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D'66 wil: 

duidelijkheid in de politiek en invloed van 
alle volwassen Nederlanders op het parlement 
en de regering; 

doorbreking van het bestaande partijenstelsel; 

een praktische politiek in plaats van een 
politiek van starre stellingen; 

D NPPb een partij die antwoord geeft op de vragen 

D66
van de moderne maatschappij, 

1971 
nieuwe spelregels passend in de tijd van 
vandaag; 

009  democratisering van de samenleving in het 
algemeen en van het staatsbestel in het bij- 
zonder.  

Not  Lendable  

poIiteke ïj raten '6 
In deze brochure vindt u enkele belangrijke punten 
uit het politieke programma en het beleidsplan. 

Het volledige programma is voor f 2,25, het beleidsplan voor f 2,50, 
verkrijgbaar bij de boekhandel, de plaatselijke afdeling of bij het 
landelijk secretariaat: 

Keizersgracht 576, Amsterdam-C. 
Telefoon 020-226996, postgiro 1304900. - Uitgave maart 1971 



BIBLIOTHEEK  RU  GRONINGEN 

2801 9277 

Ter inleiding 

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in februari 1967 kreeg 
de nieuwe partij D66 zeven zetels: voor Nederlandse begrippen 
een politieke aardverschuiving. Bij de statenverkiezingen in maart 
1970 werd 70 % winst geboekt, ondanks heftige bestrijding door 
alle oude partijen. 
Zo heeft men D'66 wel beginselloosheid verweten, omdat de partij 
erkent dat normen veranderen met de tijd en omdat zij de keuze 
van de middelen om haar doelstellingen te bereiken door de doel-
matigheid wil laten bepalen. Natuurlijk kent D'66 wel degelijk de 
waarden van christendom en humanisme, van liberalisme en socia-
lisme, evengoed als alle andere democratische Nederlanders. Dat 
is ongeveer 90 % van de kiezers en juist daarom kun je vandaag 
met deze beginselen geen politieke richtingen meer van elkaar 
onderscheiden. Het wordt helemaal belachelijk als partijen chris-
telijkheid, socialisme of liberalisme als privé-eigendom voor zich 
opeisen. Wij willen mensen met beginselen, geen partijbeginselen. 
Anderen hebben wel gezegd dat wij opportunisten zouden zijn, die 
niet weten wat ze willen. Het tegendeel is waar. D'66 heeft als 
eerste partij in Nederland haar doelstellingen heel uitvoerig, mis-
schien zelfs te uitvoerig, in een partijprogramma opgeschreven. 
Voor het eerst in december 1966, en zojuist is de zesde druk 
van de pers. De verkorte tekst vindt u in dit boekje weergegeven. 
De namen van de kamerleden die het moeten uitvoeren staan 
achterin vermeld, naast een lijst van werkgroepen, die proberen 
de kamerleden van materiaal te voorzien en daarnaast voortgaan 
met het ontwikkelen van de grondgedachten van D'66. 
Inmiddels zijn zoveel van onze punten gemeengoed geworden, dat 
de meeste partijprogramma's op dat van D'66 zijn gaan lijken. Op 
basis daarvan kan men dus ook geen zinnige politieke keuze 
maken. De enige keuze mogelijkheid voor de kiezer is blijkbaar 
de wijze van uitvoering van de programma's: het tempo, waarin men 
de door  alien  gewenste vernieuwingen wil doorvoeren, de hoeveel-
heid risico die men daarbij durft te nemen en de prioriteiten die 
men stelt. Op die basis zou men zich twee grote groeperingen 
in Nederland kunnen denken: een meer vooruitstrevende, en een 
meer behoudende. D'66 streeft naar een dergelijke hervorming van 
het partijstelsel, ter vervanging van de huidige versnippering, wil 
gaarne als kernpunt voor de vooruitstrevende partij dienen en is 
bereid daarin op te gaan. 
Wederom als eerste heeft D'66 in zijn beleidsplan glashelder aan-
gegeven wat we van onze doelstellingen in de komende vier jaar 
menen te kunnen bereiken, hoeveel dat kost en waar de centjes 
vandaan moeten komen. De hedendaagse problemen zijn daarin op 
moderne wijze gerangschikt en de prioriteiten aangegeven. 

Doelstellingen voor D'66 op korte termijn zijn: 
a. invoering althans gedeeltelijk - van de staatsrechtelijke 

hervormingen, hieronder vermeld onder nieuwe spelregels"; 

b. tot stand brengen 

c. uitvoering van hel 
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b. tot stand brengen van de vooruitstrevende volkspartij; 

c. uitvoering van het beleidsplan. 

Na besprekingen met een aantal politieke partijen is gebleken dat 
deze doelstellingen vermoedelijk het snelst kunnen worden gerea- 

ii  februari 1967 kreeg 
liseerd door samenwerking met de PvdA en de PPR. Daarom werd  
met deze partijen een regeeraccoord gesloten, dat gezamenlijk 

lederlandse begrippen met een aantal candidaat-ministers aan de kiezers zal worden aan- 
verkiezingen in maart geboden. Deze drie partijen zullen na de verkiezingen van 28 april 
tftige bestrijding door a.s. geen enkele andere partij als coalitiegenoot voor een regering 

aanvaarden. Voor het eerst in de Nederlandse parlementaire ge- 

n omdat zij de keuze  
schiedenis zal men echt kunnen kiezen tussen een vooruitstre- 

'ereiken door de doel- 
vend  program, d.w.z. dit regeeraccoord, en het program van de 

D'66 wel degelijk de 
confessionele partijen (al of niet met VVD en/of DS'70). 
Steun en medewerking van  alien  die D'66 een goed hart toedragen 
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een leefbaar land; zelfbewuste, vrije en creatieve mensen; beheer- 

waar. D'66 heeft als 
sing, zinvoller aanwending en rechtvaardiger verdeling van de 

n heel uitvoerig, mis- 
welvaart, hier en elders; vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. 

ramma opgeschreven. 
ist is de zesde druk 
boekje weergegeven. 

