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Ten geleide 

De commissie tot herziening van het 
beginselprogramma heeft in haar brief van 
19 maart 1979 aan het hoofdbestuur 
(gepubliceerd in de nota ,,Tussentijds" - 
bijlage in Vrijheid en Democratie nr. 1208 
van 13 april 19 79) in het vooruitzicht 
gesteld dat zij in de loop van de maand 
december 1980 ontwerpen voor de nieuwe 
beginselverklaring en voor het Liberaal 
Manifest - bestaande uit tien hoofdstukken 
- zou uitbrengen. De commissie heeft 
inmiddels reeds kans gezien het ontwerp 
voor de beginselverklaring in september j.l. 
uit te brengen, waarna een eerste 
presentatie met inleidende discussie kon 
plaatsvinden in de vergadering van de 
partijraad die is gehouden op 22 september 
j.l. Met een geweldige krachtsinspanning en 
grote vergaderfrequentie blijkt de 
commissie inmiddels te zijn geslaagd in het 
uitbrengen van het Liberaal Manifest in de 
door haar gestelde tijdsduur. Het 
hoofdbestuur biedt hierbij de reeds eerder 
gepubliceerde beginselverklaring met 
toelichting van de commissie en het 
Liberaal Manifest aan de partij aan. Het 
hoofdbestuur heeft gemeend  an  de 
publikatie de grootst mogelijke voorrang te 
moeten geven en gaat bij  deze tot deze 
publikatie over op een ogenblik dat het nog 
niet mogelijk is reeds een voorlopige 
mening van het hoofdbestuur te publiceren. 
De aanbieding van het Liberaal Manifest 
door de commissie aan het hoofdbestuur 
zal, wanneer dit nummer bij  de leden wordt 
bezorgd, wel hebben plaatsgevonden, en 
wel in de vergadering van het hoofdbestuur 
van maandag 17 december 1979, maar op 
dat ogenblik moest het Liberaal Manifest 
reeds in druk gereed zijn wilde het als 
onderdeel van dit nummer van Vrijheid en 
Democratie in het bezit van alle leden van 
de partij komen. 

Wel wil ik in dit stadium grote waardering  

uitspreken voor de werkkrachten 
intensiteit waarmede de commissie zich van 
haar taak heeft gekweten. Ook wil ik de 
wens uitspreken dat de partij zich op grond 
van de ontwerpen voor de 
beginselverklaring en het Liberaal Manifest 
in een fundamentele discussie zal begeven 
zowel over de liberale beginselen, de 
waarde daarvan voor heden en toekomst en 
het op grondslag daarvan voor de jaren '80 
te voeren beleid. 

De commissie bestond aanvankelijk uit de 
heer mr. W. J. Geertsema, voorzitter, 
mevrouw N. A. den Haan-Groen en de 
heren J. J. van Aartsen, H. A. M. 
Hoefnagels, J. W. Retnkes en mr. H. P. 
Taisma, leden. De commissie is enige 
maanden voor de totstandkoming van het 
ontwerp voor het Liberaal Manifest 
uitgebreid door toetreding van mevrouw 
M. J. H. den Ouden-Dekkers en na de 
gereedkoming van de beginselverklaring 
door toetreding van ir. T. Verheul. Voorts 
heeft van het ogenblik dat de heer Van 
Aartsen zijn functie van directeur van de 
Prof.  Mr.  B. M. Teldersstichting neerlegde, 
aan de beraadslagingen van de commissie 
deelgenomen de heer drs. P. H. Labohm, 
medewerker van de Prof.  Mr.  B. M. 
Teldersstichting. In het komende halfjaar 
zal nu van de partij en van de individuele 
leden - in afdelings- en eventueel 
commissieverband - eveneens een grote 
krachtinspanning worden gevraagd. De 
algemene vergadering heeft op 21 april j.l. 
ingestemd met een voorlopig 
procedurevoorstel waarbij de 
beginselverklaring en het Liberaal Manifest 
zullen worden vastgesteld door een 
buitengewone algemene vergadering, die 
zal worden gehouden op 30 en 31 mei 1980 
te Nijmegen. 

Tot de vaststelling van de termijnen die 
voor indiening van amendementen en 
samenvoeging daarvan in acht genomen 
moeten worden, kan het hoofdbestuur pas 
besluiten in zijn vergadering van 17 
december 1979, zodat publikatie van dat 
besluit in dit nummer van Vrijheid en 
Democratie nog niet mogelijk is. Op grond 
evenwel van dein bijlage 2 bij de nota 
,,Tussentijds" voorgestelde voorlopige 
procedure lijkt het aannemelijk dat met de 
volgende termijnen rekening gehouden 
moeten worden: 

1. Discussie in de afdelingen, afgesloten 
door de ledenvergaderingen van de 
afdelingen, waarin deze amendementen op 
de beginselverklaring en de hoofdstukken 
van het Liberaal Manifest alsmede moties 
over de inleiding van het Liberaal Manifest 
vaststellen, in de derde week van februari. 

2. Na de indiening van amendementen en 
moties worden in elke ondercentrale de 
amendementen en moties behandeld die  

zijn ingediend door de afdelingen die tot die 
ondercentrale behoren. De 
centralevergadering van die ondercentrale 
kan besluiten tot vervanging of 
samenvoeging van amendementen die 
dezelfde strekking hebben tot één (nieuw) 
amendement van dezelfde strekking. Deze 
vergaderingen moeten in de tweede of 
derde week van maart 1980 worden 
gehouden. 

3. Na de behandeling in de ondercentrales 
worden de oorspronkelijke amendementen 
en moties voor zover deze ongewijzigd zijn 
gebleven en de vervangende amendementen 
en moties per kamercentrale behandeld. De 
centralevergadering van de kamercentrale 
kan besluiten tot vervanging of 
samenvoeging als hierboven onder 2. 
vermeld. Bovendien kan de 
centralevergadering een besluit nemen dat 
een oorspronkelijk of vervangend 
amendement respectievelijk 
oorspronkelijke of vervangende motie niet 
zal worden ingediend. Indiening vindt niet 
plaats als een voorstel tot indiening slechts 
1/3 of minder van de stemmen verwerft, 
tenzij de afgevaardigden van ten minste 
1/3 van het aantal afdelingen binnen het 
gebied van de kamercentrale toch indiening 
verlangen. 
Deze vergaderingen moeten worden 
gehouden vóór de tweede week van april 
1980. 

4. Na de behandeling in de kamercentrales 
vindt behandeling plaats in een vergadering 
van het hoofdbestuur en de commissie 
beginselprogramma samen met de 
secretarissen van de kamercentrales, de 
voorzitters van de commissie van advies en 
de voorzitters van de bijzondere groepen. 
Ook in deze vergadering kan weer 
vervanging of samenvoeging plaatsvinden. 
Eventueel stelt het hoofdbestuur nota's van 
wijziging voor. Deze vergadering zal 
plaatsvinden op 19 april 1980. 

De publikatie van de aldus door de 
buitengewone algemene vergadering op 30 
en 31 mei 1980 te behandelen 
amendementen en moties zal plaatsvinden 
in Vrijheid en Democratie van dinsdag 6 
mei 1980.  

Mr.  F. Korthals Altes, 
voorzitter. 



De Commissie tot herziening van het beginselprogramma, bestaande uit: 
mr. W. J. Geertsema, voorzitter, J. J. van Aartsen, mevrouw N. A. den Haan-Groen, 
H. A. M. Hoefnagels, drs. P. H. Labohm, mevrouw M. J. H. den Ouden-Dekkers, 
J. W. Remkes en mr. H. P. Talsma, heeft op septemberj.l. haar voorstel voor een nieuwe 

n  twerp  begin selverkiaring aan het hoofdbestuur aangeboden. Ineen schrijven van de voorzitter 
12 september 1979 aan de leden van de partijraad wordt de partij opgeroepen de discussie 
over dit ontwerp op gang te brengen. De termijnen voor de behandeling van de 

beginsel-  ontwerpbeginselverklaring zullen door het hoofdbestuur worden vastgesteld zodra ook het 

verklaring 
ontwerp voor het Liberaal Manifest 1980 bekend is. 

Hieronder volgen:  
debrief  van de voorzitter aan de leden van de partijraad; 
de brief van de voorzitter van de Commissie tot herziening van het beginselprogramma aan 
het hoofdbestuur; 
de tekst van de ontwerp-beginselverklaring met de toelichting daarop. 

's-Gravenhage, 12 september 1979 

Aan de leden Geachte dames en heren, 

van de 
partijraad 

Het hoofdbestuur is bijzonder verheugd dat de Commissie tot herziening van het 
beginselprogramma het eerste deel van haar taak - het formuleren van een 
ontwerpbeginselverklaring - zo voortvarend heeft voltooid, dat deze reeds thans aan de partij 
kan worden aangeboden. 
Het woord is dan ook aan de partij, in de eerste plaats in de vorm van een inleidende discussie 
in de partijraad. Het hoofdbestuur heeft in dit stadium geen standpunten bepaald omdat het 
hier een werkstuk betreft dat ook naar de mening van het hoofdbestuur ter rechtstreekse 
discussie van de partij staat waarbij het hoofdbestuur zich - zo het daaraan behoefte heeft - 
pas in de discussie zal mengen wanneer afdelingen, centrales, commissies en bijzondere 
groepen hebben gesproken. 

Wel wil ik persoonlijk bewondering uitspreken voor de voortvarendheid waarmee de 
commissie heeft gewerkt, voor de gekozen opzet en de formuleringen die - naar ik hoop - 
zullen leiden tot een grondige discussie en een eigentijdse beginselverklaring. 

F. Korthals Altes, 
voorzitter 

an et AA
's-Gravenhage, 6 september 1979 

Zeer geachte dames en heren, 

hoofdbestuur 

van de VVD 
Naar aanleiding van de van u ontvangen opdracht tot het ontwerpen van een 
Beginselverklaring en een Liberaal Manifest 1980 doen wij u hierbij in overleg met uw 
voorzitter de ontwerptekst voor de Beginselverklaring toekomen. Het Liberaal Manifest 
1980 kost wat meer tijd van voorbereiding. Wij hopen dat echter tijdig vóór uw vergadering 
van 17 december a.s. gereed te hebben. 

Met het oog op een zekere structurering van de discussies over de Beginselverklaring (in de 
Partij) hebben wij een toelichting ontworpen, die wij u hierbij eveneens aanbieden. Het 
spreekt vanzelf, dat deze toelichting een geheel andere functie vervult, dan de Toelichting 
destijds bij het Beginselprogramma van 1948. De Toelichting heeft haar taak vervuld zodra 
de Beginselverklaring in al dan niet geamendeerde vorm door de Partij is aanvaard. Zij is 
bovendien met name van belang nu de Partij nog niet beschikt over het ontwerp-Liberaal 
Manifest 1980. 

S' Wij vertrouwen er op, dat de ontwerp-Beginselverklaring met de daarbij behorende 
Toelichting, voorzien van uw advies, zo spoedig mogelijk ter discussie aan de afdelingen zult 

,cy .) doen toekomen. 
' Met de meeste hoogachting, 

namens de Commissie tot herziening 
Ç) van het Beginselprogramma, 

' 
mr. W. J. Geertsema, 
voorzitter. 
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Art.l 

De Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is een liberale partij. Zij stelt 
zich daarom open voor een ieder, die de 
overtuiging heeft, dat vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid 
en sociale rechtvaardigheid de 
fundamenten behoren te zijn van elke 
samenleving. De beginselen, die uit deze 
overtuiging voortvloeien, aanvaardt zij als 
grondslag van haar politiek. 

Art. 2 

Elke mens is een unieke persoonlijkheid, 
die daarom de mogelijkheid moet hebben 
zich, met besef van zijn 
verantwoordelijkheid voor anderen en voor 
de gemeenschap, te ontplooien naar eigen 
wensen en overeenkomstig eigen aard en 
aanleg. 
Aangezien hij leeft in een gemeenschap met 
anderen moet hij de bereidheid hebben die 
anderen te nemen zoals zij zijn en waar 
mogelijk met hen samen te werken, ten 
behoeve van die gemeenschap. 

Art. 3 

Dit liberale mensbeeld zal het best gestalte 
krijgen in een veelvormige samenleving als 
de Nederlandse, die bovenal gekenmerkt 
behoort te zijn door naastenliefde en door 
de erkenning van de menselijke 
waardigheid, zoals deze vanuit christendom 
en humanisme tot ons zijn gekomen. 

Art. 4 

Een zo groot mogelijke vrijheid van de 
mens, zowel in geestelijk en materieel, als 
in staatkundig opzicht, is een onmisbare 
voorwaarde voor zijn zelfontplooiing. Bij 
het gebruiken van die vrijheid moet hij zich 
verantwoordelijk weten voor zijn 
medemensen, die evenzeer recht hebben op 
een zo groot mogelijke vrijheid. Deze 
vrijheid komt iedere mens toe, ongeacht 
zijn geestelijke overtuiging, huidskleur, ras, 
nationaliteit, sexuele geaardheid, geslacht 
of maatschappelijke positie. Het is de taak 
van de overheid er op toe te zien, dat een 
ieder een zo groot mogelijke vrijheid geniet. 
Dit laatste bepaalt tevens de grenzen van 
het overheidsingrijpen. 

Art. 5 

De mens is geestelijk vrij als hij in woord, 
geschrift en gedrag uiting kan geven aan 
zijn gevoelens en opvattingen. Hij dient 
daarbij de rechten van anderen te  

respecteren. Hij heeft recht op eerbiediging 
van zijn persoonlijke levenssfeer. 
Voor de verwezenlijking van de vrijheid 
van de mens in materieel opzicht is een 
maatschappij vereist, waarin men uit 
overwegingen van sociale rechtvaardigheid 
bereid is offers te brengen ten behoeve van 
hen, die deze vrijheid nog niet deelachtig 
zijn. 

De staatkundige vrijheid van de mens kan 
slechts verzekerd zijn in een bestel, waarin 
het gezag van de uitvoerende machten is 
gegrondvest op het vertrouwen van 
vertegenwoordigende lichamen, die op 
democratische wijze zijn samengesteld. 

Bij het streven naar de verwezenlijking van 
deze vrijheden behoren richtsnoer te zijn de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, die op 10 december 1948 door de 
Derde Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties werd aangenomen *) 
alsmede de twee conventies van de 
Verenigde Naties inzake de mensenrechten 
(1966). 

Art. 6  

Alle mensen behoren gelijkwaardige 
mogelijkheden tot ontplooiing te krijgen. 
Gelijke rechten op onderwijs van hoge 
kwaliteit gedurende het gehele leven zijn 
daartoe onmisbaar. Daarom dient er voor 
elke mens onderwijs te zijn, dat hem 
inspireert tot het verwerven van die kennis 
en vaardigheden, die passen bij zijn eigen 
aard en aanleg. Het onderwijs dient tevens 
gericht te zijn op karaktervorming en op de 
opvoeding tot bewust burgerschap. 

De overheid waarborgt een vrije 
schoolkeuze en een volledige financiële 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs. 

In het algemeen dient de mens zich zijn 
vrijheid in materieel opzicht te verwerven 
door arbeid te verrichten tegen beloning. 
Verschillen in beloning mogen slechts 
voortvloeien uit verschillen in inspanning 
en uit de aard van de verrichte arbeid. 
Uit een oogpunt van sociale 
rechtvaardigheid behoort een ieder, die kan 
werken, de gelegenheid te krijgen 
menswaardige en zinvolle arbeid te 
verrichten, die aansluit bij de door hem  

verworven kennis en vaardigheden. 
Ook voor hen, aan wie die gelegenheid niet 
kan worden geboden en voor hen, die geen 
betaalde arbeid (meer) kunnen [of 
willen] ")verrichten, dient een 
menswaardig bestaan verzekerd te zijn. 

Art. 8 

Het handhaven van de rechtsstaat en van 
een democratisch staatsbestel vormt een 
onmisbare voorwaarde voor de 
vrijheidsbeleving van de burgers. Alleen in 
een rechtsstaat immers hebben alle burgers 
gelijke rechten en worden hun 
grondrechten gewaarborgd, terwijl zij 
verzekerd zijn van een onafhankelijke 
rechtsbedeing, ook ten opzichte van de 
overheid. 
Het behoort tot de wezenskenmerken van 
een democratie, dat iedere stemgerechtigde 
burger invloed kan uitoefenen op de 
samenstelling van de vertegenwoordigende 
lichamen, maar dat de leden van die 
lichamen hun lidmaatschap uitoefenen in 
volledige onafhankelijkheid van die 
burgers. 

In een ware democratie worden de 
besluiten weliswaar bij meerderheid van 
stemmen genomen, maar wordt daarbij 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
belangen van minderheden. Een ware 
democratie kenmerkt zich voorts door een 
geest van openheid met betrekking tot de 
beleidsvoorbereiding en de besluitvorming, 
door het verstrekken van zoveel mogelijk 
informatie aan de burgers en door het 
geven van een zo groot mogelijke inspraak 
aan hen, die bij de te nemen besluiten 
betrokken zijn. 
Inspraak levert overigens slechts dan een 
werkelijke bijdrage tot de democratie, 
indien de betrokkenen tevoren wordt 
medegedeeld in hoeverre hun oordeel het te 
nemen besluit kan beïnvloeden en indien 
hen, wier mening niet gevolgd is, achteraf 
de redenen daartoe kenbaar worden 
gemaakt. 

55 

) De tekst van deze Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens is een 
onverbrekelijk aan deze beginselverklaring 
verbonden bijlage. 

60 
**) Met betrekking tot de woorden ,,(of willen)" 

60 

doet de commissie in een schrijven d.d. 
6 december 1979 aan het hoofdbestuur het 
voorstelde haken te laten vervallen. 
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A B C 

1 Toelichting op de beginselverklaring 

5 Zoals het hoofdbestuur reeds schreef in de 
Nota Tussentijds, die in maart 1979 het 
licht zag, is het de bedoeling, dat het 
huidige Beginselprogramma van de VVD 
wordt vervangen door enerzijds een 

10 Beginselverklaring en anderzijds een 
Liberaal Manifest 1980. 
De Beginselverklaring zou, aldus het 
hoofdbestuur, de liberale mens- en 
maatschappijvisie moeten bevatten, die ten 

15 grondslag ligt aan een beleid, dat telkens 
aan veranderende omstandigheden en aan 
de ontwikkelingen in de samenleving moet 
worden aangepast. 

20 Het Liberaal Manifest 1980 moet van deze 
liberale filosofie een meer beleidsgerichte 
uitwerking vormen, die een globale 
politieke visie inhoudt voor de 
eerstkomende tienjaar. 

25 
De Commissie tot herziening van het 
Beginselprogramma biedt hierbij de 
Beginselverklaring ter discussie aan. De 
voorbereiding van het Liberaal Manifest 
1980 kost wat meer tijd. De Commissie 
gaat er echter van uit, dat de 
Beginselverklaring en het Liberaal Manifest 
1980 in dezelfde algemene vergadering van 
de partij S)  zullen worden behandeld. 
Het is de Commissie voorts gebleken, dat 
er gemakkelijk een verschil van inzicht kan 
ontstaan over de vraag wat in een beknopte 
Beginselverklaring en wat in een Liberaal 
Manifest 1980 zou moeten worden 
opgenomen. 
De Conimissie heeft uiteindelijk besloten 
om naast de uitgangspunten van de liberale 
overtuiging, zoals die in art. 1 zijn 
geformuleerd, het liberale mensbeeld als 
basis te nemen voor de Beginselverklaring. 
De mens heeft in de liberale visie rechten 
en plichten. Het zijn de essentialie van deze 
rechten en plichten, die in deze 
Beginselverklaring nader worden 
uitgewerkt. Met andere woorden de 
Beginselverklaring bevat die voorwaarden 
en waarborgen zonder welke het liberale 
mensbeeld niet of nauwelijks tot zijn recht 
kan komen. 
De Commissie erkent natuurlijk gaarne, 
dat er nog andere essentiële kenmerken zijn 
voor een liberale maatschappij. Zij is er 
echter van overtuigd, dat deze uiteindelijk 
voortvloeien uit de beginselen, zoals deze in 
de hierbijgaande acht artikelen zijn 
weergegeven. De bovenbedoelde 
kenmerken zullen hun plaats moeten 
vinden in het Liberaal Manifest 1980. Als 
voorbeeld voor zulke essentiële kenmerken 
noemt de Commissie de vrije 
markteconomie, het private bezit van de 
produktiemiddelen, de 
ondernemingsgewijze produktie en de 
decentralisatie. 

De Commissie wijst er voorts op, dat ook 
andere, in haar ogen belangrijke punten, die 
in het huidige Beginselprogram zijn 
opgenomen, zoals bijvoorbeeld de 
monarchie, in het Liberaal Manifest 1980 
plaats zullen vinden. 
Voor de verdere inhoud van dit Manifest 
verwijst de Commissie naar haar brief van 
19 maartj.l. aan het hoofdbestuur, die als 
bijlage is afgedrukt bij de genoemde Nota 
Tussentijds. 

De Commissie heeft voorts als richtsnoer 
aanvaard, dat in de Beginselverklaring 
datgene moet worden verwoord, wat het 
liberalisme nastreeft en niet datgene, 
waartegen het zich verzet of wat het 
afwijst. 

Ook leent de Beginselverklaring zich niet 
voor een (verkapte) discussie met andere 
politieke partijen. 
Tenslotte heeft de Commissie getracht tot 
een zo bondig mogelijke formulering te 
komen. 
Zij meent er goed aan te doen elk van de 
acht artikelen nog van een toelichting te 
voorzien. 

Art. 1 
Het huidige art. 1 van het 
Beginselprogramma bepleit een 
monopoliepositie voor de VVD als enige 
liberale partij. De Commissie is van mening 
dat wij onze beginselen van vrijheid en 
verdraagzaamheid geweld aandoen als wij 
verlangen (het uitspreken van de hoop staat 
ons natuurlijk vrij), dat alle liberalen lid 
worden van de VVD en dat er geen enkele 
andere liberale partij zou kunnen bestaan 
naast de VVD. In de nieuwe tekst wordt 
duidelijk gemaakt dat de VVD een liberale 
partij is en dat zij open staat voor alle 
liberalen. Overigens niet alleen voor 
Nederlandse liberalen, zoals uit het huidige 
art. 1 voortvloeit. 

Art. 2  

Dit artikel bevat het liberale mensbeeld, dat 
- zoals vermeld in de inleiding tot deze 
toelichting - de basis vormt van deze 
Beginselverklaring. Dit liberale beeld van 
de mens met al zijn rechten en plichten 
ontbreekt als zodanig in het huidige 
Beginselprogramma. 

