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en opgenomen in volgorde van binnenkomst bij de 
uitgeverij. In het register zijn de partijen opgenomen 
in alfabetische volgorde op de gebruikte afkortingen: 
CD (Centrumdemocraten). CDA (Christen Democra
tisch Appèl). D66 (Democraten 66). Gl (Groenlinks). 
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). PvdA (Partij 
van de Arbeid). RPF (Reformatorische Politieke Fede
ratie), SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) en 
WD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). 
De uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen van 
2 maart 1994 en de reeks elkaar opvolgende opinie
peilingen wettigen het vermoeden dat ook enkele an
dere politieke groeperingen er in zullen slagen op 3 
mei een zetel in de Tweede Kamer te veroveren. Ge
zien de opgedane ervaringen hebben we echter be
sloten ons toch aan de gestelde regel te houden, 
vooral ook omdat we anders niet weten waar de 
grens zou moeten worden getrokken. 
De teksten van de programma's zijn integraal opgeno
men. Kennelijke drukfouten zijn verbeterd, conse
quente taal- en spelfouten zijn gehandhaafd. Dit leek 
ons juist omdat alle negen politieke partijen in hun 
programma iets te zeggen hebben over de Nederland
se taal (zie het betrokken trefwoord in het register), 
met name over de noodzaak voor migranten onze 
taal goed te leren. 

Op basis van de teksten van de programma's heb ik 
een lijst van ruim twee duizend trefwoorden opge
steld. Deze trefwoorden zijn alfabetisch in een regis
ter achterin dit boek opgenomen. Wie voor een be
paalde politieke kwestie wil opzoeken of deze in de 
verkiezingsprogramma's van één of meer politieke 
partijen is opgenomen, kan daar via het register ach
ter komen. Om dit te vergemakkelijken heb ik de pro
gramma's onderverdeeld in genummerde paragrafen, 
ongeacht of de partijen zelf zulk een nummering heb
ben gebruikt. De door mij gebruikte nummering is 
vet gedrukt en wordt voorafgegaan door een zwarte 
stip (e).ln het trefwoordenregister wordt naar deze 
nummering verwezen. Voor het gemak van de gebrui
ker wordt deze nummering met de afkorting van de 
naam van de betrokken politieke partij onderaan elke 
bladzijde vermeld. 
Verreweg de meeste trefwoorden zijn verwijzend: ze 
verwijzen naar een centraal trefwoord waarbij de pa
ragraafnummering wordt vermeld. Ik heb dat om ver
schillende redenen gedaan. 
In de eerste p,laats gebruiken niet alle partijen een ge
lijke term vOdt hetzelfde begrip. Groenlinks blijft 
schrijven over 'atoomenergie', terwijl alle andere par
tijen de term 'kernenergie' gebruiken. Wie in het re
gister 'atoomenergie' opzoekt, wordt verwezen naar 
'kernenergie' en daar wordt aangegeven in welke pa
ragrafen de verschillende partijen iets schrijven over 
kernenergie. Dit uiteenlopend gebruik van termen 
voor hetzelfde begrip komt zeer veel voor. Waar - om 
nog een voorbeeld te geven - de ene partij schrijft 
over abortus, gebruiken andere partijen termen als 
'zwangerschapsafbreking' of 'levensbeëindigend 
handelen'. In dit ene voorbeeld heb ik in het register 
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gekozen voor 'abortus' als centraal trefwoord. 
In de tweede plaats is het aantal verwijzende tref
woorden zoveel groter dan het aantal trefwoorden 
waarnaar verwezen wordt omdat ik zoveel mogelijk 
trefwoorden heb gegroepeerd rond één thema of 
één aspect. Een voorbeeld hiervan is de huisvesting. 
Het gehele probleem van het huren en het verhuren 
van woningen wordt in de verschillende program
ma's als één thema behandeld. Ik heb hiervoor het 
centrale begrip 'woningbezit' gekozen, ongeacht of 
de eigenaar de woning zelf bewoont of verhuurt. Alle 
problemen rond het thema van huur en verhuur en 
van bezit van een eigen woning worden verwezen 
naar het centrale trefwoord 'woningbezit': huisves
ting, huurder, woonlasten enz. 
Deze aanpak heeft tot gevolg dat soms een begrip 
wordt verwezen naar zijn tegendeel. Zo heb ik voor 
de samenlevingsvorm van man en vrouw - ongeacht 
of ze gehuwd of gehuwd geweest zijn - het tref
woord 'huwelijk' gekozen, waardoor voor de term 
'echtscheiding' verwezen wordt naar 'huwelijk'. 
In enkele gevallen heb ik zulk een opgebouwd clus
ter ('woningbezit', 'huwelijk') weer uit elkaar gehaald. 
Dat heb ik gedaan in die gevallen waarbij het gaat om 
een probleem dat in de huidige politieke discussie 
een belangrijke rol speelt. Voor de kwestie van de 
AOW, bijvoorbeeld, heb ik een aparte rubriek geo
pend, hoewel de AOW eigenlijk was ondergebracht 
bij 'sociale voorzieningen' en bij 'ouderenbeleid'. Wel 
wordt in deze gevallen een terugverwijzing gemaakt: 
van 'ouderenbeleid' en van 'sociale voorzieningen' 
naar 'AOW'. Een ander voorbeeld: ik heb de 'glastuin
bouw' en de 'mestproblematiek' uit het 'landbouwbe
leid' gehaald, maar daarbij is over en weer verwezen. 

Isaac Lipschits 
emeritus hoogleraar contemporaine geschiedenis 
Rijksuniversiteit Groningen 



'Zo ongeveer moet het weer', aldus PvdA-voorzitter 
F. Rottenberg in januari 1993 bij de presentatie van 
de commissie die het verkiezingsprogram van zijn par
t ij moest voorbereiden . Hij hield de commissieleden 
als voorbeeld het eerste verkiezingsprogram van de 
PvdA uit 1946 voor, dat uit drie velletjes bestond . 
'We hoeven in het nieuwe programma niet meer 
over van alles en nog wat een mening te hebben'. 
De PvdA-voorman stond niet alleen in zijn wens om 
met een kleiner programma uit te komen bij de Twee
de-Kamerverkiezingen van 1994. Zijn collega D. van 
Leeuwen van de WO had al eerder aangekondigd 
dat haar partij dit keer zou afzien van een 'standpun
tenencyclopedie' . De WO-voorzitter wenste 'geen 
dik boekwerk met 672 artikelen', maar een bondig 
manifest van een tiental hoofdpunten . 'Wij denken 
dat de kiezers niet meer zitten te wachten op een uit
gebreid verkiezingsprogramma', zo meende Van 
Leeuwen. 
Ondanks de vele goede bedoelingen zijn de verkie
zingsprogramma's bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 1994 door de bank genomen weer lang, evenals 
de vorige keren . Zo is - alle voornemens van Rotten
berg ten spijt - het PvdA-program in 1994 met circa 
42.000 woorden ruim twee keer zo lang geworden 
als dat uit 1989. De WO heeft wel woord gehouden: 
haar 'kernprogramma ' is met circa 8.600 woorden de 
één-na-kleinste. Bij dit program behoort echter wel 
weer een officieel door de partij vastgestelde toelich
ting, die ' in samenhang met het kernprogramma 
moet worden gelezen' . Deze toevoeging komt neer 
op ruim 7.000 woorden extra. Het langste verkie
zingsprogram komt dit jaar voor rekening van D66 
(47.000 woorden); de CD had het geringste aantal 
woorden nodig (5 .500) . 

Dat verkiezingsprogramma's lang en gedetailleerd 
zijn, hangt op het eerste gezicht samen met de be
langrijke functies die zij voor de partijen vervullen . Zo 
is het program richtsnoer voor hun kandidaten . Vaak 
wordt aan aspirant-Kamerleden vóór de kandidaatstel 
ling al gevraagd of zij ermee kunnen instemmen . 
Daarnaast vormt het - voor potentiële regeringspartij
en - de inbreng in de kabinetsformatie . Het regeerak
koord is grotendeels gebaseerd op de verlangens die 
in de verkiezingsprogramma's zijn neergelegd. Last 
but not least zijn zij het medium waarmee de partij 
haar standpunten en voornemens presenteert en kie-
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zers werft. Kortom, de politieke plaatsbepaling van 
partijen - in regering, parlement en electoraat - vindt 
plaats in het verkiezingsprogramma. 
Deze functies zijn echter niet nieuw; ook vroeger 
zochten de partijen met hun programma's de kiezer 
op en namen zij die als vertrekpunt in coalitiebespre
kingen. Toch waren aanvankelijk de programma 's 
veel korter. De politicoloog Dittrich heeft berekend 
dat de verkiezingsprogramma's van de aan de Kamer
verkiezingen deelnemende 'gevestigde' partijen in 
1948 gemiddeld 75 zinnen telden , en in 1981 1.650. 
Dit betekent dat na acht Kamerverkiezingen de om
vang van de programma's meer dan vertwintigvou
digd was. 

Dat de verkiezingsprogramma's na de Tweede We
reldoorlog alsmaar langer en gedetailleerder werden, 
heeft dan ook niet direct met het toegenomen be
lang ervan te maken. Twee andere factoren zijn voor
al van invloed geweest: enerzijds de toenemende 
overheidsbemoeienis met de samenleving en ander
zijds de interne ontwikkeling van politieke partijen. 
Beide hangen weer samen met het proces van we
derzijdse vervlechting van staat en samenleving, dat 
in de jaren zestig in een stroomversnelling geraakte. 
Met de wederopbouw van het land in de jaren vijftig 
en de komst van de welvaartstaat groeide de over
heidsinterventie, vooral op sociaal-economisch ter
rein. Door deze uitdijende staatsbemoeienis werden 
partijen - die immers tot taak hadden het regeringsbe
leid te controleren - eveneens gedwongen zich over 
de meest uiteenlopende aangelegenheden een oor
deel te vormen . Daarnaast moesten zij met de op 
gang komende ontzuiling met elkaar de concurrentie
slag aangaan om de zwevende kiezer . Eén middel 
om die te verleiden was vanzelfsprekend programma
tische profilering. Tegelijkertijd nam in de jaren zestig 
de politisering van allerhande maatschappelijke kwes
ties toe. Vaak tegen wil en dank m6esten partijen 
wel een standpunt innemen over zaken die eerder 
niet in hun vocabulaire voorkwamen - zoals seksuali
teit bijvoorbeeld, of het milieu. Zij werden verder on
der druk gezet door de vele actiegroepen, die in deze 
tijd als paddestoelen uit de grond schoten . 

