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Liberalen op nieuwe wegen
VERKIEZINGSPROGRAM 1971-1975
VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

Razend snel verandert de wereld, veel sneller dan vroeger. Nieuws uit de hele wereld,
nieuwe gedachten bereiken ons direct. We moeten alles meteen verwerken, ons aanpassen aan
nieuwe situaties. Wie mee wil denken, moet actief zijn. Steeds opnieuw moet hij eigen stellingname en uitgangspunten kritisch bezien.
Dit doet zeker onze liberale partij, met dit
nieuwe programma.
De grootste problemen en felste uitdagingen
zijn:
- De mens, die er geen gat meer in ziet, de
veranderende maatschappij niet begrijpt en
vereenzaamt.
- Een wereld, waarin vrede, veiligheid en
voedsel voor ieder nog steeds onbereikbaar
schijnen.
- Een democratie, die nog niet werkt zoals
wij zouden wens en.
- Materiele zorgen: het gezond houden van
onze economie en echte welvaart voor allen.
Dit zijn de grote problemen. Onze antwoorden staan in een programma, waarin wij vooruit willen zien.
Uitgangspunt zal blijven het liberalisme,
dat de vrijheid van de mens centraal steJt.
AIleen wie vrij is kan zich werkelijk ontplooien en gelukkig zijn. Echte geestelijke
vrijheid vraagt materiele zekerheid, een dergelijke zekerheid vraagt sociale rechtvaardigheid.
Elkaar in materieel opzicht ruimte geven is
niet voldoende. we moeten olkaa~ ook geestelijk ruimte geven. Hiervoor i'e" ollmisbaar verdraagzaamheid, niet aIleen in depolitiek,
maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar,
met mensen soms, die anders wensen te leven
en te denken, Weg moeten de vooroordelen, weg
moet het etiketjes plakken, dat ieder gesprek
bij voorbaat doet mislukkene

Probleemstelling en uitgangspunt leiden tot
dit programma:

DE MENS IN EEN VERANDERENDE MAATSCHAPPIJ

De maatschappij is steeds ondoorzichtiger
geworden. De oorzaak? Oplossingen van vele
problemen vragen specialistische kennis en de
overheid moet zich met steeds meer bemoeien.
Resultaat: geen sterveling overziet het meer,
men voelt zich steeds meer van de maatschappij, van elkaar, van de overheid vervreemd.
De oplossing: inf'ormatie, veel meer inf'ormatie dan thans, openbaarheid waar mogelijk, de
burger het hoe en waarom uitleggen, hem weer
het gevoel geven erbij te horen door hem erbij te betrekkeno
De techniek, in de eerste helf't van deze
eeuw als weldoener oillhelsd, bedreigt nu ons
leven. We moeten die techniek weer beheersen.
Milieuvervuiling - en dan bedoelen we de vervuiling van land, lucht en water, maar ook
het vierder'vuilll, lawnai - de stervende natuur zijn een te hoge prijs voor technische
vooruitgang. Wij moeten het evenwicht hervinden, dat \Vil zeggen wij allen, niet aIleen
de overheid of' de industrie, ook wijzelf', de
individuele vervuilers.
De nieuwe mens moet om de enorme taken nan
te kunnen beter ondeTIvijs krijgen. Een kwart
eeuw sinds de oorlog werkten we nan onze welvaart, mn'3.r het is de la'Jart eeuw van de gemiste kansen v~~r het ondeTIvijs. Ret ~lan van
de jaren nn de bevrijding hebben we te eenzijdig voor onze materiele welvaart gebruikt.
Dat wreekt zich nu.
De nieuwe mens is vaak een eenzaam mens;
welvaartskinderen vergeten te gemakkelijk de
oudere vereenzaamde man of vrouw. Dit vraagt
solidariteit. Deze solidariteit kon niet alleen via de overheid lopen, maar moet ook
Van individuen komen. Wie daartoe in de gelegenheid is, mag gerust een stuk vrije
tijd in dienst van de medemens stellen. Een
politieke partij van deze tijd, on zeker
een liberale partij, moet tot zoln solidariteit inspireren.
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II

NEDERLAND IN DE WERElD

Solidariteit houdt niet op bij de grenzen
van een land. V~~r eon eng nationnlisme is
geen plants meer. Moderne buitenlandse politiok betekent allereerst overleg. Zonder dit
overleg komt men buiten de hoofdstroom van
de internationale semenleving terecht.
Buitenlandse politiek is niet meor een bezigheid voor een uitverkoren gespecieliseerde groep, niet meer een zaak, die voor
de gewone burger ongrijpbaar en onbegrijpelijk is. Moderne buitenlandse politiek is
het internationaal vorm geven aan de inzichten, die v~~r onzo toekomst van het
grootste belang zijn. Soms is dat moeilijk
en ingewikkeld, maar steeds is het een zank,
die iedereen aangaat. Ieders mening is een
f'actor, wnarmee eon democratische regering
rekening houdt.

III

BURGER EN OVERHEID

De democratie zelf meer inhoud geven,
verlevendigen en levend houden is de voornaamste opdracht. Dit vraagt enerzijds: de
democratie verdedigen tegen de invloeclen
Van bureaucratie en technocratie, en anderzijds: de democratie verdedigen tegen diegenen, die Van haar een karikatuur willen
maken en zo, desnoods met intimidatie en geweld, een dictatuur van een minderhoid willen vestigen.
Rechten en vrijheden moeten niet alleen
door de overheid verzekerd worden, maar ook
door iedere burger of groep van burgers.
Dit vraagt respect voor elkaars mening en
het respecteren Van de democratische spelregels.
De overheid zelf moet zich zo gedragen dat
vooral haar dienende functie in hBt belang
van de burgers duidelijk blijkt. Dan zal die
overheid ook niet meer 81s een bedreiging
worden ervaren.
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IV

ONZE HUISHOUDING

Onze samenleving vormt als bet ware een
buisbouding, waarin we allen tezamen lasten
dragen n"lar draagkraebt. Ons doel is: samen

gemeenschappelijke voorzieningen tot stnnd
brengen voor ons en onze kinderen.
Stoeds weerkorend dilemma voor iedere regering is: de burger verlangt onerzijd8
- teroeht - een stuk 80ei21e zekerbeid en
goede voorzieningen en anderzijds - evenzeer
tereeht - de besehikking over een redelijk
en liafst groeiend deal Van zijn inkomen.
Plicht voor de regoring is: de zorg voor
een zo groot mogelijke waardevastheid Van het
geld. Dit is geen louter finaneielo, maar ook
een socialo taak, ter beseherming Van zwakke
groepen.
De kouze zal altijd moeilijk zijn. Voorop
staat dat de keuze stoeds een bewuste moet
zijn. Dit vereist informatie voor de burger.
Hij moet woten dat niet alles tegelijk kan,
hij beeft er reebt op te boren wat er mogelijk is en wat niet, waarom het une eerder
wordt gedaan dan het andere.
Demoeratie is aIleen mogelijk als de burger over feitenkennis besebikt.
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I DE MENS IN EEN VERANDERENDE MAATSCHAPPIJ
1. Weivaart en welzijn.

a e Uitgru:gspunt is: Welvaart en welzijn ziJn
onverbrekelijk met elkaar verbonden, want zonder welzijn heeft welvaaIG nauwelijks betekenis
en zonder welvaart is welzijn nauwelijks mogelijk.
Welzijn is het beste te omsehrijven als:
datgene wat het leven waardevol en goed
maakt. Het; is das ten dele een persoonlijke zaak omdat nio'(; iedereen dezelfde
eisen aan het levGi'l stelt;.
De bestaande spanning in het kraehtenveld
van welzijn voor allen en persoonlijke
vrijheid zal onherroepelijk toenemen omdat welzijn voor allen aIleen bereikt kan
worden met beperking van sommige individuele vrijhedeno
Men zal moeten goan beg:rijpen dat hoewel
we leven in een tijd van grote geestelijke vrijheid, de materiele vrijheid
aan grotere beperkingen toe is. Daarom
is nodig:
b. Erkenning van de noodzaak dat de overheid regelend optreedt voor ons aller welzijn op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer, ten behoeve
waarvan een deel van de groei van de welvaart moet worden besteed.
Ten onrechte worden welvaart en welzijn
dikwijls als elkaars tegenstellingen gezien. Te weinig beseft men dan dat de
grate welzijnsproblemen, die ons land
nag kent, moeilijk opgelost kunnen worden zonder gebruik te maken van de middelen die verkregon worden dank zij een
sti j gende weI vB,art;. Er zal dus een constante afweging van bela~gen moeten
plaatsvinden~ waarbij dnt van het welzijn meer g~wicht moet krijg~A dan in
het verI eden georuikelijk ~as,
2. Milieubeheer.

a. Een krnchtig beleid van de overheid onder erkenning van de plieht van iedere burger ook pe:rsoonlijk "be strijden tegen alle
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vormen van miliet:.7orcntrciniging, zoals de
'ing V2.n bodem~. lucht en water,
de geluidshindor en de bedreiging van de
levenskansen van de natuur.

verontrein~

Uitvoering van de volgende taken:
18. Bevordering van een mentaliteitsverandering van de jeugd, maar ook van de
volwassenen 1 door goede voorlichting en
opvoeding, en door "hygiene van het
milieu" op te nemen als verplicht onderdeel in de leerprogrammais Van de hoogste
klassen van het basisondenvijs en van een
aantal klassen van het voortgezet onderwijs.
In ieder geval hoort dit onderwerp
thuis in het vak maatsc~appijleer;
het ware nog beter het in aIle ervoor in aanmerking komende vakken te
incorporeren, zoals in aardrijkskunde, economie, bic~ogi9 Coda
2e .. Instelling van klo.C'.htc::.~cn informatiebureaus o W,,,o.r eli t ni()-G Goschiedt
dient het bestaande ambtelijke apparaat deze
taken te verrichten.
3e. Wettelijke vaststelling van wetenschappelijk bepaalde grenswaarden voor aIle vormen
van milieuverontreiniging en geluidshindere Op
overschrijding van deze brenswaarden dianen
strenge saneties te staan; daartoe dient een
doeltreffende controle te worden uitgeoefend.
4e. Ret door de overheid geven van hoge prioriteit aan wetenschappalijk onderzoek van de
mogelijkheid om afvc~lstoffen geschikt te maken
voor wederopneming i'J. he'c consumptiepakket.
5e. Aanvaarding van het principe dat de aanpak van de bestrijding van de milieuverontreiniging bij de eerste oorzaak m~et beginnen.
Erkenning dat de kosten van de maatregelen
tegen milieuvervuiling in beginsel door de
veroorzakers mooten worden gedragen. Ten aanzien van de industria wordt aanvaard dat doorberekening van deze kosten mag plaatsvinden
in de kosten van de produkten als normaal onderdeel van de produktieprijs.
Hierbij dient echter weI gelet te worden op
onze concurrentiepositie ten aanzien van soortgelijke bedrijven in het buitenland.
Uitsluitend ter voorkoming van internationale
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concurrentievervalsing en ter handhaving van
de werkgelegenheid in bedrijven, die in hun
voortbestaan worden bed:'eigd, moet de overheid
tijdelijk steun kunnen verlenen.
6e. streven naar een nauwe samenwerking in het
bijzonder met de nabuurlanden en verder op
Europees en wereldwijd niv~au.
7e. Gezien het uitzonderlijk belang van de
zaken van milieubeheer is het noodzakelijk
dat de departemen+ale organisatie zodanig is
dat di t belang voly'!aardig wordt behartigd.
Deze maatregc>len moeten hoge priori tei t
krijgen bij het toekomstige kabinetsbeleid o Vooral in ds dichter bewoonde delen van ons land l:rijgen velen in toenemende ID2.to een gevoel van onvrede, omdat
zij zich belemmE::rd voelen in hun persoonlijk welzijno Zo is do leuze ontstaan
dat er met de welvaart van de laatste
25 jaar nauwelijks iets is gewonnen. Dit
is wellicht een te eenzijdige visie,
maar we mogen niet; vergeten dat biologen al waarschuw8D
dat; het voor de
leefbaarheic!_ esse:1.tiele evenwicht reeds
ernstig is verstoord cn dat, indien er
geen alternatieven komen voor stoffen
die onverteerbaar zijn in de natuurlijke
kringloop ons leefmilieu een totale vergiftiging tegemoet gaat
Ret is duidelijk dat niet alleen de
overheid~ maar ook iedere burger hiervan doordrongen moet zijn. De mentaliteit van ons allen zal moeten veranderen; we moeten ons werkelijk gezamenlijk
verantwoordelijk voelen o
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3. Ruimtelijke ordening.

a. De beschikbare ruimte in ons land moet zodanig worden verdeeld dat een ieder onder zo
gunstig mogelijke omstandigheden kan
werken,
,wonen,
zich verplaats6n,
zich ontspannenEen omvangrijke taak voor de overheid:
1e. Voortdurende afweging van algemene en
bijzondere belangen zal moeten leiden tot een
aanvaardbaar geheel.
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2e~ Bij schade aan individuele belangen, die
redelijkerwijs niet ten laste van de betrok-"
ken individu behoort te blijven, moet een
rechtvaardige schadeloosstelling worden toe~",
gekend.
3e. In de planning moet rekening worden gehouden
met de vestiging van nieuwe industrieen en woon=
wijken, alsook met de instandhouding en aanleg
van fraaie landschappen en natuurgebieden voor
de juist in deze tijd volstrekt onmisbare re~
creatie. Vooral in de grote steden moet bij
zondere aandacht worden besteed aan de individuele recrrJatie, bijv. door de c))JJJ.leg van
volkstuinen.
4-e. Ook di t beleid moet met de buurlanden wor,den gecoordineerd.
5e. Ten aanzien van de plannen op gemeentelijk~
regionaal en provinciaal gebied~ alsook die
betreffende de aanleg van rijkswegen c.q. werkken moeten wettelijke regels worden gesteld
voor openbaarmaking ~n een zo vroeg mogelijk
stadium en met ruime motivering, zo mogelijk
met alternatieven.
De wet op de Ruimtelijke Ordening dient zodanig
te worden gewijzigd dat de burger ruime moge~
lijkheden heeft van tijdige inspraak en van
beroep indien belangen g8schaad worden.
Infornntiebureaus dienen ingesteld te worden
waar voorlichting over plannen en over de
consequenties van die plannen gegeven wordt
en waar de burger die in zijn belangen ge~
schaad wordt voorlichting kan krijgen over
de wettelijke mogelijkheden tot schadeloos~
stelling.
6e. Met inachtneming van de rechtszekerheid
der betrokkenen dient een slagvaardig beleid
op het gebied van de ruimtelijke ordening
gevoerd to worden.
7e. Het regeringsbeleid moet gericht zijn op
voorkoming van een nog grotere bevolkj_ngs~
druk in het westen des lands. Daartoe moet
een actieve stimulering,spolitiek worden ge~
voerd met name ten aanzien van de ontwik-~,
keling van de geplande indusi::;riekernen in
de s-i::;imulerings-- en herstructureringsgebie~
den.
8e. Ter bevord8ring van de leefbaarheid in
de randstad dient het groene hart tussen
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de steden in dit gebied zo welnlg mogelijk
aangetast te worden door een steeds verder-gaande bebouwing.
ge. Indien industrievestiging wordt overwogen behoren de bijkomende maatschappelijke kosten zo goed mogelijk te worden
geschat en op overzichtelijke wijze te
worden gepresenteerd aan de besluitvormende politieke instanties. Deze moeten bij
hun besluitvorming aan bedoelde kosten
een groot gewicht toekennen.
10e. Geruime tijd voordat industrieen en
woningen worden gebouwd m~eten ~ondom de
daarvoor bestemde gebieden groenstroken
worden aangelegd.
4. Volksgezondheid.
a~ Volksgezondheid is een integrerend onderdeel
van het totale welzijnsbeleid. Hierbij zijn
essentieel:
1e. De zekerheid voor de burgers, dat zij voor
hun lichamelijk en geestelijk welzijn op verzorging kunnen rekenen enerzijds,
2e. het - voor zover mogelijk - dragen van
eigen risico's anderzijds.
3e. Een volledige ontplooiing van allen die
de gezondheidszorg als taak hebben.
4e. Afwijzing van nationalisatie van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie.
Ook de gezondheidsvoorzieningen komen het
beste tot hun recht indien zij zoveel mogelijk door de maatschappij zelf worden
verzorgd, met de inzet van particuliere
organisaties en van vrije medewerkerse
Nationalisatie van de gezondheidszorg
leidt, naar de ervaring in Engeland heeft
geleerd, tot aantasting van de vrijheid
van beroepsuitoefening, verambtelijking
van het systeem en afhankelijkheid van de
rijksbegroting voor het verkrijgen van
financiele middelen. Research ~b de farmaceutische industrie door verschillende
ondernemingen werpt veel betere resultaten af dan research door een genationaliseerde geneesmiddelenindustrie.
be Hiervan uitgaande zijn er voor de overheid specifieke taken, waarbij zij soms
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regelend, soms slechts begeleidend zal optreden:
1e. Het bevorderen van nauwere samenwerking
tussen ziekenhuizen en verpleeginrichtingen
onderling alsmede tussen deze inrichtingen en
instellingen hierbuiten zoals instellingen
voor revalidatie en nazorg en zoals kruisverenigingen.
2e. Het bevorderen van efficiency in het ziekenhuis- en verpleegtehuiswezen.
Naarmate de kosten van verpleging in inrichtingen steeds meer worden gefinancierd
uit publieke heffingen, en de premielast
een steeds groter beslag op het inkomen
legt, dienen de beheerders der inrichtingen
zich maximale inspanningen te getroosten
om de efficiency te bevorderen en verspil~
ling te voorkomen, teneinde de gezondheidszorg betaalbaar te houden.
De overheid dient de research op dit gebied te stimuleren en zo nodig corrigerend
op te treden.
Naast de erkenningsregeling van verpleegtehuizen ingevolge de AWBZ, dient verder
gemeentelijk of provinciaal toezicht bevorderd te worden op de niet-erkende tehuizen, met name ten aanzien van de medische
en sociale begeleiding.
Betere coordinatie van het opnamebeleid in
verpleeg- en verzorgingstehuizen is gewenst.
3e. Concentratie in het ziekenfondswezen.
4e. Invoering van een beperkt eigen risico
bij ziekenfonds- en ziekengeldverzekeringen.•
5e. Uitbreiding van de gezondheidsvoorlichting en de preventieve gezondheidszorg onder
meer met behulp van de kruisverenigingen.
6e. Meer aandacht voor psychische stoornissen, onderzoek naar factoren di~ de psychische gezondheid van ons yolk beinvloeden.
Bij het publiek zal door ruime voorlichting een mentaliteitsverandering moeten
komen t.a.v. geestelijk lijden. Zolang
iemand die geestelijke stoornissen heeft
door zijn omgeving niet als een zieke
wordt beschouwd zal men er uit schaamte
pas te laat to~ komen medische hulp
voor deze patienten in te roepen.
10

Co Erkenning van het recht van gehuwden en
ongehuwden op het desgewenst verkrijgen van
elke medische ingreep door daartoe bevoegden, gericht op het voorkomen en/of onderbreken van zwangerschap.
De V.V.D. stelt zich op het standpunt dat
de al dan niet toelaatbaarheid van abortus en/of sterilisatie door een ieder
persoonlijk beantwoord zal moeten worden
en dat aan die beantwoording veelal religieuze, levensbeschouwelijke en/of ethische
motieven ten grondslag liggen waarover een
algemene politieke partij of de overheid
zich niet behoren uit te laten. Bovenstaande stelling wil respecteren het oordeel zowel van degenen die voor zichzelf
abortus en/of storilisatie onder de voor
hen g~ldende omstandigheden toelaatbaar
achten als van degenen die deze ingrepen
ontoelaatbaar achten.
De overheid dient zich te onthouden van
een algemeen geldend verbod. De erkenning van het recht op een eigen overtuiging en beslissing houdt echter niet in
een plicht voor de arts om een dergelijke
ingreep te adviseren of te verrichten.
Ook de arts is bevoegd een dergelijke ingreep op grond van andere dan medische
motieven te weigeren.

