PROGRAMMA VAN DE

ZESDE, OEWJZODE EN GEHEEL HERZIENE DRUK, MAART 1971

De Democraten '66 vormen een Nederlandse politieke partij die op
14 oktober 1966 is opgericht. Deze oprichting vond plaats omdat de
ideologieën van de bestaande partijen geen antwoord meer geven op
de vragen die ons bezighouden. Velen zouden liever hun stem uitbrengen op grond van een moderne visie op heden en toekomst dan
op grond van politiek gezien verouderde beginselen.
De partij heeft tot doel (voor Nederland en, zo mogelijk, andere landen)
bij te dragen tot de geestelijke en materiële ontplooiing van alle mensen,
ongeacht hun levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit,
taal, maatschappelijke afkomst of sexe. Daartoe zal de partij streven
naar een radicale democratisering van de Nederlandse samenleving in het
algemeen en van het Nederlandse politieke bestel in het bijzonder.
Ten aanzien van de middelen welke gehanteerd behoren te worden om
deze doeleinden te bereiken, wordt geen speciale voorkeur uitgesproken.
De doelmatigheid zal zoveel mogelijk de keuze bepalen, in het bijzonder
waar het de mate betreft, waarin de overheid moet worden ingeschakeld.
Het politiek program zal periodiek aangepast worden aan de zich
wijzigende normen en omstandigheden. Het is daartoe nodig de
maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te volgen en het ontstaan van
nieuwe noden en vraagstukken tijdig te signaleren.
De partij zal onduidelijkheid in de politiek trachten te bestrijden en
daarom een duidelijk consequent beleid voeren, waarin het program
voorop staat. (1266).

Noot:
Dit program is vastgesteld op het congres van 27 december 1966, en

vervolgens gewijzigd op de congressen van 15 september 1968, 15 december 1968, 1 juni 1969, 13 december 1969 en 5 april 1970.
De indeling is volgens het decimale systeem: 3.14 is het vierde artikel
van de eerste paragraaf van het derde hoofdstuk.
De tussen haakjes geplaatste cijfers (12.66), (9.68), (12.68), (6.69),
(12-69) en (4.70) duiden op maand en jaar van het congres, waarop het
betreffende artikel, paragraaf of hoofdstuk is vastgesteld c.q. gewijzigd.
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I.

I.I. Landelijk bestuur en kiess

STAATSRECHT

De staatkundige structuur en de bestuurlijke organisatie dienen bepaald
te worden door de eisen, die een zich vernieuwende maatschappij stelt.
Velen ervaren het tot stand komen van politieke beslissingen nog steeds
als een ongrijpbaar proces, dat zich hoog boven hun hoofd en ver buiten
hun invloedssfeer voltrekt. Zij hebben het machteloze gevoel dat zij
nauwelijks betrokken zijn bij de behartiging van de publieke zaak, die
toch alle burgers gelijkelijk aangaat.
Daarnaast zijn onze tegenwoordige coalitie-regeringen dikwijls veel te
kwetsbaar om werkelijk een beleid te voeren.
Steeds moet met de wensen van alle coalitie-genoten tegelijk rekening
gehouden worden. Het gevolg is 6f een zwak en weifelend optreden, 6f
een vroegtijdig heengaan van het Kabinet.
D'66 wil streven naar een staatkundige structuur, waarbij zoveel mogelijk
burgers aan de politieke besluitvorming zullen kunnen deelnemen.
Daarbij moet de regering de kans krijgen gedurende een redelijke tijd een
beleid te voeren, dat is gebaseerd op een consequente visie. Hiertoe zijn
ingrijpende veranderingen in ons staatsrecht noodzakelijk. Zij moeten
gericht zijn op het tot stand brengen van tenminste de volgende zaken:
a. Zowel de hoofdlijnen van het regeringsprogramma als de voor het
gehele regeringsbeleid verantwoordelijke minister-president moeten
inzet van algemene verkiezingen zijn, zodanig dat de kiezers hierop
een beslissende invloed kunnen uitoefenen.
b. Regering en parlement dienen zo onafhankelijk van elkaar te zijn
dat de regering zal kunnen regeren en het parlement ook politiek
gezien in staat zal zijn de regering naar behoren te controleren.
c. Het Kabinet dient de volle periode van vier jaar aan te blijven.
Alleen bij hoge uitzondering mag hierop inbreuk worden gemaakt.
d. Kabinetswisseling dient steeds gepaard te gaan met parlementsverkiezing.
e. Het kiesstelsel voor het parlement dient te voldoen aan de volgende
eisen:
aanwijzing van een parlementslid door een aanwijsbare groep
kiezers, zodat tussen kiezer en gekozene een band kan ontstaan;
het kiesstelsel dient te bevorderen, dat alleen de politieke hoofdstromingen in het parlement worden .vertegenwoordigd, en wel
volgens hun onderlinge krachtsverhoudingen;
- gelijk politiek gezag voor alle parlementsleden;
stemmenoverdracht uitsluitend op aanwijzing van de kiezer;
een eenvoudige en begrijpelijke stemprocedure. (12.68).
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1.11. Normen van democratische doelmatigheid dienen de staatsvorm
monarchie of republiek
te bepalen. Bij de beoordeling van deze
doelmatigheid behoort ook de waarde van historisch gegroeide verhoudingen te worden betrokken. (12.66).
-

-

Toelichting: Als er geen reden is om te veranderen, dan is er reden om
niet te veranderen (Kennedy). D'66 acht op dit moment de reden om
van staatsvorm te veranderen niet aanwezig. Activiteiten, hierop gericht,
houden het gevaar in dat zij in dit stadium de aandacht afleiden van de
werkelijke oorzaken van verstarring in ons democratisch bestel. De
partij is echter wel van mening dat in een radicale democratie de koning
geen rol behoort te spelen bij de vorming van een regering. Iedere
beïnvloeding hierop behoort te berusten op de wil van de kiezers.
1.12. De minister-president dient rechtstreeks voor vier jaar te worden
verkozen. De verkiezing dient plaats te vinden volgens het principe van
de enkelvoudige facultatief overdraagbare stem. Bij dit stelsel nummeren
de kiezers op hun stembiljet de kandidaten in de volgorde van hun
voorkeur. Als géén enkele kandidaat 50 % van de eerste voorkeur
stemmen behaalt, valt de laagste kandidaat af. Zijn stemmen worden
overgedragen op de door zijn kiezers als volgende keus aangewezen
kandidaten. Dit wordt herhaald totdat één kandidaat 50 % van de
stemmen heeft verkregen.
De gekozen minister-president is verantwoordelijk voor het gehele
regeringsbeleid. De overige ministers worden op zijn voordracht benoemd
en ontslagen.
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Zowel de regering als parlementsleden kunnen wetsvoorstellen indienen.
Wanneer de regering een initiatief-voorstel vanuit het parlement niet
aanvaardbaar vindt, kan zij weigeren om het te bekrachtigen. Dit heeft
het effect van een opschortend veto. Na drie maanden kan het parlement
zo'n voorstel opnieuw in overweging nemen. Het wordt wet wanneer
het voor de tweede maal door het parlement is aanvaard.
Het parlement kan met volstrekte meerderheid van het aantal leden
besluiten tot vervroegde verkiezingen voor zowel het parlement als de
minister-president. De regering kan een dergelijk besluit niet nemen.
-

-

Wanneer de minister president overlijdt of vanwege zijn gezondheid zijn
ambt niet langer kan uitoefenen, worden zo spoedig mogelijk nieuwe
verkiezingen gehouden, zowel voor de minister-president als voor het
parlement. (12.68).

Toelichting: De huidige staatkundige situatie is om meer dan één reden
onbevredigend:
a. Een van de kenmerken van de democratie is dat de burgers binnen
een staat zo direct mogelijk beslissen over de behartiging van de
publieke zaak. Tegenwoordig komt het zwaartepunt steeds meer te
liggen in handen van de regering. De invloed van de kiezers op de
regering en op het regeringsprogramma is echter zeer gering. Over
beiden wordt beslist tijdens geheim overleg, dat plaats vindt nadat de
kiezer zijn stem heeft uitgebracht. Zijn oordeel over het resultaat van
een kabinetsformatie en de concessies die daarbij gedaan werden
wordt niet gevraagd,
b. Ons huidige staatsrecht eist dat een kabinet het vertrouwen heeft
van de meerderheid van het parlement. De hiervoor benodigde
coalities zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op een serie compromissen
tussen de dikwijls uiteenlopende verlangens van de coalitie-genoten,
Een dergelijk evenwicht is vaak uiterst wankel. Dit leidt er toe dat
regering en (regeringsgezinde) parlementaire meerderheid elkaar
steeds met de grootste omzichtigheid moeten behandelen om te
voorkomen dat er een kabinetscrisis ontstaat. De regering moet zich
bij ieder voorstel afvragen of het wel verteerbaar is voor alle
regeringspartijen. Daardoor is het voor haar uiterst moeilijk een
duidelijke lijn in het beleid te brengen.
Omgekeerd heeft de parlementaire meerderheid in de praktijk niet
de mogelijkheid om een voorstel van ,,haar" regering te verwerpen
zonder daarmee tevens het kabinet ten val te brengen. In feite zijn
de regeringspartijen méér betrokken bij het bestendigen van de
coalitie dan bij het behartigen van de belangen van de kiezers. Onder
deze omstandigheden wordt de controle op het regeringsbeleid geheel
overgelaten aan de parlementaire minderheid, die uit de aard der zaak
gedoemd is om overstemd te worden. Een kritische motie, een
enquete die de regering onaangenaam is, of een voorstel een
bepaalde begrotingspost te snoeien tegen de zin van de regering, is
dan ook bij voorbaat kansloos.
C. Toch blijven coalities kwetsbaar in dit systeem. Er is vaak maar weinig
voor nodig om ze uiteen te doen vallen. Het gevolg is dat sinds 1945
pas twee regeringen vier jaar achtereen hebben kunnen aanblijven,
Dit schaadt zowel het landsbelang als het aanzien van de democratie.
-

-

Deze bezwaren zullen vervallen wanneer het voorgestelde stelsel wordt
ingevoerd.
De kandidaten voor het minister-presidentschap zullen vóór de verkiezingen hun program voor de komende regeerperiode aan de kiezers voorleggen. Het program van de gekozen kandidaat vormt de grondslag voor
het regeringsprogramma,
Omdat de minister-president een rechtstreeks mandaat van de kiezers
heeft, kan de vraag of de regering het vertrouwen van het parlement
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geniet buiten beschouwing blijven. Om dezelfde reden kan de regering
ook niet zonder meer door het parlement ten val worden gebracht.
Aangezien het regeringsprogram niet van te voren door een aantal
fractievoorzitters is, althans niet behoeft te worden, goedgekeurd, zal
de minister-president moeten trachten om voor elk van zijn plannen
een meerderheid in het parlement te vinden. Uiteraard is het mogelijk
dat de Staten-Generaal door het uitoefenen van hun budgetrecht of
het recht van amendement de regering dwingen een bepaald project te
wijzigen of zelfs te laten schieten. Wanneer geen overeenstemming wordt
bereikt zal het betreffende voorstel van invloed kunnen zijn tijdens de
volgende verkiezingen. Het kan dan medebepalend zijn voor de vraag
of die parlementsleden, die het voorstel hebben tegengehouden, herkozen
zullen worden. Daardoor speelt de verantwoordelijkheid van de parlementsleden tegenover hun kiezers een veel grotere rol dan op het ogenblik. Essentieel daarbij is dat de kiezers van ieder individueel parlementslid kunnen bepalen of hij na de verkiezingen terugkeert of niet (personenstelsel in plaats van ljstenstelsel). De parlementsleden zullen zich dan
in de eerste plaats op hun kiezers instellen, waardoor het verschijnsel
van ,,stemdiscipline" zich minder zal voordoen.
Op het gebied van wetgeving en financiën zal het parlement een doorslaggevende stem hebben, Het is dus mogelijk dat de minister-president
zijn programma maar gedeeltelijk kan doorvoeren. De kans hierop is
klein om de volgende redenen:
I. Minister-president en parlement worden gelijktijdig gekozen. De
kans is dus groot, dat de parlementaire meerderheid van dezelfde
politieke richting is als de minister-president.
2. Wanneer dit eens niet het geval is, zal de kans op overeenstemming
desondanks aanzienlijk zijn. Het parlement zal immers voldoende
onafhankelijk zijn om de regeringsvoorstellen onbevooroordeeld en
op hun eigen verdiensten te bezien.
3. Kandidaten voor minister-president weten van te voren, dat in bepaalde kwesties het parlement het laatste woord heeft, waarbij zij
zich
althans tot de volgende verkiezingen zullen moeten neerleggen. Personen die daartoe niet bereid zijn zullen zich geen kandidaat stellen.
-
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Niettemin blijft de mogelijkheid bestaan dat op een bepaald moment
het klimaat zodanig is bedorven, dat samenwerking tussen de gekozen
minister-president en het parlement niet goed mogelijk meer is. In een
dergelijk uitzonderingsgeval zal het parlement kunnen besluiten tot
vervroegde verkiezingen. Het feit dat de parlementsleden dan zelf ook
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1.13. De Staten-Generaal zijn niet langer gesplitst in een Eerste en een
Tweede Kamer. Alle parlementsleden worden op dezelfde manier
rechtstreeks voor vier jaar gekozen. (12.68).
Toelichting. Alle argumenten ter verdediging van een afzonderlijke
Eerste Kamer zijn door de feiten achterhaald. Dubbele behandeling
werkt bijzonder vertragend en betekent een onnodige hoeveelheid extra
werk voor de verschillende ministeries.
Het aantal malen dat de Eerste Kamer het aannemen van een verkeerd
voorstel heeft voorkomen is zo gering, dat haar bestaan er niet door
gerechtvaardigd kan worden. Zelfs indien men voor bepaalde wetten
behandeling in twee lezingen wenselijk acht, is hiervoor nog geen tweede
wetgevingsinstituut noodzakelijk.
1.14. De Staten-Generaal dienen gekozen te worden volgens een
meervoudig districtenstelsel. Binnen elk district geldt een personenstelsel
van evenredige vertegenwoordiging, en wel het stelsel van de enkelvoudige facultatief overdraagbare stem overeenkomstig de door Van
den Bergh gegeven regels. *)
De geografische districtsindeling wordt volgens wettelijk bepaalde maatstaven en voor elke verkiezing opnieuw vastgesteld door een onafhankelijke commissie van deskundigen.
Het aantal afgevaardigden per district dient zodanig te zijn, dat tussen
kiezer en gekozene een band kan ontstaan, terwijl toch ook een globale
representativiteit wordt bereikt. In principe kiest elk district een gelijk
aantal afgevaardigden. Men kan slechts in één district tegelijk kandidaat
staan. (12.68).
Toelichting: Dit kiesstelsel voldoet geheel aan de eisen, welke zijn gesteld
in de aanhef van het hoofdstuk, te weten:
a. Aanwijzing van een parlementslid door een aanwijsbare groep kiezers,
zodat tussen kiezer en gekozene een band kan ontstaan.
Een dergelijke band is slechts te realiseren in een personenstelsel met
vrij kleine districten. Gedacht wordt aan vier afgevaardigden per
district. Alleen binnen een klein gebied zijn kiezer en gekozene in
staat nauw contact met elkaar te houden. Een parlementslid kan dan
dikwijls spreekbeurten en spreekuren voor zijn kiezers houden, zodat
communicatie tussen hem en zijn kiezers mogelijk wordt. Zeer
bevordelijk voor een werkelijke band is, dat (anders dan in bijv.
het Engelse relatieve meerderheidsstelsel) vrijwel iedere kiezer in zijn
district een afgevaardigde van zijn eigen of van een verwante partij
vindt, die hij zelf heeft helpen verkiezen.

*) Verfijnd Hare-Clarkstelsel; zie Prof. Mr. Dr. G. van den Bergh: ,,Eenheid
in Verscheidenheid", Alphen aan den Rijn, 1951.
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Het kiesstelsel dient te bevorderen, dat alleen de politieke hoofdstromingen in het parlement worden vertegenwoordigd, en wel
volgens hun onderlinge krachtsverhoudingen.
Onder het huidige kiesstelsel behoeft een partij slechts 0,67 % van de
kiezers te vertegenwoordigen om een kamerzetel te behalen. Daardoor wordt een zeer grote mate van evenredige vertegenwoordiging
bereikt. De verkiezingen van een vertegenwoordigend lichaam heeft
echter in de eerste plaats politieke wilsvorming en pas in de tweede
plaats een politieke opiniepeiling ten doel. Daarom dient men niet te
streven naar een zeer hoge mate van evenredige vertegenwoordiging,
doch naar een globale representativiteit. Een duidelijke politieke
wilsvorming is immers alleen mogelijk, als versplintering wordt tegengegaan en samenwerking van gelijkgezinden wordt bevorderd. Een
en ander wordt in het aanbevolen stelsel krachtig gestimuleerd door
de procentueel hoge (districts) kiesdeler en de facultatieve overdraagbaarheid van de stem.
Een aantal landen past een dergelijk stelsel in de praktijk toe. **)
De ervaring daar leert, dat een globale representativiteit nagenoeg
wordt bereikt. Er is dus geen reden om terwille van de globale
representativiteit aan een gemengd stelsel (waarbij de afgevaardigden
voor een deel in districten en voor een ander deel op landelijke
lijsten gekozen worden) de voorkeur te geven boven een zuiver
districtenstelsel.
De facultatief overdraagbare stem houdt in, dat de kiezer zijn stem
uitbrengt door op zijn stembiljet kandidaten te nummeren in de
volgorde, waarin hij aan hen de voorkeur geeft, onverschillig of de
kandidaten van zijn voorkeur op een en dezelfde lijst dan wel o
verschillende lijsten voorkomen. De kiezer bepaalt zelf hoever hij de
nummering wenst voort te zetten. Voor het uitbrengen van een
geldige stem is het aangeven van een eerste voorkeur voldoende.
De kiezer geniet dus een zeer grote vrijheid. immers, hij kiest een
persoon en bepaalt door zijn verdere voorkeuren zelf op wie van de
overige kandidaten zijn stem mag worden overgedragen. Deze
overdracht geschiedt echter alleen, indien en voor zover zijn eerstevoorkeur-kandidaat de stem niet kan gebruiken. De stem van de
kiezer kan nooit ten goede komen aan een kandidaat, die hij niet
wenst te steunen, in ons huidige ljstenstelsel kan dat gemakkelijk
voorkomen. De kans daarop zou nog aanmerkelijk toenemen, indien
men onverhoopt zou ingaan op de door sommigen gedane suggestie
het ljstenstelsel te handhaven, doch terwille van de politieke samenwerking verbinding van de lijsten van verschillende partijen toe te
staan, of een kiesdrempel in te voeren.

**)

Ierland (alle openbare verkiezingen); Tasmanië (Lagerhuis); Australië
(Senaat); Nieuw Zuid Wales (meeste plaatselijke besturen); Malta (Senaat
en Wetgevende Vergadering) en Gibraltar (Wetgevende Raad).
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Gelijk politiek gezag voor alle parlementsleden.
In het aanbevolen personenstelsel genieten alle parlementsleden een
gelijk politiek gezag, daar ieder van hen zichzelf voortdurend moet
waar maken, omdat hij als persoon gekozen wordt. Noch bij een
lijstenstelsel, noch bij een gemengd stelsel is dit het geval.
d. Stemmenoverdracht dient uitsluitend op aanwijzing van de kiezer
plaats te vinden.
Onder b werd reeds uiteengezet hoe ook aan deze eis wordt voldaan.
e. Een eenvoudige en begrijpelijke stemprocedure.
Niemand kan beweren, dat het nummeren van kandidaten in volgorde van voorkeur ingewikkeld zou zijn. In de landen, waar een
dergelijk stelsel geldt, blijken zowel de opkomst van de kiezers als
het percentage geldige stemmen niet lager te zijn dan waar andere
kiesstelsels gebruikt worden.
1.15. De leeftijd voor het passief kiesrecht voor alle vertegenwoordigende colleges moet worden verlaagd tot 21 jaar, en die voor het actief
kiesrecht tot 18 jaar. (12.69).
1.16. De mogelijkheden en wenselijkheden van een referendum in
bijzondere omstandigheden, dienen nader te worden bestudeerd. Bij
eventuele invoering zou onderscheid kunnen worden gemaakt tussen een
referendum waarbij de uitkomst bindend is voor regering en parlement,
en een referendum waarbij de uitkomst medebepalend is voor de verdere
behandeling. (12.66).
Toelichting: Ook tijdens de parlementaire periode kunnen zich vraagstukken van grote betekenis voor ons gehele volksleven voordoen, waarbij
juist in die situaties de versterkte democratische besluitvorming, waarvan
D'66 voorstander is, moet worden geëffectueerd. Dit zou betrekking
kunnen hebben op onderwerpen waarbij de vraagstelling geen grote
moeilijkheden behoeft op te roepen.
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1.2. Het parlement

1.21. Het parlementslid dient beter te worden toegerust om zijn taak
te kunnen vervullen. Daartoe zal noodzakelijk zijn:
a. aanzienlijke uitbreiding van de hem ter beschikking staande staf;
b. vernieuwing en verruiming van de huisvesting van het parlement.
(9.68).
Toelichting: Het parlementslid behoort zijn werk als een volledige
dagtaak op te vatten.
Ten behoeve van een juiste vervulling van het lidmaatschap van het
parlement wordt aan de parlementsleden ten laste van de rijksbegroting
het nodige personeel en materieel ter beschikking gesteld. Zij ontvangen
boven hun honorarium een vergoeding voor bijzondere kosten uit het
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lidmaatschap van het parlement voortvloeiend. Een noodzakelijke verruiming van de parlementaire huisvesting vloeit voort uit bovenstaande
voorstellen. Het Rijk dient zorg te dragen voor voldoende huisvesting
voor een sterk parlement-nieuwe-stijl. (12.68).
1.22. Het aantal functies dat onverenigbaar is met het lidmaatschap
van de Tweede Kamer moet worden uitgebreid. Het burgemeesterschap,
het lidmaatschap van de SER, het ambt van gemeentesecretaris en
enkele andere openbare ambten moeten op korte termijn onverenigbaar
worden verklaard met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. (12.66).
Toelichting: Zeker in een parlement ,,nieuwe stijl" zullen terwille van
de doorzichtigheid van en de verantwoordingsplicht voor de besluitvorming hoge eisen moeten worden gesteld aan de onafhankelijkheid.
Ten aanzien van publiekrechtelijke functies moet onverenigbaarheid worden aangenomen waar als gevolg van cumulatie een dusdanige verstrengeling van adviserende, bestuurlijke, wetgevende en rechtelijke activiteiten
ontstaat, dat onduidelijkheid ervan het gevolg is met betrekking tot de
verantwoording. Privaatrechtelijke functies moeten in principe verenigbaar zijn met het kamerlidmaatschap hoewel dit bij juiste uitoefening
als een volledige dagtaak moet worden beschouwd. Het dient echter aan
de kiezer in principe te worden overgelaten of hij een afgevaardigde wil
die daarnaast ook vakbondsbestuurder is dan wel bestuurder van een
werkgeversorganisatie.
1.23. Ter versterking van de positie van het parlement ten opzichte
van de regering is het dringend gewenst, dat een bij de wet uitgewerkt
instituut van ,,hearings" wordt ingevoerd. (12.66).
Toelichting: Het is van het grootste belang dat ter veiligstelling van de
democratie t.o.v. de regering een zo sterk mogelijk democratisch tegenwicht in het parlement kan worden gevormd. ,,Hearings" kunnen hierbij
een belangrijk middel zijn. Gedacht wordt aan het volgende:
a. Bij de wet wordt de verplichting vastgesteld, volgens door de wet
gegeven regelen, dat het parlement
vóórdat een wetsontwerp of
nota de nu gebruikelijke parlementaire behandeling ondergaat
iedere burger in de gelegenheid stelt zich daarover te uiten., Wie
gehoord zal worden beslist de commissie of afdeling die met de
betreffende ,,hearing" is belast.
b. Het parlement moet zodanig in afdelingen en commissies zijn
georganiseerd, dat de onder a. bedoelde ,,hearings" steeds door vaste
afdelingen of commissies gehouden kunnen worden.
c. De onder b. bedoelde commissies of afdelingen kunnen, onder nader
wettelijk te formuleren beperkingen met het oog op de bijzondere
belangen der burgers, een ieder (met name ministers en hoofden van
diensten, instellingen, bedrijven) dwingen te verschijnen om gehoord
-

-

te worden met uitzondering van de minister-president en uiteraard
de koning en de leden van zijn huis.
d. De onder b. genoemde afdelingen en commissies kunnen een ieder
horen onder ede; de wet stelt regels over het verschoningsrecht.
e. De ,,hearings" zijn in beginsel openbaar.
1.24. Het overheidsapparaat zal voortdurend gecontroleerd moeten
worden op zijn organisatie en efficiency. Daartoe zal in het parlement
een vaste commissie in het leven geroepen moeten worden, die over
verstrekkende bevoegdheden beschikt. De Algemene Rekenkamer moet
kunnen voorschrijven dat particuliere efficiency-bureaus worden ingeschakeld. Elk departement moet periodiek op personeelsbezetting,
functieverdeling, huisvesting e.d. worden beoordeeld naar de modernste
eisen van doelmatigheid. (12.66).
Toelichting: Door deze parlementaire commissie zullen vele klachten
over het functioneren van de overheid kunnen worden weggenomen.
Het dwingt de overheid rekening te houden met een kritisch ingestelde
commissie die erop toeziet dat soberheid, organisatie en efficiency de
kenmerken van het overheidsoptreden zijn. De overheid heeft een
dienende taak die onder meer tot uitdrukking behoort te komen in een
bescheiden optreden.
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1.3. Openbaarheid van bestuur (12.69)

1.31. Openbaarheid zij regel in het overheidsbeleid.
a. De bestaande regeling dat de ministers de Staten-Generaal geen
inlichtingen geven, waarvan het verlenen in strijd is met het belang
van de staat, dient te vervallen.
Toelichting: Formeel betekent dit voorstel dat, wanneer de meerderheid
van het parlement niet bereid is een beroep door de regering op het
landsbelang te aanvaarden, de regering de gevraagde inlichtingen zal
moeten verstrekken. In de praktijk komt het neer op een omkering van
de bewijslast. Thans moet het parlement trachten aan te tonen dat de
aangelegenheid heel wel in de openbaarheid gebracht kan worden.
Vrijwel steeds zal het daartoe over te weinig gegevens beschikken. De
bedoeling van het voorstel is daarom, dat op de regering de taak zal
rusten aannemelijk te maken dat de betreffende zaak beter binnenskamers kan blijven. Desnoods kan dit gebeuren tijdens vertrouwelijk
beraad.
b. Uitzonderingen op het recht van toegang tot overheidsdocumenten
dienen te worden geformuleerd bij de wet. (12.68).
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c. De punten a en b zijn van overeenkomstige toepassing op de colleges
van Gedeputeerde Staten en van Burgemeester en Wethouders,.
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1.41. De bestaande pro\

1.32. De voorlichting van overheidszijde aan de burgerij inzake
rechten en plichten van het individu moet worden uitgebreid. Het mag
in beginsel niet voorkomen, dat een burger door gebrek aan kennis niet
in staat is van zijn rechten gebruik te maken.

mister-president en uiteraard
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1.33. Om het contact kiezer-gekozene te bevorderen zal een slagvaardig
voorlichtingsbeleid moeten worden gevoerd. Daartoe zal meer gebruik
gemaakt moeten worden van de beschikbare moderne communicatiemiddelen.
Een bureau van de provinciale griffie zal speciaal met de voorlichting
moeten worden belast om een grotere belangstelling te kweken voor hetgeen zich op provinciaal niveau afspeelt.

rnmissie zullen vele klachten
unnen worden weggenomen.
n met een kritisch ingestelde
organisatie en efficiency de
ijn. De overheid heeft een
ing behoort te komen in een

1,34. Provinciale Staten dienen over te gaan tot benoeming van een
functionaris met de taak op te treden als vertrouwensman van de
provinciale ingezetenen. De vertrouwensman van de provinciale ingezetenen kan tevens klachten behandelen op gemeentelijk niveau, indien
daarvoor op dat gemeentelijk niveau geen mogelijkheden bestaan.
Hij onderzoekt onder meer mondelinge en schriftelijke klachten. Zijn
werk moet hij kunnen doen onafhankelijk van het provinciaal bestuur.
Voor zover dit de persoonlijke belangen van de betrokkenen niet kan
schaden, dient de betreffende functionaris periodiek aan Provinciale
Staten verslag ut te brengen van zijn werkzaamheden.

aeidsbeleid.
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1.35. De vergaderingen van alle provinciale commissies dienen openbaar te zijn, behoudens bij de behandeling van zaken die een persoonlijk
karakter dragen en raken die bij openbare behandeling aanzienlijk
financieel nadeel zouden veroorzaken. Een cv. behandeling van agendapunten in de afdelingen moet, als zijnde ondoelmatig, worden afgeschaft.
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1.36. Het voorbereidende werk van de provincie (griffie, Provinciale
Waterstaat en Provinciaal Planologische Dienst) dient openbaar te zijn
in die zin dat plannen in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling bekend moeten worden gemaakt. In geen geval mag dit wachten
tot de plannen de ambtelijke molen hebben doorlopen en de goedkeuring
van de betrokken ambtelijke en politieke instanties hebben gekregen.
Bij het voorbereiden en nader uitwerken van plannen dienen belanghebbenden uitvoerig gehoord te worden. Aan de eis van openbaarheid
dient niet alleen formeel te worden voldaan door het ter inzage leggen
van stukken, maar ook in feite door openheid en publiciteit.

overhei dsdocumenten
(12.68).
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1.37. Voor ambtenaren van de provincie dient geen algemene geheimhoudingsplicht te gelden.
1.4. Decentralisatie van wetgeving en bestuur (12.69)

de colleges
emeester en Wethouders,.

Lige toepassing op

1.41. De bestaande provinciale en gemeentelijke indeling voldoet
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onvoldoende aan de eisen welke aan het regionale en plaatselijke bestuur
worden gesteld. Vele gemeenten zijn te klein om een behoorlijke bestuurskracht te kunnen ontwikkelen. Een toenemend aantal overheidstaken kan alleen nog in een ruimer verband worden behartigd. Hierbij
wordt gedacht aan milieuhygiene, ruimtelijke ordening, industrialisatie
en werkgelegenheid, verkeer.
Anderzijds is er een aantal taken met name van de plaatselijke overheden, zoals bejaardenzorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, de uitvoering van de algemene bijstandswet, ten dele ook het cultuurbeleid en
het beleid ten aanzien van de volksgezondheid, welke bij voorkeur in
kleiner verband dienen behartigd te worden. Ten slotte gaat zich een
de
wellicht nodeloos
vierde bestuurslaag aftekenen, waardoor
bestuurssituatie onoverzichtelijker en de besluitvorming moeizamer
wordt. Het is geboden deze ontwikkelingen en wenselijkheden aan een
systematische studie te onderwerpen opdat op korte termijn verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen over een nieuwe bestuursOrganisatie. De regering moet daartoe opdracht verlenen aan één of
meer (samenwerkende) wetenschappelijke instituten,
Zo nodig dient met verschillende nieuwe mogelijkheden van plaatselijk
en regionaal bestuur te worden geëxperimenteerd.
-

-

1.42. De provinciale indeling, alsmede het provinciebestuur dienen
mede betrokken te worden in de beschouwingen over bestuurlijke vernieuwing op plaatselijk niveau. Leden van D'66 in de Provinciale Staten
en in de Colleges van Gedeputeerde Staten zullen het onderling verband
van deze problematiek waar mogelijk benadrukken en wetenschappelijk
onderzoek ter zake bevorderen.
1.43. Er zijn twee hoofdargumenten voor decentralisatie:
a. verdeling van bestuurstaken ten einde overbelasting van het centrale
bestuur, alsmede bureaucratisering tegen te gaan; bovendien is een
gedecentraliseerd bestuur te onzent steeds gezien als een tegenwicht
tegen machtsconcentratie uitsluitend bij de centrale overheid;
b. democratisering, in zoverre decentralisatie het bestuur dichter bij de
betrokken bevolkingsgroepen brengt, waardoor 4emocratische beïnvloeding en controle ter plaatse gemakkelijker worden.
In het algemeen zal D'66 daarom voorkeur hebben voor gedecentraliseerd bestuur boven bestuur door landelijk gespreide rijksdiensten.
1.44. Democratisering van het openbaar bestuur op lager niveau eist
echter ook, dat de lagere besturen over voldoende bestuurskracht
beschikken: volksinvloed op een zwak bestuur, of op een bestuur dat
slechts weinig funkties kan uitoefenen, is schijninvloed.
Deze eis werkt door op:
a. aard en omvang van de taken welke aan de lagere besturen worden
opgedragen;
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b. de omvang van het territoir (met name bij gemeenten en waterschappen);
c. de mate van zelfstandigheid van de lagere besturen.
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1.45. Gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en provincies
zijn vaak doelmatig en kunnen besparend werken. In dergelijke gevallen
dienen ze met kracht bevorderd te worden. Dergelijke regelingen mogen
zich niet onttrekken aan de controle van Gemeenteraden en Provinciale
Staten.
1.46. Ten aanzien van het burgemeestersambt is D'66 van mening dat
het wenselijk zou zijn, wanneer deze ambtsdrager rechtstreeks door het
volk zou worden gekozen, zonder dat de doeltreffendheid van het
gemeentelijk bestuur daaronder zou lijden. In ieder geval zal zo spoedig
mogelijk de regeling moeten worden ontworpen waarbij de burgemeester
door de Kroon wordt benoemd uit een voordracht van drie kandidaten,
opgesteld door de gemeenteraad. Een overeenkomstige regeling gelde
voor de benoeming van de Commissaris van de Koningin met betrekking
tot de Provinciale Staten.

et provinciebestuur dienen
ngen over bestuurlijke ver'66 in de Provinciale Staten
ullen het onderling verband
rukken en wetenschappelijk

Toelichting: De voorgestelde tussenfase heeft de verdienste dat de
voornaamste bezwaren, die aan het huidige systeem kleven, worden
weggenomen. Bovendien zal uit de praktijk waarschijnlijk snel blijken in
hoeverre rechtstreekse verkiezing van de burgemeester c.q. Commissaris
van de Koningin een voor de gemeente c.q. provincie zelf gewenste
zaak is.
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Provinciaal bestuur:

samenstelling en bevoegdheden (12.69)

1.51. D'66 zal bevorderen dat zoveel mogelijk belemmeringen worden
weggenomen, die passief kiesgerechtigden ervan weerhoudt zich kandidaat voor Provinciale Staten te stellen of een benoeming daarin te
aanvaarden. In concreto dient een morele druk op werkgevers te worden
uitgeoefend dat zij hun werknemers geen belemmeringen in de weg
leggen aan het werk van Provinciale Staten deel te nemen. In ruil daarvoor dient de provincie deze werkgevers naar redelijkheid schadeloos te
stellen voor de gederfde diensttijd. Aan zelfstandigen wordt een uitkering
van vergelijkbaar niveau gedaan. In beide gevallen wordt voor de uitkeringen een minimum en een maximum bedrag vastgesteld. Vergaderingen van Provinciale Staten worden zoveel mogelijk buiten de
gangbare werktijden gehouden.
1.52. Omdat de meeste leden van Provinciale Staten een volledige
dagtaak hebben in ander verband, dienen aan de fracties desgewenst
deskundige medewerkers ter beschikking te worden gesteld, ten einde

13

te voorkomen dat door tijdsgebrek een effectieve vervulling van de
functie van statenlid in het gedrang zou komen.

terzake. Dit laatste betreft
der Koningin betreffende

1.53. Aan de lijst van ambten die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van Provinciale Staten dienen te worden toegevoegd diegenen, die door hun funktie (grote) invloed kunnen hebben op het
beleid of bestuur van lagere publiekrechtelijke lichamen, zoals bv.:
a. burgemeester
b. wethouder
C. gemeenteraadslid
d. gemeentesecretaris
e. secretaris van een waterschap
f. lid of gecommitteerde van een bovengemeentelijk orgaan.

1.62. Wanneer het provil
taken geheel of gedeeltelijk
stichting of naamloze veni
aan Provinciale Staten onv
of gedeeltelijk onder veran
commissies, raden, stuclieg
einden, nut en samenstelling
bezien.