De hierboven geschetste ontwikkelingen droegen er
toe bij dat de verkiezingsprogramma's van de partijen 
steeds langer werden . De programma's werden 'op-



telsommen van de wensen der verschillende belan
gengroepen' en de zorgvuldige afweging van belan
gen door de partijen raakte in het gedrang, aldus de 
politicoloog De Bruyn. Hoewel momenteel de roep 
om een terugtredende overheid sterker klinkt en de 
politisering van maatschappelijke problemen wat op 
haar retour lijkt, heeft dat nog niet geleid tot een in
krimping van de programma's . Terwijl er oude strijd
punten van de lijst worden afgevoerd - wie herinnert 
zich nog de 'vermogensaanwasdeling'? - komen er al
tijd nog weer meer nieuwe problemen bij . De voort
schrijdende technologische ontwikkeling bijvoorbeeld 
zet immers steeds weer nieuwe punten op de politie
ke agenda, van computer-criminaliteit tot genetische 
manipulatie . 
Naast deze relatief autonome maatschappelijke ont
wikkeling is er echter ook een inwendige factor die 
lange verkiezingsprogramma's in de hand werkt. Hier 
dienen de politieke partijen de hand in eigen boezem 
te steken. Vroeger werden de programma's soms op
gesteld door de partijleider alleen, zoals bijvoorbeeld 
in de VVD het geval was. Doorgaans wijdde evenwel 
een partijcommissie zich aan deze taak. De proce
dure was toen kort en de respons vanuit de partij 
niet al te groot - uitzonderingen daargelaten. In de 
WO reageerden de leden tamelijk lauw op het ont
werp - in 1956 werden er maar 18 amendementen 
op ingediend. De ARP was datzelfde jaar met zo'n 
350 stuks aanzienlijk produktiever. 
Langzamerhand raakte bij het proces van totstandko
ming van het program echter de hele partij betrok
ken . Evenals de samenleving die haar omringde, was 
de partijorganisatie inmiddels een stuk professioneler 
en ingewikkelder geworden. Het aantal partijcommis
sies, werkgroepen en neveninstellingen was behoor
lijk uitgebreid. Hoe verschillend deze partij-instanties 
ook wezen mochten, zij leken in die zin op elkaar dat 
zij er in het algemeen niet van hielden dat hun opvat
tingen onder tafel verdwenen. Wetenschappelijk bu
reau, bijzondere commissies, vrouwen- of jongerenor
ganisatie - alle poogden zij direct of indirect hun desi
derata in het program opgenomen te krijgen . Door 
het langer worden van de programma's kregen zij na
tuurlijk ook meer stof aangereikt om over mee te 
spreken . 
Vanuit de achterban van de partij nam de bemoeienis 
met de samenstelling van het verkiezingsprogam 
trouwens ook toe. Als gevolg van de democratise
rings- en inspraakgolf van de jaren zestig was de gel
dingsdrang van het partijkader sterk toegenomen. 
Het begon op de partijcongressen bij de behandeling 
van de programma's amendementen te regenen. In 
het geval van de PvdA steeg het aantal wijzigings
voorstellen van 1.000 in 1971 naar bijna 6.000 in 
1977. In 1986 waren het er altijd nog meer dan 
4.000, een aantal dat uiteindelijk vóór de behandeling 
was teruggebracht tot circa 600. De WO vertoonde 
een vergelijkbaar beeld : zo'n 1.000 amendementen 
in 1971 en ruim 3.000 in 1986. 'Amendementenbeur
zen ' moesten het grote aanbod in goede banen lei
den . Ook het CDA ontkwam niet geheel aan de 
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amendementencultuur, gezien bijvoorbeeld de 1900 
wijzigingsvoorstellen in 1986. Langzaam maar zeker 
lijkt de 'amendementencultuur' weer wat af te ne
men. 

Zowel de uitdijende staatsinterventie als de professio
nalisering en politisering van de partijorganisatie heb
ben bijgedragen aan de verlenging van de verkiezings
programma's. Door de daarmee gepaard gaande toe
genomen gedetailleerdheid zouden zij ook inhoudelijk 
steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, zo meende de 
politicoloog Tromp in 1985. 'Wie de huidige, ellenlan
ge verkiezingsprogramma's van de politieke partijen 
leest, zoekt tevergeefs naar heldere principes, maar 
vindt in plaats daarvan enkele honderden program
mapunten die met elkaar slechts in verband staan 
door de nietjes die de bladzijden bijeenhouden.' In
derdaad is er het laatste decennium een convergeren
de trend in de politiek zichtbaar. In de jaren zestig en 
zeventig waren de verschillen tussen de partijen 
groot. Sociaal-democraten en liberalen stonden lijn
recht tegenover elkaar en de afstand tussen de partij
en onderling was behoorlijk. Geleidelijk aan kwam 
aan deze gepolariseerde verhoudingen een einde en 
schoven de grote partijen in de loop van de jaren 
tachtig meer naar elkaar toe. 
Hoewel de verschillen tussen de politieke partijen zo 
kleiner lijken te zijn geworden, bestaan zij natuurlijk 
nog wel degelijk. Ook bij de kamerverkiezingen van 
1994 leggen de partijen inhoudelijk weer hun eigen 
accenten. Dat geldt niet alleen voor traditionele soci
aal-economische strijdpunten als werkgelegenheid, 
inkomensverdeling en sociale zekerheid; of voor 
staatkundige issues als de gekozen minister-presi
dent en het referendum. Het betreft ook sociaal-cultu
rele kwesties als drugs en criminaliteit; of het milieu. 
Weliswaar hebben alle partijen de zorg voor het mi
lieu hoog in hun vaandel staan, maar de keuzen die 
daarvoor gemaakt moeten worden, lopen sterk uit
een. AI met al worden er door de politicoloog Lucar
die anno 1994 vier tegenstellingen in de Nederlandse 
politiek onderscheiden. Naast de traditionele sociaal
economische tegenstelling zijn er verschillen op staat
kundig terrein (radicaal-democratisch versus conser
vatief); op sociaal-cultureel en ethisch vlak (vrijzinnig 
versus confessioneel) ; en op milieugebied (groen ver
sus groei). 

Partijen zijn dus niet één pot nat; er valt voor de kie
zer nog steeds te kiezen . Wel kan het zicht op die 
keuze wellicht belemmerd worden door de omhaal 
van woorden die de partijen in hun programma's no
dig hebben om hun eisen, verlangens en wensen ui
teen te zetten - met zijn allen maar liefst een kwart 
miljoen woorden. Om daarin wegwijs te worden, zijn 
alle verkiezingsprogrammma's van de in de Tweede 
Kamer vertegenwoordigde partijen in deze bundel bij
eengebracht en door prof. Lipschits van een trefwoor
denindex voorzien. Zo kunnen snel standpunten van 
partijen over bepaalde kwesties worden opgezocht 
en vergeleken. Per slot van rekening heeft niet elke 



kiezer zoveel tijd als premier Lubbers, die voor het le
zen van het PvdA-program drieëneenhalfuur uittrok. 

Gerrit Voerman 
Hoofd Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen 
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Partij van de Arbied 
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• 1 
We leven in een roerige wereld waarin prachtige 

verworvenheden en eerbiedwaardige instellingen 
ineens kwetsbaar of overleefd blijken. En we weten 
het . Ook in Nederland is in brede kring twijfel gere
zen over de vraag 'of we met z'n allen wel verstandig 
bezig zijn'. De hoge kwaliteit van de Nederlandse wij
ze van leven en besturen staat onder druk. Die druk 
komt zowel van buiten (bijv. de concurrentie van de 
nieuwe, vooral Aziatische industrielanden) als van bin
nen (bijv . afnemende tolerantie tegenover vreemde
lingen). 

Nederland kent een hoge standaard voor consump
tief welzijn en voor beschermde rechten . We zijn 
daaraan gewend geraakt. Onze opbrengst van geor
dend samenleven omvatte altijd politieke en sociale 
stabiliteit. En ook stijgende welvaart en verzorging 
van de wieg tot het graf. Tegelijkertijd beginnen we 
te merken dat de huidige opbrengst afneemt, sche
ver verdeeld raakt of zelfs onhoudbaar wordt. Voor
beelden van onhoudbare toestanden zijn de massa 
arbeidsongeschikt verklaarde werknemers, het ver
stopte autoverkeer en de door drugscriminaliteit en 
verpaupering geteisterde buurten. 

De tijdgeest is dubbelzinnig. Tegenover een stort
vloed van slecht nieuws (de Balkan) en reacties van 
afsluiting en conservatisme staat het besef dat we 
met het einde van de Koude Oorlog ook het einde be
leven van een uitzonderlijke periode van zekere wel
vaartsgroei, toenemende burgerlijke vrijheden, een 
omlijnd zelfbeeld van democratie en stabiele vrede 
achter een gesloten grens met het Oosten . Aan de 
ene kant lijkt de malaise wijder vertakt dan die na de 
oliecrises van 1973 en 1979, aan de andere kant heb
ben velen een vaag gevoel dat ingrijpende verande
ring onvermijdelijk is. 

• 2 
In zo'n situatie is het volgens de Partij van de Ar

beid (PvdA) de taak van democratische politiek om 
het bestaande bestel te hervormen. Er moet een 
meer duurzame beschaving tot stand worden ge
bracht. Het strafrecht, de betaalde arbeid, de fiscus 
en nog veel meer systemen in onze samenleving zijn 
als gebarsten klokken . Ze galmen nog wel, en zelfs 
indrukwekkender dan sommige buitenlandse klok
ken . Maar omsmelten is op den duur toch beter. 

Hervormen is dus wat de PvdA wil, ook als dat ge-
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paard gaat met verdeeldheid en moeizame strijd. Een 
voorbeeld hiervan is milieupolitiek: daar staan veran
deraars zwak omdat ze nieuwe taal ontwikkelen, nieu
we doelen stellen en nieuwe middelen beproeven, 
en er allianties ontstaan die op de oude voet verder 
willen. Dit mag echter geen excuus voor links zijn om 
te vervallen in klagerige behoudzucht of het initiatief 
voor hervorming met cynische gemakzucht aan 
rechts te laten. Wim Kok heeft als leider van de PvdA 
en minister van Financiën ondervonden hoe lastig 
het is om, in een tijd van nijpende schaarste binnen 
de publieke huishouding, een strengere en soberder 
inhoud te geven aan het ideaal van sociale rechtvaar
digheid . De PvdA heeft haar regeringsverantwoorde
lijkheid gebruikt om een antwoord te geven op de 
nieuwe vragen die zich hebben aangediend. Wat is 
defensie, nu de communistische vijand verdwenen 
is? Wat is openbaar bestuur, nu zaken vanuit Brus
sel, Luxemburg of Straatsburg worden geregeld? 
Wat is sociale zekerheid, nu volledige werkgelegen
heid in de klassieke zin van 'full-time' deelname aan 
betaalde arbeid van velen (met name mannelijke ge
zinshoofden) tot het gouden verleden behoort? 

• 3 
Onze bewindslieden hebben veel in beweging ge
bracht. Er zijn successen geboekt, zoals de verminde
ring van het financieringstekort van de overheid, het 
herstel van overheidsinvesteringen in de fysieke infra
structuur (milieu, vervoer), de opwaardering van het 
ambt van leraren en de invoering van behoorlijke 
asielprocedures. En er zijn cultuurschokken ontke
tend, die de weg vrij maken voor modernisering van 
de gezondheidszorg, de bijstand en de werknemers
verzekeringen. Maar er zijn ook fouten gemaakt, zo
als in het slepende proces van herziening van de Wet 
op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) . En er zijn tegen
vallers geïncasseerd, zoals het geringe Haagse elan 
voor de 'sociale vernieuwing' (de gemeenschappelij
ke bestrijding van de vorming van getto's of een on
derklasse, met de gemeenten als strategisch middel
punt) . 

