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Er komt een boel op ons af in de 21ste eeuw. De ontwikkelingen komen 
van binnen en van buiten en razend snel. De Nederlandse bevolking 
vergrijst, verkleurt en verlangt soms terug naar de goede oude tijd. 
Tegelijkertijd moet onze economie juist jonger en dynamischer worden 
omdat, onder druk van internationale concurrentie en wereldwijde milieu- 
en energieproblemen, duidelijk is dat we niet op de oude voet voort 
kunnen.   

Maar wij zien dat niet als een onafwendbaar onheil. Het is veel 
meer een uitdaging om vanuit onze sociaal-liberale visie de passende 
antwoorden te vinden op de ontwikkelingen die we niet kunnen 
beheersen, en daar waar nodig politieke lef en daadkracht te tonen. In dit 
manifest geven de democraten zich bloot en zetten de agenda voor nog 
60 jaar Democraten ’66. 

We doen dat vanuit een sociaal-liberale identiteit. Dat betekent dat 
wij pal staan voor het recht en de mogelijkheid van het individu om zich 
naar eigen goeddunken te ontplooien. Dat vinden we niet zomaar. 
Individuele ontplooiing is niet alleen de ultieme vervulling van het eigen 
bestaan, maar geeft ook aan de maatschappij het hoogste rendement. 
Er is geen overheid, vakbond of kerk die het in creativiteit, inventiviteit of 
flexibiliteit kan winnen van een gemeenschap van vrije individuen. Vanuit 
die overtuiging is sociaal-liberaal niet alleen goed voor elk van ons, maar 
ook het beste voor ons samen.  

Natuurlijk hoort bij die vrijheid ook verantwoordelijkheid. Voor ons 
zijn vanzelfsprekende randvoorwaarden dat anderen bij de individuele 
ontplooiing niet geschaad worden en dat eenieder het respect en de 
tolerantie die hij voor zichzelf opeist ook weet op te brengen voor de 
ander. Maar de ware sociaal-liberaal heeft ook oog voor hen die, om wat 
voor reden ook, in hun ontplooiingsmogelijkheden zijn of worden beperkt. 
Als sociaal-liberalen hebben wij de dure plicht om ook voor hen een 
waardig bestaan te verzekeren. Daar is een sterke overheid dus nodig, 
maar wel een die uitgaat van mogelijkheden, niet van beperkingen. 

Hieronder gaan we nader in op de boven gesignaleerde 
onvermijdelijke ontwikkelingen om vanuit die feiten ons licht te laten 
schijnen op het Nederland van 2066. Niet vanuit het politiek haalbare, 
maar vanuit het maatschappelijk wenselijke. Als U zich herkent in onze 
visie is het aan U, de kiezer, om ons te helpen die toekomst tot 
werkelijkheid te maken. 



Verzilveren van de vergrijzing 
 
De feiten zijn genoeglijk bekend. In 2040 bereiken we de piek van de 
vergrijzing, maar ook daarna zullen we met een relatief groot aandeel 
ouderen in de bevolking rekening moeten houden. Op zich is dat goed 
nieuws. We leven langer en in betere gezondheid. Maar onze 
verzorgingsstaat is (nog) niet op een dergelijke verschuiving berekend. 
Er rijzen tal van vragen. Hoe gaan we om met de stijgende AOW-lasten, 
hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk, hoe passen we het 
cultuur- en media aanbod aan, wat betekent dit voor de mobiliteits- en 
woningbehoefte, hoe gaan al die mensen hun oude dag beleven?  

Sociaal-liberalen gaan als gezegd bij dit soort vragen uit van de 
mogelijkheden, niet de beperkingen van het individu. Voor de AOW 
betekent dat dat we over moeten gaan op een minimum 
inkomensvoorziening voor ouderen die we financieren uit de algemene 
middelen maar die we zo inrichten dat langer doorwerken eerder regel 
dan uitzondering wordt. Dat betekent niet dat mensen met fiscale 
stokken en wortels worden gedwongen tot doorwerken terwijl ze dat 
eigenlijk niet willen of kunnen, maar dat er bij het passeren van de 65 
jaar gewoon niets veranderd. Iemand van 65- is net zo goed of net zo 
min in staat om zijn of haar beroep uit te oefenen als iemand van 65+. 
Wanneer stop je dan? Dat maak je zelf uit. Uiteraard geldt wel dat langer 
werken ook een hoger pensioen impliceert en eerder stoppen dus een 
lager. De afweging ligt bij het individu, maar die weegt eerlijk de 
consequenties van zijn keuze zonder deze af te wentelen op anderen. 