1.54. De wijze van verkiezing van de leden van Gedeputeerde Staten
dient te worden herzien.
1.55. Naast een collectieve verantwoordelijkheid van het College van
Gedeputeerde Staten voor het algemene beleid, behoort ieder G.S.-lid
een persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor eigen vaste taken
(bestuursgebied).
Stukken die van Gedeputeerde Staten uitgaan dienen mede te worden
ondertekend door dat lid of die leden van het College op wiens bestuurstaak het betreffende stuk betrekking heeft en onder wiens verantwoordelijkheid het stuk is voorbereid.
1.56. De Commissaris der Koningin en de leden van Gedeputeerde
Staten dienen het vervullen van bezoldigde nevenfuncties achterwege te
laten. Voor zover niet-betaalde nevenfuncties worden vervuld moet
daarvan openbaar mededeling worden gedaan. De leden van Provinciale
Staten zelf dienen uit eigen beweging opgave te verstrekken van alle door
hen beklede functies.
1.57. D'66 zal zo veel mogelijk steun verlenen aan het deelnemen van
niet-statenleden in het werk van de provinciale commissies ad hoc.
1.6. Provinciaal bestuur: taken (12.69)

1.61. De beperkende bepaling dat Gedeputeerde Staten geen verantwoording verschuldigd zijn aan Provinciale Staten inzake hun toezicht
op de gemeentebesturen in andere dan algemene aspecten, en inzake
het beslissen van geschillen, dient uit de Provinciewet te worden geschrapt. Zolang er geen wettelijke regeling bestaat dat Gedeputeerde
Staten en de Commissaris der Koningin voor al hun bestuursdaden
verantwoording verschuldigd zijn aan Provinciale Staten, zullen de vertegenwoordigers van D'66 aandringen op een Vrijwillige verantwoording
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terzake. Dit laatste betreft ook de aanbevelingen van de Commissaris
der Koningin betreffende burgemeestersbenoemingen.

erenigbaar zijn met het lidte worden toegevoegd dieoed kunnen hebben op het
[ijke lichamen, zoals b.v.:

1.62. Wanneer het provinciaal bestuur de uitvoering van bepaalde
taken geheel of gedeeltelijk laat verrichten onder de rechtsvorm van een
stichting of naamloze vennootschap, moet een verantwoordingsplicht
aan Provinciale Staten onverkort gehandhaafd blijven. Van alle geheel
of gedeeltelijk onder verantwoordelijkheid van de provincie werkende
commissies, raden, studiegroepen e.d. dienen bestaansredenen, doeleinden, nut en samenstelling periodiek door Provinciale Staten te worden
bezien.

meentelijk orgaan.

1.63. Iedere provinciale begroting dient vergezeld te gaan van een zo
eenvoudig mogelijk opgezette samenvatting daarvan, incl. verwijzingen
naar de hoofdelementen van het door de provincie in het komende
begrotingsjaar te voeren beleid.

van Gedeputeerde Staten
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1.64. Naast een provinciale begroting dient een prioriteitenschema te
worden aangehouden.
Voorts dient aan het provinciaal beleid een ,,per bestuursgebied"
(portefeuille) gespecificeerde meerjarenplanning ten grondslag te liggen.
Deze meerjarenplanning behoort te worden afgestemd op een regelmatig
te overwegen en te publiceren prioriteitenschema. Bij de meerjarenplanning dient een jaarlijks te herziene kostenraming te worden gegeven.
1.65. Het door de provinciale bestuursorganen gevoerde industrialisatiebeleid dient in overeenstemming te zijn met een nationaal gericht
industrie- en havenbeleid. Evenals op nationaal niveau dient hierbij in
het provinciaal beleid ruime aandacht geschonken te worden aan
aspecten van milieuhygiëne.
1.66. De oprichting en uitbouw van recreatieschappen dient te worden
bevorderd.
1.67. De slagvaardigheid van het gemeentelijk beleid hangt nauw
samen met het tempo waarin Gedeputeerde Staten omtrent de gemeentelijke besluiten beslissen. Daarom moet het tempo zeer snel zijn. D'66
bepleit derhalve een wettelijke regeling, dat na verloop van drie
maanden na kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van een besluit van
een gemeenteraad, dit besluit geacht wordt te zijn goedgekeurd, tenzij
Gedeputeerde Staten voor het verstrijken van die termijn bericht van het
tegendeel heeft gestuurd.
1.68. Wanneer Gedeputeerde Staten bezwaren hebben tegen een gemeentelijke begroting of een gedeelte daarvan, dienen zij deze bezwaren,
door argumenten ondersteund, zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen
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van het betreffende gemeentebestuur. In eerste instantie moet dan in
gezamenlijk overleg geprobeerd worden tot overeenstemming te komen.

(wijkraden, dorps
bevoegdheden en:
De leden van ten
wijk of het dorp
of dorpen waarv
hoort ook desgew
Het lidmaatschap
lidmaatschap van
den kunnen ook
stand tussen de b
de territoriale als
lijke ambtelijke a

1.7. DE GEMEENTE (4.70)

1.71.

De gemeente is als kleinste algemene bestuurseenheid bij uitstek
geschikt voor het bevorderen van een democratische samenleving. De taak van het plaatselijk bestuur is de bevordering
van welzijn en welvaart van alien, die in de gemeente wonen,
werken of vertoeven. Als belangrijkste middelen tot het bevorderen van de democratie op lokaal niveau ziet D'66:
a. meer contact tussen bestuurden en bestuurders,
b. directer betrekken van de burgers bij de bepaling van het
beleid,
C. het scheppen van betere mogelijkheden voor de raad om
een wezenlijke invloed op het beleid uit te oefenen.
In afwachting van de noodzakelijke nieuwe opzet van het
regionale en plaatselijke bestuur moet terughoudendheid in
acht worden genomen bij het ontwikkelen van plannen voor
gemeentelijke grenswijzigingen. In geen geval mogen gemeenteljke grenzen worden gewijzigd zonder deugdelijk wetenschappelijk onderzoek.

1.72

Inrichting van het gemeentelijk bestuur.

1.73.

Het actief en passief kiesrecht voor de gemeenteraad dient te
worden teruggebracht tot 18 jaar.

1.74.

Burgemeester en wethouders behoren afzonderlijk zowel als
gezamenlijk verantwoording af te leggen tegenover de raad
over het door hen of het college van B en W gevoerde beleid,
zonder wettelijke ontsnappingsclausule.

1.75.

In elke gemeente moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van functionele decentralisaiie. In het bijzonder
dient ernaar te worden gestreefd, dat in functionele en terntoriale commissies (b.v. jeugdraad of wijkraad) en in cornmissies van advies en bijstand, in ruime mate niet-raadsleden
worden benoemd. Zoveel mogelijk dient aan deze commissies
en raden bestuursbevoegdheid te worden overgedragen. Zij
behoren over voldoende geldmiddelen te beschikken om behoorlijk te kunnen functioneren.

1.76.
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In grote gemeenten en gemeenten met gespreide woonkernen
moet de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur mede
worden gestimuleerd door de instelling van territoriale raden

1.77.

Handelen van het
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(wijkraden, dorpsraden). Deze raden dienen reële bestuursbevoegdheden en redelijke financiële mogelijkheden te hebben.
De leden van territoriale raden dienen door de kiezers uit de
wijk of het dorp te kunnen worden gekozen. In de wijken
of dorpen waarvoor territoriale raden worden ingesteld behoort ook desgewenst een hulpsecretarie te worden gevestigd.
Het lidmaatschap van de wijkraad is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van de gemeenteraad. Naast de territoriale raden kunnen ook functionele bestuursraden meehelpen de afstand tussen de burgers en bestuurders te verkleinen. Zowel
de territoriale als functionele raden dienen van het gemeentelijke ambtelijke apparaat gebruik te kunnen maken.
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1.77.

1.

Burgemeester, wethouders en raadsleden moeten jaarlijks aan
de gemeenteraad opgave doen van hun overige functies in de
particuliere, semi-overheids- of overheidssfeer. Ook moeten zij
hun belangen bij een bedrijf dat aan de gemeente goederen
of diensten levert, kenbaar maken. Het overzicht van deze
opgave moet voor een ieder kosteloos ter inzage liggen op de
secretarie.

1.79.

Openbaarheid moet regel zijn, ook in het gemeentelijk overheidsbeleid. Van deze regel kan slechts worden afgeweken indien door toepassing de belangen der gemeente dan wel van
individuen aanwijsbaar zouden worden geschaad. Gemeentelijke documenten moeten gratis of tegen kostprijs aan iedere
geïnteresseerde ter beschikking worden gesteld.

1.80.

Een ieder dient het recht te hebben van inzage in alle gemeentestukken. Inzage mag gemotiveerd worden geweigerd
in bijzondere gevallen. Van deze weigering moet beroep open
staan op een beroepscommissie uit de raad.

1.81.

De vergaderingen van alle commissies moeten openbaar zijn,
behoudens bij de behandeling van die gevallen waarover ook
de raad in beslotenheid beraadslaagt. Zolang voor openbaarheid in aanmerking komende commissies niet openbaar zijn
moet over het daar behandelde in de openbare raadsvergadering vrijelijk kunnen worden gesproken. De adviezen van
alle commissies moeten tijdig voor openbare behandeling

or de gemeenteraad dient te

rorden gemaakt van de montralisatie. In het bijzonder
dat in functionele en ternd of wijkraad) en in comruime mate niet-raadsleden
dient aan deze commissies
worden overgedragen. Zij
lelen te beschikken om be-

i met gespreide woonkernen
irgers bij het bestuur mede
lling van territoriale raden

Openheid en openbaarheid

1.78.

Destuur.

aoren afzonderlijk zowel als
e, leggen tegenover de raad
an B en W gevoerde beleid,
nsule.

Handelen van het gemeentelijk bestuur
Voor bijzondere onderwerpen van gemeentezorg (b.v. volkshuisvesting, onderwijs, subsidiebeleid) wordt verwezen naar de
desbetreffende hoofdstukken van dit programma.
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openbaar worden gemaakt, maar in elk geval binnen 30 dagen
nadat ze zijn ingediend. Dit kan geschieden door adviezen
kosteloos ter inzage op de gemeentesecretarie te leggen. Afschriften moeten tegen kostprijs worden verstrekt. Tijdens
de vergaderingen van deze commissies moeten de gemeentenaren op de een of andere wijze in de gelegenheid gesteld
worden vragen te stellen.
1.82.

1.83.

1.84.

1.85.

1.86.

1.87.
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Om een zo groot mogelijke openbaarheid, ook bij eigen standpuntbepaling van de D'66-fracties te waarborgen, zullen de
fractievergaderingen van D'66 in de gemeenten openbaar zijn
en vóór de raadvergaderingen gehouden worden. Geheimhouding door overheidsinstanties aan de fracties opgelegd, zal
hierbij uiteraard gerespecteerd worden. Vergaderingen worden
gericht geconvoceerd.
De raad moet wezenlijk invloed op alle aan hem voorgelegde
voorschriften kunnen uitoefenen. Daartoe dienen deze voorstellen de raad in een stadium te bereiken, dat die invloed
nog mogelijk is. Waar mogelijk moeten alternatieven aan de
raad worden voorgelegd.
,,Teneinde de betrokkenheid van de burgers bij het beleid te
intensiveren dienen B en W, gemeenteraad en de functioneleen territoriale commissies, de mening van belanghebbenden
te peilen voordat belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen of plannen worden opgesteld. Men dient hierbij gebruik te maken van opiniepeilingen, waarvan de resultaten
onvoorwaardelijk openbaar moeten worden gemaakt en in de
besluitvorming verwerkt; men benutte ide kennis van terzake
kundige, onafhankelijke bureaus. Ook openbare hoorzittingen
kunnen als hulpmiddel dienen."
De gemeentenaren moeten regelmatig en in ieder geval bij
de behandeling van de begroting, op daarvoor vastgestelde
tijden, in de gelegenheid worden gesteld om bij gelegenheid
van een openbare raadsvergadering rechtstreeks vragen te
stellen aan burgemeester, wethouders en raadsleden. Datum
en tijdstip dienen minstens een week van tevoren door publikatie aan de gemeentenaren bekend te worden gemaakt.
Het gebruik maken van burgerrechtelijke organisatievormen
voor het uitoefenen van overheidstaken behoort uitgesloten
te zijn wanneer deze vormen de verantwoording aan gekozen
organen voor de taakuitvoering verhinderen of illusoir maken.
Goede en tijdige voorlichting zal de communicatie tussen be-
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stuur en bestuurden verbeteren. In het bijzonder voorafgaande aan hoorzittingen en belangrijke besluitvormingen dient
door voorlichting middels pers, regionale radio en televisie,
lezingen, teach-in's en tentoonstellingen de openbare meningsvorming en discussie op gang te worden gebracht.
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1.88.

Een eenvoudige samenvatting van de begroting met een voor
ieder begrijpelijke toelichting, waaruit de hoofdpunten van
het te voeren beleid blijken, moet jaarlijks voor de begrotingsdebatten worden verspreid.

1.89.

De voorlichting van overheidszijde aan de burgerij inzake
rechten en plichten van het individu moet worden uitgebreid.
Het is gewenst dat in elke gemeente een ambtenaar wordt
aangewezen tot wie de burger zich met vragen kan wenden.

1.90.

Van gemeentewege behoort een huis aan huis te verspreiden
voorlichtingsblad te worden uitgegeven.
2.

Doelmatigheid

1.91.

Doorlichting van het gemeentelijk apparaat op Organisatie en
efficiency wordt noodzakelijk geacht en wel vooral voor de
gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Daarbij moeten
mede terzakekundige bureaus wonden ingeschakeld. De resultaten van de onderzoekingen dienen in een openbare raadsvergadering ter discussie te worden gesteld.

1.92.

Doeltreffende controle op het financieel beheer van het gemeentelijk bestuursapparaat en van de gemeentelijke diensten
en bedrijven moet met inschakeling van onafhankelijke deskundigen worden verzekerd.

1.93.

De behoefte bestaat voor de raad om bij specialistische kwesties het voorstel van B en W te toetsen aan de mening van
een onafhankelijk deskundige. De mogelijkheid moet worden
onderzocht hoe dit kan worden gerealiseerd.

1.94.

De raad moet, indien zij dit wenst, tenminste éénmaal gedurende het begrotingsjaar een tussentijds overzicht krijgen
van de financiële situatie, waardoor het mogelijk wordt corngerende initiatieven te ontwikkelen en in ernstige gevallen
efficiency-controle te eisen.

1.95.

De gemeente dient zoveel mogelijk alle belemmeringen weg
te nemen, die passief kiesgerechtigden ervan weerhoudt zich
kandidaat voor de raden te stellen of een benoeming daarin
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te aanvaarden. In concreto dient een morele druk op werkgevers te worden uitgeoefend dat zij hun werknemers geen
belemmeringen in de weg leggen aan het werk van de raden
deel te nemen. In ruil daarvoor dient de gemeente deze werkgevers naar redelijkheid schadeloos te stellen voor de gederfde
diensttijd. Aan zelfstandigen wordt een uitkering van vergelijkbaar niveau gedaan. In beide gevallen wordt door de uitkeringen een minimum en een maximum bedrag vastgesteld.
Vergaderingen van gemeente-raad worden zoveel mogelijk buiten de gangbare werktijden gehouden.
Financiën
1.96.

D'66 is van mening, dat de centrale overheid de gemeenten
in staat moet stellen een behoorlijke voorzieningsniveau te
realiseren. Daartoe is noodzakelijk, dat bij de vaststelling van
de rijksbegroting de behoeften van de gemeenten zorgvuldig
worden afgewogen tegen die van het Rijk. Hantering van een
6 %-norm is ongewenst. Voorts dienen de ministers er zorg
voor te dragen, dat de gemeenten de beschikking krijgen over
voldoende kapitaalmarktmiddelen, nodig voor de realisatie
van de investeringen, waarvoor de gemeenten zich zien gesteld.
Een snelle herziening van de verdeelsleutels van het gemeentefonds zal door D'66 met kracht worden nagestreefd. De toekenning van aanvullende bijdragen uit dit fonds aan individuele gemeenten zal zeer sneller moeten plaatsvinden, evenals
de ,,definitieve" vaststelling van de hoogte van de uitkeringen
voor het lager onderwijs.
De gemeentelijke kosten van door de rijksoverheid ingestelde
(landelijk uniforme) regelingen
met name in de sfeer van
de sociale zorg dienen door het rijk rechtstreeks en geheel
aan de individuele gemeenten te worden vergoed.
In het algemeen acht D'66 het ongewenst, dat wettelijke
regelingen worden gecreëerd waaraan voor de gemeenten
verplichte uitgaven zijn verbonden, zonder dat gelijktijdig voor
adequate financiering wordt gezorgd.
Ook in geval de gemeenten slechts een kassiersfunctie vervullen, behoren de extra kosten door het rijk te worden vergoed.
D'66 is van mening, dat de gemeenten met kracht moeten
streven naar een optimale aanwending van de ter beschikking
staande middelen.
Een voortdurende aandacht voor het nut, dat de diverse gemeentelijke voorzieningen opleveren is daarbij een eerste eis.
De opzet van de gemeentelijke begrotingen en rekeningen
dient op korte termijn zodanig te worden herzien, dat deze
stukken een voor een ieder duidelijk beeld geven van de gemeentelijke activiteiten. Alleen daardoor kan de gemeenteraad
-

-
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zijn budgetrecht op een democratische en efficiënte manier
uitoefenen. De gemeenten dienen meerjarige investeringsplannen op te zetten, die een zorgvuldige prioriteitenvaststelling
mogelijk maken.
De gekozen burgemeester
Ten aanzien van het burgemeestersambt is D'66 van mening dat het
wenselijk zou zijn, wanneer deze ambtsdrager rechtstreeks door het volk
zou worden gekozen, zonder dat de doeltreffendheid van het gemeentelijk bestuur daaronder zou lijden. In ieder geval zal zo spoedig mogelijk de regeling moeten worden ontworpen waarbij de burgemeester
door de Kroon wordt benoemd uit een voordracht van drie kandidaten,
opgesteld door de gemeenteraad. Een overeenkomstige regeling gelde
voor de benoeming van de Commissaris van de Koningin met betrekking
tot de Provinciale Staten.
Toelichting: De voorgestelde tussenfase heeft de verdienste dat de voornaamste bezwaren, die aan het huidige systeem kleven, worden weggenomen. Bovendien zal uit de praktijk waarschijnlijk snel blijken in hoeverre rechtstreekse verkiezingen van de burgemeester c.q. Commissaris
van de Koningin een voor de gemeente c.q. provincie zelf gewenste zaak
is.
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2. VRIJHEIDSRECHTEN (6.69)

Een democratie die werkelijk leeft, moet haar burgers de noodzakelijke
ruimte geven om zich zo volledig mogelijk naar eigen aard en inzicht
te kunnen ontplooien. De Organisatie van de samenleving zal dienstbaar
moeten zijn aan haar leefbaarheid.
2.1. Waarborging van de vrijheidsrechten

2.11. Vrijheidsrechten dienen in de grondwet te worden vastgelegd en
kunnen, alleen in noodzakelijke gevallen, worden beperkt door een wet
in formele zin. De rechter moet de wet aan de grondwet kunnen
toetsen.
Toelichting: De essentiële rechten die het individu heeft jegens de overheid worden wel aangeduid als grondrechten, fundamentele vrijheden,
rechten van de mens en vrijheidsrechten. Gekozen werd voor de term
,,vrjheidsrech ten", dat in één woord samenvat waarom het in wezen
gaat, namelijk de persoonlijke vrijheid van de mens te garanderen
tegenover het staatsgezag.
Om het grote belang van deze rechten te onderstrepen, is het nodig dat
zij in de grondwet worden opgenomen. Op dit ogenblik zijn wel bepaalde
vrijheidsrechten in de grondwet opgenomen, doch andere gelden alleen
doordat Nederland partij is bij het Verdrag van Rome. Een moderne
staat mag echter niet volstaan met het laten regelen van zulke fundamentele rechten in internationale verdragen alleen. Opneming van alle
vrijheidsrechten in de grondwet van ons land is om die reden geboden.
Het is nodig om de vrijheidsrechten op noodzakelijke punten te kunnen
beperken. Ook de internationale verdragen kennen inbreukmogeljkheden, waarbij meestal verwezen wordt naar de openbare orde.
Dat criterium blijkt echter in de praktijk bij herhaling te ruim, waardoor
de vrijheidsrechten onvoldoende gewaarborgd zijn. Om die reden wordt
voorgesteld de beperkingen te regelen bij de wet (dus niet in een Algemene Politie Verordening) en bovendien de rechter de bevoegdheid te
geven iedere wet te toetsen aan de in de grondwet genoemde vrijheidsrechten.
2.12. De bestaande instellingen, zoals het justitiële apparaat, die er
voor moeten waken dat de vrijheidsrechten kunnen worden uitgeoefend,
moeten beter worden toegerust voor hun taak.
Toelichting: Bij werving, selectie en opleiding van de functionarissen
van deze instellingen wordt thans te weinig aandacht besteed aan de
voortdurende aanpassing aan de door de gemeenschap aanvaarde nieuwe
inzichten. Voor de rechterlijke macht kan verbetering worden bereikt
door uitbreiding van de stages tijdens de opleiding, van waaruit rechterlijke ambtenaren worden gekozen, en pensionering op de leeftijd van
65 jaar.
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De advocatuur is vanouds bij uitstek de instelling die de burger bijstaat
wanneer hij in conflict komt met de overheid. Deze functie van de
advocatuur kan en moet worden versterkt, waarbij de overheid tot taak
heeft zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor de beroepsuitoefening van de advocaat.
De politie dient tijdens haar opleiding meer te worden gericht op haar
maatschappelijke taak. Het is bij uitstek de taak van de politie ervoor te
waken dat de vrijheidsrechten in het openbaar en met name op de straat
kunnen worden uitgeoefend. Thans komt dit niet tot zijn recht omdat de
politie te zeer gericht is op de reactie op afwijkingen van het ,,normale"
gedragspatroon, zonder nuanceringen. Reeds bij werving en selectie dient
niet de maatschappelijke functie van de politie meer rekening te worden
gehouden.
2.13. Nieuwe intellingen moeten worden gecreëerd of bestaande
uitgebouwd, waar dit ter verwezenlijking van de vrijheidsrechten
nodig is.
Toelichting: De afdeling contentieux (geschillen van bestuur) van de
Raad van State of een ander college behoort zelfstandige onafhankelijke
rechtsmacht te krijgen op het terrein van de administratieve rechtspraak.
De president van de afdeling contentieux resp. van een nieuw in te
stellen college dient een op het gebied van de administratieve rechtspraak
geschoold jurist te zijn. Voorts dient pensionering van alle leden te
geschieden op de leeftijd van 65 jaar.
Tegen beschikkingen van organen van lagere territoriale overheidslichamen (gemeente, provincie, e.d.) dient beroep op de Kroon dan wel
op de administratieve rechter te worden opengesteld. Het aantal uitzonderingen vervat in de artikelen 5 en 21 van de Wet B.A.B. dient drastisch
te worden beperkt.
Aan het in te stellen instituut van de ,,ombudsman" moet ook een
controlerende functie worden gegeven met betrekking tot het optreden
van ambtenaren van justitie en politie.
2.14. De strafbaarstelling van onder meer pornografie, majesteitsschennis, belediging van een bevriend staatshoofd, belediging van het
openbaar gezag als zodanig, homofilie, godslastering, overspel, de strafrechtelijke bescherming van de jeugd tegen het prikkelen der zinnen
alsmede de filmcensuur en het toezicht op schouwburgen door de burgemeester behoren te vervallen.
De tolerantie en het begrip voor afwijkende normen, meningen en gedragingen en de aanvaarding van andere relatievormen, zijn in de
laatste decennia groter geworden. Deze ontwikkeling mag niet worden
afgeremd door een bestaande wetgeving. De bestaanide strafrechtelijke
beperkingen moeten voortdurend aan de veranderende normen worden
aangepast.
De overheid heeft geen taak bij de oordeelsvorming over het stellen van
normen betreffende de zeden.
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2.15. In de wet Vereniging en Vergadering moet het preventief toezicht, te weten de eis van erkenning van overheidswege, zonder welke
erkenning de vereniging geen rechtspersoonlijkheid bezit, vervallen,
2.16. Zoals nu voor de drukpersvrijheid geldt, dient
behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet
meningsuiting in welke
vorm dan ook, vrij te zijn van voorafgaande toestemming van de
overheid.
Evenals het recht tot vereniging en vergadering dient de vrijheid van
demonstratie als vrijheidsrecht erkend te worden,
-

-

Toelichting: Er is naar gestreefd om de zogenaamde ,,vrje meningsuiting", die in feite alleen drukpersvrijheid is, te maken tot een echte
uitingsvrijheid. De grondwetgever heeft er in de vorige eeuw nog niet
van uit kunnen gaan dat de (massa) communicatiemiddelen een zo grote
vlucht zouden nemen. De behoefte bovendien om te communiceren in de
veel opener samenleving van heden, is vele malen groter dan in de
samenleving van de 19e eeuw. Verschil in behandeling van de pers, radio,
T.V. e.d. is dan ook onjuist en dient te vervallen. Daar komt bij dat de
ontplooiing van de mens ertoe leidt dat een burger nu volwassen genoeg
is om zelf zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medeburgers
te dragen. Een vrije uiting van meningen zonder voorafgaande censuur
(te denken valt aan een spreekverbod, opgelegd door een burgemeester)
maar met ieders eigen verantwoordelijkheid, die achteraf kan blijken,
behoort uitdrukkelijk in de grondwet geregeld te zijn. In het kader van
deze gedachtengang past dezelfde vrijheid ten aanzien van demonstraties.
De onbevredigende en ontoelaatbare praktijk waarbij burgemeester of
politie van tevoren toestemming moeten geven voor een demonstratie en
zelfs voor de daarbij mee te dragen leuzen, is in strijd met de vrijheid
van de burgers en het vertrouwen dat hun door de grondwet moet
worden gegeven. Blijkt dat een bepaalde demonstratie in feite een strafbare gedraging is of oplevert, dan zullen de deelnemers zich daarvoor
achteraf voor de rechter moeten verantwoorden. Hij, niet de politie of
de burgemeester, is geroepen om te oordelen over de toelaatbaarheid
van menselijke gedragingen. Omdat een demonstratie een collectief gebeuren is, is regeling daarvan analoog aan de vegadervrjheid juister
dan een verwijzing naar de uitingsvrijheid, die vooral het individu
betreft.

2.18. Het recht van petiti
dient te worden aangevu
gemotiveerd antwoord. Eer
aantal burgers onderteken
zoals kamers, gemeenterad
genomen. (12.66).

Toelichting: De volksverteg
een gemotiveerd antwoord
deze verplichting het parlei
door toedoen van querula
herhaling van het verzoe
verwezen.

2.19. Aan een vreemdelir
een document benodigd voc
politieke activiteiten die hij
Immers, vreemdelingen in
hebben als Nederlanders.
2.2.

Bescherming

van

de pri

2.21. De toenemende te
mogelijkheden om via de
seren en voor ieder toegan]
ming van de privé-sfeer v
Hiertoe zijn op korte termi
beperkingen worden geste]
verzamelen materiaal. Daa:
op te komen tegen onjuist
recht heeft van informatie
afschrift te ontvangen.

2.17. Naast de reeds bestaande vrijheid van godsdienst, moet de
vrijheid van levensbeschouwing uitdrukkelijk erkend worden.

2.22. De bestaande onsch
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via openbare kanalen. Ook
op last van de rechter, dai
hankelijke instantie, in de
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organen, instellingen en be
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Toelichting: De partij zal zich verzetten tegen elke inbreuk, hoe gering
ook, op de geestelijke vrijheid. Zij gaat uit van de gelijkberechtigdheid
van alle geestelijke stromingen voor de overheid; geen enkele geestelijke
stroming kan daarom aanspraak maken op bijzondere bescherming.

2.23. Toezicht op inbreuk
diensten (zoals b.v. de BV
de overheid onafhankelijk
dient te worden bestudeerc
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2.18. Het recht van petitie, zoals het in de grondwet staat omschreven,
dient te worden aangevuld met de erkenning van een recht op
gemotiveerd antwoord. Een petitie door een nader vast te stellen groot
aantal burgers ondertekend, zal door vertegenwoordigende lichamen
zoals kamers, gemeenteraden in openbare behandeling moeten worden
genomen. (12.66).
Toelichting: De volksvertegenwoordiging is op het ogenblik niet verplicht
een gemotiveerd antwoord te geven op een petitie. De vrees dat door
deze verplichting het parlementaire werk grote hinder zou ondervinden
door toedoen van querulanten is ongegrond. Immers, bij onredelijke
herhaling van het verzoek kan naar een eerder antwoord worden
verwezen.
2.19. Aan een vreemdeling mag de toegang tot Nederland, dan wel
een document benodigd voor die toegang niet worden geweigerd wegens
politieke activiteiten die hij in Nederland zou kunnen gaan ontplooien.
Immers, vreemdelingen in Nederland horen dezelfde vrijheidsrechten te
hebben als Nederlanders.
2.2. Bescherming van de privé-sfeer

2.21. De toenemende technocratisering en de vrijwel onbeperkte
mogelijkheden om via de computer persoonlijke gegevens te inventariseren en voor ieder toegankelijk te maken, eisen een adequate bescherming van de privé-sfeer van de burger, ook tegen de overheid.
Hiertoe zijn op korte termijn wetgevende maatregelen vereist, waardoor
beperkingen worden gesteld t.a.v. doel, aard en inhoud van het te
verzamelen materiaal. Daarbij moet de mogelijkheid geschapen worden
op te komen tegen onjuiste informatie. Dit betekent dat eenieder het
recht heeft van informatie hemzelf betreffend, inzage te verkrijgen en
afschrift te ontvangen.

I van godsdienst, moet de
ik erkend worden.

2.22. De bestaande onschendbaarheid van het briefgeheim dient evenzeer te gelden voor de telefoon en andere vormen van communicatie
via openbare kanalen. Ook hierop mag alleen inbreuk worden gemaakt
op last van de rechter, dan wel een andere van de administratie onafhankelijke instantie, in de gevallen bij de wet bepaald.
Tevens dient het gebruik maken van afluisterapparaten, bij overheidsorganen, instellingen en bedrijfsleven, zonder vooraf verkregen instemming van de betrokkenen, te worden uitgesloten.

en elke inbreuk, hoe gering
van de gelijkberechtigdheid
heid; geen enkele geestelijke
bijzondere bescherming.

2.23. Toezicht op inbreuk van de privacy van de burger door geheime
diensten (zoals bv. de BVD) moet worden toevertrouwd aan een van
de overheid onafhankelijk orgaan. De zin van het bestaan van de BVD
dient te worden bestudeerd.
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3.
3.1.

3.13. De eenwording, alt
bestaande reclasseringsinstc

JUSTITIE
Strafrechtspleging (6.69)

3.11. Bestudeerd dient te worden of het wenselijk is de behandeling
van strafzaken in eerste instantie aan een alleensprekend rechter toe te
vertrouwen, ten einde deze behandeling een minder formeel karakter
te geven.
Toelichting: De behandeling van zijn zaak ter terechtzitting en het in
het vonnis tot uiting komende oordeel van de rechter, spreekt ook de
zich van zijn daden bewuste verdachte in zeer vele gevallen weinig aan,
terwijl juist begrip voor de redenen van de strafoplegging een primaire
bouwsteen voor reclassering is. De collegialiteit van het Hof of Rechtbank weerhoudt de rechters van weloverwogen individuele observaties
bij de behandeling. In de rechtspraak door Politierechter en Kantonrechter blijkt de meer persoonlijke benadering door de alleenrechtsprekende rechter. In de uitlatingen bij de behandeling wordt op de
motivering van het vonnis vooruitgelopen en deze motivering kan hetzij
bij mondeling vonnis, hetzij bij een toelichting op het spoedig gewezen
schriftelijk vonnis, hetzij in een schriftelijk vonnis, dat niet de grootste
gemene deler is van drie individuele oordelen sprekender zijn.
Het gevaar van een te individuele beoordeling wordt beperkt door de
persoonlijke staat van dienst, welke de rechter automatisch door zijn
appèlrechters bijgehouden ziet. Het steeds door ten minste drie rechters
te behandelen appèl —dat in de thans geldende regeling aan waarde
inboet door de gelijkvormigheid met de behandeling in eerste instantie
krijgt meer reliëf door de afwijkende benadering. Gedacht wordt aan de
mogelijkheid de gehele rechtspraak, zoals deze thans door de Rechtbank
in eerste instantie geschiedt, aan alleenrechtsprekers toe te vertrouwen.
Mogelijk ware uitzondering te maken voor bepaalde delicten, indien
hetzij O.M. hetzij raadsman om een meervoudige kamer verzoekt. Door
de dan verkregen personeelsbesparing kunnen vrijgekomen rechters zich
mede wijden aan de berechting van overtredingen, eventueel door
samenvoeging van het corps der Kantonrechters en dat der ,,Politierechters". De behandeling daarvan kan dan beter tot haar ,,recht"
komen,
-

-

-

3.12. Een snelle modernisering van het gevangeniswezen, zowel wat
betreft de materiële voorzieningen, de regiems in de gestichten als het
aantrekken van gekwalificeerd personeel dient met kracht te worden
bevorderd,
Wetenschappelijk onderzoek naar die vormen van detentie, die een geslaagde terugkeer in het maatschappelijk leven mogelijk maken (art. 26
Beginselenwet Gevangeniswezen) moet worden gestimuleerd.
Aanpassing van de regiemvoering aan nieuwe inzichten dient wetenschappelijk te worden voorbereid en begeleid.
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3.14. Een voortdurende begeleiding van de rechter in het algemeen
en van de strafrechter in het bijzonder vanuit andere toepasselijke
disciplines dan de juridische wetenschap is noodzakelijk.
3.15. Door scherpere wettelijke regeling dient de toepassing van voorlopige hechtenis slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk te zijn.
Toelichting: Ondanks de dikwijls van verschillende zijde geuite kritiek,
die zelfs haar weerslag heeft gevonden in enige ministeriële circulaires,
blijven openbaar ministerie en rechterlijke macht de voorschriften van
art. 64 W.v.Sv. ten aanzien van de voorlopige hechtenis toepassen op
een wijze die niet, geacht kan worden met de strekking van bedoelde
voorschriften in overeenstemming te zijn. In plaats van uitsluitend
preventieve detinering onvermijdelijk te achten op grond van vrees voor
herhaling, collusie of ontviuchting, berust de toepassing van deze diep
ingrijpende maatregel dikwijls, zo niet meestal, op de gedachte dat een
straf, die waarschijnlijk toch -moet worden ondergaan, beter dadelijk kan
aanvangen. Wetswijziging lijkt de enige oplossing om aan de hierboven
gesignaleerde praktijk een einde te maken, al betreffen de genoemde
bezwaren in wezen niet zozeer de formulering doch de toepassing van
art. 64 W.v.Sv.
3.2.

Politie (6.69)

-
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3.21. De bevoegdheden van de politie bij de handhaving van de openbare orde dienen te worden geregeld bij de wet in formele zin.
Toelichting: Een duidelijke wettelijke regeling wat de politie mag doen
ter handhaving van de openbare orde is een noodzakelijk vereiste voor
de rechtszekerheid van de burgers en van de politiefunctionarissen zelf.
Het gaat niet langer aan, te stellen dat het achterwege laten van een
duidelijke regeling in deze niet in strijd is met de beginselen van een
rechtsstaat, omdat de rechtmatigheid van het politieoptreden in laatste
instantie ter beoordeling van de onafhankelijke rechter staat. Het gaat
hier om de eerste instantie" op straat, waar de politie moet weten wat zij
in redelijkheid mag doen zonder gevaar te lopen tot lering en vermaak
van de burgers besprongen te worden met een proces, en waar de burgers
er recht op hebben te weten wat zij kunnen doen zonder het risico te
lopen door de politie besprongen te worden.
Voor werving, selectie en opleiding van de politie zie toelichting bij
artikel 2.12.
-

3.22.

