
door milieuorganisaties aangespannen kroon
procedures hebben ze "gelijk" gekregen, 
"weinig" dekt de waarheid niet. 

2.1.1. toevoegen: daarnaast zullen "midde
len" gevonden moeten worden om het zich ves
tigen van belangrijke ruimtelijke projecten 
later te "sturen", 
Toelichting: Juist op de vestiging van dit 
soort projecten blijkt in de praktijk, dat 
de overheid hierop nog te weinig greep heeft, 

2.1.2. toevoegen: tussen "garanderen" en 
"Dit ••• ": Bovendien zullen gekozen volksver
tegenwoordigers meer medezeggenschap c.q. 
medebeslissingsrecht dienen te krijgen, 
Toelichting: met name bij art, 19 W.R.O. 
heeft de gekozen volksvertegenwoordiger 
praktisch niets te vertellen, Hooguit 
achteraf kan P.S. G.S. ter verantwoording 
roepen. 
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2.1.2, toevoegen: bij beroepsprocedures: 
(Daarom voorshands geen afschaffing beroep 
op de Kroon voor iedereen!) 
Toelichting: Minister Gruyters trachten te 
beletten dit voornemen uit te voeren. 

Toevoegen 2.1.4.: Zo spoedig mogelijk dient 
een algehele herziening van de wet op de 
R,O. en de daarmee samenhangende wetten, be
sluiten e,d. tot stand te komen, 
Toelichting: de aangekondigde wijzigingen 
zijn m.i. te gering en laten bovendien nog 
te lang op zich wachten. Wel moet het ge
heel kritisch worden bekeken, aangezien de 
thans bekende voorgestelde wijzigingen niet 
allemaal verbeteringen lijken. 

Toevoegen 2.2.6.: "Betere afstemming van de 
woningbouw op de door gemeentebesturen 
schriftelijk (en uiteraard controleerbaar) 
aan te tonen behoeften". 
Toelichting: Oorspronkelijke tekst te alge
meen gesteld. 

2.2.6. schrappen van de laatste zin: o.a. 
door een betere ••• 
Toelichting: Men zou er uit kunnen lezen, 
dat grote huizen met tuinen in dorpen horen 
en hoogbouw e.d. in steden. Bovendien wat 
zijn "karakteristieke" verschillen? 

2.2.9. toevoegen: Op korte termijn dient 
onderzocht te worden in hoeverre de z.g. 
Schaeferregeling (= vrije vestiging boven 
f 470.- huur, resp. f 175.000 koop) positief 
dan wel negatief (= al of geen bijdrage leni
ging woningnood) heeft gewerkt. Op grond van 
deze gegevens dient bezien te worden in hoe
verre deze maatregel gehandhaafd c.q. gedif
ferenti~erd per regio bijgesteld zal moeten 
worden, teneinde het beoogde doel te berei
ken. 
Toelichting: De indruk bestaat, dat vele 
gemeenten door deze regeling zijn "gedupeerd" 
maar dat de mate waarin per regio sterk ver
schilt. Verder lijkt het in bepaalde regio's 
prijsopjagend te werken en -";oekerwinsten in 
de hand te werken. Belangrijke vraag hierbij 
is wel: welk soort woning heeft betrokkene 
achtergelaten? 

2.2.10. nieuw toevoegen: Er dient op korte 
termijn door een commissie, (waarin o.a. 
parlementariers zitting hebben) een onder
zoek te worden ingesteld naar alle facetten 
van de z.g. "overloop"problematiek, omdat 
een onjuist beleid op dit punt, met name op 
Rijksniveau, zeer ernstige ruimtelijke ge
volgen zal hebben. 
Toelichting: Er dreigt een grote frictie 
tussen werkgelegenheid en het wonen in nieuwe 
gebieden. Gevolgen o.a.: enorme forensen
stromen, al of niet met openbaar vervoer, 
tussen woon-werkgebieden met name in en rond
om de grote steden, De druk op "te sparen" 
gebieden neemt enorm toe. Zie verder de 
"memorie van toelichting" op dit punt van de 
eerste ondertekenaar, 



D E E L J 

VOORSTEL TOT TOEVOEGINZ VAN 
EEN HOOFDSTUK 

L A N D B 0 U W 

indiener(s): J.F. Jansen van 
Tuikwerd e.a. 

Landbouwprogram D'66 

1. Grondbeleid gericht op beheersing grond
prijzen, verhoging grondmobiliteit, in
standhouding pacht. 
Te bereiken door: 
a. Selectief voorkeursrecht van over

heid bij aankoop grond. 
b. Hichtsnoer grondprijs verkeerswaarde 

naar gebruik (utilitaire verkeers
waarde). 

c. Ruimer normenbesluit bij vaststelling 
pacht. Geleidelijke aanpassing pacht
prijs aan grondprijs. 

d. Bij uitgifte van gronden in erfpacht 
door grondbank dienen toetredings
normen gericht te zijn op individu. 
Huime verlengingsmogelijkheden. 
Hoge eisen aan persoon en vakbekwaam
heid. 

e. Zeer actieve voorlichting omtrent mo
gelijkheden om boer te worden in het 
buitenland, met ruime mogelijkheid 
inschakelen Borgstellingsfonds. 

2. Structuurbeleid 
Voorlichting en onderzoek mede richten 
op de problemen van de wip(overgangs)
bedrijven en eventuele overgang daarvan 
naar nevenbedrijven. 
In Nederland is ruim de helft van het 
aantal landbouw (incl. tuinbouw) bedrij
ven met hoofdberoep landbouwer kleiner dan 
120 SBE (standaard bedrijfseenheden). 
Een rationeel bedrijf dient tenminste 120 
SBE te omvatten wil het een volledige taak 
aan één arbeidskracht geven. Bedrijven 
kleiner dan 120 SBE staan voor de keuze 
of vergroten tot tenminste 120 SBE, ver
dwijnen of afbouwen tot nevenbedrijf. 
De bedrijven in overgangsfase dienen goed 
begeleid te worden. Voor overgang van wip
bedrijf naar nevenbedrijf zonodig afbouw
subsidies gelijk ook in West Duitsland. 
Voordelen nevenbedrijf: 
a. Extensiever bedrijfsvoering, daardoor 

produciebeperking. 
b. Bestrijding werkloosheid. 
c. Nevenbedrijven passen in kleinschalig 

landschap. 
d. Nevenbedrijven gunstig voor een gezonde 

plattelandssamenleving. 
e. Meer mogelijkheden tot welvaart, arbeids

vreugde, individuele ontplooiing en daar
door tot welzijn. 

3. ihlimteli,jke ordening 
a. Vergoeding van schade geleden ten 

gevolge van beperking van gebruiks
en eigendomsrechten door ruimteli,j
ke ordeningamaatregelen dienen een 
betere wettelijke grondslag te 
krijgen. Art. 49 wet op de il.uim
telijke Ordening biedt hiertoe on
voldoende moa-el i _ikheden. 

b. D'66 stemt in met de beleidslijnen 
als aangegeven in de interimnota 
Landinrichtingswet. 

c. D'66 onderschrijft de opzet be
treffende de nationale andschaps
parken en nationale parken als 
neergelegd in de drie "groene" 
nota's onder voorbehoud van het 
vermelde onder 3a en van deugde
lijke beheersvergoedingen. 

4. Landbouwvoorlichting dient te worden 
uitgebreid mede gezien de structurele 
moeilijkheden in de landbouw en de 
vele nog te verwachten ingrepen op 
het gebied van de ruimtelijke orde
ning. De laatste jaren is de landbouw
voorlichting voortdurend ingekrompen. 