PROGRAM  )eten uitvoeren staan 
jroepen, die proberen 

daarnaast voortgaan Nieuwe spelregels. 
van D'66. 
engoed geworden, dat 
6 zijn gaan lijken. Op 

1. Rechtstreekse verkiezing van de minister-president. 

'inige politieke keuze Het in Nederland onmisbare compromis moet plaats vinden vóór 

de kiezer is blijkbaar de verkiezingen. De kiezers moeten vóór zij naar de stembus 

het tempo, waarin men gaan weten wat de consequenties van hun stem kunnen zijn. 

orvoeren, de hoeveel- 2. Een moderne vorm van districtenstelsel in plaats van het onbe- 
en de prioriteiten die vredigende kiesstelsel van nu. 
e grote groeperingen 
)ruitstrevende, en een Een meervoudig districtenstelsel met persoonlijk overdraagbare 

gelijke hervorming van stem zal de band tussen de kiezer en zijn volksvertegenwoor- 

içje versnippering, wil diger versterken. Ook worden de politieke partijen gedwongen 

ie partij dienen en is zich tot grotere eenheden te verbinden. 

Isplan glashelder aan- 
3. Opheffing van de Eerste Kamer. 

cie komende vier jaar Want dubbele behandeling van wetsontwerpen werkt vertragend. 

t en waar de centjes 
)blemen zijn daarin op 

4. Verlaging van de leeftijd voor het kiesrecht tot 18 jaar. 

i aangegeven. 5. Benoeming van de burgemeester op voordracht van de ge- 
meenteraad. 

de staatsrechtelijke Op den duur zullen de burgemeester en de Commissaris van de 

nieuwe spelregels"; I  Koningin rechtstreeks door het volk moeten worden gekozen. 



6. De burgemeester moet verantwoording afleggen aan de ge- 4. Onschendbaarheid 
onschendbaarheid meenteraad over zijn gehele beleid, dus ook over zijn politie- 

beleid. Hierop mag allee 
rechter in door dE 

7. Openbaarheid van bestuur. 

Openbaarheid zij regel in het overheidsbeleid. Overheids- 5. Het recht op gem 
om een schriftelijk documenten dienen toegankelijk te zijn, uitzonderingen alleen bij 

de wet. Veel betere voorlichting over de rechten van de burger Vertegenwoordigei 
en de daden van de overheid is gewenst. paald aantal burg 

6. Geen discriminatie 

Versterking van de positie van het Parlement. Iedere discriminati 
heid, ras, national  

1. Het Kamerlidmaatschap is een volledige dagtaak. Ook behoren wordt afgewezen. 
den, (werkende) ' burgemeesters en gemeenteraadsleden geen lid van Kamer of 
in concubinaat of Provinciale Staten te zijn. 
erfopvolging, pens 

2. Een bij de wet uitgewerkt instituut van ,,hearings" moet worden worden opgehever 
ingevoerd. 

Ieder burger moet in principe in de gelegenheid zijn zich in het Herziening van ve i  
openbaar voor een parlementaire commissie over een wetsont- 
werp te uiten. Nieuwe, door de gem 

3. Betere parlementaire controle op Organisatie en doelmatigheid 
de leefbaarheid van
komen in onze wetge 

van het overheidsapparaat. 

Daartoe zal een vaste parlementaire commissie moeten worden 1. Echtscheidingsgroi 
ingesteld met vérstrekkende bevoegdheden. Echtscheiding met 

wachttijd - op 
redenen mogelijk 

Vernieuwing en uitbreiding van de vrijheidsrechten. zorging van de  ec 

De vrijheid van de burger dreigt steeds meer in het gedrang te 2. Het recht van allo 
worden erkend. komen. Daarom is het noodzakelijk dat onze grondwet, duidelijker 

en uitgebreider dan thans, de vrijheidsrechten van de burger De rechter kan eei 
vastlegt. De volgende rechten moeten in de grondwet komen: misbruikt wordt. 

1. Vrijheid van meningsuiting naast de bestaande vrijheid van 3. Afschaffing van 
drukpers. militairen. 

Een Vrije uiting van meningen zonder voorafgaande censuur 4. De overheid heefi 
(zoals een spreekverbod door de burgemeester), maar verant- stellen van normei 
woording voor de rechter achteraf indien nodig. 

De strafbaarstelli 
2. Vrijheid van demonstratie naast het bestaande recht op ver- schennis, beledtgi 

eniging en vergadering, ring, overspel, a 

Toestemming vooraf door burgemeester of politie dient te schouwburgen dm 

vervallen, maar wel Verantwoording door de deelnemers achter- 
af voor de rechter, indien nodig. Meer sociale rec 

3. Vrijheid van levensbeschouwing naast de bestaande vrijheid doelmatigheid. 
van godsdienst. 

Geen enkele geestelijke stroming kan aanspraak maken op Het sociaaleconOmi5d 
economische groei al bijzondere bescherming door de overheid. 
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afleggen aan de ge- 
ook over zijn politie- 

dsbeleid. Overheids- 
zonderingen alleen bij 
echten van de burger 

rement. 

agtaak. Ook behoren 
en lid van Kamer of 

arings" moet worden 

'nheid zijn zich in het 
Ie over een wetsont- 

stie en doelmatigheid 

4. Onschendbaarheid van het telefoongeheim naast de bestaande 
onschendbaarheid van het briefgeheim. 

Hierop mag alleen inbreuk worden gemaakt op last van de 
rechter in door de wet te noemen gevallen. 