Het onderzoek naar en de rapportering over misslagen door

id.
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politieambtenaren, in de uitoefening van hun functie begaan, dienen
te worden opgedragen aan een van de politie losstaande instantie.
Toelichting: De huidige praktijk, waarbij het onderzoek naar mogelijke
fouten van politieambtenaren doorgaans wederom aan politieambtenaren
wordt opgedragen, is in hoge mate onbevredigend, omdat welhaast
onvermijdelijk is althans door de burger als onvermijdelijk gevoeld zal
worden dat de resultaten van dit onderzoek ,,gekleurd" zullen worden
door de opvattingen, die bij de politie zèlf omtrent een juiste uitoefening
van haar taak bestaan. In dit soort zaken dient zelfs de schijn van
partijdigheid te worden vermeden, hetgeen beslist niet het geval is,
indien het onderzoek door politieambtenaren van een ander korps of
onderdeel wordt verricht.
-

-

3.23. De gemeentelijke politiekorpsen dienen geïncorporeerd te worden
in het Korps Rijkspolitie.
Toelichting: Onze politieorganisatie, die uiteenvalt in een Korps Rijkspolitie en ongeveer 120 zelfstandige gemeentelijke politiekorpsen, is een
anachronisme. Door de bevolkingsaanwas zal deze organisatie, nationaal
gezien, steeds slechter worden, doordat het aantal gemeenten met meer
dan 25000 inwoners toe zal nemen. Bij één landelijk politiekorps komt
de ingewikkelde en daardoor slecht functionerende bijstandsregeling te
vervallen. Vele andere voordelen als grotere kostenbesparing, grotere
promotiekansen, betere detacherings-differentiatie, kunnen hiervan het
gevolg zijn.
3.3. Stakingsrecht (12.66)

Het is noodzakelijk dat de wet, in aansluiting op internationale regelingen en buitenlandse wetgeving, het stakingsrecht als zodanig erkent.
Uitzonderingen voor bepaalde categorieën werknemers, zoals b.v.
ambtenaren, dienen niet te worden gemaakt. De bestaande rechtspraak,
die staking als contractbreuk ziet welke alleen in bijzondere gevallen
toelaatbaar is, gaat van een verkeerd uitgangspunt uit. Zij doet er
onvoldoende recht aan wedervaren, dat de staking een van de belangrijkste machtsmiddelen van de werknemers is om invloed uit te oefenen
op de sociaal-economische verhoudingen.
3.31. Het recht van alle werknemers om te staken
ongeacht of de
staking door een erkende vakbond wordt georganiseerd
dient in de
wet te worden erkend. De rechter moet echter een staking kunnen
verbieden in geval van duidelijke onrechtmatigheid. Hiervan kan alleen
sprake zijn:
a. als het beoogde doel ongeoorloofd is;
b. als een schromelijke onevenredigheid bestaat tussen het beoogde
doel en het gebruikte middel;
c. als de manier waarop het middel gebruikt wordt, onbehoorlijk is.
-

-
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Toelichting: Dat de wet de staking erkent, betekent niet dat iedere
staking geoorloofd zal zijn. Net als alle menselijke gedragingen in het
maatschappelijk verkeer door de rechter getoetst kunnen worden op
eventuele onrechtmatigheid (onbehoorlijkheid ten opzichte van derden),
zal dat met de staking moeten gebeuren. De toetsing van de rechter wordt
in het voorstel beperkt tot gevallen van duidelijke onrechtmatigheid, dat
wil zeggen: gevallen die duidelijk over de schreef gaan.
Het voorstel omschrijft bovendien, ter onderstreping van het uitgangspunt dat staking geoorloofd is, in welke gevallen het mogelijk zal zijn
een verbod op te leggen. (Over andere sancties, die in de praktijk geen
rol spelen, behoeft hier niet te worden gesproken.) Voor een verbod
wordt een drieledig criterium aangelegd:
a. Doel: Staking in strijd met wet, G.A.O. of bindende loonregeling zal
hieronder vallen. Ook andere doelen die ongeoorloofd zijn, kunnen
door de staking beoogd worden. Ligt het doel in verbetering of
bescherming van arbeidsvoorwaarden, dan zal de rechter niet licht
mogen oordelen dat het ongeoorloofd is.
b. Wanverhouding doel—middel. Is het beoogde stakingsdoel relatief
gering dan zal een verbod op zijn plaats zijn. Hierbij is onder meer
te denken aan een staking die zeer ernstige schade aan het sociaaleconomische bestel toebrengt. Hierin is een belangrijke beperking
gelegen van de vrijheid tot staken, welke in principe ook aan overheidspersoneel niet mag worden ontzegd.
c. Gebruik van het middel. Staking is in beginsel het uiterste middel
om af te dwingen wat door onderhandelingen niet bereikt wordt. Ook
dat middel moet op een op zichzelf fatsoenlijke manier gehanteerd
worden, dat wil zeggen: eerst nadat andere middelen geprobeerd zijn,
en niet als overrompeling.
Als criterium voor de geoorloofdheid van een staking wordt niet het
organiseren daarvan door een vakbond gehanteerd. Daargelaten de
mogelijkheid om apart een bond op te richten om een bepaalde staking
te organiseren, zou het de bond in een scheve positie ten opzichte van
zijn leden en de werkgevers plaatsen. Iedere actie tegen het advies van
de bond in zou immers direct onrechtmatig zijn. Iedere actie door de
bond uitgelokt, zou daartegenover rechtmatig zijn, zodat één onderhandelingspartij het in zijn hand heeft zijn eigen gedragingen te legaliseren.
Te verwachten valt wel, dat een door een bond georganiseerde staking
met meer oog voor de belangen van derden zal worden uitgeroepen, dan
een wilde staking. Duidelijke onrechtmatigheid en dus de mogelijkheid
tot verbod, zal dan weinig voorkomen.
3.32. Het stakingsverbod voor ambtenaren en voor spoorwegpersoneel
dient te vervallen.

jikt wordt, onbehoorlijk is.
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3.4. Echtscheiding (4.70)

3.41. De wet dient de mogelijkheid van echtscheiding zonder opgaaf
van redenen te erkennen, niet alleen op gemeenschappelijk verzoek,
maar ook op eenzijdig verzoek.
3.42. De rechter zal in een echtscheidingsprocedure aan de economisch
sterkere de verplichting kunnen opleggen bij te dragen in de kosten
van het levensonderhoud van de economisch zwakkere, ook indien de
echtscheiding tegen deze laatste is uitgesproken. De rechter bepaalt
in geval hij een dergelijke verplichting oplegt, af en in hoeverre de
economisch zwakkere de op het moment van de echtscheiding bestaande
rechten op pensioen behoudt.

Het centrale thema dat de
beheersen is: de intensiverir,
vermindering van de intern
fl66 wenst een buitenlands
verouderde ideologische uit
heden om tot een betere
liggen voornamelijk op de v
de Oost-West verhoudis
de Europese integratie
de relaties tussen geïndi
het beëindigen van nog'
de rassendiscriminatie.
-

-

-

-

Toelichting: Echtscheidingen op vordering van één der echtgenoten zullen
vrijwel zeker niet tot het verleden gaan behoren, al was het maar omdat
bezwaren van levensbeschouwelijke aard aan echtscheiding bij onderling
goedvinden in de weg kunnen staan. De ervaring heeft geleerd dat de
aanwezigheid van ,,schuld" in de wettelijke zin niet altijd betekent dat
het mislukken van het huwelijk ook daadwerkelijk aan uitsluitend de
,,schuldige" echtgenoot kan worden verweten. Ook bewijsproblemen
spelen hierbij een belangrijke rol.
Bovendien kan een verwijtbare gedraging van één der echtgenoten
b.v. een incidenteel overspel wèl de conclusie wettigen dat de andere
echtgenoot niet meer verder met deze huwelijkspartner behoeft door te
gaan, maar niet dat de ,,schuldige" echtgenoot ook nog economisch
gestraft behoeft te worden. Het koppelen van alimentatie aan de ,,schuldvraag" kan tot grove onbillijkheden leiden en is daarom ongewenst.
Hoewel de rechter wel degelijk de ,,schuld" zal betrekken bij de beantwoording van de vraag of een onderhoudsuitkering op haar plaats is,
moet hij de vrijheid hebben om andere factoren zoals duur van het
huwelijk, leeftijd van de betrokkenen en aanwezigheid van kleine
kinderen zwaarder te laten wegen.

-

-

-

-

3.43. De rechter kan, hetzij bij zijn beslissing over de toewijzing van
de kinderen, hetzij daarna, op verzoek van de niet met de voogdij belaste oud e r bepalen dat deze contact met zijn of haar kinderen kan
onderhouden.

-

4.1. Vredestrategie (9.68)
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echtscheiding zonder opgaaf
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proken. De rechter bepaalt
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Het centrale thema dat de Nederlandse buitenlandse politiek dient te
beheersen is: de intensivering van de internationale samenwerking en de
vermindering van de internationale spanningen.
D'66 wenst een buitenlands beleid dat gericht is op het doorbreken van
verouderde ideologische uitgangspunten en denkpatronen. De mogelijkheden om tot een betere samenwerking en tot ontspanning te komen
liggen voornamelijk op de volgende terreinen:
de Oost-West verhouding
de Europese integratie
de relaties tussen geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden
het beëindigen van nog bestaande koloniale verhoudingen
de rassendiscriminatie. (9.68).
-

-

-

-
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4.1.

Vredestrategie (9.68)

4.11. D'66 stelt zich op het standpunt dat vrede en veiligheid in de
wereld niet uitsluitend worden bevorderd door het in stand houden van
militaire machten.
D'66 meent daarom dat de dienstplicht niet slechts moet worden aangewend voor het gereedmaken tot militaire verdediging, maar ook voor
de bevordering van de vrede moet worden benut. Een en ander zou
moeten worden gerealiseerd door de instelling van een alternatieve
dienstplicht, waarbij de dienstplichtigen naar geschiktheid en voorkeur
worden ingedeeld naar de volgende mogelijkheden:
a. de traditionale krijgsmacht, zolang en zover deze nog niet kan
worden gemist;
b. een ook buitenlands in te zetten rampendienst. Hierin dient te worden
opgenomen de Bescherming Bevolking, die dus in haar tegenwoordige
vorm dient te worden opgeheven;
C. een vredesmacht (politietroepen) voor de Verenigde Naties, met een
voor deze taak speciaal gerichte opleiding;
d. uitzending in het kader van de ontwikkelingshulp;
e. een nader uit te werken sociale burgerdienst in Nederland.
4.12. D'66 is van mening dat op korte termijn een onafhankelijk en
wetenschappelijk interdisciplinair instituut voor vredesvraagstukken dient
te worden opgericht dat als hoofdtaken zal hebben:
a. het geven van zo breed mogelijke informatie aan alle bevolkingsgroepen over conflictsituaties en vraagstukken die de wereldvrede
betreffen;
b. een periodieke rapportage gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
over de actuele vraagstukken op het terrein van de vrede, veiligheid
en ontspanning, gericht op de te verwachten ontwikkelingen en
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bedoeld als bouwsteen voor de buitenlandse politiek van de Nederlandse regering.
4.2. NAVO (9.68)

4.21. Nederland zal het initiatief moeten nemen tot een goed voorbereide veiligheidsconferentie van landen aangesloten bij de NAVO en
het Warschaupact en de overige Europese landen. Een dergelijk initiatief
zal in samenwerking met andere kleine Europese landen moeten worden
ontwikkeld. Het doel van deze conferentie zal uiteindelijk moeten zijn:
te komen tot verdere politieke samenwerking en ontspanning in geheel
Europa.
Ter voorbereiding daarvan zal men zich in de beginfase moeten bezighouden met de verbetering van de betrekkingen op het gebied van de
handel, wetenschap, kunst en toerisme en met het tot stand brengen van
samenwerking ten bate van ontwikkelingslanden.
Toelichting: Ondanks de door D'66 scherp veroordeelde interventie in
Tsjecho-Slowakije, moet het streven gericht blijven op ontspanning
tussen de blokken. Een dergelijk beleid zal elke poging om een sfeer te
scheppen, waardoor de Navo en het Warschaupact beide overbodig
worden, met kracht steunen.
De door de Tweede Kamer op 13 februari 1968 aangenomen motie
Visser-van der Stoel, moet een van de richtsnoeren zijn bij de uitvoering
van het ontspanningsbeleid.
4.22. a. Nederland dient voorshands niet uit de NAVO te treden.
Toelichting: Een uittreden van Nederland uit de NAVO zou belangrijk.consequenties hebben voor de veiligheid van Europa.
b. D'66 meent dat op hoog niveau binnen de NAVO een soort ,,ontspanningsorgaan" moet worden ingesteld, bijvoorbeeld onder leiding van
een ply. secretaris-generaal. Dit ontspanningsorgaan wordt belast met
het uitwerken en realiseren van de spanningsvermindering en het overleg, aangeduid in de punten 9, 12, 13 en 16 van het NAVO-rapport
,,Toekomstige taken van het bondgenootschap" van december 1967
(détente-management").
Een termijnkoppeling is hier op zijn plaats. Om de gedachten te bepalen:
instelling van dit ontspanningsorgaan;
publikatie van de ,,gedetailleerde uitwerking", als genoemd in punt 16,
ieder half jaar (dit hoeft niet te wachten op de instelling van bovengenoemd orgaan);
resultaten van een en ander zullen positief moeten zijn en eind 1970,
begin 1971 medebepalend zijn voor de houding van D'66 ten
aanzien van verdere deelname aan de NAVO.

-

-

-
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Toelichting: In genoemde punten stelt de NAVO-raad:
1. dat de bondgenoten zullen streven naar een verdere ontspanning in
de Oost-West-betrekkingen. Vermindering van de spanning is niet
het uiteindelijke doel, maar een deel van een langdurig proces, dat
erop gericht is betere betrekkingen tot stand te brengen in Europa.
Het uiteindelijke politieke doel van het bondgenootschap is het bereiken van een rechtvaardige en blijvende vrede in Europa, gebaseerd
op de daartoe noodzakelijke veiligheidsgaranties;
2. dat de bondgenoten een beleid zullen nastreven dat gericht is op een
rechtvaardige en stabiele orde in Europa, de Europese veiligheid in
het algemeen en het beëindigen van de verdeeldheid van Duitsland;
3. dat de bondgenoten reeds bestaande studies over ontwapening en
praktische wapenbeheersing zullen uitbreiden. Deze vormen een
weerslag van hun wil om een werkelijke ontspanning met het Oosten
tot stand te brengen;
4. dat de NAVO-ministers aan de Raad de opdracht hebben gegeven
in de komende jaren te werken aan een gedetaillerde uitwerking van
bovengenoemde plannen.
c. De door ons land te voeren buitenlandse politiek zoals die in
artikel 4.21 wordt geschetst, dient zoveel mogelijk gecoördineerd te
worden met de aktiviteiten van het in punt b. genoemde ontspanningsorgaan. Daarnaast zal de Nederlandse politiek echter ook gericht moeten
zijn op het bevorderen van de ontspanning buiten de NAVO om.
Zowel bilateraal als multilateraal dienen consultaties en overleg met
zoveel mogelijk Europese landen te worden geopend of voortgezet. In
het bijzonder moet aandacht worden besteed aan het overleg in de
dusgenaamde Groep van Tien (Nederland, Denemarken, België, Oostenrijk, Zweden, Finland, Roemenië, Joegoslavië, Hongarije, Bulgarije).
d. Het is gewenst dat binnen de NAVO een groep tot stand komt van
Europese landen die een meer autonome politiek voeren ten opzichte
van de Verenigde Staten. De Nederlandse regering zal met de regeringen
van andere Europese landen moeten gaan praten teneinde tot een
gezamenlijk standpunt in deze te komen.
e. D'66 meent dat al het nodige moet worden gedaan opdat aan de
nationale parlementen een grotere inspraak in NAVO-aangelegenheden
wordt verleend.
Toelichting: Met name zou een regelmatig debat over de befaamde
,,NAVO-verplichtingen" in de nationale parlementen uitermate gewenst
zijn. Thans kunnen regeringen veel te gemakkelijk een beroep doen op
deze _verplichtingen" als het gaat om (uitbreiding van) het defensieapparaat, terwijl over de aard van die verplichtingen zelf geen discussie
mogelijk is. De nationale parlementen zouden derhalve zowel informatieve als consultatieve inspraak moeten krijgen. Dit betekent meer openbaarhejd en de risico's daarvan zullen moeten worden aanvaard.
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f. D'66 meent dat de Nederlandse regering in 1969 pressie moet uitoefenen op de overige landen van de NAVO, om Portugal en Griekenland uit de NAVO te stoten, als ze dan nog niet democratisch bestuurd
worden.
Nederland moet een voorstel doen tot het oprichten van een hof van
arbitrage voor de NAVO, dat het gedrag van elk der partners kan
toetsen aan de regels van het verdrag.
Toelichting: Met name gezien het recente karakter van de militaire
machtsovername in Griekenland, dringt D'66 er bij de Nederlandse
regering op aan samen met onze bondgenoten in NAVO-verband een
zodanige druk op het militare regime in Athene uit te oefenen, dat dit
zal leiden tot herstel van de democratie in dat land. Griekenland onder
militaire dictatuur past ons inziens niet in het NAVO-verband. De
militaire voordelen van een gecontinueerd lidmaatschap van Griekenland
van de NAVO wegen niet op tegen de enorme psychologische verzwakking van het democratische karakter van het bondgenootschap en de
steun die het regime ontleent aan het lidmaatschap van de NAVO.
4.23. Zolang een continueren van het Nederlandse lidmaatschap van
de NAVO noodzakelijk wordt geacht, dient de omvang en samenstelling
van de Nederlandse strijdkrachten in de eerste plaats afgestemd te zijn
op de overeengekomen taken en verplichtingen in bondgenootschappelijk
verband. Een nodeloze uitbreiding van deze taken moet worden vermeden. Dit zal tot grotere specialisatie moeten leiden.
Toelichting: Het is economisch niet doelmatig dat ons land zich richt
op het in standhouden van een groot defensie-apparaat. Evenals andere
kleine NAVO-landen moet Nederland zich specialiseren op taken die in
defensief verband van belang zijn. Specialisatie zal niet ten koste gaan
van de defensieve kracht van de NAVO als in dit kader bepaalde taken
aan andere bondgenoten worden overgedragen,
Aan de Assemblé van NAVO-parlementariërs en de nationale parlementen zullen gedocumenteerde ramingen betreffende de herziening van
defensiebehoeften moeten worden verschaft, opdat over het bovenstaande
een gefundeerd oordeel kan worden gevormd.
4.24. Het NAVO-lidmaatschap mag nooit verhinderen dat Nederland
een bijdrage levert aan de oplossing van internationale spanningen
binnen het kader van de Verenigde Naties. Met name wordt hierbij
gedacht aan het leveren van troepen voor een V.N.-vredesmacht. (Zie
ook artikel 4.11, c.)
4.3.

4.31.
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Oost-West verhouding

Nederland dient de DDR te erkennen. (9.68).

Toelichting: Erkenning hou
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Toelichting: Erkenning houdt op zichzelf geen enkele politieke waardering in, maar opent de mogelijkheid tot formeel contact en sluit volledige isolering uit.

oprichten van een hof van
van elk der partners kan
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4.33. Nederland moet ertoe overgaan de Oder-Neisse grens als officiële
westgrens van Polen te erkennen. Bovendien zullen de huidige grenzen
van Tsjecho-Slowakije met de Bondsrepubliek en de D.D.R. moeten
worden erkend, (12.66).
4.34. De kwestie-Vietnam vormt op het ogenblik de grootste bedreiging
van de internationale vrede en veiligheid. De door beide zijden gehanteerde middelen tot oplossing van het conflict schieten hun doel
voorbij. De ook door de Amerikaanse regering nagestreefde onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf, zouden worden gediend door: onmiddellijke en blijvende stopzetting van de luchtbombardementen op
Noord-Vietnam, erkenning van het Nationale Bevrijdingsfront als een
van de onderhandelingspartners en stopzetting van de Noord-Vietnamese infiltraties in Zuid-Vietnam.
Nederland zal een initiatief moeten nemen om te komen tot een
gezamenlijk voorstel van niet betrokken staten, gericht op het terugtrekken van alle vreemde troepen in Vietnam binnen een bepaalde termijn.
Genoemd voorstel dient te worden ontwikkeld in het kader van de
Verenigde Naties. Internationale neutrale troepen waaronder eventueel
Nederlandse, zouden in naam van deze Organisatie de verlaten stellingen
kunnen innemen. (12.66).
4.35. De diplomatieke erkenning door Nederland van de Chinese Volksrepubliek houdt in dat het regime op Formosa (Taiwan) niet langer als
vertegenwoordiger van het Chinese volk mag worden beschouwd, dus
ook niet in de Verenigde Naties. De consequentie hiervan is dat de
Chinese Volksrepubliek en Taiwan ieder een eigen zetel in de V.N.
krijgen. (12.66).
Toelichting: Uit het oogpunt van internationale ontspanning is de
isolering van de Chinese Volksrepubliek ongewenst en gevaarlijk. Dit
dient het uitgangspunt te zijn van het beleid van de Nederlandse regering.
Wanneer de Chinese Volksrepubliek China niet in de Verenigde Naties
wenst te vertegenwoordigen, zal de zetel van China derhalve leeg dienen
te blijven. Taiwan zal daarvóór als nieuw lid tot de Verenigde Naties
kunnen toetreden.
4.36. Het Nederlandse beleid moet gericht blijven op voorkoming van
verdere verspreiding van kernwapens en het bevorderen van het streven
naar wapenbeheersing, wapenvermindering en ontwapening. Het is niet
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reëel hierbij de volkrjkste natie ter wereld uit te sluiten. De Chinese
Volksrepubliek dient zo snel mogelijk bij de besprekingen aangaande
deze vraagstukken te worden betrokken (12.66).
4.4.
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voorlopig voortbestaan t
de NAVO. Gehoopt mo
op ,,militair lager nivear

De Europese integratie (4.70)

4.41. De Europese Gemeenscl

Doelstelling.

(E.E.G., E.G.K.S. en EUR

Een zo groot mogelijke Westeuropese politieke eenheid dient met name
te worden nagestreefd om:

Het beleid in de Europes
prioriteiten te worden geri

(I)

een oplossing te vinden voor de ,,interne" sociale en economische
vraagstukken in West-Europa;

a.

(II)

een bijdrage te leveren tot de stabiliteit van de betrekkingen in
Europa, waarbij met name van belang is dat West-Duitsland
aan West-Europa verbonden blijft;

(III)

een gemeenschappelijke houding te vinden toy. de V.S. teneinde binnen het Atlantische bondgenootschap een zelfstandige
plaats in te nemen;

Toelichting: De recente pa
Duitse mark hebben eens t
gemeenschappelijke markt
voeren van een gemeenscha
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Inwendige versterking:
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bouwmarkten en een a
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logische ontwikkeling);
industrie politiek (subsid
regionaal beleid.

-

(IV)

een gemeenschappelijke inbreng te hebben in de militaire strategische vraagstukken, zoals wapenbeheersing, non-proliferatie,
ontwapening enz.;

-

-

(V)

een gemeenschappelijke inbreng te hebben in alle wereldwijde
economische en politieke organisaties.

Toelichting:
a. Uitgangspunt vormt hierbij het feitelijk voortduren van de militair-politieke oost/west-tegenstellingen. Ondanks het toenemende verlangen naar politieke zelfstandigheid in Oost- en West-Europa zal
de internationale verdeling van invloedssferen nog geruime tijd
worden beheerst door het nucleaire machtsevenwicht tussen de V.S.
en de S.U.
De recente ontwikkelingen in Oost-Europa, (Tsjechoslowakije,
Breznjewdoctrine) tonen aan dat de S.U. op grond van ideologische,
machtspolitieke en veiligheidsoverwegingen duidelijk grenzen stelt
aan het streven naar onafhankelijkheid door de Oost-Europese landen. Zonder te concluderen, dat door deze ontwikkelingen een meer
rechtstreekse bedreiging van de Europese veiligheid is ontstaan dan
voorheen, betekenen zij wel, dat ook in West-Europa de noodzaak
aanwezig blijft de geïntegreerde militaire structuur in de NAVO te
handhaven.
b. de aard van de huidige Oost-Westbetrekkingen, zoals deze worden
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-

-

-

-

-
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beïnvloed door de S.U., impliceert dus de noodzakelijkheid van het
voorlopig voortbestaan van de beide blokken, het Warschau pakt en
de NAVO. Gehoopt moet worden dat het mogelijk zal blijken om dit
op ,,militair lager niveau" te doen.
4.41. De Europese Gemeenschappen

(E.E.G., E.G.K.S. en EIJRATOM)

:ke eenheid dient met name

Het beleid in de Europese Gemeenschappen dient op de volgende
prioriteiten te worden gericht:

:rne" sociale en economische

a.

.teit van de betrekkingen in
Lang is dat West-Duitsland

Toelichting: De reiente pariteitswijzigingen van de Franse franc en de
Duitse mark hebben eens te meer aangetoond, dat handhaving van de
gemeenschappelijke markt een onmogelijkheid is zonder het gelijktijdig
voeren van een gemeenschappelijk of althans sterk gecoördineerd sociaal
economisch beleid.

vinden t.o.v. de V. S. tenmootschap een zelfstandige

Inwendige versterking: uitbouw Gemeenschappelijke Markt tot economische en monetaire unie.

Dit geldt speciaal voor de volgende gebieden.conjunctuurpolitiek en economische politiek op middellange termijn
(economische groei, lonen en prijzen);
monetaire en financiële politiek (doel: monetaire unie met Europese
munteenheid);
energiepolitiek (gemeenschappelijk beleid t.a.v. verschillende energiebronnen, in cl. kernenergie);
handelspolitiek en ontwikkelingsbeleid (oostbloklanden, China, Japan
en ,,derde landen");
landbouwstructuurpolitiek (het herstel van het evenwicht op de landbouwmarkten en een aangepast sociaal en werkgelegenheidsbeleid
voor de landbouw),technologische politiek (gemeenschappelijk beleid t.a.v. de technologische ontwikkeling);
industriepolitiek (subsidies en onderzoek);
regionaal beleid.

-

ebben in de militaire stra)eheersing, non-proliferatie,

-

hebben in alle wereldwijde

-
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Met name voor het voeren van een industriepolitiek en een landbouwpolitiek zullen in toenemende mate eigen middelen van de Gemeenschappen nodig zijn. Financiële onafhankelijkheid vormt hoe langer hoe
meer een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief functioneren van
de Gemeenschappen.
D'66 meent evenwel dat geen eigen middelen aan de Gemeenschappen
kunnen worden toegekend, zolang het Europese parlement nog niet met
de vereiste bugettaire en wetgevende controle-bevoegdheden is uitgerust.
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b. Institutionele versterking
Toelichting: Een efficiënte en democratische besluitvorming in de Gemeenschappen is onmogelijk zonder dat de instellingen meer dan voorheen de institutionele spelregels van de verdragen volgen en voorts m .n.
de bevoegdheden van het Europese Parlement worden uitgebreid.

In concreto betekent dit:
I. strikte toepassing door de Raad van de in het Verdrag van Rome
voorziene procedure van beslissingen bij meerderheid van stemmen.
Toelichting: Het z.g. Akkoord van Luxemburg van 1966 dient
derhalve ongedaan te worden gemaakt.

II. erkenning van de onafhankelijke positie van de Europese Commissie en benoeming van deze Commissie door het Europees
Parlement.
III. volledige budgettaire en wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement.
IV. directe verkiezingen voor het Europese Parlement. Om uit de
reeds jarenlange bestaande impasse te geraken zullen deze per
land moeten worden georganiseerd, zolang zij nog niet op Europees niveau worden gehouden.
Toelichting: In navolging van recente Belgische en Italiaanse
wetsontwerpen moet derhalve ook in Nederland te dien einde een
ontwerp van wet worden ingediend.
c. Geografische uitbreiding
Toelichting: De toetredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en met Denemarken, Noorwegen en Ierland zullen zo spoedig mogelijk moeten beginnen.
Van de zijde van de Gemeenschap zullen aan de kandidaat-leden de
volgende voorwaarden moeten worden gesteld, uiteraard nadat deze
door de huidige lidstaten zelf volledig zijn onderschreven:
I. integrale aanvaarding van de Verdragen en de daarop gebaseerde
besluiten van de laatste tien jaar;
H.
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bereidheid om mede te werken aan de versterking van de institutionele structuur van de Gemeenschap om te komen tot een werkelijk geïntegreerde besluitvorming zoals hierboven onder b. is voorzien.
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Samenwerking t.a.v. buitenl andse politiek en defensie

Naast de uitbouw van de Europese Gemeenschappen, zoals hierboven
omschreven, is een geïnstitutionaliseerde samenwerking op het gebied van
de buitenlandse politiek en de defensie noodzakelijk. De Zes moeten
trachten vóór de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en de
andere kandidaats-leden overeenstemming te bereiken over een intentieverklaring tot samenwerking op het gebied van buitenlandse politiek en
defensie, waaraan de Zes en de nieuwe leden van de E.E.G. deelnemen.
Als eerste aanzet tot een dergelijke buitenlandse politiek en militaire
samenwerking zal van het volgende instrumentarium gebruik moeten
worden gemaakt:
a. regelmatige verplichte consultaties door de regeringen over vraagstukken op het gebied van buitenlandse politiek;
b. samenwerking op defensiegebied;
C. de instelling van een onafhankelijke Commissie ter voorbereiding
van de consultaties op het gebied van buitenlandse politiek en
defensie en met het recht om voorstellen in te dienen;
d. uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement tot de
buitenlandse politiek en de defensie.
De samenwerking op het gebied van de buitenlandse politiek zal betrekking moeten hebben op:
a. de betrekkingen met de V.S.;
b. de betrekkingen met de S.U., de Oosteuropese landen;
c. de totstandkoming van een systeem van Europese veligheid. Hierbij
wordt gedacht aan de oprichting van een Permanent Orgaan van
Overleg;
d. betrekkingen met de derde wereld (in het bijzonder Afrika en het
Midden-Oosten).

n met het Verenigd Koninkand zullen zo spoedig moge-

De samenwerking op defensiegebied zal zich met name moeten richten
op:

aan de kandidaat-leden de
teld, uiteraard nadat deze
nderschreven:

a. vorming van een Europese groep binnen de NAVO, bestaande uit
de landen van de uitgebreide Europese Gemeenschappen voor de
bevordering van een Europese samenwerking inzake conventionele
defensie en het verkrijgen van grotere inspraak in de aanwending
van het Amerikaanse kernwapen, voorzover het de verdediging van
Europa betreft;
b. de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees standpunt
in NAVO-verband middels het houden van bijeenkomsten van de
Europese defensieministers, voorafgaande aan iedere raadszitting van
de NAVO;

m en de daarop gebaseerde

versterking van de institum te komen tot een werkehierboven onder b. is voor-
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c. de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid
inzake wapenontwikkeling, -produktie en -aankoop.

machten sterker zijn en
gehouden.

4.43. De Europese Kernmacht

Voorzover slechts Britse en,
tische samenwerking word
van discriminatie jegens de
Gehoopt dient te worden,
worden opgeheven, niet do
rechten aan andere Weste
langzaam wegkwijnen van
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het kader van de snelle tee
zullen kunnen blijven opbi

De Europese samenwerking op defensiegebied dient in het kader van de
NAVO plaats te vinden en zich te richten op de onderwerpen a., b. en
c., zoals genoemd aan het slot van 4.42.
Het instellen van een Europese kernmacht als militair instrument van
een volwaardige Europese federatie moet zowel indien deze in de NAVO
wordt ,,ingebracht" en a fortiori indien deze als wapen van een Europa
dat zich tussen de S.U. en V.S. als een derde macht zou opstellen een
factor worden geacht die ondoelmatig zou zijn en instabiliteit en spanningen zou verwekken.
Toelichting:
a. Voor het dichtbevolkte West-Europa met zijn sterk geconcentreerde
industrieën zou een nucleair conflict veel meer nog dan voor de
S.U., de V.S. of voor China, zelfmoord betekenen. Een Europees
deterrent wordt daardoor ongeloofwaardig.
b. Nog afgezien van het feit dat een Europese kernmacht een militair
Z nstrument ter ondersteuning van een
voorshands niet bestaand
gemeenschappelijk Europees beleid zou moeten zijn, lijkt het in de
voorzienbare toekomst ondenkbaar, dat landen als Frankrijk en Engeland op het levensbelangrjke terrein van de nucleaire strategie hun
souvereiniteit zouden willen opgeven, teneinde deze aan een Europese federatie over te dragen.
C. Een Europees nucleair wapen zou proliferend werken aangezien hierdoor aan andere Westeuropese landen dan Frankrijk en Engeland
(met name ook aan de Westduitse Bondsrepubliek) medezeggenschap
over nucleaire wapens zou worden gegeven. Dit zou de Oost-West
betrekkingen op onaanvaardbare wijze schaden en ook binnen de
Westelijke alliantie spanningen verwekken. Veeleer dient aangedrongen te worden op een drastische vermindering c.q. afschaffing van de
Engelse en Franse kernmachten.
c. West-Europa moet, zo het daartoe de politieke wil zou hebben,
financieel in staat worden geacht een kernrnacht op te bouwen vergelijkbaar met die van de Sowjet-Unie. De verschuivingen in de
begrotingen ten voordele van defensie doch ten detrimente van andere
begrotingsonderdelen (onderwijs, sociale zaken, ontwikkelingshulp
enz.) moeten zolang West-Europa democratische geregeerd wordt in
verband met de daartegen te verwachten oppositie van publieke
opinie en parlement ondoorvoerbaar worden geacht.
-

Tegen het optreden van al of niet samenwerkende nationale Europese
kernmachten kunnen overeenkomstige bezwaren worden ingebracht.
Deze bezwaren zullen des te groter zijn naar mate deze nationale kern-
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4.5. Ontwikkelingssamenwerk
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machten sterker zijn en buiten een Atlantische samenwerking worden
gehouden.
Voorzover slechts Britse en Franse nationale kernmachten in een Atlantische samenwerking worden ingebracht blijft uiteraard een element
van discriminatie jegens de andere West-Europese bondgenoten bestaan.
Gehoopt dient te worden, dat zulk een discriminatie mettertijd zal
worden opgeheven, niet door het verlenen van gelijkwaardige nucleaire
rechten aan andere Westeuropese landen, doch integendeel door het
langzaam wegkwijnen van de Franse en Britse kernmachten, die de
grote en toenemende kosten, die gepaard gaan aan modernisering in
het kader van de snelle technologische ontwikkelingen op de duur niet
zullen kunnen blijven opbrengen.