• 4 
In de aanhang van de PvdA is een teruggang opgetre
den, wat te maken heeft met sommige ongunstige 
beleidsresultaten maar ook met de al langer bestaan
de stagnatie van de sociaal-democratische bewegin-
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gen in Europa. Terwijl de PvdA zich met vallen en op
staan vernieuwt, is een aanzienlijk deel van de achter
ban teleurgesteld en verontwaardigd of heeft de par
tij de rug toegekeerd en vestigt zijn hoop op politieke 
opening ter linkerzijde. Een veel gehoord verwijt is 
dat de PvdA afbreekt zonder op te bouwen en bezui
nigt zonder visie. 

• 5 
Dit verkiezingsprogramma probeert te laten zien wel
ke beschaafde maatschappelijke orde de PvdA helpt 
opbouwen en welke verbeeldingskracht nodig is om 
een zinnig vooruitstrevend beleid te voeren op de 
drempel van de 21 e eeuw. De Nederlandse samenle
ving kampt met talloze problemen. Maar de belang
rijkste problemen zijn toch : 
- de huidige wereldwanorde (burgeroorlog, armoe-

de, overbevolking, crisis in de Europese Unie). 
- de on leefbaarheid van ons milieu, 
- de onveiligheid op straat, 
- de w~rkloosheid, 
- de bedreigde bestaanszekerheid, en 
- de ongeloofwaardigheid van het functioneren van 

zowel overheid als democratie (het 'ongenoegen 
in de politiek'). 

Er bestaan geen onmiddellijke, simpele en goedkope 
oplossingen voor deze problemen. Ze zijn ten dele 
ook karakteristiek voor het hedendaagse Europese ka
pitalisme en dus niet 'typisch Nederlands'. Hervor
men komt er vaak op neer dat van de nood een 
deugd wordt gemaakt. Dat is geen schande. 

In dit program wordt het zoeken naar oplossingen 
voor de belangrijkste problemen van de Nederlandse 
samenleving gezien als een beweging van individu
en, huishoudingen, maatschappelijke organisaties en 
overheid tezamen. De motor van deze gemeenschap
pelijke beweging is burgerzin. De PvdA doet een be
roep op burgerlijke vaardigheden van Nederlanders. 
Burgerzin is niet het berekenende en bekrompen ego
isme dat helaas in de politieke beeldvorming zo vaak 
aan mensen wordt toegeschreven. Burgerzin is het 
besef dat eigen en soms heel persoonlijke belangen 
en waarden onlosmakelijk verbonden zijn met een ge
ordend en beschaafd samenleven, zowel met landge
noten als met vreemden op grote afstand. Dit bete
kent vandaag dat verantwoordelijke kiezers erop moe
ten rekenen dat het leven in bepaalde opzichten duur
der, harder en moeilijker zal worden . Terwijl verant
woordelijke politici niet alleen kansen moeten schep
pen op nieuw welzijn voor de bevolking, maar zich 
ook moeten gaan bezighouden met de rationele be
heersing van risico's. Voor de PvdA is het bevorde
ren van de weerbaarheid van allen en de wederkerig
heid tussen allen de eerste deugd van een democrati
sche politiek in het tijdvak 1994-1998. 

• 6 
Het is mode geworden te beweren dat de burgerlijke 
samenleving onmaakbaar is en de politieke partij fail
liet. Achter dit negatieve geluid, dat men ook ter lin
kerzijde kan opvangen, gaat in feite een bijzondere 
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waarde schuil. Die waarde is de enige vrijheid waarin 
sceptici echt geloven: 'de vrijheid om niet gestoord 
te worden ' . Het is precies deze vrijheid die de sociaal
democratie altijd heeft verworpen. En die Nederland 
zichzelf anno 1994, na Maastricht en Sarajevo, hele
maal niet mag toestaan . 

Toegegeven, dit zijn grote woorden; maar niet zon
der betekenis voor de verwarrende realiteit die elke 
Nederlandse kiezer door de nieuwsmedia en alledaag
se indrukken heeft leren kennen. 

• 7 Op het internationale vlak moet de machteloosheid 
worden doorbroken. We moeten inzien dat we grote 
belangen delen met de bewoners van andere lidsta
ten van de Europese Unie (EU) en met de Oosteuro
peanen. We moeten beseffen dat deze belangen 
slechts op een Europese schaal politiek en bestuur
lijk kunnen worden behartigd. We moeten leren dat 
onze veiligheid onmogelijk is zonder een versterking 
van de Verenigde Naties en haar vermogen tot huma
nitaire actie . We moeten aanvaarden dat de planeet 
een gehavend ruimteschip is en Nederland zelf, ge
wild of ongewild, een immigratieland met diverse 
godsdiensten en gebruiken. Solidariteit over de gren
zen en tolerantie plus wederzijdse aanpassing daar
binnen zijn geen luxe artikelen meer. Het zijn noodza
kelijke voorwaarden geworden voor een draaglijk be
staan voor allen. 

• 8 Op het sociaal-economische terrein moet de onzeker-
heid worden doorbroken. De fundamentele rechten 
op een leefbare natuurlijke omgeving, op veiligheid 
van persoon en bezit, op fatsoenlijke arbeid en zinvol
le maatschappelijke deelname alsmede op sociale ze
kerheid en zorg kunnen wel degelijk worden veilig ge
steld. Daarvoor is een herijking van overheidstaken 
nodig. En ook een nieuwe scheiding van verantwoor
delijkheden tussen gemeenschap en individu, en tus
sen de staat, de markt en het particuliere initiatief. 
Op langere termijn behoeft er geen tegenstelling te 
bestaan tussen een dynamische economie (met 
meer rivaliteit en rivalen) en een meer gelijke verde
ling van vitale hulpbronnen, zoals diploma's en banen. 

• 9 Op politiek-bestuurlijk vlak moet de afzijdigheid wor-
den doorbroken. De remedie tegen een falende wet
gever, een bemoeizuchtige beleidsmaker, een strope
rig beraad van belangenorganisaties en een verloede
rend publiek domein in de steden is fundamentele de
mocratisering. Dat is een vernieuwing die zowel de 
politieke orde (parlement, gemeente, departement, 
adviesorgaan) omvat als de economische orde (ven
nootschappen, vakbonden, sociale partners) . De kern 
ervan is een grotere betrokkenheid van burgers en 
meer doeltreffende besluitvorming. 

Wie straks in het stemhokje haar of zijn vertrou
wen in de PvdA stelt, is misschien pessimistisch ge
stemd . Want de huidige maatschappelijke ontwikke-
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lingen baren zorgen, de overheid maakt rare spron
gen om bezuiniging en behoud van goede algemene 
voorzieningen te verzoenen, en de PvdA heeft zicht
baar moeite met heroriëntatie in eigen huis. Ondanks 
dit alles, is de leidende gedachte achter dit verkie
zingsprogramma optimistisch. De gedachte van nieu
we weerbaarheid en wederkerigheid drukt uit dat Ne
derlanders bepaalde materiële en morele hulpbron
nen nodig hebben om volwaardig burger te kunnen 
zijn en dat een herstel van burgerschap zelf nieuwe 
hulpbronnen opwekt. Het idee is niet nieuw maar 
een actuele vertaling van de drie tradities die de 
PvdA vanaf haar oprichting in 1946 hebben beïn
vloed: de vrijzinnig-democratische (open samenle
ving). de sociaal-democratische (rechtvaardigheid) en 
de cultuur-socialistische (gemeenschapszin). 

• 10 
De opzet van het program is een beetje apart, omdat 
ditmaal niet alle denkbare beleidskwesties uitvoerig 
aan de orde komen . Er is bewust gekozen voor te
genwicht tegen de versplintering van verkiezingspro
gramma's. Daar komt nog bij dat uiterst gedetailleer
de beleidsvoornemens in de huidige 'overgangsperio
de' al gauw het risico lopen achterhaald te worden 
door conjuncturele omslagen, internationale politieke 
crises e.d. 

Dit verkiezingsprogramma geeft de kiezers aller
eerst een visie van de PvdA op de wereld waarin we 
leven. Het eerste deel (hoofdstuk 2) heeft de vorm 
van een essay, is voor discussie vatbaar en daarom 
zo prikkelend mogelijk opgeschreven. Er wordt aan
dacht gevraagd voor ontwikkelingen en risico's in de 
samenleving, voor de onverminderde actualiteit van 
een geloof in sociale vooruitgang, voor de sanering 
van de Nederlandse consensusdemocratie en voor 
het streven naar strenge rechtvaardigheid. De veron
derstelling is hier dat de Nederlandse kiezer ingelicht 
wil worden over de wereldbeschouwing en de more
le houding die de drijfveer vormen van bepaalde poli
tieke keuzen. Diezelfde kiezer wordt al te vaak bele
digd door de kinderachtige beeldspraak en tot per
soon en tactiek verengde beetjes ruis ('soundbites') 
die meer en meer oprukken in het politieke nieuws 
en debat. 

Het tweede deel van het program vertelt vervol
gens wat de PvdA wil doen aan de belangrijkste pro
blemen van ons land. De hoofdstukken 3 tot en met 
5 vormen een soort ABC voor burgers, met (A) inter
nationaal burgerschap, (B) sociaal burgerschap en (C) 
democratisch burgerschap. 

• 11 
Het gaat om de volgende prioriteiten. Vanuit een 
open en humanitaire houding wil de PvdA in interna
tionaal verband opkomen voor versterking van samen
werking en democratie in de EG, voor harmonieuze 
verhoudingen tussen Oost-Europa en West-Europa, 
voor een Europese en planmatige opvang van de mi
gratie, en voor een versterking van internationale sa
menwerking, d.w.z. de rechten van de mens, de 
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macht van de Verenigde Naties en een wereldwijde 
milieupolitiek. 

• 12 
Het binnenlandse programma staat in het teken van 
modernisering. Ons milieu kan aanzienlijk worden ver
beterd door een marktconform beleid, dat de kosten 
van vervuiling opneemt in de prijzen. Onze veiligheid 
kan fors worden verhoogd door in de bestrijding van 
misdaad een accent te leggen op preventie en een 
gerichtere inzet van mensen en middelen in het poli
tiële en gerechtelijke apparaat. De werkgelegenheid 
zou bij een voorziene economische groei van gemid
deld 1.75 % per jaar geleidelijk weer kunnen toene
men naar een groei van het aantal banen van 
100.000 per jaar. Daartoe dienen alle middelen te 
worden beproefd die passen in een fatsoenlijke ar
beidsorde. De inrichting van de verzorgingsstaat kan 
veel sterker worden afgestemd op een aanpak van 
echte noden en sociale achterstelling, en op een her
intrede van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsbe
stel. De cultuurpolitiek is er om een hoogwaardige 
culturele infrastructuur te scheppen, als tegenwicht 
tegen verschraling en commerciële eenheidsworst. 