Art. 3  
Gezien de onverbrekelijke band tussen 
mens en samenleving schetst dit artikel de 
samenleving, waarin het liberale mensbeeld 
het best gestalte zal krijgen. 
Het artikel wijkt op een aantal punten af 

van het huidige artikel 3. Het gaat de 
Commissie al te ver om te stellen, dat de 
zedelijke beginselen van christendom en 
humanisme onze samenleving behoren te 
blijven kenmerken. Dat roept allerlei 
vragen op naar de inhoud van deze 
beginselen, waarop moeilijk een eenduidig 
antwoord is te geven. Het nieuwe artikel 3 
spitst een en ander dan ook toe op de 
naastenliefde en de menselijke waardigheid. 
Voorts heeft het nieuwe artikel niet meer de 
pretentie de gehele Westerse samenleving 
voor te schrijven wat haar kenmerken 
behoren te zijn. 
Wel meent de Commissie, dat de 
veelvormigheid een grondslag van de 
samenleving behoort te zijn, die in een 
Beginselverklaring niet mag ontbreken. 
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15 

20 

Art. 4en5 
25 

In deze artikelen wordt de vrijheid nader 
uitgewerkt, die een voorwaarde is voor de 
ontplooiing, waarover art. 2 spreekt. 
Tevens wordt aan die vrijheid een grens 
gesteld. Tezamen verwoorden deze 
artikelen datgene, wat men pleegt te 
noemen de vrijheid van en de vrijheid tot. 
Ze bevatten de essentiële elementen van 
datgene, wat in de huidige artikelen 4 en 5 
van het Beginselprogramma is verwerkt, 
terwijl art. 4 voorts een positieve 
verwoording bevat van de taak van de 
overheid, die met name in het huidige 
artikel 30 in negatieve zin wordt 
omschreven. 
Aangezien het begrip ,,maatschappelijke" 
vrijheid niet geheel duidelijk (meer) is, heeft 
de Commissie dit vervangen door ,,vrijheid 
in materieel opzicht". 
In de anti-discriminatie-passage is de taal 
geschrapt. De Commissie is van mening, 
dat deze naast huidskleur, ras en 
nationaliteit geen afzonderlijke vermelding 
behoeft. Nieuw ingevoerd is de sexuele 
geaardheid. Deze vormt helaas nog steeds 
een voorname reden tot discriminatie en 
kan dus in dit artikel niet gemist worden. 
In art. 5 heeft de Commissie een nadere 
uitwerking gegeven van de drie vrijheden. 
Deze ontbrak grotendeels in het huidige 
artikel 5. Tevens heeft de bescherming van 
de privacy een plaats in dit artikel 
gekregen. Tenslotte is de verwijzing naar de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens aangevuld overeenkomstig het 
programma van de Europese 
Liberaal-Democraten. 
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Art. 6 

Ook dit artikel vormt een uitwerking van de 
ontplooiing, waarover artikel 2 spreekt. 
Aangezien de term ,,gelijke kansen", die het 
huidige artikel 15 gebruikt, meer 
pretendeert, dan wij waar kunnen maken, 
zijn deze woorden vervangen door 
,,gelijkwaardige mogelijkheden". Ook in 
dat opzicht sluit nu art. 6 aan op art. 2 
De Commissie wijst er met nadruk op, dat 
deze gelijkwaardige mogelijkheden niet 
alleen op het terrein van het onderwijs 
geboden moeten worden, alhoewel de rest 
van dit artikel uitsluitend slaat op het 
onderwijs. Als men art. 6 vergelijkt met 
het huidige art. 21, dan ziet men, 
dat hier het begrip „gelijke rechten" op 
onderwijs van hoge kwaliteit is ingevoerd. 
Zijn namelijk „gelijke kansen" in de 
praktijk onbestaanbaar, ,,gelijke rechten" 
zijn dat niet. De  education  permanente 
heeft voorts haar plaats in dit artikel 
gekregen. 
De zekere voorkeur voor het openbaar 
onderwijs, waarvan het huidige art. 21 blijk 
gaf, is door de Commissie niet 
overgenomen. Zij staat op het standpunt, 
dat er geen tegenstelling behoeft te bestaan 
tussen het liberalisme en een voorkeur voor 
het bijzonder onderwijs. De commissie 
vond met name, dat het huidige artikel 
sommige liberalen ten onrechte het 
schuldgevoel gaf, dat zij hun kind de 
toegang tot ,,de ontmoetingsplaats" 
versperden. Aangezien naar de mening van 
de Commissie ,,volledige gelijkstelling" niet 
meer, maar ook niet minder inhoudt dan 
,,volledige gelijkstelling", heeft zij geen 
enkele behoefte aan het slot van het huidige 
art. 21! 

Art. 7 

45 Dit artikel is niet alleen een logisch gevolg 
op art. 4, dat zegt, dat (onder andere) een 
zo groot mogelijke vrijheid in materieel 
opzicht voorwaarde is voor zelfontplooiing, 
maar ook op art. 6, dat eist, dat de mens 
de mogelijkheid moet krijgen zich kennis 
en vaardigheden te verwerven. Tenslotte 
vormt dit artikel een nadere uitwerking van 
de in de artikelen I en 5 genoemde sociale 
rechtvaardigheid. In dit artikel is niet een 
streven neergelegd naar de - voorlopig toch 
niet haalbare - volledige werkgelegenheid 
(d.w.z. de situatie, waarin iedereen een 
40-urige werkweek kan worden 
gegarandeerd) maar het gaat er evenmin 
van uit, dat volledige werkgelegenheid niet 
haalbaar of wenselijk zou zijn. Zolang er 
geen volledige werkgelegenheid is 
voor mannen en vrouwen eist de 
verwezenlijking van het liberale mensbeeld, 
dat bijvoorbeeld via deeltijdarbeid, 
arbeidstijdverkorting enz. een ieder de 
gelegenheid krijgt tot werken. Het artikel 
sluit niet uit, dat onder bepaalde  

omstandigheden op grond van andere 
overwegingen of op grond van feitelijke 
onmogelijkheid aan deze eis van sociale 
rechtvaardigheid niet (volledig) 
tegemoetgekomen kan worden. 
De sociale rechtvaardigheid eist voorts, dat 
de arbeid menswaardig en zinvol dient te 
zijn en moet aansluiten bij de verworven 
kennis en vaardigheden. 
De grondslag voor beloningsverschillen 
kan men positief of negatief formuleren. 
Men kan namelijk stellen, dat deze slechts 
mogen voortvloeien uit verschillen in 
inspanning en uit de aard van de verrichte 
arbeid. Dit laatste houdt dus niet alleen in 
de aard van het werk, maar ook de wijze, 
waarop men dat werk in feite verricht. De 
Commissie erkent, dat deze vrij algemene 
formulering het gevaar met zich meebrengt, 
dat beloningsverschillen, die een andere 
oorzaak hebben, nu zonder meer als in 
strijd met de liberale opvatting worden 
gekenschetst, terwijl dat wellicht niet altijd 
het geval behoeft te zijn. 
Toch geeft zij aan deze positieve 
formulering de voorkeur boven de 
negatieve, waarin slechts zou worden 
vermeld, dat beloningsverschillen niet 
mogen voortvloeien uit monopolie-posities. 
Afgezien nog van de vraag, wat onder dit 
laatste precies moet worden verstaan, is de 
Commissie van mening,  dater  ook andere 
situaties kunnen zijn, waarin zich 
voordoende beloningsverschillen niet 
gerechtvaardigd zijn. 
Het spreekt voor de Commissie vanzelf, dat 
diegenen, die onvrijwillig werkloos zijn en 
zij, die lichamelijk of geestelijk niet (meer) 
in staat zijn tot het verrichten van betaalde 
arbeid eveneens recht hebben op een 
menswaardig bestaan. Daarop duiden ook 
al de woorden ,,in het algemeen" waarmede 
art. 7 aanvangt. 
Een twistpunt vormt ook in de partij de 
vraag of zij, die lichamelijk en geestelijk wel 
in staat zijn tot het verrichten van betaalde 
arbeid, maar daaraan geen behoefte 
hebben, omdat zij aan het verrichten van 
niet-betaalde vrijwilligers-arbeid de 
voorkeur geven, toch recht hebben op een 
menswaardig bestaan. Zij, die deze vraag 
negatief beantwoorden wijzen er met name 
op, dat het wegnemen van de prikkel tot 
het verrichten van betaalde arbeid de kans 
op meer dwang en minder vrijheid in het 
economisch systeem vergroot. Het gevaar 
is ni. niet denkbeeldig, dat te velen gebruik 
zullen maken van de geboden gelegenheid 
om geen betaalde arbeid te verrrichten. 
Ook achten zij de controle of men wel 
bereid is tot het verrichten van 
vrijwilligers-arbeid bijzonder moeilijk. 

Anderen echter komen tot een positief 
antwoord, hoewel zij de bovengenoemde 
problemen zeer wel onderkennen. Zij 
hechten echter zoveel waarde aan het 
bieden van de mogelijkheid om 
vrijwilligers-arbeid te verrichten, zeker in 
een tijd, waarin geen volledige 
werkgelegenheid geboren kan worden, dat 
zij bereid zijn over deze bezwaren heen te 
stappen. Zij hebben ook zoveel vertrouwen 
in het verantwoordelijkheidsbesef van de 
mens, dat zij niet verwachten, dat zich in 
dit opzicht excessen zullen voordoen. 
De Commissie is van oordeel, dat deze 
problematiek in de partij nog onvoldoende 
doorgedacht is en heeft daarom geen keuze 
willen maken. Vandaar dat de woorden ,,of 
willen" tussen haken zijn geplaatst. De 
keuze is daarmee aan de partij gelaten. 

20 

Dit artikel vormt een onmisbare aanvulling 
op datgene wat in de artikelen 4 en 5 over 
de vrijheid wordt gezegd. Het huidige art. 8 
van ons Beginselprogramma is vrijwel 
ongewijzigd overgenomen. Terwijl het 
huidige art. 6 slechts spreekt over de 
parlementair-democratische regeringsvorm, 
gaat dit artikel over de democratie in het 
algemeen. Het wijst daarom de 
mandaatsverhoudingen ook af voor de 
lagere publiekrechtelijke lichamen. 
In zijn opkomen voor de rechten van 
minderheden vormt dit artikel tevens een 
uitwerking van de veelvormigheid van onze 
samenleving, waarover art. 3 spreekt, 
alsook een onmisbare aanvulling op het 
anti-discriminatie-beginsel van art. 4. 
Art. 8 besteedt niet alleen, zoals ons 
huidige Beginselprogramma, aandacht aan 
de openbaarheid van vergaderingen, maar 
ook aan de noodzaak van openheid, 
informatie en inspraak. 
Men zou het standpunt kunnen huldigen, 
dat in het kader van de Beginselverklaring 
te diep op de inspraak wordt ingegaan. De 
Commissie deelt dit bezwaar niet, omdat 
inspraak waarbij geen rekening wordt 
gehouden met de hier genoemde elementen 
allerminst democratisch is en zeer 
gemakkelijk tot frustraties kan leiden. De 
Commissie meent dat uitdrukkelijk te 
moeten signaleren. 
De Commissie hoopt tenslotte dat deze 
toelichting op de Beginselverklaring een 
goede discussie in de partij zal bevorderen. 

*) Inmiddels heeft het hoofdbestuur bepaald 
dat tijdens een buitengewone algemene 60 
vergadering (55ste algemene vergadering) op 
vrijdag 30 en zaterdag 31 mei 1980 
Beginsel-verklaring en Liberaal Manifest  zullen 
worden behandeld. 
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Samenstelling 
Commissie tot herziening 
van het Beginselprogram 

De Commissie tot herziening van het 
Beginselprogram is als volgt samengesteld: 

mr. W. J. Geertsema (voorzitter), 
J. J. van Aartsen, 
mevrouw N. A. den Haan-Groen, 
H. A. M. Hoefnagels, 
drs. P. H. Labohm, 
mevrouw M. J. H. den Ouden-Dekkers, 
J. W. Remkes, 
mr. H. P. Talsnia en 
ir. T. Verheul. 

Het secretariaat van de commissie berust 
bij mevrouw mr. N. G. B. A. Breitbarth-
Dettrneijer. 

's-Gravenhage, 6december 1979  

Zeer geachte dames en heren, 

Ten vervolge op haar brieven van 19 maartj.1. en 6 septemberj.l. doet de Commissie 
tot Herziening van het Beginselprogram u hierbij het concept voor het Liberaal Manifest 
1980 toekomen ter doorgeleiding naar de partij. 
Het doet de commissie genoegen dat zij in staat is gebleken het toegezegde tijdschema aan 
te houden, al wil zij niet verhelen, dat de tijd te kort is gebleken om een volledige eenheid in 
stijl tot stand te brengen tussen alle hoofdstukken van het Manifest. 
Het Manifest is in de commissie in een grote mate van eenstemmigheid tot stand gekomen. 
Dit betekent uiteraard niet dat op enkele punten geen verschil van inzicht bestaat. 

De commissie houdt wat de amendering betreft vast aan haar brief van 19 maartj.l. De 
10 hoofdstukken alsmede het slotwoord zijn voor amendering vatbaar, edoch de inleiding 
niet. Deze zal moeten worden aangepast aan de amendering van de hoofdstukken, terwijl 
de mogelijkheid open blijft, dat de partij ten aanzien van de inhoud van de inleiding bij  motie 
een uitspraak doet. 
Dit laatste moet naast amendering naar de mening van de commissie ook mogelijk zijn 
ten aanzien van de hoofdstukken en het slotwoord. 
Indiende partij van deze mogelijkheden gebruik maakt, ligt vaststelling te zijner tijd door 
de Partijraad voor de hand. 

Voorts wilde commissie u nog mededelen, dat een diepgaande discussie bij het hoofdstuk 
Mens en Arbeid (zie blz. 38) haar tot de overtuiging heeft gebracht, dat aan de partij moet 
worden voorgesteld de haken bij de woorden ,,of willen" in artikel 7 van de 
Beginselverklaring te laten vervallen. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat de commissie bij nader inzien gemeend heeft enige uitbreiding 
te moeten geven aan de redenen voor beloningsverschillen, zoals die zijn geformuleerd in het 
reeds genoemde artikel 7 van de Beginselverklaring. Dit laatste zal bij aanvaarding van de 
desbetreffende passage van het Hoofdstuk Mens en Arbeid daaraan moeten worden 
aangepast. 

De leden van de commissie zijn desgevraagd gaarne bereid het Liberaal Manifest 1980 
nader toe te lichten in uw vergadering van 17 december a.s. en zo nodig met u te overleggen 
over de verdere gang van zaken met betrekking tot de vaststelling van de Beginselverklaring 
en het Manifest, bijvoorbeeld over de rol van de commissie bij de amendementenbeurs. 

1/ 

Iet de meeste hoogachting, 

J. Geertsema, 
voorzitter 

0 

Aan het 
Hoofdbestuur 

van de 
Volkspartij 

voor 
Vrijheid en Democratie 
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' Inleiding 
Regels en stijl veranderen 

De mens is niet op de wereld om te doen 
wat anderen zeggen. 
Dat btekent niet dat de mens er is om te 
doen waar hij of zij zin in heeft. De grenzen 
van zijn vrijheid liggen daar waar de 
vrijheid van anderen onduldbaar wordt 
aangetast. Er zijn regels, ook gecodificeerd 
in de wetgeving. Er is een levensstijl. Regels 
en stijl zijn veranderlijk, maar daarom 
nog niet waardeloos. 

Duidelijk is dat een verandering zo traag 
kan gaan, dat regels relikwieën worden, stijl 
in kramp verkeert. De naoorlogse generatie 

20 heeft dat zo ervaren. De doorbraak van de 
jaren zestig was voor sommigen 
schokkend, voor anderen een bevrijding, 
voor velen was zij beide. Zij bracht ons de 
toeschietelijke maatschappij. 

25 

Wat kan er in liberale ogen mooier 
compliment zijn voor een maatschappij 
dan dat zij toeschietelijk wordt geheten? 
De samenleving is er immers voor de mens, 

I 30 niet omgekeerd. Dan zal zij toeschietelijk 
moeten zijn voor mensen; ook voor mensen 
die anders zijn dan wij zelf. Vrijheid heeft 
pas inhoud als zij voor anderen wordt 
erkend. 

35 
Er is in dejaren zestig veel ballast 
overboord gegaan. De tolerantie is ruimer 
geworden. Afwijkend gedrag wordt geduld, 
het openlijk aangaan van andere 
samenlevingsvormen dan het huwelijk 
aanvaard, veel dat vroeger werd verstopt 
blijkt bij daglicht best te verdragen. Zeker, 
er werd met dit alles eerst geprovoceerd; 
een stijlbreuk wordt eerst als stijiloosheid 
ervaren. Er wordt nu volwassener mee 
omgegaan. Maar zijn wij al volwassen? 

Verantwoordelijkheid voor vrijheid... 
Volwassenheid vergt verantwoordelijkheid 
voor de vrijheid. Erkennen wij die altijd? 
Zelfs als met afwijkend gedrag duidelijk 
grenzen worden overschreden, wordt 
meewarig gewezen op ,,de structuren" die 
verantwoordelijk zouden zijn. Niet de 
mens. De liberaal wil graag iets aan 
structuren doen, die aantoonbaar mensen 
verminken. Maar hij wordt schichtig, als 
een beroep op vage structuren een 
argument wordt om verantwoordelijkheid 
te ontlopen. Als de mens de consequenties 
van zijn daden niet meer wil of behoeft te 
dragen, is hij zijn menselijke waardigheid 
kwijt. 

65  

Er is een prachtig sociaal stelsel 
opgebouwd. Uit angst vooral voor een 
herhaling van de crisis van de jaren dertig. 
Die crisis zal zich niet meer voordoen. En  

liberalen zijn blij, dat niemand in ons land 
meer behoeft te verkommeren. Maar wat is 
opgezet als een garantie tegen armoede, 
wordt steeds meer een verzekering tegen 
alle ongemak. 
De prikkel tot prestatie wordt duidelijk 
minder werkzaam. Kunnen wij ons dat 
veroorloven? Zijn wij dan zo verzadigd? 
Wie eens een grote stadswijk in de 
omgeving van een station bezoekt, weet dat 
er in Nederland nog heel wat welvaart te 
scheppen valt. Wie in Afrika, Azië of 
Latijns-Amerika rondkijkt, vindt het een 
schandaal, dat wij er ons gemak van 
zouden willen nemen. 

en voor sociale zorg 

Wat liberalen hieraan het meeste stoort 
is echter niet eens de veronachtzaming van 
reële kommer tegenover de kostbare zorg 
voor mensen die best voor zichzelf kunnen 
zorgen - een misallocatie van allure. Wat 
liberalen ergert, is dat het besef van de 
individuele verantwoordelijkheid - ook voor 
zulke misallocaties - teloor gaat. Geplaatst 
voor een misstand roept men nu 
eenvoudig: Ze moesten... 
Voor onaangenaam werk importeren wij 
goedkope werkkrachten uit arme landen. 
Bij alle geroep om solidariteit en 
emancipatie baseren wij ook onze 
maatschappij nog op iets dat verdacht op 
slavernij lijkt. Verlichte slavernij - dat wel. 
Maar toch. 

Lijden wordt verholpen of genegeerd. Dat 
er lijden is, dat niet verholpen kan en niet 
genegeerd mag worden, moeten wij weer 
van de ontwikkelingslanden leren. Het 
besef van het tragische is verloren gegaan. 
Oppervlakkigheid is algemeen. 

De mens is niet op de wereld om te doen 
wat anderen zeggen. 

Wel moet de ene mens op een beperkt 
terrein vaak beslissingen nemen, waaraan 
anderen zich te houden hebben. Waar 
samenwerking is, is leiding nodig. Liberalen 
aanvaarden zulks onder het voorbehoud 
van inspraak en openbaarheid. Maar zij 
weigeren aan te nemen, dat de functionele 
baas dan ook op andere terreinen baas 
moet spelen, zich boven anderen gesteld 
mag achten, van anderen onderdanigheid 
mag verlangen. Dat sluit goede 
omgangsvormen niet uit, integendeel. 

Wel inspraak, maar ook leiding 
Inspraak en openbaarheid zijn vooral nu 
zo belangrijk, omdat de meeste mensen 
deel uitmaken van, zich opgesloten kunnen  

voelen in grote verbanden, organisaties en 
instellingen. Grootschaligheid leek een 
logische gevolgtrekking uit de eis van 
efficiency, die weer mogelijk werd door ,,de 
techniek" - dit woord dan niet alleen in de 
betekenis van machines, maar ook in die 
van ,,de techniek van het verkopen of het 
voetballen". Steeds duidelijker wordt dat 
een organisatie gegeven een gebruikelijk 
niveau van techniek efficiënter werkt 
naarmate mensen zich er nauwer bij 
betrokken voelen. Steeds meer gaan 
kwalitatieve factoren de kwantitatieve 
overheersen. En de betrokkenheid van de 
mens is het beste te bereiken bij 
kleinschaligheid. 
Automatisering, die veelal wordt gevreesd 
als een verlengstuk van de oude techniek 
en daarom een drang naar grootschaligheid 
heet in te houden, is integendeel geschikt 
tot het overzichtelijk maken van het werk, 
het reduceren van informatieverschillen, het 
opdelen van grote organisaties in 
bevattelijke structuren, kleinschaligheid. 
Zij kan dus - mits enigermate 
oordeelkundig gebruikt - worden 
toegejuicht. 
Kleinschaligheid spreekt liberalen aan, 
stelt hen echter wel voor een probleem. 
Moet de overheid het grootschalige 
openbreken of verbieden - dus nog dieper 
ingrijpen? Dat lijkt niet liberaal. Maar als 
het kleinschalige efficiënter is, zet het zich 
ook door zonder ingrijpen van de overheid. 
Deze kan zich beperken tot het aanwenden 
van haar toch reeds aanwezige invloed in 
de richting van het kleinschalige daar waar 
zij de keuze heeft. 

Fouten maken moet 
Wat voor het bedrijfsleven geldt, gaat 
op voor alle organisaties, ook voor de 
overheid als geheel. Binnen het 
kleinschalige is inspraak behalve nodig ook 
mogelijk. Natuurlijk zullen 
ondergeschikten, die tot medewerkers zijn 
uitgeroepen, ook fouten maken. Maar als 
liberalen het over de vrije 
ondernemingsvorm hebben, nemen zij 
fouten op de koop van de creativiteit toe. 
Als zij in dat kader vertrouwen op de 
scheppingskracht van mensen, kan het niet 
moeilijk vallen deze in ander verband uit te 
lokken en fouten als eigen aan een liberaal 
systeem om der wille van het goede 
systeem te aanvaarden. 

Daarmee is echter het laatste woord niet 
geschreven. Inspraak mag binnen een 
overzichtelijke groep creativiteit oproepen, 
naar buiten en in grote organisaties kan zij 
leiden tot vermijding van alle risico's en zo 
tot middelmatigheid van het resultaat. 
Het is vermakelijk dat onze vaderlandse 
maatschappijcritici dit niet willen inzien 
voor het bedrijfsleven en het onderwijs, 
maar wel voor culturele activiteiten. Het 
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A 

1 gaat te keer tegen de zogeheten vertrossing 
van de media, omdat het ten onrechte 
meent, dat commercie de oorzaak is. Neen, 
commercie is een vorm van inspraak. Wij 

5 weten al meer dan een eeuw (ten laatste 
sinds De Tocqueville),  dater  een relatie is 
tussen democratie en middelmaat. In het 
collectivistische denken is er toch altijd 
sprake van voorhoedes of élites, omdat 

10 men het bewustzijn van de massa niet 
vertrouwt. Voor zulke élites is inspraak 
slechts een middel om het zittende 
establishment te wippen. 

15 
Ruimte voor het individu... 
Liberalen zitten op dit punt met een 
probleem. Als zij ruimte verlangen voor het 
individu, kunnen zij dit ook doen voor het 
uitzonderlijk begaafde individu. In het 
onderwijs is dat nog wel in concrete 
termen te vertalen. Maar hoe moet dat 
later in instellingen, waar getalscriteria, 
inspraakprocedures of verkoopcijfers als 
maatstaven worden gehanteerd? Is er dan 
zelfs nog plaats voor deskundigheid? 