4.44. Oost-Europa
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Intensivering tot een zo hoogmogeljke graad van de contacten met
de Oosteuropese landen, in het bijzonder met Rusland, via toeristische,
sportieve, culturele, wetenschappelijke en economische samenwerking.
Deze contacten en het ontstaan van een situatie die ontbinding van
NAVO en Warschaupakt en het houden van een Europese veiligheidsconferentie rechtvaardigt, kunnen bevorderd worden door een gezamenlijk ingesteld Permanent Orgaan van Overleg.
Toelichting: Gelijktijdig met de Westeuropese integratie dienen de contacten met Oost-Europa en in het bijzonder Rusland in de grootst mogelijke mate
gecoördineerd
te worden uitgebouwd via de bovengenoemde vormen van samenwerking.
-

-

4.45. Ontbinding van het NAVO en het Warschaupakt in Samenhang met
Sluiting van een Europees Veiligheidsverdrag

Toelichting: Zodra uit de feitelijke omstandigheden in, Oost-Europa,
met name in Rusland, ook in de top van regering en partij, duidelijk is
dat een werkelijke ontspanning tussen Oost- en West-Europa mogelijk is
en anderzijds de Westeuropese integratie concreet gestalte heeft gekregen kunnen het NAVO en het Warschaupakt worden vervangen door
een
onder auspiciën van de Verenigde Naties
te sluiten Europees
Veiligheidsverdrag.
-

-

4.5. Ontwikkelingssamenwerking (6.69)

Grondslag voor de ontwikkelingssamenwerking is de overweging, dat
ieder recht heeft op maatschappelijke zekerheid, een redelijke levensstandaard, onderwijs, alsmede op de andere rechten en vrijheden genoemd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze
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verklaring dient de basis te vormen van een internationale ordening,
welke de rechten en plichten van individuen en staten regelt. Voor de
ontwikkelingssamenwerking zal deze ordening in de wereldontwikkelingsstrategie en -handvest worden vastgelegd.
Doelstelling van de ontwikkelingssamenwerking dient te zijn het teweegbrengen van een versnelde economische en sociale ontwikkeling in de
arme landen. Hoekstenen van het Nederlandse beleid dienen daarbij te
zijn: herstructurering van de wereldeconomie en het verstrekken van
ontwikkelingsfondsen op basis van de bestedingsmogelijkheden in de
arme landen, zoals die met name door de Verenigde Naties en de
Wereldbank worden aangetoond.
4.51. Het Nederlandse beleid dient gericht te zijn op het totstand-.
brengen van een herstructurering van de wereldeconomie door middel
van de volgende maatregelen:
a. volledige afschaffing door alle rijke landen van de kwantitatieve en
tarifaire beperkingen op de invoer van grondstoffen, half-fabrikaten en
eindprodukten uit de arme landen, met dien verstande dat deze invoermogelijkheden onder vrijdom van rechten verruimd of verminderd
dienen te worden naar gelang van de graad van ontwikkeling van het
ontwikkelingsland;
b. afschaffing van alle belastingpolitieke maatregelen die kunnen
leiden tot beperking van de consumptie van produkten uit de arme
landen en tot produktie van vervangende synthetische produkten in de
rijke landen;
c. het verzekeren van de arme landen tegen de risico's van een onverwachte daling van hun exportopbrengsten door Nederlandse deelname
aan een systeem van supplementaire financiering, zoals voorgesteld op
de UNCTAD-Conferenties van 1964 en 1968;
d. aanpassing van de produktie door de EEG en de andere rijke landen
tot een omvang en samenstelling, die zonder steunverlening concurrerend is met de produkties van de arme landen en voorts tot zover
deze produkties noodzakelijk zijn als minimale voorzieningsgraad in
tijden van nood;
e. EEG-deelname aan wereldwijde goederenoverenkomsten voor die
grondstoffen die voor de arme landen van groot belang zijn. In deze
overeenkomsten dienen minimumprijsregelingen en/of de vorming van
buffervoorraden te worden voorzien als middel tot prijsstabilisatie. Deze
buffervoorraden dienen door de arme landen èn de rijke landen gezamenlijk te worden gefinancierd. Aan de andere kant zullen deze
overeenkomsten niet alleen rechten moeten geven aan de arme landen,
maar hen ook de plicht moeten opleggen om tot een rendabele economische produktie te komen.
Met name meent D'66 dat de EEG dient deel te nemen aan de Internationale Suikerovereenkomst 1968. Niet alleen de arme landen, maar
ook de Nederlandse consument worden door de thans gevoerde suikerpolitiek sterk benadeeld;
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f. stimulering van de voedselproduktie in de arme landen door middel
van gerichte technische en financiële hulpverlening. De voedselhulp,
welke momenteel door de rijke landen wordt verstrekt, moet worden
beschouwd als een tijdelijke hulp;
g. stimulering van de regionale economische integratie (preferentiële
regelingen, douane-unies en andere economische samenwerkingsverbanden) tussen de arme landen onderling;
h. stimulering van de totstandbrenging van exportcredietsystemen in
daartoe geëigende arme landen ten einde de concurrentie-vervalsende
werking van de exportcredietsystemen in de rijke landen teniet te doen
en verstrekking van op dit doel gerichte hulp;
i. volledige afschaffing door de Geassocieerde Afrikaanse Staten van
de ten behoeve van de EEG-lidstaten bestaande omgekeerde handelspreferenties.
Deze maatregelen zullen moeten leiden tot een nieuwe internationale
arbeidsverdeling. Voor Nederland zal een gevolg van deze nieuwe
arbeidsverdeling zijn, dat bepaalde bedrijven of bedrijfstakken omgeschakeld zullen moeten worden. Deze omschakeling zal als essentieel
onderdeel moeten worden ingepast in de economische planning op
middellange termijn, zowel in Nederland als in EEG-verband.
4.52. De hulpverlening dient te worden geïnternationaliseerd.
a. De rijke landen en de arme landen moeten wederzijdse verplichtingen aanvaarden in de vorm van meerjarenplannen, onder permanente controle van een commissie van onafhankelijke deskundigen
van de UNO. De meerjarenplannen van de arme landen moeten
gebaseerd zijn op maximale eigen inspanning, die van de rijke landen
moeten een hulpverlening garanderen die is afgestemd op de reële
bestedingsmogelijkheden in de arme landen.
Toelichting: Ontwikkelingsdeskundigen zijn het er algemeen over
eens, dat de rijke landen deze hulp-naar-bestedingsmogelijkheden
voor de komende 10 jaar zeker kunnen opbrengen. Voor Nederland
houdt dit in dat de doelstelling van de regering om in 1971 1 % van
het nationaal inkomen voor ontwikkelingshulp te besteden, moet
worden getoetst aan de zinvolle bestedingsmogelijkheden zoals die in
1969 door VN en de Wereldbank zullen worden bekend gemaakt.

b. Nederland dient zijn bijdrage aan de International Development
Association (IDA) te verdubbelen tot 70 miljoen gulden per jaar.
c. Nederland moet in het Development Assistance Committee (DAG)
voorstellen doen om de bilaterale hulpverlening etappegewijs te
ontbinden, en om een internationale instelling `Wereldbank of
UNIDO) als ,,clearing-house" te laten functioneren voor gebonden
bilaterale leningen en schenkingen.
d. Zolang de gebonden hulp nog bestaat, dient Nederland de nadelige
effecten van de binding weg te nemen of te compenseren door:
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inschakeling van het Rijksinkoopbureau (RIB) ten einde de
Nederlandse concurrentie te waarborgen bij de besteding van de
gelden die in de vorm van gebonden hulp worden gegeven;
het verstrekken van een exportsubsidie aan Nederlandse leveranciers, die nog in het kader van de gebonden ontwikkelingshulp
leveren aan arme landen, ten einde het ontvangende land tegen
,,wereld-markt-prijs" te kunnen leveren. Uiteraard dient deze
exportsubsidie niet onder de begrotingsposten van de Nederlandse
ontwikkelingshulp te vallen.
e. Ten einde de toenemende schuldenlast van de arme landen te helpen
verminderen dient Nederland:
de bilaterale hulp zoveel mogelijk te verlenen in de vorm van
schenkingen en leningen op uiterst zachte voorwaarden;
ter zake van de omvang en voorwaarden van eventueel te verlenen leningen, rekening te houden met het schulddragend vermogen van het betreffende ontwikkelingsland. Met name t.a.v.
India en Pakistan zal dit tot een aanzienlijke verzachting van de
terugbetalingsvoorwaarden moeten leiden;
bereid te zijn om, indien de omstandigheden dit wenselijk maken,
korte en middellange leningen in langer lopende leningen te
converteren;
te onderzoeken in hoeverre nog te ontvangen aflossings- en rentebedragen van leningen uit het verleden onmiddellijk als extra hulp
beschikbaar kunnen worden gesteld, door deze bedragen te storten
in de ontwikkelingsfondsen der Verenigde Naties.
-

-

-

-

-

-

Toelichting: Indien de huidige ontwikkeling zich voortzet, zal,
volgens de Wereldbank, over 10 a 15 jaar de gehele hulp worden
aangewend voor het voldoen aan schuldverplichtingen.

4.53. Gezien de gecompliceerdheid van het ontwikkelingsvraagstuk
pleit D'66 voor de permanente evaluatie van het Nederlandse beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking en voor beter gecoördineerde Nederlandse research-activiteiten ten aanzien van het ontwikkelingsvraagstuk
Onder evaluatie wordt hier verstaan:
a. controle op de doelmatigheid van de uitvoering;'
b. toetsing van de bereikte resultaten aan de gewenste doelstellingen;
c. het formuleren van nieuwe beleidsadviezen en doelstellingen op
grond van de uitkomsten van het onderzoek.
Permanente evaluatie van het Nederlandse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking dient te geschieden door een evaluatieteam, samengesteld
o.a. uit vertegenwoordigers van de verschillende universitaire instituten
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Nederland, of door
een afzonderlijk evaluatie-instituut, dat organisatorisch wordt toegevoegd
aan één van de Nederlandse universiteiten of hogescholen.
De taak van genoemd evaluatieteam (instituut) zal bestaan uit:
a. wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de door de rijke
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landen genomen beleidsbeslissingen op de ontwikkeling van de arme
landen;
b. het onderzoek naar de effectiviteit van de Nederlandse ontwikkelingshulp en naar de invloed van andere Nederlandse beslissingen
op de arme landen, en het publiceren van deze gegevens;
c. het doen van onderzoek naar betere vormen van ontwikkelingshulp
en -samenwerking;
d. het geven van adviezen aan de Nederlandse regering en parlement
voor haar beleid met betrekking tot de ontwikkelingslanden.
Bij het volvoeren van deze taken zal het voortdurend raadplegen van
en samenwerken met Nederlandse deskundigen, die in ontwikkelingslanden zijn geweest, deskundigen uit de ontwikkelingslanden zelf en
deskundigen van betrokken internationale organisaties een essentieel
instrument moeten zijn.
Tussen het evaluatieteam (instituut) en de Nationale Adviesraad inzake
Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde landen zal een taakverdeling
moeten worden aangebracht, waarbij het researchkarakter van de werkzaamheden van het permanent evaluatieteam (instituut) tegenover de
meer algemeen adviserende functie van de Nationale Adviesraad als
uitgangspunt zal moeten dienen.
D'66 meent dat op korte termijn een onderzoek dient te worden ingesteld naar de beleidsvoering en de externe effecten, speciaal ook op
sociaal-politiek terrein, van vestigingen van het Nederlandse bedrjfsleven in arme landen.
4.54. D'66 onderschrijft het streven naar geografische concentratie van
de Nederlandse bilaterale hulpverlening, daar dit tot efficiëntere besteding van de beschikbare gelden zal leiden. Hierbij dient echter voorop
te staan, dat door Nederland binnen de daartoe geëigende internationale
organisaties sterke aandrang wordt uitgeoefend om tot een sluitende
coördinatie van het concentratiebeleid van de verschillende donorlanden
en internationale hulpverlenende instanties te komen. Bij het bepalen
van deze coördinatie zullen de bestedingsmogelijkheden in de arme
landen als uitgangspunt moeten gelden.
Onder voorbehoud van de totstandkoming van de genoemde internationale coördinatie zal de hulp geconcentreerd moeten worden op
landen, die:
a. een laag welvaartspeil kennen;
b. zelf op duidelijk waarneembare wijze streven naar:
versnellen van de economische en sociale ontwikkeling;
het doorvoeren van noodzakelijke landhervormingen;
de tenuitvoerlegging van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens.
De snelle toename van de hulp aan Indonesië en de vergaande faciiteiten (die t.a.v. bijvoorbeeld Pakistan en India kortweg discriminatoir
genoemd moeten worden) zijn ongemotiveerd en ongewenst.
Nederland dient het lidmaatschap op te zeggen van consortia en consul-

-

-

45

tatieve groepen in alle gevallen waar geen uitzicht bestaat op een
substantiële Nederlandse bijdrage in de naaste toekomst.
4.55. De hulpverlening aan Suriname en de Nederlandse Antillen dient
volledig te worden ingepast in een regeling op middellange termijn
(5 a 10 jaar), gericht op het bereiken van politieke en economische
onafhankelijkheid door deze overzeese gebieden.
Daarnaast dienen zo spoedig mogelijk:
a. de bestedingsmogelijkheden van deze gebieden door de Wereldbank
te worden vastgesteld;
b. de Nederlandse hulpverlening aan deze gebieden door het onder 4.53
genoemde evaluatieteam (instituut) kritisch te worden onderzocht.
In afwachting van de resultaten sub a) en b) dient de Nederlandse hulp
aan Suriname en de Antillen in 1969, 1970 en 1971 op het bestedingsniveau van 1968, d.w.z. f 100 miljoen per jaar, te worden gehandhaafd.
De door deze maatregel in het Nederlandse Meerjarenplan vrijkomende
bedragen ter grootte van 53 miljoen gulden in 1969, 73 miljoen in 1970
en 98 miljoen in 1971 dienen volgens D'66 te worden verdeeld als
additionele bijdragen aan de IDA en aan India.
Toelichting: D'66 erkent de speciale verantwoordelijkheid, welke Nederland middels het Statuut van het Koninkrijk voor Suriname en de
Antillen op zich heeft genomen. In het huidige regeringsbeleid ontbreekt echter elke visie ten aanzien van de toekomst van Suriname en de
Antillen. De door de Regering gehanteerde formule om 25 % van het
Nederlandse hulpverleningsprogramma aan Suriname en de Antillen te
laten toevloeien leidt er bovendien toe, dat aan de ene kant steeds grotere
hulpbedragen onbesteed blijven liggen terwijl aan de andere kant
Suriname en de Antillen financieel in een steeds grotere afhankelijkheidspositie van Nederland worden gebracht.
4.56. Vestigingen van het Nederlandse bedrijfsleven in arme landen,
bij voorkeur in samenwerking met locale ondernemers in de vorm van
,,joint ventures", kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de gewenste versnelling van de economische en sociale ontwikkeling. Overheidssteun daarbij, b.v. ter tegemoetkoming aan risico's en kosten, mag
alleen verstrekt worden als de belangen van het betrokken ontwikkelingsland daarmee rechtstreeks gediend zijn.
In afwachting van de resultaten van het onder 4.53 voorgestelde
onderzoek dient de regering enige terughoudendheid te betrachten met
de besteding van ontwikkelingshulpgelden voor bedrijfsinvesteringen.
De door de regering voorgenomen oprichting van een nieuwe Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) is overbodig als
voldoende gebruik wordt gemaakt van bestaande instellingen, met name
de Nationale Investeringsbank en de Nederlandse Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden.
De overheid dient zinvolle ontwikkelingsprojecten van de particuliere
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4.57. Dc doelmatigheid van de technische hulpverlening dient te
worden vergroot. Voldoende deskundigen moeten worden opgeleid om
aan de behoeften van de arme landen te kunnen voldoen. Het jongerenvrijwilligersprogramma dient te worden omgevormd tot een programma
voor de uitzending van deskundigen op middelbaar niveau. Deze uitzending dient alleen te geschieden op de uitdrukkelijke aanvraag vanuit
een bepaald ontwikkelingsland. De regering dient verder, op veel groter
schaal dan tot dusverre, aan de verzoeken om hulpverlening van ontwikkelingslanden voor de uitvoering van programma's van geboorteregeling te voldoen, o.m. door het uitzenden van deskundigen en het
verstrekken van voorbehoedsmiddelen. Hiertoe dient de regering in
contact te treden met deskundige particuliere organisaties. Aan dit punt
dient de hoogste prioriteit te worden toegekend.
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4.58. Een dynamisch voorlichtingsbeleid over het ontwikkelingsvraagstuk is vereist met als doel:
a. het verschaffen van inzicht in de betekenis van de Nederlandse
ontwikkelingshulp;
b. het bevorderen van een mondiaal denken om de solidariteit tussen
de volken te versterken. De politieke wil voor een uitbreiding van de
ontwikkelingssamenwerking dient te worden vergroot, met name door
het wegnemen van wantrouwen wat betreft de besteding van de
ontwikkelingshulp.
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4.59. Een Minister van Ontwikkelingshulp dient verantwoordelijk te
zijn voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Deze minister dient te
beschikken over een eigen departement.
Toelichting: Het is hoogst urgent dat de Nederlandse ontwikkelingshulp
uit de sfeer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt getrokken.
De bestaande situatie leidt ertoe dat het ontwikkelingsbeleid hier te
lande en ook in de ontwikkelingslanden gezien wordt als een verlengstuk
van de Nederlandse buitenlandse politiek. Tevens zou deze maatregel
het mogelijk maken de hulpverlening te onttrekken aan de diplomatieke
sfeer en een meer efficiënte administratie van het programma bevorderen.
4.6.

Rassendiscriminatie en

kolonialisme (12.66)

4.61. Iedere vorm van rassendiscriminatie is in strijd met de rechten
van de mens en moet daarom overal krachtig worden bestreden. Daarom
veroordeelt D'66 principieel de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek.
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Toelichting: De Nederlandse regering behoort, waar mogelijk, van deze
veroordeling op de meest ondubbelzinnige wijze blijk te geven, mede
om in het buitenland het misverstand te bestrijden als zou het Nederlandse volk zich om historische redenen thans nog speciaal met de blanke
bevolking van Zuid-Afrika verbonden voelen.
4.62. Alle, nog bestaande overblijfselen van het kolonialisme dienen te
verdwijnen.

4.B. DEFENSIE

4.6. Militair strategische conce
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4.7. Openheid in ide buitenlandse politiek (12.66)

4.71. De presentatie van het buitenlandse beleid moet steeds in grote
openheid geschieden. De participatie van alle groeperingen in Nederland
aan de openbare discussie over het buitenlandse beleid dient daarbij
te worden gestimuleerd, bijv. door via de televisie uitgezonden openbare
,,hearings" van de commissie van buitenlandse zaken in de Tweede
Kamer.
De minister van buitenlandse zaken dient van elke belangrijke buitenlandse conferentie waaraan Nederland heeft deelgenomen, verslag uit
te brengen aan het parlement. D'66 acht ook deze openheid een essentieel
onderdeel van de democratisering van de Nederlandse politieke verhoudingen.
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4.B. DEFENSIE
4.8. Militair strategische conceptie krijgsmacht (4.70)

4.8.1. D'66 meent dat wij leven in een ondeelbare wereld, waarin moet
worden gestreefd naar een militaire macht welke alleen haar bestaansgrond heeft als politiemacht van de Verenigde Naties. Nu reeds dient
de hoogste prioriteit te worden toegekend aan alle mogelijke vredesoperaties (peace-keeping operations, waarnemings- en controletaken,
hulp bij rampen ed.)
4.8.2. D'66 streeft naar een toestand in Europa, waarin de veiligheid
niet meer berust op een volledig opgaan in een der machtsblokken.
Erkend wordt evenwel dat thans de vrede in ons werelddeel berust op
het nucleaire machtsevenwicht tussen Oost en West.
4.8.3. Nederland dient mede te werken aan een verzachting der tegenstellingen tussen Oost en West en aan het voortgaan van de ontspanfling in Europa. Dit is onder meer mogelijk door in toenemende mate te
benadrukken dat de functie van de krijgsmachten binnen de NAVO
het voorkomen van een oorlog is. De taak van onze strijdkrachten dient
te zijn gericht op het medewerken aan het beheersen van crises en aan
het inperken van een conflict, indien dit ondanks alle pogingen tot
overleg toch nog mocht uitbreken.
Toelichting: Een oorlog in West-Europa is zeer onwaarschijnlijk, omdat
deze gemakkelijk zou kunnen leiden tot een ongewenste totale nucleaire
oorlog en wederzijdse vernietiging. Daarom valt het aksent niet meer op
de verdediging van het grondgebied, maar op de oorlogspreventie en op
het inperken van een eventueel kon/likt.
4.8.4. De Nederlandse bijdrage aan de NAVO dient te bestaan uit
conventionele strijdkrachten van hoge kwaliteit met een grote mobiliteit. De Nederlandse krijgsmacht dient haar nucleaire taken af te stoten.
4.8.5. Teneinde een grotere doelmatigheid te verkrijgen, dient in
bondgenootschappelijk verband te worden gestreefd naar een zo groot
mogelijke integratie van de krijgsmachtdelen. In het kader van deze
integratie moet de Nederlandse bijdrage overeenkomen met de voor ons
land passende mogelijkheden.
Toelichting: Internationale integratie kan leiden tot een grotere effektiviteit en tot aanzienlijke besparingen. Bij de door Nederland te leveren
bijdrage moet rekening worden gehouden met de ligging en de maatschappelijke struktuur van ons land. Dit zou betekenen een relatief
grotere bijdrage aan zee- en luchtmacht, en een relatief kleinere bijdrage
aan landmacht.
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4.8.6. D'66 acht het noodzakelijk dat bij de financiering van de krijgsmacht de zgn. 2 : 1 : 1-verdeelsleutel wordt losgelaten, aangezien deze
sleutel de doelmatigheid van het defensieapparaat niet bevordert. De
taken van de krijgsmacht en de voor deze taken benodigde middelen
dienen in hun totaliteit bekeken te worden, zodat een geïntegreerde
beleidsvoorbereiding ontstaat. Zonoidig zal ter effectuering van deze
geïntegreerde beleidsvoorbereiding tot een reorganisatie van het Ministerie van Defensie worden overgegaan.
Toelichting: Het is onwaarschijnlijk dat met het huidige defensiebudget
aan de eisen van de min of meer autonoom opererende krijgsmachtonderdelen voldaan kan worden. De handhaving van de huidige verdeelsleutel leidt ertoe dat geen der krijgsmachtsonderdelen op volwaardige wijze zijn doeleinden kan realiseren. Tevens is een gevolg dat de
exploitatiekosten dusdanig hoog zijn dat weinig ruimte meer overblijft
voor noodzakelijke investeringen. Nodig is een geïntegreerde visie op
het defensiebeleid (en niet drie afzonderlijke visies), waarbij duidelijk
prioriteiten worden gesteld en waarbij op technisch, financieel, bestuurlijk e.a. gebied gestreefd wordt naar zo groot mogelijke economische besparingen.
4.9. Dienstplicht (4.70)

D'66 is van mening, dat dient te worden gestreefd naar vervanging van
de militaire dienstplicht door een systeem van legervorming door Vrijwillige dienstneming. De krijgsmacht dient te bestaan uit vrijwilligers,
die een verband voor onbepaalde tijd (beroepsmilitairen) dan wel een
kort verband (4 a 6 jaar) sluiten.
Toelichting: Uit militair-technische overwegingen verdient een vrijwilligersleger de voorkeur boven een kadermilitieleger. De onrechtvaardigheid inherent aan de huidige ,,algemene" dienstplicht waarbij van de
tien ingeschrevenen er slechts vier hun dienstplicht behoeven te vervullen, pleit voor een vrijwilligersleger.
4.10. Rechtspositie van het militair personeel (4.70)

4.10.1. D'66 stelt de spoedige instelling voor van een studiecommissie
die, onder parlementaire auspiciën, een onderzoek moet instellen naar
de werkelijke waarde van de grondslagen waarop de disciplinaire opleiding van de militair in vredestijd berust. Dit moet een niet-militaire
commissie zijn, bestaande onder meer uit sociologen en psychologen,
eventueel bijgestaan door militaire adviseurs.
4.10.2. Een staatscommissie, waarin het militaire element niet mag
overheersen, dient spoedig een algehele herziening ter hand te nemen
van het gehele complex rechtsregels die het formele en het materiële
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militaire straf- en tuchtrecht beheersen. Deze herziening dient onder
meer daartoe te leiden dat:
a. strafrechtspraak over militairen wordt uitgeoefend door een onafhankelijke rechter die deel uitmaakt van de gewone rechtelijke
macht;
b. de reikwijdte van het militaire normenstelsel zodanig wordt ingeperkt dat toepassing van militaire gedragsregels niet plaats vindt in
die situaties, waarin de hoedanigheid van militair voor die situatie
niet relevant is;
c. de militaire discipline wordt gezien als een vorm van bedrjfsdiscipline waarbij:
een onafhankelijke disciplinaire rechtspraak wordt ingevoerd;
vrijheidsbeperkende disciplinaire sancties komen te vervallen.
-

-

4.10.3. D'66 is van oordeel dat het stemmen bij volmacht niet aan
militairen opgelegd mag worden. Gestreefd moet worden naar een
methode waarbij de militair zelf zijn stemrecht uit kan oefenen.
4.10.4. D'66 wenst de ongelijkheid in dienstplichttijd tussen de krjgsmachtsdelen en onnodige verschillen in dienstplichttijd binnen een
krijgsmachtdeel op te heffen. Waar dit onmogelijk blijkt dient compensatie tegenover te staan.
4.10.5. D'66 verwerpt iedere diskrepantie tussen dienstplicht en vervangende dienst.
4.10.6. D'66 acht het noodzakelijk, dat de procedure om erkend te
wonden als dienstweigeraar sterk wordt vereenvoudigd. De voorlichting
over dienstweigering dient veel verbeterd te worden.
4.10.7. D'66 wenst, dat iedere militair kennis kan nemen van alle op
zijn persoon betrekking hebbende bescheiden bij het Departement van
Defensie, met inachtneming van de thans in de maatschappij geldende
medische en psychologische normen.
4.10,8. D'66 is van oordeel, dat de wedde van het opgeleide dienstplichtig personeel dient te worden opgetrokken tot het niveau van de
wedde van beroepsmilitairen.
4.10.9. D'66 acht het aan te bevelen te komen tot een Centraal Militair Georganiseerd Overleg, waarbij meer bevoegdheden dienen te worden verleend dan thans het geval is en waarin officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten van de krijgsmachtdelen zitting hebben.
De tot dusver voorgeschreven geheimhouding van het overleg dient te
vervallen.
4.10.10. Aan de beroepsopleiding van militaire officieren dient een
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algemene maatschappelijke vorming aan gewone burgeronderwijsinstellingen vooraf te gaan.

5. CULTUUR, RECREATIE, W

4.11. Democratisering krijgsmacht (4.70)

5.1. Cultuur

4.11.1. D'66 is van mening dat
binnen de eisen voortvloeiend uit
de doelstelling in de krijgsmacht de interne verhoudingen dienen te
worden herzien op basis van democratische principes en normen.
Op basis hiervan dient een veranderingsproces op gang te worden gebracht waarbij de defensieleiding het initiatief dient te nemen tot een
sanering van datgene wat in de huidige situatie vanuit de doelstelling
niet meer te rechtvaardigen is.

De partij staat een actief cu
de mens actief worden betro

-

-

Dat houdt onder meer in:
dat in de krijgsmacht de noodzaak moet worden erkend dat een
mentaliteitsverandering noodzakelijk is; een verandering bij het
leiding geven en een doelmatiger motivering bij al het personeel in
de krijgsmacht;
de aanvaarding van het inzicht dat ieder gemeenschappelijk belang
een gemeenschappelijke verantwoording vraagt;
dat in de krijgsmacht de bereidheid aanwezig dient te zijn om voortdurend noodzakelijke veranderingen te onderkennen en aan te
brengen.

-

4.11.2. D'66 is van mening dat de militaire Organisatie haar personeel
in vredestijd niet meer mag binden dan strikt noodzakelijk is. Er dient
daarom in de krijgsmacht een onderscheid gemaakt te wonden tussen
de werksituatie, de oefensituatie en de ,,leef"situatie. Onderkend moet
worden dat iedere situatie haar eigen eisen stelt.

5.11. Vernieuwingen in he
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5.1. Cultuur
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De partij staat een actief cultuurbeleid voor. Meer dan tot nu toe moet
de mens actief worden betrokken in alle cultuuruitingen. (12.66).
5.11. Vernieuwingen in het onderwijs, op het terrein van de kunst, de
volksontwikkeling en de jeugdvorming moeten op elkaar worden af..
gestemd. (12.66).

Toelichting: De jeugd kan actief worden betrokken bij de kunst door
naast tekenen andere ,,expressievakken" als onderdeel van het leerprogramma op de lagere en middelbare scholen op te nemen. De kunstbeleving kan worden bevorderd door kunstenaars, waar mogelijk, aan te
trekken als leerkrachten voor deze vakken.

sr gemeenschappelijk belang
vraagt;
wezig dient te zijn om voort-

5.12. Kunstbeoefening door
(12.66).

:e onderkennen en aan te

Toelichting: De gemeentelijke overheden kunnen dit stimuleren o.a,
door ateliers en andere ruimten gratis ter beschikking te stellen. Kunstbeoefening door amateurs bevordert de territoriale en sociale spreiding
van cultuur en schept een gunstige voedingsbodem voor de beroepskunst.
De amateurs vormen een goede klankbodem voor beroepskunstenaars.
Bovendien wordt het ontdekken van (kunstzinnig) talent vergemakkelijkt.

e organisatie haar personeel
ikt noodzakelijk is. Er dient
gemaakt te worden tussen
f"situatie. Onderkend moet
stelt.

amateurs moet worden gestimuleerd.

5.13. De huidige ontwikkeling van het toneelbestel dient duidelijk en
positief gestimuleerd; met name zal zo spoedig mogelijk een begin
gemaakt moeten worden met de uitbreiding van het aantal werkelijk
regionale theaters met daaraan verbonden vaste beleids- en speelkernen,
die een onafhankelijk repertoirebeleid kunnen voeren. (9.68).
5.14. De werkwijze van de filmkeuring behoeft herziening in dier voege
dat alle films integraal toelaatbaar zijn voor personen van 18 jaar en
ouder. Uitsluitend moet worden bepaald welke films tevens geschikt
zijn voor elke leeftijd òf voor personen van 14 jaar en ouder (of een
andere nader vast te stellen leeftijdsgrens). (12.66).
5.15. Het Benelux-verdrag biedt de mogelijkheid de culturele banden
van Nederland en het Nederlandstalige gedeelte van België te verstevigen.
Hieraan zou meer concrete vorm kunnen worden gegeven door een
Raad voor de Nederlandse cultuur in te stellen. (12.66).
5.16. De overheid dient zo nodig haar steun te verlenen bij het behoud
van de Friese taal. (12.66).
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5.17. Er moeten naast de akademies voor beeldende kunsten en de conservatoria nationale laboratoria worden ingericht, bij voorkeur verbonden
aan technische hogescholen, waar beeldende kunstenaars en musici de
mogelijkheden van licht en geluid kunnen onderzoeken en waar synthetische materialen worden onderzocht op hun bruikbaarheid voor creatieve werkzaamheden. Het contra-prestatiebeleid voor de kunstenaar zal
een andere vorm dienen te krijgen, bijvoorbeeld door het bevorderen
van het verstrekken van artistiek en/of functioneel verantwoorde opdrachten. (12.66).
Toelichting: De hedendaagse kunst laat zich moeilijk catalogiseren naar
de traditionele categorieën van literatuur, beeldende kunsten, muziek,
toneel, ballet, etc. Zij kan ook niet langer als een uitsluitend produkt
van het handwerk worden beschouwd. Reeds op dit moment zijn kunstwerken vaak mede het resultaat van wetenschappelijk technisch onderzoek. De bestaande opleidingen voor kunstenaars zijn echter nog steeds
gebaseerd op de onderrichting van het artistieke handwerk en als zodanig
ontoereikend. Er bestaat behoefte aan instituten, die het vervolg leveren
op de kunstdidactiek van het Bauhaus (1919-1933), waarvan de opzet
was de kunst voor isolering te behoeden en haar te doen beantwoorden
aan algemene maatschappelijke en technische eisen. Wanneer de kunst
een ruimere functie wil gaan vervullen dan die van individuele expressie,
dan moet haar de aansluiting gegeven worden met de moderne technische ontwikkeling. De opleiding tot kunstenaar moet daarop berekend
zijn.
5.2. Radio- en tel evisiebeleid (12.66)

5.21. De partij is voor het invoeren van een nationale omroep in Nederland. Bij een nationale omroep wordt gedacht aan een onafhankelijke
Organisatie vergelijkbaar met de B.B.C. in Engeland, die een geheel
programma verzorgt, maar concurreert met andere omroeporganisaties.
Toelichting: Deze nationale omroeporganisatie moet de verantwoordelijkheid dragen zowel voor landelijke als regionale radio- en televisieprogramma's. De leiding van deze organisatie dienp te berusten bij een
onafhankelijke raad van bestuur. De huidige omroepverenigingen zullen
een eigen plaats in een nieuw bestel kunnen krijgen. In het definitieve
bestel moet de ether vrij toegankelijk zijn voor een ieder die dat wens
binnen het kader van bepaalde technische voorwaarden.
5.22. De partij is voor het invoeren van plaatselijke radiostations.
Toelichting: Uit cijfers blijkt hoe gering het offer is dat met de financiering van een plaatselijk radiostation is gemoeid, wanneer men dit
vergelijkt met het belang dat een gemeenschap bij zo'n station kan
hebben. In de Verenigde Staten zijn momenteel ongeveer 5000 plaatse54
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ljke radiostations in de ether. Hiervan staan er 16 in Detroit, 20 in Los
Angelos en 24 in New York. Sommige van deze zenders (The Concert
Network) zenden uitsluitend ,,serieuze" muziek uit. Voor een dergelijke
zender zou in een stad als Amsterdam ongetwijfeld belangstelling bestaan.
5.3.

Recreatie en maatschappelijk werk (12.66)

5.31. Het scheppen van recreatiemogelijkheden, essentieel onderdeel
van het zgn. maatschappelijk opbouwwerk, wordt met kracht bevorderd
in het bijzonder met het oog op de jongeren. Een waardevolle bijdrage
hiertoe wordt gezien in de bouw van ,,centra" in stadswijken en -buurten
waarin ruimte komt voor bijeenkomsten, spelen, dansen en allerlei
vormen van creativiteit, inclusief demonstraties en happenings. Multipurpose gebouwen kunnen tevens ruimten bevatten voor gezondheidszorg (gezamenlijke poliklinieken) en algemeen maatschappelijke zorg
(bejaarden-, kleuterzorg).
5.4.

Sport (12.66)

De sport en de lichamelijke opvoeding zijn in de huidige en toekomstige
maatschappij van groot belang. Problemen rond de volksgezondheid, de
geestelijke ontwikkeling en de vrijetijdsbesteding zijn nauw betrokken
bij de vragen die rijzen in verband met de sport en de lichamelijke
opvoeding. Zo vroeg mogelijk moet de jeugd betrokken worden bij een
sportbeoefening op brede basis. Met name voor de scholen is hier een
grote taak weggelegd. In verband hiermede zal op drastische wijze het
tekort aan sportaccommodaties opgeheven dienen te worden.
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i Engeland, die een geheel
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5.41. Het aantal sportaccommodaties zal dusdanig moeten worden
uitgebreid, dat voldoende gelegenheid geboden kan worden niet alleen
voor lichamelijke opvoeding via het onderwijs, maar ook voor sport als
vrijetijdsbesteding.
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5.42. Het aantal lesuren bestemd voor de lichamelijke opvoeding en de
sport dient te worden uitgebreid.

i nationale

aatselijke radiostations.

5.43. De taak van een instituut als het ,,CIOS" dient ook gericht te zijn
op een meer algemeen vormend lichamelijk onderwijs, zodat men de
lesbevoegdheid tot het lager onderwijs en het lager beroepsonderwijs
kan uitstrekken. Dit in verband met de uitbreiding van het aantal
lesuren (zie vorig punt).
5.44.

De sporttoto dient niet aan een limiet te worden gebonden.
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6. INTEGRALE PLANNING (9.66)

De voortgaande maatschappelijke ontwikkeling vraagt om een grote
mate van planning, waarbij een voortdurende keuze plaatsvindt van
doeleinden en middelen op lange en middellange termijn.
6.01. D'66 staat integrale planning voor. Deze omvat naast de economische en sociale sectoren ook het beleid inzake technologische ontwikkeling, onderwijs, ruimtelijke ordening en andere. Dit begrip houdt
tevens in dat bij de planning het beleid van de regionale en gemeentelijke
overheden, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties
wordt betrokken.
6.02. De integrale planning moet taakstellend en coördinerend zijn;
a. taakstellend, d.w.z. meer dan een prognose van de toekomstige ontwikkeling; de plannen zullen de neerslag moeten zijn van een bewust
gekozen beleid, en hun verwerkelijking zal moeten worden nagestreefd
door alle betrokkenen;
b. coördinerend, d.w.z. dat de plannen tot in alle onderdelen op elkaar
afgestemd worden.
6.03. Binnen het kader van doelstellingen op lange termijn dienen ieder
jaar concrete plannen voor de middellange termijn (vier tot zes jaar) te
worden ingediend. Deze plannen behoren vergezeld te zijn van bijbehorende begrotingen (voortschrijdende planning en budgettering).
6.04. De planning dient, waar mogelijk, te geschieden in EEG-verband
en in samenwerking met andere naburige landen.
6.05. De planning dient langs democratische weg tot stand te komen.
De keuze van de doelstellingen en de planvoorbereiding zullen in een
voortdurende dialoog en samenwerking met alle betrokkenen moeten
worden bewerkstelligd.
Voor de democratie is tevens van belang dat de voortschrijdende meerjarenplannen, die jaarlijks aan het parlement worden voorgelegd, van
alternatieven zijn voorzien.
Toelichting: t.a.v, alternatieven b.v. voor economische plannen wordt
gedacht aan het aangeven van de vereisten voor en de gevolgen van
twee of meer waarden van b.v. het groeipercentage van, het nationale
produkt, belastingpercentage, of dergelijke. Hierdoor wordt de democratie gediend; doordat de politieke oordeelsvorming kan worden gebaseerd op concrete voorstellen en daarmee verbonden kosten i.p.v. op
ongekwantificeerde wensen.
6.06. De integrale planning stelt hoge organisatorische eisen. De orga56
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nisatie van het overheidsapparaat op alle niveaus zal in toenemende
mate moeten worden ingesteld op de planningstaken. T.a.v. de centrale
overheid zou dit kunnen geschieden door:
a. de instelling van een staatssecretariaat voor de integrale planning
onder de minister-president, voorzien van een staf voor de coördinatie van de planbureaus van de ministeries en voor de opstelling
van het integrale plan;
b. het in het leven roepen van een adviesraad voor de integrale planning
waarvan samenstelling, taak en bevoegdheden bij de wet worden
vastgesteld;
C. de instelling van een onafhankelijk rekeninstituut, annex databank,
ten behoeve van overheid, parlement en bedrijfsleven. Dit instituut
kan worden gevormd uit het Centraal Bureau voor de Statistiek, het
Centraal Planbureau en delen van de Rijksplanologische Dienst.
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7.