• 13 
De voorstellen voor staatkundige vernieuwing zijn ra-
dicaal. Ze verbinden met elkaar de noodzaak van de
centralisatie van openbaar bestuur, van een open en 
zorgvuldige bestuursstijl en van een drastische verho
ging van zowel de produktiviteit als de reputatie van 
de publieke sector. 

Uit elke bladzijde van dit programma spreekt de 
overtuiging dat burgerzin loont. Maar het geeft ook 
aan, in hoofdstuk 6, dat er een prijs voor burgerschap 
moet worden betaald: een impuls in de publieke in
vesteringen en de produktieve overheidsuitgaven in 
het algemeen, een bezuinigingspakket, een verschui
ving van de lastendruk van arbeid naar milieu en van 
de 'onderkant' van het sociale bouwwerk (de men
sen met de laagst beloonde capaciteiten) naar de bo
venkant, alsmede een evenwichtige inkomensontwik
keling. 

• 14 
'Wat mensen bindt' probeert een concrete schets 
van politieke voornemens en beloften te zijn alsmede 
een eerlijke weergave van wat realisering van de 
wensen van de PvdA zou betekenen voor het dage
lijkse leven van mensen. Het is dus geen bespiege
ling over compromissen en favoriete coalities tussen 
partijen, geen gedetailleerd aanvalsplan voor be
windspersonen in spe, geen doorgeefluik voor pres
siegroepen, geen concept-hoofdstuk van een regeer
akkoord en geen Gouden Gids voor lobbyisten en be
stuurskundigen. 

Het gevolg van deze opzet is wel dat over vele on
derwerpen (zoals het midden- en kleinbedrijf of de 
sport) weinig of niets wordt gezegd. De opvattingen 
van de PvdA daarover treft men aan in stukken van 
de Tweede-Kamerfractie van de PvdA en in de serie 
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Verkenningen onder auspiciën van het Partijbestuur. 
Ze zullen zich aanstonds vanzelf manifesteren in de 
verkiezingscampagne van 1994. 
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2.1 Kracht en kwetsbaarheid van een terpvolk 

• 15 
Waar Amerikanen zich karavaantrekkers wanen, daar 
zien Nederlanders zichzelf als terpbewoners. De we
reld begint dankzij de ontzagwekkende internationale 
communicatie op een goegemeente ('global village') 
te lijken. De meeste Nederlanders spreken een 
woordje Engels mee. Door hun vakanties, popmuziek 
en nog veel meer zijn het een soort wereldburgers 
geworden, met ergens in het achterhoofd het ideaal 
van liberale openheid en een communautair Europa 
van Amsterdam tot Moskou . Maar in het nationaal 
zelfbewustzijn zijn de volgende 'tegenspraken van 
het terpdorp' al evenzeer verankerd. 

Nederlanders hebben de durf en avontuurlijke aan
leg zich te vestigen in een druilerige delta die zonder 
technisch vernuft eigenlijk onbewoonbaar is. Maar te
gelijkertijd zoeken ze gemoedsrust en geborgenheid 
achter de dijken. Ze richten zich op andere volkeren 
en werelddelen, want handel, goede betrekkingen en 
vlotte aanpassing vormen het fundament van hun 
overleving en voorspoed. Maar tegelijkertijd scher
men ze zich af van globale dreiging en doen ze alsof 
de extreme afhankelijkheid van de grote buitenwe
reld niet bestaat. Ze scherpen de kleinst denkbare in
terne scheidslijn aan (hoe kan men zich anders afzon
deren, zo dicht op elkaar?). maar tegelijkertijd nemen 
ze hun welbegrepen eigenbelang bij eendracht in 
acht. Ze koesteren hun opgestapelde waren in stilte 
(om niet de afgunst van machtige grote mogendhe
den op te wekken). maar tegelijkertijd twisten ze luid
ruchtig over de beste bewaking en expansie daarvan. 
Dit laatste strijdpunt betreft uiteindelijk het even
wicht tussen behoud en aanpassing. Het is mede 
door de versnelde Europese integratie opnieuw op 
de agenda gekomen. 

• 16 
Wie zich op een kritische afstand, met de statistiek 
onder handbereik, een beeld tracht te vormen van de 
wijze waarop Nederlanders tegenwoordig leven, 
komt al gauw onder de indruk van de kracht daarvan. 
Nederland behoort tot de landen in de wereld met: 
- de oudste burgerlijke rechten, 
- een hoog inkomen per hoofd van de bevolking, 
- de hoogste graad van welzijn (volgens een index 

van de Verenigde Naties die het inkomen, de le-
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Een natie op zoek 
naar zichzelf 

vensverwachting en de scholingsgraad omvat). 
- de meeste inkomensgelijkheid (de meeste bruto in

komens verhouden zich tot elkaar van 1 tot 4, en 
blijven zo onder de norm van Den Uy!), 

- de beste algehele concurrentiepositie (waaronder 
de hoogste arbeidsproduktiviteit). en 

- het grootste aantal burgers dat zegt gunstig te oor-
delen over de algehele kwaliteit van hun bestaan. 

Nederlanders zijn gesteld op hun vrijheid. Met ter
men als individualisering en postmaterialisme wordt 
vooral bedoeld dat de ordenende werking en waarde
ring van de individuele keuze vanaf de jaren zestig 
sterk zijn toegenomen. Dit blijkt uit schaalverkleining 
(met name van de huishoudelijke eenheden). versoe
peling van collectieve bindingen (in bedrijf, huwelijk, 
formele organisatie en club) en verpersoonlijking van 
consumptie, politieke deelname, belangenbeharti
ging en de uitvoering van het eigen levensplan in het 
algemeen. Deze drang naar vrijheid en zelfregulering 
wordt gecombineerd met een streven naar vreed
zaamheid, verdraagzaamheid en saamhorigheid. Se
paratisme en gewelddadig extremisme komen spora
disch voor. De arbeidsverhoudingen zijn uiterst har
monieus, afgemeten aan het aantal door staking ver
loren werkdagen sedert 1970. Voorts zit er stijging in 
de goedkeuring van alternatieve samenlevingsvor
men, in de voorkeur voor gelijkheid in de seksuele rol
verdeling, in de appreciatie van niet-autoritaire opvoe
ding, in de tolerantie jegens homoseksuelen, in de 
waardering van democratische vrijheden, in de religi
euze tolerantie en in de afkeer van discriminatie. 

De solidariteit manifesteert zich niet alleen in de 
kostbare en massaal aangesproken voorzieningen 
van de verzorgingsstaat en de humanitaire gevoelig
heid voor ellende buiten de landsgrenzen. In de Ne
derlandse samenleving vigeert een intensieve infor
mele gifteconomie, waarin jaarlijks zo'n 4 ,5 miljard 
aan geschenken en 3,2 miljard aan geldgiften om
gaat. Het terpvolk is vrijgeviger geworden. 

• 17 
Er is uiteraard ook een sociale statistiek met slecht 
nieuws. Nederland kent een geringe arbeidsdeelna
me, in het bijzonder een hoge werkloosheid (met in
begrip van de werkloosheid die wordt verborgen 
door regelingen als de WAO); een hoge belasting van 
het milieu (waaronder automobiliteit en energiever
bruik); een hoge publieke-lastendruk; een omvangrijk 
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zwart circuit, en een aanzienlijke criminaliteit . Zeker, 
bij de vermogensmisdrijven en geweldsmisdrijven 
neemt Nederland een middenpositie in, met Enge
land en Duitsland boven zich en Noorwegen en Dene
marken eronder . En het aantal bij de politie bekende 
misdrijven en de jeugddelinquentie zijn gestabili
seerd . Maar het niveau van de criminaliteit is hoog 
en een deel ervan lijkt ernstiger en meer georgani
seerd te worden. 

Slecht nieuws is ook dat sedert 1989 de verdraag
zaamheid jegens buitenlanders licht is gedaald . In 
1992 meent 48 % van de Nederlanders dat er teveel 
buitenlanders zijn en meent 13 % daarvan dat hun 
aanwezigheid persoonlijk hinderlijk is. 

Het slechte nieuws sluit het beste aan bij de dage
lijkse beleving van veel mensen, de publieke opinie 
en de stemming onder beleidsmakers en managers. 
Die zijn alle negatiever geworden. Men ervaart een 
vermindering in de greep van de overheid en de veer
kracht van de gemeenschap. Naast de gebruikelijke 
portie teleurstelling, zelfmedelijden, onverzadigbaar
heid en calvinistisch onbehagen over de eigen be
voorrechte plek, is er een ongebruikelijke onzeker
heid gerezen. Men verwacht dat Nederland zijn kop
positie met betrekking tot rijkdom en concurrentiever
mogen zal verspelen, dat individualisme omslaat in 
egoïstische berekening en afwentelingsgedrag in de 
publieke sfeer, dat de koude solidariteit (sociale rech
ten) en de warme solidariteit (spontaan geefgedrag) 
het allebei begeven, dat vooruitstrevenden voorzichti
ger worden en dat er een tegenreactie van onver
draagzaamheid en agressiviteit (racisme) zal komen. 
De ene keer steunt dit sombere verwachtingspa
troon op eigen ervaring en harde gegevens. De ande
re keer wordt het idee van teloorgang bijna apoca
lyptisch . Wezenlijk is dat de meeste Nederlanders 
het gevoel hebben dat de hoge kwaliteit van hun le
venswijze kwetsbaar is geworden : nu gaat het nog 
goed, maar hoe lang nog? Of in de woorden van het 
Sociaal Cultureel Planbureau: 'Wij zijn niet arm, maar 
we lopen het risico het te worden' . 

• 18 
Het antwoord van de PvdA op deze dubbelzinnige 
tijdgeest is genuanceerd en moet dat ook wel zijn . 
De emancipatie van de arbeidersklasse is voltooid, 
wat een niet geringe prestatie is . Maar intussen dui
ken nieuwe sociale kwesties op rondom arme landen 
(Afrika). ouderen, etnische minderheden, vrouwen, 
werklozen en werknemers met banen in de marge 
en met zwakke rechtsposities . Het is verkeerd om pa
niek te zaaien en de alarmklok te luiden op terreinen 
waar het publiek en de beroepspolitiek al oververhit 
zijn en doordrongen van de ernst van de situatie (cri
minaliteit, illegaliteit van buitenlanders, racisme) . 
Maar het is ook verkeerd om tot rust te manen en be
houdzucht in de hand te werken op terreinen waar 
men juist neigt naar blindheid of zelfgenoegzaamheid 
(arbeidsongeschiktheid, werkloosheid onder allochto
nen, belastingontduiking van witte boorden) . Het is 
goed als een wetgever rekening houdt met de men-
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selijke natuur, anders wordt de wet regentesk of een 
stukje papier. Maar het is fout daarbij aan te nemen 
dat die natuur onbeïnvloedbaar is en dat de meerder
heid het zo wil houden. Het is verstand ig om een rea
listisch beeld te hebben van nationale kracht en 
kwetsbaarheid, om op grond daarvan een toekomst
gericht en offensief beleid uit te stippelen. Maar dit 
vooronderstelt dat politieke partijen de beste informa
tie hebben en weten waar het met de geschiedenis 
heengaat. Deze veronderstelling is nogal onwerkelijk. 
Het hoogst bereikbare is hier een politieke verbeel
dingskracht die wordt aangewend voor praktische op
lossingen voor de meest ernstige problemen . 