Voor de zorg geldt dat een deel daarvan gewoon via de markt kan 
worden geleverd. Het is hypocriet om te veronderstellen dat een 
tweedeling in de zorg wat dat betreft niet al bestaat en voor een sociaal-
liberaal is dat geen probleem zolang het niet aan de basisvoorzieningen 
raakt. Om die goed te borgen is het dan ook gewenst om ze collectief te 
financieren en te verzekeren. De medische basisvoorziening moet dus 
voor iedereen verplicht gesteld worden en betaalbaar zijn en blijven. 
Maar de tijd dat inkomenspolitiek ook werd bedreven via de 
ziektekostenverzekering ligt in 2066 ver achter ons. 

Op deze manier houden we de vergrijzende bevolking gezond en 
actief betrokken bij het sociaal-economische leven. En wanneer de 
ouderen naar vermogen sociaal-economisch hun partij meeblazen in de 
Nederlandse samenleving zal hun geluid ook gehoord worden door 
marktpartijen in het media- en cultuurlandschap, de aanbieders van 
openbaar en ander vervoer, van woningen en zorg. Ook in de 
emancipatie van de oudere neemt de sociaal-liberaal het voortouw. Niet 
om de oudere op te jagen en weer een rondje te bezuinigen maar om de 
vergrijzing te verzilveren. Goed voor elke oudere en voor ieder van ons. 



 
Eenheid in verscheidenheid 
 
Ook hier lopen de feiten al op straat. 1 op de 3 Nederlanders heeft een 
kleurtje en in onze grote steden zijn dat er nog meer. Die trend zet, door 
natuurlijke aanwas, de komende eeuw nog door en tegen 2066 zijn 
kaaskoppen bijna een zeldzaamheid. Dat het inpassen van al die 
individuen met hun culturele eigenheid wrijving geeft is al volop 
benoemd. Van een consistente aanpak ontbreekt tot nu toe echter ieder 
spoor. De reacties variëren van struisvogelpolitiek tot blaffende honden 
die niet bijten. Stoere taal zonder visie helpt ons hier niet verder.  

Bij sociaal-liberalisme hoort de emancipatie van het individu. Ook 
het niet-zo-oer-hollandse individu. En die emancipatie is nodig om 
volwaardig mee te kunnen draaien in de Nederlandse maatschappij. Dat 
geldt overigens ook voor vrouwen, homo’s en andere achtergestelde 
individuen. Dát is wat ons betreft de kern van de Verlichting en de 
Nederlandse cultuur. Iedereen doet volwaardig mee. En ware 
emancipatie komt van onderop. Maar we kunnen elkaar wel helpen. In 
het onderwijs, in het zoeken naar en vinden van een geschikte baan en 
in het stellen en handhaven van duidelijke gedragsregels.  

De sociaal-liberaal investeert daarom in goed onderwijs dat vrij 
toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast verdienen zwakke groepen op 
de arbeidsmarkt extra aandacht. Niet omdat zij zielig zijn, maar omdat 
sommige werkgevers nog te vaak zielig doen. Daar tegenover staan wel 
heldere regels. Emancipatie betekent niet een gespreid bed, maar de 
ruimte om keihard te mogen knokken voor je plek in de samenleving. 
Respect moet je verdienen en je eigen inkomen ook. 

Uiteraard zijn er tal van redenen denkbaar waardoor dat laatste 
even niet lukt. In die gevallen zijn wij niet bereid het individu tot de 
bedelstaf te laten vervallen. Vanuit ons sociale hart verzekeren wij 
daarom eenieder van een sociaal minimum, maar met ons liberale 
verstand gieten we dat in een systeem van negatieve 
inkomstenbelasting. Dat garandeert een minimum aan hen die geen 
inkomen hebben maar subsidieert niet het tweede huis in de Provence of 
de zeilvakantie naar Kreta. Alle overige inkomensverzekeringen en 
voorzieningen uit ons sociale zekerheidsstelsel worden daarmee een 
aanvulling op het sociale minimum.  