ONDERWIJS EN WETENSCHAP

Onderwijs van goede kwaliteit vraagt een investerings- en ontwikkelingsbeleid dat op lange termijn is afgesteld. De economische, sociale en
culturele ontwikkeling van onze maatschappij hangt sterk af van de
kwaliteiten van ons onderwijs. Het doel van het onderwijs is gelegenheid
te geven tot de maximale ontplooiing van ieder individu in onze samenleving en het aankweken van verantwoordelijkheid voor het instandhouden en verbeteren van de democratische maatschappijstructuur, een
en ander zo goed mogelijk in evenwicht met de maatschappelijke vraag
naar onderwijs. De mogelijkheden hiertoe mogen niet beperkt worden
door traditionele opvattingen over de plaats van mannen en vrouwen
in de maatschappij en binnen het gezin. (6.69).
Toelichting: In de navolgende programmapunten worden achtereenvolgens aan de orde gesteld de democratisering en de flexibiliteit van het
niet-wetenschappelijk onderwijs, de deelneming in het onderwijs en de
internationalisering ervan, en ten slotte enige algemene uitvoeringsvoorwaarden. Deze onderwerpen hangen met elkaar samen als volgt:
De deelneming zal alle belanghebbenden bij de school interesseren en
daardoor hun noodzakelijke medewerking verkrijgen. Dit komt de
individuele aanpak van de leerling (zie art. 7.21) ten goede, bevordert
de milieubeïnvloeding (zie art. 7.14), helpt de kloof tussen school en
maatschappij (zie art. 7.34) overbruggen en kan de school als educatief
centrum (zie art. 7.213) doen waarderen.
Mede om de gewenste flexibiliteit te bereiken moeten alle scholen bij
ontwikkelingsdiensten (zie art. 7.24) kunnen worden aangesloten. Want
geen school kan het meer verantwoorden alleen op zich zelf met onderwijs bezig te zijn. Het onderwijs moet voorwerp worden van ons aller
samenwerking, met uitwisseling van aller ervaringen, met het samen
opzetten van goed gecoördineerde experimenten. Op het ogenblik ontbreekt in ons onderwijs een duidelijke, voor iedereen aanvaardbare
structuur, die de samenwerking van alle scholen stimuleert en verzekert.
Die samenwerking moet niet gebaseerd zijn op een verdoezelen van
verschillen, maar op een ontdekken waarin die verschillen eigenlijk
bestaan en waarin ze niet bestaan. Het zal dan blijkens dat over veel
meer zaken overeenstemming kan worden verkregen dan we vroeger
dachten: als... het gesprek maar gaat om het hart van het onderwijs: de
leerstof, de werk- en de leervormen! Voor dat gesprek zijn de ontwikkelingsdiensten bedoeld. Als alle scholen in dit verband meespelen is er een
grotere eenheid in. ons Nederlandse onderwijs verkregen dan ooit
tevoren; dan kunnen eindelijk alle kinderen onverdeeld naar de Nederlandse school.
Wanneer dan bovendien hierbij op internationaal vlak wordt samengewerkt (zie art. 7.47), en de internationale onderwijsrelatie niet louter
ambtenarenzaak blijft (zie art. 7.42, 7.43), dan zijn de beste voorwaarden
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geschapen voor de Europese integratie op het terrein van het onderwijs.
De oude tegenstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs zet de
scholen tegen elkaar op en zit deze ontwikkeling dus dwars. Zij zal
verdwijnen als de overheid haar scholen in aparte rechtspersonen onderbrengt (zie art. 7.54). Dit bevordert de ontwikkeling naar samenwerkingsscholen en brengt de overheid in een zuivere positie tegenover het
onderwijs, die haar in staat stelt als initiatiefnemer tot samenwerking
binnen het onderwijs op te treden. De moeilijkheden die zich nu dikwijls
voordoen om de medewerking van alle onderwijsinrichtingen te verkrijgen zullen verdwijnen, want de gemeente is niet meer concurrentschoolbestuur.
In deze visie wordt het openbaar onderwijs niet tekort gedaan. Integendeel. Zo worden juist alle krachten gebundeld om de school voor allen.
de ontmoetingsschool échte kansen te geven.
In deze visie wordt het bijzonder onderwijs evenmin tekort gedaan,
omdat de basis ervan de vrijheid is en een positieve waardering van de
geestelijke waarden in ons volk. (6.69).
7.1.

Democratisering van het onderwijs (6.69)

De maatschappij moet zo worden ingericht, dat iedereen het hem
passende onderwijs kan volgen. Die situatie is nog niet bereikt, al ontwikkelt zij zich onder invloed van de vrijheid van onderwijs en groeiende
budgettaire ruimte in de goede richting. Via subsidievoorwaarden kan
de overheid eisen stellen, die de permanente ontwikkeling van het
onderwijs en de samenwerking voor goede onderwijsvoorzieningen
garanderen. Vanzelfsprekend met respect voor iedere levensbeschouweljke gerichtheid.
7.11. Evenals het geven van onderwijs behoort ook het ontvangen van
onderwijs als grondrecht in de grondwet te worden opgenomen. Het
recht om onderwijs te ontvangen houdt in, dat iedere burger binnen
voorwaarden door de wet te stellen recht heeft op passend onderwijs,
d.w.z. dat onderwijs tot de eerste levensbehoeften van de mens behoort.
7.12. Wetgever en overheid zullen de uitoefening van beide grondrechten mogelijk moeten maken. Onderwijs is meer investering dan
consumptie. De wetgever kan eisen stellen om de deugdelijkheid van
het onderwijs te verzekeren en de deelneming aan het onderwijs te
bevorderen, maar hij zal de vrijheid van de burgers in levensbeschouweljke en in pedagogische aangelegenheden respecteren en alle ruimte
laten, opdat het onderwijs zich kan ontwikkelen.
Aan de overheid blijft het toezicht op de deugdelijkheid van het
onderwijs voorbehouden. Hij draagt er zorg voor door een juiste besteding van de gelden de vrije ontplooiing van en het experiment in het
gehele Nederlandse onderwijs te stimuleren. De overheid dient daartoe
tegenover alle burgers en alle onderwijsrichtingen in een gelijke positie
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te staan, nl. uitsluitend als behartiger van het algemeen belang. De
overheid (rijk en gemeente) kan dan moeilijk tevens als schoolbestuur
optreden.
7.13. De aanvang van de leerplichtige leeftijd dient met een jaar te
worden vervroegd. Kleuter- en gewoon lager onderwijs moeten één
geheel van basisonderwijs worden en in één wet worden geregeld. Het
leerproces dient te beginnen op de kleuterschool, met name door een
geprogrammeerde ontwikkeling van de instrumentele en expressieve
functies, waarbij in het bijzonder aan de formele taalexpressie gedacht
wordt. De eerste drie jaren van het basisonderwijs moeten speel-leerklassen zijn.
De basisschool dient in een zo vroeg mogelijk stadium onderzoeki n te
laten stellen naar de lichamelijke en geestelijke handicaps en de mogelijkheden van zijn leerlingen, dit mede in verband met de problematiek
van de ,,sociaal belemmerde kinderen",
Er bestaan ten onrechte grote verschillen in de kwaliteit van het onderwijs tussen de lagere scholen onderling. Om opheffing hiervan te
bevorderen dient er een, bij voortduring aan te passen, uniform
minimum leerprogramma te komen. In dit programma moet de maatschappelijke functie van het lager onderwijs tot uitdrukking komen.
7.14. Om de in ieder individu aanwezige mogelijkheden zo volledig
mogelijk te activeren, is een intensieve milieuverruiming in de jongere
levensfasen noodzakelijk. Dit is mogelijk door een zo vroeg mogelijk
beginnende samenwerking met de ouders (zeker reeds tijdens de kleuterperiode van de kinderen) en door een actieve begeleiding tijdens de
lagere schooljaren. Een actieve, verantwoorde voorlichting inzake
schoolkeuze en beroepsmogelijkheden vormt het sluitstuk van deze
milieuverruiming. Hierbij moeten moderne communicatiemiddelen als
film, radio en televisie worden ingeschakeld.
7.15. Op grond van nader te ontwikkelen criteria worden een aantal
educatieve saneringsgebieden aangeduid als ,,prioriteitsgebieden".
Voor de hier bedoelde ,,sociaal belemmerde kinderen" worden in het
kader van het basisonderwijs speciale voorzieningen getroffen, opdat ook
zij door ontplooiing van hun capaciteiten onbelemmerd kunnen doorstromen naar het voor hen meest geschikte onderwijs.
Toelichting: Vergelijk de ,,priority areas" uit het Engelse Plowden-re port
en de gebieden, die in de Verenigde Staten worden gerekend tot het
speciale terrein van ,,urban education".
7.16. Na de vervulling van het leerplichtig onderwijs zullen nog steeds
relatief grote aantallen jonge burgers in het arbeidsproces worden
opgenomen zonder een vorm van voortgezet onderwijs genoten te
hebben.
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Een volwaardig statuut voor het avondonderwijs en daarmee gelijk te
stellen vormen van onderwijs, zoals het schriftelijk onderwijs, alsmede
een bij de wet geregelde partiële vormingsplicht zijn daarom vanuit het
oogpunt van gelijke kansen onontbeerlijk. De regelingen moeten van
zodanige aard zijn, dat doorstroming naar aansluitend en hoger (beroeps-) onderwijs niet belemmerd wordt.
7.17. Door een betere voorlichting en intensieve begeleiding resp.
milieubeïnvloeding moeten ook vrouwelijke leerlingen op grote schaal
voor b.v. technisch onderwijs worden geïnteresseerd. Dwingend onderscheid in het leerplan moet worden vermeden. Indelingen als handwerken voor meisjes en handenarbeid voor jongens zijn een voorbeeld
van zo'n ongewenste scheiding.
Toelichting: Dit is gewenst om de ontplooiingsmogelijkheden voor de
vrouw en haar deelnemen aan het arbeidsproces te bevorderen.
Op 15-jarige leeftijd volgen 78 % van de jongens en 58 % van de meisjes
volledig dagonderwijs of leerlingstelselopleiding; op 16-jarige leeftijd
65 % van de jongens en 38 % van de meisjes (cijfers CBS voor 64/65).

7.18. Een leerstoel voor het vak ,,kinder- en jeugdliteratuur" in het
kader van de bestaande literaire faculteiten dient te worden ingesteld.
Toelichting: Dit is een voorwaarde voor een professionele benadering
van het kinderboek. Door intensieve samenwerking van deze nieuwe tak
van wetenschap met school- en kinderbibliotheken wordt het lezen van
goede boeken en zelfstudie door middel van boek en bibliotheek bevorderd.
7.2. Flexibiliteit van het niet-wetenschappelijk onderwijs (6.69)

De eisen, die de samenleving aan de mensen stelt, veranderen voortdurend. Die eisen worden niet alleen aan hun intellect gesteld, maar ook
aan hun vermogen tot aanpassing in de steeds sneller veranderende
levenssituatie, aan hun sociale omgang, aan hun kreativiteit, kortom
aan hun hele persoonlijkheid. Werk dat geringe scholing vereist zal in
toenemende mate door machines worden overgenomen. Dit betekent
dat mensen met een laag scholingsniveau met werkeloosheid worden
bedreigd. Daarom is een aanzienlijke verhoging van ontwikkeling van
ons volk een levensbelang. De structurering en inrichting van ons onderwijs moet op die totale persoonsontwikkeling van alle leerlingen en op
die verhoging van ontwikkeling van ons volk worden gericht. Dat plaatst
de leerkracht meer in de rol van begeleider dan van leider. Dat vraagt
een bijna in elkaar opgaan van alle onderwijssoorten en een heel buigzaam systeem van onderwijsgeven en van beoordeling, zo dat de leerling
als het ware zelf zijn trein kan sturen door onderwijsland.
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7.21. De individuele ontwikkeling van de leerling en zijn ontplooiing
in groepsverband zijn onmisbare uitgangspunten van het onderwijs. De
school moet daarom in staat zijn de mogelijkheden van de leerling te
ontdekken en hem op grond daarvan de nodige begeleiding te geven
Daarom zal de inhoud en de structuur van het onderwijs en de opleiding van de leerkrachten voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd
dienen te worden. De schoolorganisatie behoort meer ruimte te geven
aan initiatieven van zowel de leerkrachten als leerlingen. O.a. het jaarklassensysteem zal daartoe moeten worden herzien.
De wettelijke bepaling, dat ,,ten behoeve van de bijzondere inrichting
van het onderwijs van de inrichtingsvoorschriften kan worden afgeweken", moet zeer ruim worden begrepen.
7.22. Het is wenselijk dat schoolradio, schooltelevisie en andere media
normale hulpmiddelen worden bij het onderwijs. Tevens dient het
gebruik en de didactiek van deze audio-visuele middelen verplicht in
de docentenopleiding te worden opgenomen. Er moet plaatselijk of
regionaal, en landelijk zendtijd worden gegeven buiten de algemene
omroep om.
7.23. De taak van de leerkrachten wordt niet gebaseerd op een indeling
in uren, maar op werktijden van een week (een weektaak op basis van
een totaal aan les- en taakuren). Ook het deelnemen in het besturen
van de school behoort tot hun normale taak die in de werktijd valt,
7.24. Het is noodzakelijk de ontwikkeling van het onderwijs te stuwen,
te begeleiden en te evalueren door voldoende en regionaal gespreide
ontwikkelingsdiensten. Zij zullen voor de scholen aanvaardbaar moeten
kunnen zijn en onderling intens samenwerken. Hun taak is, ter verhoging
van de doelmatigheid, het bijsturen van het onderwijssysteem en van de
daarin plaats hebbende processen, door systematisch wetenschappelijk
onderzoek en de toepassing in de praktijk. De invloed van het milieu op
de leerlingen is een onmisbaar onderdeel van dit onderzoek.
Toelichting: De eventuele taakverdeling hierbij tussen pedagogische
centra, schooladviesdiensten, universiteiten en ondelzoeksinstituten dient
nader te worden onderzocht en overlegd. Het is voorts noodzakelijk, dat
er in het kader van de ontwikkelingsdiensten een instituut tot stand
komt, dat zich bezig zal houden met leerplanonderzoek en -ontwikkeling,
7.25. De rol van de overheid met betrekking tot de flexibiliteit gaat
niet verder dan stimulering van een evenwichtige ontwikkeling van het
onderwijs door doelmatige financiering en wetgeving. Niet alleen de
onderwijswetten, maar ook de uitvoeringsbepalingen zullen aan de
onderwijsgevers zelf grote vrijheidsmarges moeten laten.
7.26.

Her- en bijscholing van de mensen die direct bij het onderwijs

en de vorming betrokken zij:
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en de vorming betrokken zijn is voor het onderwijs van groot belang.
Het volgen van her- en bijscholingscursussen behoort tot de normale
taak van de docent. Hierbij zullen de reeds genoemde ontwikkelingsinstituten onmisbaar zijn.
7.27. De klassedelers voor het kleuter- en lager onderwijs moeten zo
mogelijk elk jaar met twee verminderd worden totdat ten minste het
getal dertig is bereikt. Voor het voortgezet onderwijs dient binnen
afzienbare tijd de klassedeler tot 25 te worden verlaagd.
7.28. De in voorbereiding zijnde wet op het basisonderwijs behoort
voldoende ruimte te geven aan vernieuwingspogingen; de integratie van
het kleuteronderwijs met het basisonderwijs is daarbij uitgangspunt. Een
wet die aan deze vernieuwingspogingen geen of onvoldoende ruimte
geeft, is onaanvaardbaar. Een gezamenlijk opleidingsinstituut voor de
leerkrachten, waarvoor eenzelfde vooropleiding vereist wordt en waarbij
de twee te onderscheiden richtingen gevolgd kunnen worden, verdient
als consequentie van deze integratiegedachte overweging.
7.29. Grotere schooleenheden moeten worden bevorderd: stichting van
scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs en in minder dicht
bevolkte gebieden samenwerkingsverbanden tussen scholen.
Toelichting: Slechts in eenheden van voldoende grootte kan van een
werkelijke doorstroming van de leerling naar het geschiktste onderwijs
sprake zijn. De ontwikkeling van een ongedeeld V.W.O. wordt toegejuicht.
7.210. De school voor voortgezet onderwijs zou moeten worden ingedeeld in twee fasen. De eerste fase duurt twee tot drie jaar (z.g. brugfase), waarna selectie plaats vindt naar de meest geschikte schoolopleiding. De tweede fase leidt tot de eindselectie. Binnen iedere fase vindt
geen beslissende selectie plaats. De ontwikkeling van categoriale brugklassen is een onjuiste uitwerking van de Wet op het Voortgezet
Onderwijs.
7.211. Het algemeen vormend karakter van het beroepsonderwijs, met
name het lager beroepsonderwijs, moet nog sterker worden geaccentueerd. Alleen dan kan het beroepsonderwijs een tweede toegangspoort
tot het wetenschappelijk onderwijs worden, zoals noodzakelijk is.
7.212. Een deskundige voorlichting en begeleiding bij studie- en beroepskeuze is op scholen voor voortgezet onderwijs een noodzaak. Dit
dient in samenwerkingsverband te geschieden door de desbetreffende
departementen, particuliere, gemeentelijke en andere schoolpsychologische en dergelijke diensten, schooldecanen etc. De leraar-schooldecaan
behoort via een toekenning van voldoende taakuren hierbij een centrale
functie te hebben.
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7.213. Flexibel onderwijs vraagt ,,flexibele" gebouwen. Bij de scholenbouw moet rekening gehouden worden met de onderwijskundige behoeften op de school en ook met de eisen van leefbaarheid. In het
schoolgebouw moeten maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen ten behoeve van wijk of dorpsgemeenschap een plaats kunnen
vinden. Bouwvoorschriften moeten hiertoe de volle ruimte laten. De
financiering (bekostiging) van de scholenbouw geschiedt niet door
goedkeuring van gespecifieerde uitgaven, maar door beschikbaarstelling
onder minimum voorwaarden van een maximum bedrag.
7.3.

Deelneming in het niet-wetenschappelijk onderwijs (6.69)

Het onderwijs is niet meer een proces dat zich louter in de individuele
relatie tussen leerkracht en leerling voltrekt, maar een gemeenschapszaak
waaraan leerling, leerkracht, ouders, schoolleiding en bevoegd gezag in
eigen rollen meewerken. Dit onderwijs profiteert daarbij van het gehele
bestel, dat de maatschappij aan structuren, procedures en diensten ten
behoeve van het onderwijs heeft ingericht en dat tot deze deelneming
van alle betrokkenen in het schoolgebeuren ruimte moet bieden.
7.31. De financiering van de scholen uit overheidsgelden dient mede
afhankelijk te worden gemaakt van de voorwaarde, dat in de statuten
van de rechtspersoon van wie een of meer scholen uitgaan, is verzekerd,
dat leerkrachten, schoolleiders, bestuursleden, leerlingen die 2 of 3 jaar
voortgezet onderwijs genoten hebben, en behalve voor het hoger beroepsonderwijs de ouders van elke school gezamenlijk een beslissende
invloed kunnen uitoefenen op:
de doelstellingen en de grondslag van het onderwijs en in verband
daarmee: de leerstof, de werk- en leervormen en de formatie van de
docenten en de voorzieningen voor de leerlingen, begroting en jaarstukken,
alsmede de controle op de uitvoering van een en ander,
en dat de overige leerlingen van het voortgezet onderwijs terzake adviserende bevoegdheid hebben.
Om deze deelneming in het onderwijs ook voor de openbare scholen
mogelijk te maken, zullen zij in aparte rechtspersonen moeten worden
ondergebracht.
Ook het gesubsidiëerde bijzonder onderwijs moet aan bovenstaande
voorwaarde gaan voldoen.
7.32. Reeds nu dient:
a. te worden nagegaan hoe, met name in het voortgezet onderwijs, de
inspraak van de leerlingen in het school- en onderwijsbeleid en hun
betrokkenheid daarmede kan worden vergroot.
Volwaardige inschakeling van de leerling bij het onderzoek is daarbij
vereist;
b. de leerling bij de keuze van de vakken, als bedoeld in art. 12 van de
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Wet op het Voortgezet Onderwijs, volwaardig te worden ingeschakeld.
7.33. Het subsidiesysteem zal mede moeten voorzien in zodanige
bijdragen in de kosten van organisatie en deskundige assistentie voor alle
onder art. 7.31 bedoelde partners in de schoolgemeenschap, dat zij hun
taak redelijk kunnen vervullen.
7.34. De wettelijke inrichting van het onderwijs dient erop gericht te
zijn de afstand tussen schoolonderwijs en maatschappij zoveel mogelijk
te overbruggen. De basiseisen voor de leerplannen van scholen van
voortgezet onderwijs moeten zo zijn geformuleerd, dat de leerlingen
met de werking van maatschappelijke processen en van sociaal gedrag
praktisch kunnen kennismaken en ervaring opdoen.
7.4. Internationalisering van het onderwijs (6.69)

De internationalisering van ons leven mag zeker aan het onderwijs niet
voorbij gaan. Nederland is een brokje van een grote wereld en Nederlanders zijn een kleine groep op de gehele mensheid. De verwijding van
onze blik naar alle delen van de aarde biedt ons een gezicht op en een
inzicht in de gehele scala van menselijke mogelijkheden. Bovendien
is een dergelijke totale aanpak van ons onderwijs een belangrijke bijdrage
in de strategie voor de vrede.
7.41. Bij meting van de maatschappijbehoeften dient men rekening te
houden met de inzet van Nederlanders in taken in het buitenland, met
name ten behoeve van ontwikkelingsgebieden. Een aanpak van de
nationale planning in Europees verband is wenselijk.
7.42. De Minister van Onderwijs bepaalt het internationale beleid op
het terrein van het onderwijs en voert het uit, zij het gecoördineerd
binnen het totale regeringsprogramma. Het beleid wordt gericht op de
bevordering van de Europese onderwijsintegratie, en eveneens op het
wederzijdse profijt van onderwijservaringen in binnen- en buitenland
voor alle bij het onderwijs betrokkenen.
7.43. Nederlandse delegaties in internationale werkgroepen en conferenties voor onderwijsvraagstukken dienen als regel uit zo mogelijk
representatieve deskundigen van het gehele Nederlandse onderwijs te
zijn samengesteld, zelfs indien het om werkgroepen, conferenties en
permanente vertegenwoordigingen van louter ambtenaren gaat.
7.44. Om de Nederlandse deelneming in de internationale ontwikkelingssamenwerking een degelijke basis te verschaffen zijn speciale scholen
voor het kader voor dit werk op het niveau van het hoger beroepsonderwijs gewenst. Aan de Universiteiten en hogescholen wordt het
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hoofdvak ,,techniek en Organisatie van het ontwikkelingswerk" als
zodanig ingevoerd, ten minste als post-doctorale studie, bij daartoe in
aanmerking komende faculteiten.
7.45. Programma's van buitenlandse stages en werkbijeenkomsten van
studenten en leerlingen verdienen steun van de overheid, mits zij goed
zijn voorbereid, in het lopende studieprogramma functioneren en in
redelijke mate geëvalueerd worden.
7.46. Geschiedenis- en aardrijkskunde-onderwijs, vooral in de basisperiode, dient van zijn nationalistische trekken te worden verlost, terwijl
druk op de andere Europese landen moet worden uitgeoefend dit
eveneens te doen.
7.47. Onderwijsresearch en onderwijstechnologie zijn bij uitstek onderwerpen waarop concrete internationale samenwerking en coördinatie
reeds nu gerealiseerd kunnen worden.
7.5. Algemene uitvoeringsvoorwaarden (6.69)

7.51. Het onderwijs moet in de regel onderwerp zijn bij de algemene
beschouwingen van de rijksbegroting. Het is in eerste instantie een
onderwerp van algemeen politiek belang en niet van specialistische aard.
7.52. Permanent en nationaal gecoördineerd onderzoek is noodzakelijk
om het tempo en de richting te meten waarin de maatschappij zich in
zijn verschillende aspecten ontwikkelt. De onderwijsplanning moet
voortdurend aan de resultaten van dit onderzoek worden aangepast.
Onderwijsbeleid is slechts mogelijk op basis van meerjarige en decenniumplanning.
7.53. Onderwijsplanning is primair het plannen van onderwijsinhouden
en secundair het plannen van scholen. Bij de planning zal de vrijheid
van schoolkeuze altijd gerespecteerd en gewaarborgd moeten blijven.
Het is noodzakelijk dat de ontwikkelingsdiensten een rol bij de onderwijsplanning gaan spelen.
7.54. Rijk en gemeenten moeten geleidelijk hun functie als bestuur van
scholen onderbrengen in openbare stichtingen of verenigingen. De geleidelijkheid moet verband houden met de invoering van de deelneming
in het onderwijs (zie art. 7.31), en met de mogelijkheid om de aansluiting bij ontwikkelingsdiensten (zie art. 7.24) als subsidievoorwaarde te
stellen. Gewaarborgd moet blijven, dat overal in het land, waar daaraan
behoefte bestaat, voldoende openbaar onderwijs zal zijn.
7.55. Gegeven het grote belang van het onderwijs voor de maatschappij-ontwikkeling hebben de voorzieningen daarvoor in het algemeen
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recht op hoge financiële prioriteit. De overheid moet bij de investering
van gelden voorrang verlenen aan het stimuleren en laten uitvoeren van
vernieuwingsplannen.
Toelichting: Het woord ,,investering" wordt hier opzettelijk gebruikt.
Meer en meer leiden onderzoek en ervaring tot de overtuiging, dat
welzijn en welvaart in de toekomst in belangrijke mate afhankelijk zijn
van aan het onderwijs bestede bedragen. Aangezien een hogere mate van
welvaart zich weerspiegelt in hogere belastingrevenuen in de toekomst
dient een belangrijk deel van de uitgaven voor onderwijsdoeleinden niet
gezien te worden als ,,consumptie", doch als rendabele investering. Dit
geldt met name voor de vernieuwing van het onderwijs.
7.56. Bij de opleiding van de leerkrachten moet rekening gehouden
worden met de volgende punten: de leerkracht moet de leerling bij zijn
werk en in zijn schoolloopbaan kunnen begeleiden, in staat zijn de
leerling te leren leren in een samenspel met zijn medeleerlingen, inzicht
hebben in milieu-invloeden en kunnen samenwerken met de ouders.
7.57. Na overleg met de rijksinspectie en de daartoe bij de wet aan te
wijzen representatieve organisaties van het onderwijs en zijn ontwikkelingsdiensten, brengt een onafhankelijk Instituut voor Schoolbegrotingen
telkenjare in het openbaar aan de minister gemotiveerd advies uit over
de exploitatiekosten, die een in normale omstandigheden verkerende
school of scholengemeenschap van de verschillende onderwijssoorten
hebben. De minister bepaalt vervolgens zijn beleid en doet het parlement
de benodigde voorstellen. Als overgangsregeling gelde onder meer het
volgende: bij het vaststellen van de z.g. ,,vergoeding per leerling" van de
basisscholen dienen de begrotingen van de desbetreffende scholen het
uitgangspunt te zijn. Het bedrag per leerling moet door B. en W. aan de
Gemeenteraad voorgesteld worden na overleg tussen de desbetreffende
Wethouder en dc Schoolbesturen c.q. schoolleidingen.
Toelichting: Op het ogenblik worden de kosten van de scholen in het
duister van overheidsdiensten berekend. De voorgestelde constructie
maakt de wijze van berekening voor iedereen zichtbaar, opent de mogelijkheid tot kritisch meedenken, laat zien welke financiële mogelijkheden
er zijn en welk beleid de minister daarin voert. Bovendien zal het
Instituut de schooluitgaven kritisch doorlichten: een mogelijkheid voor
de noodzakelijke bevordering van de efficiency in de besteding van de
onderwijsgelden.
7.58. De Onderwijsraad moet openbaar werken. Zijn betekenis vraagt
nadere bezinning.

et onderwijs voor de maatngen daarvoor in het algemeen
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7.6.

Wetenschappelijk onderwijs (12.66)

7.61. De overheid dient grote aandacht te besteden aan de maatschappelijke gevolgen van verdere ontwikkelingen op natuurwetenschappelijk,
technisch en medisch terrein,
7.62. Het wetenschappelijk onderzoek zal verder moeten worden gestimuleerd, waarbij gestreefd moet worden naar internationale samenwerking en taakverdeling in EEG-verband.
7.63. Prioriteiten ten aanzien van kostbare wetenschappelijke onderzoekingen dienen met grote zorg te worden vastgesteld door een Raad voor
het Wetenschapsbeleid.
7.64. De financiering van het wetenschappelijke, technische en
medische wetenschappelijke onderzoek zal moeten geschieden op basis
van goedgekeurde projecten.
7.65. Mede in verband met de reeds in de artikelen 7.63 en 7.64 genoemde noodzaak tot coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek,
is het gewenst dat het benoemingsbeleid bij universiteiten en hogescholen
wordt afgestemd op de toegedachte wetenschappelijke taak. Uiteraard
moet bij benoemingen ook gelet worden op de onderwijstaak.
Toelichting: Er is een aantal ontwikkelingen gaande in de natuurwetenschappen, de medische wetenschap en de techniek, die grote maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Aan een centrale coördinatie valt dan
ook niet te ontkomen. De financiering zal veel beter dan thans geschiedt
geregeld moeten worden. Ook de maatschappelijke gevolgen van de
snelle veranderingen en de resultaten ervan moeten bestudeerd worden.
ZWO en TNO moeten in de coördinatie betrokken worden.
7.66 De organisatiestructuur van universiteiten en hogescholen behoeft
kritische bestudering. Gedacht moet worden aan grotere delegatie van
bevoegdheden aan faculteiten, subfaculteiten en afdelingen en het instellen van een hiërarchie onder hoogleraren met eventuele afschaffing
van de rang van lector.
7.67. Bij de benoemingsprocedure van hoogleraren en lectoren zal meer
openheid betracht moeten worden. Een vorm van sollicitatie naar het
ambt van hoogleraar moet mogelijk gemaakt worden.
Toelichting: De gedachten gaan uit naar de vervanging van de benoemin gscommissie uit de faculteit door een commissie van vijf man, te
weten twee leden van de betrokken faculteit, twee van zusterfaculteiten
en één van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De cornmissie zou dan bij het benoemingsvoorstel haar overwegingen moeten
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7.68. Door regionale samenwerking van instellingen van wetenschappelijk onderwijs kan onnodige duplicatie bij het onderwijs vermeden
worden. Dit houdt onder meer in dat aparte colleges gegeven moeten
worden voor studenten die van elders komen.
7.69. De wetenschappelijke staf dient medezeggenschap te hebben bij
het opstellen van leer- en werkprogramma's, terwijl ook de studenten
daarbij moeten worden gehoord.
7.610. Studenten moeten de mogelijkheid hebben bij een onafhankelijke
instantie in beroep te gaan tegen tentamen- en examenresultaten.
7.611. De steeds toenemende toepasbaarheid van logische/kwantitatieve
technieken en informatieverwerkende apparatuur maakt het gewenst dat
een opleiding in het gebruik van deze technieken in vele studieprogramma's wordt opgenomen.
Toelichting: Ieder die met computers te maken krijgt (ingenieurs,
natuurwetenschappelijk geschoolden, economen, psychologen, sociologen,
bedrijfsjuristen, sommige medici) zal op de hoogte moeten zijn van de
principes die aan een automatische informatieverwerking ten grondslag
liggen.
7.612. Door het instellen van licentiaatsexamens (leraarsopleiding) en
baccalaureaatsexamens (opleiding voor functies in industrie en bedrijfsleven) kan in vele gevallen een afgeronde studie verkregen worden en
kan de studieduur voor grote groepen studenten belangrijk worden
verkort. Tevens kunnen dan een aantal niet-universitaire opleidingen
voor praktijkexamens binnen de universiteit worden geïntegreerd.
7.613. De universiteit behoort in belangrijke mate bij te dragen tot de
verdere scholing en eventuele herscholing van afgestudeerden.
7.614. Voor de financiering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dient de overheid te beschikken over een duidelijk plan waarin de
toewijzing van personeel en gelden voor meerdere jaren geregeld is. Dit
plan moet jaarlijks worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en
inzichten.
7.615. De financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs
moet tot de universiteiten en hogescholen worden doorgetrokken op
voorwaarden die de coördinatie van wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek waarborgen.

7.616. Bij de besteding van de toegewezen gelden is het gewenst dat de
centrale overheid zich beperkt tot een achteraf beoordelen van het
gevoerde beleid op basis van daartoe periodiek te verschaffen financiële
en andere overzichten.
7.617. Bij de toewijzing van gelden moet rekening gehouden worden
met de kosten van noodvoorzieningen ten gevolge van de bestaande
achterstand in de universitaire bouw, alsook met de exploitatiekosten
van gereedgekomen nieuwe gebouwen.
7.618. Plannen tot oprichting van nieuwe universiteiten of hogescholen,
dan wel tot instelling van nieuwe faculteiten of studierichtingen aan
bestaande universiteiten/hogescholen dienen uitsluitend getoetst te
worden op hun doelmatigheid, waarbij als alternatief de uitbreiding
van bestaande universiteiten/hogescholen dan wel faculteiten/studierichtingen gesteld moet worden,
7.619. De universiteit moet zorg dragen voor goede studentenvoorzieningen. Het wordt van groot belang geacht dat de huisvestingsmogelijkheden voor studenten ook voor hen die studeren aan instellingen voor
kwalitatief en kwantitatief verbeterd
dagonderwijs na het VHMO
worden. Eveneens verdient het aanbeveling de sport in universitair
verband te stimuleren,
-
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7.620. D'66 is van mening dat het huidige beleid betreffende renteloze
voorschotten en studiebeurzen onvoldoende bijdraagt tot de democratisering van het onderwijs. Zij stelt de volgende veranderingen voor:
a. De financiële positie van de ouders mag geen factor zijn bij het te
volgen beleid.
b. Aankomende studenten, die aan de vereiste vooropleidingseisen voldoen, moeten gedurende Ca. 2 jaar een uitkering kunnen krijgen
waarmee zij in hun onderhoud kunnen voorzien.
C. Na de genoemde periode van 2 jaar zal voortzetting plaatsvinden
op basis van te ontwikkelen normen betreffende studieresultaten en
maatschappelijke behoefte.
d. Kinderaftrek en kinderbijslag aan ouders van' studerende kinderen
moeten worden afgeschaft wanneer een uitkering verstrekt wordt.
e. Het totale ter beschikking te stellen bedrag moet worden verhoogd,
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8.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

Door de technologische ontwikkeling wordt het mogelijk rationeler te
produceren, het produkten- en dienstenpakket te vergroten en/of bestaande produkten en diensten te verbeteren. Voor Nederland, dat voor
zijn nationale inkomen praktisch geheel is aangewezen op het toevoegen
van waarde aan uit andere landen geïmporteerde materialen en op het
verlenen van diensten, is de betekenis van de technologie voor zijn
economisch Welzijn van bijzonder groot belang. (9.68).
8.1.

Algemeen

8.11. Nederland zal zich in de toekomst vooral moeten toeleggen op
vormen van produktie en dienstverlening die een grote mate van kennis
en geschooldheid vereisen. Ook valt een verschuiving in de werkgelegenheid te verwachten van industrie naar dienstensector. Het onderwijs en
de vorming zullen zich voortdurend aan deze ontwikkeling moeten
aanpassen, met name ook door verhoging van het algemene opleidingsniveau. (9.68).
8.12. Voor het voeren van een centraal beleid t.a.v. de technologische
ontwikkeling meent D'66 dat een ministerie van Technologie dient te
worden opgericht. Tot taak van dit ministerie zal o.a. behoren:
a. het stimuleren van samenwerking en fusies in het bedrijfsleven waar
zulks noodzakelijk en wenselijk is, bijv. door middel van premies,
ten einde een volledige modernisering van de zo ontstane grotere
eenheden te vergemakkelijken;
b. alle maatregelen te nemen die uitvoering van moderne ,,management"-technieken hij het bedrijfsleven, en
waar van toepassing
bij de overheid kunnen bevorderen;
c. het in samenwerking met het bedrijfsleven doorlichten van minder
florerende bedrijfstakken en zonodig het bevorderen van de invoering
van rentabiliteitsverhogende technieken en structurele hervormingen;
d. het investeren van overheidsgelden in met grote zorg gekozen en
voor de toekomst vitale research- en ontwikkelingsprojecten;
C. het begeleiden en stimuleren van de noodzakelijke omschakeling van
arbeidskrachten (om-, bij- en herscholing, vorming en voorlichting).
(9.68);
f. het oprichten van een centraal instituut voor gezondheidsbescherming, ten einde de milieuhygiene in de ruimste zin van het woord
met technische middelen te onderzoeken en te bevorderen en dat
voorts zal adviseren inzake de te nemen wettelijke maatregelen op
het gebied van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidshinder, radio-activiteit en andere bedreigingen van het biologisch
evenwicht;
g. het nemen van de nodige initiatieven tot harmonisering van de
-

71

nationale wetgevingen in West Europa op het gebied van de gezondheidsbescherming om te komen tot gelijke vestigingsvoorwaarden
voor alle industrieën en andere bedrijven in de betrokken landen.
(6.69).
Toelichting: Daar vrijwel alle EEG-landen nu beschikken over een
ministerie van technologie, is het ook voor ons noodzakelijk, dat een
dergelijk ministerie als volwaardige onderhandelingspartner kan optreden. De verantwoordelijkheid voor de technologische ontwikkeling
behoort door een zo breed mogelijke groepering van industriële bedrijven
tezamen met de overheid en de onderzoekcentra te worden gedragen.
(9.68).