5. Intensieve veehouderij 
Uitwassen tegengaan, kan dit niet in EG-ver
band dan reeds beginnen in nationaal ver
hand. Hierdoor mogelijk aangetaste con
currentiepositie op te vangen door over
heid. Uitwassen in ogen D'66 onder meer 
legbatterijen, kistkalveren, koper in 
veevoer waardoor via mest vergiftiging 
bodem. 

6. Bosbouw, uitbreiding areaal, beter bos
beheer. 
Bossen en hout worden op deze wereld 
steeds schaarser. Nederland dekt slechts 
10% van zijn houtbehoefte. Houtproduc
tie is één van de meest economische be
drijfstakken in de landbouw. Bovendien 
een zeer gunstige energiebalans en zeer 
gering gebruik van fossiele grondstof. 

7. Instelling rampenfonds of tenminste fis
cale regels voor rampenreservering door 
individuele bedrijfsgenoten. 
Hampen laatste vier jaar stormschade, 
wateroverlast, droogte. 
Hampenfonds of fiscale regeling goed
koper voor overheid, rechtvaardiger 
voor bedrijfsgenoten. 

8. Bedrijfsverzorgingsdiensten 
Geen afbouwsubsidies. Onder Nederlandse 
omstandigheden is een sociaal verantwoord 
bedrijf, waarop tenminste twee volwaardige 
arbeidskrachten een dagtaak hebben, zel
den bereikbaar. Daarom zijn bedrijfsver
zorgingsdiensten onmisbaar en zullen, 
mede gezien het huidige inkomstenpeil 
in de landbouw, door de overheid finan
ciëel gesteund moeten worden. 

9. Directe verkiezingen voor bestuur 
Landbouwschap. 

10. Visserij 
Vangstbeperking in de Europese wateren 
nodig. Gezonde visserij dient echter als 
basis te hebben schoon kustwater, de kin
derkamer voor het leven der zee. 

11. KEG 
a:-slechts indien een vast afbraakschema 

van de monetair compenserende bedra
gen wordt aangehouden kan de gemeen
schappelijke landbouwmarkt voortbe
staan. 

b. Per product moet worden bezien of 
evenwicht tussen vraag en aanbod kan 
worden bereikt door contigentering, 
markt- en prijsbeleid, subsidiebeleid 
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of een combinatie daarvan. Steeds 
dient echter voorop te staan dat de 
landbouwer de mogelijkheid tot ver
werven van een geëigend inkomen 
dient te hebben. 

c. Verruiming voedselhulp aan honge
rende ge bieden. 

d. Niet in overweging nemen het toetreden 
van andere landen,bv. Middellandsezee
landen,tot de gemeenschappelijke 
landbouwmarkt voordat deze goed func
tioneert. 

D E E L 3 

Naar aanleiding van de op de Algemene 
Ledenvergadering op 6 november j.l. 
aanvaardde motie van Mevrouw 
N. Andriessen 

VOORSTEL TOT TOEVOEGING VAN 
EEN HOOFDSTUK 

E M A N C I P A T I E 

indiener(s): Mw. N. Andriessen e.a. 

EMJ\NC IPATIE 

Emancipatie is een maatschappelijk veran
derings- en bewustwordingsproces dat voort
vloeit uit fundamentele veranderingen in 
samenleef- en samenwerkverbanden. Bestu
ring van dit proces moet tenslotte mede 
leiden tot een optimale eigen ontplooi-
ing van man en vrouw. 
De mechanisering en automatisering, de 
veranderde woonsituaties, de geboorte
beperkende mogelijkheden, de verkorting 
van het totaal aantal arbeidsuren in wo
ning en werk, het opleidinganivo en vele 
andere factoren hebben de ruimte gemaakt 
voor een nieuwe maatschappelijke situatie. 
D'66 wenst juist hier vernieuwingen te con
cretiseren o.a. door andere ontplooiings~ 
mogelijkheden en rol- en taakverdelingen 
voor man en vrouw. 
De rol van de overheid in het emancipa
tieproces moet beperkt blijven maar is 
niettemin van cruciaal belang: de over
heid zal door een veelheid van maatrege
len een voorbeeldfunctie moeten vervullen, 
mRatregelen die het emancipatieproces be
vorderen en maatregelen die remmende fac
toren moeten bestrijden. 
Aangezien het emancipatieproces de gehele 
maatschappij aangaat, is D'66 van mening 
dat zoveel mogelijk de te nemen maatrege
len betrekking zullen moeten hebben op de 
emancipatie van de vrouw en de man. Alleen 
onevenwichtige ontwikkelingen in het ver
leden en factoren die onvrijheden van de 
man of de vrouw meer in het bijzonder in 
de hand hebben gewerkt, zullen specifiek 
op een van beide sexen gerichte maatrege
len kunnen rechtvaardigen. 
6o zullen, doordat de positie van de vrouw 
ten opzichte van haar emancipatiemogelijk
heden aanzienlijk ongunstiger zi,in, die o
verheidsmaatregelen die meer in het bijzon
der op de emancipatie van de vrouw gericht 
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ZlJn vooralsnog een grotere prioriteit heb
ben dan maatregelen betreffende de emanci
patie van de man. 
Naast algemeen emancipatoire maatregelen 
dïe de gefixeerde rol- en taakverdeling 
tussen man en vrouw moeten wegnemen, zul
len voor de vrouw de te nemen maatregelen 
gericht zijn op het wegnemen van direct en 
indirect discriminerende verschijnselen. 
De voor de man te nemen maatregelen zullen 
gericht zijn op de vergroting van de par
ticipatie in de persoonlijke levenssfeer 
en op een grotere vrijheid ten opzichte 
van de prestatiedwang, die de maatschappij 
hem opdringt. 

~NKELE CONCRE'I'E BELEIDSVOORNEMENS 

-D'66 rekent het emancipatiebeleid tot een 
van haar prioriteiten waardoor dit onder
deel van het beleid opgenomen wordt in het 
kontinu proces van afweging van kosten en 
baten bij de bepaling van het totale be
leid. 

-D 1 66 wil alle overheidsmaatregelen, die 
direct of indirect het huwelijk als enige 
samenleef-vorm bevoordelen, ombuigen naar 
maatregelen die de individuele keuzevrij
heid van de leefvormen zoveel mogelijk on
verlet laat. Met name wordt hierbij gedacht 
aan overheidsmaatregelen op het gebied van 
de sociale- en fiscale wetgeving en aan 
het woningbeleid. 

-Mogelijkheden voor deeltijd-arbeid zul
len sterk gestimuleerd worden, deels door 
het eigen overheidsbeleid met betrekking 
tot haar ambtenaren en werknemers, deels 
door opneming van dit streven in de alge
mene werkgelegenheidspolitiek. 

-Onderzoek naar knelpunten met betrekking 
tot de emancipatie zal gestimuleerd en waar 
nodig opgezet worden. Met name zal gestreefd 
worden naar centralisatie van dit onderzoek 
en zullen adviescolleges uitbreiding behoe
ven. 

-~mancipatievoorlichting moet een belang
rijke plaats krijgen op scholen en bij in
stellingen waar leerkrachten worden opgeleid. 
Beroeps- en opleidingavoorlichting mag niet 
op geijkte rol- en taakverdeling gericht zijn. 

-De ontplooiingsmogelijkheden van vele ouders 
zijn gebaat bij de beschikbaarheid van kin
deropvangverblijven. D 1 66 zal streven naar een 
vergroting van deze opvangmogelijkheden, waar
bij het belang van het jonge kind voorop moet 
blijven staan. Discriminatie tussen werkende 
en niet-werkende ouders moet hierbij voorko
men worden. 

-Een hoge prioriteit zal gegeven worden aan de 
totstandkoming van de anti-discriminatiewet. 