Minimum inkomensvoorzieningen als AOW, Bijstand en 
studiefinanciering komen met deze nieuwe voorziening te vervallen. Dus 
geen “sociaal” vangnet waar je in verstrikt raakt maar een sociaal-
liberale trampoline waarvan je snel weer opveert. Beter voor de minima 
en goed voor ons allen. 



Energie steken in kennis 
 
De globalisering is een onomkeerbaar en onafwendbaar proces. De 
Nederlandse economie moet zich razendsnel aanpassen of blijft achter 
in de stofwolk. We hebben daar de mens- en denkkracht zeker voor in 
huis. Nog steeds is Nederland toonaangevend in enkele sectoren waarin 
we al lang een sterke positie hebben en met ons opleidingsniveau en 
goed ontwikkelde economie staan we er zeker niet slecht voor. De 
uitdagingen voor de 21ste eeuw zijn bekend.  

China en India, en in hun kielzog volgen er vast meer, nemen hand 
over hand de traditionele maakindustrie over. Daar kunnen we ons tegen 
verzetten, maar we kunnen ons er ook naar schikken. Zoals eerst Japan 
en daarna de Aziatische tijgers en nu dan de Draken een voor een de 
hele wereldeconomie dreigden over te nemen, blijkt telkens weer dat, 
vlak voor het punt dat dan de Aziatische hegemonie aanbreekt, die groei 
ineens een stuk moeilijker is vast te houden. De wet van de remmende 
voorsprong doet zijn intrede en angst is dus een slechte raadgever. Maar 
we kunnen ook niet stilzitten. Groei in een volledig ontwikkelde en 
geïntegreerde economie is niet het gevolg van kopiëren maar van 
innoveren. En dat kost geld, tijd en inspanning, in Nederland, en straks 
ook in China.  

Voor duurzame groei moet een economie als de Nederlandse zich 
dus richten op innovatie. Innovatie begint bij kennis van wat is. Vandaar 
het belang van goed onderwijs, ook vanuit een economisch perspectief. 
Daarnaast is het nodig om die kennis uit te breiden door onderzoek. Ook 
daar investeert een sociaal-liberaal in. Met geld maar vooral ook met 
vrijheid en tijd, omdat wetenschap het best gedijt in een omgeving waar 
de wetenschapper bepaalt wat, wanneer en hoe. Onderzoekers moeten 
dus zoveel mogelijk af van administratieve rompslomp en bestuurlijke 
taken en in vrijheid en ruime tijd hun werk kunnen doen. Op onze 
universiteiten en instituten is wat dat betreft nog een wereld te winnen.  

Vervolgens moet die kennis beschikbaar komen voor met name 
ondernemers. Zij zetten immers kennis om in producten en diensten die 
voor de Nederlandse economie van wezensbelang zijn. En vooral in die 
schakel hebben we een inhaalslag te maken. Ook voor ondernemers 
geldt dat de vrijheid om te experimenteren essentieel is. Deregulering is 
hier dus ook een eerste voorwaarde. Maar daarnaast is financiering met 
durfkapitaal en ondersteuning in alle denkbare vormen, zoals 
huisvesting, juridisch advies etc. nodig om die slag te maken. De 
minimum inkomensverzekering als boven beschreven dient hier ook zijn 
doel en verschaft (een minimale) inkomenszekerheid voor ondernemers 
die bereid zijn een gok te wagen. Goed voor de ondernemers, dus beter 
voor ons allen. 



Van innovatie naar werk 
 
Als producten of diensten eenmaal lopen is verdere ondersteuning niet 
meer nodig en zelfs ongewenst. De aandacht verschuift dan van de 
ondernemer/werkgever naar de werknemer. Zijn/haar positie staat 
voortdurend onder druk. De baan voor het leven en het vaste contract 
zijn voor de meeste starters op de arbeidsmarkt een vage echo uit het 
verleden. Employability, zeg maar emancipatie in de arbeidsmarkt, is 
waar de sociaal-liberaal op inzet. Niet het optuigen van allerlei 
collectieve beschermingssystemen maar het weerbaar en zelfstandig 
maken van het individu verdient wat ons betreft de voorkeur. Met 
onderwijsvouchers stellen we mensen in staat om tijdig bij- of om te 
scholen en door pensioen-, werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en 
andere sociale voorzieningen volledig los te koppelen van de werkgever 
maken we mensen mobiel op de arbeidsmarkt.  