Misschien is de belangrijkste maatstaf wel hoe Ne
derland een moeizaam aanpassingsproces aan ge
heel nieuwe omstandigheden kan voltrekken zonder 
dat de maatschappelijke spanningen omslaan in verru
wing van omgangsvormen en verbitterde tegenstellin
gen. Daarom draait de rest van dit program om bur
gerzin, onze bereidheid en ons vermogen om ordelijk 
en beschaafd samen te leven met zowel landgeno
ten als vreemden op grote afstand. Hierbij gaat de 
aandacht uit naar achtereenvolgens internationaal bur
gerschap (zie verder hoofdstuk 3). sociaal burger
schap (zie verder hoofdstuk 4) en democratisch bur
gerschap (zie verder hoofdstuk 5) . 

Een grenzeloze wereld 

• 19 
Waarom burgerzin? Waarom zelfs een ABC dat be
gint met de A van op het buitenland gericht burger
schap en dan pas voortgaat met de B van sociaal bur
gerschap en de C van democratisch burgerschap? De 
PvdA wordt van oudsher bewogen door idealen over 
wereldwijde samenwerking en solidariteit, en ophef
fing van onderontwikkeling binnen en buiten de lands
grenzen. De PvdA wenst ook vandaag met volle over
tuiging mede vorm te geven aan Europese integratie, 
aan een humane internationale orde en aan beleids
matige coördinatie tussen soevereine staten. Maar 
de werkel ijkheid anno 1994 is op al deze punten on
overzichtelijker en soms zelfs gevaarlijker geworden. 

Ten eerste is er de internationalisering van de eco
nomie. De produktie van een en hetzelfde goed, bijv. 
Tulip-computers, heeft steeds vaker in verschillende 
landen en zelfs op verschillende continenten plaats. 
Ondernemers leveren niet alleen slag met landgeno
ten maar ook met tegenspelers op internationale 
markten, waaronder de Europese markt . Nationaal 
concurrentievermogen is niet meer hetzelfde als het 
concurrentievermogen van bedrijven met eigenaren 
uit eigen land ('onze' Koninklijke Olie, Philips, Unile
ver, AKZO en DSM). Overheden zijn genoodzaakt om 
buitenlandse bedrijven aan te trekken en buitenland
se consumenten te subsidiëren. Westeuropese lan
den staan voor het eerst sinds de jaren zestig onder 
druk van concurrentie van lage-Ionenlanden uit zowel 
Oost-Azië als Oost-Europa. 

De risico 's van internationalisering zijn talrijk. Wil
de kapitaalmarkten en monetaire crises . Handelsoor-
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logen en een om zich heen grijpend protectionisme. 
Afnemende verschillen tussen landen op basis van 
beleidsconcurrentie in de richting van de kleinste ge
mene deler van sociaal-economische overheidsbe
moeienis (een aantasting van de sociale rechtsstaat 
en de sociale markteconomie) . Permanente of nieu
we onderontwikkeling van bepaalde landen en gebie
den . Daling van de inkomens en verslechtering van 
de arbeidsomstandigheden voor nieuwe kwetsbare 
groepen van werknemers. En snelle ontwaarding van 
middelen en mensen in de nationale exportsector en, 
vervolgens, de binnenlandse sector. 

• 20 
Ten tweede is er het huidige patroon van economi-
sche groei en milieugebruik. Die wordt gekenmerkt 
door globale conjunctuurbeweging (thans de over
dracht van recessie), uitputting en vemietiging van 
de natuur, inzet van kernenergie, nieuwe technologie 
(waaronder biotechnologie), krimp van oude indus
trieën, sectorale verschuivingen in de dienstverlening 
(zoals de recente expansie van zakelijke dienstverle
ning, horeca en gezondheidszorg) en nieuwe publie
ke kapitaalgoederen (zoals hoger onderwijs en stren
ge milieu normen in de voorhoedelanden) . 

De risico 's van de huidige economische groei zijn 
eveneens legio. Een depressie in combinatie met ver
mindering van de macro-economische functie van de 
staat, zowel nationaal als Europees. Ecologische 
rampspoed . Baanloosheid en omschakelingswerk
loosheid. Totale de-industrialisatie. Publieke armoe
de, dat wil zeggen onderinvestering in de publieke 
sector dan wel verkeerde overheidsinvesteringen. En 
afname van het landelijk concurrentievermogen . 

• 21 
Ten derde is er de explosieve groei van de wereldbe-
volking, met maar liefst 98 miljoen mensen per jaar 
tussen 1995 en 2000. Dit geschiedt in de landen bui
ten de club van rijke volkshuishoudingen (de OESO) 
die zich niet gestadig ontwikkelen (zoals Mexico) of 
achterblijven (zoals Afrika). De overgang naar dalende 
geboortecijfers en sterftecijfers is overigens wel van 
de grond gekomen in Taiwan en China, onze nieuwe 
concurrenten of handelspartners. En de druk van de 
plattelandsbevolking is bijzonder groot in Azië, waar 
Afrika zich onderscheidt door de slechte kwaliteit van 
de grond en Zuid-Amerika door de scheve verdeling 
ervan. Alweer rijst een veelvoud van risico 's op. 
Hongersnood. Onderdrukking, bijv. fundamentalisti
sche regimes . Massale en snelle migratie naar de 
rijke landen, waaronder Europa en Nederland. En eco
logische chantage, waarbij kernbewapening slechts 
een deel van het arsenaal vormt. 

• 22 
Ten vierde is er de federalisering van Europa. Dit om-
vat de monetaire unie, de uitbreiding met lidstaten 
uit Noord en Oost, de inrichting van de vierde be
stuurslaag alsmede de vorming van Europees beleid 
in politiële, militaire, diplomatieke, ecologische en so-
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ciaal-economische aangelegenheden . Hier vormen 
de risico 's de volgende reeks. Europese verlamming 
en verkalking, in plaats van Renaissance. Nieuwe re
gionale ongelijkheden . Aanzienlijke vermindering van 
de politieke soevereiniteit/macht van Nederland. On
dermijning van de legitieme kerntaken van de Neder
landse rijksoverheid (dus uitholling van subsidiariteit) 
en van de legitieme speelruimte van het Nederland
se middenveld (dus uitholling van soevereiniteit in 
eigen kring). Handhaving van het beruchte democrati
sche tekort op Europees niveau alsmede verwaarlo
zing van de sociale en rechtsstatelijke dimensie van 
de Europese Unie. 

• 23 
Het bovenstaande is een duizelingwekkend overzicht 
van tendensen die ten dele van buiten komen en die 
maatschappelijke druk teweeg brengen. Maar het is 
géén sombere voorspelling . Het Nederlandse Centra
al Plan Bureau (CPB) heeft uitgerekend wat Neder
land tot aan 2015 allemaal zou overkomen als het be
zocht zou worden door allerlei negatieve tendensen 
tegelijk. Maar het CPB spreekt van een 'scenario' en 
ontwikkelde ook vrolijke scenario 's. Net zo min als 
de nationale rekenmeester, kan de PvdA voorzien 
welke risico's reeds in de komende vier jaar actueel 
zullen zijn. 

Wel is duidelijk dat Nederland zich onmogelijk kan 
indekken tegen alle plagen van een grenzeloze we
reld. Het terpvolk is even onbeholpen in de rol van au
tarkie als die van gidsland . Ook is duidelijk dat het 
zinloos is dat politici en kiezers elkaar berekenend 
gedrag blijven verwijten . De Duitse president von 
Weiszäcker waarschuwt in dit verband voor een 
grote en bedrieglijke uitruil, waarbij kiezers de macht 
laten aan bestaande politieke partijen en politici bij 
wijze van tegenprestatie met hun handen van de hui
dige welvaart van kiezers af blijven . In het beeld van 
burgerschap van de PvdA staat het 'calculerende ego
ïsme' in elk geval niet voorop. Zij gelooft dat Neder
landers inzien dat de tijden veranderd zijn, en dat ze 
bereid zijn hun bijdrage te leveren, zolang maar duide
lijk is waartoe offers in de consumptieve sfeer wor
den gedaan. Uit dit beeld van burgers volgen drie con
clusies . 

Burgers dienen zich voor te bereiden op een om
slag in hun levenswijze. Het leven zal in bepaalde op
zichten duurder, harder en moeilijker worden . Het 
spreekt niet langer vanzelf dat de volgende generatie 
het materieel beter krijgt dan de vorige . Nederland 
wordt een 'Risikogesellschaft', een term van de Duit
se socioloog Ulrich Beck met een verpletterende toe
pasbaarheid op ons belangrijkste buurland. Vele Ne
derlanders lijken al te anticiperen op een omslag, on
der de motto 's 'nu kan het nog, straks niet meer' en 
'misschien valt het allemaal wel mee' . Ze houden 
ook onbehagen en aarzeling, maar die hebben even
eens te maken met het vastlopen van de consen
susdemocratie en kritiek op de regering . 

Politici moeten het niet meer tot hun taak rekenen 
om automatisch stijgende welstand en welvaart te 
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garanderen. Ze moeten ondernemender worden en 
kansen scheppen voor blijvende verhoging van het 
welzijn van de bevolking. Daarnaast moeten ze probe
ren de eerder opgesomde risico's rationeel te beheer
sen. De politiek moet tijdig signaleren, verwijderen, 
dekken of spreiden. De eerste deugd van democrati
sche politiek in de jaren 1994-1998 is het bevorderen 
van de weerbaarheid van allen en de wederkerigheid 
tussen allen. 

• 24 
De PvdA zelf heeft heel wat uit te leggen. Gelooft zij 
nog in maatschappelijke vooruitgang? Welk model 
van de Nederlandse maatschappelijke orde verdedigt 
zij in deze bange tijden, waarin invloedrijke opiniema
kers de nabootsing van het Anglo-Amerikaans kapita
lisme bepleiten? Welk oordeel velt zij over de reactie 
van het kabinet-Lubbers 111 op externe dreigingen? 
Welke politieke keuzen legt zij voor aan de Nederland
se kiezers, aan al die toeschouwers in een roerige en 
grenzeloze wereld die zich (terecht) niet helemaal se
nang voelen bij de desoriëntatie van het hele partijen
establishment en bij hun eigen uitingen van machte
loosheid, onzekerheid en afzijdigheid? Het zijn deze 
dringende vragen die in de nu volgende paragrafen 
en hoofdstukken systematisch worden beantwoord. 