-Gepleit zal worden voor de totstandkoming van 
een vaste kamercommissie voor emancipatie~aan
gelegenheden en -na advies van de daartoe ge
eigende adviescolleges- voor de totstandko
ming van een staatssecretariaat voor emanci
patie-aangelegenheden. 
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D E E L 3 

Hoofdstuk .5 

ONTWERP-VOORSTEL TOT WIJZIGING 
VAN HET HOOFDSTUK 

V 0 L K S G E Z 0 N D H E I D 

indiener(s): WERKGROEP 
VOLKSGEZONDHEID 

{Mw. A.w. Klinkert e.a.) 

De definitieve tekst zal op de 
Algemene Ledenvergadering op 
4 :februari ter beschikking zijn. 

D E E L 3 

VOORSTEL TOT TOEVOEGING VAN 
EEN HOOFDSTUK 

M E D I A B E L E I D 

indiener(s): P,H. Frankfurther e.a. 

10,1 
De media dienen zo goed mogelijk te wor
den benut voor de communicatie binnen de 
samenleving, D'66 acht het van essentiëel 
belang dat een verscheidenheid in de media 
wordt gewaarborgd die een dialoog op rui
me schaal over de algemene zaak mogelijk 
maakt, Sommige media worden beheerst door 
vraag en aanbod, andere zijn gekenmerkt 
door een beperking van zendtijd die een 
verdeling van het gebruik vereist, 

Gedrukte media 
10.2,1 
De gemeenschap getroost zich belangrijke 
offers om het voortbestaan mogelijk te 
maken van een voldoende verscheidenheid 
van dag- en opinieweekbladen. Het Be
drijfsfonds voor de pers vervult hier
toe een nuttige rol, 

10,2.2 
Ook andere periodieken dan dag- en opi
nieweekbladen dragen in belangrijke mate 
bij tot de opinievorming, Enerzijds be
perken deze periodieken zich tot deel
terreinen van de algemene zaak, ander
zijds behandelen zij deze terreinen per 
definitie grondiger dan de niet-gespe
cialiseerde dag- en opinieweekbladen, 
Ook deze tijdschriften moeten in bepaal
de gevallen aanspraak kunnen maken op 
steun, Bezien moet worden of hiertoe 
het werkterrein van het Bedrijfsfonds 
voor de pers verbreed dient te worden, 
dan wel of het de voorkeur verdient een 
gedecentraliseerde steunverlening in te 
voeren, bv, per ministerie. 

Ethermedia 
10. 3.1 
Het rommelige radioprogramma-beleid van 
nu stamt uit dagen met een totaal ander 
mP.diabeeld. Dit hP.leid dringt de zender-

trouwe luisteraar steeds programma's op 
waar hij niet om vraagt. Deze bevoogding 
draagt ongetwijfeld bij tot de voortdu
rende daling van de populariteit van de 
radio, Om hieraan een halt toe te roepen 
dienen Hilversum 1 en 2 naar analogie van 
Hilversum 3 en 4 te worden omgevormd tot 
zenders met in hoofdzaak categorale pro
grammering, De luisteraar weet dan dat 
hij voor het informatief/educatief pak
ket steeds terecht kan op bv. Hilversum 
1, voor gesproken amusement (hoorspelen, 
cabaret, e.d.) op bv. Hilversum 2, voor 
lichte muziek op Hilversum 3 en voor de 
overige muziek op Hilversum 4, 

10,3.2 
Bestaande experimenten met regionale om
roep dienen omgezet te worden in permanen
te instituten. Voor zover deze omroepen 
voor hun financiering aangewezen zijn op 
hun regio, dienen er wettelijke waarbor
gen te worden geschapen tegen aantasting 
van hun vrijheid van meningsuiting, 
Er moeten meer plaatselijke radiostations 
komen, 

10.3.3 
De programma's van Hilversum 4 dienen, 
ontdaan van de overvloed aan gesproken 
woord, op dezelfde uren te horen te zijn 
als die van Hilversum 3, 

10,4 
De televisieprogramma's ZlJn steeds meer 
inzet van een populariteitsslag en steeds 
minder te beschouwen als manifestaties
van-het-eigene. Het door de wetgever be
oogde ideaal van een open bestel komt 
daarmee steeds verder buiten het bereik 
te liggen. Het lijkt mogelijk om een 
alternatief stelsel te ontwikkelen dat 
de voordelen van de openheid handhaaft 
doch haar uitwassen afschaft, 
Binnen enkele jaren zullen buitenlandse 
programma's gelijktijdig in het land 
van hun herkomst en in Nederland te 
zien zijn, Zowel de bekabeling van ons 
land als rechtstreekse ontvangst via 
satellieten maken dit mogelijk, De be
hoefte aan productie in de eigen taal 
zal toenemen. Met de bestaande finan
ciële middelen is deze uitbreiding to
taal uitgesloten. Door een fundamenteel 
andere opzet kunnen echter met bestaan
de middelen meer en betere programma's 
tot stand worden gebracht dan thans 
mogelijk is, 

10.4,1 
Een eerste vereiste is dat de omroepen 
worden verlost van de verplichting een 
volledig tv-programma te presenteren, 
Op het ene net zullen zij individueel 
bij toerbeurt de wettelijk vereiste 
culturele, informatieve en educatieve 
programma's verzorgen, naar vermogen op 
verstrooiende wijze. Het aantal omroe
pen wordt definitief vastgesteld op een 
vast aantal van zeg 7 die elk een eigen 
avond krijgen toebedeeld~ Iedere omroep 
heeft dan evenveel zendtijd tot zijn 
beschikking. (De huidige C-omroepen EO 
en VPRO blijken over voldoende zend
tijd te beschikken om zich herkenbaar 
te profileren), 
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10.4.2 
Via het andere net zal een gezamenlijke 
omroep verstrooiende programma's en het 
journaal presenteren. Verder krijgen via 
dit net adspirant-omroepen die aan zekere 
eisen voldoen, de gelegenheid zich te mani
festeren. Ook andere zendgemachtigden als 
kerken, politieke partijen, Socutera, Teleac 
en STER zijn via het tweede net te zien. 

10.4.3 
Ter voorkoming van verstarring en voor het 
behoud van de pluriformiteit in ons om
roepbestel worden er regelmatig, zeg 4 x 
per jaar, representatieve steekproeven ge
houden om vast te stellen of een "gezeten" 
omroep door een adspirant moet worden ver
vangen. Het meten van de aanhang via tel
ling van leden/abonné's is dan overbodig 
geworden. Een weggestemde omroep hoeft 
natuurlijk niet van de ene dag op de an
dere zijn plaats af te staan. Omroepbla
den hoeven dan nog slechts te fungeren 
voor het onderhouden van de "achterban
nen" en de programma-gegevens hoeven dan 
niet langer door auteursrechten te worden 
beschermd. 

Audiovisuele media 
10.5.1 
Door het goeddeels ontbreken van integratie 
in de financiering van de audiovisuele me
dia (ondermeer tot uiting komend in de or
ganisatiestructuur bij CHM waar de televisie 
onder natuurbehoud, recreatie en media valt, 
maar de film onder culturele zaken) gaat bij
zonder veel talent en geld verloren. Van een 
te stichten centrum uit zouden alle in ons 
land voorhanden productiefaciliteiten en 
distributiekanalen geinventariseerd en met 
behoud van ieders zelfstandigheid, op el
kaar afgestemd kunnen worden. 