Liberalen zullen eraan moeten wennen, dat 
het individu in deze tijden in dit (volle) 
land zijn individualiteit maatschappelijk 
vooral beleeft als behorende tot allerlei, 
vaak wisselende groepen. Daarom is het 
van eminent belang, dat er een liefst 
oneindige variëteit aan zulke groepen is, 
waaraan de maatschappij als geheel slechts 
drie eisen mag stellen: geen misdadige 
doelstellingen, geen gedwongen (door regel 
of psychologische intimidatie) 
lidmaatschap, interne afspraak. Elke drang 
tot gelijkschakeling moet worden 
vermeden. Het individu heeft zo de beste 
kansen, de massa heeft hij niet tegenover 
zich. Integendeel, er ontstaat geen massa in 
de sociaal-psychologische betekenis van 
het woord, waarop een voorhoede vat kan 
krijgen. 

.maar ook voor deskundigheid 
Beslissingsprocedures zullen meer dan 
tot dusver bij inspraakregelingen het geval 
was, een aparte plaats moeten geven aan 
deskundigheid. Het doel van de organisatie 
moet de verhouding bepalen. Ook als 
tenslotte dein meerderheid ondeskundigen 
het laatste woord hebben, dient de 
verplichting te worden ingebouwd de 
meerderheid der deskundigen (in vrijheid 
tot stand gekomen) te horen. 

De mens is niet op de wereld om te doen 
wat anderen zeggen. 

In staatkundig opzicht lijkt die uitspraak 
gemeengoed. De staat, dat zijn wij allemaal. 
Op praktische gronden worden ook daar 
enkelen met de leiding belast. Wij kunnen 
die enkelen wegstemmen. Zolang wij dit 
niet doen, hebben de bestuurders hun 
legitimatie. Maar die is niet absoluut, zelfs 
niet tijdelijk absoluut. Net  als de 
functionele baas mag de staat slechts na 
inspraak en openbaarheid beslissen op 
die terreinen waarop wij haar uitdrukkelijk 
die bevoegdheid hebben verleend. 

Incidentendemocratie of... 
De trend van deze tijd is echter anders. 
Steeds verder grijpt de staat in het 
maatschappelijk leven in, ook in onze 
particuliere levens. Er kan niets gebeuren, 
of er is een pressiegroep die een misstand 
ziet en een overheidsmaatregel eist. De 
media met hun soms kortademige 
sentimentaliteit fungeren als echoput. Een 
Kamerfractie ziet er brood in. De minister 
moet wel. Zijn ambtenaren volgen loyaal, 
of zijn hem zelfs voor om hem tegen 
mogelijk politiek ongerief te beschermen. 
Wie het niet eens is, ervaart dat de 
tolerantie wel ruimer is geworden, maar 
niet dieper zit. 
Nauwelijks wordt afgewogen of de 
maatregel past in een lange termijnbeleid. 
Verder dan vierjaar kan de politiek niet 
kijken. Nauwelijks wordt nagegaan of de 
kosten na de volgende begroting nog te 
dragen zullen zijn. 
In het geheel niet wordt bekeken of het 
nemen van weer een maatregel het 
struikgewas van wetten en besluiten nog 
onoverzichtelijker zal maken en daardoor 
zal bevorderen, dat het individu zich ruimte 
gaat scheppen door ze te negeren. Hetgeen 
in toenemende mate geschiedt. 

Maar als de meerderheid dat nu zo wil? 
Dat is het hem nu juist. Maatregelen 
worden allerminst altijd getroffen omdat 
de meerderheid ze wil, maar vaak omdat 
ze in het politieke plaatje van dat moment 
prettig passen. Er is zoiets als een 
marginale politieke utiliteit. De meerderheid 
is geen vaststaand en ook geen objectief 
gegeven. Ook volksvertegenwoordigers 
hebben hun belangen. 

.goede besluitvorming 

Het beginsel van de parlementaire 
meerderheidsbeslissing mag onder geen 
beding worden aangetast. Maar het is goed 
ervoor te zorgen, dat de helft plus één geen 
minderheden koeioneert. Dat de kwaliteit 
van de besluiten verbetert. En dat het 
terrein, waarop zij gelden, wordt beperkt. 

Liberalen erkennen, dat de politieke 
vrijheid niet automatisch heeft geleid tot de 
emancipatie van allen zoals hun 

C  

voorvaderen in de optimistische 1 9de eeuw 
geloofden. Zij weten heel goed, dat de staat 
de emancipatie actief moet bevorderen. Zij 
hebben daar ook bij herhaling in de 
praktijk blijk van gegeven. Maar zij menen, 
dat met het geheel van wellicht allemaal 
goedbedoelde besluiten een optimum is 
overschreden. Al emanciperend hebben wij 
het tegendeel bereikt. De individu ontmoet 
de staat te vaak. En daar waarde individu 
de staat ontmoet, is de staat almachtig. De 
vrijheid is niet verspreid over allen. Zij is 
voor allen geringer geworden dan 
mogelijk. 

15 

De staat te groot 
Daarom zijn liberalen geïnteresseerd in 
al wat de macht van de staat beperkt. Zij 
zouden graag zien, dat wetten en besluiten 
aan tijd werden gebonden. Dat regels voor 
het bepalen van de verhouding van de 
collectieve uitgaven tot het nationaal 
inkomen wettelijk werden vastgelegd. Dat 
de administratieve rechtspraak nog verder 
werd versterkt.  Dater  een Constitutioneel 
Hof kwam.  Dater  actief aan 
decentralisatie werd gewerkt. 

Geld, zo dachten onze voorvaderen, is een 
betere regulator dan politieke macht. Maar 
geld is ook macht. Daarom moet een ieder 
over tenminste een minimum aan geld 
beschikken - een legitieme taak voor de 
staat. Daarom ook is politieke macht als 
tegenwicht nodig. Maar deze is nu weer zo 
sterk, dat het tegenwicht daartegen weer 
versterking behoeft. Dat is de principiële 
betekenis van de liberale verdediging van 
de particuliere ondernemingsgewijze 
productie, van alle vormen van vrije 
particuliere organisatie, van eigendom. 
Particulier bezit is geen beginsel, het is 
nodig om het beginsel van de vrijheid te 
realiseren. 

De mens is niet op de wereld om te doen 
wat anderen zeggen. 

De maatschappij te kil 
Maar hij mag best eens luisteren. Nooit in 
de geschiedenis zijn er zo veel woorden 
over ons uitgestort als in deze tijd. Wie 
luistert er echter naar wat zijn buurman, 
zijn collega, werkelijk beweegt? Sinds de 
tweede wereldoorlog zijn wij driftig doende 
geweest materiële welvaart te verwerven, 
te verdelen. De armoede is vrijwel voorbij. 
Doch weinigen zijn tevreden. De 
maatschappij is kil geworden. 

De ruime tolerantie is vaak moeilijk te 
onderscheiden van onverschilligheid. 
Abstracte structuren van Organisatie en 65 
techniek vervreemden. Het taalgebruik van 
de bestuurderen is verhullend en daardoor 
onmenselijk. 
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1 (Bij het opstellen van dit Liberaal Manifest 
bleek, dat er over sommige onderwerpen 
niet eens gewoon kan worden geschreven). 
Er is een ruime schakering aan noden 

5 van eenzamen. 

De ,,grote" mat held 
Het collectivistische geloof in het 
opgedrongen welzijn, hoe calvinistisch ook 
beleden, bevredigt weinigen. Anderen 
zoeken het authentieke in een secte, een 
alternatieve levensvorm - kortom buiten de 
maatschappij. Daar is niets tegen, maar een 
vlucht is het wel. Het optimisme van de 
jaren zestig is verlopen. De ,,grote 
matheid" is ingetreden. De meesten trekken 
zich terug op een zeer klein wereldje. 
Marketing-deskundigen voorspellen ons het 
egocentrische tijdperk. 

Dat is niet de emancipatie die liberalen 
voorstaan. Zij komen op voor het individu, 
maar niet voor het geïsoleerde individu. 
Bij zijn isolement vaart slechts een  

dictatuur wel. Aan de eerder genoemde 
volwassenheid ontbreekt te zeer de 
verantwoordelijkheid - voor ons zelf, voor 
anderen. De oprechte tolerantie. Wat 
broederschap. 

Naar een liberale levensstijl 
Vandaar dat dit Manifest pleit voor een 
andere levensstijl. Toeschietelijkheid, 
verantwoordelijkheid, zorg, 
vermenselijking van de Organisatie, 
kleinschaligheid, openheid, inspraak, 
decentralisatie, deskundigheid, spreiding 
van macht, verbreiding van kennis en 
bezit. Niet door de staat. Zij beperke zich 
ertoe de besturingsprocessen goed te doen 
verlopen. 

De mens is niet op de wereld om te doen 
wat anderen zeggen. 

Dit emancipatoire beginsel hebben liberalen 
altijd aangehangen. Zij hebben zich tegen 
kerk en autoritaire staat gekeerd en lang  

gedacht, dat daarmee de beslissende stap 
was gezet. Dat bleek niet het geval. 
Bevrijding, emancipatie is een voortdurend 
proces. Een voortdurende strijd ook. Tegen 
Auschwitz en de Goelag Archipel, tegen 
monopolies, tegen armoede hier en in de 
gehele wereld. Tegen machtsconcentraties. 
Tegen mysticisme en collectivisme. Tegen 
cultuurpessimisme en massificatie. Wat in 
de 18de eeuw is begonnen als resultaat 
van de Verlichting en in de 19de eeuw 
staatkundig werd verwerkelijkt, wordt nu 
ondermijnd door iets dat op zijn best een 
teveel van het goede kan heten. 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap. 

Vrijheid in verantwoordelijkheid. 
Gelijkheid in rechten, geen uniformiteit 
want dan gaat de vrijheid teloor. 
Broederschap zonder sentimentaliteit. 

Er is nog veel te doen. Voor matheid is 
geen reden. Opgewektheid is realisme. Met 
vertrouwen gaan wij de jaren tachtig in. 
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De ontwikkeling van de mens is een 
voortdurend proces, waartoe opvoeding, 
onderwijs en vorming een belangrijke 

50 bijdrage kunnen leveren. De 
mogelijkheden tot ontwikkeling moeten de 
mens de kans geven ook op latere leeftijd 
zelf zijn richting te kiezen. 

Naast de opvoeding thuis vormt het 
onderwijs een hoofdspoor in het 
ontwikkelingsproces van de mens. De 
overheid heeft op dit gebied een belangrijke 
taak. Een liberaal onderwijsbeleid gaat uit 
van gelijkwaardige mogelijkheden. Niet 
iedereen bevindt zich echter in dezelfde 
startpositie, de uitkomst van het individuele 
ontwikkelingsproces zal niet voor ieder 
mens gelijk zijn. Gelijkwaardige 
mogelijkheden doen zich slechts voor 
indien wordt getracht in een zo vroeg 
mogelijk stadium achterstanden op te  

heffen. Aan individuele verschillen in 
capaciteiten en ambities wordt anders geen 
recht gedaan. 

Vroeg begonnen, veel gewonnen 

Onderwijs is het instrument bij uitstek om 
achterstanden op te heffen. Op zeer jonge 
leeftijd bestaan er al verschillen tussen 
kinderen, op basis van aard en aanleg, 
maar ook door sociale factoren. Rekening 
houdend met de maatschappelijke 
ontwikkeling kunnen peuterspeelzalen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
opheffen van deze achterstanden. Daar kan 
immers vooral veel aandacht worden 
besteed aan de primaire ontwikkeling van 
het taalvermogen. De taal is het uitgelezen 
middel om zich te ontwikkelen, om als 
individu in een gemeenschap te 
functioneren. 

Ruimere educatieve voorzieningen biedt het 
geïntegreerde basisonderwijs (kleuter- en 
lager onderwijs). Soepele hantering van de  

leeftijdsnormen voor toelating van deze 
vorm van onderwijs biedt meer 
mogelijkheden voor vroegtijdige 
compensatie aan sociaal gesproken 
kansarme kinderen. 

Onderwijs op maat 

De liberale doelstelling binnen deze vorm 
van onderwijs is individualisering, zowel 
onderwijskundig als organisatorisch. 
Tempo en leermethode moeten ten behoeve 
van de individuele leerling kunnen worden 
gedifferentieerd. In het belang van 
kansarme kinderen, maar ook opdat meer 
begaafde leerlingen eveneens een 
gerechtvaardigde aandacht krijgen. Een op 
deze problematiek goed voorbereide 
schoolbegeleidingsdienst kan hierbij een 
nuttige functie vervullen. 
Gestreefd moet worden naar 
mogelijkheden om ouders inspraak te 
geven in schoolbegeleidingsdiensten. 
De oorspronkelijke kernvakken (taal, 
rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis) 
die tot vergroting van kennis moeten leiden 
dienen onverminderd van hoge kwaliteit 
te zijn en zo mogelijk te worden uitgebreid 
en verdiept. De nadruk kan echter niet 
eenzijdig worden gelegd op 
kennisverwerving. Men zal zich moeten 
toeleggen op verbale expressie, maar ook 
kunstzinnige vorming en elementair 
muziekonderwijs verdienen de aandacht. 
Deze vakken richten zich niet uitsluitend 
op de ontwikkeling van de eigen creativiteit, 
maar ook op het verwerven van kennis en 
inzicht in wat onze cultuur op deze 
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1 gebieden aan waardevols tot ons heeft 
gebracht én op het doorgeven ervan aan 
volgende generaties. Dit onderwijs  zal de 
leerling stimuleren om ook buiten de 
schoolsfeer de weg te vinden naar musea, 
bibliotheken en muziekcentra. 
Het onderwijs in vreemde talen kan 
worden bevorderd door deze vakken op te 
nemen in de verplichte leerstof. Dit legt 

10 tevens een goede basis voor doorstroming 
naast het voortgezet onderwijs. 

Vrije schoolkeuze 

Niet elke school beschikt over hetzelfde 
leerlingenbestand. Daarom is het verkieslijk 
scholen de mogelijkheid te geven om een 
aantal keuzevakken extra op te nemen in 
het eigen schoolwerkplan. Dit komt de 
leerlingen ten goede en verleent de school 
de mogelijkheid tot versterking van de 
eigen identiteit. 
Voor dein deze paragraaf aangeduide 
bredere dimensie van het onderwijs zou de 
duur van dit onderwijs met tweejaar 
moeten worden verlengd. De huidige 
brugperiode van het voortgezet onderwijs 
kan hierin worden geincorporeerd. Ook 
met betrekking tot openbaar onderwijs 
moeten de ouders recht hebben op vrije 
schoolkeuze. Inspraak en ouderparticipatie 
bieden mogelijkheden om ouders zoveel 
mogelijk te betrekken bij het 
onderwijsleerproces van hun kinderen. 

35 
Het basisonderwijs is niet meer zoals 
vroeger afsluitend onderwijs. De overgang 
naar het voortgezet onderwijs  dient daarom 
zoveel mogelijk vloeiend te verlopen. Ook 
binnen het voortgezet onderwijs verwacht 
de leerling een zo gevarieerd mogelijk 
aanbod van mogelijkheden. Immers, in de 
periode van veertien tot achttien jaar is 
het kind volop in ontwikkeling. Om alle 
aspecten in dat proces zo volledig mogelijk 
tot hun recht te laten komen, is een zo 
breed mogelijke samenstelling van 
vakkenpakketten noodzakelijk. De actieve 
en passieve beheersing van vreemde talen 
vragen om intensieve aandacht, mede 
gezien in het licht van een zich steeds 
verder ontwikkelde Europese 
Gemeenschap. 

55 Kennisenkunde  

Een differentiatie binnen het voortgezet 
onderwijs in meer op intellectuele 
vaardigheden gericht onderwijs (kennis-
onderwijs) en onderwijs gericht op 
handvaardigheden (kunde-onderwijs) doet 
recht aan de realiteit,  dater  geen gelijkheid 
bestaat in aanleg voor deze vaardigheden. 
Beide onderwijsvormen dienen als 
gelijkwaardig te worden beschouwd. Door 
de voortdurende vraag naar informatie op 
tal van wetenschappelijke gebieden 
veroudert het kennis-onderwijs zeer snel. 

B  

Een goede maar flexibele leerstofordening 
binnen de schoolvakken kan de leerlingen 
inleiden tot het gebied van 
wetenschappelijke kennis. Het kunde-
onderwijs daarentegen behoudt veel langer 
zijn waarde: handvaardigheden verwerft 
men zich meestal voor het leven. 
De positie van het beroepsonderwijs, dat 
een directe relatie heeft met het 
arbeidsveld, dient te worden versterkt. 
Naast de specifieke beroepsgerichte vakken 
verdient ook de algemeen vormende 
leerstof veel aandacht. Het individu moet 
de mogelijkheid hebben om door her- en 
bijscholing in te spelen op de 
schommelingen op de arbeidsmarkt. 
Bovendien wordt op deze wijze recht 
gedaan aan de eigen veranderende wensen 
ten aanzien van scholing en beroep. De 
grote diversiteit van beroepsgerichte 
opleidingen vraagt om een duidelijke 
structurering van dit onderwijs. Soepele 
doorstromingsmogelijkheden naar hogere 
niveaus of andere beroepsopleidingen 
zullen daarbij moeten worden ontwikkeld. 
Voor het hele onderwijs geldt dat het niet 
uitsluitend opleidt voor de arbeidsmarkt. 

Sociaal vaardig 

Het ware te overwegen in het onderwijs 
aan 14- tot 18-jarigen de mogelijkheid op 
te nemen om zich kennis en inzicht te 
verwerven betreffende de relatiepatronen, 
zoals die zich in onze samenleving hebben 
ontwikkeld. 
In het leergebied van het vak 
maatschappijleer zal daarom aandacht 
moeten worden gegeven aan het verwerven 
van inzicht in het functioneren van 
organisaties. De sociale vorming binnen het 
onderwijs zal in betekenis toenemen. Grote 
communicatieve vaardigheden zijn een 
voorwaarde om te kunnen leven en werken 
met anderen. Het individu, zozeer prijs 
stellend op de eigen ontplooiing, zal ook 
moeten leren zijn medemens te helpen zich 
te ontwikkelen en tot zijn recht te laten 
komen. Groepsactiviteiten zoals 
grintegreerde leerstofprojecten, sport- en 
culturele evenementen, in teamverband 
ontwikkeld, kunnen aan het verwerven van 
sociale vaardigheden een goede bijdrage 
leveren. 
Vooral de relatie met de gekozen partner is 
een zwaar belaste. Te vaak zien wij, dat 
mensen de problemen die deze relaties met 
zich brengen, niet zelfstandig kunnen 
oplossen, omdat hun daartoe het inzicht 
en de vaardigheid ontbreekt. In te veel 
gevallen leidt dit tot uiteenvallen van 
samenlevingsverbanden (scheidingen), 
waarbij iedere betrokkene altijd slachtoffer 
is. Voorbereiding op dit relationele aspect 
van het volwassen zijn, reeds op jonge 
leeftijd, zal de volwassene zelfstandiger 
maken en derhalve minder afhankelijk van 
hulpverleners. 

C  

Wetenschap in vrijheid 

Een hernieuwde bezinning op doeleinden en 
inrichting van het hoger onderwijs is 
onvermijdelijk nu zich reeds gedurende 
enige jaren een verzadiging manifesteert in 
sommige sectoren van de„ academische" 
arbeidsmarkt. 
De lasten die deze vorm van onderwijs 
voor de samenleving met zich meebrengt 
vragen om een nauwkeurige afweging van 
belangen en een beleid dat recht doet aan 
persoonlijke voorkeuren en capaciteiten 
van studenten, aan bestaande 
maatschappelijke behoeften en dat de 
gemeenschap niet buiten proporties belast. 
Het wetenschappelijk onderwijs en het 
hoger beroepsonderwijs zullen bij die 
hervorming gelijkelijk moeten worden 
betrokken. Vrijheid van het 
wetenschappelijk onderzoek moet 
gewaarborgd blijven. 

Van groot belang is de medezeggenschap 
van ouders en onderwijsgevenden en in 
latere stadia ook van leerlingen zelf, in 
bestuurlijke aangelegenheden. Het 
totstandkomen van de wet op de 
medezeggenschapsraden voor 
onderwijsinstituten kan een goed 
instrument vormen voor wezenlijke 
democratisering en voor participatie van de 
rechtstreeks betrokkenen. 

Het levensbeschouwelijke karakter van het 
onderwijsinstituut dient echter te worden 
gerespecteerd. 

Binnen het hoger onderwijs wordt door 
goede overlegstructuren recht gedaan aan 
de inbreng van de studenten, technisch en 
administratief personeel. De stem van de 
vaste wetenschappelijke staf behoort in 
kwesties van onderwijs en onderzoek 
doorslaggevend te zijn. 

Weloverwogen toepassing van de 
onderwijstechnologie kan de kwaliteit van 
het onderwijs verbeteren. Experimenten 
kunnen leiden tot onderwijsvormen, die het 
individu inderdaad grotere 
ontplooiingsmogelijkheden bieden. 

Emancipatie 

Wij worden thans geconfronteerd met een 
tweede generatie ,,buitenlanders", kinderen 
van gastarbeiders en voormalige 
Rijksgenoten. Mede via het onderwijs moet 
hun een zo groot mogelijke gelegenheid 
gegeven worden tot integratie in de 
Nederlandse samenleving. Wel dient veilig 
te worden gesteld het recht op behoud van 
een eigen culturele identiteit, wil ook voor 
hen het liberale adagium van de individuele 
ontplooiing geen loze kreet zijn. 
Met betrekking tot de positie van de vrouw 
zal binnen het onderwijs op alle niveaus 
aandacht moeten worden gegeven aan die 
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gevallen, waarin sprake is van 
achterstanden. Via een actief beleid kunnen 
deze achterstanden worden opgeheven. 
Doorbreking van de geijkte 
rolverhoudingen wordt daardoor eveneens 
mogelijk. Begeleiding bij het vaststellen van 
keuze-pakketten en begeleiding bij 
beroepskeuze vormen een belangrijk 
instrument bij deze emancipatie. 

10 

Wederkerend onderwijs 

Ook de volwassen mens zal steeds meer 
behoefte hebben zijn kennis te verdiepen 
en uit te breiden over andere terreinen. De 
technologische ontwikkelingen van de 
publiciteitsmedia dragen belangrijk aan 
deze behoefte bij. Om uit de brede 
informatiestroom op tal van gebieden een 
gefundeerde keus te kunnen doen dient de 
mogelijkheid te worden gegeven zich via 
wederkerend onderwijs ruime kennis en 
inzicht te verschaffen. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van radio, televisie en 
kabel. Dit onderwijs zou volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de Minister van 
Onderwijs dienen te vallen. 
Ruime mogelijkheden voor wederkerend 
onderwijs zijn daarnaast en bovenal van 
het allergrootste belang voor al diegenen, 
die in eerdere fasen van hun leven om wat 
voor redenen dan ook de kansen op 
bepaalde onderwijsvoorzieningen hebben 
gemist. De ontwikkeling van programma's 
voor volwasseneneducatie heeft daarom 
een hoge prioriteit. 
Wil het onderwijs zo optimaal mogelijk in 
het grote scala van behoeften voorzien, 
behoeften die zich voortdurend wijzigen in 
een zich veranderende samenleving, dan 
dient via het instrument van het educatief 
verlof aan onderwijsgevenden binnen alle 
sectoren van het onderwijs de mogelijkheid 
te worden geboden op deze zich wijzigende 
behoeften adequaat in te spelen. 