5. Bevolkingspolitiek.

a. De verantwoorJelijkheid voor de grootte
van het gezin berust bij de ouders.
b. De overheid heeft op dit terrein een
beperk~maax toch belangrijke taak. Deze
bestaat uit:
1e. Het geven van voorlichting of/en het
subsidieren van instellingen die voorlichting
geven over de mogelijkheden van gcboortenregeling;
" ,c
2e. Instelling van een onderzoeK naar de
factoren, die de gezinsgrootte belnvloeden.
Gezien de enorme omvang van de problemen
waarvoor de bevolkingsgroei one land in
de toekomst zal plaatsen is qet verantwoord de overheid een begeleidende taak
te geven. Er zal van de zijde van de
11

overheid duidelijk gemaakt moeten worden welk verband er bestaat tussen de
leefbaarheid van ons land in de toekomst
en de grootte van de gezinnen thans~
c& Schrapping van de bevoegdheid van de
gemeenten am beperkend op te treden bij de
verkrijgbaarstelling van voorbehoedmiddelen e
Aan deze middelen moeten van overheidswege kwaliteitseisen worden gesteld.
Omdat een groot aantal gemeenten de verkoop
van condooms buiten besloten ruimten door
middel van automaten heeft verboden, zal
een nieuwe wetswijziging onvermijdelijk
zijn om een voldoende verkrijgbaarheid van
deze middelen te garanderen.
de Een geleidelijke beperking van de kinderbijslag o
6. Cultuur.

a. Een tijd waarin de techniek een steeds grotere rol gaat spelen eist het voeren van een
cultuurbeleid dat duidelijk is voor de burgers.
Techniek en toegenomen welvaart kunnen het
gevaar opleveren van een verschraling en
vermaterialisering van de samenleving tenzij men beide ten goede aanwendt: de techniek voor nieuwe vormen en betere communicatie; d.e toegenomen welvaart voor grotere
ontplooiingsmogelijkheden van de individuele burger.
b. De creativiteit moet worden ontplooid, te
beginnen bij de jeugd, waarbij het van groot
belang is bij de allerjongsten aan te vangen.
Dit kan onder meer bevorderd worden op de
volgende manieren:
1e. Bij kleuter- en basisonderwijs de juist
dan aanwezige grote creati-eve mogelijkb.eden
gebruiken.
2e. Bij het voortgezet onderwijs meer aandacht besteden aan expressievakken.
3e. Jeugdfestivals in aIle delen van het land
stimuleren als een belangrijk onderdeel van
de kunstzinnige vorming.
4e. Meer dan al gebeurt kunstenaars betrekken bij het onderwijs en de kunstzinnige
vorming.
12

Met de inbedding van de kunst in de maatschappij moet reeds bij het begin van de
opvoeding begonnen worden. Expressievakken behoren tot de belangrijkste en doel~
treffendste opvoedingsmiddelen~ Toneel"~
spelen bijv. eist Gen zich grondig ver~
diepen in een tekst~ discipline in bewegen, een zich inleven in andere mensen en
situaties. Dit is een vorm van onderwijs
waarmee vermoedelijk meer bereikt. kan wor-den dan met het traditionele onderwijs. Op
verschillende Engelse secondaryschoois is
het reeds een normaal leervak; toneelspe~
lers der grote gezelschappen treden hierbij
als leraren OPe
c. Iedere burger moet zo veel mogelijk bij de
kunst worden betrokken op de volgende wijze:
1e. Beeldende kunstenaars betrekken bij de
artistieke verfraaiing van nieuwbouwwijken en
van reeds bestaande wijken teneinde de leef~
baarheid te bevorderen.
2e. De hele bevolking deel laten hebben aan het
kunstleven. Behalve jeugdpaspoorten ook bejaardenpaspoorten invoerenc De drempelvrees voor het
theater, de concertzaal en het museum verminde~
ren door een nog bet'are informatie 0 a a o via
radio en televisie.
3e. De kunstbeoefening door amateurs stimuleren behalve door de reeds bestaande subsidie~
regeling ook door het ter beschikking stellen
van lokaalruimteno
d. De kunstenaar een zodanig klimaat voor
leven en werken verschaffen dat een optimale
ontplooiing mogelijk is zonder dat de over·heid ooit zelf een cultuurpatroon oplegt.
Streven naar v«rvanging van de contraprestatie door reele inschakeling.
Wij juichen de ontwikkeling bij de grote
symfonieorkesten toe, waarbij de rechtspositie van de uitvoerende kunstenaar
is verbeterd en hem inspra~~ ..en medezeggenschap is verleend.
e G Er op toezien dat zoveel mogelijk de
kostprijs voor activiteiten wordt betaald
en waar dit niet mogelijk is een doelgericht subsidiebeleid voeren o
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f. Een gelntegreerd cultuurbeleid voeren waarin
voor actief en passief kunstbeleven plaats is
en dat recht doet aan ve~scheidenheid. Dat betekent: het beleid voortdurend aanpassen aan
veranderende situaties o
Iedere starheid is uit den boze.
Het kunstenaarsverzet heeft in dit heIe proces een duidelijke functie, maar
de kunstenaars dienen zich weI to realj~seren dat de ov;rheid niet aIleen de
hoedster is van hun belangen, maar ook
van de belangen van hen die zich in de
bestaande cultuurvormen thuis voelGn en
niet protesteren.
AIleen de grootste wederzijdse verdraagzaamheid kan tot een goode synthese leiden,
g. Voor behoud en heratel van onze monumenten (daaronder begrepen natuurmonumenten)
een zodanige materiele en technische steun
verlenen door de overheid dat de eigenaar
niet onevenredig zwaar wordt belast doordat zijn bezit tot monument worclt of is
verklaard.
In onze steeds grotr)re en monotone steenwoestijn zal extr~ zorg besteed moeten
worden aan het behcud Vein waardevolle
historische dorps- en stadsgezichten. Om
de burgt;rs een idee te geven van wat er
te doen is, zou een overzichtelijke inventarisatie nodig zijn. Hierbij zou
niet vergeten moeten worden het onderhoud van reeds gerestaureerde monumenten omdat zij anders sneller aan een
nieuwe totale restauratie toe zijn dan
bij een geregeld onderhoud.
h. Radio en televisie zien als een samenhangend communicatiemedium dat tevens een
belangrijke culturele functie vcrvult.
i. Herziening van de omroepwet.
De huidige wet hinkt op twe':) gedac::cten,
n.l. enerzijds op de noodzaak van verenigingen, anderzij0s op de gemeenschappelijkheid van de NOS.
Deze tweeslachtigheid geeft voortdurend
aanleiding tot kortsluitingen en komt
het onder h. bepleite cultuurbeleid niet
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ten goede. Daarom blijft een B.B.C.-structuur verkieslijk.
j. Zodra een derde t.v.-net mogelijk is, dit
geheel bestemmen voor educatieve en instructieve doeleinden verzorgd door onderwijsmensen
in samenwerking met omroeptechnici.
Nog nooi t lwbben zovtoel mensen behoefte gehad aan her- en bijscholing: ~owel de mens,
wiens kennis verouderde, als degeen die omhoog is gekomen op de maatschappelijke ladder, als de vrouw, die haar vak weer wil opnemen, bijv. als haar kinderen groot zijn,
of een nieuw yak wil leren. Zij allen zijn
gediend met een "Televisie-universiteit".
k. Bestaande onderwijsinstellingen , gebouwen
en -faciliteiten beschikbaar stellen om de
gedachte van de lIt3ducation permanente" ten
uitvoer te kunnen brengen. Op deze wijze kunnen speciale lessen en cursussen v~~r na-,bij-,
en omscholing ook 's avonds worden gegeven.
1. Krachtige bevordering van de totstandkoming
regionale radio- en televisiestations met
inschakeling van de regionale pers voor de organisatie en exploitatie.
m. Het waarborgen van de vrijheid en onafhankelijkheid van de pers.
Het gevaar van subsidies aan een deel van de
pers bestaat in een vervalsing van de concurrentieverhouding en hevoordeling van bepaalde
stromingen door de overheid.
n. Het bevordE,ren van de verbreiding van de
Nederlandse cultuur in het buitenland.
Bekendheid met de cultuur van een land vergemakkelijkt alle contacten op elk niveau
en over elk ondtorwerp.
v~~

7. Onderwijs.

a. Het essentiele doe I van het,_',onderwijs is het
scheppen van die voorwaarden, waardoor een ieder
kan komen tot optimale ontplooiing van zijn specifieke capaci tei ten en beg,lafdheden in een
zich steeds verder ontwikkelende samenleving. De
kern van het onderwijs is: de ontwikkeling van al
die eigenschappen, welke de individuele mens in
staat stellen zich een zinvolle plaats te ver15

werven in de samenleving .. Hiertoe dient een onderwijspolitiek op middenlange en lange tsrmijn
tot stand te worden gebrachto Voorts moeten er
extra mogelijkheden worden geschapen opdat alle
hoog begaafde leerlingen in staat worden gesteld te werken op het hun toekomende niveau
en in het hun passende tempo.
Het opdelen van de onderwij sstructuux' in
vastst88DCB onderwij ssystemen is eerder een
belemmering voor deze ontplooiing dan een
stimulans. De oplossing zal dan ook gezocht moeten worden in vloeiende onderwijsvormen door een doorbr8king van het klassikale stelsel met jaarklassen.
b. Een grondige resea:cch en een fundament eel
doelstellingenonderzoek moeten lei den tot een
samenhangende structuur van het gehele onderwijs, waarbij het beginsel der gelijk'waardige
kansen g'Jrealiseerd kan worden.
RULme mogeliJkheden tot experiment en o.a.
met vormen van diff,C!rentiatie en indi vidualisering, moeten worden gegeven. Hierbij
dient weI het te snel invoeren van incidentele ingrijpende veranderingen en het
aanvaarden van deeloplossingen voorkomen
te worden. Overwogen moet worden de instelling van een nationale instantie,
welke zich bezighoudt met de hierboven
vermelde aspecten. Ook zal men moeten
komen tot een betere coordinatie van de
vele leermiddelen.
c. Als onderdeel van de research moet de uitvoering van experimenten worden bevorderd.
De reeds in uitvoering zijnde experimenten
dienen beter gecoordineerd te worden.
Deze experimenten dien8n te worden ve~
richt door of onder toezicht van wet enschappelijke instit~ten en pedagogische
centra, Bij deze coordiDatie heeft de
Inspectie een belangrtjke taak. lij kan
stimulerend en begeleidend optreden.
d. Met eerbiediging van ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing en onder volledige
erkenning van de vrije schoolkeuze der ouders,
moet op de bres worden gestaan voor de belangen van het openbaar onderwijs.
16

In een groot aantal gemeenten in ons land
is geen openbaar kleuter-, basis- of voortgezet onderwijs aanwezig. Vele ouders zijn
derhalve genoodzaakt hun kind naar een
bijzondere school te zenden. Het is de
plicht van ieder gemeentebestuur om als
bestuur van de openbarre school, deze school
de plaats te geven waarop zij recht heeft,
ook in gebieden waar zij als school van
een minderheid van de bevolking fungeert.
e. Het wordt een steeds dringender zaak na
te gaan of door de overheid uitgetrokken gelden voor het onderwijs zo efficient mogelijk
bosteedwordeno Noodzakelijk wordt het om
voortdurend de onderwijsuitgaven op hun
reele betekenis te toetsen en jaarlijks een
prioriteitenschema op te s-';ellen.
Aangezien het onderwijs, zowel individueel als maatschappeIijk, een uiterst belangrijk goed is, is het gerechtvaardigd
en noodzakelijk, dat een belangrijk deel
van de algemene middelen voor het onderwijs wordt bestemd. Gezien evenwel de
enorme groei van de onderwijsuitgaven
enerzijdc crt van de vele wensen in het
onderwijs and~~zjjds, zal men in toenemende mate gedwongen worden tot het onderscheid maken tussen zeer noodzakelijke
en minder noodzakelijke uitgaven.
fe Een fundamentel~ aanpak en vernieuwing
van het onderwijs is alleen mogelijk als de
opleiding en bijscholing van het gehele
onderwijzend personeel een zeer hoge prioriteit verkrijgt. AIle aspecten van de invoering van een functioneel lseftijdsontslag
dienen bestudeerd te worden, opdat de invoering t.oov, andere onderwijsprioriteiten
kan worden overwogen o
De opleidingen moeten alle gelegenheid
krljgen tot het toepassen van de moderne didactische methoden,--en'opvattingen, o.mD het werken met allerlei audiovisuele middelen,
g. De totstendkoming van ouder- of schoolraden voor alle schooltypen moet worden
bevorderd.
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Ret gevaar bestaat meer dan ooit, dat
in een periodo van onderwijsvernieuwing de ouders vervreemd raken van de
onderwijswereld? terwijl juist in deze
peri ode de betrokkenheid van de ouders gewenst is. Het is daarom onjuist
dat aan de schoolraden voor het voortgezet onderwijs minder bevoegdheden
worden toegekend dan aan de schoolraden bij het basisonderwijs.
h. Leerlingen en studente~ zullen, al naar
gelang van hun leeftijdsgroep, een zekere
vorm van inspraak moeten verkrijgen. Riertoe moet ook de totstandkoming van schoolparlementen, bestaande uit leerlingen van
alle klassen van het voortgezet onderwijs
worden gestimuleerd o
i. Ben verlaging van de leerlingenschaal voor
kleuter- en basisonderwijs dient, zodra er
een voldoende aanbod van onderwijzers is, te
worden gerealiseerd.
Ondertussen zal die scholen, waar de leerlingenschaal door bepaalde omstandigheden
het hoogst is, gelegenheid gegeven moeten
worden in ruimte mate boventallige onderwijzers aan te stellen. Zolang er nog een
tekort is aan onderwijzers dient een glijdende leerlingenschaalverlaging te worden
toogepast in die zin, dat deze het eerst
wordt uitgevoerd in die gebieden waar de
behoefte aan extra begeleiding het kleinst
is.
j. Roge prioriteit moet worden gegeven aan
herziening V8_n het kleuteronderwij s, zodat
en intellect en creativiteit vroeger tot
ontplooiing kunnen komen, Verlaging van de
toelatingsleeftijd tot de kleuterschool
van 4 tot 3 j aar en verlaging van de minimum
toelatingsleeftijd voor het basisonderwijs
tot 5 jaar. Ret kleuter- en basisonderwijs
zal zodanig herzien mooten worden, dat ze
samen een eenheid vormen waardoor er een
voortgaande ontwikkeling van het kind
kan plaatsvin~en.
Geblokon is, dat de achtergebleven
woordkennis en de gehele geringere ontwikkeling van kinderen uit minder be18

voorrechte milieus later uitgroeien
tot een niet meer in te halen achterstand. De kleuterleeftijd is de meest
geschikte peri ode voor de oplossing
van dit probleem. Juist in die leeftijd kan de achterstand het best worden ingehaald, gezien de grote ontvankelijkheid van het kind op die
leeftijdc
k. Eveneens dien-c hoge prioriteit aan de
ontplooiing van he.:; basisonderwij s te
worden gegeven, waarbij iedere leerling,
zowel de intellectueel begaafde als de
zwak begaafde, werkend in groepsverband,
toch als indi vi_du de aandacht verkrij gt,
welke hij verdient.
Nu het basisonderwijs geen eindonderwijs meer is, is het een dwingende
eis, dat de leerling zich op de
basisschool als voorbereiding voor
de diverse takken van het vervolgonderwijs ten volle kan ontplooien.
1. Onderricht in milieubeheer dient als
verplicht onderdeel opgenomen te worden
in de leerprogramma's van de hoogste klassen van het basisonderwijs en van een aantal klassen van het voortgezet onderwijs.
Dit onderwerp hoort in ieder geval
thuis in het yak maatschappijleer; het
ware nog beter het in alle ervoor in
aanmerking komende vakken te incorporeren, zoals in aardriukskunde, economie, biologie e.d.
m. Meer aandacht moet worden gegeven aan
expressievakken en de lichamelijke oefening
bij het onderwijs; daarbij is het gewenst dat
het openlucht-sportterrein evenveel aandacht
krijgt als het droge en het "natte" gymnastieklokaal.
Naast de bouw van voldoende-"g;fmnastieklokal6n en lokalen voor de handvaa~digheidsvak
ken en de musische vorming is het dringend
noodzakelijk dat de opleiding op de pedagogische akademies van onderwijzers voor
deze vakken meer aandacht krijgt.
Ret huidige drukke verkeer maakt het nood19

zakelijk dat reeds op jeugdige leeftijd
onderwijs wordt ontvangen in de verkeersregels.
n. Aan kinderen uit minder bevoorrechte opvoedingsmilieus moeten extra faciliteiten worden
verstrekt ..
Deze faciliteiten kunnen o.a. bestaan uit
grotere toewijzing van leermiddelen, speciale ontwikkelingsprogramma's, eventueel
een extra verlaging van de leerlingenschaal.
o. De totstandkoming van schooladviesdiensten
moet worden bevorderd.
Aan de begeleiding van de leerlingen zullen steeds hogere eisen worden gesteld,
naarmate de keuzevrijheid binnen het onderwijs en de eisen die de maatschappij
stelt hoger en minder doorzichtig worden.
Het is van belang dat de begeleiding
wordt ingepast in het totaal van de onderwijsvoorzieningen en zijn vormgeving
niet krijgt vanuit de sfeer van het
maatschappelijk werk.
p. Het vormingsrecht dat op de leerplicht
aansluit moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, terwijl er een wezenlijke inhoud aan
wordt gegeven.Deze vorming zal mede sterk
maatschappelijk gericht moeten zijn.
q. Beroepsonderwijs in bedrijfs (taks) verband moet worden gestimuleerd. Het beroepsonderwijs moet zo zijn opgezet dat het met
de snel wisselende technologische ontwikkelingen kan meegaan o Dit vergt een voortdurend contact tussen deze vormen van onderwijs en het bedrijfsleven.
Tot de ontplooiing van de capaciteiten
der werkcnde jongeren en de vergroting
hunner maatschappelijke weerbaarheid
levert deze vorm van onderwijs waardevolle bijdragen.
r. Daar de onderwijstechnologie, waaronder
de audio-visuele middelen. een steeds belangrijkere functie gaat ~ervullen in het
leerproces, is het wenselijk dat de overheid de oprichting van onderzoeks- en
voorlichtingscentra op dit gebied stimuleert.
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Gezieh de beperkte financiele middelen
zal deze ontwikkeling een lagere prioriteit moeten hebben dan de bovenstaande verlangens. Deze centra kunnen zoveel
mogolijk gecombineerd v.orden met de
pedagogische centra.
s. Financiele belemmeringen voor het volgen van onderwijs mooten volledig worden
weggenomen.
Principieel moet worden uitgegaan van de onafhankelijkheid en cigen verantwoordelijkheid
van de meerderjarige (d.w.z. 18-jarige of
oudere) studerende. Derhalve dienen gedurende een redelijketermijn voor elke meerderjarige studerende, ongeacht de financiele
positie van de ouders, renteloze studievoorschotten bcschikbaar te zijn, eventueel gecombineerd met aan de studieprestaties gekoppelde studiebeurzen. Bij de regeling van de tcrugbetaling van de renteloze voorschotten moet rekening worden gehouden met het inkomen van betrokkenen door
toepassing van het beginsel van draagkracht.
t. De studietijd moet worden verkort en
efficienter gebruikt door:
1e o het laten verdwijnen van overbodige
ballast na voortdurende kritische beschouwing der studieprogramma's;
2e. een doelmatige taakverdeling binnen en
tussen de instellingen van wetenschappelijk
onderwijs;
3e. differentiatie in een korte op de maatschappij afgestemde studie en een langere
studie, gericht op de wetenschapsbeoefening. Van geval tot geval zal beoordeeld
IDoeten worden of deze in elkaars verlengde dan wel naast elkRdr ontwikkeld mooten
worden.
u. Het wetenschappelijk onderwijs en het
hoger beroepsonderwijs dienen.i,p, een ter_
tiair onderwijssysteem te worden gelntegreerd; binnen dit systeem moeten ruime
mogelijkheden tot variatie en differentiatie in studiekeuze worden geschapen.
v. De mogelijkheid om wetenschappelijk
onderwijs aan niet bij de universiteit
21

als student ingeschreve~en te geven
moet worden bevorderd, zodat ook buiten
het verband van oen academische opleiding optimaal geprofiteerd kan worden
van het beschikbare potentieel aan mankracht en studiefaciliteiten waar die
nog onvoldoende benut worden.
We De centrale financioring van ons
wetenschappelijk onderwijs stolt uiteraard grenzen aan de vermogensrechtelijke
autonomie van de instellingen, maar deze
grenzen mogen geen bedreiging vormen voor
de
academische vrijheid van studie, onderwijs en onderzoek.
x. Nu de wet U.ni versi taire Be stuurshervorming binnenkort in werking zal ~RRn
treden, is het des te meer noodzakelijk
soortgelijke bestuursvormen bij het hoger beroepsonderwijs in te stellen.
Daarnaast dient ook de verstrekking van
faciliteiten bij beide onderwijsvormen
op elkaar te worden afg8stemd.
Juist in een tijd van toenadering
tussen het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs moeten wettelijke belemmeringen om tot een moderne bestuursvorm te komen weggenomen worden bij instellingen als de
Sociale Academies! RTS'en,Academies
voor Lichamelijke Opvoeding , Pedagogische Academies, enz.
8. Wetenschapsbeleid.