10.5.2 
In verhouding tot de andere kunsten (voor 
1977: muziek 48 miljoen, opera 21 miljoen, 
toneel 21 miljoen) dient de positie van de 
filmfinanciering (9 miljoen) sterk te wor
den verbeterd. Bovendien dient op ruimere 
schaal voorzien te worden in de maatschap
pelijke behoefte bij onderwijs en vorming 
aan up-to-date educatief audiovisueel ma
teriaal (gezondheidsvoorlichting, maat
schappijleer, enz.). Daarmee kan tevens 
de zeer grote en nog steeds groeiende 
werkloosheid onder de Nederlandse filmers 
worden tot staan gebracht en teruggedrongen. 
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V E R H U I Z I N G -------------------
M.i.v. 7 februari a.s. verhuizen: 

Secretariaat Democraten •66 

- Campagneteam Democraten •66 

- Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 

naar een nieuw adres: 

Javastraat 6, Den Haag 
070-453271 of 467188 

Voorlopig blijft ons adres: Postbus 1966 
in Amsterdam, eveneens gehandhaafd. 
Rechtstreeks naar Den Haag gezonden post 
is er natuurlijk sneller! 

MOTIE SCHWARZ VAN 6 NOVEMBER 

Op het congres van 6 november j.l. werd de 
motie Schwarz aangenomen, die inhoudt dat in 
het verkiezingsprogramma een passage dient 
te worden opgenomen over de geestelijke vrij 
heid. De werkgroep Justitie stelt voor de 
inleiding van het verkiezingsprogramma,zoals 
hiervoor afgedrukt, als volgt te wijzigen en 
aan te vullen: 

een herschreven laatste alinea: 

"D 1 66 heeft aan mensen die willen meewerken 
en meedenken een aantal voorstellen te doen. 
De voornaamste daarvan staan in dit verkie
zingsprogramma: 

het beschermen en verruimen in de privé
sfeer van de vrijheid van handelen. Mensen 
moeten de vrijheid hebben om te leven vol
gens eigen levensbeschouwing en zedelijke 
opvattingen. De eigen verantwoordelijkheid 
van de burger dient door de overheid te 
worden gerespecteerd. n•66 wil een dam op
werpen tegen weer opkomend conservatisme; 

- het streven naar individuele ontplooiings
mogelijkheden; 
democratisering door spreiding van macht; 

- ontwikkelen van een gezond bedrijfsleven 
in een gezond milieu; 
het bevorderen van de emancipatie van man
nen en vrouwen." 

te plaatsen direct na de eerste alinea. 

De oorspronkelijke tweede alinea wordt her
schreven als volgt: 

"Mensen verdienen de kans het beste uit zich
zelf te halen. In saamhorigheid en vrijheid 
willen we de problemen te lijf. Dat is ons 
uitgangspunt." 

en wordt nu derde alinea, de derde alinea 
wordt nu vierde alinea, enz. 

D E E L 3 

VOORSTEL TOT AANVULLING VAN HOOFDSTUK 7, 
PARAGRAAF "OOST-WEST VERHOUDING EN DE 
VEILIGHEID", NA PUNT 4C, "EUROPESE 
DEFENSIESAMENWERKING". 

indiener(s}: WERKGROEP BUITENLAND 
(H. Schaper e.a.}. 

Nederland zal de Speciale Zitting van de Al
gemene Vergadering van de VN in 1978 over 
ontwapening moeten aangrijpen om te streven 
naar afspraken over ontwapening en wapenbe
heersing. In de besprekingen tussen Amerika 
en Ruslànd over strategische wapenen (SALT) 
zullen de Europese landen directer betrokken 
moeten worden. 

Nederland moet een initiatief nemen om in 
Europees en/of Atlantisch verband te komen 
tot een grotere parlementaire controle op 
de wapenproductie in Europa en Amerika en 
tot een aan banden leggen van de wapenexport 
naar de Derde Wereld. 



D E E L J 

VOORSTEL TOT AANVULLING VAN 
HOOFDSTUK 7, PARAGRAAF "OOST-WEST 
VERHOUDING_EN DE VEILIGHEID", 
NA PUNT 5 "EUROPESE DEFENSIE
SAMENWERKING" 

indiener(s): WERKGROEP BUITENLAND 
(H. Schaper e.a.) 

Met Europese samenwerking op defensiegebied 
hoeft niet te worden gewacht totdat een ge
meenschappelijke buitenlandse politiek tot 
stand komt. 

Naarmate de Europese eenwording voorschrijdt 
zal behoefte ontstaan aan een nauwer samen
gaan ook op het gebied van de defensie, dat 
op zijn beurt de politieke eenwording kan 
stimuleren. 

Ook zal uit een oogpunt van noodzakelijke 
kostenbesparing standaardisatie en speciali
satie tussen de krijgsmachten van de Europe
se NAVO-leden - als Europese zuil van het 
bondgenootschap - waardevol zijno 

D E E L J 

VOORSTEL TOT TOEVOEGING VAN 
EEN HOOFDSTUK 

D E F E N S I E 

indiener(s): WERKGROEP BUITENLAND 
(H. Schaper e.a.) 

De veiligheid van Nederland is thans het best 
gewaarborgd in de NAVO. Het handhaven van een 
defensief potentiëel is in de huidige veilig
heidssituatie voor de NAVO onontkoombaar. De
ze defensieve macht dient niet in eerste in
stantie te zijn gericht op het voeren van 
een oorlog, maar op het voorkomen daarvan. 
Dat betekent geen omvangrijke legers, maar 
kleine parate eenheden en een beleid, dat vóór 
alles is gericht op crisisbeheersing. De af
schrikkingsconceptie, gebaseerd op de strate
gie van het 'aangepaste antwoord' en de 'voor
waartse verdediging' is nog steeds geldig. 
Wel moeten deze concepties voortdurend kri
tisch worden getoetst aan nieuwe ontwikkelin
gen en zo nodig moeten alternatieve denkbeel
den worden onderzocht. 

- Met name voor de kleine en middelgrote lan
den zal het instandhouden van een voldoende 
defensieve capaciteit reeds in de komende ja
ren enorme financi~le problemen opleveren. 
Niet langer kan worden volstaan met tijdelijke 
oplossingen of een beleid waarbij het ene gat 
wordt gevuld met het andere. Voor Nederland 
zullen de hoofdlijnen van de Defensienota 1974 
moeten worden doorgezet en voorts zullen dui
delijke keuzes moeten worden gemaakt en prio
riteiten gesteld· 

Alleen door rationalisatie, specialisatie 
en takenruil kan de bondgenootschappelijke 
verdediging effici~nter worden gemaakt en 
ken het hoofd worden geboden aan de steeds 

stijgende kosten. Dat betekent een grotere 
afhankelijkheid tussen de NAVO landen onder
ling. D'66 maakt deze keuze, waarbij zij de 
nadruk legt op de integratie tussen de 
Europese landen van de NAVO. 

- De omvang van de defensieuitgaven dient niet 
uitsluitend te worden gebaseerd op een per
centage van het nationaal inkomen of het na
tionaal product. Zij moet in de eerste plaats 
berusten op een nuchtere en zakelijke beoor
deling van de veiligheidssituatie. 
Het is in de huidige veiligheidssituatie 
niet verantwoord de conventionele defensie 
te verminderen en tegelijkertijd de nucle
aire verdediging te reduceren. D1 66 wil in 
de eerste plaats de rol van het kernwapen 
terugdringen. Daarvoor is het vestigen en 
bestendigen van een meer evenwichtige con
ventionele balans essenti~el (MBFR). 
Zolang de onderhandelingen over wederzijdse 
en evenwichtige troepenreducties (MBFR) 
geen resultaat hebben opgeleverd, dient de 
vredessterkte van de Landmacht te worden ge
handhaafd. 