Ook het ontslagsysteem wordt daartoe vereenvoudigt. Geen 
ontslagvergunningen maar uitsluitend ontbinding van het contract bij de 
rechter. Ook een arbeidscontract is een contract. Als een van beide 
partijen het contract breekt, dan staat daar een redelijke vergoeding voor 
de benadeelde tegenover. De overheid of de vakbond hoeft daar niet 
tussen te komen. Als een contract volgens afspraak afloopt is er ook 
geen reden om het inkomensverlies op de werkgever of de maatschappij 
af te wentelen. Daar staat tegenover dat je dan ook niet 3 keer per week 
hoeft te solliciteren en je brieven door het CWI/UVW op spelfouten 
worden gecheckt. Die hele organisatie van dwang en controle kan 
worden ontmanteld, zoals ook de uitvoerings- en controlediensten van 
bijstand, SVB, AOW en StuFi kunnen worden ontmanteld. Van de 4-6 
miljard die we daar jaarlijks mee besparen investeren we een deel in de 
verbetering van de belastingdienst die de nieuwe regelingen uitvoert en 
controleert. Wat overblijft kan zeker beter besteed worden dan nu het 
geval is.  

De koopkrachtplaatjes zullen ongetwijfeld veranderen. Maar 
hoeveel we er dan op voor of achteruit gaan is voor de sociaal-liberaal 
niet meer interessant. Een eerlijker inkomensverdeling is niet per 
definitie een gelijker inkomensverdeling en ontziet al helemaal niet per 
definitie de gevestigde belangen. Maar in het nieuwe stelsel draagt ieder 
naar vermogen bij en wordt naar inzet beloont. We verzekeren iedere 
ingezetene van een sociaal minimum, dat we naar draagkracht via 
progressieve belastingen financieren. Als dat goed is uitonderhandelt zijn 
alle verdekte vormen van inkomenherverdeling, via huursubsidie, 
aftrekposten, subsidie op cultuur of kunst, fiscale bijtellingen en 
inkomensafhankelijke voorzieningen overbodig.  Goed voor de 
werknemers, beter voor ons allen.  



Nederland in beweging 
 
Een ander aspect van de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de 
geografische mobiliteit. Die wordt in Nederland ernstig belemmerd door 
het volkshuisvestingsbeleid. Daarnaast heeft de enorme toename in met 
name woon-werkverkeer geleidt tot een verkeersinfarct dat in de wereld 
zijn gelijke niet kent.  

Door aan de woonkant de huursubsidie geleidelijk af te schaffen en 
de hypotheekrenteaftrek van Box 1 naar Box 3 te verplaatsen en de 
overdrachtsbelasting op onroerende goederen af te schaffen worden in 
ieder geval de kunstmatige barrières voor hogere geografische mobiliteit 
geslecht. Dat betekent niet dat mensen massaal in hun werkplaats 
kunnen of zullen gaan wonen, maar wel dat ze dat niet meer doen of 
laten om de verkeerde redenen. 

Uiteraard is ook de langzaam ontstane woningnood in Nederland 
een belemmering. In een vrije markt moeten zowel aanbod als vraag niet 
onnodig worden beperkt. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat wel en niet 
bebouwd kan worden maar bestemmingsplannen en bouwverordeningen 
kunnen veel minder rigide dan tot nu toe. Mensen willen de ruimte, de 
agrarische sector heeft ruimte over en houdt enorme oppervlakten 
kunstmatig en gesubsidieerd in “bedrijf”. De agrarische sector maakt een 
nummer van het Groene Hart waar weilanden en akkerland doorgaan 
voor natuur. Bouwen waar het kan, milieu beschermen waar het moet. 
En als regel beprijzen, niet verbieden. Dat zou zich kunnen vertalen in 
een groenboekhouding per gemeente, waar milieu compensatie voor 
bebouwing mogelijk is. Onze leefomgeving vertegenwoordigt een 
waarde, maar wat ons betreft geen absolute. 