a. Een krachtig, gecoordineerd en efficient
wetenschapsbeleid van de reGering.
De snelle veranderingen van wet ens chap en
techniek hebben een dermate ingrijpende
invloed in aIle sectoren van de samenleving dat een krachtig wetenschapsbeleid
noodzakelijk is.
b. Primaire doelstellingen van dit beleid
moeten zijn:
1e. enerzijds het bevord~ren van de wetenschapsbeoefening en de toepassing van nieuwe
wetenschappelijke en technologische kennis;
22
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2e. anderzijds het verhindi::ren of althans
zoveel mogelijk tegengaan van de nadelige
gevolgen die de hedendaagse wetenschappelijk-technologische revolutie teweeg brengt;
3e. vooral het behouden of tot stand brengen
van het onmisbare evenwicht tussen de onder
1e. en 2e. genoemde doelstellingen.
Ook in dit verband is de beoefening van
geesteswetenschappen van niet te onderschatten betekenis.
c. Erkennen dat op de lange termijn het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en
technologische vornieuwingen meer maatschappelijke invloed hebben (zowel t.a.v. welvaart
als van welzijn) dan sociaal-€conomische
maatregelen waarop de overheid een onevenredig zwaar accent pleegt te leggen.
Ret wetenschapsbeleid van een regering is
in een moderne samenleving even essentieel
als het researchbeleid van een groot bedrijf; daarom moet het worden ondersteund
door een doelmatige planning op lange termijn.
d. Snelle verbetering van de coordinatie van
de onder vers~hillende departementen ressorterende activiteiten en doorlichting van aIle
door de overheid bekostigdo researchinstellingen en instituten.
In de praktijk is duidelijk gebleken dat
de belangrijke problemen op het gebied
van het wetonschapsbeleid een multidepartementale aanpak eisen.
eo Intensiever dan thans inschakelen van de
univGrsiteiten en hogescholen - op basis van
vrijwilligheid - bij het door middel van
wetenschappelijk onderz00k aanpakken van
problemen die de hele samenleving aangaan,
o.a& op het gebied van de milieubeheersing,
de ruimtelijke ordening, de &ommunicatie
en de door de vorderingen van de biowetenschappen opgeroepen vraagstukken. Rierbij
dient ook samenwerking op internationaal
verband te worden nagestreefd.
Omdat ook de universiteiten Gen dienende taak hebben in de samenleving en de
tijd van de ivoren torens der wet en23

schap definitief achter ons ligt is
een samenwerking als hier bepleit een
vanzelfsprekende noodzaak.
9. Sport.

a. Sport - dat wil zeggen in het bijzonder het zelf beoefer;en van sport - is een
nationaal belang, 1e voor de volksgezondheid,
2e als vrijetijdsbesteding.
De stijgende welvaart gaat gepaard met een
steeds toenemende bewegingsarmoede. Bij
de keuring voor de militaire dienst blijkt
zonneklaar hOG groot de acht,jruitgang is.
b. Daar waar het particulier initiatief onvoldoende mogelijkheden biedt, heeft de
overheid tot taak:
1e. Het bevorderen van de totst~ndkoming van
sportaccommodaties, o.a. door subsidiering.
2e. Het rekening houden met de behoeften van
de sport - zowel de georganiseerde als de
ongeorganiseerde - bij hot stedebouwkundigo
beleid.
Het is een dringende zaak sportaccommodaties bij voorkeur per wijk te stichten
met name in de grote agglomeraties.
3e. De vorming van deskundig, technisch en
leidinggevend kader bevorderen met onderkenning van de belangrijke ral, die vrijwilligers daarbij kunnen spelen; di t alles gepaard gaande met een verbetering en stimuloring van de medische sportkeuring.
c. Meer en beter onderwijs moet worden gegeven in de lichamelijke oefening. Daarbij
IllOet aan het im~tructiezwembad als zogenaamde Il natte gymnastielczaal" evenveel aandacht
gegoven worden als aan de droge gymnastiekzaal~

d. Voor de overheid zijn er over het algemeen bE:})erkte tak8n ton opzichte van de topsport: zo nodig steun geven aan het particulier initiatief voor de nationale representatie bij 8venementen als de Olympische
Spelen en wereldkampioenschappen, alsmede
ten behoeve v,_<n de tot,standkoming van deskundige medische en sociale begeleiding
van de topsport. Hoei.lel derhalve de over-
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heid een stimulerende en steunende taak
v~~r de topsport worc1t toebedacht, wordt
staatstopsport ongevJenst geacht.
e. Geen limiet v~~r de sporttoto.Een grotere opbrengst is van het grootste belang
voor de Nederlandse sport.
10. Jeugdbeleid.

a. Een modern jeugdboleid: regelingen en
voorschriften moeten zo soepel zijn dat
aan tijd en pl2ats aangepaste vormon
van jeugdbeleirl bilJU~n ltotzelfde kader
mogelijk zijn.
Het w<Jrkt v,jrwarrend om van II DEli j eugd
te sproken. Dit geldt voor aIle verzamelbegrippen, maar nier nog sterker omdat te veel de discussie over
jeugd en generatieconflict beheerst
wordt door dit verkeerd generalisereno Vorm en inhoud van het jeugdbeleid zullen voor de ene groep geheel anders moeten zijn dan voor de
andere. De overheid lean slechts mogelijkheden helpen scheppen, maar
mag nooit een werkwijze voorschrijven.
b. Stimuleren van de arbeid van vrijwilligers en van de jongeren zelf.
Het gevaar dreigt dat de beroepskracht de
overhand krijgt. Dit werkt vooral remmend
omdat bij officiele instanties vaak de
neiging bestaat om met de professionelc
staven veel te regelen buiten de eigen
jongerenbesturen om.
C e Het bevord8ren v·Oln de instelling van adviescentra voor jongeren, VJaar zij met uiteenlopende problemen terecht kunnen.
In een voor vele jongeren ondoorzichtige
maatschappi,j IUet toenemende. qQntactproblemen is een dergelijlee dfenstverle-ning noodzakelijk.
Hiervoor zijn team.s va..."'l professionele
deskundig.:n nodig.
d. Streven naar j eugdraden (0. a. binnen ge-·
meenten) en een overkoepelende nationale
jeugdraad. In ieder gCeiTal behoort d~.ladwer25

kelijk ovcrleg met de jeugd in al z~Jn geledingen vooraf te gaan aan het overleg op
welk ambtelijk niveau dan ook.
e. Ret scheppen van mogelijkhedon voor de
jongeren om buiten verenigingsverband
bijeen to komen. Het beschikbaar stellen
van lokaliteiten en het geven van aandacht en steun aan jongerensocieteiten
met name voor de werkende jeugd, dient te
worden bdvordard o
f. De totstandkoming van speelruimte voor
kinderen moet worden bevorderd.

11. Bejaardenbeleid.

a. Het bejaardenbeleid moet de nrkenning
inhouden dat de mens oak na zijn pensionering zo lang mogelijk zijn eigen waardigheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid behoudt.
De bejaarden vormen een groep die in
onvoldoende mate heeft kunnen profiteren van de toegenomen we1vaart. De
tOGstand waarin vele bejaarden in ons
land verkeren vraagt om snelle en doeltreffende mQatregelen.
b. Een Raad voor het bejaardenbeleid moet
worden ingesteld,bestaande uit vertegenwoordigers van de bejaardenorganisaties
en andere partic1.l1iprc-" i ns+,pll ingenj
eendrachtige samenwerking tussen rl"ze
raad en de betrokken departementen, v~_
dermeer bij het woningbouwbeleid is
noodzakelijk.
c. De bouw van bejaardenwoningen en de
aanpassing van bestaande VJoningen aan
de behoeften van bejaarden dienen hoge
prioriteit te krijgen. Veel meer dan
voorheen dient hierbij aandacht te
worden besteed aan de huisvesting en
de vorzorging van de mindervalide: bejaard::m.Openbare gebouwen en vervoermiddelen moeten meer worden aangepast
aan de specifieke behoeften van bejaarden en lichamelijk gehandicapten.
26
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d. De hulpver1ening aan z elfstandig
wonende bejaarden moet worden uitgebreid door middel van dienstencentra
en gezinsverzorging, benevens door de bij de
kruisverenigingen in dienst te stellen ziekenverzorgsters in de wijken. De toegezegde subsidiering dient thans met spoed te worden ingevoerd.
Tevens moet de mogelijkheid worden uitgebreid
volwassen vrouwen op te leiden tot bejaardenhelpster.
Veel meer vrijwi11igers kunnen op het terrein der bejaardenzorg een grote task vindene Velen zijn graag bereid en in staat
een taak in het werk voar beja.3.rden op
zich te nemen. Onze samen1eving za1 meer
een samen1eving van mensen voor mensen
moeten worden. :001)1el de gene die het
werk doet als d2gene voar wie het werk
gedaan wardt, vindt hierin eem stuk 1evensverrijking.
e. Meer aandacht moet worden geschonken aan
de geestelijke en cu1turele verzorging van
bejaarden; hun zelfwerkzaamheid moet worden
gestimuleerd.
Dit betekent dat van de bejaardentehuizen verwacht kan worden dat geschikte
gemeenschapsruimten aanwezig zijn voor
handenarbeid, muziek e.d. waar sociaa1
contact mage1ijk is. Nog te vaak leven
bejaarden geheel afgesloten in kamers
gescheiden van hun medemensen. Voor hun
geGstelijk welzijn is dit bijzonder ongewenst.
f. Meer aandacht moet worden geschonken aan
de huisvesting en de verzorging van geestelijk gehandicapte bejaarden.
g. Ret toezicht op en de reglementering ten
aanzien van bejaardentehuizen moet worden
verschlOrpt.
,,: >.'
12. De vrouw.

a. Verwezenlijking v~n het wettelijk recht
op gelijke waardering en gelijke belaning
voor gelij~vaardige arbeid vaar vrauw en
man.. De overheid moet hierbij het goede
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voorbeeld g:)ven en aan ambtenaressen dezelfde aanstellings- en promotiekansen
bieden als aan ambtenaren. Ret verdrag
van de ILO (International Labor Organisation) moet worden geratifices·rd.
b. Verbetering van de belastingheffing
voor de gehuwde VI'OUW zodanig dat daarbij meer rekening wordt gehouden met haar
zelfstandige positie.
c. Part time b8trekki~gen: ook hier kan
de ovcrheid het goed8 voorbeeld geven.
d. Ret op korte t~,rmijn tot stand brengen van een wetswijziging die bepaalt
dat het b,:::ding in een arbeidsovereenkomst met een vrouw dat haar bij huwelijk ontslag wordt verleend, nietig
wordt verklaard.
8. Waar nodig moet de op-en inrichting
worden bevorderd van peuterspeelzalen,
overblijfmogelijkheden voor schoolkinderen, creches en andere opvangmogelijkheden. Overheidstoezicht op het voldoen aan
vast te stellen wettelijke normen is gewenst
deskundige leiding is noodzakelijk.
f. Goede voorlichting moat worden gegeven
over de mogelijkheden van beroepskeuze en
die van her-, bij- en nascholing, welke
tevens moeten worden gestimuleerd.
13. Alleenstaanden.

a. Erkenning van de in tal van opzichten
moeilijke positie van alleens~aanden en
onvolledige gezinnen in onze samenleving.
Tegemoetkoming d,"araan o. m. door;
1e. verlichting van de belastingdruk en
premiedruk;
2e. verbetcring van de huisve;-itingsmogelijkheden.
De alleenstaanden vormen een groep die
steeds meer in het gedrang komt.
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II

NEDERLAND IN DE WERELD

1. Buitenlandse politiek voor iedere burger.

a. Buitenlandse politiek is niot meer een bezigbsid van een gespeci8lisecrdc grasp, maar
is een zaak die voor iederc burger grijpbaar
on begrijpelijk gemA8kt moot worden.
De burgers zijn direct bij de resultntGn vEIn
de bui tcnlcllldse politick bGtrok..1.cen. Dcwrom
moet iedor8en zich d88rovcr (Jon oordeel kunnen vormen. Alles mOE;t in h8t work vJorden
gesteld om door juiste on objocticve voorlichting du burg~r bij de bui tcmlondse politiek te botrekkGn en hem tot oordeelvorming
in stRat to stellen.
b. Buitenlandsc politiek in moderne zin is
wereldpolitiek, ook voor l'lnden die geen
wereldm3cht zijn. Hot is wereldpolitick, omdat elk land optreudt als lid van de gemoenschap van volkoron, die onder ling stceds
meer von elko:Jr I1fhankelijk zijn en die, ondanks diope scheidslijnen, lotsverbonden
zijn.
c. Buitenlandso politiek besl:1at een omvangrijk terrein. Bodoelt onZG buitenlnndse
poli tiek in de aerste pl::18ts de bol;:mgen
van ons land en V8n Nederlcmdors vilaar ook
ter wereld, door middel van het h'lor ten
diunste sto,'}ndo apparaat, to behartigen,
daarnaast moet ons buitenlands beleid aan
wereldpolitiekc vra2gstukken vorm geven,
zoals san bet problE:.:3m Van oorlog en vrede,
milieuboveiliging, totstondkoming van eon
wereldrecbtsorde w8ilrin de fund;)mentelo rccbten van de mens VJorden gerespecteord, ontwikkelingssamenwerking, regionale s,:unenwerking en du uitwisselingen op cultureel gebied.
d. Democr3tische controle en invloed zijn
hiervoor Van het grootste belahg~
e. D"arnaast zijn noodzal:(,lijk s8menspraak
- bijvoorbeeld over ontwikkelingss8menwerking - met maatscbappelijke en levensbeschouwelijke instellingen, idoeenuitwisseling met gespecialiseerde instellingen, zoals bijvoorbe81d het instituut voor vredes29

vraagstukken, en ovorleg met soctoren van
bet bedrijfsleven.
f e Buitenlfmdse politiek is niet uitsluit~nd een rationele zaak, en zou de noodzake~
lijke geloofwaardigheid missen wanneor zij
niet door bet govoel wordt geinspireerd.
2. Buitenlandse politiek in de wereld van de jaren 70.
a~ Aanwending van alle gepaste middelen tot
versterking van de structuur on bet gezag
Van de Verenigde Naties en baar organen, benevens tot instelling VDn een internationale
vredesmacbt ten einde vrede, vrijbeid en democratie te vorkrijgen en te behouden.
Krachtens zijn doelstelling zou de VN de
aango'juezen organisatie behoren te zijn,
die oorlog uitbant. Helaas mist de VN
hiertoe het gezag en de feitelijke mogelijkheid. Nederland wil aan versterking
van het prestige van de VN graag meewer-·
ken, o.a. door troepen ter bescbikking te
stellen van de permanente vredesmacht.
Voorts dienen aIle nog niet vertegenwoor~
digde landen, waaronder de Volksrepubliek
China, tot het lidmaatschap van de VN te
worden uitgenodigd zonder uitstoting van
lidstaten.
b. Het lidmaatschap Van de NAVO blijft v~~r
de op gang zijnde verbetering in de verhouding tussen Oost en West Van groot belang.
Slecbts een bechte Atlantische samenwerking
zal immers in staat zijn een werkelijke ont-spanning te bewerkstelligen. Verbetering Van
de verhouding tussen Oost en West, o.a. door
deelneming aan een Europese Veiligheidsconferentie, onderzoek naar de mogelijkbeden tot
instelling van een permanent contactorgaan,
dat o.a. voorbereidingen treft v~~r multilaterale onderhandelingen, en door een afgewogen wederzijdse verI aging van de conventionele en nucleaire militaire inspanning.
De verbetering in de betrekkingen tussen
Oost en West zijn niet zo zeer bepaald
door de houding van de Sowjet-Unie als weI
door de Atlantische solidariteit. Het communiqu~ Van 27 mei 1970 toont de bereidbeid van de leden Van de NAVO om deel te
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nemen aan Europese Veiligbeidsconferenties.
Men moet geen resultaat verwachten van
dergelijke onderhandelingen indien er geen
bereidbeid bestaat het machtsevenwicbt te
handhaven en daartoe de noodzakelijke inspanning te leveren, een inspanning, die
in redelijke verhouding moet staan tot die
van de VS.
c. Een benadering van het Duitse vraagstuk in
bondgenootschappelijk verb and en in het kader
van de verbetering van de betrekkingen tussen
Oost en West.
De V.V.D. stount de Ostpolitik zoals deze
door de huidige socialistiscb-liberale regering van de Bondsrepubliek wordt voorgestaan en gevoerd. Zij meent dat in het buidige stadium enige stappen tot verdere ontspanning gedaan dienen te worden door de
regering van de DDR. Daartoe beboren in de
eerste plaats humanisering van de betrekkingen tussen Oost- en West-Duitsland en
een regeling van de status van West-Berlijn.
Pas in het kader daarvan kan tot volkenrechtelijke erkenning Van de DDR worden
overgegaana
d. Alles doen wat mogelijk is om democratische structuren in de landen waar deze niet
aanwezig zijn te bevorderen. Verwerping van
iedere discriminatie naar ras, huidskleur,
geloof, geslacbt of taal.
De wens tot bevordering van democratiscbe
structuren in de landen waar deze niet
aanwezig zijn en de verwerping van discriminatie geldt in gelijke mate voor
Oost-Europa (Sowjet-Unie, Tsjecho-Slowakije en andere Oostbloklanden) als ZuidEuropa (Spanje, Portugal en Griekenland)
en elders in de wereld (bijv. Nigeria,
Zuid-Afrika, Rhodesie en Cuba).
Uitstoting van Portugal ~~ Griekenland
uit de NAVO is reglolluntair onmogelijk,
zou het grote belang van de Westeuropese
verdediging schadan en zou bovendien het
probleem van de ondemocratischG regimes
niet oplossen. Dit betekent goonszins, dat
de situatie in die landan niet zo beklemmend en onaanvaardbaar is, dat niet ieder
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gooigcnd prossiemiddel moet worden gebruikt
om democratiscbe structuren to bevordereno
Het brengen van deze landen in eon volledig
gelsoleerde positie mRakt de kans groot,
zeker wat Griekenland betreft, dat bet ene
onde~ocratische regime wordt vervangen door
een ander ondemocratisch regime.
e. Versterking van de band met Indonesle~
De nauwe banden tussen de volkeren van Indonesie en Nederland maken een goede ontwikkelingssamemverking mogelijko
f. Versterking VAn de Europese integrE1tie
door:
Ie. uitbreiding van de EEG met zoveel moge~
lijk gelijkgezinde Europese landen~
2e. verdieping van de samenwerking van de
buidige lidstaten,
3e. bcvordering van de poli ticke on mili·~
taire integratie,
4e. een antiprotoctionistiscbe opstelling
too.v. de rest von de wereld,
5e. democratisering van de interne structuur
van de Europese gemeenscbappen,
6e. toek-enning van een reeel budgetrccbt en
wetgevende bevoegdheid aan een recbtstr0eks
gekozen Europees parlement,
7e. versterking van de positie van de Europese cOI:illlissie.
8e. naleving door de Raad van bet meerderbeidsbeginsel bij bet nemen van R8adsbcslui~
ten ,')lsmcde invoering Viln openbaarheid tot
deze besluitvorming,
ge. versteviging van de band tussen de Europese liberAle partijen.
AIleen bij een sterkere eenwording kan
Europa de hoar toekomende rol in bet wereldgebeuren spelen o.m. ter bevordering
van de vrede en de ontwihlceling Van de
achtergebleven landen.
g. Uit de weg ruimen van aIle nog bestaande
formaliteiten san de Benelux-binnengrenzen
en initiatieven voor samenwerkingsvormen op
terreinen die buiten het verdrag van de Eco=
nomiscbe Unie vallen&
Dit wordt te noodzakelijker omdat de Economiscbe Unie zijn voltooiing naderte Een
ander terrein van same~lViierking is bijvoor."
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beeld bet culturele. Hierbij is een intensivering van contacten tussen Franstalige
en Nederlandstalige cultuur van grote betekenis.
b. Internationale samenwerking - bij voorkeur in het kader van de VN - bij het tot
stand brengen van een vredesverdrag tussen
Israel en zijn buurstaten, verdient onze
steun. Onderbandelingen zullen moeten leiden
tot regeling van de conflict en en tot erkenning van de Staat Israel door de Arabische
Staten, tot vaststelling en erkenning van
zijn definitieve grenzen en tot een recbtvaardige regaling Van het vraagstuk der Palestijnse vlucbtelingen.
De gewapende acties~ die in het MiddenOosten op steeds grotere schaal plaatsvinden en de aanzienlijke en rechtstreekse
Sowjet-bulp maken van dit gebied een
steeds ernstiger bedreiging van de wereldvrede.
i. Streven door een actieve politiek t.a.v.
aIle bij bet conflict in Zuid-Oost-Azie betrokken partijen te komen tot een oplossing,
waarbij de rechten en vrijbeden van de volkeren van Vietnam, Laos en Cambodja worden gewaarborgd en vastlegging van duidelijke garanties van bet zelfbeschikkingsrecbt dezer volkeren en der omringende volkeren. Controle van
de VN op naleving van de bij de verdragen vastgelegde bepalingen.
De wrede oorlog in Z.O.-Azie blijft een
zware bypotbeek op de wereldvrede leggen.
De moeizaam verlopende Parijse vredesonde~handelingen moeten door een ieder ondersteund worden. Het oorlogsgeweld veroorzaakt een onnoemelijk lijden voar de bevolking. Het mag overigens oak nooit zo zijn
dat een vrode dit Jijden verzwaart.
3. Suriname en de Nederlandse Antillen:-' .:'

a. Actieve medewerking van Nederland aan het
verwezenlijken ~ran de door de staten en regering en van Suriname en de Nederlandse Antillen
naar varen gebracbte verlangens en gedachten
met betrekking tot een berziening van de anderlinge rechtsarde"
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b. Een positieve opstelling ten opzichte van

voorstellen daartoe? die in eorste aanleg
uit moeten gaan van de koninkrijkspartners,
hetzij gezamenlijk, hetzij elk afzonderlijk~
c. Bij eventuele wijzigingen in de bestaande
staatsrechtelijko verhoudingen in principe
geen verandering Van de wijze van steunverlening Van Nederlandse zijde.
d. Bij verstrekking van leermiddelen aanpassing aan de bestaande behoeften in Suriname
en de Nederlandse Antillen.
e. In overleg met de regeringen van de Rijksdelen vestigen van voorlichtingsinstanties
in Suriname en de Nederlandse Antillen over
mogelijkheden en werk- en leefomstandigh3den
in Nederland, voor hen die overwegen zich
voor min of meer lange tijd - anders dan de
studerenden -~ in Nederland te vestigen. Voor
hen die de stap nomen, dient door C.R.M. een
doeltreffend beleid te worden gevoerd, gericht op snelle integra tie in de Nederlandse
samenleving.
Het verlangen van Suriname en de Nederlandse Antillen naar grotere zelfstandigheid is onmiskenbaar. Overigens is bet gelijkelijk aan de drie partners van het koninkrijk om aan to gevcn hoe zij het statuut willen wijzigen of om aan te geven
dat het beeindigd moet worden. Nederland
moet medewerking -rerlcmen aan de uitvOGring van de verlangens van Suriname en/of
de Nederlandse An~illeno Zolang deze wijzigingen in de situatie er nog niet zijn
zal er gewerkt kunnen en moeten worden aan
een verdere uitbouw VAn de zelfstandigheid,
zoals voorzien in het protocol Van Will emstad~