- De recente en komende ontwikkelingen in de 
besprekingen over strategische kernwapenre
ducties (SALT) en in de krachtsverhouding 
tussen Oost en West leiden tot een grotere 
directe betrokkenheid van Europa bij SALT: 
nu een zekere 'grip' is verkregen op de Ame
rikaanse en Russische strategische systemen 
komt het accent meer te liggen op de niet 
strikt strategische kernwapens, zoals de Back
fire bommenwerper, de cruise missile en de 
zgn. ss-x-20 raket. De speciale betekenis die 
deze systemen hebben voor de veiligheid van 
West Europa noopt tot een grotere betrokken
heid van de West Europese landen bij SALT. 
Zij dienen te streven naar een zekere mede-· 
zeggenschap en inbreng in de besprekingen. 

- Het afleggen van een verklaring om niet als 
eerste kernwapens te gebruiken, kan een bui
tengewoon belangrijke bijdrage leveren aan 
het ontwapeningsproces. Zo'n verklaring kan 
alleen daadwerkelijk effectief zijn wanneer 
substanti~le vorderingen zijn gemaakt met de 
beheersing en reductie van de materie, d.w.z. 
de troepen en wapensystemen zelf, en wanneer 
de rol van het kernwapen is teruggedrongen 
en een meer evenwichtige conventionele balans 
is bereikt. 
Onder de huidige omstandigheden is een no
first-use verklaring een vlag die de lading 
niet kan dekken. 
De potenti~el bijzonder belangrijke betekenis 
van een no-first-use verklaring moet niet 
worden ontkracht door een ontijdig gebruik. 
Nederland moet zich ten volle inzetten voor 
het bereiken van een situatie waarin zo'n ver
klaring volledig tot zijn recht kan komen. 

- D 1 66 dient in de NAVO het initiatief te ne
men tot een studie waarin wordt nagegaan of 
een andere opzet van het bondgenootschap, nl. 
om te komen tot een Europese en een Amerikaan
se zuil binnen de NAVO, wenselijk en mogelijk 
is. Tegelijkertijd moeten de Europese regerin
gen onderzoeken hoe kan worden toegewerkt 
naar een grotere Europese eenheid op defensie
gebied, waarvan tevens een grotere stimulans 
kan worden verwacht voor de noodzakelijke po
litieke eenwording van Europa. 
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- Materi~el en personeel zijn beide gelijk
waardige componenten van de krijgsmacht. 
Het personeel moet derhalve niet als sluit
stuk, maar als integrerend bestanddeel worden 
beschouwd. De huidige situatie voldoet niet 
in alle opzichten aan dit beginsel. Zo kan 
b.v. de op zichzelf toe te juichen vergrote 
aandacht voor de investeringssector tot ge
volg hebben dat de exploitatie, die het per
soneel vaak direct raakt, in de knel kan ko
men. 

- Over het algemeen moet krachtig worden ge
waakt voor een situatie waarin beleidsbeslis
singen die het personeel direct raken over 
de hoofden van dit personeel worden genomen, 
en als voldongen feit worden gepresenteerd. 
De verschillende belangen- en vakverenigin
gen hebben hierbij een belangrijke functie. 
Het Georganiseerd Overleg moet een forum van 
werkelijke medezeggenschap zijn. Ook op ge
decentraliseerd niveau, b.v. de onderdeela
raden en het werkoverleg, is het zaak dat de 
bereikte of nog te bereiken democratisering 
niet alleen een papieren, maar ook een werke
lijk inhoudsvolle verworvenheid blijkt te 
zijn. Ook op dit punt moet aansluiting wor
den gezocht bij ontwikkelingen die zich in 
de maatschappij voordoen, zoals de onderne
mingsraden en de veranderingen daarin. 

- Een hoeksteen van het personeelsbeleid is 
de idee van gelijkstelling van het militaire 
personeel met andere beroepsgroepen in de 
samenleving. 

Wegens plaatsgebrek kan helaas de 
uitwerking van dit punt hier niet 
meer opgenomen worden. De complete 
tekst is verkrijgbaar bij SWB D'66 

- D'66 spreekt zich onomwonden uit voor een 
krijgsmacht met dienstplichtigen én beroeps
kader, om principi~le redep.en. 

Wegens plaatsgebrek kan helaas de 
uitwerking van dit punt hier niet 
opgenomen worden. De complete 
tekst is verkrijgbaar bij SWB D1 66 

D E E L 3 

ONTWERP VOORSTEL TOT TOEVOEGING 
AAN HOOFDSTUK 4 v. e. PARAGRAAF 

OUDEREN IN DE SAMENLEVING 

indieners: Meta van Beek, 
Gu&el Schr~der e.a. 

Er zullen in het jaar 2000 ongeveer twee mil
joen Nederlanders zijn, die de 65-jarige leef
tijd hebben bereikt; als geteld wordt vanaf 
60 jaar, dan zijn het er ongeveer 2,5 miljoen. 
Zij hebben hun werkzame leven achter de rug, 
hun taak volbracht en beschikken over veel 
vrije tijd. Maar tevens dreigt vereenzaming 
en komen met de kwalen van de ouderdom nieuwe 
problemen opdoemen. 
De 65-jarige heeft gemiddeld nog 15 jaren 
voor de boeg. Zullen het gelukkige jaren 
worden? Dan moet de samenleving daar de moge
lijkheden voor scheppen, ruimer dan tot nu 
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toe geschiedt. Voor veel gehandicapten, en 
dat zijn er tussen'de 600.000 en 800.000, 
gelden veelal gelijksoortige overwegingen. 
Zij worden daarom hier gelijk met de ouderen 
behandeld. 

Het beleid moet erop gericht zijn, dat oude
ren of gehandicapten zoveel mogelijk inge
schakeld blijven in het sociale leven. Daar
toe zullen ook de mogelijkheden moeten wor
den ontwikkeld om oudere of gehandicapte 
mensen in hun omgeving nuttige en bevredigen
de bezigheid te bieden. 

Het tijdstip van pensionering zou verschuif
baar moeten zijn: 
- vroeger voor wie het werk te zwaar wordt, 
- later voor wie werklust over heeft. 
In beide gevallen blijft de mogelijkheid van 
part-time werk open. 

De wijk of het dorp moet de voorzieningen bie
den, die de oudere of gehandicapte in staat 
stellen zijn plaats te behouden, zodat hij 
midden in de samenleving in de vertrouwde 
omgeving kan blijven functioneren. Zolang 
hij kan en wil zal hij zijn eigen woning 
houden. Waar mogelijk dient de vrijwillige 
wederzijdse hulp gericht gestimuleerd te wor
den en professionele hulp slechts aanvullend 
en begeleidend te werken. Hulpverlening mag 
geen inbreuk maken op zelfbeslissingsrecht. 

Ouderen en minder validen kunnen in hun wijk 
allerlei hulpdiensten verrichten, waarvoor 
moeilijk mensen te vinden zijn. D1 66 is 
tegenstander van de verdere bouw van bejaar
denoorden en van de betutteling, die daar 
over de mens wordt uitgeoefend en het verlies 
aan vrijheid en beslissingsrecht, dat ermee 
gepaard gaat. 

Voor wie tijdelijk of langdurig niet in staat 
is zich in zijn huis te handhaven moet in 
wijk of dorp opvang geboden worden in de 
"Wijkhof". In die wijkhof wordt de zorg van 
het bejaardenhuis, het verpleeghuis en het 
verpleeghuis voor psychisch gestoorde be
jaarden geboden, zonder dat de mens geheel 
uit zijn omgeving wordt losgerukt. 
Daar kan ook dagverzorging en -verpleging 
plaats vinden. Ook in de Wijkhof zullen pri
vacy en het zelfbeslissingsrecht van de mens 
centraal moeten staan en onaantastbaar zijn. 