5. Het recht op gemotiveerd antwoord naast het bestaande recht 
om een schriftelijk verzoek in te dienen. 

Vertegenwoordigende lichamen moeten petities, door een be-
paald aantal burgers ondertekend, in het openbaar behandelen. 

6. Geen discriminatie. 

Iedere discriminatie wegens levensovertuiging, politieke gezind-
held, ras, nationaliteit, taal, maatschappelijke afkomst of sexe 
wordt afgewezen. De discriminatoire behandeling van ongehuw-
den, (werkende) vrouwen, kinderloze echtparen, homofielen en 
in concubinaat of communes samenwonenden (b.v. in belasting, 
erfopvolging, pensioenen, woningbouw, woningtoewijzing) moet 
worden opgeheven. 

Herziening van verouderde rechtsregels. 
Nieuwe, door de gemeenschap aanvaarde, inzichten ten aanzien van 
de leefbaarheid van onze samenleving moeten tot uitdrukking 
komen in onze wetgeving. 

iissie moeten worden 1, Echtscheidingsgronden moeten uit de wet verdwijnen. 

Echtscheiding met onderling goedvinden en - met een zekere 
wachttijd - op eenzijdig verzoek moet zonder opgaaf van 
redenen mogelijk zijn, mits garanties t.a.v. de kinderen en ver- 

heidsrechten. zorging van de economische zwakkere echtgenoot. 

er in het gedrang te 2. Het recht van alle werknemers om te staken moet in de wet 

grondwet, duidelijker worden erkend. 

iten van de burger De rechter kan een staking verbieden wanneer dit recht duidelijk 
jrondwet komen: misbruikt wordt. 

staande vrijheid van 3. Afschaffing van de celstraf als disciplinaire maatregel tegen 
militairen. 

3orafgaande censuur 4. De overheid heeft geen taak bij de oordeelsvorming over het 
ester), maar verant- stellen van normen betreffende de zeden. 

iodig. 
De strafbaarstelling van onder meer pornografie, majesteits- 

aande recht op ver- schennis, belediging van een bevriend staatshoofd, godslaste- 
ring, overspel, alsmede de filmcensuur en het toezicht op 

of politie dient te schouwburgen door de burgemeester behoren te vervallen. 

e deelnemers achter- 

Meer sociale rechtvaardigheid, grotere economische 
bestaande vrijheid doeUmatigheid, 

anspraak maken op Het sociaal-economische beleid dient zowel te worden gericht op de 
economische groei als op sociale rechtvaardigheid bij de verdeling 
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van de welvaart. Sociale rechtvaardigheid is pas aanwezig als - één belastingt
den ki zonder iedere Nederlander 

- het arbeidsink 
- de zekerheid heeft van een welvaartsvast minimuminkomen, ding) werkenc 

ongeacht zijn  capaciteit; 
- de her- en bij 

- over een woning kan beschikken, die beantwoordt aan de 
moderne levensbehoeften; 6.  De consumenten 

verzekerd is van een verantwoorde gezondheidszorg; Raad worden opg  
- ook financieel in staat is elk voor hem geschikt onderwijs te 7.  Een gegarandeeri 

volgen; plaats van, zoals 
- zeker kan zijn van een verantwoorde voorziening van zijn oude 

dag; 8.  Invoering van eer 

- zijn recht op arbeid kan uitoefenen. De belastingvrije
van kleinere vern 

D66 meent dat in onze samenleving nog niet aan al deze voor- 
waarden is voldaan. 9.  Aanzienlijke verh 

Hierbij dient voot 

Economische doelmatigheid wordt bevorderd door een praktische  
tot f120.000,— p 
l ing  ten behoeve 

benadering van de economische problemen, los van starre ideolo- 
gische uitgangspunten, hetzij van ,,links", hetzij van ,,rechts". 10.  Zolang de inflati 

correctie worden 
1. Een overheidsbeleid, gericht op het bevorderen van de econo- 

mische groei op lange termijn. Het streven naar volledige werk-  ii.  De structuur var 
gelegenheid dient daarbij voorop te staan. verzekering doen 

2. Instelling van een ministerie van technologische ontwikkeling 
12. Geleidelijke verv 

en automatisering. 
Kinderbijslag en 

Dit ministerie moet zich bezighouden met de stimulering van de subsidie, met g 
wetenschappelijke ontwikkeling en de bestudering van de naren en zeifsta 
sociale en technisch-economische gevolgen ervan, ook in wordt aangepast 
internationaal verband. 

vanging van de 

3. Lange en middellange termijn planning van het beleid. rechtstreeks ten 

Integrale planning dient de economische en sociale sectoren, 
13.  Optrekken van d 

en ook de technologische ontwikkeling, onderwijs, ruimtelijke 
ordening te omvatten. Jaarlijks dienen concrete plannen voor 

14.  Invoering van he 
de komende 4-6 jaar met bijbehorende begroting te worden 
ingediend. De planning dient langs democratische weg en in Aanvullend pens 

internationaal verband te geschieden, met het zelf ge 
van werkgever. P 

4. Groeperingen, die door de economische groei buiten hun staanden en ges 
schuld, worden bedreigd in hun bestaan, dienen door de over- 
heid te worden geholpen. 15. Belangrijke bes 

verregaande aut 
5. Man en vrouw hebben op gelijkwaardige wijze deel aan het 

maatschappelijk leven. 16. Vergrote inspraa 
Daartoe worden: in de ondernemil 

- werkgelegenheid in de part-time sector voor vrouwen en Vervanging van 
mannen uitgebreid; raad, uitsluitend 