8.13. Overheid en bedrijfsleven moeten zich samen richten op bevordering van wetenschapsbeoefening en verbetering van het technisch kunnen.
Doorstroming van laboratoriumresultaten van en naar de industrie en
coördinatie van onderzoekingen vereisen meer zorg. (9.68).
8.14. De technologische ontwikkeling dient mede in internationaal
verband te worden aangepakt. De opbouw van een grote en zo homogeen
mogelijke markt is een vereiste voor technologische expansie. (9.68).
8.15. Belangrijke besparingen kunnen in de overheidsuitgaven worden
gevonden door een meer uitgebreide toepassing van de automatisering,
Het ministerie van technologie zal verantwoordelijk zijn voor de centrale
bestudering van de vraagstukken en de gevolgen van de administratieve
automatisering en bestuurlijke informatieverwerking ten behoeve van de
overheid en voor het beleid terzake. (9.68).
8.16. Dit ministerie zal de tot standkoming moeten bevorderen van
regionale informatiecentrales (computercentra) die, verbonden met
elkaar en met centrale informatieverwerkende apparatuur, in de behoeften van de regionale overheid en het bedrijfsleven voorzien. (9.68).
8.17. Voor de integratie van de automatisering in onze samenleving
moet een meerjarenplan worden opgesteld dat moet' worden opgenomen
in de integrale planning. (9.68).
8.2. Voorlichting

De voor het voortzetten van dc welvaart alsook voor de verhoging van
het welzijn nodige technologische ontwikkeling leidt tot een maatschappij
die steeds ingewikkelder wordt en voor het individu moeilijker te doorzien is. De eveneens door de moderne technologie geboden nieuwe
mits
middelen voor communicatie en voorlichting scheppen echter
machtige mogelijkheden om juist iedereen
goed en intensief gebruikt
groter en dieper inzicht te verschaffen in de wereld die hem omringt,
-

-
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waardoor interesse kan worden vergroot en deelnemen aan de oordeelsvorming sterk kan worden gestimuleerd.
8.21. De voor het beleid verantwoordelijken zullen met de hun adviserende deskundigen zodanig moeten samenwerken dat democratische
inspraak zoveel mogelijk wordt bevorderd. Met name kan dit gebeuren
door hen te stimuleren alternatieven naast elkaar te stellen en deze in
begrijpelijke, zoveel mogelijk van vaktermen ontdane, taal te formuleren.
8.22. Speciale opleidingen zullen in het leven moeten worden geroepen
voor technisch en wetenschappelijk hoog gekwalificeerde mensen die in
staat zijn op doeltreffende wijze voorlichting te geven aan een groot
publiek over techniek en wetenschap. Dit niet alleen ten behoeve van de
overheid, maar evenzeer ten dienste van de journalistiek in al haar
vormen. De grondslagen voor het benodigde begrip bij iedereen zal reeds
moeten worden gelegd bij het basisonderwijs.
8.23. De moderne middelen voor communicatie en ook die voor informatieverwerking moeten worden gebruikt voor veelvuldige en snelle
opiniepeilingen op grote schaal. Deze moderne middelen maken het
mogelijk om de resultaten van een dergelijke peiling onmiddellijk aan
iedereen kenbaar te maken, hetgeen de medewerking aan en de interesse
voor dit soort onderzoekingen aanzienlijk verhoogt. Met name kan er
hierdoor een betere indruk worden verkregen over de bereidheid psychologische en sociale offers te brengen, die nu eenmaal in menig geval
ten gevolge van ingrijpende technologische veranderingen gevraagd
zullen moeten worden.
Toelichting: Onderwijs en voorlichting dienen er van uit te gaan dat de
technologische aspecten van de moderne maatschappij een integrerend
bestanddeel van ons cultuurpatroon vormen en dat iedere burger het
recht heeft ingelicht te worden over de achtergronden van deze kant
van onze samenleving op een voor hem begrijpelijke wijze. Alleen als wij
er in slagen de complexiteit van de moderne maatschappij op deze wijze
meer doorzichtig te maken kan worden vermeden dat de geheimzinnigheid en de ongrijpbaarheid van de maatschappij aanleiding geeft tot
rebellie of passief verzet van gefrustreerde groepen.
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9. SOCIAAL EN ECONOMISCH BELEID

Het sociaal-economisch beleid dient te worden gericht zowel op de
economische groei als op sociale rechtvaardigheid bij de verdeling van
de welvaart. Hierbij moet evenwel ook aan andere zaken die het welzijn
bepalen (bijv. een behoorlijk leefklimaat) een ruime plaats worden
toegemeten. Sociale rechtvaardigheid is niet aanwezig zolang niet elke
Nederlander:
de zekerheid heeft van een welvaartsvast minimum-inkomen, ongeacht zijn capaciteit;
over een woning kan beschikken, die beantwoordt aan de moderne
levensbehoeften;
verzekerd is van een verantwoorde gezondheidszorg;
geen financiële barrière ontmoet wanneer hij een voor hem geëigend
onderwijs wenst te volgen;
zeker kan zijn van een verantwoorde voorziening van zijn oude dag;
zijn recht op arbeid kan uitoefenen.
D'66 meent dat in onze samenleving nog niet aan al deze voorwaarden
is voldaan. (9.68).
-

-

-

-

-
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9.1. Het economisch groeibeleid (i n cl . inkomenspolitiek)

9.11. Het overheidsbeleid moet gericht zijn op het bevorderen van de
economische groei op de lange termijn, waarbij de internationale aspecten mede in aanmerking genomen dienen te worden. Gezien de zeer
hoge investeringen die nodig zullen zijn, zowel voor research en ontwikkeling, als om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden
welke de moderne technologie biedt, kan het zijn dat tijdelijk het bevorderen van investeringen voorrang moet hebben boven een vergroting
van de consumptie. Het economisch groeibeleid zal mede gericht moeten
zijn op schaalvergroting en modernisering van het Nederlands produktieapparaat. Veel aandacht zal vereist zijn voor de daarmee gepaard gaande
verschuivingen op de arbeidsmarkt. Doel van de arbeidsmarktpolitiek
moet zijn de beroepsbevolking de gelegenheid te geven zich aan die
verschuivingen aan te passen. Inschakeling van alle arbeidskrachten op
een voor hun capaciteiten optimale plaats, en volledige werkgelegenheid
zijn fundamentele doelstellingen van het sociaal-economisch beleid.
(9.68).
9.12. Bij de bevordering van de economische groei heeft de regering
een tweeledige taak:
een indirecte, d.w.z. het scheppen van zo'n klimaat dat goed georganiseerde ondernemingen in een normale bedrijfstak winstgevend
kunnen produceren, zodat voldoende mogelijkheden tot uitbreiding
van produktie van goederen en diensten aanwezig zijn;

-
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een directe door het leveren van een wezenlijke bijdrage middels
het nemen van de volgende maatregelen:
a. Het in overleg met het bedrijfsleven ontwikkelen van een toekomstvisie; het stimuleren van het onderzoek naar nieuwe produkten en nieuwe produktietechnieken; het stimuleren en coördineren van nieuwe samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven;
het bevorderen van de infrastructuur en het aanpassen van het
onderwijs aan de nieuwe behoeften;
b. het voeren van een bedrijfstakgewijze en regionale structuurpolitiek, waarbij arbeidskrachten en kapitaalgoederen daar worden
aangewend waar zij de grootste bijdrage leveren tot het nationale
produkt. Deze bedrijfstaksgewijze en regionale structuurpolitiek
moet gevoerd worden op basis van meerjarenplannen, opgesteld
in nauw en regelmatig overleg met werknemers- en werkgeversorganisaties. Sanering van te kleine bedrijven moet worden
gestimuleerd;
C. een krachtige stimulering van de particuliere besparingen o.a.
door spaarregelingen (w.o. spaarloon en popularisering van het
effectenbezit). Het is zinloos wanneer de regering een dergelijk
beleid voert zonder te zeifder tijd al het mogelijke te doen om de
inflatie te bestrijden. (9.68).

9.13. In het kader van het economisch groeibeleid moeten fiscale en
maatschappelijke maatregelen genomen worden, zodat ook een vrouw
met gezinsverantwoordelijkheid, zo zij dit wenst, in het produktieproces
een plaats kan vinden. Gelijke arbeid voor mannen en vrouwen moet
gelijk beloond worden. (9.68).
Toelichting: Doordat het inkomen dat een gehuwde vrouw verdient
opgeteld wordt bij het inkomen van de man, wordt over dit inkomen
zoveel belasting geheven dat de aantrekkelijkheid om te werken voor de
vrouw niet groot is. Zowel de gehuwde als de ongehuwde vrouw hebben
recht op arbeid, evenzeer als de man. Voor vrouwen met gezinsverantwoordeljkheid die ingeschakeld willen worden in het maatschappelijke
en economische leven bestaat een reële behoefte aan speciale dienstverleningen teneinde het mogelijk te maken de verantwoordelijkheid tegenover haar gezin te combineren met die tegenover haar werk. Aan dit
aspect wordt van overheidswege nog weinig aandacht geschonken.
9.14. Door het voortdurende proces van economische groei kunnen bepaalde sociale categorieën buiten hun schuld bedreigd worden in hun
bestaan. De overheid dient in een dergelijke situatie, die van geval tot
geval beoordeeld wordt, die maatregelen te nemen die naar de normen
van sociale rechtvaardigheid gewenst zijn. (12.66).
9.15. Met erkenning van de wenselijkheid dat de loonpolitiek tot stand
komt in het overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, moet
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de overheid met alle daarvoor beschikbare instrumenten, met het oog
op de door haar te voeren conjunctuurpolitiek, de bevoegdheden bezitten
om in de loonvorming in te grijpen. Als complement hierop is een
prijsbeleid nodig om tot een doeltreffende inkomenspolitiek te komen.
Als algemene regel moet gelden dat vooraf de Sociaal Economische
Raad geraadpleegd wordt terwijl de Tweede Kamer vanzelfsprekend de
uiteindelijke controle heeft op de genomen maatregel. (12.66).
9.2.

Overheidsuitgaven (12.66)

9.21. D'66 acht het onjuist de hoogte van de overheidsuitgaven a
priori te fixeren op een bepaald percentage van het nationaal inkomen.
Zij acht het niet uitgesloten dat als gevolg van de grote uitdaging waarvoor onze samenleving in de toekomst gesteld wordt de overheidsuitgaven een hoger percentage van het nationaal inkomen in beslag zuilen
nemen. Immers, de urgentie van de te treffen voorzieningen, afgewogen
tegen de financiële offers, dient bij de politieke keuze beslissend te zijn.
De regering moet dan ook de moed opbrengen om de hiervoor noodzakelijke offers te vragen teneinde een inflatoire ontwikkeling te voorkomen die immers altijd ontaardt in verschijnselen als discriminatie van
de zgn. vergeten groepen, een onevenwichtige betalingsbalans en tenslotte
in een noodzakelijke bestedingsbeperking.
9.3.

Overheidsdeelneming

9.31. Het deelnemen in de exploitatie van de bodemschatten kan naast
de heffing van belastingen, royalties en oppervlakterechten een middel
zijn om de inkomsten van de overheid te vergroten. Het verdient aanbeveling, dat de regering met regeringen van nabij gelegen landen in
overleg treedt om te kunnen komen tot een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van de voorwaarden waaronder de exploitatie van de
bodemschatten client plaats te vinden, waaronder begrepen de mate van
overheidsdeelneming. Indien dit overleg niet op korte termijn kan
plaatsvinden dan zal de regering bij de beoordeling rekening moeten
houden met de praktijk van nabij gelegen landen. (12.66).
9.32. Overheidsdeelneming kan gewenst zijn om een of meer van de
volgende redenen:
a. regionaal structuurbeleid;
b. stimulering van nieuwe industrieën;
c. onrendabele produktie van algemeen belang;
d. sociale redenen.
Een dergelijke deelneming hoeft niet vanzelfsprekend een blijvend karakter te hebben. (9.68).
9.33. Indien de overheid uit een bedrijf treedt omdat de noodzaak van
overheidsdeelneming niet meer aanwezig is, dient de prijs hiervoor
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gelijk te zijn aan de economische waarde voor een particulier exploitant.
De beoordeling hiervan dient, opdat de baten voor de gemeenschap
optimaal zijn, aan objectieve deskundigen te worden opgedragen.
(12.66).
Toelichting: D'66 meent dat het een verouderd standpunt is een dogmatische uitspraak te moeten doen t.a.v. de wenselijkheid van overheidsdeelneming in het bedrijfsleven. Zij stelt daarentegen dat de regering
van geval tot geval moet beoordelen of en in welke mate overheidsdeelneming gewenst is. (9.68).
9.4.

Consumentenbeleid (12.66)

9.41. Consumentenorganisaties moeten altijd bij het overleg over vestigingsbesluiten betrokken worden.
9.42. Uit oogpunt van de belangen van alle consumenten (met name
de werkende vrouw) moet aan winkeliers worden toegestaan twee
avonden per week hun winkels open te hebben.
9.43. Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties moeten in de
S.E.R. worden opgenomen.
9.5. Fiscale politiek
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Met het fiscaal beleid streeft de regering een drieledig doel na:
a. de financiering van de overheidsuitgaven;
b. het dienen van de sociale rechtvaardigheid, met name de zwakke
groepen;
C. beheersing van de conjunctuur.
Bij een juiste hantering van dit instrument kan de economische groei
worden bevorderd. Om het proces van economische groei doeltreffend
te kunnen begeleiden is het van belang dat, meer dan tot nu toe
geschiedt, de persoonlijke inspanning en arbeidsprestatie wordt gestimuleerd. Deze persoonlijke inzet krijgt heden ten dage een deuk doordat
de sterke progressieschaal de lust tot extra inspanning niet bevordert.
Daarom wordt voorgesteld de progressieschaal van onze loon- en inkomstenbelasting te veranderen voor de lage en middengroepen. Het
veranderen van de progressie van onze loon- en inkomstenbelasting staat
geheel buiten de vraag of, gegeven een bepaalde progressieschaal, de
belastingen verhoogd of verlaagd moeten worden. (12.66).
9.51. Over de gehele lijn, doch in het bijzonder voor de middengroepen,
dient de progressie in het tarief der inkomstenbelasting minder steil
te verlopen, doch het maximaal percentage dient verder door te lopen
dan thans. Dit betekent, dat de zeer hoge inkomens zwaarder worden
belast.
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Ten aanzien van het salaris en het tantième dient er in de vennootschapsbelasting een grens te worden gesteld waarboven deze niet als
bedrijfskosten worden beschouwd. (12.66).

de ziekenfondsverzekering in
omgezet. Een eigen risico in e
rekening houdend met inkome

9.52. D'66 staat voor invoering van een progressie in het tarief van de
vermogensbelasting oplopend tot een percentage van 1,2 %. Hierbij
zal een belastingvrije voet van f 80.000,— gelden om het ontstaan van
kleine vermogens te stimuleren. Er zal geen kinderaftrek mogelijk zijn.
(9.68).

9.72. De gemeenten dienen
schriften ingevolge de Algen
willekeur te voorkomen. (12.6

9.53. D'66 is voorstander van een aanzienlijke verhoging van het suecessie- en schenkingsrecht, ook bij vererving aan meerderjarige kinderen,
Hierbij dient met handhaving van de bestaande vrijstelling ten behoeve
een algemene vrijstelling van verkrijging tot
van de echtgenoot
ten aanzien van het successierecht en tot
f110.000,— per verkrijger
2.500,—
per
verkrijger
per
jaar
ten aanzien van het schenkingsrecht en
f
een bijzondere vrijstelling t.a.v. niet valide meerderjarige kinderen in
acht genomen te worden. (9.68).
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van hun huwelijk recht op dit

-

-

-

9.54. In Nederland ligt, in tegenstelling tot andere EEG-landen het
accent op de directe belastingen en niet op de indirecte. Bij de harmonisering van de belastingstelsels binnen de EEG zal een accentverschuiving
ten gunste van de indirecte belastingen waarschijnlijk zijn. D'66 meent
dat de regering bij de onderhandelingen hierover het standpunt moet
innemen dat deze accentverschuiving zo gering mogelijk moet zijn.
(12.66).

9.74. De kinderbijslagregelin
eerste kind, zonder onderscheic

9.75. Een grondige structurel
doel één centraal uitvoeringsol
centraal inningsorgaan is nood
te worden doorgevoerd met hc
de sociale zekerheid. (12.66).

9.76. Personen in dienst van
algemene verplichte sociale yes
behoud van verkregen rechten:

9.6. Uitvoering van fiscale wetten (12.66)

9.8. Democratisering bedrijfsleve

9.61. De regering moet op korte termijn streven naar een technische
en administratieve vereenvoudiging van de structuur van ons huidige
belastingstelsel,

Ook in het bedrijfsleven w0r
verantwoordingsplicht van deg
tegenover degenen die aan de
noodzakelijk geacht. In het
produktie betekent dit een ver
leiding jegens de werknemers
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mische rechtsorde. Met krachi
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9.62. De belastingvlucht kan tegengegaan worden door hetzij invoering
van het nationaliteitenbeginsel, hetzij door uitbreiding van het woonplaatsbegrip.
9.63. Door de voortdurende inflatie stijgt het nominale inkomen waardoor ieder automatisch in een hogere belastinggroep komt. Door
periodieke belastingcorrectie moet hieraan tegemoet worden gekomen.
9.7.

Sociale politiek

De sociale politiek dient gericht te blijven op het verschaffen van basisvoorzieningen. (12.66).
9.71. De algemene verzekering tegen bijzondere ziektekosten dient met
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ième dient er in de vennootteld waarboven deze niet als

de ziekenfondsverzekering in een algemene volksverzekering te worden
omgezet. Een eigen risico in enigerlei vorm dient te worden ingevoerd,
rekening houdend met inkomen en gezinsgrootte. (9.68).
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gelden om het ontstaan van
en kinderaftrek mogelijk zijn.

9.72. De gemeenten dienen te worden verplicht de uitvoeringsvoorschriften ingevolge de Algemene Bijstandswet te publiceren teneinde
willekeur te voorkomen. (12.66).

-
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9.73. Voor elke werknemer, man of vrouw, dient het verkrijgen van
een minimuminkomen in te gaan op de leeftijd van 21 jaar en niet zoals
thans op 23 jaar. Gehuwden beneden deze leeftijd krijgen met ingang
van hun huwelijk recht op dit minimuminkomen. (12.66).
9.74. De kinderbijsiagregeling moet zonder progressie gelden vanaf het
eerste kind, zonder onderscheid naar beroepsgroep. (12.66).
9.75. Een grondige structurele en administratieve stroomlijning met als
doel één centraal uitvoeringsorgaan, één centraal controleorgaan en één
centraal inningsorgaan is noodzakelijk. Tevens dient een vereenvoudiging
te worden doorgevoerd met het doel te komen tot één algemene wet op
de sociale zekerheid. (12.66).
9.76. Personen in dienst van publiekrechtelijke lichamen dienen in de
algemene verplichte sociale verzekeringen te worden ondergebracht (met
behoud van verkregen rechten). (12.66).

9.8. Democratisering bedrijfsl even (6.69) (4.70)

i streven naar een technische
de structuur van ons huidige

Ook in het bedrijfsleven wordt een democratisering inhoudende een
verantwoordingsplicht van degenen bij wie de macht of het gezag berust
tegenover degenen die aan deze macht of dit gezag zijn onderworpen
noodzakelijk geacht. In het stelsel van private ondernemingsgewijze
produktie betekent dit een verantwoordingsplicht van de ondernemingsleiding jegens de werknemers enerzijds, de aandeelhouders anderzijds.
Er is in ons land een rechtsorde van het sociaal-economische leven nodig.
Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate gekenmerkt door internationale vervlechtingen. Indien Nederlandse ondernemingen toebehoren aan buitenlandse moedermaatschappijen worden de belangrijkste
beslissingen veelal door de buitenlandse moedermaatschappijen genomen.
Omgekeerd is Nederland de zetel van verscheidene internationaal
opererende ondernemingen. Tegenover deze internationalisatie van het
bedrijfsleven ontbreekt een internationale, politieke en sociaal-economische rechtsorde. Met kracht moet daarom ook naar een dergelijke op
democratische basis stoelende internationale rechtsorde worden gestreefd.
-

-
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9.81. Personeelsraad (4.70)
a. De partij wil de ondernemingsraad vervangen door een personeelsraad, uitsluitend bestaande uit gekozen personeelsleden; het voorzitterschap van de raad berust bij één hunner.
b. Ondernemingen met meer dan honderd man personeel zijn verplicht
een personeelsraad te hebben. In kleinere bedrijven kan een, door
het personeel aangewezen vertrouwensman, dan wel een door de wet
aangewezen vertrouwensinstantie, zulks ter keuze van het personeel,
in de rechten van de personeelsraad treden.
C. De verkiezingen voor de personeelsraad dienen aan de hand van
zgn. „vrije lijsten" plaats te vinden, d.w.z. dat voorrechten bij de
kandidaatstelling moeten worden afgeschaft. Voor de kiesgerechtigheid en de verkiesbaarheid dienen geen leeftijdsgrenzen te gelden.
Kiesgerechtigd en verkiesbaar is iedere werknemer.
d. Ter vervulling van haar taak dienen aan de personeelsraad de volgende bevoegdheden te worden toegekend:
de bevoegdheid om, zolang het bestuur der onderneming wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of de
raad van commissarissen, deze benoeming te bekrachtigen;
de bevoegdheid om van de ondernemingsleiding een opening van
zaken te verlangen welke benodigd is om tot een verantwoord oordeel
te komen over het ondernemingsbeleid;
de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met de onderbv. de uitgangspunten
nemingsleiding inzake sociale regelingen
van het personeelsbeleid, omscholings- en afvloeiingsregelingen
voorzover deze niet in de wet, collectieve arbeidsovereenkomst, e.d.
geregeld zijn;
de bevoegheid aan de ondernemingsleiding voorstellen te doen betreffende de richtlijnen van het ondernemingsbeleid;
de bevoegdheid vertegenwoordigers van vakorganisaties of andere
adviseurs te raadplegen en deze aan de vergadering van de raad te
laten deelnemen;
de bevoegdheid om alleen of tezamen met andere personeelsraden
fondsen te beheren, in het bijzonder met betrekking tot collectieve
besparingen en winstdelingsregelingen voor d;personeelsleden; en
de bevoegdheid tot het uitroepen van een wettige staking.
Bedrijfssluitingen, fusies, ingrijpende wijzigingen in de bedrjfsorganisaties en verplaatsingen behoeven de instemming van de personeelsraad. Bij weigering van deze instemming behoort voor de ondernemer de mogelijkheid te bestaan om in beroep te gaan.
De partij is voorts van mening dat aan de personeelsraad het enquêterecht moet worden toegekend.
C. Naast de mogelijkheid tot instelling van een centrale personeelsraad
voor een groep bijeenbehorende ondernemingen, dient ook de
mogelijkheid te bestaan tot instelling van personeelsvertegenwoordigingen per bedrijfsonderdeel of bedrijfsafdeling. Deze vertegenwoordigingen treden in rechten via de personeelsraad.
-

-

-

-

-

-
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9.82. Commissarissen (6.69)
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Aanbeveling verdient het overleg met de directie te doen plaatsvinden door een delegatie met last en ruggespraak uit de
personeelsraad. Omdat daarmee de kans wordt vergroot dat de
ondernemingsleiding niet zal weten welke opvattingen en voorstellen
van welke personeelsraadsleden afkomstig zijn, kan dit een bijdrage
betekenen tot de onschendbaarheid van het personeelsraadslid.
Vergaderingen van de personeelsraad met de directie zijn, voor zover
de te behandelen zaken dit toelaten, toegankelijk voor het personeel.

9.82.

Commissarissen (6.69)

In de wettelijke bepalingen ten aanzien van de commissarissen moet
worden vastgelegd:
a. dat tot de taak van de commissarissen behoort het geven van
adviezen aan de bestuurders en het uitoefenen van controle op een
aantal nader aan te geven zaken;
b. op welke wijze de verantwoordingsplicht van de commissarissen ten
aanzien van het personeel en de aandeelhouders geregeld behoort
te zijn;
c. dat de commissarissen niet reeds volgens een arbeidsovereenkomst
mogen werken bij de betreffende N.V.;
d. dat de beloning van de commissarissen door de algemene vergadering
van aandeelhouders wordt vastgesteld in de vorm van een vaste
vergoeding per jaar;
e. dat indien de commissarissen worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders de personeelsraad deze benoemingen
dient te bekrachtigen.
De volgens de wet bestaande mogelijkheid om 1/3 deel van de raad van
commissarissen door niet-aandeelhouders te laten kiezen of benoemen
moet op korte termijn zo worden verruimd dat de helft van dit college
kan worden gekozen of benoemd door het personeel of de personeelsvertegenwoordiging.
Op het Congres in Rotterdam (4.70) werden in de sectievergadering de
volgende amendementen met een grote meerderheid naar de plenaire
vergadering veezen. Wegens tijdsgebrek is plenaire behandeling uitgebleven. Het tweede amendement vormt een onderdeel van een voorgestelde wijziging van de preambule dat door de séctievergadering voor
behandeling onder het onderwerp ,,commissarissen" werd gebracht.
Amendement

1

Een wettelijke regeling ten aanzien van de commissarissen dient om.
het volgende in te houden:
a. een effectieve verantwoordingsplicht van commissarissen, zowel collectief als individueel, tegenover aandeelhouders en werknemers; dit
geldt temeer wanneer alle ingrijpende besluiten het ondernemingsbeleid betreffende, slechts met toestemming van de raad van commis81

sarissen genomen kunnen worden en de raad tevens de bevoegheid
krijgt, de bestuurders van de onderneming te benomen en te on tslaan;
b. gelijke invloed van werknemers en aandeelhouders op de benoeming
en het onslag van commissarissen;
C. een gelijke taakstelling voor alle commissarissen die gelegen dient
te zijn in het geheel van de belangen van de onderneming; elke
commissarisbenoeming dient een gezamenlijke aangelegenheid te zijn
van aandeelhouders en werknemers via hun organen; een afzonderlijke representatie van het aandeelhoudersbelang en het werknemersbelang dient te worden afgewezen;
d. personen in dienst van de onderneming of van een hiermede verbonden onderneming mogen niet tot commissaris worden benoemd,
evenmin bestuurders van werknemersorganisaties betrokken bij de
vaststelling van arbeidsvoorwaarden van personen in dienst van de
onderneming;
e. commissarissen mogen geen aandelen in de betreffende onderneming
bezitten noch op een andere wijze financiële bindingen met de betreffende onderneming hebben.
Toelichting: De partij wijst iedere regeling inzake de raad van commissarissen af die een versterking van de positie van de raad in het ondernemingsbeleid, ten koste van de bestuurders van de onderneming, beoogt, zonder dat in een effectieve verantwoordingsplicht van de raad
tegenover aandeelhouders en werknemers is voorzien. Om die reden zou
de totstandkoming van een wettelijke regeling overeenkomstig het
SER-advies ,,Commissarissen" van 19 september 1969 voor de democratisering van de onderneming een ernstige stap terug betekent.
Een regeling als in dit advies beoogd, waarbij het bestuur van de onderneming in een afhankelijke positie wordt geplaatst ten opzicht van een
orgaan dat in de dagelijkse gang van zaken van het ondernemingsgebeuren niet is betrokken, houdt bovendien het risico in dat de eenheid
van leiding, vereist voor een slagvaardig ondernemingsbeleid, wordt
verzwakt.
Op grond van het voorgaande acht de partij het gewenst dat de noodzaak van een raad van commissarissen, anders dan als een college van
advies, aan de orde wordt gesteld als een vraagstuk dat een nadere bestudering behoeft.
Amendement 2
Bovenstaande beginselen zouden als volgt kunnen worden uitgewerkt.
De commissarissen dienen voor de helft benoemd te worden door de
Vergadering van Aandeelhouders en voor de helft door de Personeelsraad. De Vergadering van Aandeelhouders en de Personeelsraad moeten
e& het veto-recht heben t.a.v. de door de ander ter benoeming of ontslag
voorgedragen commissarissen, tenzij de voordracht berust op een unaniem besluit.

De directie wordt benoemd
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9.9.
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de raad tevens de bevoegheid
ing te benomen en te ontslaan;
ideelhouders op de benoeming

amissarissen die gelegen dient
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nenlijke aangelegenheid te zijn
La hun organen; een afzonderlersbelang en het werknemers-

ing of van een hiermede vercommissaris worden benoemd,
sorganisaties betrokken bij de
ran personen in dienst van de

in de betreffende onderneming
aanciële bindingen met de beg inzake de raad van commis-

itievan de raad in het onderders van de onderneming, betwoordingsplicht van de raad
is voorzien. Om die reden zou
regeling overeenkomstig het
tember 1969 voor de democrastap terug betekent.
rrbij het bestuur van de ondergeplaatst ten opzicht van een
ctken van het ondernemingsgern het risico in dat de eenheid
ig ondernemingsbeleid, wordt

?artij het gewenst dat de noodcinders dan als een college van
i vraagstuk dat een nadere be-

gt kunnen worden uitgewerkt.
benoemd te worden door de
Dr de helft door de Personeelsrs en de Personeelsraad moeten
ander ter benoeming of ontslag
voordracht berust op een una-

De directie wordt benoemd en ontslagen door de commissarissen met
meerderheid van stemmen. Zowel de Aandeelhoudersvergadering als de
Personeelsraad hebben daarnaast elk afzonderlijk het recht om bij
unaniem besluit de Directie te ontslaan.
9.9. Ondernemingsrecht (9.68)

Internationaal wordt getracht tot een harmonisatie van nationale rechtsregels inzake vennootschappen te komen. De herziening van het ondernemingsrecht in Nederland dient hierop te worden afgestemd.
9.91. De plicht tot publikatie van jaarstukken dient te worden uitgebreid tot de grotere besloten vennootschappen. De jaarresultaten dienen binnen drie maanden na afloop van het boekjaar in de vorm van
voorlopige cijfers te Worden bekend gemaakt. Voor de publikatie van de
eigenlijke jaarstukken kan dan een termijn van ten hoogste zes maanden
gelden.
Toelichting: Het gaat bij de openheid van de onderneming niet alleen
om de financiële toestand en resultaten, en om de relaties tussen onderneming en eigenaren zoals dit in aandelenbezit tot uiting komt, doch ook
om het inzicht geven in een bepaalde belangensfeer en machtspositie
welke met de verslaggevende onderneming verbonden zouden kunnen
zijn. Men denke aan de beheersing van een onderneming door middel
van prioriteitsaandelen en oligarchische clausules. Het verdient aanbeveling te overwegen of de voorschriften omtrent verplichte publikatie van
machtsposities met het oog hierop kunnen worden uitgebreid.
Als kan worden aangetoond dat de publikatieplicht, ook internationaal,
een belangrijk concurrentienadeel inhoudt, geldt de verplichting de
jaarstukken aan de personeelsvertegenwoordiging te overleggen.
9.92. Bepleit wordt het instellen van een Vennootschapskamer, die
belast wordt met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften betreffende de jaarverslaggeving en met de uitvoering van
enquêtes naar het in ondernemingen gevoerde beleid.
Toelichting: Aan een administratief orgaan als de Vennootschapskamer
wordt de voorkeur gegeven boven een rechterlijk college als Ondernemingskamer.
9.93. Aan iedere natuurlijke of rechtspersoon komt in het beginsel het
recht toe om de Vennootschapskamer te verzoeken een enquête in te
stellen naar het financiële en sociale beleid van een onderneming. Na
het bestuur, de raad van commissarissen en de personeelsvertegenwoordiging van de betrokken onderneming te hebben gehoord, beslist de Vennootschapskamer
die overigens ook ambtshalve een onderzoek kan
instellen terzake van het al dan niet uitvoeren van de enquête.
-

-
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Toelichting: Het enquêterecht dient te gelden ten aanzien van alle
ondernemingen die in zodanige rechtsvorm worden gedreven, dat de
bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de
onderneming, en voorts voor ondernemingen waarin deze aansprakelijkheid wel bestaat, maar het aantal werknemers een bepaalde grens overschrijdt.
9.94. Er dient een wettelijke regeling te komen welke zich keert tegen
het gebruik van voorwetenschap door het bestuur en de commissarissen
van een open naamloze vennootschap.
9.95. Bepalingen ter regeling van de certificering van aandelen zijn
gewenst. Certificaathouders moeten worden toegelaten tot de algemene
op gelijke voet met de
vergadering van aandeelhouders en moeten
de bevoegdheid hebben een dergelijke vergadering
aandeelhouders
bijeen te roepen.

10. LANDBOUW
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meer worden geconfronteerd n
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-

-

9.96. Een wettelijke regeling dient het aantal commissariaten dat door
één persoon kan worden vervuld te beperken en de spreiding ervan te
bevorderen.

10.1. Markt- en prijsbeleid (12.6

10.11. De concurrentiepositi
mag door de werking van he
nadelig worden beïnvloed. Voc
van de EEG een ongecoördin
concurrentie-voorwaarden van
markt ongunstig beïnvloedt.

10.12. Teneinde de consum
voordelen van een rationele pi
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landen.
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10. LANDBOUW

De Nederlandse Land- en Tuinbouw zullen in de komende jaren steeds
meer worden geconfronteerd met de gevolgen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid van de EEG.
Aanpassingen aan de snel wijzigende omstandigheden zullen soepel en op
verantwoorde wijze mogelijk moeten worden gemaakt. In deze situatie
dient als uitgangspunt voor het overheidsbeleid, dat de in land- en tuinbouw rationeel aangewende arbeid een beloning verdient, die het de
agrarische bevolking mogelijk maakt deel te hebben aan de algemene
welvaart. Overheid en georganiseerd bedrijfsleven hebben op dit terrein
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. (12.66).

-

antal commissariaten dat door
rken en de spreiding ervan te

10.1. Markt- en prjsbÔleid (12.66)

10.11. De concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw
mag door de werking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet
nadelig worden beïnvloed. Voorkomen moet worden dat de zes lid-staten
van de EEG een ongecoördineerd subsidiebeleid blijven voeren, dat de
concurrentie-voorwaarden van Nederlandse produkten op de Europese
markt ongunstig beïnvloedt.
10.12. Teneinde de consument mede deel te doen hebben aan de
voordelen van een rationele produktie dienen afzet en distributiekanalen
te worden vereenvoudigd.
Toelichting: In het raam van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in
de EEG zal worden gestreefd naar een zodanige prijsvorming, dat de
vakbekwame producent op het goed geleide, efficiënte bedrijf zich van
een redelijk inkomen kan verzekeren enerzijds, anderzijds zal bij de prijsvorming ook rekening worden gehouden met de wens de Europese
Gemeenschap open te houden voor het handelsverkeer met andere
landen.
Het nagestreefde redelijke inkomen kan ook worden bereikt door de afzet
van landbouwprodukten zodanig te bundelen dat de onderhandelingspositie van de producenten wordt verbeterd en daar waar nodig, het
aantal schakels tussen producent en consument te verkleinen. Dit kan tot
gevolg hebben dat bij gelijkblijvende consumptieprijzen het prijspeil voor
de producenten in sommige gevallen niet onaanzienlijk zal kunnen stijgen.
De producenten zullen zich tevens bewust moeten richten op de eisen die
de afnemers aan de kwaliteit van het produkt stellen.
Zelfwerkzaamheid van de producenten in samenwerking met handel en
verwerkende industrieën moet worden gestimuleerd en zonodig met
wettelijke maatregelen worden vergemakkelijkt.
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10.2. Planning en structuur

10.21. Bij het ontwerpen van streek- en bestemmingsplannen moet het
agrarisch bedrijfsleven meer worden betrokken. (12.66).

10.24. Om een zelfstandig
landbouw te kunnen handha
getroffen die de bedrijfsovernai
10.3. Diversen (12.66)

Toelichting: De grond is voor het merendeel der agrariërs het belangrijkste produktiemiddel. De wijze waarop de medewerking van het
agrarische bedrijfsleven nu is geregeld, is per provincie verschillend. Het
is noodzakelijk dat in deze materie, die voor de landbouw bijzonder
belangrijk is, het bedrijfsleven voldoende wordt betrokken.