Het verschil in behandeling van mensen op 
grond van de verschillende wetten zoals de 
A W B Z en de Algemene Bijstandswet is een 
onrecht, dat snel uit de weg geruimd moet 
worden. Er zal ernst gemaakt moeten worden 
met de stroomlijning van het pakket sociale 
wetten en regelingen. Daarbij moet de zorg 
voor bejaarden of gehandicapten of zij nu 
ziek zijn of slechts hulpbehoevend, uit 
hoofde van één wet en onder verantwoordel~k
heid van één minister gebeuren. D'66 denkt 
aan een volksverzekering, die naast de ge
zondheidszorg ook de verzorgingabehoefte 
van ouderen en gehandicapten dekt. 

Voor wie zich slecht verplaatsen kan dienen 
voldoende betaalbare en aangepaste vervoers
middelen te komen, zodat men niet om de kos
ten nog eens extra in zijn bewegingsmogel~k
heden wordt beperkt en de mogelijkheden tot 
bezoek van familie en vrienden, van deelne
men aan het verenigingsleven en bezoek aan 
concert en theater open blijven. 



het sociaal-economisch profiel van 0'66 

DAVID TEGEN GOLIATH 

Hoe overwint D1 66 de politieke aarzeling bij 
de honderduizenden, die veel vcor D'66 voelen 
maar de beslissende stap niet nemen "omdat 
het geen zin heeft op een partij te stemmen 
die te klein is om op te tornen tegen de 
drie grote gevestigde partijen"? Als het op 
mondelinge bijval aankomt "scoren" wij hoog, 
zeer hoog, maar als het op stemmen aankomt 
vooralsnog minder goed, In hoeveel sympathie 
D1 66 zich ook mag verheugen - deels dankzij 
de naam en faam van haar lijsttrekker Jan 
Terlouw, deels dankzij haar vernieuwings
idee~n, haar imago van redelijkheid,haar 
vrijzinnig liberale gezindheid, haar demo
cratische instelling - veel kiezers vermogen 
(nog) niet in te zien wat D'66 kan doen aan 
de dingen die hen thans het meest bezighou
den, te weten de geweldige economische on
zekerheid en de spanningen die dat in hun 
werk en in hun persoonlijke levenssfeer te
weegbrengt. Zo blijven zij thuis of brengen 
hun stem uit op "een van de drie", niet om
dat die partij hun voorkeur verdient - want 
dat is D 1 66 - maar omdat een stem op een 
grote partij naar men meent meer effect 
heeft dan op een manmoedig D'66, dat echter 
te weinig in de melk te brokkelen zou heb
ben, 

TWEE ARGUMENTEN 

Er zijn twee argumenten waarom wij vinden, 
dat die kiezers zichzelf tekort doen, Twee 
argumenten waarom D'66 wel degelijk een fac
tor van politiek belang kan zijn en moet 
zijn, twee redenen ook waarom een stem voor 
D1 66 zelfs meer dan evenredig telt. 

Het eerste argument is, dat de P.v.d.A. 
tijdens de onderhandelingen over een moge
lijke regeringscombinatie van Progressieven 
en CDA de steun van D1 66 harder dan ooit no
dig zal hebben, Want zelfs bij een betrek
kelijk gering aantal zetels zit D'66 machts
politiek gesproken al "op de wip". De PvdA 
wil immers in een eventueel nieuw kabinet 
met de CDA de progressieve inbreng zo groot 
mogelijk laten zijn. 

Lange termijn 

Het tweede argument is van kwalitatieve 
aard en komt erop neer, dat D1 66 juist door
dat zij geen massapartij is - gevolg van het 
ontbreken V.:>.n grote belangenorganisaties of 
gepassioneerde minderheden als achterban -

al~ enige serieuze democratische partij in 
Nederland weerstand kan bieden aan de kenne
lijk onweerstaanbare aantrekkingskracht van 
het korte termijn-belang. Meer dan de PvdA, 
de CDA en de VVD, heeft D1 66 oog voor de 
ontzagwekkende problemen die Nederland,voor
al nà de komende regeerperiode, te wachten 
staan; meer dan die partijen van plan zijn 
wil D1 66 het lange termijn-belang in haar 
politieke opstelling ten aanzien van de ac
tuele economische strijdpunten tot uitdruk
king brengen, Meer dan de andere partijen 
dat doen zal D'66 onomwonden zeggen hoe we 
er werkelijk voorstaan in Nederland. Meer 
dan de andere partijen zal D1 66 zich soli
dair tonen met ons leven nà 1980 en met 
onze toekomstige generaties, Meer dan de 
andere partijen zal D1 66 dit alles doen in 
het besef van de gerechtvaardigde verlan
gens van de werkende mens om zijn creatieve 
vermogens te benutten en zich vooral ook 
in sociaal-psychische zin wel te bevinden 
in zijn werkkring, en in zijn persoonlijke 
levenssfeer, zodat het wezenlijke van de 
individuele mens tot uiting kan komen. 

NIET GEBONDEN 

In Nederland zijn de grote partijen in toe
nemende mate de gevangene geworden van mach
tige belangenorganisaties die ieder op hun 
beurt een lange termijn-beleid kunnen blok
keren. D1 66 verzet zich tegen dit opdrin
gend corporatisme, temeer omdat hierdoor het 
parlement wordt gedegradeerd van volksver
tegenwoordiging tot napraatcollege van di
verse belangengroepen, 
Door haar ongebondenheid hoeft D'66 niet 
te schipperen niet op krampachtige wij ze be
langenorganisaties of radicale vleugels 
zoet te houden. 
Dáárom kan D'66 veel doelgerichter tewerk 
gaan en veel beter de grote lijnen in het 
oog houden dan de grote, maar sterk gebon
den partijen dat doen. Dáárom zal D'66 met 
een relatief gering aantal zetels een rela
tief grote invloed op het beleid uitoefenen. 

DE UITDAGING VAN HET POST-INDUSTRIELE TIJD
PERK 

We spraken over de ontzagwekkende problemen 
van na de komende regeerperiode. Misschien 
is het beter om het positiever te formuleren 
en te praten over de uitdaging van het post
industri~le tijdperk, Wat is er aan de hand? 
Er tekenen zich twee veranderingen af in een 
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lange termijn-ontwikkeling waarvan de ene 
zich afspeelt aan de vraagkant van het eco
nomisch gebeuren en de andere aan de aanbod
zijde· veranderingen die vergeleken met het 
verwa~htingspatroon van de afgelopen 25 jaar 
zeker als een keerpunt in de geschiedenis 
zijn aan te merken. 
De eerste is, dat het verlangen naar meer 
materi~el bezit en meer materi~le welvaart, 
welke de motor en het kompas waren van de 
"industri~le vooruitgang" sinds de industri
ele revolutie, geleidelijk aan plaats maakt 
voor een nieuwe drijvende kracht in het pro
ces van maatschappelijke verandering en 
technologische vernieuwing, te weten het 
verlangen naar meer aandacht voor ~e i~a
teri~le waarden in het leven. We z1en d1t 
tot uiting komen in de groeiende politieke 
aandacht voor een beter milieu, een betere 
internationale verdeling van welvaart en ar
beid en een betere bescherming van geestelijke 
gezondheid en individuele vrijheid. 