- goede en betaalbare kindercentra beschikbaar gesteld; meer bevoegdhr 

- gelijke arbeid voor mannen en vrouwen gelijk beloond; beleggingsfonds. 
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is pas aanwezig als - één belastingtarief ingevoerd voor ongehuwden en gehuw- 
den zonder kinderen; 

- het arbeidsinkomen van de gehuwde (buiten haar huishou- 
ast minimuminkomen, ding) werkende vrouw afzonderlijk belast; 

- de her- en bijscholingskansen uitgebreid. 
beantwoordt aan de 

6.  De consumenten moeten als groep in de Sociaal-Economische 

lheidszorg; Raad worden opgenomen. 

geschikt onderwijs te 7.  Een gegarandeerd minimuminkomen met ingang van 21 jaar in 
plaats van, zoals nu, 23 jaar. 

ziening van zijn oude 
8.  Invoering van een progressie in de vermogensbelasting. 

De belastingvrije voet moet worden verhoogd om het ontstaan 
van kleinere vermogens te stimuleren. 

et aan al deze voor- 
9.  Aanzienlijke verhoging van het successie- en schenkingsrecht. 

Hierbij dient voor het successierecht een algemene vrijstelling 

door een praktische 
tot f120.000,— per verkrijging te gelden. De bestaande vrijstel- 

os van starre ideolo-  
ling  ten behoeve van de echtgenoot moet worden gehandhaafd. 

ij van ,,rechts". 10.  Zolang de inflatie voortduurt, moet periodiek een belasting- 
correctie worden toegepast. 

rderen van de econo- 
naar volledige werk- 11.  De structuur van ons huidige belastingstelsel en de sociale 

verzekering doent te worden vereenvoudigd. 

logische ontwikkeling 
12.  Geleidelijke vervanging van kinderbijslag. 

de stimulering van de Kinderbijslag en kinderaftrek samenvoegen tot één gezins- 

bestudering van de 
subsidie, met gelijke rechten voor loontrekkenden, ambte- 

lgen ervan, ook in 
naren en zelfstandigen. De hoogte van deze gezinssubsidies 
wordt aangepast aan de werkelijke behoefte. Geleidelijke ver- 
vanging van de gezinssubsidies door gratis voorzieningen 

n het beleid, rechtstreeks ten behoeve van het kind. 

en sociale sectoren, 
onderwijs, ruimtelijke 

13.  Optrekken van de AOW tot het netto minimum loon. 

)ncrete plannen voor 
begroting te worden 

14.  Invoering van het ,,pensioen- en spaarplan D'66" 

)cratische weg en in Aanvullend pensioen (naast AOW) voor iedereen, evenredig 
met het zelf gespaarde. Geen pensioenverlies bij verandering 

van werkgever. Pensioen voor weduwnaars, afhankelijke nabe- 
ie groei buiten hun staanden en gescheiden vrouwen. 
dienen door de over- 

5. Belangrijke besparingen kunnen gevonden worden door een 
verregaande automatisering van het overheidsapparaat. 

wijze deel aan het 

16. Vergrote inspraak en financiële deelneming van de werknemers 
in de onderneming. 

or voor vrouwen en Vervanging van de ondernemingsraad door een personeels- 
raad, uitsluitend bestaande uit gekozen personeelsleden, met 

chikbaar gesteld; meer bevoegdheden. Plaatsing van aandelen in werknemers- 
gelijk beloond; beleggingsfonds. 
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Bevordering van de internationale samenwerking. Onderwijs. 

Vermindering van de internationale spanning. Onderwijs moet de 
intellect bevorderen, 

Het centrale thema dat de Nederlandse buitenlandse politiek dient te 
denken, het verantw
vorming en het expi 

beheersen is: de intensivering van de internationale samenwerking voor niemand een hij 
en de vermindering van de internationale spanningen. D'66 wenst hij nodig heeft. 
een buitenlands beleid dat gericht is op het doorbreken van ver- 
ouderde ideologische uitgangspunten en denkpatronen. 1. Aanpassing van 

de leerling. 
1. Invoering alternatieve dienstplicht en oprichting wetenschappe- De snelle veranda 

lijk instituut voor vredesvraagstukken. niet alleen aan  on  
De dienstplicht moet ook benut worden ter bevordering van de Dit vraagt een bu 
vrede. Dienstplichtigen zouden naast de traditionele krijgsmacht aanleg van de lei 
moeten kunnen kiezen uit dienstdoen in b.v. een rampendienst, ruimte voor initial  
politietroepen van de VN., ontwikkelingshulp, van het Jaarklasse 

2. Nederland dient voorshands niet uit de NAVO te treden. 2. Deelneming in het  
Leerkrachten, sch 

Op hoog niveau binnen de NAVO moet een ,ontspannings- voortgezet onderv 
orgaan" worden ingesteld dat wordt belast met het uitwerken slissende invloed I 
van de spanningsvermindering in de Oost/West verhouding, slag van het onde 

3. Nederland dient de DDR te erkennen. Het vrije verkeer tussen 3. Verbetering van  hi  
de Duitse Bondsrepubliek en West-Berlijn dient te worden ge- 
waarborgd. 

Cultuur en sport. 
4. Versnelling van de Europese integratie. 