Tal van activiteiten op het gebied van 
maatschappelijke organisaties, culturele 
inspanningen, actief zowel als passief, 
activiteiten in de sport, bieden een 
mogelijkheid tot zelfontplooiing. Op deze 
gebieden dient een ruime keuze te 
bestaan: de mens is pas dan vrij, als hij 
weet dat hij kan kiezen en zich bewust is 
van het waarom van zijn keuzen. Vanuit 
liberaal oogpunt is het verwerven van een 
grote keuzevaardigheid van uitzonderlijk 
belang. 

60 Kosten knellen 

De complexiteit van het schoolwezen, de 
groeiende onderlinge afhankelijkheid 
binnen het onderwijs en het onvermogen 

65 van het onderwijs zelf als sturende en 
coördinerende factor te fungeren leiden 
ertoe dat de landelijke overheid steeds meer  

taken voor haar rekening neemt. De 
overheidsbemoeienissen dienen echter 
zorgvuldig te worden getoetst. Een 
constructieve onderwijspolitiek, waarbij 
men centraliseert als dat nodig is en 
decentraliseert als dat mogelijk is, dient het 
maatschappelijk belang het beste. In de 
komende decennia zal er een toenemende 
spanning ontstaan tussen 
onderwijsbehoefte en financiële middelen. 
De grotere financieringslast voor de 
overheid dwingt tot het stellen van 
prioriteiten op onderwijskundig en 
organisatorisch gebied. 

Van oude en nieuwe media 

De vrijheid van de media is een groot goed. 
Zij is verwerkelijkt voor de drukpers. Zij 
is beperkt voor de electronische media. 
Daar treedt de staat op als verdeler. Dat 
optreden vindt zijn rechtvaardiging in de 
schaarste der middelen. Beschikbare 
frequenties zijn helaas zeldzamer dan 
drukpersen. 
Deze schaarste kan in de nabije toekomst 
worden opgeheven. De satelliet breekt het 
gesloten stelsel al open. Ingrijpender echter 
is de kabeltechnologie: de glasvezelkabel 
maakt het mogelijk iedereen toegang te 
verschaffen tot een in beginsel oneindig 

Zelf verantwoordelijk 

De meeste mensen maken zich de meeste 
zorgen om hun gezondheid. Maar de 
gemeenschap kan hun die niet garanderen. 
De overheid moet gunstige voorwaarden 
scheppen voor het behoud en zo nodig 
herstel van een goede gezondheid (sociaal 
grondrecht). In eerste aanleg is een ieder 
echter zelf voor zijn lichamelijke en 
geestelijke gezondheid verantwoordelijk. 

Er is verband tussen gezondheid en 
gedragingen. Trimmen is bevorderlijk; 
verkeerde voeding, overmatig roken en 
drinken zijn schadelijk. Recreatieve sport is 
goed, druggebruik is slecht. Als er hard 
wordt gereden in auto's zijn de ongelukken 
ernstiger. En de gevolgen worden in 
belangrijke mate door de gemeenschap 
gedragen. 

aantal databanken. Met informatie van 
allerlei aard. Nieuws en 
achtergrondbeschouwingen. Films en 
quizzes. Shows en beelden van 
voetbalwedstrijden. Maar ook cursussen en 
bibliotheken. Verkeersoverzichten en 
burgerlijke stand. Banken en medische 
gegevens. Post, telefoon en wat niet al. 
Wij kunnen het ons niet meer veroorloven 
uitsluitend te denken in traditionele 
categorieën als krant en televisie. Het gaat 
om een totaalveld, informatica geheten. 
Nederland is opdat veld altijd  een 
progressief speler geweest. Het dreigt zijn 
voorsprong te verliezen. 
Het is nodig, dat wij deze wederom 
veroveren. Door de huidige bij voorbaat 
verouderde kabels te vervangen door 
modernere met ruimere mogelijkheden. Het 
kunstmatig in stand houden van schaarste 
om te kunnen blijven reguleren moet 
afgelopen zijn. 
De toegang moet grondwettelijk vrij zijn. 
De studie en ontwikkeling van de relevante 
technieken moet worden bevorderd. Maar 
ook moet de privacy door wettelijke 
regeling worden gegarandeerd. De 
aanduiding van mogelijkheden hierboven 
laat dat zien. 
Kortom: er is op korte termijn behoefte 
aan een informatica-beleid. 

Overheid ziet toe 

De kosten van de volksgezondheid belopen 
in 1979 al 8,2 procent van het Nationaal 
Inkomen. In het stelsel zelf is geen 
effectieve rem ingebouwd, er is geen wal die 
het schip keert. Ook daarom moet de 
overheid wel ingrijpen. 

Zij kan in de eerste plaats trimmen en 
recreatieve sportbeoefening bevorderen, 
roken, drinken, verkeerde voeding, 
druggebruik en (te) hard rijden 
ontmoedigen. Liberalen geven de voorkeur 
aan voorlichting boven dwang. Dat ligt 
echter anders als het gaat om de 
bescherming van minderjarigen. 
Lichamelijke opvoeding op scholen, verbod 
op drughandel, voorwaarden aan tabaks- 
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1 en alcoholreclame worden aanvaard. Om 
ieder misverstand te vermijden: hard drugs 
blijven verboden voor allen. 

In de tweede plaats dienen ziekteoorzaken 
gelegen in de maatschappij zelf en in het 
milieu te worden bestreden. Wat de laatste 
categorie betreft mag hier worden volstaan 
met een verwijzing naar het desbetreffende 
hoofdstuk in dit Liberaal Manifest. Bij de 
eerste gaat het om zaken als het opheffen 
van de woningnood, het uitvaardigen van 
voorschriften op het stuk van de 
arbeidsomstandigheden, de 
verkeersregulatie. 

In de derde plaats kan de 
volksvertegenwoordiging bepalen, welk 
deel van het Nationaal Inkomen aan de 
volksgezondheid zal worden besteed. Tot 
10 procent wordt internationaal redelijk 
geacht. Opgemerkt wordt, dat de inkomens 
van medici slechts 7 procent uitmaken van 
de kosten van volksgezondheid. Bestrijding 
van monopolieposities, hoezeer op 
zichzelf wenselijk, zal de kosten dus niet 
noemenswaard drukken. 

In de vierde plaats kan de overheid 
bepalen, welke voorzieningen in elk geval 
aanwezig moeten zijn, en toezicht 
uitoefenen op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg (Thorbecke). In dit 
toezicht moet ruimte blijven voor 
onderlinge controle van professie zelf op 
basis van het medisch tuchtrecht. 

Patiënt en arts 

Binnen deze randvoorwaarden moet 
worden gestreefd naar zelfregulering. Het 
verdient aanbeveling deze te 
institutionaliseren op regionale basis 
met financiële verantwoordelijkheid. In 
deze instituties komt een bijzondere plaats 
toe aan de medici en aan andere 
betrokkenen - van verpleegsters en 
verplegers tot verzekeraars. Voorts aan 
vertegenwoordigers van patiëntenraden. 
De oprichting van zulke raden dient te 
worden aangemoedigd. 

De beslissing over elk individuele 
behandeling blij ve bij patiënt en arts. Maar 
de mondigheid van de patiënt moet worden 
versterkt Zo moet actief worden gezocht 
naar verruiming van zijn mogelijkheden om 
in ernstige gevallen bij twijfel aan de 
juistheid van diagnose of therapie een 
andere medicus te raadplegen. 

Er is vooral de laatste tijd enige onrust 
ontstaan door ontwikkelingen in de 
medische wetenschap. Men vreest 

5 experimenten en wil sommige verrichten 
verbieden of beperken. Men bedenke 
evenwel, dat wat thans als normaal wordt 

B  

beschouwd (b.v. een open hartoperatie of 
een transplantatie) eens als angstaanjagend 
experiment werd gezien. 

Onderzoek en ethiek 

Ook ten aanzien van het onderzoek naar 
recombinant-DNA (beïnvloeding van 
erfelijkheidsfactoren van levende 
organismen) geldt, dat het eerder de taak 
van de samenleving is zich in een vroeg 
stadium te beraden op maatregelen om 
misbruik te voorkomen dan om toeneming 
van kennis te blokkeren. 

De beoefenaren van de geneeskunst in 
ons land hebben een uitstekende reputatie. 
Zij hebben niet de roep op onverantwoorde 
wijze nieuwigheden toe te passen. Ingrepen 
in hun vrijheid van gebruik van nieuwe 
mogelijkheden zijn niet gerechtvaardigd, zij 
het dat zij onderworpen blijven aan het 
medisch tuchtrecht. Wel moet worden 
verlangd, dat de patiënt - of als met hem 
niet kan worden gecommuniceerd een 
naaste verwant - volledig op de hoogte 
wordt gesteld van de aard van zijn ziekte en 
het karakter van de voorgestelde 
behandeling. De beslissing is aan de arts 
en patiënt of diens verwant gezamelijk. 

Tegen deze achtergrond moet de 
toepassing van nieuwe ontwikkelingen 
worden beoordeeld. Zo kan de biologische 
psychiatrie, die de genezing van dementie 
en schizofrenie met farmaceutische 
middelen in het verschiet brengt, van grote 
positieve betekenis blijken. Niettemin 
kunnen patiënten dan wel hun verwanten 
behandeling weigeren. Zeker, 
gedragsbeinvloedende middelen zouden 
kunnen worden misbruikt. Maar er is geen 
reden te veronderstellen, dat zij gevaarlijker 
zijn dan b.v.  morphine.  

Een wettelijk voorschrift, dat alleen de arts 
(specialist) ze mag doen verstrekken, 
gekoppeld aan de plicht tot voorlichting 
moet voldoende worden geacht, indien het 
kwaliteitstoezicht functioneert en indiende 
medici elkaar voldoende op de hoogte 
houden. Misbruik van 
gedragsbeïnvloedende middelen doet zich 
niet alleen voor, als zij ten onrechte wordt 
voorgeschreven, maar ook als zij in strijd 
met de voorschriften worden gebruikt 
(valium, librium). 
Of er biologische kenmerken zijn, die op 
criminele aanleg duiden, staat allerminst 
vast. Onderzoek daarnaar wordt door 
deskundigen zinvol geacht. Er is geen reden 
zulk onderzoek te verbieden. Maar 
niemand mag worden gedwongen aan zulk 
onderzoek deel te nemen. Ook hier geldt de 
plicht tot voorlichting. 

C  

Behandeling en ethiek 

Orgaantransplantaties hebben vele levens 
gered. Aangezien te transplanteren 
organen meestal worden weggenomen bij 
overledenen, is de vraag van toenemend 
belang, wanneer de dood is ingetreden. 
Deze vraag wordt niet door allen op 
dezelfde wijze beantwoord. Het is daarom 
noodzakelijk,  dater  criteria vastliggen, die 
door het medisch tuchtrecht kunnen 
worden getoetst. 

De patiënt behoeft geen behandeling te 
dulden. Hij kan op die wijze zelfs besluiten 
tot euthanasie. Bij een eindfase verkerende 
patiënt, met wie niet meer kan worden 
gecommuniceerd, kan de arts - zo mogelijk 
in overleg met naaste verwanten - besluiten 
levensverlengende behandeling te 
beëindigen. De arts kan daartoe echter niet 
worden verplicht. 

15 

20 

Abortus is een zaak van vrouw en arts. 
Geen arts is verplicht de ingreep te 
verrichten. Vele artsen zijn er echter op 
bepaalde ook niet-medische gronden toe 
bereid. De vrouw is gerechtigd zich op die 
gronden tot een van hen te wenden. Voor 
zwangerschappen van meer dan 
3 maanden gelden bijzondere voorwaarden. 

Lichaam en geest 

Het is wenselijk,  dat grondwettelijk het 
recht van een ieder om over eigen lichaam 
en geest te beschikken wordt vastgelegd. 
Inbreuken zijn onduldbaar. Erkend moet 
echter worden, dat niet alle consequenties 
van dit recht kunnen worden overzien. Zo 
is reclame een vorm van 
gedragsbeïnvloeding. Indien zij openlijk 
geschiedt en openlijk het doel stelt, kan 
iedereen vrijelijk  beslissen er al dan niet 
gehoor aan te geven. Misleidende reclame, 
onvolledige reclame (nadelen worden 
verzwegen, toegevoegde stoffen in 
eetwaren niet genoemd), verborgen 
reclame (zoals boodschappen via geluid, 
film en/of televisie die niet bewust worden 
waargenomen), of reclame van schadelijke 
producten dienen aan voorschriften te 
worden gebonden. 

Wij kunnen echter pas dan van werkelijke 
geestelijke volksgezondheid spreken, als de 
meeste mensen door zelfontplooiing zo 
mondig zijn geworden en zich een zo sterke 
levensovertuiging hebben verworven, van 
welke aard dan ook, dat zij zich zelden 
vervelen en bestand zijn tegen 
teleurstellingen en de verleidingen van 
reclame en geweldsvertoon. 
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15 Ons aller streven 

Het menselijk welzijn raakt op zeer 
verschillende wijzen aan alle facetten van 
het leven. 

20 Een goede woning, een prettige 
woonomgeving, het hebben van werk en 
een bevredigende kwaliteit van de arbeid 
zijn voorbeelden van zaken die in 
belangrijke mate bepalend zijn voor het 

25 welzijn van de individuele burger. 
Vergroting van dat welzijn van de burger 
is een centrale doelstelling van liberale 
politiek, taakstellend voor onze wensen op 
allerlei beleidsterreinen. Systemen en 

30 structuren behoren daarbij dienstbaar te 
zijn aan de mens. 
De overheid heeft bij het bevorderen van 
het menselijk welzijn eerst en vooral een 
voorwaardenscheppende taak. 

35 Welzijnsbeleid dient gericht te zijn op 
verhoging van de kwaliteit van het bestaan, 
waarbij voorrang moet worden gegeven 
aan vergroting van het welzijn van de 
zwakkeren in de samenleving, met als 

40 uiteindelijk doelde onafhankelijkheid en 
de werkelijke keuzevrijheid van de burgers. 

Meer vrije tijd 

45 Het welzijn van de burgers zal steeds meer 
worden bepaald door de 
ontplooiingsmogelijkheden die toenemende 
vrije tijd biedt. Ook in dit opzicht hechten 
wij aan het realiseren van maximale 

50 ontplooiingskansen van de mens. 
De noodzaak van een gericht vrije 
tijdsbeleid, in voorwaardenscheppende zin, 
wordt derhalve groter. 
Tot dusver wordt vrije tijd nog teveel 

55 beschouwd als een compensatie voor 
arbeid. In veel gevallen genieten alleen zij, 
die arbeid in traditionele zin verrichten, van 
de vrije tijd. Zij die tegen hun zin hiertoe 
niet in de gelegenheid zijn, zullen naast 

60 het missen van ontplooiingsmogelijkheden 
in hun werk ook in hun vrije tijd niet tot 
maximale ontplooiing komen. 
Vrije tijdsbeleid zal een aantal elementen 
dienen te omvatten. 
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Wat doen we ermee 

Een behoeftenonderzoek moet duidelijk 
maken, welke leemten er op alle terreinen 
van de vrije tij dsvoorzieningen worden 
gevoeld. Die voorzieningen dienen waar 
mogelijk kleinschalig te zijn en in de directe 
woonomgeving te worden gecreëerd, 
waarbij gelet wordt op de gevolgen voor 
milieu en ruimtelijke ordening. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met de 
specifieke behoeften van bepaalde 
deelgroepen, zoals jongeren, bejaarden en 
gehandicapten. 
Vrije tijdsbeleid zal ook een 
onderwijskundige invalshoek dienen te 
hebben. Behalve op de toekomstige 
arbeidssituatie van de leerling, moet het 
onderwijs ook gericht zijn op algemene 
vorming en ere ativiteitsontwikkeling, dit ter 
voorbereiding op een bewuste vrije 
tijdsbesteding. Met het oog hierop worden 
ook Vrije tijdscursussen georganiseerd. Ook 
dienen in het hele onderwijssysteem zelf 
voldoende mogelijkheden te bestaan voor 
onderwijs en vorming als vorm van vrije 
tijdsbesteding. 
In de derde plaats wordt het 
vrijwilligerswerk, met name inde sociaal-
culturele dienstverlening, als onderdeel van 
mogelijke vrijetijdsbesteding, door de 
overheid gestimuleerd. Ook kan hierbij 
genoemd worden het stimuleren tot 
deelneming aan inspraak- en 
medezeggenschapsprocessen, zodat een 
actieve betrokkenheid van de burgers zelf 
bij hun eigen woon- en werksituatie wordt 
bevorderd. 

Cultuur en sport 

Twee belangrijke pijlers van het vrije 
tijdsbeleid zijnde beleidsterreinen cultuur, 
en met name de kunst als onderdeel 
daarvan, en het beleidsonderdeel sport en 
recreatie. 
Op beide beleidsterreinen dient de overheid 
zodanige voorwaarden te scheppen, dat de 
burgers in passieve, maar vooral ook in 
actieve zin aan deze activiteiten deel 
kunnen nemen. Op deze wijze dient een 
breed scala van voorzieningen en 
mogelijkheden te ontstaan, zodat iedere 
burger naar eigen keuze vrije  

tijdsactiviteiten kan ontwikkelen. 
Bij de stimulering van amateuristische 
beoefening van kunst en sport, zowel in 
georganiseerd, als in ongeorganiseerd 
verband, wordt de begeleiding door 
,,professionals" bevorderd. 
Voor beide beleidsterreinen geldt ook onze 
wens tot een zo groot mogelijke deelneming 
door zoveel mogelijk burgers (externe 
democratisering). Dit kan onder meer 
bereikt worden door het wegnemen van 
onoverkomelijke financiële barrières tot die 
voorzieningen die een ,,open" karakter 
hebben en door het stimuleren via 
bijvoorbeeld het onderwij sen wijkgerichte 
activiteiten. Voor het cultuurbeleid kan nog 
opgemerkt worden, dat het zich voorts 
moet richten op het behoud van 
waardevolle cultuuruitingen, alsmede op 
het mogelijk maken van nieuwe 
ontwikkelingen, zodat een veelzijdig 
cultuurpatroon wordt geschapen. 
Hoewel voor meer beleidsterreinen van 
toepassing, geldt vooral voor het 
cultuurbeleid, dat de overheid zich in haar 
subsidiebeleid heeft te onthouden van een 
subjectief oordeel over wat kunst en cultuur 
is. Paternalistische bemoeizucht werkt 
verstarrend op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van kunsten 
cultuur. 

Vermenselijking van de hulp 

Om het geheel van voorzieningen 
doorzichtiger en toegankelijker te maken, 
en de solidariteitsbanden tussen de leden 
van de samenleving zelf weer te versterken, 
dient op dit beleidsterrein een grondige 
heroriëntatie plaats te vinden. 
Langs de hiernavolgende lijnen zal naar 
sociale innovatie gestreefd worden door 
vermenselijking en individualisering van de 
hulpverlening. 

45 
In de eerste plaats moet er een 
fundamentele decentralisatie van het beleid, 
met slechts een marginale toetsing door 
de rijksoverheid, plaatsvinden. 
In de tweede plaats dient terwille van een 
goede en efficiënte hulpverlening in de 
eerste lijnszorg een zo groot mogelijke 
samenwerking te worden nagestreefd in 
kleinschalige en persoonsgerichte centra. 
Door deze geintegreerde opzet zal de 
toegankelijkheid voor de burgers groter 
worden. 

Profs en vrijwilligers 

Particuliere ondernemingen worden 
gestimuleerd tot deelneming aan het 
systeem van dienst- en hulpverlening. In 
de derde plaats moet de rol van 
professionele welzijnswerkers worden 65 
teruggedrongen ten gunste van het 
vrijwilligerswerk, dat meer directe banden 
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met de samenleving heeft. De professionele 
krachten behoren in de eerste plaats een 
begeleidende en tramende taak te hebben, 
zodat een goed samenspel tussen 
professionals en vrijwilligers zal ontstaan. 
Het vrijwilligerswerk dient naar ons 
oordeel gestimuleerd te worden door 
financiële barrières weg te nemen. 
In het algemeen dienen zo weinig mogelijk 
categorale organisaties en instellingen te 
bestaan. De voorzieningen voor specifieke 
groepen, zoals jongeren, bejaarden, 
culturele en etnische minderheden en 
gehandicapten worden zoveel mogelijk 
geintegreerd in de algemene hulp- en 
dienstverlening. Soms zullen specifieke 
voorzieningen echter onontkoombaar zijn, 
zoals accommodaties voor het 
jongerenwerk, aangepaste sport en 
recreatievoorzieningen voor bejaarden en 
gehandicapten en eigen accommodaties 
voor culturele minderheden. 
Het bejaarden- en gehandicaptenbeleid 
moet gericht zijn op een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid. 
Daarnaast bestaat een gedifferentieerd 
hulpverleningssysteem. 
Tegen betutteling wordt gewaakt. 
Om aan het proces van maatschappelijke 
desintegratie een halt toe te roepen, worden 
zij, die om wat voor reden dan ook geen 
arbeid in traditionele zin meer kunnen 
verrichten, in het sociale leven en in de 
samenleving geïntegreerd. 

Het aantal culturele en etnische 
minderheden in ons land wordt 
geleidelijk aan groter. De tweede 
generatie krijgt daarbij te kampen met 
sterke identiteitsproblemen en zal het 
gevoel hebben te worden gemangeld tussen 
twee cultuurpatronen, hetgeen leidt tot 
grote spanningen in de maatschappij. 
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen dient 
de overheid een beleid te voeren, dat gericht 
is op het behoudende ontwikkeling van 
een eigen cultuur en een eigen 
identiteitsbeleving van de verschillende 
groeperingen. 
Een geleidelijke opneming in onze 
samenleving moet mogelijk gemaakt 
worden via een aangepast onderwijsbeleid, 
gericht op onder meer het wegwerken van 
taalachterstand, uitoefeningsmogelijkheden 
van de eigen godsdienst, aangepaste 
vormen van dienst- en hulpverlening en 
eigen voorzieningen. Onze samenleving zal 
zich ,,open" moeten stellen voor de zeden 
en gebruiken van buitenlanders; voldoende 
voorlichting aan Nederlanders over de 
culturele en godsdienstige achtergronden 
van hier verblijvende buitenlanders is 
daartoe geboden. 
Het beleid dient uit te gaan van 
verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. 
Negatieve discriminatie wordt vermeden; 
deze groepen dienen in onze pluriforme  

samenleving op alle terreinen te worden 
beschouwd en behandeld als volwaardige 
burgers met gelijke rechten en plichten. 