10.31. Vormen van samenwe
bedrijfsverzorging moeten wor
evenveel vrije tijd kunnen be:
Nederland.

10.22. Ruilverkavelingen dienen te worden bevorderd. (12.66)

10.32. De stemmingsprocedu
gedemocratiseerd.

Toelichting: De overheid dient het ruilverkavelingsprogramma te vergroten, omdat ruilverkavelingen het voornaamste middel zijn om tot een
moderne en doelmatige bedrijfsvoering te komen.
Het bereiken van een zo hoog mogelijk rendement dient daarbij voorop
te staan. Het perfectionisme, dat de ruilverkavelingen thans vaak kenmerkte dient te worden bestreden.

Toelichting: De huidige prakt
niet uitvoeren van een ruilver
geacht worden vóór te hebben
ruilverkaveling in eerste inste
moeten zij zich over het al of
normale democratische wijze

10.23. De overheid dient de structuurverbetering in de landbouw te
bevorderen en de economische en sociale consequenties te aanvaarden.
(12.66).

10.33. In het kader van de d
bestuursleden van het Landlo
worden gekozen.

Toelichting: In de Europese Gemeenschap zal de landbouw een steeds
kleinere plaats gaan innemen.
Bepaalde prognoses geven aan dat in 1970 2 miljoen mensen minder in
de landbouw werkzaam zullen zijn dan nu. Om dit afvloeiingsproces
maatschappelijk verantwoord te doen verlopen moet het Ontwikkelingsen Saneringsfonds over de nodige middelen beschikken.
Ook het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds zal aan een soepel verloop van dit proces moeten medewerken.
Om- en herscholingsfaciliteiten zullen, waar nodig, moeten worden
uitgebreid.
Dit beleid, gericht op de aanpassing van de agrarische sector aan de
veranderde omstandigheden kan slechts slagen, wanneer daarnaast actief
(regionaal) industrialisatiebeleid wordt gevoerd voor de noodzakelijke
opvang van de daarvoor in aanmerking komende afvloeiende agrariërs.
Op deze wijze kan de landbouw bijdragen aan de economische groei van
Nederland:
enerzijds door op goedgeleide, aangepaste bedrijven een produktie te
voeren die afgestemd is op de behoeften en kwaliteitseisen van de
consument;
anderzijds doordat zij die geen plaats meer vinden in land- en tuinbouw, bijdragen aan het vergroten van de industriële produktie.
(9.68).

Toelichting: Het bestuur van
woordigers van het georganise
Niet-georganiseerden hebben,
bij het samenstellen van het b
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-
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10.34. De lasten voor ontslu
ming tegen wateroverlast moe
worden gediend of wanneer
algemene middelen worden
standhouden van de zeedijker
behoort tot de taak van de 0v

bestemmingsplannen moet het
kken. (12.66).

10.24. Om een zelfstandige ondernemingsgewijze produktie in de
landbouw te kunnen handhaven, zullen maatregelen moeten worden
getroffen die de bedrijfsovername bij generatiewisseling vergemakkelijken.
10.3.

Diversen (12.66)

ideel der agrariërs het belangop de medewerking van het
per provincie verschillend. Het
voor de landbouw bijzonder
wordt betrokken.

10.31. Vormen van samenwerking en oprichting van verenigingen voor
bedrijfsverzorging moeten worden gestimuleerd, opdat de agrariërs over
evenveel Vrije tijd kunnen beschikken als andere bevolkingsgroepen in
Nederland.

Jen bevorderd. (12.66).

10.32. De stemmingsprocedure in een ruilverkaveling moet worden
gedemocratiseerd.

,erkavelingsprogramma te ver2aamste middel zijn om tot een
komen.
endement dient daarbij voorop
verkavelingen thans vaak ken.

Toelichting: De huidige praktijk is, dat bij de stemming over het al of
niet uitvoeren van een ruilverkaveling degenen die 'niet hebben gestemd,
geacht worden vóór te hebben gestemd. Aangezien de voordelen van de
ruilverkaveling in eerste instantie aan de belanghebbenden toevallen,
moeten zij zich over het al of niet houden van een ruilverkaveling op
normale democratische wijze uit kunnen spreken.

rerhetering in de landbouw te
consequenties te aanvaarden,

10.33. In het kader van de democratisering van de P.B.O.'s behoren de
bestuursleden van het Landbouwschap door de heffingsplichtigen te
worden gekozen.

ap zal de landbouw een steeds

2 miljoen mensen minder in
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waar nodig, moeten worden
n de agrarische sector aan de
wanneer daarnaast actief
gevoerd voor de noodzakelijke
komende afvloeiende agrariërs.
i aan de economische groei van

Toelichting: Het bestuur van het Landbouwschap bestaat uit vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven.
Niet-georganiseerden hebben, ofschoon ook heffingsplichtig, geen stem
bij het samenstellen van het bestuur.
10.34. De lasten voor ontsluiting door wegenaanleg, en voor bescherming tegen wateroverlast moeten, voorzover er algemene belangen mee
worden gediend of wanneer deze er door worden beveiligd, uit de
algemene middelen worden betaald. Met name de aanleg en het instandhouden van de zeedijken en van de dijken van de grote rivieren
behoort tot de taak van de overheid.

r agen,

aste bedrijven een produktie te
ef ten en kwaliteitseisen van de
meer vinden in land- en tuinvan de industriële produktie.
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11. VERKEER EN VERVOER (12.69)

11.1. Personenverkeer

Een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking leeft in een
stedelijke omgeving. Dit maakt het noodzakelijk dat de ontwikkeling
van de verkeers- en vervoersvoorzieningen in en om de steden minstens
gelijke tred houdt met die daar buiten. Thans is dat niet het geval,
zodat prioriteit moet worden toegekend aan het inhalen van de achterstand, in het bijzonder in de grote agglomeraties.
Ondanks de grote waarde, die de auto zowel in het zakelijke als in het
sociale en recreatieve vlak heeft, moet men zich bewust zijn van de
nadelen van een toenemend autogebruik voor de gemeenschap. Bij het
afwegen van de in aanmerking komende belangen zullen beperkingen
van dit gebruik op de duur onvermijdelijk zijn. Het tekort dat dan
ontstaat, moet worden opgevangen met openbaar vervoer van hoge
kwaliteit.
11.11. Het niveau en de aard van de verkeers- en vervoersvoorzieningen
dient niet afhankelijk te worden gesteld van de gebruikers alléén, maar
tevens van regionale belangen (stimuleringsgebieden) enerzijds en van
structuur en bebouwing van stedelijke gebieden anderzijds.
11.12. Met inachtneming van het bovenstaande dient de vaststelling
van prioriteiten en tracé's van geplande weg- en spoorwegverbindingen
alsmede vaarwateren niet langer door ambtelijke instanties te geschieden,
maar door het parlement c.q. de provinciale staten.
11.13. Meer coördinatie tussen rijk, provincie en gemeenten bij de
voorbereiding en een betere planning bij de aanleg van wegen is noodzakelijk, vooral om te komen tot meer continuïteit in het tot stand
brengen van op elkaar aansluitende wegtrajecten. Daartoe is mede een
beperking van het aantal opdrachtgevers voor aanleg en onderhoud van
wegen noodzakelijk.
11.14. In en om de stedelijke agglomeraties maakt de verkeersproblematiek een aantal elkaar aanvullende maatregelen noodzakelijk.
a. In verband met de relatief geringe wegruimte, die het openbaar
vervoer nodig heeft, moet aan voorzieningen ten behoeve van dit
vervoer prioriteit worden toegekend. In de grote agglomeraties betekent dit de aanleg van geheel van het overige verkeer gescheiden
railstelsels.
b. De verkeersstoppingen, die het funktioneren en de leefbaarheid van
de steden ernstig aantasten, moeten worden bestreden door verkeersregulerende maatregelen en, als een goed openbaar vervoer aanwezig
is, door heffingenstelsels. Deze heffingenstelsels moeten méér dan
-
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in het huidige systeem mogelijk is een rechtstreeks verband leggen
tussen het individuele gebruik van verkeersvoorzieningen en de
betaling door de verkeersdeelnemers. Hierbij dient in beginsel, voorzover technisch mogelijk en economisch verantwoord is, rekening te
worden gehouden met kostenverschillen van individuele verplaatsingen naar plaats en tijd.
c. Voor het autoverkeer moeten, in samenwerking tussen plaatselijke
overheid en particulieren, parkeergelegenheden worden gesticht.
d. Tussen stads- en streekvervoerbedrijven moet
rekening houdend
met de plaatselijke situatie
een nauwe vorm van samenwerking
tot stand worden gebracht, met name op het gebied van de structuur
van het lijnennet en het tariefbeleid.
-
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11.15. Geleidelijk en in samenhang met het gestelde onder 11.14b.
dient de fiscale behandeling van verkeer en vervoer te worden veranderd.
De heffingen moeten in grotere mate dan thans het geval is aan het
gebruik van verkeers- en vervoersvoorzieningen worden gerelateerd,
waarbij de opbrengsten worden aangewend ter financiering van de
overheidsuitgaven op het gebied van verkeer en openbaar vervoer, een
en ander met inachtneming van onder 11.11 genoemde voorwaarden.
Er dient tegen gewaakt te worden, dat de overheid het wegverkeer al te
gemakkelijk als ,,melkkoe" ten behoeve van de algemene middelen
beschouwt.
11.2.

Goederenvervoer

ovincie en gemeenten bij de
Ie aanleg van wegen is noodcontinuiteit in het tot stand
ajecten. Daartoe is mede een
roor aanleg en onderhoud van

Uitgangspunt behoort te zijn, dat het goederenvervoer een zelfstandige
en volwaardige economische aktiviteit is, die binnen het algemene
handelspolitieke beleid in beginsel niet dienstbaar mag worden gemaakt
aan andere belangen.
Bij het goederenvervoer dient het rentabiliteitsbeginsel
ook t.a.v. de
spoorwegen onverkort te worden gehandhaafd. Door toepassing van
een efficiënte capaciteitsbeheersing voor alle drie vervoerstakken op basis
van een reële vervoersbehoefte (per tak), dient de huidige overcapaciteit
te worden ingepast. Hierbij dient tevens de capaciteit van het z.g. eigen
vervoer te worden betrokken.

ties maakt de verkeersprobletregelen noodzakelijk.
wegruimte, die het openbaar
Leningen ten behoeve van dit
En de grote agglomeraties beet overige verkeer gescheiden

11.21. Overheidsinvesteringen ten behoeve van de havens moeten
worden getoetst op hun maatschappelijk nut en rentabiliteit. Daartoe
dient een centraal beleid te worden gevoerd. In Europees verband behoort coördinatie op dit gebied te komen.

)neren en de leefbaarheid van
)rden bestreden door verkeersed openbaar vervoer aanwezig
enstelsels moeten méér dan

-

-

11.22. In geval van beperkingen op het wegverkeer dient de overheid
te overwegen of deze ook voor het goederenvervoer over de weg moeten
gelden. Eventuele maatregelen moeten in nauw overleg met de organisaties van beroepsvervoerders getroffen worden.

-
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11.23. Voor het vervoeren van licht ontvlambare en andere gevaarlijke
stoffen, zowel over de weg als te water, en voor de overslag daarvan,
moeten meer stringente voorschriften komen.
Overslag van brandbare en gevaarlijke stoffen, alsmede het afmeren
van schepen en het parkeren van voertuigen met een dergelijke lading,
dient waar mogelijk, op een veilige plaats ver van de woongebieden te
geschieden.

niet langer buiten de parlem
ze in de verkeerswet, die in

11.35. De eisen van de gees
besturen van motorrijtuigen
gesteld en openbaar te zijn.

11.24. Op door zee- en binnenschepen druk bevaren wateren dient op
knelpunten een beperkte verkeersregeling voor de scheepvaart te worden
ingesteld,

Toelichting: De normen, die i
Bureau voor de afgifte van
stichting, waarin om. de ver
gegroeid en nimmer gepublic

Toelichting: De intensiviteit van het scheepvaartverkeer, de aanwezigheid van supertankers en schepen met zeer gevaarlijke lading maakt
verkeersregeling noodzakelijk, wil men de kans op calamiteiten beperken.
Een dergelijke regeling dient de scheepvaart zo weinig mogelijk te
hinderen en moet er op gericht zijn, een vlotte doorstroming van het
scheepvaartverkeer te bevorderen,
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11.3.

Verkeersveiligheid

11.31. Verbetering van de rijopleiding is noodzakelijk.
a. Artikel 208 van de grondwet (vrijheid van onderwijs) dient daartoe
zo te worden gewijzigd, dat alleen zij rijles mogen geven, die voldoen
aan wettelijk te stellen eisen. Tot nu toe kan de overheid slechts
t.a.v. het lager en middelbaar onderwijs eisen stellen voor wat betreft
de vakbekwaamheid e.d. van de leerkracht,
b. Voor beroepschauffeurs op groot materieel moet er een vakopleiding
komen, gericht op het rijden met opleggercombinaties en trucks met
aanhanger, ook in het internationale verkeer.
11.32. In afwachting van een grondwetswijziging (als bedoeld in
11.31a) moet het rijden onder toezicht op korte termijn nader worden
geregeld. D'66 heeft daarover een initiatief wetsontwerp bij de Tweede
Kamer ingediend.
11.33. Er dient meer aandacht te worden besteed aan het aanleren van
veilig verkeersgedrag:
a. de specifieke mogelijkheden, die de televisie daartoe biedt, behoren
intensiever te worden benut;
b. het verkeersonderwijs moet in het leerprogramma van het voortgezet
onderwijs worden opgenomen (aanvulling mammoetwet).
11.34. De verkeersregels zijn thans vrijwel geheel neergelegd in een
Koninklijk Besluit, hetgeen betekent dat ze vrijwel geheel buiten het
parlement om tot stand komen en worden gewijzigd. Het belang, dat
deze voorschriften hebben voor de gehele bevolking, lijkt ons reden ze
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niet langer buiten de parlementaire controle te houden. Daarom moeten
ze in de verkeerswet, die in voorbereiding is, worden opgenomen.
11.35. De eisen van de geestelijke en lichamelijke geschiktheid tot het
besturen van motorrijtuigen behoren door de overheid te worden vastgesteld en openbaar te zijn.
Toelichting: De normen, die nu worden gehanteerd, zijn bij het Centraal
Bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen (een particuliere
stichting, waarin o.m. de verkeersbonden samenwerken) in de praktijk
gegroeid en nimmer gepubliceerd.
11.36. De controle op de naleving van de verkeersvoorschriften dient
geïntensiveerd te worden en beter gericht, met name vanwege de preventieve werking die ervan uitgaat. Bij die controle dient niet alleen te
worden gelet op de bepalingen, die de veiligheid op de weg betreffen,
maar ook op die, welke zijn gericht op de doorstroming van het verkeer.
11.37. Vastlegging van betrouwbare ongevaisgegevens is van vitaal
belang voor het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verkeersveiligheid en voor de opsporing van ,,zwarte plekken" in het
wegennet. Alleen al hierom behoort de politie bij aanrijdingen zoveel
mogelijk proces-verbaal op te maken.
Toelichting: Sinds 1 januari 1967 blijft bij aanrijdingen met louter
blikschade beneden f 1000,-- proces-verhaal achterwege. Dit beleid is
onrechtvaardig: het valt niet te verdedigen, dat men bij het veroorzaken
van zeg f 900, schade veelal géén proces-verbaal krijgt, maar voor een
verkeersovertreding, die toevallig niet tot schade leidt, veelal wal. Bovendien plaatst het weggebruikers, die schade lijden door toedoen van een
ander, voor moeilijkheden als vergoeding van die schade uitblijft.
11.38. Gevaarlijke verkeersdeelnemers moeten zoveel mogelijk van de
weg worden geweerd. Daartoe dienen de Officieren van Justitie de
bevoegdheid te krijgen een onderzoek te vorderen naar de lichamelijke
en geestelijke geschiktheid tot en de rijtechnische bekwaamheid in het
besturen van motorrijtuigen, wanneer zij vermoeden, dat de houder van
een geldig rijbewijs ongeschikt of onbekwaam is. Als het genoemde
onderzoek ongunstig uitvalt, wordt het rijbewijs van de betrokkene
ongeldig verklaard.
Toelichting: Deze bevoegdheid is van groot belang voor de verkeersveiligheid. Thans komt zij alleen toe aan sommige hoge politie-ambtenaren. De Officieren van Justitie beslissen op basis van door de politie
opgemaakte processen-verbaal over het al dan niet vervolgen van
verkeersdeelnemers. Als aanvulling op de in die verbalen vermelde
gegevens, beschikken zij bovendien over het zogenaamd justitieel doen91

mentatieregister. Daarin staat van iedereen vermeld of hem vrijheidsstraffen, ontzeggingen van rijbevoegdheid of geldboeten van meer dan
zo ja waarvoor, zodat brokkenmakers, om
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11.4. Luchtvaart

De enorme technologische ontwikkeling in de luchtvaart, vragen astronomische investeringen die geen enkel land of maatschappij zich kunnen veroorloven.
Om de steeds meer opkomende concurrentie van Amerikaanse en Russische zijde het hoofd te bieden, moeten initiatieven (geen fusies)
worden ondernomen om tot samenbundeling van de Westeuropese
luchtvaart, d.m.v. een internationale overeenkomst, te komen.
Het uitgangspunt van bedoelde samenbundeling moet zijn het op basis
van rentabiliteit gezamenlijk exploiteren van het luchtvervoer door
economisch zelfstandige luchtvaartmaatschappijen.
11.41. Op regeringsniveau moet het initiatief worden ondernomen om
tot een overkoepelend lichaam te komen waarin zowel regeringen als
maatschappijen uit West-Europa zijn vertegenwoordigd. Een dergelijk
supra-nationaal orgaan zal onderhandelingspartner moeten zijn bij het
verkrijgen van landingsrechten etc. waarbij verantwoording moet worden afgelegd aan het Europees Parlement. Tevens zal dit lichaam een
centraal financieringsfonds, een centraal aankoopfonds en een centraal
boekingskantoor moeten beheren, evenals een centraal opleidingsinstituut voor vliegend personeel.
11.42. Voor het exploiteren van intercontinentale lijnen moet de wereld worden verdeeld in gebieden, waarna voorts voor het noorden, het
midden en het zuiden van West-Europa telkens één supra-nationale
maatschappij dient te worden gesticht om de verbindingen tussen eigen
gebiedsdeel en de rest van de wereld te onderhouden.
11.43. Het intereuropees luchtverkeer moet worden beschouwd als
binnenlands verkeer en door de maatschappijen worden gepoold volgens een nieuw op te zetten lijnennet, waarin mede de aan- en afvoerfunctie thy. intercontinentaal verkeer is opgenomen.
11.44. Zolang nieuwe structuren niet zijn gerealiseerd, zal de Nederlandse regering met kracht haar liberale luchtvaartpolitiek op basis van
de 5e vrijheid van het Verdrag van Chicago (1944) moeten voortzetten.
Toelichting: Een protectionistische Nederlandse luchtvaartpolitiek is funest. De onderhandelingspositie van ons land is zeer zwak, waardoor
de Nederlandse belangen het meest zijn gediend door een zo, groot
mogelijke vrijheid van vervoer in de lucht na te streven.
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12. RUIMTELIJKE ORDENING
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12. RUIMTELIJKE ORDENING

Op grond van de zeer hoge bevolkingsdichtheid van Nederland is
ruimtelijke ordening van het allergrootste belang voor de verkrijging van
een zo goed mogelijk woon- en leefmilieu. Industrialisatie, woningbouw,
verkeer en recreatie vormen een ondeelbare problematiek en vereisen
een ver vooruitziend uitvoerings- en financieringsbeleid. De ruimtelijke
ordening moet daarom behandeld worden in nauwe samenhang met de
sociaal-economische politiek. Er bestaan twee belangrijke aspecten nl. het
financieel-economisch beleid gericht op de verwezenlijking van een zo
goed mogelijk woon- en leefmilieu, en de totstandkoming van de
benodigde bestuurlijke en organisatorische aanpassingen. (12.66).
12.1.

Algemeen (12.6

12.11. Ook uit het oogpunt van ruimtelijke ordening is een financieel
beleid op lange termijn noodzakelijk zodat steeds de voorzieningen
kunnen worden getroffen, welke met de eisen van de toekomst rekening
houden. In dit verband zijn reeds nu belangrijke investeringen vereist.
(Zie ook de paragrafen 9.1 en 9.2.)
12.12. Een mogelijkheid om de regering in staat te stellen de benodigde
coördinatie beter tot stand te brengen, is de toekenning van meer coördinerende bevoegdheden aan een afzonderlijke minister voor de ruimtelijke ordening.
12.13. De moderne tijd brengt met zich mee een vergroting van de
schaal waarin het sociale en economische leven zich afspeelt. De bestuursvormen moeten hieraan aangepast worden. Deze schaalvergroting maakt
ook een internationale coördinatie van het ruimtelijke ordeningsbeleid
noodzakelijk.
12.14. Door voortdurende actieve en openhartige voorlichting zullen de
ruimtelijke vraagstukken en hun gevolgen aan de bevolking duidelijk
moeten worden gemaakt, zodat deze in staat wordt gesteld mee te leven
en mee te denken. Bovendien leggen de te treffen voorzieningen bepaalde
beperkingen op en maken belangrijke overheidsuitgaven nodig. Het is
noodzakelijk iedereen van de 'noodzaak hiervan te overtuigen.
12.2. Inrichting van landelijke gebieden (6.69)

12.21. Binnen het raam van het algemeen planologisch beleid behoort
in de landelijke gebieden en dorpen ruimte te bestaan voor veelsoortige
woonfuncties. Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe woonvormen
en tweede woningen vragen om nadere studie en bestuurlijke begeleiding.
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12.22. Naast de uitvoering van constructieve maatregelen moet de
landschapszorg zich blijvend beijveren voor het behoud van karakteristieke landschappen. Waar de agrarisch noodzakelijke schaalvergroting
uit een oogpunt van landschapsbehoud onaanvaardbaar is of waar de
landbouwgronden op grotere schaal uit cultuur worden genomen, dienen
voor de agrarische bevolking aanvullende of alternatieve inkomensmogelijkheden te worden geschapen. Voor het behoud van deze gebieden als
parkgebieden moeten daarna andersoortige functies tot ontwikkeling
worden gebracht.
12.23. Bij het streven naar milieubehoud verweven zich de belangen
van natuurbehoud en landschapszorg, waarbij de bescherming van
natuurgebieden en de landschappelijke differentiatie van betekenis zijn.
(Zie ook paragrafen 14.5 en 14.6.)
12.24. Met name voor de landelijke gebieden in de omgeving van
stedelijke agglomeraties (de zg. bufferzone's) biedt de ruilverkaveling
onvoldoende mogelijkheden voor niet-agrarische ontwikkelingen. Op
korte termijn moet begonnen worden met het ontwerpen van een landinrichtingswet, die in ieder geval de verwerving, de inrichting en het
beheer van de betreffende gronden zal regelen. Aankoop c.q. onteigening
van het gehele betrokken gebied door de centrale overheid is wenselijk.
De inrichting en het beheer kan het best geschieden door een nieuw te
stichten overheidsdienst (zie 12.26).
12.25. Het is noodzakelijk ruimtelijke en financiële ontwikkelingsplannen voor de recreatie op te stellen, uitgaande van de behoefte aan
diversiteit. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan grote groenelementen bij de stedelijke centra, maar ook aan recreatievoorzieningen
zn
en aan landschapsverzorging b.v. in het kader van landreconstructie.
12.26. Er bestaat ernstige zorg of binnen de huidige departementale
structuur genoeg aandacht gegeven kan worden aan de recreatieproblematiek, zoals die zich o.a. in het Deltagebied, bij nieuw gewonnen
gronden en bij bufferzone's manifesteert. Een nieuw te stichten Rijksdienst voor de Openluchtrecreatie zou op basis vkn meerjarenplanning
een doeltreffend en gecoördineerd recreatiebeleid kunnen voeren.
-

-

12.27. Bij het gehele inrichtingsbeleid in landelijke gebieden is een
verdergaande inspraak van de betrokkenen noodzakelijk. Bij de voorbereiding van plannen dient vroegtijdig volledige informatie te worden
gegeven, terwijl ook voorlichting gewenst is over alle aspecten van de
ruimtelijke ordening die de leefbaarheid van het milieu raken.
12.3. Monumentenzorg (6.69)

12.31. Bij het monumentenbeleid verdient de aanwijzing van ,,beschermde stads- en dorpsgezichten" voorkeur boven de bescherming van
94

afzonderlijke objecten in een
ratie en instandhouding var
beschermde stads- en dorps
bevorderd. Gestreefd moet
gemengd grondgebruik in d
bepalend is voor het karakter

Toelichting: De toenemende l
in de oude binnensteden won
veelzijdigheid en de kleine sc
restauratie van afzonderlijke p
nieuwbouw, verkeersdoorbrak
functies, kan de aantrekkelj
gegarandeerd.

12.32. Aan de particuliere
gebouwen, die uitzonderlijke
restauratie-subsidies ook belai
leend, mits deze gebouwen vo

Toelichting: De onderhoudsl
voor particuliere eigenaren ni
bezittingen en ingebruikstellii
wordt het karakter veelal aa
bereid zijn om een groot gech
te stellen, zouden daaraan, em
reeds voor opengestelde landg
moeten worden verbonden.

ctieve maatregelen moet de
r het behoud van karakterisoodzakelijke schaalvergroting
iaanvaardbaar is of waar de
tuur worden genomen, dienen
f alternatieve inkomensmogeiehoud van deze gebieden als
ge functies tot ontwikkeling

I verweven zich de belangen
vaarbij de bescherming van
ferentiatie van betekenis zijn.

bieden in de omgeving van
biedt de ruilverkaveling
rarische ontwikkelingen. Op
het ontwerpen van een landverving, de inrichting en het
len. Aankoop c.q. onteigening
entrale overheid is wenselijk,
geschieden door een nieuw te

Le's)

en financiële ontwikkelingstgaande van de behoefte aan
t te worden aan grote groenDk aan recreatievoorzieningen
ader van landreconstructie.

afzonderlijke objecten in een overigens ontzielde omgeving. De restauratie en instandhouding van monumenten met name in dergelijke
beschermde stads- en dorpsgezichten dient met kracht te worden
bevorderd. Gestreefd moet worden naar het behoud van een sterk
gemengd grondgebruik in de oude binnensteden, omdat dit mede
bepalend is voor het karakter daarvan.
Toelichting: De toenemende belangstelling voor het wonen en vertoeven
in de oude binnensteden wordt bepaald door de sfeer, het karakter, de
veelzijdigheid en de kleine schaal van deze oude stadskernen. Door de
restauratie van afzonderlijke panden, gepaard gaande met onzorgvuldige
nieuwbouw, verkeersdoorbraken en een ontmenging van de gebruiksfuncties, kan de aantrekkelijkheid van de binnensteden niet worden
gegarandeerd.
12.32. Aan de particuliere eigenaren van kastelen en andere grote
gebouwen, die uitzonderlijke onderhoudskosten vergen, dienen behalve
restauratie-subsidies ook belangrijke fiscale faciliteiten te worden verleend, mits deze gebouwen voor het publiek toegankelijk worden gesteld.
Toelichting: De onderhoudslasten van kastelen en landgoederen zijn
voor particuliere eigenaren niet meer te dragen. Bij overdracht van deze
bezittingen en ingebruikstelling als jeugdherberg, rusthuis, hotel, e.d.
wordt het karakter veelal aangetast. Indien de particuliere eigenaren
bereid zijn om een groot gedeelte van hun bezit voor het publiek open
te stellen, zouden daaraan, evenals in het kader van de natuurschoonwet
reeds voor opengestelde landgoederen geldt, belangrijke fiscale voordelen
moeten worden verbonden.
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13. VOLKSHUISVESTING (9.68)

Het huisvestingsvraagstuk is na de tweede wereldoorlog in ons land vele
jaren Vrij algemeen gezien als een in hoofdzaak kwantitatief probleem,
waarvoor de oplossing gezocht moest worden in de bouw van een groot
aantal woningen zonder meer. Het beleid met betrekking tot de volkshuisvesting moet er evenwel op gericht zijn de nog bestaande kwantitatieve èn kwalitatieve woningnood op te heffen en de kwaliteit van het
woonmilieu te verbeteren.
13.01. Teneinde de continuiteit van de produktie in de bouwnijverheid
te verzekeren, is het noodzakelijk dat de regering in samenwerking met
het bedrijfsleven zo snel mogelijk komt tot een meerjarenplanning van
de totale bouwaktiviteiten en daarbij de financiering betrekt. Dit dient
te geschieden in het kader van de door de partij voorgestane integrale
ontwikkelingsplanning, welke tevens een aantal doelstellingen op het
gebied van de ruimtelijke ordening omvat. In deze planning behoren
zowel de nieuw te bouwen werken als de vervanging en stedebouwkundige sanering opgenomen te worden.
13.02. Teneinde de bestaande kwalitatieve en kwantitatieve woningnood te bestrijden is het nodig:
a. de woningproduktie zodanig te regelen dat in alle sectoren en regio's
van de woningmarkt een reserve van tenminste 2 % is verkregen;
b. de doorstroming financieel krachtig te stimuleren, omdat de woningnood voor een deel wordt veroorzaakt door een onjuiste bezetting van
de bestaande woningvoorraad;
C. de verbetering van bestaande woningen te bevorderen;
d. de ontwikkeling van industriële produktiemethoden ten behoeve van
beter en sneller bouwen te bevorderen;
C. de krotopruiming en stadssanering in een snel tempo ter hand te
nemen; realisatie daarvan dient van Rijkswege mede te worden
gestimuleerd door ruime voor-financiering van de aankopen, welke
in dit kader van belang zijn.
13.03. a. Het huisvestings- en woningbouwbeleid van de overheid
moet vooral ook aandacht schenken aan het woonmilieu, omdat dit
woonaspect buiten de individuele invloedssfeer valt. Een nadere bestudering van de factoren die het woonmilieu kwalitatief bepalen is
gewenst. Het woonmilieu moet getoetst kunnen worden aan de hand
van normen, die vergelijkbaar zijn met de kwaliteitseisen die gelden
voor de woningen zelf.
Toelichting: De wijze waarop de individuele woning in het grotere
geheel is ingepast is in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit
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b. Belangrijke resultaten zijn te bereiken door het mogelijk maken van
andere procedures ten aanzien van ontwerp, uitvoering en financiering van stedelijke woningbouwprojecten. Hiertoe kunnen nieuwe
vormen van samenwerking tussen onderzoekers, stedebouwkundigen,
architekten en bouwondernemers nodig zijn. Bovendien moet binnen
een vastgesteld budget een vrijer uitgavenpatroon mogelijk zijn.
13.04. Nieuwe woonvormen zullen in de stedelijke gebieden bevredigender keuzemogelijkheden moeten bieden ten aanzien van woningtypen en
woonmilieu. Het verdient aanbeveling door middel van periodieke
onderzoekingen (.b.v. door enquêtes en door het bieden van ruime gelegenheid tot rechtstreekse inspraak door de burgers) een goed inzicht te
verkrijgen in de behoeften aan de verschillende typen woningen en de
wensen ten aanzien van het woonmilieu.
13.05. Het huidige subsidiestelsel behoort herzien te worden. Hierbij
dienen de volgende uitgangspunten te gelden:
a. de huur van een woning moet in eerste instantie kostendekkend zijn;
de huur is dan afhankelijk van de bouwkosten en de prijs voor de
bouwrijpe grond;
b. de kosten, die voortvloeien uit de gemeenschappelijke voorzieningen
ten behoeve van de stedelijke infrastructuur en het woonmilieu,
komen in principe ten laste van de algemene middelen en mogen
derhalve niet in de grondprijzen doorberekend worden;
c. wanneer het bouwen van goede woningen volgens deze methode
leidt tot een huur die te hoog geacht moet worden voor de lagere
inkomensgroepen, is een individuele huurbijslag voor de bewoner
gewenst.
Toelichting: Op deze wijze kan een stelsel ontstaan waarbij de huurder,
als zijn inkomen dit mogelijk maakt, zelf de woonkosten moet opbrengen
die in de privésf eer liggen, terwijl de overheid gemeenschappelijke voorzieningen, zoals vrije wegkruisingen en stadsparken, bekostigt. In deze
Opzet zijn de huren aangepast aan de kwaliteit van de woning. De invoering van individuele huursubsidies zal daarbij garanderen dat de
subsidies beter dan thans ten goede komen aan huurders met lage
inkomens. De bestaande subsidies per ,,woonobject" komen dan te vervallen, waardoor een huurbelasting overbodig wordt.
13.06. Het eigen woningbezit en het gemeenschappelijk bezit van
woningen door de bewoners dient te worden bevorderd door hypotheekgaranties en door rentebijslagen voor minder-draagkrachtige bewoners.
Van de bestaande mogelijkheid tot overdracht van woningwetwoningen
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in eigendom van de gemeenten en woningbouwcorporaties moeten de
bewoners zoveel mogelijk gebruik kunnen maken.
13.07. Een liberalisatie van de huren kan bijdragen tot het afstemmen
van de huren op de kwaliteiten van de huizen en tot het verkrijgen van
gelijke huren voor gelijkwaardige woningen, terwijl hierdoor tevens de
doorstroming wordt bevorderd. Huurliberalisatie is evenwel alleen aanvaardbaar in die gebieden waar een redelijke mate van evenwicht op de
woningmarkt aanwezig is. Overwogen dient te worden de huren in de
geliberaliseerde gebieden onder de werking van de Prijzenwet te brengen,
waardoor het gevaar van een onverantwoorde huuropdrijving wordt
verminderd.
13.08. De financiering van de woningbouw behoort zoveel mogelijk te
geschieden rechtstreeks via de particuliere kapitaalmarkt. Het aantal
door de overheid te financieren woningen in de woningwetsector kan dan
geleidelijk beperkt worden, zodat meer gelden ter beschikking komen
voor andere, meer noodzakelijke overheidstaken.
13.09. Het doelmatig bouwen moet gestimuleerd worden door:
a. het bevorderen van normalisatie en meer algemene toepassing van
uniforme bouwvoorschriften;
b. een goede regeling van de advies-, ontwerp- en uitvoeringsbevoegdheden.
13.010. De bouw van kwalitatief goede woningen dient te worden bevorderd door o.m.:
a. een landelijke registratie en classificatie van woningbouwbedrijven;
b. het treffen van een regeling waarbij de kopers van woningen de
nodige waarborgen worden gegeven tegen de bij aankoop van nieuwbouwwoningen lopende risico's, zodat wordt voorkomen, dat kopers
in de toekomst in moeilijkheden geraken door ernstige bouwgebreken;
C. de af te geven garantie-certificaten dienen gedekt te worden door de
afsluiting van verzekeringen bij een onafhankelijk garantie-instituut.
Toelichting: De bescherming van kopers van nieuwbouwwoningen laat
veel te wensen over. Herhaaldelijk blijkt na aankoop en bewoning dat
woningen gebreken vertonen, terwijl in negen van de tien gevallen verhaal op de bouwers niet (meer) mogelijk is. Weliswaar wordt er soms
door bouwondernemers een garantie verstrekt en heeft het Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten voor hun bouw-deelnemers een soort garantieregeling ingevoerd, doch het zou de bouwkwaliteit van de toch al zo
dure woningen bijzonder ten goede komen wanneer deze aangelegenheid
landelijk zou worden geregeld.
Noot:
Ten con gresse werd een motie aangenomen waarbij de werkgroep werd
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14.2. Bejaardenzorg (12.66)

14. VOLKSGEZONDHEID

In de volksgezondheid dient de mens centraal te staan, d.w.z. alien die
de volksgezondheid behartigen overheid en particuliere instellingen
moeten in dienst staan van het individu.
-

14.1.