De fileproblematiek dient vervolgens te worden aangepakt met de 
aloude tolpoort. Dat was in de vorige eeuw al een goed idee en dat is het 
nog. Goedkope technologie, eenvoudig, flexibel inzetbaar en 
transparant. Gebruik maken van de weg op een druk moment maakt het 
voor anderen onmogelijk om ook van die weg gebruik te maken. In zo’n 
geval dient de overheid die kosten aan de gebruiker door te berekenen. 
Tarieven dienen dus gedifferentieerd te worden naar tijd en plaats en de 
opbrengst moet naar verbetering en uitbreiding van de infrastructuur, 
daar waar de tolopbrengsten het hoogst zijn (en het dus het drukste is). 
Goed voor ons milieu en beter voor ons allen. 



Kennis steken in Energie 
 
De wereld stevent ook af op het einde van het olietijdperk. Dat roepen ze 
al sinds de jaren ’70 maar het is dan ook onherroepelijk waar. De 
hoeveelheid olie en gas is eindig, hoe je hem ook meet, en in de 
hoeveelheden die we nu verstoken kan het nooit lang meer duren. De 
vraag is dus niet of maar wanneer de laatste vaten tegen duizenden 
dollars per stuk zullen worden opgepompt. Maar ook hier is dat een kans 
en een uitdaging. De eerste economie die in staat is een levensvatbaar 
alternatief voor op olie gebaseerde energiebronnen en/of energiedragers 
te ontwikkelen heeft een gouden toekomst.  
 En ook hier verwacht de sociaal-liberaal het meeste heil van het 
individu dat uit welbegrepen eigenbelang zijn creativiteit en inventiviteit 
op deze problemen loslaat. Allereerst is het natuurlijk zaak om met de 
beschikbare olie zo efficiënt mogelijk om te gaan. Daarom staan wij voor 
handhaving van de accijnzen op olieproducten aan de pomp. Die accijns 
kan wel gebruikt worden om tijdelijke schokken in de ruwe olieprijzen te 
absorberen, aangezien die naar alle waarschijnlijkheid heftiger zullen 
worden in de toekomst en innovatie gebaat is bij zekerheid. Maar de 
schokken zullen dan zowel naar boven als naar beneden worden 
geabsorbeerd. Dat moet automatisch en kun je (dus) niet aan politici 
overlaten. Daarnaast zal de accijnsheffing op andere olieproducten op 
dezelfde manier gestalte moeten krijgen. Dit is met het oog op de CO2 
doelstellingen uit het Kyoto-verdrag nodig maar met het oog op de 
toekomst van onze energiehuishouding ook wenselijk. 
 Om vervolgens andere energiedragers en energiebronnen te 
ontwikkelen is geld en internationale samenwerking nodig. De nu 
beschikbare realistische duurzame alternatieven voldoen eigenlijk nog 
geen van allen. Wind- en zonne-energie vereisen een grote opslag- of 
reservecapaciteit. Getijden-, water-, en geothermische energie hebben 
we niet voldoende voorhanden. Kernenergie heeft nog steeds een enorm 
afval- en veiligheidsprobleem en olie- gas en kolen gestookte centrales 
verstoken eindige hulpbronnen tot CO2, fijnstof en andere vervuiling. 
Waterstof heeft, zowel als drager en als brandstof voor kernfusie onze 
warme belangstelling, maar veel onderzoek is nodig. Nederland is 
daarvoor te klein, maar moet daaraan wel haar steentje bijdragen. 
Omdat het hier om grote systeemwisselingen gaat met enorme financiële 
belangen en dure infrastructuur is hier op termijn, bij de introductie, een 
duidelijke rol voor de overheid weggelegd. Door milieukosten eerlijk door 
te berekenen en onderzoek te ondersteunen zullen wij de noodzakelijke 
transitie-periode overbruggen en met een voorsprong het nieuwe 
energie-paradigma binnen stappen.  