De gebruiker betaalt 

Op bepaalde terreinen van de sociaal-
culturele sector, vooral daar waar een 
volledige eigen keuzemogelijkheid bestaat, 
zou de relatie tussen beslissen, genieten en 
betalen weer in grotere mate moeten 
worden aangebracht. 
Met betrekking tot bepaalde voorzieningen 
moet in grotere mate het principe ,,de 
gebruiker betaalt" worden toegepast. Het 
heffen van deze retributies zal de kwaliteit 
van de voorzieningen ten goede komen en 
de eigen verantwoordelijkheid vergroten. 
Voor de minst draagkrachtigen moeten 
reductiemogelijkheden aanwezig zijn. 
Bij andere voorzieningen, zoals in de 
gezondheidszorg en veel vormen van 
dienst- en hulpverlening, waar van een 
keuzemogelijkheid geen sprake is, zijn 
retributies veel minder gewenst. De 
financiering van de voorzieningen kan, 
afhankelijk van het inkomen, ook op deze 
terreinen in sommige gevallen een eigen 
bijdrage echter nodig maken. 
In de eerste plaats dient echter te worden 
gezocht naar een goed systeem van 
kostenbeheersing en dient een 

Gezond leefmilieu 

Een gezond leefmilieu is voorwaarde 
voor de ontplooiing van de mens. 
Aantasting van dit milieu, het optreden van 
milieuverontreiniging en het bederf van 
natuur en landschap betekenen minder 
mogelijkheden om aan die voorwaarde te 
voldoen. De nieuwe schaarste - onvervuilde 
lucht, zuiver water, stilte en ruimte - laat 
zich niet direct door de markt reguleren. Zij 
heeft de overheidstaak in de achter ons 
liggende jaren uitgebreid en wij menen, dat 
overheidsingrijpen blijft geboden. Het 
milieu is niet alleen dienstbaar aan de mens 
van nu, maar moet ook en vooral in tact 
worden gehouden voor toekomstige 
generaties. Milieubeleid heeft daarom per 
definitie een lange termijn dimensie. Het 
moet steunen op brede instemming, maar  

voortdurende analyse van voorzieningen en 
uitgaven plaats te vinden. 
Op bepaalde terreinen, zoals in sport, dient 
sponsoring als financieringsbron mogelijk 
te zijn; uitwassen worden daarbij 
tegengegaan. 

De overheid steunt 

Op het hele terrein van het specifieke 
welzijnswerk heeft de overheid een eigen 
verantwoordelijkheid. 
Het is daarbij de taak van de overheid om 
terwille van de doelmatigheid van het werk 
te streven naar coördinatie en te stimuleren 
tot voorzieningen, daar waar duidelijke 
leemten worden gevoeld. 
Hoewel gesubsidieerde instellingen binnen 
het raam van algemene 
subsidievoorwaarden en de doelstellingen 
op titel waarvan de overheid tot 
subsidiëring besloot, hun eigen beleid 
moeten kunnen bepalen, moet het voor de 
overheid wel mogelijk zijn eisen te stellen 
ten aanzien van het zakelijk/financieel 
functioneren van de particuliere 
instellingen. Zolang een algemene kaderwet 
op dit terrein ontbreekt, kunnen ook 
randvoorwaarden ten aanzien van het 
democratisch functioneren van de 
instellingen worden gesteld. 

zal ook moeten openstaan voor 
veranderingen in maatschappij en 
samenleving. Het vraagt een streven naar 
een nieuw evenwicht: zo onaanvaardbaar 
als een maximum aan welvaart in een 
vervuilde wereld is, zo onaanvaardbaar zijn 
armoede en ontbering in een volstrekt 
zuiver milieu. 

Taak voor allen 

Het milieubeleid dient zich te richten op 
de actieve medewerking van individuele 
burgers, bedrijven en instellingen, die 
vooral kan worden verkregen door hun een 
kans te geven initiatieven te ontplooien en 65 
verantwoordelijkheid te dragen. Het is de 
taak van de overheid in samenwerking met 
particuliere milieu-organisaties de 
bevolking indringend voor te lichten over 

Mens 
en omgeving 



1 milieuproblemen en aan te geven wat van 
de burgers, van het bedrijfsleven, ja van  
alien  mag en moet worden verlangd. Nu 
zijnde mogelijkheden voor het individu om 

5 bij te dragen aan de oplossing van de 
milieuproblematiek beperkt. Het wonen, 
het verkeer en het pakket goederen en 
diensten bieden hem nauwelijks een keuze. 
Wettelijke, ruimtelijke en financiële 

10 maatregelen zijn onontbeerlijk om een 
kader te scheppen waarbinnen het individu 
keuze maken kan. Dit veronderstelt dat de 
burger op de hoogte is van de manier 
waarop hij het milieu aantast en hoe die 

15 aantasting kan worden voorkomen. 
Onderwijs, de milieu- en 
consumentenorganisaties wacht in dit 
verband een zware taak. 
Milieubeleid is grenzenstellend, 

20 voorwaarden opleggend en mogelijkheden 
scheppend. Het stelt grenzen aan 
milieu-aantastende activiteiten en is erop 
gericht dat zo wordt gehandeld, dat zo 
weinig mogelijk verontreiniging ontstaat. 

25 In de praktijk wil dat zeggen: een selectief 
beleid bij vestiging van nieuwe bedrijven, 
het saneren van vervuilende bedrijven en 
het bevorderen van technieken, die 
verontreiniging tegengaan. Het scheppen 

30 van mogelijkheden binnen het 
milieubeleid vereist een financiële stimulans 
voor innovatie, voor ontwikkeling van 
schone technieken en de toepassing van 
milieuvriendelijke procédés. 

35  

Gedecentraliseerde uitvoering 

Het milieubeleid is verweven met 
praktisch alle terreinen van overheidsbeleid 

40 op alle bestuurlijke niveaus. Dat maakt het 
voeren van een consistent milieubeleid 
ingewikkeld. Het vergt een overzichtelijke 
regeling van de diverse 
verantwoordelijkheden. Zonder 

45 medeverantwoordelijkheid van alle 
bestuurslagen, is geen goed milieubeleid te 
voeren; zonder toedeling van reële 
bevoegdheden is geen 
medeverantwoordelijkheid waar te maken. 

50 Wij willen onverkort vasthouden aan 
een gedecentraliseerde uitvoering van het 
milieubeleid. Zo wordt ook bereikt, dat het 
milieubeleid zo dicht als maar enigszins 
mogelijk is bij de burger wordt gemaakt. 

55 De normstelling - kwantitatief en 
kwalitatief- is de vertaling van de 
aanspraak van de burger op een gezond 
leefmilieu en van de noodzaak ecologische 
evenwichten in stand te houden. 

60 Normstelling zal op rijksniveau gestalte 
moeten krijgen. Indicatieve 
meerjarenprogramma's vormen daarbij het 
instrument. Zij zullen hun weerslag moeten 
vinden in een stelsel van miieubeleids- 

65 plannen van de provinciale overheid. 

Normstelling en planning 

Met het ontwikkelen van 

meerjarenplanning staat of valt het 
milieubeleid. Terwille van de eenheid van 
het overheidsbeleid dient de planning op het 
ene terrein rekening te houden met en in te 
spelen op de planning die elders van de 
grond komt. Het milieubeleid maakt 
gebruik van de instrumenten van het 
ruimtelijk beleid. In de overlegkaders 
daarvan wordt op een vroegtijdig moment 
informatie ingebracht over ontwikkelingen, 
die veelal ook gevolgen voor het milieu met 
zich brengen. Criteria aan het milieubeleid 
ontleend zullen dienen als randvoorwaarden 
in de ruimtelijke planning. 
De ruimte is een schaars goed. In ons 
dichtbevolkte land betekent dit woekeren 
met de beperkte beschikbare ruimte. Net  
als bij het milieubeleid vereist dat denken 
op lange termijn. Woningbouw, 
werkgelegenheid, industriële activiteiten, 
verkeer en recreatie moeten zo op elkaar 
worden afgestemd, dat het functioneren 
van het geheel de kwaliteit van de 
onderdelen verhoogt. Dit vraagt planning, 
die niet mag vervallen in een 
bureaucratische bezigheid, maar moet zijn 
gericht op het bevorderen van werkelijke 
vrijheid van het individu zoals gedefinieerd 
in de Beginselverklaring. In het ruimtelijk 
beleid willen wij een grotere plaats inruimen 
voor het provinciaal bestuur dan het tot op 
heden heeft. In onze visie bewerkstelligt de 
provincie de samenhang van de 
maatregelen van de drie bestuursniveaus. 
Het streekplan moet daartoe als 
beleidsinstrument verder worden 
ontwikkeld. 

Randstad moet leJbaar blijven 

Steden vormen een bron van cultuur. De 
teloorgang van de steden is één van de 
droeve ontwikkelingen van de laatste twee 
decennia. Stadsvernieuwing is 
cultuurbehoud, gaat verkrotting tegen. 
Daaronder rekenen wij ook de verbetering 
van het stedelijk milieu in de Randstad. 
Dit vergt een gecoördineerde aanpak, 
planologisch en infra-structureel. Wonen, 
werken en recreëren moeten, mede uit een 
oogpunt van milieubeleid, zo op elkaar 
worden afgestemd, dat de noodzaak en de 
behoefte om zich te verplaatsen geringer 
wordt. Vooral in de Randstad dient een 
verstandig autogebruik aantrekkelijk te 
worden gemaakt. Verbetering van de 
kwaliteit van het openbaar vervoer door 
een integraal vervoersbeleid, (afstemming 
van aankomst- en vertrektijden van diverse 
typen openbaar vervoer, een vervoersbiljet, 
,,park &  ride",  taxi gebruik etcetera) is 
daartoe gewenst. Dit geldt uiteraard niet 
alleen voor de Randstad, maar voor het 
gehele land. Geen anti-autobeleid staat ons 
voor de geest, omdat de auto een 
belangrijke factor is voor de individuele 
ontplooiing, maar een beleid dat de keuze 
reëel maakt: soms de auto, soms het 
openbaar vervoer. 

C  

Innovatie 

Bij de ontwikkeling van een economisch 
beleid moet rekening worden gehouden met 
de eisen, die het milieubeheer stelt. Een 
geleidelijke uitbouw en aanpassing van de 
milieuvoorschriften geeft de industrie de 
gelegenheid om op inventieve en creatieve 
wijze nieuwe, minder vervuilende processen 
en produkten te ontwikkelen en zich 
daarop in te stellen zonder al te hoge 
kosten. Op het niveau van het individuele 
bedrijf, de bedrijfstak en een regio kunnen 
milieumaatregelen, als zij leiden tot 
belangrijke kostenverhogingen, tot gevolg 
hebben, dat door beperking van 
afzetmogelijkheden, werkloosheid ontstaat. 
Milieuwetten moeten daarom tijdelijke 
steunmaatregelen mogelijk maken, die 
sluiting kunnen voorkomen. 
Bij stimulering van de economische 
bedrijvigheid is een toenemende gerichtheid 
op de milieuhygiënische aspecten geboden, 
die nog meer dan in het verleden een 
preventief karakter moet hebben, opdat 
kostbare saneringen later worden 
voorkomen. Naast het bevorderen van 
schone technologie en van innovaties, moet 
aan de milieuproduktiesector eindelijk eens 
geconcentreerde aandacht worden 
gegeven. 
Met een harmonisch en gecoördineerd 
beleid binnen de eigen landsgrenzen, zijn 
wij er niet. Er bestaat grensoverschrijdend 
miieubederf en vervuiling van de 
biosfeer. Vervuiling van oceanen, rivieren 
en hun stroomgebieden en verstoring van 
het klimaat zijnde sprekende voorbeelden 
daarvan. De bestrijding van die 
verschijnselen vereist internationaal overleg 
en internationale normstelling. 

Milieu kent geen grenzen 

Ook in Europa valt ter zake nog heel wat 
zending te bedrijven. Wij bepleiten 
Europese actieprogramma's voor het 
milieu en minimumnormen voor de 
kwaliteit van het leefmilieu, die in de 
gehele Gemeenschap van kracht moeten 
zijn. Als dat eenmaal het geval is, kan 
concurrentievervalsing worden 
tegengegaan, uit beduchtheid waarvoor nu 
nationale maatregelen kunnen worden 
tegengehouden. De totstandkoming van 
een Europees ruimtelijk beleid is even 
gewenst als realisatie van een Europees 
milieubeleid. De invoering van 
gemeenschappelijke Europese procedures 
van goedkeuring van infrastructurele 
projecten en van de inhoud van plannen 
voor ruimtelijke ordening, waarbij 
verschillende lidstaten zijn betrokken, is 
noodzakelijk. Daarom moeten afspraken 
over inspraakprocedures zijn begrepen. 
Zonder het geven van een vorm van 
inspraak op bestuursniveau over de 
grenzen heen, kan er van een Europees 
ruimtelijk beleid geen sprake zijn. 
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Mensen arbeid 
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15 15 Geen doel op zichze(f 

Arbeid omvat alle activiteiten en 
werkzaamheden die ten bate van een 
samenleving kunnen worden verricht. 

20 Deze kunnen worden onderverdeeld in 
betaalde en niet-betaalde arbeid. 

Het deelnemen aan het arbeidsproces is 
geen doel op zichzelf maar een 

25 onvervangbaar middel om verschillende 
doeleinden te verwezenlijken. 

De functies van het verrichten van arbeid 
zijn: 
- het verschaffen van goederen en diensten 
waaraan behoefte bestaat; 
- het verschaffen van een meestal 
georganiseerde mogelijkheid om door 
deelneming aan het maatschappelijk 
verkeer tot individuele ontplooiing te 
komen. 

De functies van betaalde arbeid in het 
bijzonder zijn: 
- het verschaffen van de mogelijkheid dat 
de mens een inkomen verwerft voor 
zichzelf en voor de aan zijn zorg 
toevertrouwden; 
- het verschaffen van de mogelijkheid 
een overdrachtsinkomen te scheppen voor 
diegenen die geen betaalde arbeid 
verrichten. 

50 
Recht op arbeid 

Wij stellen de individuele ontplooiing 
centraal in onze politieke uitgangspunten. 
Daarom zal de maatschappij zodanige 
omstandigheden moeten scheppen dat ieder 

55 individu, man en vrouw, de gelegenheid 
krijgt menswaardige en zinvolle arbeid te 
verrichten die zo dicht mogelijk aansluit bij 
individuele wensen en bij verworven kennis 
en vaardigheden. 

60 
Deze doelstelling wordt belemmerd door de 
volgende knelpunten: 
- onze huidige maatschappij heeft grote 
moeilijkheden om ieder die betaalde arbeid 

65 wil en kan verrichten werkgelegenheid te 
verschaffen; 
- de behoefte aan erkenning, participatie en 
medezeggenschap wordt nog onvoldoende 
vervuld, doordat de werknemer over het  

algemeen nog te weinig als een 
gelijkwaardige partner in het arbeidsproces 
tot zijn recht kan komen; 
- door de toenemende concentratie, 
schaalvergroting, mechanisatie en 
automatisering en de daarvan afgeleide 
arbeidsverdeling en specialisatie is de 
ontper soonlij  king  in de 
arbeidsverhoudingen vergroot. Dit alles 
heeft tot ernstige vormen van vervreemding 
geleid; 
- ondanks de technologische ontwikkeling 
wordt er veel onaangenaam werk verricht 
omdat het uit economisch oogpunt niet 
gemist kan worden; 
- beperkte mobiliteiten onvoldoende 
afstemming van het onderwijs en 
opleidingen op de in de praktijk bestaande 
behoefte hebben grote discrepanties op de 
arbeidsmarkt tot gevolg; 
- de bestaande beroepsarbeid biedt 
onvoldoende mogelijkheden om tegemoet 
te komen aan de wensen die voortvloeien 
uit een verandering van instelling tegenover 
bepaalde vormen van arbeid. 

Werk voor allen 

Volledige werkgelegenheid is bereikt 
wanneer alle arbeidsgeschikte mannen en 
vrouwen een betaalde arbeidsplaats kunnen 
innemen die aansluit bij de door hen 
verworven kennis en vaardigheden en 
waarvan het resultaat in een behoefte 
voorziet. 

Volledigheid wil niet zeggen dat de arbeid 
moet worden verricht tot het 65ste 
levensjaar, gedurende 48 weken perjaar, 
5 dagen per week en 8 uur per dag. 
De technologische ontwikkeling van onze 
samenleving biedt een toekomstbeeld 
waarin het behoud en de groei van het 
totale produktievolume in steeds minder 
arbeidstijd zal kunnen worden 
gerealiseerd. Om iedereen toch van de 
functies van arbeid te laten profiteren 
zullen, rekening houdend met kosten en 
inverdieneffecten en met demografische 
ontwikkelingen, vormen van 
arbeidstijdverdeling in toenemende mate 
bevorderd moeten worden, o.a. door: 
- systemen van arbeidstijdverkorting 
- stimulering van deeltijdarbeid 
- tweelingbanen. 

Werk verdelen 

Naast het bevorderen van deeltijdwerk kan 
ook het opnemen van al dan niet betaald 
studieverlof een stap zijn in de richting van 
een betere spreiding van de 
werkgelegenheid. Juist nu een aantal 
zelfstandige functies zo in de knel komt, 
brengt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
deel van de tijd in loondienst en een deel 
zelfstandig te werken een flexibiliteit terug 
die wij heden ten dage node missen. 
Daarnaast heeft een ieder die werken kan 
de vrijheid om te beslissen op welke wijze 
hij of zij aan het maatschappelijk verkeer 
wenst deel te nemen. 

Er zijn vele taken te vervullen die niet direct 
onder de noemer van de betaalde arbeid 
vallen, maar die een zinvolle bijdrage aan 
onze maatschappij inhouden. De keus van 
een individu om zich vooral op deze taken 
te richten en derhalve af te zien van een 
betaalde functie achten wij respectabel. 

25 

Alternatiefwerk,  alternatieve uitkering 
De handelingsvrijheid die deze keuze met 
zich brengt vormt een onderdeel van de 
,,beloning" die de gemeenschap hiervoor 
wil opbrengen. De geldelijke uitkering zal 
dan ook niet meer mogen bedragen dan een 
zogenaamd biologisch minimum inkomen 
dat ruim zal liggen onder de thans geldende 
minimum inkomensgrens. Betaalde arbeid 
behoudt dan een financieel bepaalde 
aantrekkelijkheid. Het arbeidsbureau zal de 
mogelijkheden tot vrije maatschappelijke 
dienstverlening moeten inventariseren, de 
bestaande wensen daarop moeten 
afstemmen, allen die hiervoor in 
aanmerking willen komen moeten 
inschrijven en de controle moeten regelen. 
Als het individu aanspraak maakt op het 
recht op betaalde arbeid en eventueel op de 
dáárop gebaseerde rechten op uitkering 
dienen richtlijnen voor passende arbeid 
strikter toegepast en blijvend aangepast te 
worden. Diegenen die kunnen werken, 
maar die noch betaalde arbeid willen 
verrichten, noch vrije maatschappelijke 
diensten willen verlenen, hebben geen 
recht op enige uitkering van de Staat. 

Waarom arbeidsmarkt niet werkt 
55 

Het beleid zal zodanig gericht moeten zijn 
dat alle maatschappelijk verantwoorde 
maatregelen genomen worden om 
bestaande arbeidsplaatsen te behouden en 60 
de vraag naar arbeid te stimuleren. 
Om het arbeidsmarktbeleid geloofwaardig 
te maken zullen daarbij de discrepanties die 
veroorzaken  dater  zeer veel mensen werk 
zoeken en tegelijkertijd vele arbeidsplaatsen 65 
niet te vervullen zijn moeten worden 
weggewerkt: 
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- Vernieuwingsactiviteiten in de 
particuliere sector en bij de overheid zullen 
moeten worden ondersteund; 
- de aansluiting vanuit het onderwijs zal 
moeten worden verbeterd: de school zal bij 
zijn oriëntatie op het toekomstige leven veel 
aandacht moeten geven aan het 
beroepsleven door een verdere in- en 
doorvoering van beroepsoriënterend 
onderwijs. Van groot belang hierbij is, dat 
de verworvenheden ten aanzien van het op 
de algemene ontwikkeling gerichte 
onderwijs behouden moeten blijven; 
- er zullen uitgebreide flexibele 
mogelijkheden voor om-, bij- en 
herscholing moeten worden geschapen. 
Hiertoe zullen werkbare criteria vastgelegd 
dienen te worden. 
De richting van het arbeidsmarktbeleid 
wordt mede bepaald door onze overtuiging 
dat daardoor het draagvlak van onze 
collectieve voorzieningen zoveel mogelijk 
wordt gespreid. 
De werkgelegenheid zal moeten worden 
gespreid naar die streken en takken van 
bedrijf waar het aantal arbeidsplaatsen in 
verhouding tot de werkende bevolking 
tekortschiet. 

30 volwaardig werk 

Volwaardige werkgelegenheid wordt 
bepaald door de wijze waarop het individu 
zelf zijn werk ervaart, het evenwicht tussen 
wat de mens zelf geeft en wat hij ontvangt. 
Het wordt tevens bepaald door de mate 
waarin dat werk maatschappelijk zinvol 
wordt beschouwd. 
De arbeidsplaats moet de toetsing van 
gangbare opvattingen van 
menswaardigheid en sociale normen 
kunnen doorstaan. Zinvol is arbeid als de 
opbrengst van het product van die arbeid 
ten minste alle kosten (inclusief milieu en 
energie) op langere termijn dekt. 
Economisch zinvolle arbeid waarborgt de 
continuiteit van de arbeidsplaats. Niet 
zinvol is het scheppen of instandhouden 
van permanente arbeidsplaatsen van 
overheidswege, uitsluitend terwille van 
,,werkverschaffing". 
Concurrentievervalsing met 
overheidsgelden ondergraaft de rentabiliteit 
van het concurrerend bedrijfsleven. 
Het beslag dat dit legt op de financiële 
middelen kan in andere richting worden 
gebruikt zoals: 
- het scheppen van hoogwaardige 
arbeidsplaatsen in de particuliere en/of 
quartaire sector 
- het creëren van meer vrije tijd. 

Verschil in beloning 

65 Beloningsverschillen zijn gerechtvaardigd 
wanneer deze voortkomen uit verschillen 
in inspanning of uit de aard van de 
verrichte arbeid. 
- Relatieve schaarste op de arbeidsmarkt  

zal in hogere beloning tot uiting moeten 
komen. 
- Vuil, zwaar en eentonig werk zal 
daarom hoger moeten worden beloond. 
- Werk met een grote mate van 
verantwoordelijkheid rechtvaardigt 
eveneens een hoge beloning. 
- Daarnaast zal bij maatschappelijk 
hooggewaardeerd werk de daaraan 
verbonden arbeidsbevrediging en 
voldoening beschouwd kunnen worden als 
psychisch inkomen en als zodanig 
onderdeel kunnen vormen van een totale 
inkomensopbouw. 
Beloningsverschillen kunnen ook het gevolg 
zijn van verschillen in opléiding en risico-
aanvaarding. Deze verschillen zijn slechts 
dan gerechtvaardigd, als zij dienen als 
prikkel voor het leveren van een prestatie 
die de minst bedeelden meer voordeel 
oplevert dan het nivelleren van deze 
verschillen. 
Beloningsverschillen zijn nimmer 
gerechtvaardigd wanneer zij het gevolg 
zijn van kunstmatige belemmeringen op de 
markt van productiefactoren. Zoals 
monopolievorming, samenspanning, 
onnodige regelingen en sociale 
immobiliteit. 

Vermenselijking van de arbeid 

Het beleid moet vooral gericht zijn op de 
kwaliteit van de arbeidsplaats. 

De vermenselijking van de arbeid komt tot 
uiting, niet alleen in materiële verbeteringen 
van arbeidsplaatsen maar ook in: 
- het respecteren van de mens in zijn 
arbeid 
- taakafwisseling 
- taakverrijking 
- het verantwoordelijkheid dragen voor 
een afgerond deel van het werk 
- veiligheid en gezondheid. 
Schaalverkleining is van groot belang voor 
het bereiken van een hogere kwaliteit van 
de arbeid. 
De motivatie van de werknemer in kleinere 
organisatie-eenheden blijkt, gezien de 
verzuimcijfers, groter te zijn dan die in 
grotere eenheden. Vooral in de 
dienstensectoren bestaat een reële vraag 
naar particuliere dienstverlening. Deze 
biedt met name voor kleinere 
ondernemingen perspectieven. Maak ook 
binnen grote organisatorische eenheden 
kan, door bevordering van kleinschaliger 
organisatiestructuren de kwaliteit van de 
arbeid vergroot worden. 