HET TWEEDE KEERPUNT 

Het tweede keerpunt met vergaande gevolgen 
voor de richting van technologisch industri
ele vernieuwing wordt veroorzaakt door de 
te verwachten grote wijzigingen in het aan
bod patroon van de productiefactoren: ener
gie, drinkwater, grondstoffen en bouwgrond 
zullen steeds schaarser worden (evenals on
geschoolde arbeid voor eenvoudige maar mo
notone vuile of gevaarlijke werkzaamheden), 
terwijl de hooggeschoolden zich in o~er
vloed op de arbeidsmarkt zullen aand1enen. 
De meeste energie-experts verwachten, dat 
de wereldproductie van de gemakkelijke ener
giedragers olie en aardgas zich omstreeks 
1990 zal gaan stabiliseren. We zullen daar
om moeten omschakelen naar veel problema
tischer en veel duurdere energiedragers 
die onvergelijkbaar veel grotere investe
ringen zullen vergen dan wat we totnutoe ge
wend waren. Voor de productie van schoon 
water, schone lucht en grondstoffen geldt 
hetzelfde zij het in iets mindere mate. We 
zullen met andere woorden een grotere omweg
productie nodig hebben, een veel grotere in
spanning moeten plegen om dezelfde welvaart 
te kunnen produceren. 
De te verwachten verzadigingsverschijnselen 
in bijvoorbeeld de auto-industrie, waarvan 
in West-Europa zo'n 10 tot 20 procent van 
de beroepsbevolking direct en indirect van 
afhankelijk is, zal een gigantische frictie 
werkloosheid en conjuncturele neergang ver
oorzaken als de aanloop naar de groei-indus
trie~n van de toekomst niet tijdig genoeg 
wordt ingezet. De gewenste selectiviteit van 
de economische groei en de enorme veranderin
gen aan de aanbodkant - veranderingen die 
onze industriële samenleving zeer kwetsbaar 
maken - dwingen ons alle zeilen bij te zet
ten. We zullen door de bocht moeten. Het 
stuur moet om. Nu al, want als we dat te 
laat doen vliegen we eruit. 
Daarvoor is nodig dat we radioaal breken 
met de sociaal-economische praktijk van de 
afgelopen tien jaar op ~et ge~ied van het 
loonbeleid, het industr1ebele1d_en het be
leid ten aanzien van de collect1eve voor
zieningen. 
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Dit te doen zonder naar ondemocratische 
methoden en praktijken te hoeven grijpen, 
zonder sociale verworvenheden af te breken, 
zonder milieu-investeringen uit te stellen, 
zonder de energieproblemen van nà 1990 
lijdelijk af te wachten en zonder inbreuk 
te plegen op onze persoonlijke vrijheid, 
dit alles kan alleen maar slagen wanneer we 
in Nederland alle krachten bundelen en al 
onze creatieve vermogens mobiliseren. 

De lonen 

Kenmerkend voor deze periode is geweest, 
dat de financi~le gevolgen van de enorme 
uitbouw van de collectieve voorzieningen 
door grote groepen van de Nederlandse be
roepsbevolking niet zijn geaccepteerd. Een 
steeds perfecter-S;Ysteem van afwenteling 
van de collectieve lastenstijging zorgde 
ervoor, dat het re~el beschikbare inkomen 
per werkende sneller steeg dan op grond van 
de totaal beschikbare economische ruimte 
verantwoord was. Door dit inflatoire afwen
telingaproces slonken de winsten in het be
drijf tot een riskant laag peil. Dit ver
schijnsel deed zich in veel Westerse indus
trielanden voor. Nederland echter liep op 
één punt voorop: onze arbeidskosten zijn 
jarenlang sneller gestegen dan in concurre
rende landen. De Nederlandse werknemer be
hoort daardoor thans tot de allerduurste 
ter wereld. 
Dit zou nog geen ramp zijn als het nadeel 
van de hoge productiekosten hier te lande 
goedgemaakt zou worden door een grote ken
nis- en marketing voorsprong. Dit nu is 
slechts bij uitzondering het geval. 

Het industrie-beleid 

Tweede kenmerk van de achterliggende periode 
was namelijk, dat de economische groei méér 
gebaseerd is geweest op de toevoeging van 
véél kapitaal per werknemer, véél energie 
per gulden product en véél milieu overlast 
dan op de toevoeging van industri~le know
how waarover concurrerende landen niet be
schikken. Het Nederlandse bedrijfsleven is 
niet alleen verzwakt door een groot aantal 
jaren van zeer lage rendementen en zeer 
hoge arbeidskosten maar ook door een gestage 
vergroting van de achterstand in met name 
die sectoren waar we het in de toekomst met 
het oog op de gewenste selectiviteit van de 
economische groei juist van moeten hebben, 
te weten van de energie-extensieve, kennis
intensieve, milieu-vriendelijke producties 
die de inzet vragen van veel hooggekwalifi
ceerde arbeidskrachten. 

DE BOOT GEMIST ? 

Zo hebben wij de mogelijkheden die er lagen 
in de computer-industrie, civiele radar
industrie, de fijn-mechanische industrie, de 
instrumentindustrie, de hoogwaardige chemi
sche en farmaceutische specialiteiten, de 



civiele ruimtevaart industrie, de vervaardi
ging van hoogwaardige staalsoorten, de pro
fessionele meet- en regelapparatuur in de 
productie van openbare transportmiddelen en 
noem maar op, op bijna stelselmatige wijze 
onvoldoende benut. Waarom ? We zijn van 
nature een handelsnatie, we denken liberaal, 
we voerden ten opzichte van het bedrijfs
leven een "hands-off" politiek. Dat was goed, 
dachten we. En tot 1965 ging het ook goed: 
we hadden lage lonen, een guldenkoers die 
investeringen aantrok, een "nette" vakbewe
ging. Het milieu leverde in de publieke opi
nie geen problemen op en de dynamiek van 
Rotterdam deed de rest. 
Het industrialisatiebeleid 1945 - 1965 is ge
slaagd. Wat we echter verzuimd hebben is 
door te stoten naar een industriebeleid, zo
als wel Zweden, West-Duitsland, Frankrijk en 
Japan dat uitvoeren. Dit zijn de landen die 
we nu en straks zullen treffen in de inter
nationale markt in de concurrentieslag om 
de afzet van de kennis-intensieve producten, 
landen, waarin de rol van de overheid in 
het industriële vernieuwingsproces reeds 
jaren een algemeen geaccepteerd feit is. 
Misschien is Nederland wel het enige land 
ter wereld waarin dit (nog) niet het geval 
is. Er zijn voor dit doel in Nederland nau
welijks of geen vaste patronen van overleg 
en coördinatie. Het belang hiervan is nauwe
lijks te onderschatten. Zonder dat zullen we 
niet slagen. 

DE TEKORTKOMINGEN VAN DE NOTA LUBBERS 

In de nota selectieve groei van minister 
Lubbers missen wij de meest essentiSle pun
ten, die voor zo'n beleid nodig zijn: 

1 • een gecoördineerd overheidsaankoopbeleid; 
dit houdt in dat de miljarden die de hon
derden verschillende overheidsinstanties 
jaarlijks tezamen uitgeven ten dienste 
kunnen komen van het industriële vernieu
wingsbeleid. Dit is des te belangrijker 
omdat het hier producten betreft, waar
van de maatschappelijke waarde hoog wordt 
aangeslagen - (denk aan milieu-goederen, 
denk aan een ·v.ralradarsysteem, dat de vei
ligheid ten goede komt); 

2. een zichtbaar lange termijn-beleid ten 
aanzien van wetgeving van milieu, veilig
heid en arbeidsomstandigheden (zo heeft 
Zweden op het punt van geluidsarme pneu
matische apparatuur middels een geplande 
wetgeving een voorsprong opgebouwd); 

3. een exportbeleidniet uitsluitend gericht 
op het instandhouden van de huidige ex
port - een Edammer kaas heeft niet zo'n 
hoge toegevoegde waarde - doch vooral op 
het inspelen op de mogelijkheden van 
nieuwe markten (zoals die in de OPEC
landen) en op het bewerken van markten 
in traditionele afzetgebieden voor het 
totaal andere producten- en dienstenpak
ket dat wij als uitvloeisel van het in
dustriebeleid willen gaan aanbieden. 

4. een op nieuwe behoeften aangepast onder
zoekbeleid: de 1,5 à 2 miljard die de 
overheid jaarlijks uitgeeft voor onder
zoek (waarvan het grootste deel aan we
tenschappelijk onderwijs) moet veel meer 
dan nu het geval is ingezet worden bij 
het industriële vernieuwingsbeleid. 