Uitbouw van de EEG tot een economische en monetaire Unie. 
1. De partij is voor h 

Uitbreiding van de bevoegdheden en rechtstreekse verkiezing Hierbij wordt ged 
gelijkbaar met de van het Europese parlement. Uitbreiding van de Gemeenschap- 

pen met de candidaat-leden Engeland, Noorwegen, Denemarken verzorgt, maar cor 

en Ierland. Versterking van de samenwerking in Benelux- 2. Naast de nationa 
verband, worden ingericht. 

5. Effectieve en doelmatige ontwikkelingssamenwerking. 3. Nationale laborato 

Ontwikkelingsfondsen dienen niet verstrekt te worden op basis Nationale laboratc 
van een percentage, maar van de meetbare bestedingsmogelijk- naars en musici C 

heden in de arme landen zoals die door de Verenigde Naties en onderzoeken en 
de Wereldbank worden aangetoond. Voor blijvend succes is zocht op hun brui 
herstructurering van de wereldeconomie noodzakelijk. Hulp- 

4. De accommodatie verlening voor programma's van geboorteregeling verdient 
worden uitgebreid. prioriteit. 

6. Openheid in de buitenlandse politiek. I Ruimtelijke ordeni 
Het buitenlandse beleid van de regering moet meer in de open- ( 
baarheid worden gebracht dan thans het geval is. Met name 1. Op grond van de 
dient de minister van buitenlandse zaken van elke belangrijke is ruimtelijke ordi 
buitenlandse conferentie direct verslag uit te brengen aan het verkrijging van e 
parlement. Industrialisatie, wc 
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Onderwijs moet de totale persoonsontplooiing en niet alleen het 
intellect bevorderen, met een accent op het logische en sociale 
denken, het verantwoordelijkheidsgevoel, de levensbeschouwelijke 
vorming en het expressievermogen. Het ontbreken van geld mag 
voor niemand een hindernis vormen het onderwijs te ontvangen dat 
hij nodig heeft. 

1. Aanpassing van lager en middelbaar onderwijs aan persoon van 
de leerling. 

De snelle veranderingen in onze samenleving stellen hoge eisen 
niet alleen aan ons intellect maar aan onze hele persoonlijkheid. 
Dit vraagt een buigbaar systeem van onderwijsgeven opdat de 
aanleg van de leerling het best tot zijn recht komt. Dus meer 
ruimte voor initiatieven voor leerkracht en leerling, herziening 
van het jaarklassensysteem. 

L!LII  

mdse  politiek dient te 
ionale samenwerking 

inningen. D'66 wenst 
doorbreken van ver-
atronen. 

thting wetenschappe- 

bevordering van de 
ditionele krijgsmacht 
v. een rampendienst, 

VO te treden. 2.  Deelneming in het onderwijs. 

Leerkrachten, schoolleiders, bestuursleden, leerlingen met 3 jaar 
een ,ontspannings- voortgezet onderwijs en ouders moeten t.a.v. hun school be- 
t met het uitwerken slissende invloed kunnen uitoefenen op doelstellingen en grond- 

'West verhouding, slag van het onderwijs. 

vrije verkeer tussen 3.  Verbetering van het studietoelagenbeleid. 
dient te worden ge- 

Cultuur en sport. 

1.  De partij is voor het invoeren van een nationale omroep. 
en monetaire Unie. 

itstreekse verkiezing Hierbij wordt gedacht aan een onafhankelijke organisatie, ver- 

an  de Gemeenschap- gelijkbaar met de B.B.C. in Engeland, die een heel programma 

rwegen, Denemarken verzorgt, maar concurreert met andere omroeporganisaties. 

verkng in Benelux- 2.  Naast de nationale omroep moeten plaatselijke radiostations 
worden ingericht. 

mwerking. 3.  Nationale laboratoria voor kunstenaars. 

te worden op basis Nationale laboratoria moeten worden ingericht, waar kunste- 
bestedingsmogeljk- naars en musici de mogelijkheden van licht en geluid kunnen 

Verenigde Naties en onderzoeken en waar synthetische materialen worden onder- 

blijvend succes is zocht op hun bruikbaarheid voor creatieve werkzaamheden. 
noodzakelijk. Hulp- 

rteregeling verdient 4.  De accommodatie voor sport en lichamelijke opvoeding moet 
worden uitgebreid. 

et meer in de open- 
geval is. Met name 
van elke belangrijke 
te brengen aan het 

Ruimtelijke ordening. 

1. Op grond van de zeer hoge bevolkingsdichtheid van Nederland 
is ruimtelijke ordening van het allergrootste belang voor de 
verkrijging van een zo goed mogelijk woon- en leefmilieu. 
Industrialisatie, woningbouw, verkeer en recreatie vormen een 



I  

ondeelbare problematiek en vereisen een ver vooruitziend uit- 3. Betere voorzienin 
voerings- en financieringsbeleid. Bejaarden moeter 
Een mogelijkheid om de regering in staat te stellen de benodigde mensen worden 
coördinatie beter tot stand te brengen is de toekenning van plexen moeten 
meer coördinerende bevoegdheden aan een afzonderlijke  minis-  opdat de verschili 
ter voor de ruimtelijke ordening. takt kunnen onde 

2. Voorrang voor de stedelijke verkeers- en vervoersvoorzieningen. 4. Vrijwillige zwange 
Deze blijven achter bij de ontwikkeling van de voorzieningen Iedere ten hoogst 
buiten de steden, waardoor een onevenwichtigheid is ontstaan gerschap te kunr 
die de leefbaarheid van de steden aantast. Prioriteit voor open- klinieken steunen 
baar vervoer, mogelijkheden bi 

geboorteregeling, 

Vol kshuisvesti ng. conceptie. 