Vermenselijking van de structuren 

Een toenemende participatie en 
betrokkenheid in het besluitvormingsproces 
op basis van gelijkwaardigheid zal aan de 
deelnemers van het arbeidsproces moeten 
worden geboden opdat de kwaliteit van de 
arbeid wordt verhoogd en er van een 

C 

werkelijke individuele ontplooiing sprake 
kan zijn. 

Nieuwe zeggenschapsverhoudingen zullen 
moeten ontstaan die het doel van de 
organisatie dienen maar die bovendien 
tegemoet komen aan de persoonlijke 
behoefte aan ontplooiing en inkomen. 
Hierbij zullen rechten en plichten 
vastgelegd moeten worden over: 10 
- gemeenschappelijke doelstellingen; 
- sociaal beleid en de verslaglegging 
daarvan; 
- organisatie van de besluitvorming; 
- rechtsbescherming. 15 

Met alleen mannen 

De arbeid van de huisvrouw is volledige en 
meestal volwaardige arbeid met een 20 
afgeleid inkomen. 

De vrouw zal in toenemende mate 
participeren in het arbeidsproces. 

Dit benadrukt ons standpunt ten aanzien 25 
van volledige werkgelegenheid en het 
arbeidsmarktbeleid. 

De traditionele rolpatronen tussen man en 
vrouw zullen vervagen en als gevolg 
daarvan zal de vrouw gelijke 
maatschappelijke mogelijkheden moeten 
krijgen als de man. 
Wanneer samenlevingspartners besluiten 
samen als kostwinner op te treden, hetzij 
beiden in deeltijd, hetzij met een volle 
dagtaak, dan moet dit als een vrije keuze 
mogelijk zijn. 

Beide partners zullen dan doordrongen 
moeten zijn van het feit dat zij, voor een 
groter beslag op maatschappelijke 
dien stverlenings centra (bijvoorbeeld 
kinderdagverblijven) naar rato een grotere 
financiële bijdrage zullen moeten leveren. 

45 

Voorrang voorjongeren 

Werkloosheid van jongeren is het meest 
schrijnende element van de 
werkgelegenheidssituatie in onze 
maatschappij. De psychische gevolgen 
kunnen ernstig zijn en de samenleving 
schade toebrengen. 
Veel fysieke en geestelijke arbeidskracht 
blijft ongebruikt. De oplossing zal moeten 
worden gevonden in de wisselwerking 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
De periode dat wij betaalde 
werkzaamheden verrichten zal korter 
worden, jongeren zullen langer onderwijs 
volgen, eventueel gespreid over het hele 

Ouderen zullen zoveel mogelijk naar keuze 
eerder uit het arbeidsproces treden welke 
ontwikkeling zoveel mogelijk zal moeten 65 
worden gestimuleerd. 
Aan jongeren zal hierdoor meer ruimte 
moeten worden gegeven door middel van 
opschuiving. 
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I Mens en welvaart 

15 
Ondernemingsgew(/ze produktie 

Gelukkig is er nog sprake van een 
markteconomie, maar wel met eigentijdse 
kenmerken. Ook het grote aandeel dat de 
overheid daarin heeft, doet aan dat feit 
niets af. De kern van deze markteconomie 
is dat beslissingen over produktie en 
investeringen gedecentraliseerd en 
ondernemingsgewijs worden genomen door 
elkaar beconcurrerende zelfstandige 
bedrijven. Voorkeuren van consumenten 
kunnen zo beter worden gehonoreerd dan 
bij een centraal geleide economie en de 
vrijheden van consumptie en produktie zijn 
verzekerd. Liberalen zijn daarom 
voorstander van de markteconomie. Doch 
zij erkennen dat ingrijpen door de overheid 
nodig is daar waar het marktmechanisme 
niet goed of onredelijk werkt, bijvoorbeeld 
bij monopolievorming, of waar sprake is 
van belangrijke externe effecten. Een 
markteconomie heeft het vermogen om 
zich dankzij de inventiviteit van velen aan 
te passen aan zich wijzigende 
omstandigheden. 
Een belangrijk kenmerk van de huidige 
markteconomie is de sociale 
randvoorwaarden waarbinnen het 
produktieproces zich voltrekt. De 
aanpassing aan de wensen van de 
deelnemers aan dit proces op het terrein 
van lonen, arbeidsomstandigheden, richting 
en omvang van de economische groei en 
participatie in de besluitsvorming is nog 
niet ten einde. 
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Sociale markteconomie 

Er is nog veel te doen voor er echt sprake 
kan zijn van een sociale markteconomie. 
Een tweede kenmerk is de grote 
verworvenheid van overheid en 
bedrijfsleven en hoge mate van overleg en 
participatie. Men spreekt niet voor niets 
van overlegeconomie. Een van de grote 
taken voor dejaren tachtig is deze 
overlegstructuur beter te laten 
functioneren. 

Een derde kenmerk is de grote invloed van 
65 de technologie op het voortbrengingsproces 

en op de besluitvorming. Ging men in het 
verleden nog uit van een autonome 
ontwikkeling van de techniek, meer en meer 
worden de technologische mogelijkheden  

bezien op hun effecten voor de mens en het 
milieu. 
Een vierde kenmerk is de voortdurende 
noodzaak van aanpassing aan zich 
wijzigende omstandigheden, zowel 
nationaal als internationaal: de opkomst 
van ontwikkelingslanden en de daarmede 
gepaard gaande produktieverdeling; de 
afhankelijkheid voor de levering van 
grondstoffen en de daarbij voor 
ontwikkelde landen optredende 
ruilvoetverslechtering. In eigen land is er 
een verschuiving in de voorkeuren van de 
consument mede als gevolg van 
veranderende levensgewoonten en -vormen. 
Ook de bevolkingssamenstelling verandert, 
er is een groter aanbod van arbeid, het 
opleidingsniveau neemt toe, er zijn ook 
mogelijkheden voor grotere produktiviteit 
en hogere consumptie. Het netto effect 
daarvan op de economie laat zich moeilijk 
voorspellen. 
Liberale politiek betekent dat aan de 
signalen uit de samenleving alle aandacht 
moet worden gegeven. Tot die signalen 
behoort de bestaande behoefte aan 
welvaartsvermeerdering in bepaalde 
groepen van de eigen bevolking en in de 
landen van de derde wereld, alsmede de 
behoefte aan grotere zeggenschap. 
Aan al deze opgaven moet worden 
gewerkt. Dat kan met veel vindingrijkheid 
en werkkracht als er genoeg ruimte is voor 
het bedrijfsleven om zich te ontplooien en 
als de relatie tussen inspanning en beloning 
wordt hersteld. De belastingdruk is te hoog 
geworden, de opkomst van het zwarte 
circuit lijkt dit te bevestigen. Overigens zal 
meer vrije tijd eerder bijdragen tot 
toeneming dan tot vermindering van deze 
,,onofficiële economie". 

Verantwoorde groei 

Doelstelling van liberale economische 
politiek is het vergroten van welvaart en 
welzijn door het vergroten van de 
economische bedrijvigheid. Wij zijn voor 
groei en wel voor verantwoorde groei. Dat 
is een groei die rekening houdt met de eisen 
van mens en natuur. 
Nulgroei en mingroei zijn onnatuurlijke 
begrippen, die verlammend werken door 
het ontbreken van perspectieven. Onze 
opvatting is dat waar meer is ook meer kan 
worden verdeeld. En de behoefte aan meer  

is aanwezig. In de derde wereld bestaat 
nog veel behoefte aan verbetering van de 
welvaart. Ook in eigen land bestaan nog 
gerechtvaardigde aanspraken op 
welvaartsvermeerdering. Groei is 
bovendien nodig om de oplossing van de 
problemen van milieu en energie te betalen, 
om de gevolgen van het oprakende 
aardgas op te vangen en om het stelsel van 
sociale voorzieningen te kunnen behouden 
en te vernieuwen. Het alternatief, een 
verminderde vervulling van particuliere 
wensen ten behoeve van meer collectieve 
voorzieningen, kan alleen maar met meer 
dwang en met minder vrijheden. Dit is voor 
ons dan ook géén alternatief. Er is maar 
één aanpak en dat is een voortgaande 
verbetering van de produktiviteit en 
stimulering van de activiteiten, allereerst 
in de particuliere sfeer en indien 
noodzakelijk en mogelijk ook in de 
collectieve sector. Een aanpak die op de 
toekomst is gericht en uitzicht biedt. 

Sociaal ondernemen... 25 

De impasse, ontstaan in het zogenaamde  
tripartite  overleg, moet worden doorbroken 
in het belang van de economie. Werkgevers 
zouden hun creativiteit ook op sociaal 
terrein kunnen inzetten en de werkelijkheid 
van de samenleving meer kunnen 
aanvaarden. Sociaal innoveren, sociaal 
ondernemen, dat is mede hun opgave. 
Werknemers dienen het belang van 
ondernemen, van winst terwille van de 
continuïteit en van de voortdurende 
aanpassing te erkennen en oude overleefde 
dogma's te laten vallen. De overheid dient 
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor 
het realiseren van de industriële en sociale 
aanpassingen bij het bedrijfsleven te laten 
binnen een duidelijk overheidsbeleid. 
De gewoonte om slechts over een periode 
van een jaar te onderhandelen en de neiging 
om alles te willen regelen op landelijk 
niveau dragen ertoe bij dat het systeem van 
overleg niet werkt. De problemen hangen 
zo samen en zijn zo ingewikkeld dat alleen 
overleg dat gericht is op hoofdzaken en op 
lange termijn, dat een samenhang vertoont 
en enige ruimte laat voor het overleg op 
bedrijfsniveau succes vermag te brengen. 
De op landelijk niveau te bepalen totale 
ruimte ware aan de bedrijfstakken en 
bedrijven over te laten voor verdere 
verdeling ten behoeve van lonen en andere 
doelen. Belangrijke maatstaf voor de 
bepaling van ruimte vormende kosten per 
produkt. Terwille van de export mogen die 
niet hoger maar wel lager worden. 

men het oog op morgen 

Wat betreft dit lange termijnbeleid heeft de 65 
overheid een eigen verantwoordelijkheid. 
De overheid heeft namelijk een eigen 
verantwoordelijkheid voor de 
totstandkoming van toekomstonderzoek 
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zowel ten behoeve van het eigen 
regeringsbeleid als ten behoeve van het 
bedrijfsleven en andere sectoren van de 
samenleving. Bedrijfstakken zullen op basis 
van vrijwilligheid gezamenlijk tot 
ontwikkeling van lange termijnplannen 
moeten komen. De oprichting van een 
landelijk onafhankelijk instituut dient te 
worden overwogen, onder andere voor het 
verzamelen van gegevens die de basis 
kunnen vormen voor een op de toekomst 
gericht sectorbeleid. 
De eerste verantwoordelijkheid voor het 
opstellen van lange termijnplannen waarin 
alle facetten van het beleid hun plaats 
hebben ligt echter bij de individuele 
bedrijven. 

20 
Niet minder techniek, maar anders 

De invloed van technologie en wetenschap 
op de samenleving zal zich voortzetten. 
Dat zal kunnen bijdragen tot verdere 
welvaart, tot meer vrije tijd, tot betere 
ontplooiing, tot betere bestudering en 
besluitvorming, tot vermindering in 
informatieverschillen. Techniek zal kunnen 
bijdragen tot het oplossen van de milieu-, 
grondstoffen- en energievraagstukken. De 
techniek zal mogelijkheden bieden voor het 
opzetten van nieuwe industrieën, bij 
voorbeeld de zee-mijnbouw en de 
informatie-industrie. 
Grote investeringen zullen nodig zijn. 
Alleen door een groot draagvlak zijn die op 
te brengen. Vaak zal overheidssteun nodig 
zijn. Maar allereerst verbetering van de 
rendementen van de bedrijven. De techniek 
zal op daartoe aangepaste wijze kunnen 
bijdragen tot verbetering van de situatie in 
de ontwikkelingslanden. De technische 
ontwikkeling zal zich wel moeten afspelen 
binnen de grenzen die de overheid stelt ter 
bescherming van het leefmilieu en de 
gezondheid van de mens. 
De overheid heeft ook als taak de 
technologische aanpassing en vernieuwing 
te stimuleren, richting te geven, en het 
vernieuwend vermogen van de industrie te 
versterken. Door voorlichting en onderwijs 
moet de antitechniek-subcultuur worden 
tegengegaan. Wij moeten de techniek 
aanvaarden, beheersen en gebruiken in 
dienst van de mens. 

Energie (k) beleid 

Energiebesparing moet worden bereikt 
door zuiniger gebruik, het ontwikkelen van 
minder energievragende processen en 
produktie, door voorlichting, door isolatie 
van woningen, door hergebruik van afval, 
kortom door een goed energie- en 
warmtebeheer. Het energievraagstuk zal 
ook gevolgen hebben voor het vervoers- en 
verkeersbeleid, dat weer aspecten van 
miiue en ruimtelijke ordening heeft. Voor 
zover energiebesparing kan worden 
gerealiseerd door het stellen van technische 
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eisen wordt dit door ons onaanvaardbaar 
geacht. Energiebesparingen realiseren met 
dwang door de overheid is voor ons bij 
uitzondering acceptabel, bijvoorbeeld 
in geval van een groot en acuut tekort. Een 
aangepast beheer van het aardgas, 
bijvoorbeeld als reserve voor crises, is 
gewenst. Bestaande energiebronnen en 
energieverbruikers kunnen worden 
verbeterd wat hun rendement betreft. 
Nieuwe bronnen moeten worden 
ontwikkeld, uiteraard met inachtneming 
van door de overheid te stellen grenzen. 
Besluitvorming over de bouw van nieuwe 
kerncentrales zal moeten zijn gebaseerd op 
bevredigende oplossingen voor de 
veiligheid van de bedrijfsvoering en van het 
transport, de afvalverwerking en de opslag 
van het radio-actief materiaal. Ook de 
toepassing van kolen, in het bijzonder van 
kolenvergassing, vraagt zorgvuldige 
bestudering. 
Groot en kostbaar onderzoek is nodig. Dat 
kan alleen maar in groot en internationaal 
verband. Een eventueel energietekort mag 
geen excuus vormen voor een beleid dat 
onze bestaande economische orde 
fundamenteel wijzigt. 

Kleine bedrijven 

Kleine bedrijven zijn voor de 
werkgelegenheid gunstig. De 
innovatiebehoefte biedt kleine bedrijven 
veel mogelijkheden. De overheid dient de 
vele beperkingen die nu gelden voor de 
kleine bedrijven op te heffen en een echt 
stimuleringsbeleid te voeren. Zowel in het 
regionaal steunbeleid als in het exportbeleid 
moet aan het kleine bedrijf een ruimere 
plaats worden gegeven. Een verlaging van 
de door arbeidsintensieve bedrijven af te 
dragen sociale premies en een verhoging 
voor de arbeidsextensieve bedrijven dient 
te worden overwogen. 
Ten einde de bestaande welvaartsverdeling 
niet in gevaar te brengen dient de inflatie 
zo laag mogelijk te zijn. Evenmin mag de 
economische groei door inflatie in gevaar 
worden gebracht. 

Collectieve uitgaven beheersen 

Het proces van schijnbaar autonome 
stijging van de collectieve uitgaven moeten 
worden omgezet in een proces van 
stabilisering en zo mogelijk vermindering 
van die uitgaven. De besteding van de 
aardgasinkomsten moet kritisch worden 
bezien. Ook zal moeten worden bezien in 
hoeverre bepaalde uitgaven inderdaad 
collectief moeten worden gedaan dan wel 
beter aan het individu kunnen worden 
overgelaten. Door toepassing van het 
beginsel ,,de gebruiker betaalt" dient aan de 
burger meer financiële ruimte te worden 
gegeven voor het nemen van eigen 
beslissingen. 

Tijdeij/ke steun 

Individuele steunverlening is alleen toelaat-
baar als deze past in een industriebeleid, 
volgens duidelijke criteria geschiedt en 
duidelijk dient om een onderneming door 
een conjunctureel dal of door tijdelijke 
achterstanden of aanpassingsproblemen 
heen te helpen. De verantwoordelijkheid 
voor de aanpassing ligt bij de bedrijven. 
Overheidssteun is geen alibi voor slecht 
beleid. Het gaat om versterking van de 
eigen kracht van de bedrijven. 

Hoeveel geld 

De beheersing van het begrotingstekort, 
van de geldhoeveelheid en de omvang van 
de credietverlening, alsmede van de rente 
zijn instrumenten van monetair beleid die 
mede dienen om de economische groei niet 
in gevaar te brengen, maar te stimuleren. 
Het sparen moet weer aantrekkelijk 
worden. Wie over nieuwe energie praat en 
over aanpassen aan milieu, dient te 
beseffen dat veel geld nodig is. Geld voor 
investeringen, voor nieuwe en betere 
producten en dienstverlening en dit alles ten 
behoeve van menselijk welzijn.  

30 

Dc  verbruiker bepaalt 

De burger dient ook als consument de 
mogelijkheid van een keuze te hebben van 
een verantwoorde keuze. Daartoe is 
verscheidenheid in aanbod nodig, maar ook 
informatie. Die zal niet alleen kwantiteit en 
kwaliteit betreffen, maar ook eventuele 
gevolgen voor gezondheid, milieu, 
grondstoffensituatie en energie. Over 
nadelige gevolgen van sommige produkten 
zal de overheid voorlichting moeten geven 
en zij zal zo nodig grenzen moeten stellen 
aan het gebruik. De consument is gebaat 
bij verruiming van het klachtrecht en van 
de beroepsmogelijkheden, bij inspraak in 
de besluitvorming, bijvoorbeeld door 
vorming ciëntenadviesraden. 
Consumentenorganisaties zouden meer 
betrokken moeten worden bij landelijke 
advies- en besluitvormende organen. In het 
regeringsbeleid is meer ruimte nodig voor 
de afweging van de belangen van de consu-
ment. Gepleit wordt voor een geïntegreerd 
consumentenbeleid. Het belang van de con-
sument zal bij alle aspecten van het over-
heidsbeleid zijn plaats dienen te hebben. 

Verantwoord eigendom 60 
De mens dient vrijelijk te kunnen beschikken 
over verkregen inkomen en over verworven 
eigendom. Door bezit is er ruimte voor per-
soonlijk beleven en verminderde afhankelijk-
heid. Particulier eigendom sluit anderen uit 65 
van gebruik daarvan en verplicht daarom tot 
verantwoord gebruik van het eigendoms-
recht. Zoveel mogelijk mensen dienen 
gelegenheid te hebben tot bezitsvorming. 
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15 Democratie op maat 

Democratisering is het natuurlijke 
antwoord op groter en ingewikkelder 
wordende anonieme structuren en 
systemen. Democratisering is de 
belangrijkste sociale tegenkracht tegen de 
macht van het grote en ingewikkelde. 
Oude opvattingen over organiseren en 
leiding maken plaats voor aan de menselijke 
behoeften aangepaste opvattingen. 
Hiërarchische structuren en autoritair 
leiderschap maken plaats voor structuren 
waarin ruimte is voor individuele 
ontplooiing en zelfstandigheid en voor 
sociaal leiderschap. Verouderde 
tegenstellingen kapitaal-arbeid en 
werkgever-werknemer moeten plaats 
maken voor de gedachte dat organisaties 
samenwerkingsverbanden zijn waarin vele 
betrokkenen hun inbreng leveren. Waarin 
de menselijke inbreng ook uit kennis 
bestaat, waarin behoefte bestaat meer te 
doen dan alleen maar uitvoeren wat 
anderen opdragen, waarin behoefte is om 
betrokken te worden bij het hoe en waarom 
van het werk, bij de doelstellingen en het 
beleid. Waarin behoefte is om te delen in de 
zeggenschap. Om aan die menselijke 
behoefte te voldoen, om de organisaties 
leefbaar te houden, is sociaal ondernemen, 
sociaal organiseren nodig, sociaal 
leiderschap vereist. Democratisering, dat is 
de opgave voor de jaren tachtig. 

50 Verantwoordelijkheid in het werk 

Voor liberalen ligt de kern en het begin van 
de democratisering in de vergroting van de 
mogelijkheden tot ontplooiing in het werk, 

55 in de vergroting van de zelfstandigheid van 
de werkende mens. In taakverruiming die 
kan leiden tot groepsverantwoordelijkheid, 
tot zeilbestuderende werkeenheden, tot 
vormen van onderaanneming. Langs die 

60 weg kan de verantwoordelijkheid in het 
werk worden vergroot en worden aan 
talenten en capaciteiten kansen geboden. 

Voor liberalen is democratisering 
65 gelijktijdig het vormgeven aan de 

betrokkenheid door deelneming in de 
interne besluitvorming en door 
werkoverleg. In werkoverleg ligt de nadruk 
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op participatieve democratisering. Niet de 
macht van het getal zal daar moeten gel-
den, maar de kracht van de argumenten. 
Een van de taken van de ondernemingsraad 
wordt dan met name de bewaking en con-
trole van de participatieve democratisering. 
Meebeslissen gaat echter niet zonder mee-
weten. Informatie zal daarom een belang-
rijke plaats gaan innemen. Door toepassing 
van de micro-electronica kan het informa-
tieverschil, dat goed overleg nog vaak in de 
weg staat, worden opgeheven. 

Velen zijn betrokken 

Er zijn ook andere betrokkenen dan het 
personeel. Consumenten, patiënten, 
bewoners, cliënten, ouders en leerlingen, 
wijkbewoners etcetera. Naar de mate van 
betrokkenheid en afhankelijkheid hebben 
ook die rechtop informatie en op 
deelneming in de besluitvorming. Een eerste 
stap kan dan zijnde vorming van 
adviesorganen die de specifieke belangen 
van de groep betrokkenen ter kennis van de 
leiding brengen: patiëntenraden bij 
ziekenhuizen, bewonersraden in 
bejaardenfiats, leerlingenraden bij scholen, 
ouderraden, studentenraden, consumenten-
raden, enz. De adviesfunctie van die raden 
stellen wij voorop. De leiding blijft 
verantwoordelijk voor de realisering van de 
doelstellingen. Ook voor de realisering van 
de doelstellingen van democratisering. De 
leiding dient zich daarover danwel te 
verantwoorden tegenover de betrokkenen. 
De financiële verantwoording is algemeen 
aanvaard. Sociale verantwoording is echter 
minstens zo belangrijk. Daar 
verantwoording zich niet in stukken laat 
knippen, zal de verantwoording het gehele 
beleid moeten betreffen. 
Verantwoording over het beleid behoort 
van nature bij de gezamenlijke 
voorbereiding daarvan. Meerjarenplannen 
waarin alle facetten van het beleid zijn 
opgenomen, investeringen, innovatie, 
automatisering, organisatieontwikkeling, 
arbeidsomstandigheden, winstbestemming, 
arbeidsplaatsen en dergelijke lenen zich 
goed voor een zodanige voorbereiding en 
verantwoording. Slechts wie het geheel 
overziet kan over onderdelen oordelen en 
daarover tot verantwoorde adviezen en 
beslissingen komen. 
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Verantwoording door de leiding 

Het recht opende plicht tot 
verantwoording door de leiding wordt dan 
een sluitstuk van de democratisering die in 
het werk begint (werkstructurering), zijn 
vorm vindt in de participatie (werkoverleg) 
en door klachtrecht en beroepsprocedures 
(rechtsbescherming) wordt gewaarborgd. 
Democratisering is een onderdeel van het 
sociaal beleid, dat zich als integrerend 
onderdeel van het totale beleid leent voor 
toepassing in alle soorten organisaties, 
grote en kleine, overheidsorganisaties en 
welzijnsinstellingen, scholen en bedrijven. IR 
Op alle niveaus, van werkplaats tot raad 
van commissarissen. 
Eigendom is allang niet meer de enige 
grond voor zeggenschap. Deelneming aan 
het arbeidsproces, de inbreng van kennis, 
ervaring, vertrouwen en toewijding, dat zijn 
de gronden voor zeggenschap van het 
personeel. Zeggenschap als het recht op 
verantwoording en op benoeming van leden 
van een toezichthoudend of besturend 
orgaan. Maar zeggenschap kan ook 
toekomen aan anderen. Afhankelijk van de 
mate van betrokkenheid kan aan 
adviesorganen van patiënten of clienten die 
zeggenschap worden toegekend. 
Zeggenschap zonder voorafgaande 
participatie, zo leert de praktijk, werkt niet. 
Zeggenschap dient een logische stap te zijn 
in de ontwikkeling. 