4. Ontwikkelingssamenwerking.

a. Erkenning van de internationale solidariteit en van ontwikkelingshulp als vast onderdeel van het financieel-economische en
sociale beleid met als voornaamste doel stimuleren van de sociaal-culturele en economische groei der ontwikkelingslanden. Belangrijke middelen op langere termijn zijn:
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I.
Ie. Steun verlenen aan de tenuitvoerlegging
van de door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties aanvaardJ internationale
ontwikkelingsstrategio.
2e. Sterkere bundeling van de multilaterale
hulpverleningc
3e. Internationale stimulering van en steun
aan initi'atioven van het bedrijfsleven.
4e. Krachtige bevordering van onderwijs en
opleiding in de ontwikkelings~anden parallel
aan de economische planning.
II. Op korterc termijn dient een Nederlands
beleid gekenmcrkti to word.en door:
Ie. Concentratie van de bilatcrale ontwikkelingshulp op landon waar Nederland betzij op
het gebied van ervaring~ hetzij door economische of andere contacten een zinvolle bijdrage kan levereno Dit geldt in het byzonder
voor versterking van de band met Indonesie.
2e. Bevordering Van overdracht Van kennis en
ervaring v66r en tijdens de feitelijke uitvoering.
3e. Erkenning van agrarische projecten en
lichte industrie als snelle bijdragen tot
verbetering van de levensomstandigheden en
de werkgelegenheid en tot ontwikkeling van
eigen kader.
4e. Desgevraagd hulp bij de uitvoering van
een doelmatige bevolkingspolitiek.
5e. Bilaterale en gebonden hulp die een patroon vormen dat Nederland niet eenzijdig
meer verder kan verlaten C'p straffe van cndoelmatigheid van de hulp.
6e. Bevordering van de particuliere kapitaalstroom naar ontwikkelingslanden. V~~r zover
overheidsgaranties daarbij een rol spelen,
dient bevorderd te worden, dat na overmaking
van een redelijk rendement v~~r het risicodragend vermogen, afschrijvingen en andere
winsten in het ontwikkelingsla~d worden geherinvestecrd.
'- .
b. De in Nederland terugkerende deskundigen,
waaronder zendelingen en missionarissen, dienen als vrijwilligers in het ontwikkelingswerk bij hun terugkeer in het vaderland in
aanmerking te komen minimaal voor de AOW en
WAO en zo nodig WVV
0

35

c. Het stimuleren van jongeren vrijwilligersorganisaties.
d. Het bieden van ruime mogelijkbed8n aan de
bewoners von ontwikkelingsl~nden zicb te bekwamen op allerlei gobied, botzij door opleidingen in ons land (nl. wetenscbappelijk
en boger onderwijs), betzij door opleidingen en instructieve bulp ter plaatse.
5. Defensie.

a. Hoewel ar op politiek terrain wcliswaar
sprake is van eniga ontspanning - men denke
o.a. aan bet Duits-Russische niet-aanvalsverdrag - is de militaire macbt van het
Warscbau-Pact sterk groeiande. Daarom is
bandbaving van voldoendc flilitaire macbt in
NAVO-verband om West-Europa te beveiligen
tegon gewapende agrossie van bet allergrootste belong. Dit met l:1et docl de vrecie
tc bewaren en de voorwaarden te scbeppen,
op basis wearvan op voot van gelijkbeid kan
worden gestreefd naar vorbetering van bet
politieko klimaet in Europa.
Onmisbare vooTVJ3arden doartoc zijn:
leo Nauwe samenwijrking op militair gebied
tussen de Westeuropose landen en de landen
van Noord-_'":::nerika in bet Atlantiscbo Bondgenootscbapo
20. Beroidbeid van Nederlnnd een bijdrage
te leveren aan de NAVO-defonsio die overeenkomt met de voor Nederland bestaande mogelijkbeden en met de taken die Nederland op
basis van ovenredigbeid dienen too to vallone
3e. Het toestaan van een nccres dat voldoende
is om zowel de ontstmlO Qcht;rrs-l;i;;lllJ. UjJ -\";~
hoffen, als tegemoet to komen Dan de stijgende 8xploit2tie- on invosteringskosten.
4e. Een positiof gericbte voorlichting zodat
iedere burger inzicbt kon krijgen in doel on
werk\r"'1ijze van de NAVO-strijdkrachten in bet
algemeen en het Nederlandse aandeel daarin
in bet byzonder.
Vast staat dat onze defensie tbans een
minim8le omvang en kwaliteit boeft bereikt. Elke vermindering van de defensieins panning von een der partners brengt
bet totaal beneden bet nivoau waarop een
defensiestclsel nog toereikend en zinvol
36

~

I

I.

r

kan worden goacbt. Niet populair, wei
bitter noodzakelijk is bet dit zo te
s0ellen. Wil men de vrede behouden, dc'lil
zullen offers noodzakelijk zijn.
b. Verhoging van de efficiency in 811e onderdelen van bet dcfonsiG-apparaat.
c. Spoedige voltooiing van bet onderzoek
naar de wenselijkheid en mogelijkbeid Van
een beroepskrijgsmacbt.
de Kracbtige bestrijding van subvcrsieve activiteiten en sabotago.
6. Personeelsbeleid defensie.

a. Voortgezotte vorbotering van bet personeelsbeleid, zowol voor vrijwillig dienend
als voor dienstplicbtig personeel. Goede
woon- en werkomstandigbedcn. Verzekering van
goede militaire vorboudingen in onze krijgsmacbt.
b. Geleidolijk opvooren v .9.n soldij (wedde)
bij de eerste oefening. Ook in de komende
kabinetsperiode zal onze defonsie berusten
op bet vervullen van de dienstplicbt door
een deel van de jeugd. Om hen niet eenal te
grote acbterstFmd te geven ten opzicbte van
niet-dienende jongeren is een betere soldij
nodig.
c. Invooring van flburgerschapsvormingl1; afwijzing van elke eenzijdig door politieke
partijen of groeperingon georganiseerde of
beoogde politieke activiteit in kazernes, op
bases en op oorlogsscbepen.
Integrntio betekont juist dat men als
staatsburger volwaardig deelneomt aan
bet politioke loven buiton de kozerne,
zoals iedere normalo burger. Daarbij gelden geen andere beperkingen dan die voor
iedere andere staatsburger, nl. dat er
geen conflict moot zijn met >:zijn normale
maatschappelijke verplichtingen.
d. Herziening van het militair straf- en
tucbtrecbt met inscbakeling van de burgerlijke recbterlijke autoriteiton bij misdrijven en overtredingen die niet rechtstreeks
verb and bouden met de militaire status van
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de betrokkene. Voorzovcr bepnlingen der
krijgstucht gehandhaafd moeten blijven, dienen deze ondergebracht te ~orden in de rechtspositieregelen.
e. Het instellen van een onderzoek naar de
positie van het burgerpersoneel, werkzanm bij
Defensie. Macht blijken dat o.a. in verband
met de eisen van paraatheid Van de krijgsmacht en mot de aard der werkzaamheden, deze
positie duidelijk verschilt van die dcr overigo burgerambtenaren, dan dienen de consequenties hiervan te vvorden aanvaard.
De belangrijke bijdragen tot verbetering
Van het defensie-personeelsbeleid, die
in de huidige kabinetsperiode pla~tsvin
den, mocten onder 0en volgend kabinet vervolmaakt worden.

~I
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III

BURGER EN OVERHEID

1. Kiesstelsel en partijvorming.

a. Handhaving van het bestaande stelsel van
evenredige vertegenwoordiging.
De Tweede Kamer moet een afspiegeling
zijn van de in ~ns volk bestaande politieke stromingeno Kunstmatige vergroting
of verkleining van de invloed van deze
stromingen is met dit beginsel in strijd.
Daarom wijst de V.V.D. de verdeling van
Nederland in districten, binnen elk waarvan eigen, niet buiten de district en verbonden kandidatenlijsten kunnen worden
ingediend, af.
b. Afwijzing van de invoering van een kiesdrempel.
Een kiesdrempel zou kleine partijen, die
volgens het stelsel van evenredi~e vertegenwoordiging recht hebben 01' een of
twee Kamerzetels, langs kunstmatige weg
uit de volksvertegenwoordiging houden.
Bepaling van de hoogte van deze kiesdrempel zou een daad van willekeur zijn.
c. Invoering Van de mogelijkheid dat een
kandidaat die 25% van de kiesdeler behaalt
aan voorkeurstemmen, verkozen wordt verklaard.
De invloed Van de kiezer wordt vergroot
wanneer het gemakkelijker wordt dat een
kandidaat met voorkeurstemmen verkozen
wordt. Hierdoor krijgt de kiezer moer zeggenschap over de samenstelling van de hem
vertegenwoordigende colleges en kan hij
de door de kandidaatstellende organen
(partijen) vastgestelde volgorde Van de
lijst doorbrekeno
d. Verlaging van de leeftijd waarop het actief kiosrecht wordt verkregon tot 18 jaar.
Dit is een natuurlijk gevolg van de verbetering van de opleiding-"el1.' communicatie, waardoor 01' lagere leefiJijd inzicht
in en belangstelling voor politieke vraagstukken bestaat. De VoV.D. erkent dat de
burgers 01' jeugdiger leeftijd mondig zijn
en bepleit daarom ook verlaging van de
meerderjarigheidsgrens (burgerrochtelijke
handelingsbekwaamheid) tot 18 jaar.
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e. Gelijkstelling van de minimurn-·leeftijd.
voor het passief kiesrecht met de leeftijd
waarop de burgerrechtelijke meerderjarigheid
intreedt.
De (kandidaatstellende) kiezers behoeven
ook op het gebied Van de veroisten waaraan de kandidaten moeten voldoen geen bevoogiling.
f. Toekenning van het kiesrecht aan aIle Nederlanders, ook de niet-ingezetenen, v~~r
zover deze niet in beginsel kiesgerechtigd
zijn voor de volksvertegenNoordiging in een
ander lande
Met beboud van de tbans bestaande beperkingen (leeftijdsgrens, ontzetting uit de
kiesrechten) mooten ook de buiten Nederland verblijvendc Nederlanders de moge~
lijkheid krijgen bun stem uit te brengen
bij Kamerverkiezingen. voor zover zi~ niet
in beginsel kiesgerecbtigd zijn voor
vOlksvertegenwoordigingcn in een ander
lando
g. Ui tbreidinc v;m de mogclijkheid bij vol,macht te laton stcJ1lnon 1 met ,31s tijdelijke
regeling:
Ie. Handbaving oudo rogcling.
2e. Daarnaast invoering van de mogelijkheid
dat iedora kioze~ zich tot vijf dagen v~~r
de verkiezingen tozamen met cen andere kiesgerechtigde uit de gemcvnte kan melden ten
raadhuize en deze dan als gemachtigde kan
aanwijzeno
Vervolgens dient zo spoedig mogelijk de gedachte Van de Kiesraad tot invoering Van een
overdraagbaar stemlegitimatiebewijs to worden uitgewerkto
h. Afwijzing van kunstmatigo ingrepen in de
partijvorming door wijzigingen in het kiesstelsel.
Het kiesstolsel dient erop gericht te
zijn een evenredige vertegenwoordiging
van de kiezers in het leven te roepen en
niet dienstbaar gemaakt to worden aan
- op zichzelf wenselijke - hergroeperingen
van de kiezerso Deze noodzakelijke hergroeperingen dienon de kiezers te bevorderen en weI in die zin dat partijen ont40
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staan waarV8n de beginselen en doelstellingen parallBI lopen met de politieke
scbeidslijnen die ons volk verdeeld houden. Een dergolijke hervorming van de partijenstructuur kan worden bevorderd door
de vorming v,'}n stelilbusakkoorden.
2. Kabinetsformatie.

a. Streven naar een stcmbusakkoord in 1971
tussen V.V.D. en een of meor der navolgende
partijen (rllf8betische volgorde): A.R.P.,
C.H.U., D'66 en K.V.P.
Aangezion een fundamontelo bergroepering
in de Nederlandso politiek, die de kiezers een duidelijker keuzemogelijkheid
moet bieden, niet birmen afzienbare tijd
tot stand zal komen, is voorlopig het
sluiten van stembusal~oorden do beste
bijdrage tot deze duidelijkheid. Op grond
van de door de bovengenoemde confessionelo partijen gepubliceorde voorlopige
programma's hoopt de V.V.D. dat het mogelijk zal zijn voor de verkiezingen met
deze partijen zowel programmatisch als
anderszins tot overeenstohllling te komen
over een globaal regeringsprogramma, dat
uitgevoerd zal worden indien deze partijen de meerderheid verkrijgen. Ondanks
het feit dat het hoofdbestuur van D'66
nog voordnt de besprekingen over een samenwerkingsvorband met de V.V.D., tot hot
voeren waarvan de V.V.D. zich bereid had
verklaard, waren begonnen, een voorstel
tot een samenworkingsverband van D'66
met de P.v.d.A. en de P.P.R. aan de Algemene Ledenvergadcring van zijn partiJ deed
en ter zake een perscommunique uitgaf,
hondhaaft de V.V.Do baar standpunt dat
een gesprek det D'66 IDogelijk moet blijven in het geval dat de samenwerking D'66P.v.d.A •. ··PoPoRo niet dOQrgoat. Voor D'66
geldt nnIDl,lijk dot een 8ant01 punten van
praktisch beleid .- niot de stoqtsrechtelijke -. voldo(;llde aGn.kn.opingspunten biedt
v~~r het betrekkon van doze partij in het
overleg over een stembusal~oord.
b. De V.V.D. zol geen medewerking verlanon
aan de formatie van een parlOHontair kabinet
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waarin zitting hebben led,en V8n do Boerenpartij c.a., de CoP.N., de P.S.P., de P.v.d.A.
of de P.PoR.
Deze uitspraak goldt voor het goval dat
geon st0mbusakkoord is tot stand gekomen
met A.R.P o , C.H.D., D'66 en/of K.V.P. zoals bovon beploito Do noodza3k tot duidelijkheid in de politiek brengt met zich
mee dat de V.V.Do nu reE;ds uitspreekt dat
geen coalitie mag worden anngegaan met
partijen waarvan de programma's sterk van
dat van de V.V.D. afwijken, dan weI met
partijen die goen democratisch karakter
hebben. Het programma van DS'70 is nog te
onvolledig on het gezicht van deze partij
nog to weinig duideIijk om met haar besp~ekingen to openen Gver oen stembusakkoord. Hoewel duidelijk is dat DS f 70 een
socialistische partij is, bestaat er echtor geon aanleiding samenwerking na de
verkiezingen bij voorbnot uit to sluiten.
c. Afwijzing van rechtstrookse vorkiozing
van de minis-(;r3r-prc;sidont door de kiezers.
Verkiezing V8n de minister-president zou,
in tegenstelling tot do door de V.V.D. bepleite glob81e stembusakkoorden, leiden
tot sterk gedetailleerde afsproken over
het to voeren regeringsbeloid en oVer de
samenstellj.ng Van het kabinet. Dot zou onjuist zijn oHdat men op dat tijdstip de
komende krachtsverhoudingen in de Tweede
Kamer nog niet kent. De invloed van de
kiezer wordt door dit systoem dus verminderd. Dit zal eveneens het geval zijn
doordat de positie van het kabinet ten opzichte van de volksvertegenwoordiging aanzienIijk wordt verstorkt. Ingeval van een
verkozen minister-president zal het immars niet of nauwelijks meer mogelijk zijn
dat het parlement bij verlies Gan vertrouwen het kabinet tot heengaan dwingt.
d. De Kabinetsformateur, tevens kandidaatminister-president, behoort kandid3at gesteld
te worden door de Tweede Kamer.
Er bestaan torecht grote bezwaren tegen de
ondoorzichtigheid 8n geheimzinnighoid van
de tot dusver gobruikelijke procedure van
kabinetsformatio. Aan dez0 bezwaren kan
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tot op grote hoogte worden tegemoet gekomen door een openbaar debat over de betekenis van de verkiezingsuitslag en de
daaruit met het oog op het te formeren
kabinet te trekken conclusios, af te
sluiten met de aonbevoling aan het staatshoofd van de porsoon van de kabinetsformateur~ tevens kandidnat-ministerpresident. Op deze wijze krijgt het staatshoofd een zo duidelijk mogelijk advies van
de meerderheid von de TWGode Kamer? in
plaats Vnn wellicht onderling togenstrijdige adviezen van de iractievoorzitters,
die v~~r doze adviezen geon openbare verantwoording schuldig zijn<
e. De minister-president behoort hot rocht te
hebben nR overleg met de voorzitters van de
fracties der partijen~ waartoG do ministers
behoren (zgn. regeringspartijen) tussentijdse
wijzigingen in do s2menstelling van het kabinet te brengen.
Voor een krachtig regeringsbeleid is het
noodzakelijk dat alle minist~rs vollodig
tegen hun taak zijn opgewGssen. Indien
blijkt dat dit ten aanzien Van een of
meer Ieden van het kabinet niet het geval is, dan behoort de minister-presidont
hen te kunnen vorvangen, ook zonder dat
zij met het parlement in conflict zijn
gekomeno Gezien ons stelsel van coalitiekabinetten is voorafgaand overleg met de
voorzitters van de reseringsfracties natuurlijk noodzakelijk c
3. Herverkaveling departementen.