In hoofdstuk 3 over internationaal burgerschap 
worden de politieke implicaties van de hierboven ge
schetste internationale toestand uiteengezet. Er lig
gen gelukkig nog vele kansen op internationale vre
de, veiligheid en duurzaamheid. Maar die moeten 
wel worden aangegrepen, ook in Nederland. 

2.2 Maatschappelijke vooruitgang en politiek 

• 25 
Er zijn momenteel vele tekenen van een tanend voor
uitgangsgeloof. Uit opinie-onderzoek uit 1992 blijkt 
dat steeds meer Nederlanders denken dat de wel
vaart niet zal aanhouden, dat de werkloosheid zal stij
gen en dat een 'pas op de plaats' nodig is. Overal is 
de publieke opinie sinds 1989 omgezwaaid. Toen de 
droom van de burgerlijke samenleving als het 'einde 
der geschiedenis' en het Euro-optimisme. Thans de 
nachtmerrie van nieuwe autoritaire regimes en het 
Euro-pessimisme. De hele notie van 'vooruitgangsge
loof' staat bloot aan bijtende kritiek uit conservatieve, 
ecologische en confessionele hoek. 

De PvdA ziet zichzelf als een vooruitstrevende be
weging. Dit streven voorwaarts omvat drie belangrij
ke doelen: 
(1) rechtvaardigheid ten dienste van individuele ont

plooiing, 
(2) het waarborgen van een open en veelvormige 

cultuur, en 
(3) een duurzame modernisering van de economie. 
Deze doelen zijn stuk voor stuk omstreden gewor
den. Hun feitelijke betekenis voor de politiek dient 
daarom stuk voor stuk opnieuw te worden aangege
ven. 
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Sociale rechtvaardigheid 

• 26 
Het eerste doel is de rechtvaardigheid in een sociale 
rechtsstaat. De sociale rechtsstaat heeft in Neder
land zijn beslag gekregen in grondrechten. Daartoe 
behoren grondrechten als de vrijheid van levensover
tuiging en het kiesrecht. Er bestaan ook grondrech
ten die rechtstreeks verbonden zijn met de sociaal
economische ontwikkeling, zoals de zorg van de over
heid voor bevordering van de bewoonbaarheid van 
het land. Vooruitgang wordt terecht in verband ge
bracht met de strijd om verwerving van burgerlijke 
rechten (zoals de emancipatie van vrouwen) en de 
vastlegging van grondrechten voor alle inwoners van 
Nederland. De individuele ontplooiing heeft in de ach
terliggende decennia een steeds groter gewicht ge
kregen. De trend gaat van rechten voor collectivitei
ten (dé werknemers, dé bejaarden) naar rechten voor 
het individu in diens bijzondere omstandigheden. 

De taak van de politiek reikt echter verder. Ze 
moet zich ook sterk maken voor kwalitatieve verbete
ring van deze rechten waar mogelijk en waken voor 
behoud van deze rechten waar nodig. Hierbij beroept 
de PvdA zich van oudsher op het idee van 'bestaans
zekerheid bij een behoorlijk levenspeil'. Later is daar 
het idee van 'spreiding van inkomen, kennis en 
macht' bijgekomen. Deze spreiding wordt gezien als 
de weg naar individuele ontplooiing voor allen. Beide 
denkbeelden hebben mede door toedoen van de 
PvdA vorm gekregen in de gedaante van volksverze
keringen, collectieve verzekeringen van werknemers 
en ambtenaren, sociale voorzieningen en publieke 
voorzieningen in sectoren als onderwijs en volkshuis
vesting. Deze verzorgingsstaat heeft aanzienlijk bijge
dragen tot de levenskwaliteit in ons land en kan een 
vergelijking met de buurlanden nog altijd doorstaan. 
Er bestaat bij ons in brede kring bereidwilligheid om 
voor materiële bestaanszekerheid te betalen. Dat 
neemt allemaal niet weg dat het draagvlak van de ver
zorgingsstaat thans in alle opzichten (financieel, orga
nisatorisch, cultureel en moreel) sterk verzwakt is. 
Ook de PvdA ziet dit sinds de jaren tachtig in, dringt 
aan op hervormingen en heeft onder leiding van Wim 
Kok de verantwoordelijkheid genomen voor ingrijpen
de bezuinigingsmaatregelen. 

• 27 
Daarbij is het voor de PvdA steeds duidelijker gewor
den dat instrumenten als de progressieve inkomsten
belasting botter zijn geworden. Van oudsher is de so
ciaal-democratie voorstander van een gelijkere verde
ling van inkomens (en vermogens). in het bijzonder 
als: 
- er nationale verarming is, bijv. extreme prijsstijging 

van de import van olie, die door de gehele bevol
king moet worden opgevangen, 

- als de levensstandaard van de meest kwetsbaren 
in gevaar komt en de burgers met meer economi
sche draagkracht daarvoor offers moeten brengen, 
of als 
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- een gelijkere verdeling van welstand een betere 
vergoeding is voor majeure welvaartsverliezen die 
bepaalde groepen werkenden of onvrijwillig inactie
ven hebben geleden en die op de vrije markt onvol
doende worden gecompenseerd. 

Dergelijke argumenten zijn - helaas - nog altijd actu
eel. Ze zijn ook redelijk en hebben niets te maken 
met afgunst. Maar ze laten onverlet dat een overheid 
in de moderne economie slechts een klein deel van 
de inkomensverdeling nauwkeurig kan bepalen. Ze 
heeft, afgezien van minimumloon en ambtelijke ar
beidsvoorwaarden, weinig greep op de verdiende in
komens. Ze wordt door de concurrentie tussen lidsta
ten van de EU beperkt in het opschroeven van de top
tarieven van inkomsten- en vermogensbelasting. En 
ze vergroot door de samenloop van inkomensafhan
kelijke subsidies de 'armoedeval': een stijging van 
het arbeidsinkomen gaat samen met een daling van 
subsidies en een stijging van eigen bijdragen. 

• 28 
Het hoofdmotief voor de sociale politiek in de komen
de jaren moet zijn dat elke burger zelfstandig en ma
terieel zo vrij mogelijk is om eigen keuzen te maken 
in de sfeer van arbeid, vrije tijd, besparing, investe
ring, verzekering en consumptie. Aan dit uitgangs
punt is in Nederland nog altijd niet voldaan, getuige 
het grote bestand van blokkerende wetten en afspra
ken (kartels) alsmede het grote aantal bestaansonze
keren, onvrijwillige werklozen en werkenden met 
een marginale plaats in de arbeidsorganisaties. Daar
om moet een zgn. bronnenbeleid worden ingevoerd. 
Daarin ligt het accent niet zozeer op de uitkomst van 
de individuele vrijheid (zoals inkomen en economi
sche geluksbeleving) alswel op de elementaire hulp
bronnen die nodig zijn om op eigen kracht waardevol 
te kunnen functioneren in de markteconomie en zin
vol deel te nemen aan de samenleving als geheel. 
Voorbeelden van een bronnenbeleid ofwel spreiding 
van hulpbronnen zijn de bevordering van beroepson
derwijs, van kansen op volwaardig werk voor allochto
nen, van toegang tot de ruimte van milieugebruik (zo
als schone lucht) en van de toerekening van de socia
le kosten van een economische vrijheid aan de be
trokkene (zoals de automobilist) . Juist omdat deze 
spreiding momenteel nog onvoldoende is, moet bron
nenbeleid worden aangevuld door een streven naar 
een evenwichtige inkomensontwikkeling: de afwezig
heid van extreme inkomens- en vermogensverschil
len zonder rechtsgrond of economische functie als
mede een fatsoenlijk minimumloon dat door tussen
komst van de wetgever wordt gevormd. 

In deze visie op gelijkheid en schadeloosstelling is 
er een publieke verantwoordelijkheid voor ieders ele
mentaire hulpbronnen en vrije functioneren, maar is 
economisch succes (bijv. succes in de eigen loop
baan) een private verantwoordelijkheid . De zelfstan
dige burger moet en wil zelf uitmaken - door eigen 
inspanningen, overeenkomsten, transacties en lid
maatschappen - wat zij of hij met de hulpbronnen 
doet. 
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Dit uitgangspunt van de zelfstandige en materieel 
vrije burger als onderdeel van de gemeenschap ligt 
ten grondslag aan alle voorstellen in dit program om
trent de herziening van de verzorgingsstaat . In de be
staande toestand wordt een uitkering (of verstrek
king) te vaak gezien als een collectieve last. Ze ver
wordt tot een gunst van de kant van medeburgers, 
een tactische uitsluiting uit het centrum van de maat
schappij. een alibi voor wantrouwen van de zijde van 
ambtenaren en de directe sociale omgeving, een 
symbool van zondig leven en een prikkel om niet 
meer mee te doen aan het maatschappelijk verkeer. 
Zo'n uitkering tast het zelfrespect van de begunstig
de aan en wekt een doelbewuste overtreding van re
gels op. De grote missie van de PvdA is ook in de pe
riode 1994-1998 te werken aan een stelsel waarin 
alle uitkeringen hulpbronnen zijn . Een uitkering wordt 
pas als bron ervaren als ze een recht is, een tweede 
kans, en een prikkel om mee te blijven doen, on
danks tegenslag. Zo'n uitkering voedt het zelfres
pect, het besef gelijkwaardig te zijn aan anderen. Ze 
maakt het distilleren van zelfrespect uit fraude mis
schien niet onmogelijk maar wel uiterst onaantrekke
lijk. Maar bovenal zijn het deze passende uitkeringen 
die de afkalving van het besef van wederkerigheid en 
saamhorigheid onder alle lagen van de bevolking een 
halt toeroepen en daardoor het hart van de sociale 
rechtsstaat weer regelmatig laten kloppen . 

Veelvormige cultuur 

• 29 
Het tweede doel van vooruitgang is de bloei van de 
burgerlijke beschaving in al haar veelvoud en veelvor
migheid. Hier gaat het om alle uitingen van religie, 
wereldbeschouwing, kunstzinnigheid, esthetiek, 
geestelijke vorming, seksualiteit, journalistiek, weten
schappelijk onderzoek, sport, vermaak, levensstijl, ex
periment. mode en omgangsvorm in de ruimste zin. 
Het is vrijwel ondoenlijk om over deze kolossale 
scheppingskracht van burgers in de private sfeer een 
maatschappelijk geldig waarderingsoordeel te vellen 
en te bepalen wat culturele vooruitgang is. Voor de 
democratische staat is dit totaal onmogelijk. Hij dient 
neutraal en tolerant te blijven en het pluralisme in de 
cultuur te beschermen, uiteraard onder de voorwaar
de dat de deelnemers aan de burgerlijke samenle
ving zich aan de wettelijke en morele regels van de 
sociale rechtsstaat houden. 