1. Naast de kwantitatieve dient ook de kwalitatieve woningnood 
5. Genuanceerd druc  

te worden opgeheven. Handel in hennep 

Daartoe is o.a. nodig financieel krachtige stimulering van de 
leren (om de over
kers voorlichting 

doorstroming, verbetering van bestaande woningen, ontwikkeling 
gebruikers geneze 

van industriële produktiemethoden voor beter en sneller bouwen, 
versnelling van krotopruiming en stadssanering. 

2. Herziening van het subsidiestelsel. Bevolkingspolitiek 
Zij, die de economische huur niet kunnen betalen krijgen indi- 
viduele huursubsidie, waardoor de bestaande subsidies per De overheid moet - 
,,woonobject" komen te vervallen en een huurbelasting over- ouders hun kindertal 
bodig wordt, om de bevolkingsgroe 

3. Bevordering van eigen woningbezit en gemeenschappelijk bezit 1. Systematische voc 
van woningen door de bewoners. 

bij kleine gezinner 
Dit kan b.v. door hypotheekgaranties en rentebijslagen voor grotere kindertalle 
minder-draagkrachtige bewoners. 

4. Huurliberalisatie waar redelijk evenwicht op de woningmarkt 
2. Sexuele opvoeding  

aanwezig is. Ook dient de ken 
gebied van de gel 

Volksgezondheid. 3. Stimuleren van gel 

Ruime beschikbaar 
1. Invoering van het ,,ziektekostenverzekeringsplan D'66". aan buitenmuren, £ 

Verplichte volksverzekering met premieheffing naar draag- in het ziekenfonds 
kracht. Onderscheid tussen fonds- en particuliere patiënten 
verdwijnt. Vrije keuze van verzekeringsinstelling. Eigen risico 
afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Milieubeheer. 

2. Bestrijding van het toenemend tekort aan huisartsen. 
De vervuiling van oi 

- bevordering van de vorming van gecombineerde huisartsen- dat ze - tezamen mei praktijken; 
ergste bedreiging voo 

- verantwoorde sociale voorzieningen voor huisartsen; Het milieubeheer heet 
- verkorting van het theoretisch gedeelte van de artsenop- politiek) de hoogste 

leiding. vuiler betaalt. 
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rer vooruitziend uit- 3. Betere voorzieningen voor de bejaarden. 

Bejaarden moeten niet als afzonderlijke groep, maar als gewone 
stellen de benodigde mensen worden behandeld. Bejaardentehuizen en woningcom- 
de toekenning van plexen moeten worden gebouwd temidden van woonwijken, 
afzonderlijke  minis-  opdat de verschillende leeftijdsgroepen normaal met elkaar kon- 

takt kunnen onderhouden. 

rvoersvoorzieningen. 4. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking legaliseren. 
in de voorzieningen Iedere ten hoogste drie maanden zwangere behoort haar zwan- 
htigheid is ontstaan gerschap te kunnen doen afbreken zo zij dit wenst. Abortus- 
Prioriteit voor open- klinieken steunen waar en zolang ziekenhuizen onvoldoende 

mogelijkheden bieden. Abortus is geen normaal middel tot 
geboorteregeling, doch een noodmaatregel bij mislukte anti- 
conceptie. 

itatieve woningnood 
5. Genuanceerd drugbeleid. 

Handel in hennepprodukten (soft drugs) legaliseren en contro- 

de 
leren (om de overgang naar hard drugs tegen te gaan), gebrui- 

stimulering van 
mingen, ontwikkeling 

kers voorlichting geven. Handelaren in hard drugs straffen, 
gebruikers genezen. 

r en sneller bouwen, 
ring. 

Bevokingspolifiek, 
betalen krijgen mdi- 
ande subsidies per De overheid moet - onder waarborging van het grondrecht der 
huurbelasting over- ouders hun kindertal zelf te bepalen - een aktief beleid voeren 

om de bevolkingsgroei tot staan te brengen. 

ieenschappeljk bezit 1 Systematische voorlichting over belang van ouders en kinderen 
bij kleine gezinnen en over de gevolgen op langere termijn van 

rentebijslagen voor grotere kindertallen. 

op de woningmarkt 
2. Sexuele opvoeding op scholen in breed kader. 

Ook dient de kennis en mentaliteit van de huisartsen op het 
gebied van de geboorteregeling drastisch te worden verbeterd. 

3. Stimuleren van gebruik van voorbehoedsmiddelen. 

Ruime beschikbaarstelling tegen lage prijs, ook via automaten 
splan D'66". aan buitenmuren. De pil en medische controle en adviezen horen 
heffing naar draag- in het ziekenfondspakket. 
Darticuliere patiënten 
stelling. Eigen risico 

Milieubeheer. 
misartsen. 

De vervuiling van ons leefmilieu is zo onrustbarend gestegen 
nbineerde huisartsen- dat ze - tezamen met de woningnood en de bevolkingsgroei - de 

ergste bedreiging voor de leefbaarheid van ons land is geworden. 
or huisartsen; Het milieubeheer heeft dan ook (met woningbouw en bevolkings- 
te van de artsenop- politiek) de hoogste prioriteit. Het algemeen beginsel is de ver-

vuiler betaalt. 
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1. Bestrijding van lucht-, water en bodemverontreiniging 
- lucht: bevordering van aardgas als brandstof. Voor nieuwe 

SAM 

auto's voorschiften voor maximaal toelaatbare gehaltes aan 
schadelijke stoffen in uitlaatgassen. Heffing op zwavel in Dagelijks bestuw stookolie en op lood in benzine. 