Het gewicht Vnn de taken, die de overheid
vervult, is nan voo~tdur8~rre verandering onderhevig. Bijna all~ bestaDnde departementen
zijn in het verledon ofgesplitst von andere.
Voor een bepaalde taak mag allef.3n dan een
afzonderlijk depart8mont worden'ingesteld,
wanneer het belang van die tank dat noodzakeIijk maaktc Maar dan is die instelling ook
gebodeno Andere overwegingen spelen ook een
role Geen departemont mag een zo groot en
veelsoortig terrein bestrijk8n dat een minister, ook wanneer hij door (een) staats43

secretaris(sen) wordt bijgestaan, bet niet
meer effectief besturen ksn, Goen departemont mag zo klein zijn, dat bet geen afzondorlijk bestaansrecbt (meer) boaft. Het aantal departementon moet zo beperkt mogelijk
blijven om kosten to sp2ren en de doelmatigbeid van de sClmenwerking in bet kabinet niet
te belemmeren. Overbevoling van taken van
bet ene departement nsar bet [mdere kan om
verschillende redenen ook gewenst zijn. In
verband met de to verwcwhten publikatie Van
een desbetreffend rapport van de Staatscommissie-Van Veen zijn concrete voorstellen
ter zake van herindeling nog niet opportuun.
Direct no de publikatie V8n dat rapport zal
de V.V.D. voorstellen ontwerpen en publiceren.
a. Spoedige herindeling van departementen en
berziening van de ta.3kstelling van d(3 departementen, waarbij spsciale aandacht moet worden geschonken aan voldoende coordinatie van
en zorg voor de onderwerpen: milieubebeer
en tecbnologie alsmede aan een functionelere
verdoling van de taken op de gobieden van
ruimtelijke ordening j milieubebeer, vo1ksge~
zondbeid, sociale zaken, maatscbappelijk
werk, alsmede cultuur, recreatie en sport.
b. De staatssocretaris van Economische Zaken
dient uitsluitend to worden bolast met de
zorg v~~r zolfstandigen - onder wie de ondernomers in het midden- en kleinbedrijf
en met de integratie van hun belangen in
bet tota1e overbeidsbo1eid.
Dc zorg v~~r de ze1fstandigen en voor
bet midden- en k1einbedrijf, die aanknopingspurlten beeft op tal van beleidsgebieden, wordt nu niot voldoende gelntegreerd
en komt thans onvoldoende tot baar recbt.
V~~r dit belangrijke bcleidsonderdeel
dient de staatssGcretaris van Economische
Zaken geheel te worden vrijgemaakt.

c. Installing van een staatssecretariaat
de politie.
d. Onderzoek naar de mogelijkbeid tot vorming van een kernkabinet en uitbreiding van
bet aanta1 vasto colleges uit de Ministerraad.
v~~r
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Naarmate bet aanta1 departementen toeneemt, groeit bet gevaar van een vertraging van de bes1uitvorming en de beboefte
aan een verbetoring van de be1eidsvormingo Sommige departementc;n hebben hun
bestaan meer te dar~~en aan bet zoeken
naar politiek ovenwicbt tussen de coalitiepartncrs dan aan zakelijke argumenten.
Een beperkt kernkabinet met een groter
aantal vaste collvges uit bet kabinet en
uitbreiding van bot aantal staatssecretgrissen (onder-ministers, boofd van eon
sUbdepartemont) zou eon meer efficiente
besluitlTorming en b81eidsvooring mogelijk
kunnon maken. Daartoe is eon onderzoek
vereist, dat (Am j aar voor bet einde Van
de komende ksbinetsperiode tot aanbevelingen leidt.
e. Regeling van de grondVH~LbGli..,jke positie
van de staatssocretaris (onderminister).
De staatsrecbtelijke positio van ministers is in de Grondwet vastgclegd. Die
van de staatssecretarissen ecbter niet.
Er dient een omscbrijving to komen van
de staatsrechtelijke positie, de taak en
de verantwoordelijkbeden van de staatssecretarissen (bij voorkeur onderministers
te noemen), slslllode van de onderlinge
rolatio minister-staatssecrotaris.
4. Vertegenwoordigende lichamen.

a. Om to komon tot cen goode taakvervuliing
van bet par1ument en een intensiever contact tussen de ki0z8rs en do gekozenen zu1len de volgende doelcn nagostrcofd moeten
wordon:
1. Uitbroiding van do socrctariaton der
fractios in do Staten-Gcneraal.
2. Uitbroiding VSll bc::t s:ystcoill,J(an hoorzittingen, zowel lanc1clijk als rcp;ion8"l1~ teneindc bet contact tussGn parlcmcmt en burgers to vcrstr:;rkeno
3. Door voorlicbting grotore bckendheid geven aan bet bost8sn en de werkzaamh(;dcm van
de commisS'iGs voor de v2rzo(;kschriftcn van
de Eersto en Twc,-,do Kamer, opdat de burger
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zicb gcmay~elijkur en Gerder zal wenden tot
bet parlement.
TGr vcrbetering van de parlementaire democratie in con poriode, waarin bet parIcmEmt vanwege de ingewilr..keldbeid der problomen steeds meer evolueort nsar een
controle-instituut, is bet noodzakelijk
dat, wil deze' contrale onafbankelijk en
optimaal zijn, do secretariaten der fracties in do Staten-Gcmeraal voldoende worden uitgebreid teneinde te komen tot Gon
beter togenspel tegenover de regering en
mede aan de Kam8rledcn de gelegenbeid to
bi0dcn bun vc:r,'")nt-,lOordolijkbeid tegcnover
de kiezers waar to maken.
b. De l0den Van bet parl(;i}ent mogen goen lid
van de SER zijn.
De eis van onafbaDJcelijkheid brengt teyens mOG hst Kamerlidmaatscbap onverenigba~3r te vorklarEm met het SER-lidmaatscbap.
c. Voor de leden van do andere vertGt,enwoordigendo lichnmen behoran ovenecns voldoende
faciliteiten gescLapen to worden, nodig v~~r
oen goode taakuitoefeningo
d. Het verdiont aanbovoling om in de wet
vast te leggon det wcrkgevers verplicbt
zijn, behoudens byzondere omstandigheden,
bUl~ werknemers ton volle in de gelegenhoid
to stollen om zitting to nemen in vcrtogenwoordigende lichamen (met uitzondering van
vorkiezing tot lid Tweode Kamer of benooming
tot gedeputeerde of wetbouder, welke functies eon gebolo dagtaak opeisen) eventueel
met inkorting van salaris.
5. Recht op informatie.

a. Hot rocbt op informatie van de burgers
beboort bij de Grondwet te worden geregeld.
Er moet een systematiscbe wottolijke regeling komon ove:r de openbsarboid van ovorbeidsdocumontcn. Uitgangs~unt daarbij is;
dat informatie van de burger overbeidsplicbt
is, waarbij voorzieningen nodig zijn terzake van t08zicbt en van beroep bij goscbillcm.
46

Iodere burgor moet z,j ch een moning kunnen vormen over bet gevoerde en te voeren
overbeidsbeleid. Darrvcor is een zo groot
mogelijke openbeid jegens de burgers noodzakelijk.
b. De informatie over de verricbtingen van
bet parlement dient verbeterd te worden. Er
beboren meer Kamerdebatten via televisie
en/of radio te worden uitgezonden.
6. Ombudsman.

Het instituut van de onafbankelijke ombudsman, waarvoor de V.V.D. reeds meer dan acbt
jaar pleit, dient thans ten spoedigste wettelijk te worden geregeldo
De burgers voelerl zicb in toenemende mate
macbteloos tegenover de overheid, wier
doen en laten zij steeds minder kunnen
overzien. Een van de middelen om bun een
betere recbtsbescberming te geven is bet
instituut van de ombudsman. Dit moet naar
de mening van de V.V.D. een - ook van bet
parlement - onafbankelijke instantie zijn,
die zowel op verzoek als uit eigen initiatief onderzoekingen en uitspraken kan
doen in zaken waarin de burger niet de gewone of administratieve recbter te bulp
kan roepen.
7. Vrijheid van meningsuiting en godsdienstbeleving.

a. Vrijbeid van meningsuiting dient in de
Grondwet te worden vastgelegd, niet aIleen
- zoals tot dusver - voor de dl~pers, maar
tevens voor de andere communicatiemedia, zoals radio, televisie, film o.d.
b. Bij aanvallen in pers, radio en televisie op personen dient volgens vaste normen
recbt op wederwoord via dezelfde media te
worden gegarandeerdo
0_\ T.'
c. Elke vorm van preventieve censuur moet onmogelijk worden gemaakt. Slecbts in buitengewone omstandigbeden en bij vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde beboort
de overbeid te kunnen ingrijpen ter veiligstelling van de vrijheid van de burgers.
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De vrijbeid Van meningsuiting is een zo
belangrijk goed dat deze in baar volle
omvang in de Grondwet beboort te zijn
vastgelegd en bet aantal beperkingen daarop tot een minimum moet worden teruggebracbt. De verantwoordelijkbeid Van een
ieder v~~r de wet moet blijven bestaan e
Uit bet bovenstaande voIgt:
d. Afscbaffing Van de filmkeuring, evenals
van bet recbt van de burgemeester op preventieve censuur ten aanzien van films, scbouwburgvoorstellingen e.d.
Dit laat de mogelijkbeid tot speciale
bescberming van jeugdige personen onverlet.
e. De vrijbeid van demonstraties moet worden
gegarandeerd. WeI zullen demonstraties moeten
worden aangemeld ten einde de overbeid de
gelegenbeid te geven de vrijbeid Van anderen
veilig te stellen.
Ook de vrijbeid van demonstratie is een
vorm van de vrijbeid van meningsuiting.
Dit neemt niet weg dat bijvoorbeeld ten
beboeve van bet verkeer enige regulering
Van deze vrijbeid mogelijk moet zijn.
f. De vrijbeid van processie en andere vormen
Van openbare beleving van godsdienst en
geestelijke overtuiging moet worden gegarandeerd (opbeffing processieverbod). Wel zullen
processies en andere vormen Van openbare beleving van godsdienst en geestelijke overtuiging moeten worden aangemeld teneinde de
overbeid de gelegenbeid te geven de vrijbeid
van anderen veilig te stell en.
De vrijbeid van godsdienst en godsdienstbeleving brengt met zicb mee dat bet processieverbod wordt opgebeven. Voor wat de
aanmelding betreft geldt dezelfde motivering als bij demonstraties.
g. Het is de taak Van de overbeid bet recbt
te bandbaven in de democratie, de staatsvorm
waarin de meerderbeid rekening boudt met de
wensen en belangen van minderbeden, maar waarin de meerderbeid zonder zicbzelf te verloocbenen niet kan toestaan dat een minderbeid regeert.
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Men moet nimmer bang zlJn andersdenkenden
Ban bet woord te laten, maar wij moeten
(wenmin bang zijn~ om onze democratie te
verdedigen als bet erop aankomt deze v~~r
ondermijning te beboeden. I!Democratie is
goen staatsvorm voor bange mensenl!, aldus
bet gevleugelde woord Van onze liberale
minister van Justitie mr.C.H.F.Polak. Veranderingen in onze maatscbappij beboren
door overleg, overreding en overtuiging
tot stand te komen, niet door ze met middelen die in strijd zijn met onze democratiscbe wetgeving af te dwingen. In een
democratie bestaat daartoe aIle ruimte.
Een geordende samenleving vraagt gezag,
dat zicb niet met bruut geweld zal boeven
te bandbaven, om te verbinderen dat de
vrijbeid in bet gedrang komt. Hiertoe is
van wezenlijk belang dat de uitoefening
van de overbeidstaak gescbiedt vanuit een
mentaliteit die zicb bewust is Van de dienende taak van de overbeid en - daaruit
voortvloeiend - de bereidbeid verantwoording af te leggen van dat beleid.
b. Het is ook de taak van de overbeid de democratie zelf te bescbermen door de staatsburgerlijke vorming te bevorderen, te beginnen op de scbolen.
8. Verantwoordingsplicht en benoemingsprocedure.

a. Wettelijke verplicbting tot volledige
verantwoording van gedeputeerde staten aan
provinciale staten.
Gezag mag nimmer worden uitgeoefend zonder
dat daarvoor verantwoording wordt afgelegd. Terecbt is daarom de verantwoordingsplicbt Van de burgemeester over zijn beleid
- ook bet politiebeleid - wettelijk ingevoerd. Eenzelfde verantwoordingsplicbt
dient te bestaan voor gede,puteerde staten.
Hierbij zal bet noodzak81Ijk' zijn bepaalde
functies (burgemeester, wetbouder) onverenigbaar te verklaren met bet lidmaatscbap
van provinciale staten.
b. Handbaving van de benoeming Van burgemeester en commissaris der Koningin door de
Kroono
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Made gezien de taak die de burgemeester en
de commissaris der Koningin vorvullen ten
opzicbte van de centrale overbeid en gezien
ook de politietaak van do burgemeester
past verkiezing van deze functionarissen
niet in onze bestuurlijke structuur. Vergelijking met bet buitenland, waar de burgemeester vael minder bevoogdbeden beoft
on de centrale overbeid in bet bestuur van
de lagere organon is vertegenwoordigd door
andere - niet aan enig vertegenwoordigend
collego verantwoording vcrscbuldigde
functionarissen - goeft de huidige situatie
in Nederland juist - mits aangevuld lliet de
vorlangde volledige verantwoordingsplicht
- de beste waarborgen voor een democratische contraleo
c. Do gemeenteraad resp. de provinciale staten
moeten de bevoegdbeid krijgen de Kroon een
aanbeveling to doen ten aanzien van de vereisten waaraan een nieuwe burgemeester c.q. een
nieuwe commissaris der Koningin zal moeten
voldoen, alsmede do Kroon te adviseren ten
aanzien van berbenooming van de burgemeester.
Hierdoor wordt Ban de gekozen vertegenwoordiging van de burgerij invloed op de
benoeming toegekend~ zonder dat aan bet
systeem van benoeming door do Kroon en de
vrijheid van porsoonskeuze wordt gotornd.
9. Rechterlijke macht.

a. Handbaving van de onafbankelijke positie
van de rechter en van diens benoeming voor
bet leven.
b. De rechter behoort niet het recbt te krijgen wetten aan de Grondwet te toetsen.
De wetgever is gehouden de Grondwet in
acbt te nemen. Er bestaat geen enkele reden ervoor beducbt te zijn dat de Nederlandse wetgever zo wcinig gewicbt zal
hecbten aan de bepalingen van de Grondwet
dat men de recbter met toezicbt op de wetgever zou moeten belasten. Tevens zou men
daarmee politieke benoemingen in de recbterlijke macbt bevorderen. Bovelldien begeven wij ons op een gevaarlijke weg wanneer de rechter de macbt wordt gegeven
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zlJn eigen interpretatie van de Grondwet
in de plaats te stellt"ll van duidelijke wettelijke voorscbriften van de wetgever. WeI
komt de recbter natuurlijk het marginale
toetsingsrecbt toe aan bet Vcrdrag van
Rome.
c. Pensionering van de rechterlijke ambtenaren op bun 65-jarige leeftijd.
10. Efficiencybevordering overheid.

Geregelg.e, stolsohntigo . en grgndige doorlicbting - ook door onafhankelijke efficiency- en organisatiedeskundigen - op de
doelmatigheid van de taakstelling van de overheid en van de werking van het gehele overheidsapparaat is nodig.
Hierdoor zal zowel de kwaliteit van het
ambtelijk apparaat als bet meest doelmatige gebruik van de beschikbare krachten
worden bevorderd.
11. Bestuurlijke herindeling.

a. Bevordering van de totstandkoming van gewesten en een kracbtig beleid ten aanzien van
de gemeentelijke berindeling. Vernieuwde studie over de financiele verboudingen tussen bet
Rijk en de andere openbare licbamen.
b. Afwijzing van een vierde bestuurslaago
De provinciale indeling van ons land is
door economiscbe en andere ontwikkelingen
acbterbaald. De gewenste omvang en taakstelling van de provincies zal nader bestudeerd moeten worden. Daarnaast klemt in
verscbillende streken de beboefte san grotere bestuurseenho<18n steeds stGrker. De
groeiende internationale verwevenbeid stelt
daarbij baar eigen eisen. Een spoedige
totstandkoming van gewesten is met het oog
op dit alles dringend noodzakelijk. Deze
zullen taken bebben te vervul1en, die momenteel deels door de provinc.ies, deels
door de gemeenten worden verricbt. De
V.V.D~ ziet een vierde bestuurslaag tussen
Rijk, provincie en gemeente niet als een
goede oplossing. Gewesten, die op vrijwillige basis tot stand komen verdienen verre
de voorkeur boven opgelegde gewesten. Aan51

gezien er in een gewest een zekere gelijkwaardigbeid van de partners moet zijn,
maakt gewestvorming gemeentelijke berindeling niet overbodig.
12. Justitie.

De mondigbeid Van de individuele mens verdraagt zicb niet met betuttelende en bevoogdende regels van ovorbcidswege o Naast de
reeds bepleito afscbaffing van do filmkeuring
en grot ere vrijbeid van merringsuiting betekent dat onder andere:
a. Vrijlating Van de verkoop op verzoek
(niet: bet ongevraagd opdringen in enigerlei
vorm) Van pornografie aan volwassenen (18jarigen en ouderen).
Bij een vrijlating als bier bepleit zal weI
opgotreden dicmon to worden tegen bet ongevraagd opdringcn bijvo door otalering, zoals tbans Vlel gescbiedt. Ret verdient bovendien aanbeveling bij de vrijlating geleidelijk te werk to ga~m en vormen Van pornografie die de waordigbeid Van do mens aan-tasten 1 zoals bestialiteit en uitbeelding
Van strafbare feiten w,::18rbij minderj8rigen
van jongor dan 16 jaar betrokken zijn,
voorsbands nict vrij to laten.
b. Intrekking Van de bevoegdbeid van gemeentebesturen de verkoop van voorbeboedsmiddelen
door middel van automaten to beperken.
c. Wetenscbappelijk onderzoek naar de werking
van "soft J.rugs ll • AfbMnkeli.ik VFln bet resultaat van dit onderzoek kan worden nagegaan of
bandbaving Van do tbans best3ande strafbepalingen uit een oogpunt van volksgezondbeid en
criminaliteit noodzakelijk en gewenst is.
Indien bet onderzoek zou uitwijzen dat
"soft drugs" in maatscbappelijk opzicbt
niet scbadelijker zijn dan bet gebruik van
conventionele genotmiddelen, moet de overheid bet gebruik Van deze tlsoft drugs tl
vrijlateno
d. Afscbaffing van de strafbaarstelling van
abortus door mediscb bevoegden.
De vraag of en in boeverre de medicus uitsluitend op grond van bepaalde indicaties
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tot bet opwekkon van abortus mng overgaan,
is niet in de eerste pInats Van politieke
sard en laat de V.VoD. mede in verband met
de zicb snol evoluerende standpu:J.lten daaromtront in dit vorkiezingsprogram onbeantwoord. De arts blijft verant1J1]oordeIijk
voor zijn hnndelingen en is ook te d0zer
zake onderworpen aan het mediscb tucbtrecbt.
e Afwijzing Van discriminatie tussen bomofielen en beterofielen; erkenning van bet 000.
f. Opbeffing Van elke v~nn van discriminatie
ten opzichte van de ongebuwde moedcr en baar
kinde eren) •
g0 Grotere tolerantie op bet gebied van de
kansspelen.
Rierbij valt te deru~en aan het toelaten
Van gereglementeerde casino's in toeristiscbe centra, bet onderkennen van bet
economiscb karaktcr Van winkelweekacties
en dagbladprijsvragen - formeel loterijon,
maar in wezen stimulering van de omzet aan ruimore mogelijkbeden voor de paardentoto en bet kienspel, invosring van een
10tt0 9 vrijlating van de boofdprijs van
de voetbaltoto e.d. Deze beleidswijziging
is niet aIleen principieol noodzakelijk,
maar is ook van prakti8cb belang omdat de
nu oOnID3al bestaande beboefte tot deeIneming aan kaJsspelen leidt tot aanzienlijko
kapitaalexport, besteed 8an buitenlondse
loterijen, lotto's a.d.
b. Bescberming Van de IIprivacy" van d,; burger.
Ret respect v~~r do individu dient in oon
aantal ."vettelijke maatregelen buter tot
ui ting te komen. Juist in ,Jen woreld wDarin
de afstanden steeds kleiner worden en bet
weI eens lijkt of de mens goen stukje meer
v~~r zicbzelf overboudt, mo-o-t' met allo
kracbt gestreefd worden naar beboud van de
privacy, gelijk dit wordt beoOgd in bet
wetsont~erp met botrekking o.a. tot bet afluisturon Van telefoon- en andere gesprekken.
i. Spoedige invoering van do nieuwe regeling
van de voorlopige becbtenis, waarbij aan de
0
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juridische bijstand vanaf de aanhouding hoge
prioriteit gogeven moet worden.
Deze nieuwe regeling toont voor de persoon
van de verdachte moer respect dan de huidigo, die bovendien te veulvuldig wordt
toegepast.
j. Door vorbetering Van het stelsel Van kosteloze rechtsbijstand moet de burger beter
dan tot nog toe in staat gcsteld worden voor
eigen rechten op te komGn.
k. Verlaging van de leeftijd, waarop de bekwaamheid tot het verrichten van burgerrechtelijke rechtshandelingen intreedt, tot 18
jaar.
Evenals bij de verlaging van de leeftijd
waarop het actief kiesrecht wordt toegckend als motivcring is aangevoerd, geldt
dat door vcrbetering van onder,dj s en communicatie de mens op jongere l~eftijd dan
voorheen mondig is.
1. Zo spoedig mogelijk moet een regeling voor
hulp san slschtoffers van misdrijven tot
stand worden gebracht.
m. Strafbaarstelling van kraken van huizen.
n. Opheffing van belemmeringen, voortvloeiende uit gemcentelijke verordoningen
voor cultuuruitingcn op zondag.
13. Politie.