In de tijd van de verzuiling zag de PvdA het als 
haar taak om de weerspiegeling te zijn van een be
paalde conceptie van burgerlijke cultuur. Zij deed 
veel meer dan alleen oproepen tot publieke deugden, 
zoals gehoorzaamheid aan de (belasting)wet. De in
trede van de werknemer in de politieke gemeen
schap (parlement). in de bedrijven (vakbond) en in de 
burgerlijke cultuur (schouwburg) werd als één gran
dioos project opgevat. Daaruit volgde een pleidooi 
voor samenwerking en hulpbetoon als tegenhanger 
van rivaliteit, schraapzucht en eenzaamheid. Maar 
ook propaganda voor soberheid en toekomstgericht-
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heid onder de werknemers. En culturele verheffing 
van de armen en laagst betaalden. De belichaming 
van dit alles was de zuil, de vervlechting van pOlitieke 
partij met een bepaalde krant, omroepvereniging en 
wat dies meer zij. 

• 30 
De zuilen zijn ingestort. Nederland heeft vanaf de ja
ren zestig een proces van zedelijke liberalisering door
gemaakt, waaronder een fors verval in religiositeit. 
De samenleving is bovendien heterogener geworden 
door de opkomst van etnische gemeenschappen en 
culturen (Moluks, Surinaams, Turks, enz.). De PvdA. 
die zowel voertuig als voorwerp van deze liberalise
ring was, reageerde hierop met een koerswijziging. 
Zij zette haar kaarten vooral op de overheid, die voor
taan niet alleen de volkswelvaart en de persoonlijke 
ontplooiing in het economische leven moest bevorde
ren, maar ook het immateriële welzijn. Dat beteken
de liberalisering van het recht (echtscheiding, abor
tus). subsidiëring van de kunst, cultuurspreiding, ar
chitectonisch verantwoorde stadsvernieuwing, een 
pluriform bestel van massamedia, monumentenzorg, 
minderhedenbeleid en nog veel meer. De rechtvaardi
ging van dit nieuwe stelsel van rechten en publieke 
voorzieningen werd in toenemende mate ontdaan 
van paternalistische of moralistische bemoeizucht. Er 
bleken talloze bedreigde cultuurvormen te zijn, die 
kennelijk onvoldoende ondernemerschap of particu
lier initiatief uitlokten. Die cultuurvormen, zoals het 
opiniërende weekblad, behoorden te worden gecon
serveerd. Met het oogmerk om elke burger in staat 
te stellen haar of zijn persoonlijke conceptie van het 
goede (het schone, het informatieve, het plezierige 
e.d.) te ontdekken, te realiseren en te herzien op 
grond van eigen ervaring. Het welzijnsbeleid kreeg 
dus een voorwaardenscheppende en vrijzinnige la
ding. 

• 31 
Ook dit tweede bestanddeel van progressieve poli
tiek wordt thans onder vuur genomen. Aan de ene 
kant is er een pleidooi voor terugtred van de over
heid. De overheid bekostigt cultuurgebruik van groe
pen burgers die hiervoor geacht worden zelf verant
woordelijk te zijn en die dit ook best uit eigen zak 
kunnen betalen. De overheid zet de deur open voor 
allerlei aanspraken op een bijzondere culturele identi
teit. Die kunnen onmogelijk allemaal worden gehono
reerd zonder toenemende druk op de schatkist en 
toenemende controle, welke vervolgens de soeverei
niteit van de gesteunde culturele organisaties uitholt. 
De overheid vervalst de concurrentie. De overheid 
wordt ook inconsistent, want in bepaalde gevallen 
kent ze wel degelijk gewicht toe aan marktcriteria (ho
ger onderwijs) en neemt ze bij de inhoudelijke discus
sie over de merites van cultuur (literatuurprijzen) een 
eigen standpunt in. Aan deze onzuivere praktijken 
kan een einde worden gemaakt door consequent te 
privatiseren, zo menen aanhangers van deze visie. 

Aan de andere kant wordt beweerd dat de over-
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heid niet ver genoeg is gegaan als hoeder van ge
meenschapswaarden. De samenleving is allesbehal
ve een volkomen cultuurmarkt. Ze wordt gedomi
neerd door een streven naar materieel comfort, een 
jacht op luxeconsumptie en zelfs narcisme. De cultu
rele uitingen worden in de marktsfeer gezogen en on
dergeschikt gemaakt aan de daar geldende spelre
gels van concurrentie, omzet en winstgevendheid . 
Een illustratie daarvan is de moeizame continuïteit 
van het vrijwilligerswerk bij de sportverenigingen in 
vergelijking met het bedrijfsmatig functioneren van 
de professionele topsport. Als de overheid zich nu 
verder terugtrekt uit beoordeling, regulering en be
kostiging van de cultuur, dan is er geen enkele garan
tie dat haar rol wordt overgenomen door het particu
liere verenigingswezen (in plaats van door mannen 
met het grote geld, de 'Berlusconi's'). Sterker nog. 
Ze staat dan de onverkorte doortocht toe van het wel
vaartsegoïsme, een op persoonlijk bezit, welstand en 
plezier gefixeerde levensstijl. Deze levensstijl heeft 
stellig verdiensten, waaronder de belangstelling voor 
hoogwaardige produkten, het jezelf onderscheiden 
en actief boven passief vertier. Maar hij begint door 
te schieten en leidt op termijn tot zowel een verar
ming van de cultuur als tot een verdwijning van ge
meenschapszin. En het is juist deze gemeenschaps
zin, aldus aanhangers van deze visie, die morgen 
hard nodig is in de strijd tegen milieuvervuiling. 

• 32 
Het uitgangspunt voor dit program is dat het open 
houden van culturele opties voor de burgers het 
hoofdmotief is van cultuurpolitiek en welzijnsbeleid 
in de komende jaren. Dat is iets anders dan bescher
ming van vrijheidsrechten van enkelingen en minder
heden, een verdelingsdoel dat hierboven al is beklem
toond. Het is ook iets anders dan milieupolitiek, hoe
wel het opkomen voor rijkdom van dier- en planten
soorten en energiebehoud niet zo gek veel verschilt 
van het opkomen voor culturele verscheidenheid en 
het behoud van kunstschatten. De PvdA neemt aan 
dat Nederlanders hun belang bij culturele variatie in
zien (een televisiekijker die van soap opera's houdt 
wil niettemin dat er ook een aanbod van educatieve 
programma's is, zoals iemand die nooit in een park 
komt toch wenst dat er parken zijn). Het welzijnsbe
leid zelve kan uiteenlopen van een rituele oproep tot 
verdraagzaamheid en ministerieel toezicht op afstand 
tot kostbare subsidies en stringente voorschriften . 
De doeltreffendheid van dit beleid hangt af van twee 
factoren: het falen van het vrije spel van maatschap
pelijke krachten om een pluralistische massacultuur 
voort te brengen en het vermogen van de wetgever 
om dit tekort te ondervangen. 

Heeft het daarnaast nog zin dat de PvdA met het 
oog op het milieu een soberder leven in brede zin be
pleit? Mag zij de burger ervan trachten te overtuigen 
dat die beter af is bij duurzame welvaart (zoals geïso
leerde woningen), bij welzijn dat een geringer beslag 
legt op de natuur (zoals muz~ek maken) en bij ge
meenschappelijke welvaart die ook als zodanig wordt 
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beleefd (zoals het samen delen van een auto)? Jaze
ker, want de partij is een van de cultuurdragers en 
heeft hier een traditie hoog te houden. Zij weet uit ei
gen ervaring - de oliecrisis van 1973 met de autoloze 
zondagen - dat een milieubeleid pas effectief is als 
het ook appelleert aan gezamenlijke identiteit en ge
meenschapszin. Bestuurlijk ingrijpen ten behoeve 
van matiging gaat gesmeerder als het vergezeld gaat 
van een soberder wijze van leven. Voor het milieube
leid geldt echter wat in het algemeen voor de cultuur
politiek geldt. Financiële prikkels bieden vaak min
stens zoveel soelaas als mooie woorden op zondag. 
Politieke partijen hebben slechts een gering mobilise
rend effect op het dagelijks handelen van mensen. 
En het propageren van een andere levenswijze met 
de macht die een overheid nu eenmaal tot haar be
schikking heeft (wettelijke dwang, algemene midde
len, toegang tot media) kan alleen in tijden van crisis 
worden toegestaan en moet ook een stevige rechts
grond hebben. 

Economisch-technische vooruitgang 

• 33 
Het derde doel betreft het vooruitgangsgeloof in 
enge zin, namelijk het vertrouwen in economisch
technische vooruitgang. Dat betreft dan een groei 
van de produktie en verbetering van de produktiemid
delen onder de volgende continuïteitsvoorwaarden: 
- De hele natie plukt de vruchten in de vorm van 

een stijgende levensstandaard ('als er vloed is, stij
gen alle schepen mee'). 

- De kloof tussen ontwikkelde en onderontwikkelde 
landen wordt gestaag kleiner. 

- De beschikbare arbeidskracht dient te worden om
gezet in menselijk kapitaal en vervolgens ingescha
keld, opdat er volledige werkgelegenheid ontstaat 
en de betaalde arbeid voor iedereen (en niet voor 
een elite) een vorm van zelfrealisering is. 

- De voorraad natuurlijke hulpbronnen in de tijd blijft 
constant, waarvoor een rationeel beheer van ver
nieuwbare hulpbronnen, uitputbare hulpbronnen -
olie, kolen, mineralen - en afvalstromen met het 
oog op duurzaamheid voor onszelf en toekomstige 
generaties, nodig is. 

- Het evenwicht tussen private goederen en publie
ke goederen (waaronder de infrastructuur) moet in 
stand worden gehouden. 

- Maatschappelijke ontwrichting als gevolg van snel
le economische groei en technologische revolutie 
wordt tot een minimum beperkt. 

- De belanghebbenden of representanten van be
langhebbenden, zoals vakbonden, consumenten
organisaties en gemeenten, worden bij de besluit
vorming betrokken (afwezigheid van almacht van 
deskundigen of mensen met kapitaal). 

- De morele risico's voor de mensheid zijn aanvaard
baar en de modernisering gaat, meer in het alge
meen, niet ten koste van cultureel pluralisme en 
het streven van mensen naar een zinvol bestaan in 
de snel veranderende wereld waarin ze leven. 
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• 34 
Het verwondert niet dat het vertrouwen in econo
misch-technische vooruitgang recentelijk een flinke 
knauw heeft gekregen. Want aan geen van de ge
noemde voorwaarden wordt optimaal voldaan. In de 
jaren tachtig heeft zich in Nederland een aanzienlijk 
herstel van de economische groei en de werkgele
genheid voorgedaan. De deelnamegraad van vrou
wen is fors gestegen, dankzij de deeltijdbanen en de 
groei van de dienstensector. Maar de inkomens- en 
vermogensverdeling is wat ongelijker geworden en 
er is nieuwe armoede ontstaan. 

In de periode 1960-1989 is de ongelijkheid tussen 
de armste en rijkste landen toegenomen van 1 tot 30 
naar 1 tot 59. Het aandeel van de armste landen in 
de produktie, de handel, de commerciële leningen, 
de binnenlandse investeringen en besparingen alsme
de de buitenlandse investeringen op wereldschaal is 
geslonken. Volgens de recentste cijfers leeft een mil
jard mensen nog steeds in extreme armoede en ver
dienen de rijkste mensen maar liefst 150 maal zoveel 
als de armsten. Het behoeft geen betoog dat er een 
verband is tussen deze denivellering en de zwellende 
migratiestromen. 