- water: zuivering moet worden versneld door ,,verontreini- 
voorzitter: J. A. P. k gingsheffingen. Fosfaatheffing op wasmiddelen, 

Staakweg 11, Dir 
 - bodem: bescherming en herstel van natuurgebieden (militaire 

oefenterreinen!). Beperking van chemische bestrjdingsmid- vice-voorzitter: H. L. 
delen in de landbouw. Ringdijk 10, Nes 

2. Bestrijding van geluidshinder sekretaris politiek: J. 
Strenge normen voor auto's, vliegtuigen, bromfietsen. Geen Leeuweriklaan 8, 
vijfde baan op Schiphol. Betere constructie van vloeren en 

sekretaris OrganisatiE muren, betere woningindeling. 
Alkenoord 147, C 
overdag; 010-30 

TWEEDE KAMERFRACTIE D'66 
penningmeester:  J. G 

Praagplantsoen 1  

Mr. H. A. F. M. 0. van Mierlo, Herengracht 26, Amsterdam, coörd. Raads en Stal 
telefoon 020 - 24 1734 Oosteinderweg 2 

A. de Goede, Brederode 28, Leiderdorp, telefoon 01710-424 21 
publiciteit: W. H. Se[  

Drs. M. Dijkstra, Hazzeleger 22, Beetsterzwaag, tel. 05126-1606 Peuleyen 194, Wa 
Mej. Mr. A. M. Goudsmit, Nic. Ansljnstraat 95, Amsterdam, 

telefoon 020- 1953 13 werkgroepen: M. N.  

Drs.  E. C. Visser, v. Baerlestraat 63bv, Amsterdam, tel. 020 - 71 08 04 Merellaan 479 Mr 

Drs.  E. Nypels, Cederlaan 11, Rijswijk Z.H., telefoon 070 -9057 71 
tel. 070-81 40 11  

Mr.  M. J. J. A. Imkamp, Willemstraat 55, Den Haag, tel. 070-6055 60 lid: A. J. Meerburg, 
Woonboot ,,Askelr 
tel. 030-88 65 97 

LANDELIJKE POLITIEKE WERKGROEPEN 

In de volgende werkgroepen worden politieke vraagstukken be- 
studeerd: 

Bevolkingspolitiek Onderwijs en wetenschap De taakverdeling 
Buitenland Ruimtelijke ordening 
Cultuur, Recreatie en Justitie is als volgt: 

Maatschappelijk werk Soc.-Economische zaken 
Defensie 
Gezondheidsbescherming 

Staatsrecht 
Technologie regio Groningen: E. B 

Gezondheidszorg Verkeer en vervoer J. lsraëlsplein 5a, 

Jeugdbeleid Volkshuisvesting regio Friesland: H. v. 
Landbouw Breedstraat 40, Le 

De contact-adressen van de werkgroepen kunnen worden aange- regio Drente: Mevr. S 
vraagd bij het secretariaat. Watermolendijk 10, 

Deze werkgroepen zijn open voor iedereen, al dan niet lid van D'66. regio Overijssel: word 
12 
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cht 26, Amsterdam, 

Don 01710-424 21 
ag, tel. 05126-1606 
aat 95, Amsterdam, 

am, tel. 020- 71 0804 
elefoon 070 -905771 
ag, tel. 070-605560 

ROEPEN 

ke vraagstukken be- 

n wetenschap 
)rdening 

iische zaken 

vervoer  
sting  

.innen worden aange- 

dan niet lid van D'66. 

voorzitter: J. A. P. M. Beekmans, 
Staakweg 11, Dirksland, tel. 01877 - 1698 

vice-voorzitter: H. L. Verhaar, 
Ringdijk 10, Nes  aid  Amstel, tel. 02974-353 

sekretaris politiek: J. A. Nagtegaal, 
Leeuweriklaan 8, Rotterdam, tel. 010- 18 46 70 

sekretaris Organisatie: F. C. M. van Leeuwen, 
Alkenoord 147, Capelle a/d  Ijssel,  tel. 010-3337 63 
overdag; 010-302415 

penningmeester: J. Gerritsen, 
Praagplantsoen 119, Haarlem, tel. 023 -32 46 91 

coörd. Raads en Staten fraktie: R. E. v. d. Scheer-v. Essen, 
Oosteinderweg 234, Aalsmeer, tel. 02977-77 14 

publiciteit: W. H. Schouten, 
Peuleyen 194, Waddinxveen 

werkgroepen: M. N. J. A. M. v. d. Wildenberg, 
Merellaan 479, Maassluis, tel. 01899 - 7893 's avonds; 
tel. 070 -81 40 11 overdag 

lid: A. J. Meerburg, 
Woonboot ,,Askeladd" t/o Merwedekade 149, Utrecht, 
tel. 030-88 65 97 