Opheffing \T[ln
Rijks- en gemeentepolitie
en vervanging daarvan door een nationaal regionaal ingedeeld politiekorps.
Teneindo reeds nu te komen tot een zo goed
mogelijke coordinatie van de justitiele
knnt van de politietaak en van de handhaving van de openbare orde, alsmede tot een
zo efficient mogelijk b3heer van het PJlitie-npparaat, moet eon stnatssecretaris
(onderministor) van politie worden benoemd,
die ressorteort zowel onder de minister
van justitie als onder die van binnonlandso
zaken. De handhaving VDn twee afzonderlijke politiekorpsen is weinig efficient.
DOZG efficiency is van grote betokenis opdat bijv. snel gereageerd kan worden op
54

ovcrvallen, door gOElOtoriRcerde misdadigcrs
gepleegdo Installing uitsluitond van rogionale politiekorpseH heaft het bezwaar
dat do centrale overheid elk g8zagsApp~raat
mist. Bij het t(; VOrDl3:::l nationnls poli tiGkorps kunnen ook dr, landelijk workende onderdelen worden ondergebracht, zoals verkoerspolitie, luchthavenpolitio o.d.
14. Kinderbescherming.

Spoedige reorganisatie van aIle instellingen voor kinderboscl1erFling. G8richtu coordinatie tussen de departementen van justitie,
social() zaken en maatschappelijk work door
bijvoorbeeld benoeming van eem staatssecretaris voor jeugdzaken, kinderbescherming enz.
b. Er dient nadrukkelijk verschil gomaakt to
worden tussen justiticle en sociaal-maatscl1appelijke kinderboseberming8
c. Wetenschappolijk onderzoek is gewenst, evenzeer als boge18iding. Ecbter dient hiorbij
Beer openboid ten opzichte van betrokkenen te
worden betracl1t.
Asn de terecht geuite grieven die de
laatste tijd openbaar zijn geworden met betrekking tot de functionoring Van de kinderbescherming zal tegemoet gekomon dienen
to worden door wetenschappelijk ondorzook
en meor wetenschappelijke bog81eiding door
beroepskracbten.Te lang is deleiding van het
kinderbeschermingsYverk overgelaten aan mensen dio zonder voldoonde wetenschappolijke
opleiding, maar godreven door .- ovorigens
bewonderenswaardigo ..- bowogenbeid zich met
de leiding bolastten. De huidigc organisatio lijkt niet doelmatig. In plB3ts van
een groot aantal vortikale orgcmis'l.ties is
een horizontale structuur nodig. Er dient
een betore integratie van ~~ ~inderbcscher
ming onder gezag van het Departement van
Justitie met dat \Tem Soci81e Zaken CMaatschappelijk Werk) te komen.
d. Een meer bevredigende adoptie-procedure is
gewenst, met name verkorting van de periode
van onzekerheid. Verbetering van de coordinatie
So
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van bet adopti8f pl'l,'ltsingsbeleid der verscbillende -. met nmll8 p'1rticulicr8 - orgrmisnties is guwenst.
15. Echtscheidingsrecht.

Hcrziening Veln bet eebtseb(:)idil1.gsrecbt volgens do navolgcnde normen:
Ie. toelE13tbaarheid van oebtsebeiding bij onderling goodvinclen zoncler aanvol;ring van L;ronden en zoncler vcrzocningsprocedure mits een
rlJfjoling is getroffon over do guvolgen ten
oanzien von olimentatie en voogdij over do
kincluren, welke rogeling In het vonnis e.q.
bl:)scbikking ',lOrdt vastgelc:gd;
20. dUUrZ2jlle ontwricbting Van bet hUVilOlijk :Jls
enige grond voor ecbtscbeiding op oenzijdig
vcrzock, wonrhij onder duurzamu ontVilriebting
Tll:do zijn tc; vorstO);m longclurige krank~in:!1.ig
b(;id, gcb10ken bOlilofilic v:m ee"l dor p:3rtncrs,
31smodc de tbcillS b" st18ndc ochtscheidingsgrondon cebtor mot verkortinp<; van de tJrmijn V'ln
kw:ndwillige vcrlating tot tw(;e jr:wr;
3c. gegrondheicl Viln VerW0LI' DIs dit gcbaseerd
vJardt op ontkenning v:,n dc; ontwriebting en
indion vooruitziebt 0'0 uitkeringen nn voorovcrlijden V1n de vor~oukcr zou
teloor
goan. V~~r dit Inutste cliencn eehter in de
sfeor V'ln de p8nsioenwetgeving zodanige wijzigingen te v!Ordon a'mgebracbt dot dcz,' grond
v~~r verweer kon vurvallen;
40. goon minimumduur venl bot bcmeli,jh: of van
de procedure;
Het invoor0n VFln wE\cbttijden bcc)ft slecbts
tot gevolg dnt de kFlns op onwettige kinderen
toencemt. Invoering VCln ocbtscbeiding op
cenzijdig vorzoek zonder f:lOgclijkbeid tot
vorvwer zou met zicb brengen, dot v:m bet
boginsel dot mon zicb niet oenzijdig Bon
gGI1L30kte afspraken k:m onttrekken nu juist
ten oanzien V::lll bet hU1Tvulijk zou kunncm
'ovardon afgeweken.
5e. mogelijkheid voor do reebter tot berziening van overeongekofl8n nliwontotie, inclion
sprC1ke is van nict t;c voorzicne wij:0igingon
in de omstandigboden;
60. bostudering van de Bogclijkboid tot AUtomatisehc berzicning V"lIl clc"llimcntatL:;, bijv.
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door indexoring vnn bet inlWlUcn v')n de alimentatieplicbtige:
70. bG8indtgtng van aliDlEmt::lti(;vGrI)licbting
ingeval van bUVVGlijk of concubin,s3t van d03ndere partner;
8e. invouring V8n de mogcli,jkbeid dnt zonder
ontzetting of ontboffing vnn de oudcrlijke
macbt Cvoogdij) nn (;cbtscbeiding oen ander dan
een van de ouders tot voogd( es) 'H 0 reI t benoemd
over de kinderen;
ge. verplicbting Van de recbter de kinderen
die 14 jaar of ouder zijn ovor de voogdij te
boren;
10e. regeling van bet bezookrecbt voor de niet
tot voogd(8s) benoemd8 ouder;
lle o bandbaving van bet v8reiste dot de ecbtscbeidingsprocodure bij dasvaarding ":l.2nbangig
wordt gemtJ l1 kt.

,.:1
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IV

ONZE HUISHOUDING

1. Economisch evenwicht en inflatiebestrijding.

a o Een evenwichtig economisch beleid, rekening
houdende met de doelstellingen hiervan op korte
en langG termijn, gericht op:
1e. Voortgezette groei,om de toenemende behoeften, zowel collectief als individueel,
zowel materieel als immaterieel te kunnen
bevredigen, rekening houdend met maatschappelijke kosten van de groei.
2e. Volledige 1tJerkgelegenheid, in de huidige
conjunctuurfase speciaal gericht op een meer
evenwichtige geografische spreiding dnarvan~
3e. Bestrijding van geldontwaarding, ook
in Europees verband.
Voortzetting van het beleid, gericht op
maatregelen ter vermindering van de nog
bestaande spanningen tussen middelen en
bestedingen. Een overschot op de betalingsbalans dient daarbij als doel te worden gesteld, mede in het belang van de
internationale hulpverlening.
Over de hele wereld worstelt men met inflatie. Nederland is economicch zo nauw
met andere landen, vooral in de EEG,
verbonden, dat Nederland niet de illusie
mag hebben aIleen de geldontwaarding te
kunnen bestrijden. De Europese samenwerking dient zo te worden versterkt dnt
inflatiebestrijding weI goed mogelijk
wordt.
Intussen moet ons land er weI voor zorgen
da-l; het niet voorr-p Ie-opt met de gelCLontwaarding. Geldont''laarding is op den duur
uiterst gevaarlijk voor de nationale
huishouding. -"_ls Nederlsnd niet meer kan
concurreren met ~~dere landen die minder
inflatie keD-~en, neemt de Nederlandse uitvoer af en de L~voer toe, Daardoor zou de
werkgelegenhcid in gevaar komen. Bovendien
is geldontwaarding OllJ:'echtvaardig omdat de
zwakke groepen in de saIDenleving dan de
lasten te dragen krijgen die de sterken op
hen afwentelen.
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2. Overheidsuitgaven, particuliere bestedingen, belastingen.

a. De algemene middelen moeten d021matig worden besteed. Overheidst~1;;:en die overbodig
zijn, of waarvan het nut voor de bevolking
niet opweegt tegen de kosten, moeten worden
afgestoten. Ret overheids2pparaat dient efficient te werken. Er dienen particuliere
adviesbureaus te worden ingeschakeld.
b. Strikte begrenzing van de stijging van de
overheidsuitgaven in verhouding tot de verwachte stijging van het nationale inkomen.
c. Suppletoire begrotingen mogen in beginsel
het totaalbedrag van de rijksbegroting niet
verhogen.
d. Belastingen dienen pri~~iI' tot ~et delCken
van overheidsuitgaven. Gebruik van de belastingheffing voor aodore doeleinden dient
aIleen dan plaats te vinden als het beoogde
doel een economiseh, sociaal of ander nut
- afwerpt dat niet of minder doeltreffend op
andere wijze kan worden verwezenlijkt o
e. Zo ruim mogelijke toepassing van de regel
dat gebruikers van overheidsdiensten zo veel
mogelijk de kostprijs van die diensten betalen o
De behoefte aan gemeensehapsvoorzieningen: onderwijs ~ wegen, ontwilCkelingshulp
en nog veel meer - is onbegrensd. Deze
gemeensehapsvoorzieningen worden via de
belastingen door het gehele yolk beta~
Tegelijkertijd wil eehter iedere burger
zelf zo veel mogelijk overhouden van wat
hij verdient om door eigen bestedingen
rechtstreeks van de stijgende welvaart
te genieten en om zijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen waarmakeno Dit
gelijktijdige streven na::tr meer gemeenschapsvoorzienin8en en meer eigen bestedingsmogelijkheden roept s~ingen op,
die het inflatiegevaar vergroten. Nog
grotere stijging van de druk v,~ bel astingen en premies blijkt in de praktijk
te worden afgewenteld hetgeen eveneens
de inflatie bevordert. In deze tijd van
snelle maatschappelijke en technische
ontwikkeling is een aantal maatregelen
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noodznkelijk, die hogere uitgaven zullen
eisen. De moeilijke opgave waarvoor wij
ons gesteld zien is, de overheid voldoende ruimte te laten om die voorzieningen
te treffen en tegelijkertijd de belastingdruk zo laag mogelijk te houdeno
Een van de middelen hiertoe is de aanbieding van overheidsdiensten tegen
kostprijs, d.wozo zonder verkapte subsidie ten laste van de algemene middelen.
f. Automatische jaarlijk.se a!llpassing van de
loon- en inkomstenbelasting aan de geldontwaarding.
Ter wille van de bestedingsvrijheid van de
burger is het noodzakelijk dat de tarieven
Vqn de loon- en inkomstenbelasting ieder
jaar automatisch wordGn a8llgep'lst om de
eveneens automatische verzwaring V8ll de
belastingdruk als gevolp; van de geldontwaarding te compenseren.
De V.V.D. heeft in de afgelopen jaren
behalve voor deze volstrekt rechtvaardige
belastingcorrectie oak gepleit voor een
echte verlichting van de druk V8ll de loonen inkomstenbelasting, die door de progressie vanzelf oploopt met de reele stijging
van de welvaart. In het licht V!ill de
enorme taken die in ons dichtbevolkte land
op de overheid rusten is het cluidelijk
dat een reele verI aging van de belastingdruk of compensatie van de drurverzwaring
die het gevolg is van de reele loon- en
inkomstenstijgingen, geen hogere prioriteit kunnen krijgen dan die uitgaven, die
de overheid onvermijdeli,jk moet doen ten
behoeve van de gemeen,schap en die ni8t gedekt kunnen worden met behulp van de
gelden, die vrijkomen door het afstoten
van overheidstaken en door een grotere
efficiency. Binnen de genoemde ontwikkeling van het totale bela3t:,ine;peil streeft
de V.VoD. naar een ",ant,'ll dringend nodige
verbeteringen in het bel::,stinp;stelsel.
g. AfzwR.kking van de progre,ssie in de tarieyen van loon- en inkomstenbelasting met name
voor de midden-inkomens en zo mogelijk ook
verlichting door een verdere verhoging van de
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belastingvrije voet met doorwerking in het
gehele tarief, w'1arbij gelijktijdig een
rechtvaardiger verhouding tot stand wordt
gebracht tussen de bedragcn van de verschillende tR.riefgroepen, zoals de ongehuwden.
h. Verbetering van de bel,""stingheffing van de
gehuwde vrouw, zodanig dat daarbij meer rekening word t gehouden met h;:ar zelfst andige
positie.
i. Gelijkstelling van zelfstandigen en loontrekkenden, met name door de belastingvrije
reservering van een redelijk stuk winst mogelijk te mF"ken en de lijfrentevrijstelling te
verhogen.
j. BelR.stingtegemoetkoming ter bevordering van
de bezitsvorming, met name in de vorm van een
eigen woning.
De ruimte voor genoemde verbeteringen kan
worden gemaakt door:
ko Geleidelijke verdere drurverschuiving V!ll
de belastingen op inkomen naar belastin:~ op
verbruik. Met elkaar samenhangende verhogingen en verlagingen dienen gelijktijdig te
worden ingevoerd.
Deze verschuiving is toch ell :::loodzalcelijk
in het kader van de bolastinc;h.'lI'monisatie
in de EEG, waarin NederLmd nof, 8.1tijd de
hoogste loon- en inkomstenbelastinc; en
de laagste omzetbelastinp; kent. Een evenwichtspunt zou bereikt lrunnen ",rorden bij
een gelijke opbrengst v'J.n directe en indirecte belastinc;en.
1. Periodieke, zo IDogelijk automatische aanpassing aan de geldontwaarding van de vR.ste
bedragen in de belastingen op inkomen, winst,
vermogen, erfenissen en goederen.
m. Verlichting V:lli de dubbele heffinp; op de
ui tgekeerde winsten van namnloz,e. vonnootschappen, zo nodig gepa.'JXd
een daarmee
overeenkomende verhoging van het tarief van
de vennootschapsbelastingo
n. De rijksoverheid zal de gemeenten in een
zodanige financiele positie dienen te
brengen, dat zij tot een sluitende begroting
kunnen komen. Op de gemeentebesturen rust

aan
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daarbij de plicht een goed en verantwoord
financieel beleid te voeren.
o. Krachtige aanpak van de vereenvoudiging
van het belastingstelsel, mits een onredelijke lastenverzwaring voor bepaalde groepen
belastingplichtigen hierbij achterwege
blijft.
p. Versterking van het fiscale en monetaire
conjunctuur-politieke instrumentarium van de
overheid.
3. Lonen, prijzen, concurrentie.

a. In beginsel vrlJe loonvorming, met de bevoegdheid van de overheid om tijdelijk in te
grijpen.
De verantwoordelijkheid voor de loonvorming
berust in de eerste plaats bij werkgevers
en werknemers. Arbeidskosten die sneller
stijgen dan de produktie per man werken de
inflatie in de hand en brengen de werkgelegenheid in gevaar. Daarom dient de overheid, met name in het belang van de sociaal zwwDceren, in ernstige gevallen tijdelijk te lrunnen ingrijpen. Dnarbij dient
zij een zodanig arbeidsmarktbeleid te
voeren, dnt het beginsel van vrije loonen prijsvorming zo veel mogelijk tot
gelding kan komen.
b. Indexeringsclausules zijn, voorzover ZlJ
betrekking hebben op verhoging van indirecte
belastingen, als onderdeel van de loonvorming ongewenst.
Verder moet nog bezien worden in hoeverre
het in het algemeen, en met het oog op
infl'ltie, ongewenst is d,'lt lonen tussentijds door indexeringsclausules aan
prijsstijging worden aangepast.
Co In beginsel vrije prijsvorming, met de
bevoegdheid van de overheid om tijdelijk in
te grijpen.
Bij vrije loonvorming hoort vrije prijsvorming. Ook hier moet de overheid als
hoedster van het algemeen belffi~g de bevoegdheid hebben in ernstige gevallen
tijdelijk in te grijpen.
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d. Bevordering van een 1.-Jerkzame concurrentie.
werkelijk vrije prijsvorming, die zowel
de ms.kerqls de gebruiker geeft wat hem
toekomt, veronderstelt doeltreffende concurrentie 1.tlaar nodig moet de overheid
die bevorderen door een mededingingsbeleid dE'-t ongmvenste kartel- en monopolievorming tegengaat. Gezonde concurrentie
wordt ook bevorderd door voorlichting
door onafhankelijke consumentenorg~isa
ties.
eo Bevordering van belastingharmonisatie
binnen de EEG, onder andere ter voorkomL~g
van concurren tie-verv,,-,,ls ing
0

0

4. Inkomens- en vermogensbeleid.

a. Een stelsel v~u beloning dat persoonlijke
prestaties aarrmoedigt, ter bevordering V,qn de
economische groei en de persoonlijke ontplooiing. De solidariteit dient tot uiting te komen
door de belastingheffing, de inkomensoverdrachten in het kader van de sociale verzekeringen en bijzondere maatregelen ten behoeve
van de minst draagkrachtigeno
b. Betere opleidings- en vormingsmogelijkheden voor de •..rerkende jeugd. Invoering van
een wettelijk stQtuut voor de werkende jeugd
van 14 tot 18 jaar met voorschriften voor o.a.
vorming en werktijden.
Gelijke mogelijkheden voor iedereen, vooral
bij het onderwijs, mede ter verbetering van
de inkomensverhoudingen.
Co Versterking van de inkomenspositie van
de laagste inkomensgroepen.
De inkomens in ons land zijn al gel~k
matiger verdeeld dan in de andere EEGlanden. Toch blijft er behoefte aan een
bewuste inkomenspolitiek die binnen de
economische mogelijkheden de zwcl~ken
sterker macl~t en daardoor Q@ mbgelijkheid tot volle ontplooiing vande persoonlijkheid voor hen vergroot.
d. Een waardevast minimum-inkomen, dat in
principe niet gelijk behoeft te zijn Ran
het welvaartsv~st, uit 2rbeid verkregen
minimumloon.
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Iedereen heeft recht op een mensw~ardig
bestaan, op bRSis VQll werk dat past bij
aanleg en bekwaamheid~ \he bui ten zijn
schuld niet k~ worken, moet toch in
zijn eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Daarvoor moet de overheid een
W:-tnrdevClst mini1JlUlninkomen garanderen.
e. Bevordering vm de persoonlijke bezitsvorming. De rente vnn kleine spaartegoeden
onbelast laten.
Sparen,winstdeling en eigen woningbezit
moeten moselijk en aantrekkelijk worden
gemaakt. Vermozensaanw.9.sdeling en investeringsloon in collectief werknemersbeheer moet de overheid niet bevorderen,
omdat collectief bezit geen volwaardig
bezit is en de mogelijkheden tot volle
ontplooiing van de persoonlijkheid niet
vergroot.
f. Opheffen van de fisc,-cle beletselen voor
winstdeling in de vorm van verwerving Vqn
a::mdelen.
5. Socia Ie verzekering en oudedagsvoorziening.