Veilig in staat en op straat 
 
Onze veiligheid is niet gediend met stemmingmakerij en heksenjacht. De 
sociaal-liberaal houdt het hoofd koel en laat zich niet bang maken. Maar 
ook is naïviteit misplaatst en moeten we onze gevoelens van 
onveiligheid niet te licht terzijde schuiven. Het is met de veiligheid in 
Nederland, wellicht anders dan je zou verwachten als je de pers volgt, 
buitengewoon goed gesteld. Eigendom is relatief veilig en de lichamelijke 
integriteit van burgers word grotendeels gerespecteerd. Er zijn heel veel 
landen waar dat anders is. Maar dat is geen reden tot 
zelfgenoegzaamheid en achterover leunen.  

Nog steeds schokken breed uitgemeten incidenten burgers in hun 
rechtvaardigheidsgevoel en hun vertrouwen in onze rechtstaat. Voor de 
sociaal-liberaal is dat reden om ook onze eigen heilige huisjes ter 
discussie te stellen. Maar voorop moet wel de effectiviteit blijven staan. 
De aloude reflex van meer repressie en controle is vaak geprobeerd en 
is ook nu misplaatst. Een identificatieplicht levert de schatkist via boetes 
geld op maar draagt niet bij aan een hogere veiligheid of beter 
opsporingswerk. De mensen die je zou willen identificeren zijn immers 
nooit diegenen die je beboet.  

Dat is wellicht anders met camera-toezicht en meer blauw op straat 
in de kleine uurtjes. Niet om fietsers te beboeten voor het rijden zonder 
licht maar om te voorkomen dat vandalen je lamp eraf schoppen of er 
met je hele fiets vandoor gaan. De prioriteiten van de politie en 
justitieketen worden nu niet helder gelegd. De middelen zijn beperkt en 
de wensenlijst is eindeloos.  

Een sociaal-liberaal staat voor zijn keuzes. Als politie en justitie 
meer moeten doen aan geweldsdelicten betekent dat ook dat die 
capaciteit gevonden of vrijgemaakt moet worden op een ander gebied. In 
die prioritering is voor de sociaal-liberaal het gebruik, de handel in en de 
teelt van softdrugs duidelijk van minder belang. Rechters, officieren van 
justitie, gevangenissen en politie geven veelvuldig signalen dat hier een 
onevenredig beslag wordt gelegd op de capaciteit en voor het gevoel 
van of de feitelijke veiligheid van burgers voegt het niets toe. Ook de 
achterdeur van de koffieshop wordt dus legaal. Met legalisering van de 
teelt worden grenzen weer helder. Telen mag, maar het illegaal aftappen 
van elektriciteit en inzetten van illegale arbeid niet. 

Anders is dit voor misdragingen, intimidatie en onfatsoen in de 
openbare ruimte. Hier dient de justitiële keten het recht van elk individu 
om zich in die openbare ruimte veilig te voelen en de plicht om anderen 
dat gevoel niet te ontnemen onverkort te handhaven. Onze prioriteiten 
zijn helder.  
 



Grenzen verleggen 
 
Nederland wordt steeds kleiner in de wereld. En toch lukt het vaak om, in 
coalities, in Europees of andere verband, als klein land de internationale 
agenda te beïnvloeden of zelfs te bepalen. Om echter effectief te zijn, 
dienen de instituten waarvan wij de agenda mede kunnen bepalen, ook 
sterk te zijn. De internationale rechtsorde is niet voor niets door 
Nederland uit welbegrepen eigenbelang in onze Grondwet opgenomen. 

De sociaal-liberaal maakt zich dan ook sterk voor die internationale 
rechtsorde en is niet bang om nationale schijnsoevereiniteit te offeren 
voor betere, democratisch gelegitimeerde, internationale instituten. 
Uiteraard geldt dit alleen voor de terreinen waar internationale 
samenwerking ook echt een meerwaarde heeft. De Europese 
landbouwpolitiek heeft wat dat betreft zijn tijd gehad. Maar werkelijk 
Europese problemen als asiel- en immigratiebeleid, buitenlandse politiek 
en defensie, milieubeleid en internationale criminaliteits- en 
terreurbestrijding blijven nog teveel liggen. De sociaal-liberaal verkiest 
dan een helder stemmengewicht naar evenredigheid van de bevolking 
boven een vage en schimmige diplomatieke koehandel in de krochten 
van de New York (VN), Brussel (EU) of Washington (IMF, WB). Tot het 
zover is zullen we dat spel mee spelen, maar ons ideaal is helder. 