Al doende leert men 

Deze doelstellingen van democratisering 
dienen langs evolutionaire weg te worden 
gerealiseerd. Men zal al doende de 
vaardigheden moeten opdoen. Te hoge 
verwachtingen leiden tot onnodige 
teleurstellingen. Men doet goed het 
Zweedse voorbeeld te volgen: door niet 
meer medeverantwoordelijkheid op zich te 
nemen dan kan worden waar gemaakt. 
Scholing en vorming spelen een belangrijke 
rol bij de democratisering. Wij pleiten voor 
het gezamenlijk opstellen van 
democratiseringsplannen per Organisatie 
waarin een gefaseerde aanpak voorkomt. 

Mensen zijn niet gelijk. Organisaties 
evenmin. Daarom geen eenheidsworst uit 
Den Haag. Maar ruimte voor eigen 
invulling van de democratisering, per 
bedrijf en per sector. Dan kan men op 
verantwoorde wijze rekening houden met 
de eigen omstandigheden van grootte, aard 
en ontwikkeling. Democratisering op maat. 
Wel zal een minimum aan rechten en 
plichten moeten worden vastgelegd in de 
wet, bij voorkeur in een kaderwet, en niet 
door subsidieregelingen oneigenlijk worden 
afgedwongen. 
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1 Bedrijf 

Voor het bedrijfsleven pleiten wij voor 
uitbreiding van werkstructurering, 
bijvoorbeeld de vorming van zelfstandige 
kleine werkeenheden, voor uitbreiding van 
het werkoverleg. De ondernemingsraad zal 
naarmate de interne participatie meer 
inhoud krijgt gaandeweg ook een meer 
bewakende functie krijgen met name voor 
het sociaal beleid. De bevoegdheden van 
de ondernemingsraad van een zogenaamde 
structuur-vennootschap terzake van de 
benoeming van leden van de raad van 
commissarissen zouden wij ook willen 
toekennen bij andere vennootschappen. 
Deze bevoegdheden komen ook de 
aandeelhoudersvergadering toe. Wij willen 
geen onderscheid maken tussen leden van 
de raad van commissarissen. Vorming van 
consumentenadviesorganen wordt 
aanbevolen. 

Overheid 

Ook voor overheidsorganisaties is 
het sociaal beleid het belangrijkste 
instrument van democratisering. 
Het verdient aanbeveling om de interne 
mobiliteit te vergroten door de vorming van 
een  ,,civil  service". Voorts zal moeten 
worden bezien of de zorg voor de 
organisatie als politieke 
verantwoordelijkheid nog wel kan worden 
waargemaakt. Verzelfstandiging van 
uitvoeringstaken is tevens in het belang van 
de versterking van het 
overheidsfunctioneren. 

40 Universiteit 

Bij universiteiten zou instelling van 

45 

50 

Levende rechtsstaat 
60 

Een van de belangrijkste instrumenten 
om het liberale vrijheidsstreven inhoud te 
geven is een systeem van rechtsregels, 
waarmee de fundamentele rechten en 

65 vrijheden van de mens worden beschermd 
en geregeld, en waarin de rechten én 
plichten, zowel tussen de individuele 
burgers onderling als tussen de burgers en 
de overheid, zijn vastgelegd.  

adviesraden van docenten, studenten en 
overig personeel de voorkeur hebben 
verdiend boven de meer van het parlement 
afgekeken WUB structuur. De 
bevoegdheden van de universiteitsraden 
zouden meer in overeenstemming moeten 
worden gebracht met die van een 
toezichthoudend orgaan. De interne 
besluitvorming moet krachtiger worden 
uitgebouwd. Opneming van 
maatschappijvertegenwoordiging in 
faculteitsorganen wordt bepleit ter 
versterking van de relatie met 
maatschappelijke sectoren. 

Welzjjnsorganisatie 

Bij welzijnsorganisaties is de instelling 
van adviesorganen van personeel, cliënten 
en anderen zeer aan te bevelen. Aan enkele 
van die organen zal het recht van 
benoeming van bestuursleden, zij het niet 
uit hun midden, kunnen worden toegekend. 
Cliënten van welzijnsorganisaties en 
ouders van scholen zijnde meest sprekende 
voorbeelden. 

Politieke partij 

Ook politieke partijen en vakbonden 
zouden meer kunnen doen om de kennis 
van de leden meer te betrekken bij de 
besluitvorming. Al was het alleen maar om 
door het gebruikmaken van de 
deskundigheid van de leden een tegenwicht 
tegen de deskundigheid van het 
overheidsapparaat te scheppen. Een 
,,talentenbank" zal dan ook de 
staatkundige democratie versterken. 

Dit kan alleen in een rechtssta, dat 
wil zeggen in een staat, waarin de 
uitoefening van het overheidsgezag strikt 
gebonden is aan nauwkeurig omschreven 
rechtsregels, op democratische wijze door 
een parlement vastgesteld. Deze 
rechtsregels dienen de vrijheid van de 
burger te waarborgen, waarbij ieders 
gelijkheid in rechten en in rechtstoepassing 
voorop staat. 
Komen aan ieder gelijke rechten toe, ook  

zal ieder op gelijke wijze het recht, de wet 
moeten naleven. Wel zal de overheid er 
voortdurend op dienen toe te zien, dat 
wetten en regelingen die zijn verouderd 
worden aangepast of afgeschaft. Want 
alleen van wetten die duidelijk in het 
hedendaags rechtsgevoel leven kan de 
overheid ook moreel nakoming verlangen. 
De zogenaamde burgerlijke 
ongehoorzaamheid kan in bepaalde 
gevallen een signaalwerking hebben, en de 
overheid dient dan ook voor een passend 
beleid zoveel mogelijk spanningen en 
daardoor ook de burgerlijke 
ongehoorzaamheid te voorkomen. Waar 
dit laatste desondanks niet lukt, zal de 
overheid - uiteraard met tact en in 
evenredigheid met de betrokken belangen - 
wel moeten ingrijpen; de beginselen van de 
democratische besluitvorming brengen 
dat mee. 
Wanneer de overheid ter handhaving van 
het recht haar gezag moet uitoefenen 
zullen de betrokken overheidsdienaren dat 
steeds met terughoudendheid en op 
ingetogen wijze moeten doen, in het besef 
dat zij hun gezag niet aan zichzelf maar 
aan de gemeenschap ontlenen. 

Persoonlijke levenssfeer 30 

Naast de thans reeds in de grondwet of 
wet geregelde fundamentele rechten en 
vrijheden zullen ook nog andere rechten 
duidelijker gestalte dienen te krijgen. Zo 
vraagt de persoonlijke levenssfeer van de 
mens nadere wettelijke bescherming. Met 
name is hierbij te denken aan de vele en 
onoverzienbare inbreuken op dit recht, 
welke door de steeds toenemende 
persoonsregistraties in steeds toenemende 
mate dreigen te zullen gaan plaats vinden 
of althans mogelijk worden. Ook kan de 
fotografie uit satelieten worden genoemd 
die een ongekend nauwkeurige 
waarneming en vastlegging mogelijk 
maakt. Voorts denke men aan onbewuste 
beïnvloeding (door de zogenaamde  hidden 
persuaders)  welke bezig is in de reclame in 
te sluipen en die zeer wel ook voor politieke 
of andere beïnvloeding zou kunnen worden 
gebruikt (misbruikt). Verder noemen wij de 
rechten van patiënten, zowel op informatie 
over hun toestand als op eigen beslissing 
over te nemen geneeskundige maatregelen, 
die dringend om een regeling vragen. 

Discriminatie bestrijden 

Het beginsel dat iedere burger voor de wet 
gelijk is brengt ook mee dat elke vorm van 
discriminatie, zowel door de overheid als 
door zijn medeburger, dient te worden 
uitgesloten en door de wet verboden. De op 
dit stuk reeds bestaande wetgeving is nog 
voor uitbreiding vatbaar. 
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan 
de arabische boycoteisen, aan 
woonwagenbewoners, die in meer dan één 
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opzicht (bijvoorbeeld bij vei zekeringen) bij 
anderen worden achtergesteld, enzovoort. 
Ook op het gebied van de verschillende 
menselijke samenlevingsvormen en het 
alleen wonen mag de overheid geen oordeel 
of voorkeur laten blijken. 
Ieder van deze vormen heeft eenzelfde 
recht op bestaan als iedere andere. Met 
name dienen overheidsregelingen als 

10 bijvoorbeeld woonruimteverdeling, 
rechtspositieregelingen, sociale 
verzekeringswetten, pensioenwetgeving, 
belastingwetten, successie- en 
schenkingsrecht zodanig te zijn en te 

15 worden toegepast dat daarin geen 
discriminatie is gelegen. Wel mag de 
overheid op zuiver practische gronden van 
de samenlevingsvormen een zekere 
legitimatie en duurzaamheid 

20 verlangen om misbruik te voorkomen. 
Alimentatieverplichtingen tussen gewezen 
partners dienen in hun duur te worden 
beperkt, namelijk slechts zo lang als de 
partner nodig heeft om zich weer 

25 zelfstandig in het maatschappelijk leven te 
kunnen handhaven, een en ander met een 
maximum-duur van vijfjaren. 

Verdeling van macht 

De bureaucratie, die door de 
50 verzorgingsstaat in het leven is geroepen, 

lijkt onderhevig aan de wet van de 
verminderende meeropbrengst. Wij  moeten 
ertegen waken, dat het individu zich 
machteloos gaat voelen in een 

55 onontwarbare kluwen van regelingen en 
bepalingen. Meer overheid wil niet zeggen:.  
betere overheid. 
Wij sluiten niet de ogen voor het feit, dat 
velen onzer door actief overheidsingrijpen 

60 het in materieel opzicht beter hebben 
gekregen. 
Maar een politiek, die beoogt werkelijke 
vrijheid voor allen te scheppen, kan ook 
voeren tot verstikking van die vrijheid. 

65 De burger vindt tegen de overheid maar 
gedeeltelijk bescherming in en door 
grondrechten. Ten minste zo belangrijk is, 
dat front wordt gemaakt tegen te grote 
machtsconcentraties bij de overheid. De 

Ombudsman 

De rechtshulp voor de rechtzoekende 
burger is de laatste jaren - terecht - 
verruimd; met name op het gebied van de 
voorlichting over zijn rechten en de wijze 
van handhaving daarvan is nog verbetering 
mogelijk. 
Het enkele jaren geleden ingestelde 
beroepsrecht tegen overheidsbeslissingen 
door de wet-Arob (administratieve 
rechtspraak inzake overheidsbeslissingen) 
is een belangrijke stap op de weg van de 
rechts- en belangenbescherming van de 
burger. Toch vinden wij daarnaast een 
spoedige totstandkoming van de wet op de 
ombudsman noodzakelijk. 
Bij de strafrechtstoepassing willen 
wij pleiten voor humanisering van het 
gevangeniswezen en in het bijzonder voor 
kleinschalige gebouwen en 
leefgemeenschappen, voor voortdurende 
aandacht voor de terugkeer van de 
gedetineerde in de maatschappij, en voor 
een grotere differentiatie van de 
strafmogelijkheden door middel van 
alternatieve straffen of sancties 
(bijvoorbeeld dienstverlening). 
Daarnaast zullen ook maatregelen ter 

bedreiging, die van overheidsmacht uitgaat, 
kan slechts worden gekeerd, door die 
macht te spreiden, door hardnekkig te 
streven naar een evenwichtiger 
machtsverdeling. 

Kunnende Staten-Generaal ons bij de 
individualisering van de verzorgingsstaat 
helpen? Zij vervullen in ons systeem een 
essentiële functie. Zij zijn medewetgever. 
En is de wet niet de moeder van de 
vrijheid? Men spreekt over de onmacht 
van de Kamer. Maar de onmacht van de 
Kamer is een fictie. Zolang zij zich houdt 
aan het vervullen van haar feitelijke functie: 
controle op en sturing van het 
overheidsbeleid in de allerruimste zin, heeft 
zij grote mogelijkheden, mede dankzij haar 
recht van initiatief en enquête.  

vergroting van de pak-kans (betere 
organisatie van het opsporingswerk; waar 
nodig vergroting van de sterkte van de 
politie) ertoe moeten bijdragen dat het 
aantal begane delicten zoveel mogelijk 
wordt teruggedrongen. 

Meer rechten voor minderjarigen 

Van de leeftijd van 12 jaar tot die van 
18 jaar zullen de eigen rechten van de 
minderjarige geleidelijk dienen toe te 
nemen: inzake godsdienstige en 
levensbeschouwelijke keuze, onderwijs, 
beroep, ontspanning, medische en andere 
hulpverlening, vrienden- en partnerkeuze en 
dergelijke. Bij ernstige verschillen van 
inzicht (maar ook alleen dan) tussen ouders 
en kinderen over een van deze punten zal 
de jeugdrechter (of gezinsrechter) een 
uitspraak dienen te doen, waarbij steeds het 
belang van het kind het richtsnoer dient te 
zijn. 
Uitgaande van dit belang dienen ook de 
mogelijkheden tot adoptie te worden 25 
verruimd. Ook zij die niet gehuwd zijn 
moeten, uitgaande van dezelfde 
inhoudelijke criteria, de mogelijkheid 
tot adoptie krijgen. 

30 

Onmacht en macht van het pan ement 

Als het parlement al zijn aandacht en al 35 
zijn werkkracht zou concentreren op die 
taak, dan zou niemand schamper behoevei 
te doen over de invloed van de Staten-
Generaal in ons staatsbestel. Maar soms 
overheerst op het Binnenhof dejacht op 
goedkope successen, die leidt tot op korte 
termijn gerichte stemgedrag; 
suboptimalisering is het gevolg. Alleen een 
wijziging in de instelling van de kiezer, 
van ons  alien,  kan aan die vorm van 
vertrossing een einde maken. 
De achilleshiel van ons constitutionele 
bestel is en blijft de kabinetsformatie. De 
oorzaak ligt in de partijvorming in ons 
land. Daarover leze men ,,de partij in de 
jaren tachtig". Op deze plaats twee 
kanttekeningen. Toevalligheden kunnen in 
de periode van de kabinetsformatie de 
beleidsrichting voorjaren bepalen. 
Paragrafen van regeeraccoorden zijn vaak 
evenzovele gekunstelde compromissen, 
welker uitvinder door de betrokkenen op 
het schild wordt verheven. Maar later 
blijken die zo kunstig gewrochte 
constructies onhoudbaar, en erger: staan 
ze een op de toekomst gericht beleid in de 
weg. 
Een foutieve taxatie bij de keuze van 
personen tijdens de formatie kan een 
kabinet en een beleidsonderdeel blijvend 65 
verzwakken. Een remedie daartegen is het 
overwinnen van de schroom om de 
kabinetssamenstelling tijdens de rit te 
veranderen. 
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1 Moderne monarchie 

Hoewel de parlementaire democratie naar 
liberale opvattingen uiteraard ook in 
andere staatsvormen kan functioneren 
achten wij voor Nederland de 
constitutionele monarchie onder het 
Koningshuis van Oranje, zoals deze zich in 
onze geschiedenis heeft ontwikkeld, de 
meest aangewezen staatsvorm. 
Wij vertrouwen hierbij dat als adviseurs 
van het hof personen zullen worden 
aangetrokken die de Nederlandse 
samenleving in al haar geledingen goed 
kennen en daarmee - en met name ook met 
parlement en kabinet - nauwe contacten 
onderhouden, zodat het hof zich in de jaren 
'80 verder zal kunnen ontwikkelen in de 
richting van een gedemocratiseerd 
koningschap en eventuele conflicten ten 
nadele van het instituut van de 
constitutionele monarchie zullen kunnen 
uitblijven. 

25 Wie beslist: deskundigen... 

Voor een alerte volksvertegenwoordiging 
ligt een geweldig terrein braak. Haar 
gereedschap kan nog worden verbeterd. De 
complexiteit van onze maatschappij 
leidt tot inschakeling van specialisten. Als 
er onvoldoende controle is op wat zij doen, 
vindt er een machtsverschuiving plaats 
naar deze niet-gekozenen, die geen 
verantwoording tegenover het volk 
schuldig zijn. De volksvertegenwoordiging 
moet greep op die ontwikkeling krijgen. 
Verbetering van het inzicht in de 
samenhang van de beleidsmaatregelen is 
hard nodig. Een meer gerichte 
informatieverzorging en vereenvoudiging 
van de toegang tot de informatiebronnen 
zijn daarom onontbeerlijk. Een 
vanzelfsprekender toegang van 
Kamerleden en de Kamers tot het 
beslissingsvoorbereidend apparaat van de 
regering - men denke aan 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Centraal Planbureau en 
Sociaal Cultureel Planbureau - ligt voor de 
hand. 

of vertegenwoordigers 
De barrière, die lijkt te bestaan tussen 
parlement en universiteiten en andere 
wetenschappelijke instellingen, moet 
worden geslecht. Voor de vervulling van 
een schakelfunctie tussen Kamers en 
deskundigen daarbuiten zijn mensen nodig. 
Daarbij denken wij met in de eerste plaats 
aan een versterking van de staven van de 
fracties. Onzes inziens zou het. apparaat 
van de griffie van de Tweede Kamer 
moeten worden uitgebouwd met een 
bureau, dat de Tweede (en Eerste) Kamer 
zo béwerktuigt, dat zij de regering en haar 
ambtenarenmacht werkelijk tegenspel kan 
bieden, en bruikbare alternatieven kan 

B  

aandragen. 
Dit bureau zou ten dienste moeten staan 
van alle fracties, die in het parlement zijn 
vertegenwoordigd. 
Daarnaast is continue controle nodig op 
de manier waarop de besluitvorming tot 
stand komt en vooral op de mate waarin 
specialisten het beleid beïnvloeden. Zoals 
alleen de deskundigen van de Rekenkamer 
de boekhouding van het Rijk kunnen 
controleren, zo zal ook een - naar analogie 
van de Rekenkamer - op te richten aparte 
kamer die taak moeten krijgen toegewezen. 
Verslaglegging aan de Staten-Generaal 
waarborgt, dat in het verleden gemaakte 
fouten in de toekomst worden vermeden. 

Scheiding van beleidsvorming en 
uitvoering 

Langs nog een andere weg kan de 
volksvertegenwoordiging haar taak als 
hoedster van de vrijheid beter vervullen. 
Decentralisatie is dan het parool. De 
Rijksoverheid lijkt een huishouden van Jan 
Steen, dat niet altijd - om het mild te 
formuleren - leidt tot het voeren van een 
geïntegreerd beleid. De organisatie van de 
centrale overheid is ondoorzichtig en veelal 
inefficiënt. Door departementale 
herindeling is hier wellicht iets aan te 
veranderen. Wonderen moet men daarvan 
niet verwachten. 
Essentiëler is de vraag of ook in Nederland, 
evenals bijvoorbeeld in Zweden, zou 
moeten worden overgegaan tot een strikte 
scheiding van beleidsbepalende 
activiteiten en uitvoerende taken door de 
oprichting van benoemde zelfstandige 
bestuursorganen voor de uitvoerende 
taken. Zo zou een zekere depolitisering 
van die taken worden bereikt. En de 
Staten-Generaal zouden zich meer op 
hoofdlijnen kunnen gaan richten. 
De burger vindt tegen de overheid maar 
gedeeltelijk bescherming in en door 
grondrechten, schreven wij. Zeker, de 
instelling van de ombudsman zal de burger 
kunnen beschermen tegen machtmisbruik. 
Maar er is meer nodig. De Nederlandse 
wetgever toetst zelfde wet aan de 
grondwet. Strijdigheid van wet met 
grondwet ontdekt hij niet altijd. Soms 
wordt zelfs bewust in strijd met de 
grondwet gehandeld. 
Ons staatsbestel kent geen correctiemiddel 
hierop. Teneinde de lacune op te heffen, 
bepleiten wij de instelling van een 
Constitutioneel Hof, dat wetten kan toetsen 
aan de grondwet. 

Decentralisatie 

Bureaucratie kan leiden tot 
vervreemdingsverschijnselen. De burger in 
zijn zelfgeschapen doolhof vindt de uitweg 
niet meer. Tegen de logheid en 
ongrijpbaarheid van de Overheid moeten 
tegenwichten worden ingebouwd. De 

C  

afstand van de overheden tot de burger 
moet worden verkort. 
Decentralisatie van rijkstaken (veelal met 
de mond beleden) is echt nodig. Wij denken 
in dit kader een stimulerende rol toe aan het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat 
bevindt zich op het kruispunt van de 
horizontale beleidscoördinatie op 
rijksniveau en de verticale contacten tussen 
Rijk, provincies en gemeenten. De 
coördinerende taak is dit ministerie op het 
lijf geschreven. Het vervult naar zijn aard 
een bemiddelende rol. 
Reorganisatie van ons binnenlands bestuur 
moet door dit ministerie van de grond 
worden getrokken. Zij is geen doel op zich, 
maar een middel om een doorzichtiger en 
doelmatiger openbaar bestuur te creëren. 
Vertrekpunt daarbij is de handhaving van 
drie bestuurslagen. Tussen deze drie 
bestuurslagen zal een evenwichtiger 
verdeling van taken en bevoegdheden 
moeten worden gevonden. Bij deze operatie 
ligt het primaat bij de functionele aspecten 
van de reorganisatie. De ,,Haagse" 
weerstanden tegen decentralisatie van 
rijkstaken zullen moeten worden 
overwonnen. Bij nieuw beleid, met name in 
de milieusector, gaat dat eenvoudiger dan 
bij bestaande rijkstaken. Toch lenen de 
sectoren onderwijs en volkshuisvesting zich 
uitstekend voor decentralisatie. Daarnaast 
vinden wij, dat taken, die worden 
uitgeoefend door Rijksdiensten, zo dat 
maar enigszins mogelijk is, moeten 
overgaan op provinciale diensten. De 
provincies - in ieder geval meer dan de 
huidige elf- zullen het geëigende niveau 
vormen voor de ordenende taken met een 
regionaal karakter. Een nieuwe bestuurlijke 
structuur kan ons democratisch stelsel 
alleen maar hechter funderen. 