a. Geleidelijke ;:;tructurele verhoging van
het AOW--pensioen tot het peil van het netto
besteedbaar minimnm-lol)n.
b. Geleidelijke invoering VQll een op het
laatst genoten loon geb:,seerd pensioen voor
alle werknemers, met voorzieningen tegen
pensioenverlies bij ver0lldering VAn werkkrllig, en waardev8.stheid van ingegane
pensioenen.
De oudedagsvoorziening en de daaraan
vcrbonden weduwenpensioenen behoeven nog
veel verbetering.
Voor zelfstandigen dient naar overeenkomstige f,qciliteiten te worden gestreefd..
c. NeeI' evenredigheid tussen premies voor
ongehuwden en gehuwde vrOUvlen (bijvoorbeeld
ziekenfondspremies) en voor hen bestaande
aan$praken op uitkeringen en verstrekkingen.
Ongehuwden hebben lagere aanspraken of
doen wegens het ontbreken van gezinsleden
in mindere mate beroep op uitkeringen en
verstrekkingen, maar betalen toch dezelf64

de premies als gehuwden. Gehuwde vrouwen
van wie de man ook vverkt, betalen de volle
premie, hoevvel dez,e veelal reeds door de
man is betaalQ of het gezinsrisico reeds
op andere irJij ze is verzekerd.
do Uitbreiding v,m de arbeidsongeschiktheidsverzell:ering tiOt zelfstandigen.
e. Samenwerking "cussen de medische diensten
v~ de Gemeenschappelijke rledische Dienst,
de Gewestelijke .4.rbeidsbureaus en de
Sociale "Jerkvoorzienings Objec";en.
f. ReGDllstructie en v(9reenvoudiging van hot
stelsel van. socin.le vcrzekeringen met als
uitgmgspu...YJ.t het lJegin,sel VJ.Il de vrije bestedlligskeuze V8.Il het persoonlijk inkomen.
Verplichte vcrzekerin[; daar, vvaar de risico's slechts collactief gedragc:m kunnen
worden, respectievelijk de solidariteit
cen collectieve p"ernieheffing vereist.
Di t stelsel i:~ te ine;ewikkeld en ondoorzichtig gevlOrden. Daardoor kunnen
de verzekerden hun oigen verrrntwoordelijkheid ook minder goed beleven. De
stijgende vv'elv3.Grt schept juist de
mogelijkheid de eiben verantwoordelijkheid te versterken. In d,',t licht
moeten ook de pUl1ton g. en ho worden
gezieno
g. Invoering van een beperkt eisen risico
bij ziekenfonds- en ziekengeldverzekeringen.
h. Geleidelijke beperking V'l.n de kinderbijslagc
wat de kinderbijslag 'betreft verdient
een overschakeling l1<1.8.r een stelsel van
fiscale tee;emoetkomingen aanbeveling.
Een speciale regaling voor grote gezinnen, de la'lgstbe';~ [~alden en studerenden
is voorlopir; noodza};:eli,jk.
i. Voor c:cll,e ,;oci21(; verzel<.:cl,,-ingen moet het
betalen Vili"l. premia: TJlede: door de verzekerde,
hoofdrecel blijvGilo
j. Herziening VAn de werk100sheidswAtgeving
in dier voeC';c d:,.t 8..J.l1vQardinc; V2.Il (')on
(tijdeli;j1ce) betrekkinc; voor een 1 ager loon
dan voorafgalll'ld 88.11 de \·rerkloosheid ver65

diend werd~niet; leidt tot verlies aan claim
op dat oorspronkelijk loonniveau o
k. Bestrijding van misbruik van sociale
uitkeringen, mede door een doeltreffende
controle.
6. Bijstandbeleid.

a. Afstemming van de bijstand op de omstandigheden van degene die bijstand nodig
heeft, onder stimulering van zijn verantwoordelijkheida
b. Voorkoming van misbruik van bijstandsverlening door verbetering van de contrale.
Invoering van sancties.
In beginsel is iedere0n verantwoordeiijk
voor zijn eigen levensonderhoud. Toch
zullen er ondanks aIle bestaande voorzieningen altijd mensen zijn met onvoldoende i~k0m:::;ten om zelf de noodzalcelijke
kosten van het bestaan te bestrijden.
De gemeenschap heeft de plicht te zorgen
dat ook deze mensen kunnen leven. Dat
vereist een evenwichtig beleid. Aan de
ene kant moet de bijstand afgestemd
worden op de omstandicheden en mogelijkheden van de betrolCkenen. Aan de andere
kant mae; de verantwoordelijkheid voor het
eigen bestaan niet vlOrden ondermijnd door
een beleid dat de gemakzucht zon kunnen
bevorderen. De behandelingsprocedure moet
in overeenstemming zijn met de waarde van
de menseli,ike persoonli4kheido
7. De onderneming.

a. HandhavinG van ondernemingsge'lIijze produktie en, als regel, particulier initiatjef,
als middel tot een zo ~oed mogelijke economische ontwilck:elini; en spreiding van economische macht. Af1rJi,j zing van nationalisatie
en socialisatie, ook vanhet verzekeringsbedrijf en de banken. Terugtrekking, zodra
moselijk, van overheidsdeelnemingen.
De beste org,misatie van de produktie
is de ondernemingsgev-rij ze produktie,
waarbij de produktiemiddelen in particu66

liere handen zlJn. De onderneming is een
economische doelorganisatie waarin
kapitaal en arbeid samenwerken en waarin
continulteit en r;roei (die aIleen verwezenlijkt kunnen worden door het behalen
van winst) mede in het belang van de
werkgelegenheid het primaire doel zijn.
Zij dient haar functie te vervullen,
uiteraard binnen het wettelijk kader,
zonder directe inmenging van staatbllldige
en maatschappeli,jke organen.
Hiertegenover dient zij haar verantwoordelijkheid in verschillende vormen, jegens
kapitaalverschaffers, personeel en publiek
te verwezenlijken door een grote mate
van openheid.
Deze eis van openheid is in beginsel onafhankelijk van de rechtsvorm waarin de
onderneming wordt gedreven.
b. Aanpassing van de wettelijke structuur
aan een modern en open ondernemingsbeleid.
Na de in~?;rijpende herziening van de wettelijke ondernemingsstructuur volgens moderne
inzichten, die door het huidige kabinet is
voorgesteld (wet op de j aarrekening, vIet
op het enqueterecht, ,.Jet op de ondernemingsraden, wetsontwerpen herziening structuur
grotere vennootschap, wetsontwerp besloten
vennootschappen), is een periode noodzakelijk,
waarin ervaring met de nieuwe structuur nodig
is, om de wenselijkheid van een eventuele
verdere aanpassing na te gaan.
Deze studie moet krachti~ bevorderd worden,
opdat de wettelijke ondernemingsstructuur
in overeenstemming blijft met de ontwikkeling van de samenleving.
c. Uitbouw van het werk van de ondernemingsraadj deze moet blijvend worden gezien ~ls
samenwerkingsorgaan in het belang van de
gehele onderneming.
Naast de directe medezeggem3chap op de
arbeidsplaats inzake de arbeidsomstandigheden moet de functie van de ondernemingsraad binnen de onderneming als
orgaan van overleg worden uitgebouwd.
Hierdoor kan een belangrijk element van
medezeggenschap V81l de werlmemers worden
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verwf:;zenlijkt Deze raad mag niet het
k8T3.kter krijgell van een zuivere tegenspelc,r van de leiding v .n de ondernemingo
0

d. Schepping V::ul een nieuwe rechtsvorm voor
kleinere persoonlijke ondernemingen met
rechtspersoonlijkheid en aansprakelijkheidsbeperking: de personenvennootschap met
beperl(te aansprakelijkheid (BV).
\.Jijziging van de structuur van de naamloze vennootschap (behnlve de BV) in die
zin dat:
1e o Aan de verplicht te stellen raad van
commissarissen - voorzover de nov. niet
boven de in f. bedoclde grens valt - de
bevoegdheden worden toer,ekend tot het doen
van bindende voordrachten voor de benoeming
van directie en commissarissen. Van deze
voordrachten kclll de a311deelhoudersvergadering slechts met een versterkte meerderheid
direct, dus in de eerste vergadering, afwijken; indian een gewone meerderheid ven
de aancl.eelhoudersvergadering tegen de
bindende voordracht is, dan dient een tweede vergadf,rinG; V2J.1. aandeelhouders te worden
belegd, waarin een c;ewone meorderheid
beslist.
2e. Principielo bevoegdhedcm o.ls goodkeuring
V2JJ stt.ltutomvijzi[ir~.gen, liquid,n.tie en
emissie VC'ln C1andelen niot a::m 8.andeelhouders
mo~,:en worden onttroklceno
3e. Derhal vo oli[,1:'ll'chische clausules op dit
on het orlder 1 e gcnoemde gebied e;eleidelijk
moeten "\'\Torden afgesch'lft, 1J1.3.arbi,j e}:van
wordt uitgega8.ll dn.-t; er cen wA.arborg tegen
ong8\VEmste overvallrm tot stand komt.
4-e. CertLCiGnathouders op r-<lle terreinen,
behoudens het stemrecht. mf:t aandeelhouderc; WOrdG;l f",eli,lkg8steid; _:_\J~ere
houder vn.n een Gertificnat uiterlijk "3 jaar
nB de hiertoe gedane ::tanvrnge dit certificaat k8ll ver1r,ic,selen in een stemgerechtigd
aandeel.
5e. Aandeelhouders de wettelijke mogeliJkheid krijgen bepaalde taken te delegeren aan
een uit en door hen te benoemen commissie.
8.
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f. Bij naamloze v8nnoot,sch"tppen bov,~n een
bepp,alde grens worden commissqrissen benoemd vi~ een speciqle procedure (cooptatie mot veto-I'8cht vm r:Vll1.declhouc1ers en
ond.ernemingsraad)? waarb-i j beroep op de
ondernemiI'1gsl{amer de voorkeur verdient
boven beroep oj) een ,3ER-commissie.
De raad VPIl. Gommissarissen moet het
belang V8n dE'", oncterneming en van alle
daarbij betrokl<enen dienen. De raad moet
dus geen paritaire vertegenwoordiging van
de belangengroepen in de onderneming zjjll.
Ingeval van beroep op eon SER-commissie
zou als gevolg van de l,oL-cugenvertegenwoordiging dan.rin toch de p3Xitaire
s"1IDenstelling worden nagestreefd.
8. PBO
2.0 Afwij zins van de huidif~e t:;8n£S V3Jl zaken
bij de PBOn
1 e. Geen instellillf V,qn ni<~u\:"Je publiekrechtelLjke bedrijfsol'g8..-n.en~ tenzij de ,ven:::;
daartoe door een meerderheid V,)l1 de bedrijfsgenoten .- ook de ongeorganiseerden op democratir::,che wij ze is geui t.
2e. Opheffing v,m de PBO-lichr:unen die niet
meer f'lllctioneren of nie-L~ door een ruime
meerderheid vqn de bedrijfstakgenoten
word.en gedragen. Onderzoek van de mening
del' bedrijfstakgenoten.
38. DemocrCltisering V,'lll de PBO-org31len die
blijven best'1an omdat een meerderheid van
de bedrijfstGkgeEoten ze wensto
4e. Opheffing vcm de discriminatie tussen
georganiseerden en ongeorganiseerden em
instelling van een deY'ocrc1.tische verkiezing
van de besturen door p.lle bedri,jfstnlcgenoten.
5e. Bcperkin[<; van de verorr.lenel1.de bevoegdheid tot a'1ngelee;enheden V:lil interne aard.
De V. v.n heeft zowel in ~949 ~.ls in
1970 amendementen ingediend die beoogden
de democratische verkiezin~ van de
besturen door aIle b('drijfstRkgenoten
wettelijk vcrplicht tE: stellen. In 1949
is hetqmendement, me:,t alleen de stemmen
V8ll de V."'LD. voor, verworpen. In 1970
is het amendement aangenomen maar het
0
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wetsvoorstel tot "ltJlJ zlr;ing van de PBOwet teruggenomeno In 1949 heeft de VYn
tegen de wet gestel.ndo Sindsdien zijn
de door de VoVoDo voorziene bezwaren
juist geblekeno Ze gelden vandaag nog
sterker dan toono Ret grootste bezwaar
is dat de bedrijfstakgenoten niet de
mogelijkheid hebben langs democr8tische
weg invloed uit te oefenen oj) het
beleido
b o Vorming v,w. privaatrechtelijke overlegorganen in plaats ViUl de publiekrechtelijke
bedri,jfsorganisatie
Wa2X' behoefte blijkt te bestaan <1.an
overlegorgo.nen tussen wermemers en
werkgevers verdient een privaatrechtelijk overlegorgaan de voorkeur.
0

9. Werkgelegenheid.

Ret arbeidsmarktboleid dient gericht te
zijn op het vinden ViUl geschikt werk voor
iedereen.
b. Afstemming enerzijds V'3.ll de werkgelegenheid op het beschikbare 3.31lbod vm arbeidslITachten, anderzijds van de opleiding
van de beroepsbevolking op de structulIT van
de vraag.
co Opstelling van middellange en lange termijnprognoses voor de arbeidsmarktontwikkeling.
d. Bevordering van regionale en beroepsmobiliteit.
eo Meer en betere mocelijkheden tot her- en
bijscholing alsmede uitbreiding van de beroepskeuzevoorlichting.
f. vIiI een modern en ac·tief arbeidsvoorzieningsbeleid optimaal fLUlctioneren dan is een
herindeliW5 van de e;ebieden der C}. A. B. noodzakeIijk, opdat deze aangepast kan worden aan
de natuurlijke economische s.3.lllenhang.
Planning op middellanc-;e termi.4n is een onmisbaar onderdeel vJn een modern en actief
arbeidsmarktbeleid. De Haad voor de Arbeidsmarkt heeft daarbi,j een belangrijke
functie te vervulleno In gebieden met
0.0
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structurele werkloosheid of kwetsbare bedrijfstakken zijn speciale maatre~;elen
nodir;. Die vereisen de inschakelinc: va.YJ..
de GAB's en een samen"rerkinf, die zo veel
mogelijk in de regionale raden voor de
arbeidsmarkt :.;eblll1dold moet wordrm.
go Opheffing v,:m fiscale en andere remmen op
het buitenshuis werken van getrouwde vrouwen o
ho Bevorderine; van de arbeidsmo[,;elijkheden
voor (gepensioneerde) ouderen.
i. De positie van de buitenlandse werknemers
verdient ~rote aandachto Er dienen ruime
vormingsmor:elijkheden, mede c;ericht op de
situatie in hun eigen land, voor hen open
te staano
j. Aan het oprichten van uitleenbureau,s
en andere uitleenbedrijven dienen st;renge
wettelijke eisen ge,:;teld te "ltJOrdeno
ko Onderzoek is nodie; naar de fCS8volgen van
de pendel naar het buitenland. De Nederlandse sociale uitkeringen aan Nederlandse pendelaars zullen niet boven de landeli,ike normen
mogen uitgaano
10. Technologische ontwikkeling.

a. Krachtige bevoroprj nE 1T;:m de technologische ontwikkelingo
Computers ver~roten ons vermogen om
moeili,jke techni,sche en maatschappelJjl{e
vraagstuJd{en op te losseno De ~ernenergie
belooft een rijke, goedkope en schone
energiebron te worden • .E/.uil'ltesatellieten
helpen de lcwaliteit van het leven op
aarde te verbetenm. Die voorbeelden
bewij zen dat de bevorderinf, van technisch
speur- en ontwi"kkelingswerk en de tQeDaSsing van de resul taten daarvan besIissE;:o.d
zijn voor de toekomst. De overheid moet
aan de burgers duideli,jk illaKefi dat de
technologiGche ontwikkeling, tie men vaak
als een bedreiging voelt, juist grote
beloften inhoudt. Zij dient bij de bevordering van de technologische ontwikkeling ook nauw met de indus~riB eamen
te werken.
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bo Internationalc samenv.rcrking is
onontbeerlijlc.
Omclat cen ldein lancl niet allss zelf kan
doen~ i3 ook op dit gebied een brecle
internationale samemJerking nodi(';. In
bij zondere gevallen, zoals bij het ul tra~
centrifu:,~~eproject, zal elie saalenwerlring
tot enkelc landen beperkt moeten kunnen
blijveno
11. Energiebe!eid.

a. Coordinatie V3Il het enerp;iebeleid in nationaal en internationaal verband.
b. Unificatie VGll de industriele -tarieven ~
teneindc de door de be,staande rlifferentiatie
ontstane ongelitike concurTentieverhoudingen
01' to heffen. De industrietarieven zi~n te
belangrijk om te dienen als sluitstuk·van
gemeentebegrotingen.
Bij het streven naar internationale
coordinatie vereist de kernenergio bij·zonderc aandacht. Een nieuwe Elektriciteitswet zal een rationelere produktie
in grotere eenheden en de coordinatie op
tariefgebied mooten bevorderen.
12. hulll.lstrieel structul.lrbeieiitl.

a. Een industrieel structuurbeleicl, modo in
EEG-verband en gericht op de groei van onze
economie, met ina.chtneminr-; van de milieu~ygienische aspecten. De overheid dient uit
haar vermogenssfeer (aandelen in bedrijven
enz.) kapitaal vrij te roaken teneinde over
additionele middelen te beschikken voor het
voeren van dit structuurbeleid.
b. Onclerzock naar de mogelijkheid om k:nel-·
punten bij groei,::ectoren VJef~ te nemen.
Beclrijfstakkcn die bi,j cle groei en kwaliteitsverbetering VOOIWP (kunnen)
lopon worstelen soms mot financieringsproblemen en andere moeilijkheden. Om
die op te lossen is eon actief structuurbeleid - met inbegrip van de
bevorderin;:o; van de technologische ontwikkeling - 1;JOnselijk. Grondig en tijdig
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overleg tussen ov'erheid en bedri,jfsleven
is onmisbaar voor het slagen van het
hele inclustriele structuu~beleid.
Co Verleningvan tijdelijke overheidssteun
aan bedrijfstakken en bedrijven in moeilijk-heden, mits deze door reorganisatie weer
gezond kunn('m worden.
. In de afgelopen jaren heeft de overheid
herhaaldelijk met steunverleninz: mouten
bijspringen in afzonderlijke bedrijfstakken en ondernemingen. De problemen,
die daar waren ontstaan, -lwnden noch
door de betrolckenen zelf, noch met
algemene maatregelen worden opgelost.
Bij dit soort hulpverlening is grote
voorzichtigheid geboden om toch een
open en vrije concurrentie te behouden.
De steun mag daarom aIleen tijdelijk
zijn. Er moet een Goede kans op herstel
bestaan, vooral door interne reorganisatie. Tijdens de steunverlenin,;c; moet de
overheid invloed on het ondernemingsbeleid
kunnen uitoefenen.
d. Bestrijding op EEG-niveau van concurrenti(~vervalsing door E~G-landen en andere landen; zo nodir; tegenmcLG.tregelcm ter bescherming van anze nationale belangeno
e. Uit een oogpunt van structuur van het
bedri,jfsleven en uit een oog1'unt van spreidinp: van ccconomische macht t,n stimulerint;
van ondernemcrsch::q) is een beleid, gericht
op bevorderine; van het middelgrote en middenklcins b,.:;tirijf nO(liF~. De Jmelpunten cli';nen systeJD.atisch op;'_:E:spoord te worden en
verV8.llgen ,.iOOT .:;timuL)Y'endc maatregelen,
zonder overigens in s1J.bsidie:::-·inro te ontaarden.
13. Regionoal ontwiklcelingsbeleid.

a. Het regionale ontwikkelih[-;sbeleid client een
onderdeel te zijn van het natienale structuurbeleid.
b. Spreiding van niet volstrekt aan de Randstad gebor.den werlz::gelegenheid ovr;r de rest
van het 1 and, en in het bij z onder over het
Noorden en Oosten,levert een essentiele b\i73

drage aan de verhoging van het welzijn in de
Randstad en aan de welvaart en daarmee ook
het welzi,jn in ':roord- en Oost-Nederland.
Essentielo economische activiteiten zullen
daardoor in de Randstad tevens de nodige
expansioruimte kri,jgen, zonder verdergaande
extreme aantasting van het milieu.
c. De spreiding moet worden bevorderd door:
10 .3n811(, ui tbreidinE; en verbf;tering van de
Oost-vJest en Noord-Zuid gaandf) auto- en
waterwegen (onder Noord-Zuid verbindingen
niet to vorsta::m Randstad-Zuid verbindingen).
28" ,2,t,=,rke opvoerinc; van infrastructuurverbeterende subsidies aan de belant',rijkste en
effectiefst '-;roeiende "kernen" in Noord- en
Oost-Nederland en de probleemgebieden in
Zuid-Nederland.
3e. Toewi;i zing van extra contingenten gesubsidieerde woningen aan deze regionale economische zwqarteDunten.
4e. Subsidierinc W)t 'J5 % van aIle bedri,jfsinvesterin[,en bij nieuwbouw ,m uitbreiding
in de "kernen", warmeer het een vorm V8n
werkgelegenheid botreft, die niet aIleen het
aantal arbeidsplaatsen aanmerkelijk vergroot
maar ook de economische structuur,op lange
termijn, versterlct.
Net de regionale ontwikkelinrr, zijn sinds
1967 goede vorderi.nl';{:m gemaakt, met name
in Limburg. In de komende jaren moet het
beleid toegespitst worden op die streken
waar de sociaal-economische en culturele
opbouw nog zwru~ke plekken vertoont.
do Extra aandacht voor de drie Noordelijke
provine ies. De ontwik.1:celing van de weI vaart
in deze provineies is na de oorlog aehtergebleven bij de rest van ons land, hetgeen bij
brede lagen van de bevolking tot gevoelens
van grote teleurstelling heeft geleido De te
nemen maatregelen zullen zodanig dienen te
zijn dat zij medo het ~Gschokte vertrouwen
kunnen herstellen en tot een nieuw ~eloof
in eigen toekomst kunnen inspireren.
De maatregelen zullen moeten voortkomen
uit een integraal pIon voor het Noorden, dat
op lanGer zieht is opgesteld, en zullen een
zo groot mop;elijke mate van eontinulteit
mooten hebben.
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O. ao kunnen genoemd "JOrden:
- verdere verbeterinp; van de grote verkeersverbindingen i
- ondersteunin:::: van het industrialisatiebureau voor het Hoorden, dat bi,'i de uitvoerim,; der mao.tregelen een ~o groot mop.;elLjke
eigen beslissiIl[?;sbevoef-,:dheid diolll- te
krijgen;
- uitbreiding van het premierinssbeleid
ter bevord3ring van de industrialisatc,,-=,,
zowel voor nieuwe als voor vergroting van
bestaande industrie; uitbreidinp.; met 000..
een premie voor verplaatsingskosten;
- gerichte maatregelen voor de specifiek
in het Noorden bestaande problemen in de
land- en tuinbouw;
- uitbouw van de Groninger universitGit
naar de andere noordelijke provincies, in
de eerste plaats na,3.I' Friesland (IJeeuwarden);
- bij nieuw te stichten voorzieningen voor
het middel baar onder1:Jij s en hot hager beroepsonderwijs de 1ll0gelijkl1eid tot enifT,e afwijking naar beneden van de hiervoor 0eldende
normen van bevolkingsaantallen, zulks in
verb end met de geringere bevolkinp;sdiehtheid en de extra stimulans die van goede
onderwijsvoorzieningen op de betrokken streek
ui tgaat. SpoedigE'; stichting va."'l een HTS
in Emmen.
e. Goed samenspol tussen nationale,provineiale en gemeentelijJ::e overheden on vrije
maatsehappelijke y~aehteno Ook nauwe samenwerking met Belgie, Duitsland en de EEGcommissie om verspilling en het tegen elkaar
uitspelen van nationale overheden te voorkomen.
In de regionale ontwikkeling speelt de
industrialisatie een bel;mgrijl{e, maar
niet de enige rol. Huisvestinr:>;, verkeersverbind ing en , scholing voor volwassenen
en jongeren en mogelijkheden, voor kunsten sportbeoefening zijn Gvenzoor nodig.
14. Woningbouw en huurbeleid.