Het veto dat we in de EU nooit mogen gebruiken geven we graag 
op voor een goed doordachte, democratisch gelegitimeerde, federale 
Europese regering waar Nederland voor 16 miljoen, niet meer maar ook 
niet minder, meetelt. Compromissen sluiten en over standpunten 
onderhandelen is de essentie van het politieke handwerk, maar dan 
graag wel zo transparant en eerlijk mogelijk. 
 Waar we naar binnen toe ons liberale ideaal van individuele 
ontplooiing ook koppelen aan een sociaal oog voor de zwakkeren, doen 
we dat naar buiten toe ook. Nederland kan niet het leed van de wereld 
op de schouders nemen, maar niets doen aan de armoede die vooral 
Afrika gegijzeld houdt is immoreel en onverteerbaar. In de organisatie 
van onze hulp valt nog veel te verbeteren. Door aan hulp geen verplichte 
winkelnering te koppelen maar normen van goed bestuur kunnen 
hulpontvangers dubbel profiteren. Maar aan de hulpgevende en 
ontvangende kant is onze hoop ook weer vooral gevestigd op het 
individu. Een westers ondernemer met 1000 dollar, een winstoogmerk en 
een jaar sabattical bereikt vaak meer dan een goedbedoelende 
miljoenenorganisatie met het tienvoudige budget. Directe betrokkenheid 
van hulpgevers en ontvangers moet norm worden. Vrouwen en kinderen 
verdienen als ontvangers de voorkeur, niet omdat ze de hulp harder 
nodig hebben, maar omdat ze hem dubbel en dwars terugverdienen.       
 



Over de Overheid 
 
Onze complexe samenleving kan niet zonder goed functionerende 
overheid. Die hebben we nodig om zaken te regelen die anders niet 
geregeld kunnen worden en gebruiken haar om onvermijdelijke 
belangenconflicten te beslechten. De overheid is er dus eerst en vooral 
voor haar burgers. Wij bepalen zelf wat we wel en niet aan onze 
overheid overlaten en mogen eisen dat die overheid zich zo snel en 
efficiënt mogelijk van de haar opgedragen taken kwijt. 

De organisatie van de overheid heeft echter een eigen dynamiek 
gekregen. In de zoektocht naar zingeving neemt de overheid steeds 
meer taken op zich en ontneemt ons de bijbehorende middelen en 
verantwoordelijkheden. De burgers laten zich dit welgevallen totdat ze 
zich geconfronteerd zien met een voldongen feit en een overheid die hen 
beperkt met regels en administratieve verplichtingen waar niemand het 
nut nog van ziet.  

Vergunningen, bestemmingsplannen, veiligheidsvoorschriften, 
indicatiestellingen in de zorg, regelingen voor schuldsanering en 
bijzondere bijstand, etc. etc. het is zo langzaamaan een kluwen van 
goedbedoelde maar verstikkende regels, rechten en plichten geworden. 
Een zichzelf versterkend systeem van regelmakers met regeluitvoerders 
en regelcontroleurs en regeluitvoerdercontroleurs etc. etc. heeft onze 
overheid verlamt. De taken die we wel aan haar over willen laten, lijden 
onder de bureaucratie en de strijd om schaarse budgetten, terwijl 
kostbare tijd, geld en middelen opgaan aan het oplossen van problemen 
die niet hadden hoeven bestaan als het aan de burger had gelegen. 

Toch is de roep om minder ambtenaren en bestuurders in dit geval 
goedkoop en misplaatst. Ambtenaren doen hun stinkende best om de 
publieke zaak zo goed mogelijk te dienen en aan hen ligt het niet. Voor 
ons ligt de oplossing in het openbreken van de systemen, waarin ook zij 
vaak gevangen zijn, niet in het rücksichtlos hakken in het 
personeelsbestand. De burger of anders zijn gekozen 
vertegenwoordigers moeten dichter bij de beslissingen komen staan. Je 
kunt van de bureaucratie immers niet verwachten dat ze zichzelf 
‘geneest’. Dat is in het belang van de ambtenaren en van ons allen.  