Greep op politie 
De greep van de gekozen 
volksvertegenwoordigers op de politie 
moeten worden vergroot. Aan het 
gezagsdualisme hoeft niet te worden 
getornd. Maar ordehandhaving en 
wetshandhaving zijn in de praktijk slecht te 
scheiden. 
De democratische controle op de handel en 
wandel van het Openbaar Ministerie geeft 
reden tot zorg. Controle is er uiteraard wel. 
Die loopt via de verantwoordelijke 
minister van Justitie en ligt bij het 
parlement. 
Hoe geven wij het lokale bestuur invloed 
op het Openbaar Ministerie? Op het lokale 
niveau zal het driehoeksoverleg (de 
overlegstructuur van bestuur, justitie en 
politie) werkelijk van de grond moeten 
komen. 
Daarin kan worden vastgesteld hoeveel 
tijd, geld en mankracht de politie moet 
besteden aan de onderscheiden 
politietaken, te weten de openbare orde, de 
opsporing en de hulpverlening. Het 
driehoeksoverleg kan prioriteiten 
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1 vaststellen. Daarnaast zal het O.M. moeten 
worden geconfronteerd met  locale  politieke 
opvattingen om het uit de besloten sfeer te 
halen waarin het tot op heden zit. 

5 Met het oog daarop verdient het 
aanbeveling dat het O.M. periodiek zijn 
beleid uiteenzet in de gemeenteraad of in 
een politiecommissie uit de raad. Uiteraard 
blijft de verantwoordelijkheid voor het 

10 beleid bij het O.M. 
Aan de bestuurlijke zijde zal de 
monopoliepositie van de burgemeester 
doorbroken moeten worden. Dit streven 
sluit aan op het systeem van de 

is Gemeentewet die de raad aan het hoofd 
van de gemeente stelt. 
Laat het dan ook aan de raad zijn, die zijn 
oordeel geeft wanneer en hoe de openbare 
orde wordt gehandhaafd en hoe het gaat 

20 met de hulpverlening. Laat het voorts de 
raad zijn, die zijn oordeel kenbaar maakt 
aan het Openbaar Ministerie over de 
prioriteiten bij het opsporingsbeleid. Aan 
de hand van een door het college van 

25 Burgemeester & Wethouders op te stellen  

nota kan de raad zich in globale zin 
uitspreken over het politiebeleid. Deze nota 
wordt in onze visie voorbesproken in het 
driehoeksoverleg en onderworpen aan het 
oordeel van de plaatselijke politiemensen. 
De burgemeester krijgt zo een richtsnoer 
voor zijn handelen. Het feitelijk gezag, 
daarvoor zij geen misverstand, blijve bij de 
burgemeester. 

De politie dient de maatschappelijke 
ontwikkeling en vernieuwing mede mogelijk 
te maken. Dit veronderstelt, dat zij 
daarvoor openstaat, dat zij geen 
geisoleerde positie gaat innemen. Maar de 
politie onthoude zich van een eigen 
zelfstandige, op maatschappelijke 
veranderingen gerichte activiteit. 

Aan uitstel gaat het bestel ten onder 

Om de parlementaire democratie weer haar 
slagkracht terug te geven, is het broodnodig 
dat regering en parlement in de komende 
jaren minder toegeven aan een typerend  

verschijnsel van de jaren '70: het uitstellen 
en voor zich uitschuiven van beslissingen. 
De nota's en de concept- en voorontwerpen 
van wet zijn de instrumenten bij uitstek 
waarvan men zich bij die praktijk bedient. 
Nieuwe vondst in dit vertragingsspel is de 
,,brede maatschappelijke discussie". 
Sluitstuk zou kunnen zijn de introductie 
van het referendum. De 
vertegenwoordigende democratie zou 
daarmee een gevoelige klap te incasseren 
krijgen. De besluitvorming zou nog trager 
en moeizamer tot stand komen dan al het 
geval is. De knellende problemen van de 
jaren '80 maken het noodzakelijk aan deze 
ontwikkeling een halt toe te roepen. 
Regering en Staten-Generaal moeten zich 
meer van hun respectieve functies in de 
parlementaire democratie bewust worden. 
Anders zal het dalend respect voor onze 
democratische instellingen een dieptepunt 
bereiken waarop onverschilligheid omslaat 
in militant afwijzen van de democratie. 
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Buitenlandse politiek is ook politiek. Zij 
moet uitdrukking geven aan dezelfde 
fundamentele liberale beginselen van 
vrijheid en verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid, die voor iedere burger 
in eigen land worden nagestreefd. Het gaat 
om een wereld van samenwerking waarin 
ons land in veiligheid kan leven, waarin 
ontplooiingskansen aan ieder mens worden 
geboden en waarin de nijpende problemen 
van economische ontwikkeling en armoede, 
wereldhandel en monetaire verhoudingen, 
militaire krachtsverhouding en 
wapenbeheersing, bevolkingsgroei, energie 
en milieu doelmatig worden aangepakt. 

Buitenlandse politiek wordt echter gevoerd 
in een geheel ander verband. Er is nog geen 
internationale rechtsorde met afdwingbare 
vormen van conflictoplossing. Voor zover 
de Verenigde Naties een eerste stap in die 
richting hebben gezet, is de organisatie nog 
niet democratisch. De meerderheid wordt  

er gevormd door autoritaire regimes. Men 
kan niet - zoals in het eigen parlement - iets 
bepleiten zonder daarvan op een ander 
terrein gevolgen te onvervinden. Een uiting 
van bewogenheid schaadt vaak de eigen 
belangen. Dat behoeft geen reden te zijn 
zich nooit te uiten; het betekent wel, dat 
het afwegingsproces voor de 
besluitvormers een ander is en altijd een 
schatting van de eigen positie moet 
inhouden. 

Oost- West 

Daarbij komt, dat vele problemen ook een 
Oost-West aspect hebben en niet los 
kunnen worden gezien van de tegenstelling 
tussen de grote nucleaire mogendheden. 
Alleen al daarom is zelfbeheersing 
geboden. 
Omdat vrijblijvende emotionaliteit 
aantrekkelijker is, mag het verklaarbaar 
heten, dat sommigen Nederland willen 
terugtrekken uit die tegenstelling. Maar dat 
is onmogelijk. De landen, waar de rechten  

van de mens worden geëerbiedigd of waar 
althans met enig succes naar eerbiediging 
wordt gestreefd, zijn in de minderheid. Zij 
moeten onderling solidair blijven. Wij 
hadden gedacht, dat de tweede 
wereldoorlog ons de oude moraliserende 
neutraliteitspolitiek had afgeleerd. Een 
terugval is echter te bespeuren. Liberalen 
zijn daartegen. 

Voorop stellen zij de samenwerking in 
EEG, NAVO en OESO, mede omdat in 
deze kaders de Nederlandse invloed het 
meest tot zijn recht kan komen ter 
verwezenlijking van de liberale 
doelstellingen. 

Rechten van de mens 

Hoewel met vrijwel alle landen 
betrekkingen kunnen worden onderhouden 
is wezenlijke samenwerking alleen mogelijk 
wanneer een redelijk perspectief bestaat 
voor eerbiediging van de rechten van de 
mens. 
Schendingen van deze rechten zijn helaas 
wijd verbreid en moeten worden afgewezen 
waar zij ook plaats vinden, maar een steun 
aan onderdrukten heeft vooral zin in 
gezamenlijk optreden met onze 
partnerlanden. 
Nederlandse initiatieven dienen daarop te 
worden gericht. 

Recente ervaringen in Azië, het 
Midden-Oosten en Afrika hebben echter 
geleerd, dat niet elke groepering, die zich 
keert tegen een dictatoriaal regime de naam 
bevrijdingsbeweging verdient; wie luid 
klaagt over schendingen van de 
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A C  

1 mensenrechten, houdt ze - eenmaal aan de 
macht - niet noodzakelijkerwijs hoog. 
Erkend wordt dat verbeteringen veelal 
alleen geleidelijk en op langere termijn 

5 kunnen worden verwezenlijkt en dat 
daartoe het openhouden van de 
mogelijkheden tot contact en dialoog met 
alle landen onmisbaar is. Ingrijpen met 
wapens in de interne verhoudingen van 

10 andere landen (zoals Cuba doet) is 
onaanvaardbaar. 

Europa 

Het dagelijkse leven van iedere 
Nederlander is niet meer los te denken van 
de Europese Gemeenschap. De problemen 
van de moderne maatschappij hebben de 
nationale grenzen overschreden en kunnen 
niet meer door de Nederlandse overheid 
alleen of op het Binnenhof worden 
opgelost. Daarom is vergroting van de 
bevoegdheden van het Europese Parlement 
een noodzakelijke voorwaarde voor een 
democratische voortzetting van de 
Europese integratie en verdere overdracht 
van nationale zeggenschap. 
Deze integratie is een langdurig proces van 
kleine stappen, waarbij een doelmatige 
aanpak belangrijker is dan een 
dogmatische benadering. 

De ontwikkeling van een Europese 
buitenlandse politiek zal hand in hand 
moeten gaan met het ineengroeien van 
thans nog uiteenlopende belangen. Toch 
biedt politieke samenwerking ook op de 
korte termijn reeds mogelijkheden tot 
gemeenschappelijke actie bij internationale 
crises en bij schendingen van 
mensenrechten, waar louter nationaal 
optreden weinig kans op succes kan 
hebben. 

45 Noord-Zuid 

Onze wereld kan alleen menswaardig zijn 
wanneer voortgang wordt gemaakt met 
overbrugging van de kloof tussen 
geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden, 
in die zin dat de laatste sneller groeien dan 
de eerste. Nederland aanvaardt de plicht 
tot hulp aan de medemens in noodsituaties 
en is bereid zijn eigen welvaart te gebruiken 
om andere landen bij te staan in hun eigen 
ontwikkeling. Gestreefd wordt naar een 
onderling samenhangend optreden van 
overheid, het zogenaamde Internationaal 
Onderwijs, bedrijfsleven en particulier 
initiatief gericht op een harmonieuze 
ontwikkeling van de landen van de derde 
wereld, waardoor zij als gelijkwaardige 
partners aan het internationale 
economische verkeer kunnen deelnemen. 
Nederlandse deskundigheid kan een 
bijzondere rol spelen bij de bevordering van 
onderwijs, landbouw, kleinbedrijf en  

infrastructuur, waardoor onze 
samenwerking zich inzet voor de 
ontplooiing van de individuele burger 

In een gecompliceerde wereld zal de mens 
zijn plaats alleen kunnen vinden wanneer 
ruimte blijft voor cultuurpatronen, waarin 
hij zich kan herkennen. Internationale 
culturele betrekkingen kunnen door hun 
uitstralingseffect een waardevolle 
aanvulling geven op een buitel  ands  
beleid gericht op dialoog en vrije 
informatie. 

Niet rustig slapen 

Ondanks een veelheid aan internationaal 
overleg nemen de spanningen toe. 
Nationalisme, terreur en de verspreiding 
van kernwapens zijn nieuwe factoren in een 
onzekere toekomst. De voortgang van de 
ontspanning tussen Oost en West is 
twijfelachtig geworden, doordat de 
Russische bewapening meer toeneemt dan 
nodig lijkt voor de eigen defensie en er van 
versoepeling van het communistische 
systeem nauwelijks sprake kan zijn. Aan 
deze militaire macht zal de NAVO 

Perspectief 

In dit Liberaal Manifest 1980 en in de 
daarmede onlosmakelijk verbonden 
Beginselverklaring geeft de VVD haar visie 
op de wijze, waarop de problemen moeten 
worden aangepakt, waarvoor onze 
maatschappij zich inde komende jaren 
gesteld zal zien. Indien daaraan nog 
behoefte bestond, maakt in ieder geval dit 
Manifest duidelijk, dat veel - zo niet zeer 
veel - van wat behoort tot het de VVD 
opgedrongen imago, niet strookt met de 
werkelijkheid! 
De VVD is er van overtuigd, dat de 
opvattingen, verwoord in dit Manifest ook 
worden gedeeld door velen, die lid zijn van 
de PvdA, CDA of van D'66, dan wel 
buiten elk partijverband staan. 
Met andere woorden zij is er van overtuigd 
dat ons land aanzienlijk meer liberalen telt, 
dan zij die lid zijn van of hun stem geven 
aan de VVD. De VVD acht het van 
essentieel belang, dat al deze liberalen 
vanuit één partijverband gaan opereren. 
Daarbij is voor haar het eigen voortbestaan 
geen uitgangspunt Slechts het doel telt,  

voldoende tegenwicht moeten bieden. 
Wapenbeheersing en 
ontwapeningsonderhandelingen moeten 
zich richten d, het bereiken van evenwicht 
en het verlagen van het bestaande niveau 
van militaire confrontatie, waardoor de 
wereld veiliger zal zijn om in te leven. 
De Nederlandse defensie-inspanning 
ontleent haar betekenis aan het 
bondgenootschappelijke verband waarin zij 
wordt geleverd ter verdediging van de 
centrale sector van West-Europa en zijn 
aanvoerlijnen. De nadruk zal moeten liggen 
op een moderne conventionele bijdrage, 
maar binnen de NAVO-strategie van 
oorlogsvoorkoming en solidariteit kan 
deelneming aan de nucleaire middelen van 
de alliantie en stationering daarvan op 
Nederlands grondgebied niet worden 
gemist De dienstplicht dient als 
maatschappelijke basis voor de 
krijgsmacht behouden te blijven. Erkend 
moet worden, dat er bezwaren kleven aan 
de inlijving van slechts een minderheid van 
uitsluitend de mannelijkejeugd. Waar 
mogelijk moeten de daardoor opgelopen 
achterstanden worden gecompenseerd. 
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namelijk het bundelen van het liberale 
denken in ons land. 
Wij kunnende problemen van de jaren 
tachtig niet te lijf met een partijen-structuur 
die uit een voorbije periode stamt. De VVD 
is niet bereidde huidige partijverhoudingen 
als een onveranderlijk gegeven te 
beschouwen en zich daarbij neer te leggen. 
Zij wenst als katalysator op te treden om 
het bovengeschetste perspectief naderbij te 
brengen. Zij roept allen, die liberaal denken 
op daaraan hun medewerking te verlenen. 
Beginselverklaring en Liberaal Manifest 
zullen het uitgangspunt vormen voor de 
discussie, die naar onze overtuiging zal 
leiden tot het nieuwe drie-stromen-land, te 
weten het vernieuwde liberale blok, het 
socialistische blok - extremer in zijn 
opvattingen dan heden ten dage, nadat de 
liberaal denkende zich tot het liberale blok 
hebben gewend - en het 
christen-democratische blok - behoudender 
in zijn opvattingen na het uittreden van de 
liberaal denkenden. 
Zie daar het perspectief, zoals de VVD dat 
ziet voor de jaren tachtig. 
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A 

1 1 Korte terinjjn 

Maar er ligt natuurlijk ook een kortere 
termijn-problematiek. Deze kan het beste 
worden ingeleid met een vraag: In artikel 2 
van de Beginselverklaring is een liberaal 
mensbeeld geschetst. Maar bestaat er ook 
een liberaal partijbeeld? 
Natuurlijk! Immers ook elke partij is uniek 
en moet dus naar liberale opvattingen de 
mogelijkheid hebben zich, met besef van 
haar verantwoordelijkheid voor de 
maatschappij, te ontplooien naar eigen 
inzicht. Ook een politieke partij maakt deel 
uit van de maatschappij en moet de 
bereidheid hebben andere partijen te nemen 
zoals zij zijn en waar mogelijk met hen 
samen te werken ten behoeve van die 
maatschappij. Dit liberale partijbeeld houdt 
in, dat de VVD van nature aanhangster is 
van het harmoniemodel. Zij zoekt allereerst 
naar datgene wat bindt en niet naar dat wat 
scheidt. Dat betekent natuurlijk allerminst, 
dat bestaande verschillen tussen politieke 
partijen moeten worden verdoezeld. 
Met name tijdens de verkiezingen is het 
wenselijk de kiezers de wezenlijke 
verschillen tussen de politieke partijen 
duidelijk te maken. 
Maar daarna staat het onderzoeken van de 
mogelijkheid tot samenwerking voorop. 
Dat geldt zowel voor de landspolitiek als 
voor de provincies en de gemeenten. Op het 
niveau van de lagere overheden moet naar 
de mening van de VVD worden getracht 
na de verkiezingen een program tot stand te 
brengen, dat - zonder dat enige partij wordt 
gedwongen haar beginselen te 
verloochenen - de instemming kan hebben 
van een zo breed mogelijke meerderheid 
van de betreffende 
volksvertegenwoordigers. Op die basis kan 
dan een programcollege op 
afspiegeling sbasis tot stand worden 
gebracht. Zodanige colleges passen naar 
liberale overtuiging het best in het 
staatsrechtelijke systeem van de lagere 
overheden. 
Anders liggende zaken op het landelijk 
niveau. Daar bestaat het dualisme, dat wil 
zeggen het staatsrechtelijk systeem, waarbij 
de gescheiden verantwoordelijkheden 
tussen regering en parlement worden 
benadrukt. 
De realiteit gebiedt om er van uit te gaan, 
dat in ons land binnen afzienbare tijd geen 
enkele politieke stroming een absolute 
meerderheid zal bereiken. Ook niet 
wanneer het hier bovengeschetste nieuwe 
drie-stromenland tot stand zal zijn 
gekomen. Dat betekent, dat 
meerderheidsregeringen - en die verdienen 
gezien hun regeerkracht in het algemeen 
duidelijk de voorkeur boven 
minderheidsregeringen of zakenkabinetten - 
altijd coalitieregeringen zullen zijn. 
Coalities, waaraan naar liberale opvatting 
slechts democratische partijen deel behoren 
te hebben.  

Uit de aard der zaak zijner in ons huidige, 
maar ook in het door ons gewenste 
politieke meer-stromenland verscheidene 
mogelijkheden tot coalitie-vorming. Het is 
de overtuiging van de VVD, dat in beginsel 
elke coalitie, die een parlementaire 
meerderheid kan krijgen, mogelijk moet 
zijn. De partij is van mening, dat het 
uitsluiten van bepaalde andere partijen van 
samenwerking na de verkiezingen - ook de 
VVD deed dit in dejaren 1959- 1971 een 
aantal malen - uiteindelijk leidt tot een 
verstarring van de politieke verhoudingen, 
die niet in het belang is van ons land. 
Om het maar heel duidelijk te zeggen: ook 
een kabinet van VVD, PvdA en D'66 moet 
mogelijk zijn. Daarmede is overigens niets 
gezegd over de wenselijkheid in een 
concrete situatie. Het is namelijk het 
gerechtvaardigde doel van elke politieke 
partij, dat haar beginselen en de daarop 
stoelende beleidsprogramma's op korte en 
middellange termijn, zoveel mogelijk 
doorklinken in het overheidsbeleid. Iedere 
partij zal daarbij moeten erkennen, dat de 
noodzaak van het vormen van een coalitie 
tevens de noodzaak tot het sluiten van 
compromissen met zich mee brengt. In een 
coalitie kan nu eenmaal de eigen haan niet 
in alle gevallen koning kraaien. 
De VVD is tot die compromissen dan ook 
bereid, maar zij zal bij elke 
kabinetsformatie zorgvuldig nagegaan in 
welke coalitie de kans op een zo groot 
mogelijke realisering van de eigen 
doelstellingen het meest waarschijnlijk 
moet worden geacht. Zij zal daarbij tevens 
als uitgangspunt nemen, dat er een aantal 
principiële zaken zijn, waarover een 
zichzelf respecterende liberale Partij 
nimmer een compromis zal mogen sluiten. 
De aard van deze zaken is niet in het 
algemeen te definiëren, al kunnen de 
vraagstukken van vrede en veiligheid als 
voorbeeld worden genoemd. De vaststelling 
van die zaken, die zich niet lenen voor een 
compromis betekent een uiterst zware 
verantwoordelijkheid voor hen, die de VVD 
vertegenwoordigen bij de kabinetsformatie. 
Zij zullen in voorkomende gevallen niet 
moeten schromen het kader van de partij 
te raadplegen. 
Maar er is meer! 
Regeringsprogramma's zijn onmisbaar, 
maar zij kunnen niet alles regelen. Minstens 
zo belangrijk als de tekst van een 
regeringsprogram is het onderling 
vertrouwen tussen de coalitiepartners, de 
mate van zekerheid, dat het program niet 
alleen naar de letter maar ook naar de geest 
zal worden nageleefd, het vertrouwen dat 
gemaakte afspraken zullen worden 
nagekomen - en de verwachting, dat de 
coalitiepartners hetzelfde respect zullen 
hebben voor onze opvattingen, als wij dat 
zelf hebben voor de hunne. 
Het is in deze geest, dat de VVD alle 
andere democratische partijen tegemoet 
treedt, een beroep op hen doet evenmin tot  

uitsluiting van andere partijen van 
samenwerking over te gaan en zich bereid 
verklaart na de verkiezingen de 
onderhandelingen met hen te openen over 
een regeringsprogram. De VVD wil 
bovendien niet uitsluiten, dat het 
programma van een andere politieke partij 
of van een combinatie van politieke partijen 
dusdanige overeenstemming vertoont met 
dat van de VVD, dat de politieke 
duidelijkheid eist, dat de VVD vóór de 
verkiezingen een voorkeur uitspreekt voor 
samenwerking met die partij(en). De 
resolutie over de wenselijkheid van de 
totstandkoming van stembusakkoorden 
vóór de verkiezingen, die de partij op 16 
november 1967 aanvaardde, is immers 
nimmer ingetrokken. Het uitspreken van 
een voorkeur gaat overigens minder ver, 
dan het sluiten van een stembusakkoord. tm 
De kans is echter groot, dat in de praktijk 
zal blijken, dat de VVD ten aanzien van 
bepaalde onderdelen van haar program 
dichter bij de ene en ten aanzien van andere 
onderdelen dichterbij de andere partij staat. 
In dat geval is het niet zinvol tevoren een 
voorkeur uit te spreken. Zeker dan staat de 
opvatting van de kiezer, zoals deze wordt 
aangegeven door de stembusuitslag, 
centraal. 

De VVD erkent overigens, dat de 
verkiezingsperiode helaas een betere 
voedingsbodem oplevert voor datgene wat 
politieke partijen scheidt, dan voor datgene 
wat hen bindt. Met het oog op de 
vaststelling van niet alleen politieke 
geschilpunten, maar ook van de punten van 
overeenstemming is daarom een 
permanente kritische dialoog tussen de 
betrokken partijen, dan wel blokken 
onontbeerlijk. Beginselverklaring en 
Manifest zullen daarbij voor de VVD 
bepalend zijn. 
De resultaten van deze dialoog zullen 
vermoedelijk bij een kabinetsformatie in de 
toekomst een uiterst belangrijke rol spelen. 
Zoals gezegd zal dit onderzoek dikwijls niet 
uitwijzen, dat de VVD aanzienlijk meer 
affiniteit tot de ene dan tot de andere partij 
heeft, maar wel zal duidelijk worden, dat 
bepaalde verschillen op papier aanzienlijk 
groter zijn, dan in de praktijk van het 
dagelijkse (politieke) leven en tenslotte zal 
blijken  dater  veel misvattingen bestaan 
over de koers die de VVD wenst aan te 
houden. 

Als de VVD haar voorkeur bepaalt, hetzij 
vóór de verkiezingen op grond van een 
duidelijke programma-overeenstemming, 
hetzij, rekening houdend met de 
stembusuitslagen, na de verkiezingen, dan 
zullen in elk geval voor haar richtsnoer zijn 
en blijven de Beginselverklaring, het 
Liberaal Manifest 1980 en het dan van 
kracht zijnde verkiezingsprogram. 
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