a. Een geleideli.jke opvoering in de eerstkomende ,jaren, cloor een gezamenlijlce inspanning van bouwwereld, regering en parlement,
van de jaarlijkse woningproduktie.
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b. Verschuiving in de regional~ woningtoewij zing ten gunste van de gebiedcm met het
groots"!:;:; tckortQ
Buim 25 ,j aar n8 de bnvri j dine: is do
woningnood nOe; a1 tijd niet voorbij.
vJoningvoorraad -- en woningnood - zijn
onrechtvaardig verdeeld. In grote delen
van het land sta&"l nu banoog wonihgen,
maar elders h8erst nog een enorm gebrek.
'rw8edordc van ons volk heeft geen last
van de woningnood, eenderde - waaronder
v881 1 aa[jb;,C)t aalden en be j aarden - dr aagt
alle lasten.
coDe bOU1rl in de ges 11 bsidieerde sectoren meer
0]) de z,wak:ke groepen richten.
Aan de 811eenstaanden mag wel Dens meer
gc;dacht worrlen. Verhogin[~ van de produk~
tie is tevens niet 'Jll'3en nodir, om hot
tekort op te heffen, maar 001'.: om meer
lcrotten te kunnen opruimen.
do Krachtif';8 nanpak van vloningveriJeterinz,
krotopruiminr' en stEl.d;:;- en dorpsre(;onstruc~
tie, vTQarbi,j zoveel mogelijk rekening moet
worden c~E;houden met de wenSGn del' huidige
bowoncrs Bevorderinl; VelD de bouwresearch
en van het (c]xpprimentcren Illet nieuwe woonvormen.
0

e. Krachtige voortzetting van de huurliberalisatie, ook in het westen.
f. Verbet()ring van de ontruimingsbescherming
in de geliberal~seerde gcbieden.
g. Geleideli,jke vervanginc; van subsidiering
het lmis door indi viduele steun aan de
bewoner.

v~:m

h. Voorte;ezet streven naar het einddoel:
ieder bet 28.1 t de huur die zi,jn huis waard
is; wie dat niet kan wordt individueel gestcund.
In de ,strijd tegen de woningnood en de
onrc;chtvaardige verdeling van de woning-voorraad zal zowel het bouwbeleid als het
huur~-' en subsidiebeleid een rol moeten
spelen. Door het na-oorloR,s", huurbeleid
is het verband tussen huur en kostprijs
volkomen zoekgeraal;:t. Door vri.jmakint~ van
76

de huren Em door een e;rondise veI'cmd\::,ring
van hot subsidi,?ste1.3el k811 deVJOliingvoorraad eerlijk8r worden verdeeld. Nog
al tijd ,lOrden op ~;1'0t2 schnel huizen c;esubsidieerd waari:-' menson wonen die geen
subsidie nadir: hebben. Daarom moet de
subsidiering V: i3n huizen gelr?ideli,jk door
steun aan bewoners worden V0rV2Ilr:z;en.
Terwij1 de individuel", huursubsidies
worden cypgetrokkon mOCl, d.e subs idie op
de wonin;~ :JCleller in de huurpri,is worden
ingebouwdo
De oplossinp:~ van de ,-]onincnood vereist:
1e. Ruime financierinrsmidclelen - ook
particuliere - voar d., nieuwbauw.
28. De ber:~:idheid een flink stul'.: inkomen
aan hunT te bestr;den.
.Jat de meer draaglcracht"Lgen betreft:
de bereidhcid nai:,T passender wonin[en te
verhuizeno
Kortom: een e;root stuk ,solidari tei t.
L In het "k~ader V8]J. een beleid dat gericht
is op een spoedige leni' inp; van de woningnood dient diepgaand onderzocht te worden
welk0 de mo~elijkheden zijn om die delen
van het oUlle 1rlOninr:r:b8st al1.d, \-Jelks voor s anering in aamn8rkin£,; leomen, f,(;dlITende
lanc.;ere ti,jd voor bev'JOnin[ te behouden.
15. De zeifstcmdige01.

a" Verruiming van de fiscale aftrekbaarheid
van de kosten voar de oudedagsvoorzieningen
van zelfstandigeno
bo Uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsverzelwring tot 3elfstandigen.,
De zelfstandigen ,- zij, die een vrij
beroep uitoefenen en de ondernemers in
midden- en kleinbedrijf en Inndbouw ~
vervullen een belangrijke 1'01 in ons
economisch en maatschappel,i.jk, leven0 Hun
zin voor initiatief en verantwoorCl elijk·heidsbesef zijn onmisbaar voor onze
economie0 Het beleid van de overheid moet
de in hen belichaamde 1I'raarden versterkeno
Dus geen politiek Iran bescherming ~ bevoog"
ding en betutteling~ m.aar een beletd dat
de zelfstal1.digen in. staat stelt zichzelf
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te helpen en hun eigen plaats in onze Samenleving waar te maken. Het zijn eehter
vaak juist de zelfstandigen, die door hun
individualistisehe aard en geringe
geneigdheid tot organisatie in het gedrang komen. V~~r een evenwichtige ontwikkeling van onze samenleving moet bij
aIle daarvoor in aanmerking komende
maatregelen veel aandaeht worden gesehonken aan de belangen van de zelfstandigen.
Met name hun soeiale zekerheid is nog
onvoldoende geregeldo
16. Miclden- en kleinbedrijf.

a. Integratie van het middenstandsbeleid in
het algemeen regeringsbeleid.
In het tot ale sociaal-economische beleid,
met name ook op hot gebied van de prijzen
en van de sociale verzekerinr;en, moeten
de gevolgen van dat beleid voor de middenstand voortdurend grondig worden bezien.
De departementale indeling moet daarbij
aansluiten. In aIle lichamen waarvan het
werle zieh mede tot het midden- en kleinbedrijf uitstrekt, moeten de betrokkenen
voldoende vertegenwoordigd zijn.
b. Aanpassing van de kredi8tmogelij]s:heden
voor het midden- en kleinbedrijf aan de
economische ontwikkeling.
De groei van gezonde ondernemingen in
midden- en kleinbedrijf moet worden bevorderd. Zulke ondernemingen vormen een
goed tegenwicht tegen economische
maehtsconcentraties en monopolievorming.
c. wettelijke regeling van het ordelijk
economisch verkeer, o.a. op het gebied van
agressieve verkoopmethoden, waaronder
colportage.
Dit betekent voor particuliere kopers
op beurzen en tentoonstellingen en aan
huis een afkoelingsperiode van enige
dagen waarbinnen zij van ondoordraeht
of onder druk gesloten over9€nkomsten af
kunnen komen zonder dat de aanbieder
zich in deze periode aan zijn verplichtingen kan onttrekken.
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d. ~Jijziging en verruiming van de winkelsluitingswet en de Vestigingswet.
e. Voldoende vestigingsmogelijkheden voor het
midden- en kleinbedrijf.
IJetswij zigingen zijn nodig om de ondernemers
beter in staat te stellen de moderne ontwikkelingen voor te blijven. De vcrschaffins v~~ voldoende vestigingsmogelijkheden,
waarbij de industriespreiding en de recreatie ook een rol spelen, is een kwestie van
gemeentelijke planning.
fo Bevordering van individuele voorliehting
aan ondernemers"
g. Modernisering van het onderwi,js voor
midden- en kleinbedrijf.
h. Overheidssteun voor een structuuronderzoek
in de Horeca-seetor.
Het Horeeabedr5jf is door veranderde
leefgewoonten en sterke kostenstijgingen
in moeilijkheden geraakt. Aan maatregelen
tot verbetering moet een structuuronderzoek vooraf gaan.
i. De bedrijfsbeeindigingshulp moet zo worden
geregeld dat zij ook de sociale noden op
redeljjko wij ze opvangt
0

17. land- en tuinbouw.

a. Handhaving van de ondernemingsgewijze
produktieo
b. Een krachtig nationaal landbouwbeleid
gericht op het verbeteren van de ongunstige
toestand in land- en tuinbouw (speciaal
ook de fruitteelt) en op het bevorderen
van het tot stand komen van bedrijven die
de goede ondernemer een L~komen kunnen
verschaffen dat gelijke tred houdt met de
welvaartsontwikkeling, zullcs ,4o'br:
1e. Hulp bij de financiering van. de aankoop
van grond en opstallen.
2e o Ruimere aankoopmogelijkheden voor de
Stichting Beheer Landbouwgronden.
3e. Grotere nadruk op bedrijfsvergroting
bij cultuurtechnische maatreEelen.
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4e. 'Netenschappelijk onderzoek, land- en
tuinbouwonderwijs, goede voorlichting en
een modern verwerkings- en afzetapparaat
om de concurrentiekracht van land- en
tuinbouw op hoog peil te houden o
5e. Een fiscaal beleid dat de vorming van
economisch gezonde bedrijven niet bel emmert: bijvoorbeeld belastingvrije reservering.
6e. Een krachtig saneringsbeleid, daar een
groot aantal niet rendabei te maken be~
drijven nog zal moeten verdwijnen; goede
omscholingsregelingen.
7e. Versterking van het instituut van de
pacht door de pachtprijsbepaling te baseren
op een netto rendement van 2+ procent van
de agrarische gebruikswaarde en door beperking van het continuatierecht in beginsel tot de 65-jarige leeftijd van de
pachter.,
De produktie moet een zo groot mogelijke
bijdrage aan het nationale inkomen blijven
leveren en tegen redelijke prijzen voor de
consument beschikbaar komen.
c. Een krachtig beleid in het raam van het
EEG-verband, gericht op het opheffen van
de concurrentievervalsin5 zowel tussen de
lidstaten als tussen de ondernemingen op
het gebied van landbouw, handel en industrieD
d. Ret markt- en prijsbeleid in s8menhang
met het voorgaande richten op een produktieomvang waarbij overschotten en tekorten zo
veel mogelijk worden voorkomen.
18. Toerisme en recreatie.

Ret toerisme is een belangrijke bron van
welvaart en ;"Terkgele~;enheid. Daarom zijn
de volgende maatregelen nodigo
a. Krachtige steun aan het werk van het
Nationaal Bureau voor Toerisme.
b. Ben moderneL'e,minder folkloristische
aanpak van de presentatie Van Nederland
in het buitenlend.
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Co Opening van de mogelijkheid casino's op
te richten.
d. Totstandkoming van een reeks van recreatieve mogelijkheden, Van stil tot massatoerisme.
Ret uitgaande toerisme groeit sneller dan
het inkomende. Bij de verbetering van die
toestand heeft ook de overheid een taak,
bijvoorbeeld door het scheppen van goede
wegverbindingen naar toeristencentra en
door een soepeler beleid met betrekking
tot de aanduiding van toeristen-accommodatie langs de ;"Tegen. Veel van wat hierboven over de middenstand is gezegd, met
name op het gebied van kredietvoorziening,
structuuronderzoek en belastingbeleid,
geldt ook voor het toerisme.
Gereglementeerde casino's zouden buitenlandse gasten aantrekken. Op dit gebied
mag NederlDnd geen enclave blijveno

19. Verkeer en vervoer.

a. Bevordering van de ver 1wersveiligheid
door:
1e. Een wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van verkeersongevallen dat oak
werkelijk resulteert in adequate maatregelen.
2e. Krachtig en gericht optreden van politie
en justitie tegen verkeersovertreders
(alcohol, drugs, gevaarlijk inhalen, door
rood licht rijden, enz.).
3e. Steun aan de instellingen die zich
- zowel voor de jeugd als voor volwassenen bezighouden met verkeersopvoeding.
4e. Goede veiligheidsvoorschriften met
betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen. Verplichte periodieke veiligheidskeuringen.
,
5e. Overzichtelijke aanleg v'ful"wegen en
verkeersknooppunten en duidelijke, 1.miforme verkeerstekens en wegwijzers.
6e. Wettelijke normen voor autorijscholen.
Het dodental in het verkeer, dat in 1969
nog de beschamende hoogte van 3065 bereikte, moet naar beneden. Via het onderwijs
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en via radio en televisie kan de verkeersopvoeding aIle weggebruikers bereiken.
b. De ontwikkeling van het wegennet dient
afgestemd te worden zowel op de te verwachten verkeersomvanc; als op de regionale ontwikkeling en omstandighcden.
Ook in dc komende vier ,j ,1ar lean de opzet
Vall het ui tvoeringsprogr:::u1lIna van het
Rijlcswegenfonds worden gehandhaafd.
Voorlopig betekent dat opheffine; van
bestaande knelpunten, maar na 1975 kan
dan worden ovcrgeschakeld op cen aanpak
waarbij zo veel moc;elijk project voor
project wordt afgewerkt.
c. Voor de aansluitin~ van r,emeentelijke
wegen op rijkswegen en voor de herstrlJ.cturering van het verkeer in de steden is
financiele hulp van het rijk veelal onontbeerli.jk.
do Aanleg op korte termijn van een vaste
oeververbinding over/onder de:iesterschelde.
e. Aantrekkelijk maken voor iedereen van
het openbaar personenvervoer door:
1e. Ooordinatie van de railvervoernetten
en een sluitend systeem van hoofdverbindingen.
2e. Integratie Van stedelijk, regionaal en
landelijk vervoer, ook ten aanzien van tarieven en de presentatie aan het publiek.
3e. Vaststelling van een gewenst verzorgingsniveau van openbaar vervoer op de
railnetten van trein, metro, tram en ook
op het, als verdichting daarvan noodzakelijke, stelsel van autobuslijnen. Speciale
voorrangsregelingen en waar nodir: vrije
banen voor autobussen in de binnensteden.
4e. Uiterste terughoudendheid ten aanzien
van het opheffen v·'3n onrendabele lijnen.
5e. Goede toekomstpLm.ning bij de bouw van
nieuwe vl"Oon- en werkcentra ten aanzien van
openbare vervoersvoorzieningen.
6e. Instelling van vervoerscemeenschappen
in en om de grote stedelijke zones.
willen wij werkelijk dat het openbaar
vervoer voor de burger aantreti<elijk
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wordt, dall zal dit ook zo efficient,
snel en gerieflijk moeten zijn dat men
dit vervoer gaat prefereren boven de
eigen auto. Zolang de aansluitingen
tussen plaatselijk en landelijk verkeer
geheel ontbreken of slecht zijn, zal de
burger terecht de voorkeur blijven geven
aan de eigen auto voor het woon-werkverkeer o Het is juist dit verkeer dat
de grote opstoppingen in de steden en
het nijpende parkeerprobleem veroorzaakt.
Met dwangmaatregelen bereikt men hier
niets, wei met een goed alternatief. Wie
snel en zonder parkeerzorgen naar zijn
werk kan komen zal zeker openbaar vervoer
verkiezen, maar als hem dit een veelvoud
aan tijd kost doet hij het niet. Men moet
bij het personenvervoer uitgaan van de
consument.
f. Een doelmatig parkeerbeleid met gebruikmaking van het prijsmechanisme.
g. A8Illeg op korte t0rmi,jn v 8.1 de :3chipholspoorlijno
Dit is een project met hoge urgentie,
maar binne~ dit project heeft het traject
Schiphol-iJ! gedeel te ringbaan-Amsterdam
OS de hoogste prioriteit.
h. Een nation3.al luchthavenbeleid ui tgaallde
van een internationale visie o Hierna:ctst
aanleg van vliegvelden van regionale betekenis en airstrips voor licht vliegverkeer.
ZO\vel bij eventuele uitbreiding Va.ll
Schiphol &ls bij de aanleg van een tweede
grote luchthaven moet rekening worden
gehouden met de geluidshinder, die voor de
bewoners in de omtrek een volstrekte onleefbaarheid tot gevolg k811 hebben~
Zelfs - of eigenlijk juist - bij de
voortschrijding van de techniek moet
het belang v:m de mens nie.:t ,ui t het oog
veri oren worden.
i. Len nation;J.al havenbeleid uitgaande van
een internationale visic o
Een goede coordin~tie tussen de Be~elux
havens is noodzru<elijk om sterker te
staan in de :inter nationale concurrentie.
0
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De zeehavens zlJn sterke motoren voor de
Nederlandse economies Het spreekt vanzelf
drlt hierbij tegen milieuverontreiniging
moet "\'>Jorden gelrJaakt en dat de ui tgifte
van terreinen beperlet moet blijven tot
industrieen die aangewezen zijn op vestiging in of n~bij de grate havenso
j. Voor onZE: l-clChtva::rrt is uitbreiding van
l,mdingsrechten en internn.tion:lle samenwerkinE van het grootste belang.
Dit k8.11 onder CUldere bevord8rd worden
door deelnr:une VDn Nederland aDn een
Europese luchtvaartmao.tschappij. Iedereen
is gebaat bij een zo f:,oedkoop mocelijk
luchtverl{cer en lo.ge Drij zen zijn aIleen
bereilcbQQr vic:'!. internJ.tion:'lG s<?Juenwerki::lg.
k. ZeeT strenge bestr:::cffing van vliegtui(!-roof en do.den van terreur in de lucht.
De huidige situatie, waarbij internationale geschillen uitc;evochten worden
over de rug V 'l1. luchtvaartpassagiers, is
in een tijd van internationale samenwer1cing en toenadering onaanvo.ardb;:wr.
1. Bevordering van de totstandkoming van
krachtige bedri,jven in de sector van het
goederenvervoer.
De overheid kan dit bijvoorbeeld bevorderen door het stimuleren van de vakbekwaamheid van ondernemers en personeel
en van het ontwikkclen van nieuwe vervoerstechnieken ..
m. Bij de binnenvaQrt opheffing van de
evenredige vrachtverdelingsregeling en
stimulering van de srulering door een
sloopregeling met goede voorwaarden voor
bedrijfsbeeindiging.Daarnaast bedrijfscredieten, voorlichting en een stille~
regeling.
Ret voortbestaan V811. de E.Venredige
vrachtverdeling remt de ambitie.
n. Herstructurering van het goederenvervoer per spoor zodat di t opgewassen is
tegen de eisen V8.11. deze tijd en rendo.bel
kan zijn.
C
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De spoorwegtechniek is erg geschikt
voor maSSavervoer. De herstructurering
kan onder andere best 3.J.n ui t het bouwen
van install~ties voor het verladen van
containers op spoorwegemplacementen en
langs de bela'1.grijkste lrTaterwegen.
o. Xrachtige bevordering van een gemeenschappelijke Europese vervoerspolitiek.
po Verbetering van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse grote
vaart.
20. Consumel'lfren.

a. Bevordering van de werkzaQffiheid en vertegenwoordiging van onafhaillcelijke consumentenorganisaties.
b. Verbetering van de voorschriften en
mogelijkheden met betrekl?:ing tot kwaliteitsG3Tffi1.ties aan de consument.
c. Bevordering van het vergelijkend warenonderzoek.
do Totstandkoming van een wettelijke regeling tegen misleidende voorlichting en
reclame.
e. Verbetering van de wettelijke mogelijkheden met betrekkinf, tot de zogenaamde
small claims.
f. Bevordering van het gebruik - zowel door
reglementering als door b;.jvoorbeeld steun
voor ontwik:...1{:elinfi - van materialen en verpakkingen die een minimaal milieuverontreinigend effect hebben.
g. Bestrijding van het gebruik v;m onnodige
.smaak- en kleurstoffen in de voedingsmiddelen.
'to,
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