De taakverdeling van de overige hoofdbestuurskden 

is as voegt: 

regio Groningen: E. Bruins (geen HB lid), 
J. lsraëlsplein 5a, Groningen, tel. 050-33502 

regio Friesland: H. v. d. Krieke (geen HB lid), 
Breedstraat 40, Leeuwarden, tol. 05100 - 2 85 38 

regio Drente: Mevr. S. Venema-Noordhoff, 
Watermolendijk 10, Eelde, tel. 05907 -25 58 

regio Overijssel: wordt nog iemand voor gezocht 
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regio Gelderland plus polders: J. Feenstra, 
Hofsingel 166, Arnhem, tel. 085-456971 privé; 
K.T.U. 085-61 4069 

regio Utrecht: A. Bloemhof, 
Laan van Vollenhove 2641, Zeist, tel. 03404-1 50 39 

regio Noord-Holland: G. B. van Dijk, 
Groot Heiligland 19, Haarlem, tel. 023-31 7898 

regio Zuid-Holland: H. Geelen, 
Sportlaan 299, Den Haag, tel. 070-68 01 74 
Mevr. J. Essers-Coenen, 
Officiersvliet 48, Zwijndrecht, tel. 01850-29006 

regio Zeeland: A. R. Spoor, 
Schuitenweg 3, Scheveningen, tel. 070 -33 71 68 

regio Noord-Brabant: A. J. Kalthoff, 
Vrijheidsstraat 22, Oosterhout, tel. 01620-4521 

regio Limburg: A. Palten, 
Pres. Kennedystraat 8, Amby bij Maastricht, tel. 04400-223 13 

2e sekretaris: P. Hijmans, 
v. Hilligaertstraat 20  IV,  Amsterdam, tel. 020-71 81 96 

campagne: J. D. Hoogendoorn, 
Joseph Haydnlaan 2, Apeldoorn, tel. 05760 -3 41 89 

lid: L. A. v. Montfoort, 
Maastrichtsestraat 55, Scheveningen, tel. 070 - 55 51 37 

14 

vastgesteld in de  li 

Leden, 

die een jaarinko 
per jaar; boven 
van f 60,— er 
f 100,— te  beta  
Een tweede gez 
Leden die in 19 
Leden die geen 
studenten, diens' 
Vanaf 16 jaar ka 

Aanhangers, 
betalen een bijdi 
registratie. Voor 
betaald te worde 
Aanhangers hebl 
didatenljsten van 
lichamen. 

Donateurs, 
zijn allen die  gee  
gen aan de geldt 

Betalingsmogeljkhed 
Postgiro : 13 
Bankrelatie : Bai 
Beide t.n.v. : Pol 

Ke 
te 

Mededelingenblad D 
D'66 geeft een 
overzichten van 
delingen van we, 
verslagen. 
Dit blad ontvange 
abonneren voor f 

Afdeling, waaronder i 

Sekretaris 

Adres 

Telefoon 



rivé; 

-1 50 39 

7898 

9006 

71 68 

4521 

t, tel. 04400-22313 

20-71 81 96 

-341 89 

070-5551 37 

DE CONTRIBUTIEREGELING, 

vastgesteld in de ledenvergadering van 19 en 20 december 1970: 

Leden, 
die een jaarinkomen hebben onder f 15.000,— betalen f 30,—
per jaar; boven f 15.000,—. wordt men verzocht een contributie 
van f 60,— en boven de f 25.000,— een contributie van 
f 100,— te betalen. 
Een tweede gezinslid betaalt de helft van deze bedragen. 
Leden die in 1971 lid worden betalen f 20,—. 
Leden die geen eigen inkomen hebben zoals b.v. scholieren, 
studenten, dienstplichtige militairen enz. betalen f 15,—. 
Vanaf 16 jaar kan men lid wonen van D'66. 

Aanhangers, 
betalen een bijdrage van f 10,— per jaar voor de kosten van 
registratie. Voor het eerste jaar dient dit bedrag bij aanmelding 
betaald te worden. 
Aanhangers hebben stemrecht bij de samenstelling van kan-
didatenlijsten van D'66 voor verkiezing van vertegenwoordigende 
lichamen. 

Donateurs, 
zijn  alien  die geen lid zijn van D'66 en jaarlijks vrijwillig bijdra-
gen aan de geldmiddelen van D'66. 

Betalingsmogelijkheden 
Postgiro 1304900 
Bankrelatie :  Banque  de Paris et des  Pays-Bas Amsterdam 
Beide t.n.v. : Politieke Partij Democraten '66 

Keizersgracht 576 
te Amsterdam. 

Mededelingenblad Democraat 
D'66 geeft een mededelingenblad ,,Democraat" uit, waarin 
overzichten van het werk van fractie- en hoofdbestuur, mede-
delingen van werkgroepen en afdelingen, congresstukken en 
verslagen. 
Dit blad ontvangen alle leden van D'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 15,— per jaar (voor betalingswijze zie boven). 

Afdeling, waaronder uw woonplaats ressorteert; 

Sekretaris........................................................................................................................................ 

Adres 

Telefoon 

15 



4.  

Aanmeldingsformulier voor geïnteresseerden in D'66, die 
meer willen zijn dan alleen maar sympatisant, en die het 
gevoel hebben, dat zij eigenlijk bij D'66 thuis horen. 

Naam................................................................................................................................... 

Voorletters................................................................................................................... 

Man/vrouw *) gehuwd/ongehuwd  *) 

Straat: .............................................................................................................................. 

Woonplaats..................................................................................................................... 

Telefoonnr. (+ kengetaD. ................. ..... .. ............ .... ........ ........ ...... ...... .....  ........ 

Geboortejaar.................................................................................................................. 

Gironummer................................................................................................................... 

geeft zich op als lid/aanhanger/donateur*)  a f per jaar 

wenst mee te werken in de landelijke werkgroep(en) *): 
(zie de lijst op pag. 12) 

wenst mee te werken in de gemeentelijke werkgroepen *) 

wenst mee te werken in gewestelijke of provinciale werk-
groepen *) 

Datum................................................................................................................................. 

handtekening: 

I 

*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Formulier zenden aan: 
D'66, landelijk sekretariaat, Keizersgracht 576, Amsterdam. 
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