KEIHARDE EIS 

Zoals uit al deze punten blijkt, is een 
nieuw industriëel vernieuwingsproces geen 
zaak van de minister van economische zaken 
alleen; het raakt de competentie van alle 
departementen en aangezien de regeling van 
de bevoegdheden ten aanzien van de coördi
natie "voorzichtigheidshalve" maar tijdens 
de kabinetsformatie pleegt te worden verge
ten, komt het ook niet tot stand. Zal het 
gezien onze Nederlandse unieke partijpoli
tieke constructie in een volgend kabinet 
wèl tot stand komen? 

Zoals gezegd achten wij de andere partijen 
daartoe niet in staat, gebonden als zij 
zijn. Er is hier slechts één kans van sla
gen, namelijk wanneer de kiezers D1 66 de 
kans geven dit punt bij de volgende forma
tie als keiharde eis op tafel te leggen. 

VERNIEUWING 

Vernieuwing, innovatie, betekent het aantas
ten van gevestigde machtsposities en privi
leges. 
Voor D1 66 is hier als jonge partij een be
langrijke rol weggelegd. Om met vernieuwinga
voorstellen te komen, om de gevestigde posi
ties ter discussie te stellen en om het tot 
stand komen van een langere termijn-beleid 
te bepleiten dat uitgaat boven een kabinets
periode van maximaal vier jaar. 

Wij aan onze kant geloven dat deze door D1 66 
voorgestane eerlijke en redelijke aanpak 
moet geschieden in vrijheid en in solidari
teit met de minder sterken hier en in de 
Derde Wereld. Wij geloven dat de industriële 
vernieuwing tot stand gebracht kan worden in 
een pluriforme samenleving waarin de mense
lijke waarden vooropstaan. 
We moeten door de bocht. Maar we willen dat 
niet op een dirigistische wijze. Dat zou de 
inventiviteit en de creativiteit belemmeren. 
Ook nationaliseren helpt niet (zie Groot
Brittannië). 
Geen vernieuwing om der wille van de ver
nieuwing, geen economische groei om der 
wille van de economische groei, maar herstel 
van de economische vitaliteit om de sociale 
verworvenheden blijvend te kunnen verwerven. 
Geen democratisering om der wille van de 
democratisering, geen inspraak om der wille 
van de inspraak, doch democratisering en 
inspraak om het nodige vernieuwingsproces 
en de menselijke ontplooing hand in hand te 
laten gaan. 

Joop van Ginkel 

Walter Zegveld 
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STICHTING 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

W A T D 0 E T D E S T I C H T I N G ? 

Dit wordt geen nieuwjaarstoespraak van het 
stichtingsbestuur of zijn voorzitter, maar 
meer een summiere toelichting voor nieuwe le
zers van dit blad op het werk en de functie 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D 1 66, 
zoals zij voluit heet - afgekort SWB. Volgens 
de statuten heeft de stichting ten doel "het 
verrichten of doen verrichten van wetenschap
pelijk werk ten behoeve van de politieke par
tij Democraten •66 en haar fracties in ver
tegenwoordigende lichamen". 

Het zal zonder meer duidelijk Z~Jn, dat er in 
de afgelopen magere jaren maar betrekkelijk 
weinig geld en mankracht was om al die steun 
te verlenen, die voor alle fracties in Eerste 
en Tweede Kamer en Raads- en Statenfracties 
noodzakelijk zou zijn geweest. Niettemin zijn 
een aantal werkgroepen altijd actief gebleven 
en hebben zij met name de Tweede Kamerleden 
goede steun verleend bij het onderhanden zijn
de werk. Op dit moment worden de werkgroepen, 
die niet meer zo erg best functioneerden, 
weer tot leven geroepen, onder andere die 
waarvan nog inbreng verwacht wordt voor een 
aantal aanvullende paragrafen van het beleids
programmma. Het streven is erop gericht alle 
werkgroepen weer optimaal te laten bijdragen 
aan onderzoek en meningsvorming binnen de par
tij. De stichting functioneert daarbij als 
coördinatiepunt. Publicatie van denkwerk ge
schiedt in de regel eveneens door de stichting. 

Zo verschenen medio vorig jaar de zogenaamde 
A-rapporten (A-11 t/m 20) als voorlopers op 
het beleidsprogramma. Zij werden uitgegeven 
door de stichting en zijn aldaar verkrijgbaar 
(een overzicht is eerder in de Democraat ver
schenen). Mededelingen en belangrijke (gedeel
telijke) bijdragen aan Kamerdebatten of publi
caties verschijnen op de gele pagina's van 
Peperbek x) onder verantwoordelijkheid van de 
stichting. Daarin is ook plaats voor algemene 
bijdragen over actuele onderwerpen van leden 
of niet-leden, voorzover die van belang kunnen 
zijn op het werkgebied van de stichting. Het 
spreekt wel vanzelf dat de komende maanden 
zoveel mogelijk wordt gedaan aan het program
matische werk ten behoeve van de partij die 
een moeilijke verkiezingsperiade tegemoet 
gaat. Daarbij ligt dan het accent op lande
lijke problemen. Zodra echter de capaciteit 
het toelaat zal ook aan regionale en plaatse
lijke problemen aandacht besteed worden. Ook 
zal dan een goede documentatie opgezet worden, 
als informatiebron voor alle belanghebbenden. 
Met ingang van 7 februari zal het secretari
aat van de stichting - naast dat van de partij 
- gevestigd zijn: Javastraat 6, Den Haag. 

M. Verwey, voorzitter 

SAMENSTELLING BESTUUR S.W.B. D 66 

M. Verwey, Monnickendam, voorzitter 
H. van Persie, Dordrecht, secretaris 
H. Strijker, Maarn, penningmeester 
K.H. Klaver, Mijnsheerenland, lid 
E. Denig, Oegstgeest, lid 
J.G.P. Best, Amstelveen, lid 
H.A. Goudsmit, Rijswijk, lid 
E. Nypels, Rijswijk, lid namens 2e Kamerfr. 
N. Schwarz, Den Haag, lid namens le Kamerfr. 
w. Dik, Helvoirt, lid namens HB 
H.M.C. Oosterbeek, Amsterdam, lid namens HB 

P.W. van Baarsel, Den Haag, directeur 
Mw. P.J.M.v.Kleffens, Den Haag, secretaresse 

kent u 

··-~--~ .... ~-~ 
Peperbek wordt uitgegeven door de Stichting 
Peperbek. Het is een 'onafhankelijk' blad, 
in die zin dat er een redactiestatuut is, 
waarin de verhouding tussen het stichtings
bestuur enerzijds en de redactie anderzijds 
geregeld wordt en waardoor de redactie haar 
redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd 
weet. 

De artikelen zijn in het algemeen geschreven 
vanuit de idee~nwereld van D'66. 

Het middenkatern, onder verantwoordelijkheid 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D 1 66, 
bevat bijdragen van Kamerleden aan debatten 
in de Kamers, redevoeringen, mededelingen 
over werkgroepen van de Stichting en andere 
informatie. 

Samenstelling bestuur Stichting Peperbek: 
H.A. Goudsmit, Rijswijk (voorzitter) 
A.J. Krom, Voorburg (penningmeester) 
E. Denig, Oegstgeest 
H. Jongedijk, Wassenaar 
W. Maarse Nzn, Aalsmeer 
N.F.I. Schwarz, Den Haag 
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Ik abonneer m~J op Peperbek 
vocrr f 22.-/jaar. 

Ik verzoek U mij een proefnummer van 
Peperbek te zenden. 

Mijn naam en adres zijn: 

Verzenden naar: Javastraat 6,Den Haag 