  



En de staat van onze staatsinrichting? 
 
Traditioneel maakt D66 zich hard voor democratische vernieuwing. Ook 
dat vinden we niet zomaar. D66 is niet bang voor de burger. Zelfs als die 
beslist dat een Europese Grondwet, waar wij vóór waren, niet goed 
genoeg is. Wij blijven pal staan voor het recht van burgers om in dit soort 
processen aan de rem te trekken. En D66 blijft dus ijveren voor 
correctieve en raadplegende referenda, ook op het nationale niveau. Dat 
maakt politiek niet gemakkelijker, maar dwingt politici tot scherpte. 
 Ook direct gekozen bestuurders, minister-president, burgemeester 
en commissaris van de koningin staan om die reden al lang in ons 
programma. Niet omdat we het huidige systeem nu zo verschrikkelijk 
slecht functioneert maar omdat je altijd moet streven naar perfectie. Nu 
worden burgemeesters en commissarissen nog vaak vanuit Den Haag 
ergens ‘geparkeerd’  en de grote politieke partijen verdelen de buit onder 
elkaar. Wij vinden dat alle burgemeesters, niet alleen de Cohens, 
Leersen en Opsteltens, zich los van hun partij hard moeten maken voor 
de belangen van hun burgers. Ook dat maakt politiek niet gemakkelijker, 
maar burgers weten zich wel vertegenwoordigt en kunnen hun 
bestuurders ter verantwoording roepen. 
 Die directe band willen we ook tussen volksvertegenwoordigers en 
kiezers. Maar zoals met alles respecteren democraten de wens van de 
kiezer en zullen we onze visie hierop niet doorduwen. Een breed 
samengesteld burgerpanel zal zich gaan buigen over de modernisering 
van het kiesstelsel in Nederland en zij verenigen zich hopelijk ruim voor 
2066 rond een beter stelsel waarin de band tussen kiezer en gekozene 
duidelijk is en volksvertegenwoordigers, meer dan nu het geval is, op 
eigen kracht hun plek verwerven. D66 zal aan dat proces haar volledige 
politieke steun geven. 

Tenslotte de monarchie. In 2066 is Beatrix en waarschijnlijk ook 
Willem-Alexander met welverdiend pensioen. De invulling die Beatrix 
aan haar koningschap heeft gegeven verdient alle lof. Zolang zij op de 
troon zit hoeft er niets te veranderen. Het lijkt ons echter wel raadzaam 
om nu al met Willem-Alexander te gaan bespreken hoe hij zijn 
toekomstige baan denkt te gaan vervullen. Hecht hij er aan om deel uit te 
maken van de regering? Om elke wet te moeten tekenen op straffe van 
een constitutionele crisis? Of voelt Willem-Alexander meer voor een 
modern koningschap naar Zweeds model waarin ook hij en zijn directe 
familie niet meer onder politieke curatele staan. Onze monarchie is de 
kroon op onze geschiedenis en bij uitstek het symbool van onze natie. 
Om die functie zeker te stellen is het belangrijk om tijdig het risico op 
constitutionele ongelukken te minimaliseren. Goed voor Oranje dus goed 
voor ons allen. 



Tot slot 
 
In dit manifest geven de democraten zich bloot. Wij zijn sociaal-liberaal, 
al sinds de term bestaat. We claimen dat predicaat niet uit politiek 
strategische motieven maar omdat het ons wezen beschrijft. Wij staan 
voor de maximale individuele ontplooiing van iedereen, van de net 
gearriveerde asielzoeker tot de Koning. Ruimte voor de buitenstaanders, 
want dat zijn we zelf. Wij gaan voor een samenleving van vrije en elkaars 
vrijheid respecterende burgers. En voor een overheid die kwaliteit levert 
en oog heeft voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben. Dat zijn 
geen dogma’s, maar is een pragmatische keuze. Want goed voor de 
burger dus beter voor Nederland. Wij roepen iedereen die deze visie 
deelt om zich bij ons aan te sluiten en met zijn of haar stem bij te dragen 
aan een beter Nederland. Want als wij het niet doen, wie dan wel? 
  
  