-

Gezondheidszorg (12.66)

14.11. D'66 is van oordeel dat een adequate Gezondheidszorg voor alle
ingezetenen zonder discriminatie tussen fonds- en particuliere patiënten
verzekerd moet zijn.
De overheid heeft tot taak met financiële en andere middelen voor
voldoende voorzieningen op dit gebied te zorgen.
Met name moet ten spoedigste een wet tot stand komen die de bouw
van ziekenhuizen in Nederland coördineert. Een nauwere samenwerking
tussen ziekenhuizen om tot doelmatiger exploitatie te komen moet
worden bevorderd. Het huidige peil van overheidsuitgaven t.b.v. de
Gezondheidszorg is aan de lage kant. Bij een te ondernemen studie naar
de wijze hoe de overheidsbijdrage kan worden verhoogd moet een grotere
rationalisatie van de structuur van de Gezondheidszorg een der eerste
oogmerken zijn,
14.12. De plaatselijke overheden behoren naar de mening van de partij
een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor de sociaal-medische
gezondheidszorg te dragen.
Dit geldt in het bijzonder voor de voorzieningen van meer specifiek
lokale aard. Waar gewenst kunnen particuliere instellingen de inrichtingen exploiteren. De lokale overheden moeten een doelmatige coördinatie van de werkzaamheden van particuliere instellingen bevorderen,
14.13. Het Ziekenfondswezen moet grondig worden herzien. Hierbij
staat D'66 een doorbreking voor van de op levensbeschouwelijke en
maatschappelijke basis geschoeide organisatie, die in hoge mate ondoelmatig is gebleken. Dit is een der voornaamste redenen, dat de ziekenfondsen onevenredige hoge kosten hebben.
14.14. Het toenemende tekort aan praktiserende huisartsen vormt een
ernstige bedreiging voor de gezondheidszorg in Nederland. Daarom
moeten de volgende maatregelen worden genomen, die op korte termijn
verlichting kunnen brengen:
a. vorming van gecombineerde huisartsen-praktijken moet met kracht
worden bevorderd;
b. verantwoorde sociale voorzieningen voor huisartsen moeten op korte
termijn tot stand komen;
C. gestreefd moet worden naar verkorting van het theoretisch gedeelte
van de artsen-opleiding.
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14.2. Bejaardenzorg (12.66)

traal te staan, d.w.z. alien die
en particuliere instellingen

14.21. Bejaarden moeten niet als afzonderlijke groep maar als gewone
mensen worden behandeld.

-

rate Gezondheidszorg voor alle
nds- en particuliere patiënten

'Ie en andere middelen voor
zorgen.
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Toelichting: Eind 1965 waren er bijna 1,2 miljoen mensen in ons land,
die 65 jaar en ouder waren. Het is te verwachten, dat dit aantal nog zal
toenemen. De huidige samenleving is er nog niet in geslaagd om het
probleem van de bejaarden behoorlijk op te lossen. Onderzoek op dit
terrein dient, ook internationaal, sterk te worden gestimuleerd. Als
bijdrage tot een oplossing van het probleem kan worden gesteld dat de
bejaardentehuizen en woningcomplexen dienen te worden gebouwd
temidden van woonwijken, opdat de verschillende leeftijdsgroepen
normaal kunnen communiceren. Deze inrichtingen zouden bovendien
meer het karakter van verzorgings- en serviceflats dienen te hebben. De
centrale overheid zou via de gemeenten de bouw van deze inrichtingen
dienen te subsidiëren, om daardoor ook bij te dragen aan een oplossing
van het woningprobleem.
14.3. Zwakzinnigen (12.66)

14.31. De voorzieningen voor chronisch geestelijk gehandicapten moeten zo snel mogelijk aan de behoeften worden aangepast.
naar de mening van de partij
heid voor de sociaal-medische

vieningen van meer specifiek
culiere instellingen de inrichmoeten een doelmatige coördiere instellingen bevorderen.

Toelichting: Het probleem van het geestelijk gestoord zijn zal de
komende jaren steeds meer de aandacht vragen, enerzijds als gevolg van
het feit dat het levenstempo in de moderne maatschappij een groot
aantal mensen teveel wordt, anderzijds omdat jaarlijks 7500 kinderen
worden geboren, die als zwakzinnig kunnen worden beschouwd. Van dit
aantal zullen er gemiddeld 750 hun hele leven in een inrichting verpleegd moeten worden. Een beter toelatingsbeleid, gebaseerd op nietconfessionele criteria, en bespoediging van de bouw van inrichtingen
zullen noodzakelijk zijn om het tekort van 16.000 bedden weg te werken.
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14.4. Geboorteregeling (4.70)

iserende huisartsen vormt een
;zorg in Nederland. Daarom
lenomen, die op korte termijn

14.41 De overheid heeft tot taak ervoor te zorgen dat in ons land de
kennis en de middelen voor gezinsplanning ongehinderd toegankelijk zijn.
14.42. Ten aanzien van de kennis geldt dat de opneming van sexuele
voorlichting in het onderwijsprogramma moet worden bevorderd.

ri-praktijken moet met kracht

or huisartsen moeten op korte
van het theoretisch gedeelte

14.43. Ten aanzien van de middelen zullen anti-conceptionalia in het
algemeen op zo ruim mogelijke schaal verkrijgbaar moeten zijn. Een
uitzondering op deze vrije verspreiding wordt gemaakt voor de middelen, waarbij hulpverlening door de arts onmisbaar is. De pil dient slechts
op doktersrecept verkrijgbaar te zijn. Zij zal in het ziekenfondspakket
moeten worden opgenomen.
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Noot: Op de sectievergadering van het congres werd een motie aangenomen waarbij aan de werkgroep werd opgedragen een artikel toe
te voegen ter stimulering van onderzoek om onvrijwillige onvruchtbaarheid verder terug te dringen, en ook overigens deze paragraaf te moderniseren.
14.5. Vrijwillige zwangerschapsverbreking (4.70)

14.51. Alle wettelijke bepalingen op grond waarvan door de vrouw
gewenste zwangerschapsverbreking strafbaar is, dienen te vervallen. Er
is ter zake geen behoefte aan een bijzondere wettelijke regeling.
Toelichting: De beslissing om tot zwangerschapsverbreking over te gaan
is voor alles een zaak van de betrokken vrouw. Door de bestaande strafbepalingen ter zake, welke een inperking van de persoonlijke vrijheid
betekenen, wordt geen enkel redelijk algemeen of particulier belang
gediend. Door niet bevoegden uitgevoerde zwangerschapsverbrekingen
kunnen na afschaffing van bedoelde strafbepalingen nog altijd worden
vervolgd wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde.
14.52. Iedere vrouw die ten hoogste drie maanden zwanger is behoort
haar zwangerschap te kunnen doen afbreken zo zij dit wenst. Dit dient
binnen het kader van de normale gezondheidszorg te geschieden. De
vrouw moet daarbij niet afhankelijk zijn van het oordeel van individuele
medici of commissies van medici.
Toelichting: Zwangerschapsverbreking is geen normaal middel tot geboortebeperking, doch een noodmaatregel. Niettemin is het van belang
dat er onder de bevolking, met name onder artsen en ziekenhuisbesturen,
nog sterk verbreide negatieve houding ten aanzien van zwangerschapsverbreking plaats maakt voor een positieve instelling omdat:
het weigeren van een door de vrouw gewenste zwangerschapsverbreking in het algemeen betekent het weigeren van passende hulp aan
een medemens in een acute noodsituatie, waardoor vermijdbaar
menselijk leed wordt veroorzaakt;
pas dan het kwaad van de vele onbevoegd en onder ongunstige omstandigheden uitgevoerde abortussen (geschat op 20.000-60.000 per
jaar), die voor de patiënten grote risico's inhouden, effectief zal kunnen worden bestreden.

-

-

14.53. Het contact tussen de vrouw die zwangerschapsverbreking
wenst en de gynaecoloog die de ingreep moet uitvoeren zal bij voorkeur
via de huisarts tot stand komen. Dit is in een aantal gevallen (nog) niet
mogelijk, bv. omdat de huisarts weigert of de patiënte hem niet durft
te benaderen. Daarom wordt de oprichting bepleit van een groot aantal
over het hele land verspreide adviescommissies, die de rol van de huisarts kunnen overnemen. Elke adviescommissie bestaat uit een of meer
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artsen en eventueel een sociaal-psycholoog en/of maatschappelijk werker. Daarnaast dient het zonder meer mogelijk te zijn zich direct tot
een gynaecoloog te wenden.
14.54. Zwangerschapsverbreking is een gynaecologische verrichting,
welke in het verstrekkingspakket van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars is begrepen. Hierin dient geen verandering te komen.
Noot: Ten congresse werd een motie aangenomen waarbij de werkgroepen sociale zaken en kinderbescherming werd opgedragen programmavoorstellen uit te werken ter verbetering van de regelingen voor het
afstand doen van kinderen, het pleegouderschap, de voogdij en de
adoptie.
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15.

MILIEUBEHEER 1)

Bij integrale planning van het beleid op lange termijn moet ook de
bescherming van een gezond leefklimaat in het beleid worden opgenomen. (Zie hoofdstuk 6.)
15.1.

Algemene gezondheidsbescherming en milieuhygiëne

De sterk toenemende vervuiling van lucht, water en bodem
vormt een dusdanige bedreiging van de hele volksgezondheid dat aan de
bestrijding van deze milieuverontreiniging een hoge prioriteit moet
worden verleend. Deze prioriteit noodzaakt het inschakelen en coördineren van al het wetenschappelijke potentieel ter bestudering en ter
bestrijding van dit probleem. In de huidige situatie zijn bij de overheid
echter vele tientallen aparte instituten, diensten en instellingen bij het
bestuur inzake gezondheidsbescherming betrokken. In het licht van een
verantwoorde integratie moet gestreefd worden naar de oprichting van
een zelfstandig ,,Centraal/Rijks Instituut voor de Gezondheidsbescherming". Dit nieuwe instituut dient aan alle organisatorische en wetenschappelijke eisen van het ogenblik te voldoen. (6.69)

Toelichting: Wil men bij het b
vinden om daadwerkelijk mee
beheer en de daarvoor noodzal
f 50 miljard in 30 jaar), dan
sieve voorlichting te bevordere
Verplichtstelling van de leerstc
strekking van daarvoor samen
nascholing van het onderwijze

15.11.

15.12. Het beleid inzake gezondheidsbescherming is ten nauwste
verbonden met de technologische planning in ons land. Het verdient
aanbeveling het gewenste Ministerie voor Technologische Ontwikkeling
(zie art. 8.12) ook met de uitvoering van een adequate gezondheidsbescherming te belasten. Op grond hiervan zou ook het met medische,
chemische en andere deskundigen bemande Centrale Instituut voor
Gezondheidsbescherming onder dit ministerie moeten ressorteren. (6.69)
15.13. De educatie ten aanzien van het behoud en herstel van het leefmilieu dient met de meeste spoed te worden aangepakt. Kennis van de
oorzaken en de ernstige gevolgen van milieuverontreiniging zijn daarbij
onontbeerlijk. Het onderwijs van de basisschool af moet hierbij ingeschakeld worden. Daartoe is onverwijlde opneming van milieuhygiëne
en milieubeheersing als verplicht en geïntegreerd vak in het leerprogramma van pedagogische academies en van basis-, voortgezet- en
hoger beroepsonderwijs noodzakelijk.
Teneinde over een fundamenteel overzicht van de wetenschappeljke achtergronden van de gezondheidsbescherming te beschikken, is
het wenselijk dat dit vak bij verscheidene universiteiten en technische
hogescholen aan het studie- en onderzoekprogramma wordt toegevoegd.
Door deze opleidingen zal in de toekomst het beschikbaar zijn van de
nodige deskundigheid op dit gebied worden verzekerd. (4.70)
-

-

De artikelen 15.13 15.17 en 15.24 en de paragraaf 15.3 zijn op het congres
van april 1970 door de sectievergadering met zeer grote meerderheid aangenomen, maar tijdgebrek verhinderde behandeling op de plenaire zitting.
1)
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15.14. De kosten verbonden
regelen ter bestrijding van c
verhaald op die groepen van
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Toelichting: Het is duidelijk,
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15.17. Bij elke ontwikkelings
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kamers met een daaraan verh
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In openbare ,,hearings" di
specialisten vrijelijk van hun
te mogen getuigen, ook al zo
beleidslijn van de betreffende
beletselen voor een dergelijke

kundigen en specialisten diene.

lange termijn moet ook de
Ln het beleid worden opge-

heuhygiëne

Toelichting: Wil men bij het bedrijfsleven en de bevolking de bereidheid
vinden om daadwerkelijk mee te werken aan milieuhygiëne en milieubeheer en de daarvoor noodzakelijke offers te brengen (volgens schatting
f 50 miljard in 30 jaar), dan dient de overheid op dit gebied een intensieve voorlichting te bevorderen.
Verplichtstelling van de leerstof op scholen moet gepaard gaan met verstrekking van daarvoor samen te stellen leermiddelen en met periodieke
nascholing van het onderwijzend kader.
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15.14. De kosten verbonden aan een omvangrijk stelsel van maatregelen ter bestrijding van de milieuverontreiniging moeten worden
verhaald op die groepen van bedrijven of gebruikers, die rechtstreeks
verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging van ons leefmilieu. (6.69)
Toelichting: Het is duidelijk, dat niet kan worden volstaan met een
bijdrage aan b.v. het landelijk meetnet voor luchtvervuiling (kosten
geschat op 15-30 miljoen gulden).
15.15. Het algehele beleid inzake gezondheidsbescherming, omvattend
alle bovengenoemde punten, dient wettelijk te worden geregeld in een
algemene Wet op de Gezondheidsbescherming. (6.69)
15.16. Ten einde voor onze industrie een eerlijke concurrentiepositie
te waarborgen moet de Nederlandse regering de nodige stappen ondernemen om te komen tot harmonisering van de diverse nationale wetgevingen inzake gezondheidsbescherming in West-Europa. Dit mag ons
er niet van weerhouden de maatregelen die door onze Nederlandse
omstandigheden dringend gewenst zijn, zo spoedig mogelijk in te voeren.
N.B. Deze taak moet bij voorkeur aan het Ministerie voor Technologische Ontwikkeling worden opgedragen. (6.69)
15.17. Bij elke ontwikkelingsplanning, in het bijzonder bij industrieplanning dient de bevolking zoveel mogelijk bij de formulering en de uitvoering van het beleid betrokken te worden en inspraak en medebeslissingsrecht te hebben.
Een optimale behartiging van het welzijn van de burger en van de leefbaarheid van zijn milieu moet gewaarborgd zijn, onder meer door de
instelling van centrale, regionale en plaatselijke meld- en klachtenkamers met een daaraan verbonden speciale functionaris (b.v. officier
van justitie).
In openbare ,,hearings" dienen ook ambtelijke deskundigen of
specialisten vrijelijk van hun wetenschappelijke en technische inzichten
te mogen getuigen, ook al zouden deze in strijd zijn met de officiële
beleidslijn van de betreffende of van andere ministers. Alle wettelijke
beletselen voor een dergelijke vrije meningsuiting van ambtelijke deskundigen en specialisten dienen te worden weggenomen.
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Op deze wijze zal mede bereikt worden dat deze informatie meer direct,
juister en oprechter de kiezer bereikt. (4.70)

triële emissies zonder ook o
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15.18. Een meer effectieve bestrijding van het lawaai veroorzaakt door
verkeer, luchtvaart, industrieën enz. is dringend noodzakelijk. Vooral de
geluidshinder door luchtverkeer van de luchthaven Schiphol overschrijdt
het toelaatbare. Een stringente wettelijke regeling alsmede een doeltreffende controle hierop, moet spoedig tot stand komen. Daarnaast zal een
wettelijke regeling moeten garanderen dat bij nieuwbouw zowel de
interne als externe gehorigheid tot het minimum wordt beperkt. (6.69)

15.23. De vestiging van z
dragende industrieën in bepa
heid moet op grond van de
omwonenden ontoelaatbaar

15.2. Luchtverontreiniging

15.21. Teneinde de luchtverontreiniging vooral in onze stedelijke gebieden te beperken dient het gebruik van aardgas als energiebron krachtig te worden gestimuleerd. (6.69)
Toelichting: Gezien hun relatief hoge ,,bijdrage" aan de luchtverontreiniging wordt hierbij vooral gedacht aan een eventueel verplichte
invoering van aardgas bij krachtcentrales, zowel van de overheid als van
de grote industrieën. Het gebruik van olie (die meestal 1 a 4 % zwavel
bevat) als energiebron voor deze krachtcentrales dient door invoering
van een ,,verontreinigingsheffing" op deze olie minder aantrekkelijk te
worden gemaakt.
Ook aan bepaalde kleine ondernemingen dient aardgas zo goedkoop
mogelijk ter beschikking te worden gesteld; met name wordt gedacht
aan een gesubsidieerde overschakeling op aardgas bij de vele dicht bij
de randstad gelegen tuinbouwbedrijven.
15.22. De ,,bijdrage" van het verkeer aan de luchtverontreiniging
dient sterk te worden gereduceerd. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door het opleggen van bepaalde verontreinigingsheffingen, op
loodverbindingen aanwezig in benzine, op motoren die uitlaatgassen met
een hoog gehalte aan verontreinigingen produceren en op dieselolie die
veel zwavel bevat. Tevens dient bevorderd te worden, dat op korte
termijn aan alle nieuwe motorrijtuigen geëigende voorzieningen tegen
luchtverontreiniging worden aangebracht. (6.69)
-

Toelichting: Dit programmapunt is een toepassing van het algemene
principe) geformuleerd in par. 15.1. De produktie van ,,schonere" verbrandingsmotoren of van een elektrische voortstuwing zal hierdoor
worden gestimuleerd, evenals de invoering van ,,schonere" brandstoffen.
Een andere methode zou zijn het voorschrijven van strenge normen voor
de emissies van koolmonoxyde, koolwaterstoffen, loodverbindingen, stikstofoxiden en andere schadelijke stoffen, waaraan alle nieuwe voertuigen
moeten voldoen.
Het zou onbillijk zijn stringente beperkingen op te leggen aan de indus106
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15.23. Dc vestiging van zeer sterk milieuverontreinigende of risico
dragende industrieën in bepaalde streken met een hoge bevolkingsdichtheid moet op grond van de te verwachten schade of hinder voor de
omwonenden ontoelaatbaar worden geacht. (6.69)

Lat bij nieuwbouw zowel de

Toelichting: Bepaalde sterk luchtvervuilende chemische industrieën zullen in het algemeen slechts in zo'n geringe mate kunnen bijdragen tot de
werkgelegenheid, dat dit voordeel niet opweegt tegen de te verwachten
hinder en risico's voor de vele omwonenden. Bij de beoordeling van een
vestiging van ,,matig sterk vervuilende" industrieën dient een zo groot
mogelijke openbaarheid te worden betracht en dienen de betrokken burgers een reële inspraak bij de besluitvorming te krijgen.
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15.24. De wettelijke maatregelen om de steeds voortschrijdende verontreiniging van onze bodem, van grondwater, landbouwgewassen en
voedingsmiddelen met chemische produkten tegen te gaan dienen te
worden verscherpt.
Het gebruik van al die insektenbestrijdingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen en schimmelwerende middelen, waarvan een sterke biologische accumulatie is aangetoond dan wel met redelijke zekerheid
kan worden verondersteld, of die niet of nauwelijks in de natuur worden
afgebroken (die zijn de persistente middelen, waartoe o.a. behoren de
chloorhoudende insecticiden DDT, lindaan, aidrin, dieldrin, endrin
etc.) dient worden verboden. Het gebruik van de nog resterende chemische bestrijdingsmiddelen idient tot een minimum te worden beperkt.
De controle op de naleving hiervan moet in alle opzichten worden
verscherpt en uitgebreid. Men dient zo spoedig mogelijk te komen tot
de invoering van zg. harmonische of geïntegreerde bestrijdingsmethoden,
die voornamelijk moeten berusten op biologische principes. De overheid
dient te bevorderen, dat dergelijke programma's met spoed in de prak..
tijk worden ingevoerd, door tijdig te zorgen voor een voldoende geschoold kader om het uitvoeren van op harmonische bestrijding gerichte
programma's te begeleiden. (4.70)

toepassing van het algemene
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15.3. Waterverontreiniging. (4.70)

te voortstuwing zal hierdoor

15.31. Zo spoedig mogelijk dient een nieuwe internationale regeling
ter bescherming van het water van de Rijn tegen verontreiniging opgesteld te wonden, door het sluiten van een Europees tractaat door de
verschillende Rijnstaten. De nieuwe regeling moet uitvoerende en toezichthoudende bevoegdheden geven aan een intereuropees beheerslichaam. Dit moet wettelijke voorschriften kunnen uitvaardigen, die
bindend zijn voor de lid-staten.
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Toelichting: De Rijn is de voornaamste zoetwaterbron voor Nederland;
daarnaast is de Rijn één van de meest verontreinigde rivieren in de
wereld.
Het huidige systeem ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging,
gebaseerd op afspraken op vrijwillige basis, voldoet niet.
De verlangde internationale regeling moet bestaan uit:
1. bindende kwaliteitseisen voor het Rijnwater op een aantal punten
langs de rivierloop;
2. bindende regels voor de toelaatbaarheid van het lozen van afvalstoffen;
3. strenge controle met afdoende wettelijke sancties op de naleving
hiervan;
4. vrije toegang tot alle betreffende bedrijven voor inspecteurs van het
beheerslichaam en verplichting tot het verstrekken van alle gewenste
inlichtingen;
5. vereiste goedkeuring van fabrieks_ en zuiveringsinstallaties;
6. strenge regeling voor het transport van gevaarlijke stoffen.
15.32. De watervervuiling van het Ijsselmeer en de randmeren moet
met kracht bestreden worden. De bestemming van de Markerwaard
moet opnieuw worden bezien en aangepast aan de dringende behoefte
aan zoetwaterreservoirs in de randstad Holland.
Toelichting: Het Ijsselmeer en de randmeren hiervan nemen in de
nederlandse waterhuishouding een centrale plaats in als spaarbekken en
grootste waterwingebied voor zoet water. Verboden moet o.a. worden:
het lozen van afvalwater op deze meren, zonder dat dit afvalwater een
waterzuiveringsinstallatie is gepasseerd, het veroorzaken van industriële
verontreiniging en het scheppen van risico daartoe (als voorbeeld: olieboringen).
15.33. D'66 bepleit een snelle en afdoende uitwerking van de uitvoeringsbesluiten van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Het
toezicht op de krachtens deze wet gegeven voorschriften moet in de
toekomst worden uitgevoerd door of namens het Centraal Instituut
voor Gezondheidsbescherming.
15.34. In de bestaande situatie moet het kwalitatieve beheer van
oppervlaktewater geheel onder het Ministerie van Volksgezondheid
komen. Het kwantitatieve beheer kan voorlopig onder het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat blijven ressorteren. Het Rijksinstituut
Zuivering Afvalwater (R.I.Z.A.) dient weer onder het Ministerie van
Volksgezondheid te komen.
15.35. In het kader van een nationaal beheersplan voor binnenwateren dient lozing van verontreinigd afvalwater en van schadelijke
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afvalstoffen op het water van een aantal nader aan te wijzen binnenwateren onverwijld te worden verboden.
Indien de lozing van matig verontreinigd water op bepaalde aan te
wijzen binnenwateren thans nog technisch onvermijdelijk is, dienen
bedrijven en groepen gebruikers (c.q. gemeenten) daarvoor een zg. verontreinigingsheffing te betalen. Deze heffingen dienen mede ter bekostiging van de nodige zuiveringsinstallaties.
15.36. Er dienen wettelijke bepalingen te komen die het lozen en in
de handel brengen van biologisch niet-afbreekbare was- en verwante
middelen verbieden. Het invoeren van een extra zuiveringstrap voor de
verwijdering van fosfaten uit het afvalwater dient te worden gestimuleerd en bekostigd uit een zg. verontreinigingsheffing op fosfaten.
15.37. Voor de zuivering van zeer moeilijk te zuiveren chemisch afvalwater dienen de industrie en de overheid gezamenlijk te komen tot het
oprichten van regionale, specifiek daarvoor bestemde waterzuiveringsinstallaties.
15.38. Het wegpersen van grote hoeveelheden afvalwater in zee of in
zeearmen (estuaria) is alleen toelaatbaar wanneer na uitgebreid onderzoek is aangetoond dat het aquatisch leven aldaar niet ingrijpend wordt
aangetast. In alle andere gevallen dient het afvalwater vóór een eventuele lozing in zee of zeearmen voldoende te worden gezuiverd.
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16. BEVOLKINGSPOLITIEK (4.70)

16.01. Het is ons aller zaak ervoor te zorgen, dat ons land niet door
overbevolking onleefbaar wordt. Inspaning op allerlei terreinen, o.a.
het veilig stellen van de geestelijke vrijheid, het medebeslissingsrecht van
allen en de milieubeheersing, zijn daartoe allereerst noodzakelijk. In
zoverre getuigt het gehele D'66 programma van een politiek gericht op
goede leefbaarheid. Toch blijken deze middelen naar het zich laat aanzien niet voldoende.
Reeds thans vinden velen Nederland overbevolkt terwijl de bevolking
blijft toenemen. Om te voorkomen dat de gemeenschap t.z.t. zelfs ook
wat onjuist zou
maar tot de overweging gebracht zou worden om
in te grijpen in de vrije bepaling van hun kindertal door de
zijn
ouders, moet reeds nu ook door de overheid een actief beleid gevoerd
worden om de bevolkingsgroei tot staan te brengen. Uiteraard dienen
de beslissingen ook t.a.v. dit beleid op democratische wijze met inspraak
van alle groeperingen van de bevolking en in alle openheid tot stand te
komen.
D'66 acht het een grondrecht van de ouders hun kindertal zelf te bepalen. D'66 meent dat in de bevolkingspolitiek alleen dwingende eisen
van leefbaarheid het criterium zijn.
Noot: De volgende tekst verkreeg de meerderheid op een sectievergadering van het congres, maar tijdsgebrek verhinderde behandeling op de
plenaire zitting. Amendementen die een minderheid van meer dan 25 %
op de sectievergadering verwierven, en dus nog plenair behandeld
moeten worden, zijn als voetnoten opgenomen.
-

Toelichting: Volgens de minimum prognose van het CBS (1967) zal
Nederland in het jaar 2000 18 miljoen inwoners hebben. Als de bevolking
in dezelfde mate zou blijven doorgroeien, dan zouden er in 2030 25
miljoen inwoners zijn, in 2060 35 miljoen, enz. Op deze wijze voortgaande zou in ons land, zelfs bij optimale ruimtelijke ordening, een
volstrekt onleefbare situatie ontstaan,
Reeds bij de huidige bevolkingsdichtheid zijn al tekenen van regionale
en landelijke overbevolking merkbaar:
tekort aan ruimte voor havens, vliegvelden, wegen, woningen, industrie;
tekort aan bereikbare recreatiemogelijkheden in de vrije natuur;
verontreiniging van lucht, water en grond, die slechts met hoge
kosten kan worden bestreden;
onveiligheid en ernstige hinder door te grote verkeersdichtheid;
beperking van de persoonlijke vrijheid door geperfectionneerde reglementering;
toeneming van de agressiviteit onder de mensen;
voortdurende bedreiging met verarming en vernietiging van het
natuurlijk milieu (de biosfeer); enz.
Voorts leidt toenemende welvaart tot toename van de benodigde ruimte
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Per inwoner en tot steeds pijnlijker voelen van genoemde bezwaren
(vooral t.a.v. de vervuiling van de biosfeer). Als gevolg van de bevolkin gsgroei moet een relatief groot deel van het nationaal inkomen aan
breedte-investeringen worden besteed, die niet bijdragen tot welvaartsstijging, op straffe van achterop raken van onderwijs, gezondheidszorg,
verkeersvoorzieningen, huisvesting (uitbreiding van het aantal huishoudens eist de helft van de nieuwe woningen op). Bij voortduren van de
bevolkingsgroei gaat het handhaven van dwingende eisen van leefbaarheid per individu een steeds toenemende inspanning eisen, zodat deze
onafwendbaar op zeker moment moeten worden prijsgegeven.
Om aan alle genoemde bezwaren het hoofd te kunnen bieden, dient de
bevolkingsgroei zo spoedig mogelijk tot staan gebracht te worden. Het
aantal inwoners in het jaar 2000 is niet van belang, maar wel het niveau
waarop de bevolking stationair zal kunnen blijven. 1)
16.02. Bij uit te voeren studies en te vormen plannen betreffende langetermijnontwikkelingen (b.v. inzake ruimtelijke ordening, woningbouw,
milieuhygiëne, gezondheidszorg, onderwijs, industrialisatie, verkeer, nationaal inkomen per hoofd, benodigde belastingopbrengst) dient de groei
van het inwonertal als een variabele factor te worden ingevoerd. Hiervoor dienen telkens voor enige duidelijk onderscheiden graden van bevolkingsgroei alternatieve prognoses en plannen te worden uitgewerkt,
zodat de consequenties van het groeitempo van de bevolking duidelijk
worden. De zijn verantwoordelijkheid voelende burger kan deze consequenties mee laten wegen bij het bepalen van zijn wensen t.a.v. de gezinsgrootte.
16.03. Dwang t.a.v. de gezinsgrootte wordt afgewezen. Het overheidsbeleid moet er zich toe bepalen het mogelijk te maken, dat de mentaliteit van de bevolking zich hervormt, zodat:
a. men zich bewust wordt van de consequenties van voortdurende
bevolkingsgroei, zich medeverantwoordelijk voelt voor het voorkomen daarvan en dus kleine gezinnen algemeen als wenselijk gaat
beschouwen;
b. het sociaal aanzien van de ongehuwden en de kinderloze echtparen
verbetert; 2)
c. het verschil tussen het individueel gewenste en gerealiseerde kindertal verdwijnt.
Toelichting: Om een stationaire bevolking te krijgen is nodig dat het
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ing en vernietiging van het
ame van de benodigde ruimte

Amendement I: De laatste 2 alinea's (van ,,Voorts leidt" tot ,,kunnen blijven") weglaten.
2) Amendement 2: De punten a) en b) vervangen door:
a) men zich medeverantwoordelijk voelt voor de consequenties van de bevol1 kingsgroei;
b) het sociaal aanzien van kleine gezinnen, ongehuwden en kinderloze echtparen verbetert.
1)
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gemiddeld kindertal per vrouw daalt tot 2,1 (waarde in 1968 ongeveer
2,5). Zelfs als dat zo snel als redelijk mogelijk is, d.i. in 5-1 jaar, zou
worden bereikt, dan zal het inwonertal nog blijven stijgen tot het ongeveer in 2020 stationair geworden is op een niveau van 17-18 miljoen.
Aangetoond kan worden dat als (i) het huidige geboortepatroon van
kinderen met rangnummer drie of lager gehandhaafd blijft maar (ii)
geen vrouw vier of meer kinderen zou krijgen, de bevolkingsgroei tot
staan zou komen. Dit is één weg, om een stationaire bevolking te bereiken. Maar in 1968 werden nog 33000 kinderen met rangnummer 4 of
hoger geboren, terwijl de jaarlijkse daling in dit cijfer in 1969 veranderd
is in een stijging.3)
16.04. De bedoelde verandering in de mentaliteit wordt bevorderd door
systematische voorlichting te geven, zo mogelijk onder inschakeling
van maatschappelijke groeperingen en instellingen, over het individueel belang van ouders en kinderen bij kleine gezinnen en over de
verantwoordelijkheid van de ouders voor de gevolgen op lange termijn van groter kindertallen; 4)
sexuele voorlichting op de scholen in het kader van een bredere
sexuele opvoeding, waarin opgenomen demografie, voortplantingsleer
en anti-conceptie;
opheffing van discriminatoire maatregelen tegenover ongehuwden
en kinderloze echtparen, b.v. op het gebied van de woningbouw, woningtoewijzing en belastingwetgeving;
bevorderen van deelname van vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid aan het arbeidsproces (zie art. 9.13);
het stimuleren van het gebruik van voorbehoedsmiddelen ter bevordering van geboortebeperking;
meer aandacht te besteden aan de mogelijkheid tot Vrijwillige sterilisatie;
ingrijpende herziening van het huidige stelsel van gezinssubsidies (zie
art. 16.05) 5)

-

15.05. De groei en ontplooiii
met middelen die niet de inc
op het krijgen van kinderen si
de huidige wijze van gezinssu
mag de indruk worden gewe:
krijgen van veel kinderen.
Het krijgen van een kind is
daarvan moeten in eerste w
plooiing van kinderen die er e
Vanuit een oogpunt van b
kinderbijslag en kindertoelage
lectieve voorzieningen rechtsti
kleuteronderwijs, gratis gez
sportbeoefening, verstrekken
enz. Uiteraard moeten verkr
worden genomen.
Als de ontplooiing van kindei
ciële middelen behoort indivic
In de hogere woonkosten van
door subsidie aan de bewoner
moetgekomen. (Zie art. 13.0.

'

-

-

-

3) Amendement 3: De laatste alinea (van ,,Aangetoond kan" tot ,,een stijging.")
vervangen door:
Voorkomen moet worden, dat gezinnen met meer dan 3 kinderen met een maatschappelijk brandmerk worden belast. Dat zou een ondemocratische behandeling
van een grote groep burgers betekenen, die in feite een zekere geestelijke dwang
inhoudt in strijd met het uitgangspunt: dwang t.a.v. de gezinsgrootte wordt
afgewezen.
4) Amendement 4: Dit punt (van systematische" tot ,,kindertallen") weglaten.
5) Amendement 5: Het volgende toevoegen:
Toelichting: Dwang, ook geestelijke dwang, wordt afgewezen. De beslissing over
het kindertal moet niet alleen formeel, maar ook werkelijk bij de ouders blijven
berusten. De overheid heeft tot taak wettelijke hindernissen weg te nemen, e.d.,
maar op het gebied van de voorlichting dient zij omzichtig en met zoveel mogelijk inschakelen van de daartoe geëigende maatschappelijke organen te werk
te gaan.
112

) Amendement 6: De laatste 3
steund") vervangen door:
Bestudeerd moet worden hoe ki
leidelijk door andere gezinssubs

7) Amendement 7. De volgende
Het minimumloon moet geleide]
met twee kinderen hiervan eel
leiden.

,1 (waarde in 1968 ongeveer
lok is, d.i. in 5-10 jaar, zou
blijven stijgen tot het ongeniveau van 17-18 miljoen.
huidige geboortepatroon van
ehandhaafd blijft maar (ii)
ijgen, de bevolkingsgroei tot
tationaire bevolking te bereideren met rangnummer 4 of
n dit cijfer in 1969 veranderd

italiteit wordt bevorderd door
mogelijk onder inschakeling
instellingen, over het indiviij kleine gezinnen en over de
or de gevolgen op lange ter-

het kader van een bredere
lemografie, voortplantingsleer

15.05. De groei en ontplooiing van kinderen moet worden veilig gesteld
met middelen die niet de indruk wekken alsof de wetgever een premie
op het krijgen van kinderen stelt, zelfs al is het geenszins aangetoond dat
de huidige wijze van gezinssubsidie het kinderaantal verhoogt. Evenmin
mag de indruk worden gewekt dat de wetgever straf uitdeelt voor het
krijgen van veel kinderen.
Het krijgen van een kind is een Vrije beslissing en voor de gevolgen
daarvan moeten in eerste aanleg de ouders opkomen, maar de ontplooiing van kinderen die er eenmaal zijn, mag niet worden geschaad.
Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek dienen dus kinderaftrek,
kinderbijslag en kindertoelage geleidelijk te worden vervangen door collectieve voorzieningen rechtstreeks ten behoeve van het kind, zoals gratis
kleuteronderwijs, gratis gezondheidszorg, gratis leermateriaal, gratis
sportbeoefening, verstrekken van beurzen aan alle jongeren in opleiding,
enz. Uiteraard moeten verkregen rechten te allen tijde in aanmerking
worden genomen.
Als de ontplooiing van kinderen in gevaar komt door gebrek aan financiële middelen behoort individueel te worden gesteund. )
In de hogere woonkosten van gezinnen met veel kinderen dient zo nodig
door subsidie aan de bewoner (en niet voor de woning) te worden tegemoetgekomen. (Zie art. 13.05, 13.06.). 7)

tegenover ongehuwden
D
)ied van de woningbouw, wo-

i met gezinsverantwoordelijk-

3);
orbehoedsmiddelen ter bevorelijkheid tot vrijwillige sterilistelsel van gezinssubsidies (zie

getoond kan" tot ,,een stijging.")

er dan 3 kinderen met een maatren ondemocratische behandeling
eite een zekere geestelijke dwang
ig t.a.v. de gezinsgrootte wordt
ie" tot ,,kindertallen") weglaten.
rdt afgewezen. De beslissing over
k werkelijk bij de ouders blijven
hindernissen weg te nemen, e.d.,
ij omzichtig en met zoveel mogesatschappeljke organen te werk

0) Amendement 6: De laatste 3 alinea's (van ,,Het krijgen" tot ,,worden gesteund") vervangen door:
Bestudeerd moet worden hoe kinderaftrek, kinderbijslag en kindertoelage geleidelijk door andere gezinssubsidie kunnen worden vervangen.
7) Amendement 7. De volgende alinea toevoegen:
Het minimumloon moet geleidelijk zodanig worden vastgesteld dat een gezin
met twee kinderen hiervan een alleszins sociaal verantwoord bestaan kan
leiden.
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