Dezelfde cijfers voeden ook de vrees voor baanlo
ze groei. Verdeelt men de wereld in regio's, zoals de 
landen van de OESO, Latijns-Amerika en Oost-Azië, 
dan blijkt overal dat sinds 1975 de groei van de werk
gelegenheid achterblijft bij de groei van het arbeids
aanbod en dat deze kloof vermoedelijk nog wijder 
wordt in de jaren negentig. Ook in Nederland is de 
produktiviteitsstijging enorm. Bovendien schort er 
wat aan de benutte arbeid: 10% van de werkenden 
zegt te kampen met ernstige stress. 

• 35 
De ecologische grenzen aan de groei zijn overal zicht
baar geworden. Arme landen zitten met vuil water, 
onverwerkt vuil, de roet en stof van koolverbranding, 
lood in de stadslucht en bodemerosie. Rijke landen 
als Nederland zitten met ruimtebeslag, lawaai, de 
smog van het verkeer, gif in woonwijken, vermesting 
van grond- en oppervlaktewater, verwarmende kooldi
oxide en verdwijning van natuurlijke variatie. 

In Nederland zijn de overdrachtsuitgaven veel ster
ker gestegen dan de overheidsinvesteringen. De 
aardgasbaten bestonden voornamelijk in te lage ener
gietarieven voor bedrijven en consumptieve over
heidsuitgaven. Daardoor is de balans tussen private 
en publieke goederen verstoord. Er is een tekort aan 
gevangeniscellen, huizen, bossen, technische-oplei
dingsplaatsen, kinderdagverblijven, ondergrondse ver
bindingen, openbare-vervoerslijnen en milieu
faciliteiten voor havens en luchthavens. 

In de jaren tachtig werd ook in Nederland de vrees 
uitgesproken voor een tweederde-maatschappij en 
een stedelijke onderklasse. Dit is voor de PvdA reden 
geweest om in 1989 samen met het Christen-Demo
cratisch Appèl (CDA) van de 'sociale vernieuwing' 
een zaak van landelijk beleid te maken. Deze vernieu
wing is wel op gang gekomen maar verloopt nog 

PvdA: 33-35 



traag. De bemiddeling op de arbeidsmarkt en de voor
zieningen in het stedelijk domein laten zeer te wen
sen over. 

De politieke norm in Nederland is het voeren van 
overleg en het zoeken naar wilsovereenstemming. 
Een voorbeeld daarvan is de brede maatschappelijke 
discussie over energie in het begin van de jaren tach
tig. Toch is er bij de besluitvorming over omstreden 
investeringsplannen (zoals de kernenergiecentrales 
en verhoogde dijken van gisteren en de mainport 
Schiphol, Betuwelijn, Waddenzeeboring en Hoge 
Snelheidstrein vandaag) een informatievoorsprong en 
een machtsoverwicht van bedrijven en ambtenaren. 
Beroepsprocedures zijn sterker ontwikkeld dan de 
procedures voor directe invloed van de bevolking. 

• 36 
Aan de nieuwe vormen van technologie zijn uiteenlo
pende morele risico's verbonden. De biotechnologie 
schept het potentieel voor vuile oorlogsvoering en de 
informatietechnologie kan, in handen van een almach
tige staat en machtige ondernemingen, leiden tot so
ciale disciplinering en volledige ondermijning van de 
privacy. De genetische technologie maakt het in be
ginsel mogelijk dat mensen mensen gaan scheppen 
naar hun eigen beeld, wat, gezien de noodzakelijke 
beperktheid van dat beeld, niet hoopvol stemt. In ze
kere zin gebeurt dit nu al: met een vlokkentest of 
vruchtwaterpunctie kan de foetus worden gecontro
leerd op de aanwezigheid van ongewenste geneti
sche eigenschappen en vervolgens worden geabor
teerd. Wanneer dat gebeurt op grond van de aanwe
zigheid van een erfelijke afwijking is het geaccep
teerd dat er een strikt persoonlijke afweging wordt 
gemaakt. Het kan echter niet worden uitgesloten dat 
genetische interventie in de toekomst ook geschiedt 
bij aanwezigheid van een gen waarvan men veronder
stelt dat het samenhangt met latere homoseksuali
teit of een relatief lage intelligentie. De toenemende 
maakbaarheid van het nageslacht volgens menselijke 
maatstaven zou enerzijds kunnen leiden tot het kwe
ken van 'supermensen' en anderzijds tot een afne
mende verdraagzaamheid tegenover mensen die niet 
voldoen aan het banale idee van superioriteit, bijv. ou
deren met een korte levensverwachting, ongenees
lijk zieken en gehandicapten. 
Dit is een terrein waarop de huidige politieke ideolo
gieën het antwoord vooralsnog schuldig blijven. 

• 37 
Het uitgangspunt voor dit program is dat het hoofd
motief van de economische politiek in de komende ja
ren bestaat in het dienstbaar maken van economi
sche groei en technische vernieuwing aan duurzame 
humane ontwikkeling, de verbreiding van menselijke 
capaciteiten (wat mensen feitelijk kunnen doen en 
zijn in overeenstemming met hun weloverwogen en 
redelijke overtuigingen over het goede leven van bur
gers). In de arme landen is sprake van een schrikba
rend tekort aan elementaire capaciteiten, zoals de 
vermogens om lang te leven, goed gevoed te zijn, ge-
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zond te zijn, geletterd te zijn, enz. Maar ook in Neder
land lopen de elementaire capaciteiten gevaar, zoals 
onze vermogens om in zeeën en meren te zwem
men, schoon water uit de kraan te drinken, 's nachts 
veilig over straat te gaan en ergens te wonen zonder 
de dreiging van een kernramp. Het is dus een misvat
ting om de groei van het nationaal produkt en tech
nologisch bepaalde stijging van de produktiviteit 
zonder meer te vereenzelvigen met menselijke ont
wikkeling. Elke zinnige taakstelling voor de politiek 
en het economisch beleid van de overheid moet 
beginnen met een afscheid van het 'groeigeloof', 
de opvatting dat ongebreidelde economische groei 
(zowel absoluut als in relatie tot concurrerende lan
den) vanzelf tot vooruitgang leidt. De indicator van 
het Bruto Nationaal Produkt (BNP) is onmisbaar maar 
niet zaligmakend. Er zijn ook andere indicatoren van 
welzijn. 

• 38 
Uit dit beslissende punt vloeien enige prioriteiten 
voort. In de eerste plaats is het dringend noodzakelijk 
dat rijke landen onderling en rijke en arme landen 
hun inspanningen om de huidige recessie te bestrij
den coördineren. Deze coördinatie omvat veel meer 
dan alleen de ontwikkelingshulp. Het gaat om bevor
dering van vrijhandel en eerlijke mededinging tussen 
(blokken van) landen, monetaire stabiliteit. wereldom
vattende milieu-<lvereenkomsten, tijdige bestedings
impulsen en optimale internationale arbeidsdeling. 

In de tweede plaats dient er enige helderheid te 
komen in de doelen van de Nederlandse economi
sche politiek. Er zijn drie belangrijke doelen, nl. duur
zaamheid, werkgelegenheid en materiële welvaart. 
Er zijn gelukkig gevallen waarin deze doelen tegelijk 
te realiseren zijn, bijv. milieutechnologische werken. 
Maar er kunnen ook situaties optreden waarin de 
drie doelen botsen. Om dan het doel van duurzaam
heid te bereiken, is een compromis nodig tussen het 
bevorderen van werkgelegenheid en het bevorderen 
van materiële welvaart. Dit kan worden gezien als 
een herformulering van het gelijkheidsstreven, niet 
als een afwijzing daarvan. De inzet is immers de gelij
ke toegang tot het natuurlijk milieu en tot de betaal
de arbeid als twee vitale voorwaarden voor zelfstan
digheid en materiële vrijheid in de komende jaren. 

In de derde plaats dient de Nederlandse overheid 
verder te gaan op de marsroute van herschikking en 
overheveling van niet-produktieve uitgaven naar pro
duktieve uitgaven ten behoeve van evenwichtige, se
lectieve en arbeidsintensieve groei en ten behoeve 
van selectieve verzorging. De PvdA streeft naar een 
situatie waarin ook degenen wier overdrachten klei
ner worden profiteren van de nieuwe overheidsinves
teringen. De aanvulling hierop is een streven naar eer
lijke en zo eenvoudig mogelijke belastingen. Deze be
lastingen dienen sterker te drukken op de factor mi
lieubeslag dan op de arbeid, ze dienen de arbeid aan 
de 'onderkant' van het sociale bouwwerk te ontzien 
en ze dienen uitdrukking te geven aan de beginselen 
van profijt (wie direct profiteert van bepaalde over-
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heidsprestaties betaalt) en draagkracht (wie 'sterke 
schouders' heeft. betaalt meer). 

• 39 
In de vierde plaats is het beleid voor economisch
technische vooruitgang onlosmakelijk verbonden met 
democratisering. De economische groei heeft in nao
orlogse decennia gewerkt als garantie voor soepele 
herverdeling, arbeidsvrede en politieke stabiliteit. Het 
moderne groeibeleid in het huidige fin-de-siècle is 
weliswaar onafwendbaar maar ook omgeven met 
vele onzekerheden. De historicus Paul Kennedy 
heeft opgemerkt dat momenteel elk land haastig op 
zoek is naar zijn concurrentievoordelen uit vrees on
voldoende voorbereid te zijn op de volgende eeuw. 
Selectieve groei vergt bovendien een enorme om
schakeling in het gedragsrepertoire van bedrijven en 
gezinnen. Vele produktie- en consumptiepatronen zuI
len er anders uit komen te zien. Er zal een wissel 
worden getrokken op het maatschappelijk verant
woordelijkheidsbesef van belangengroepen en elke 
burger afzonderlijk. 

Een overheid die deze weg inslaat moet de belang
hebbende burgers zo intensief en creatief mogelijk 
betrekken bij verstrekkende besluiten en institutione
le veranderingen. Deze laatste prioriteit kan ook posi
tiever worden gesteld. Het is de democratisch gelegi
timeerde conceptie van het algemeen belang bij duur
zame humane ontwikkeling die uiteindelijk bepaalt 
welke economische activiteit moet worden bevor
derd door de overheid, welke activiteit moet worden 
ontmoedigd en welke activiteit onderwerp moet zijn 
van openbare heroverweging (beraad in het parle
ment, politieke partijen en alle overige democrati
sche fora). In al deze gevallen is het echter niet een 
totale maakbaarheid van economische en technische 
modernisering die geboden is. Dat is volgens de 
PvdA een gevaarlijke illusie, die men paradoxaal ge
noeg aantreft bij zowel de laatste communisten (de 
samenleving als fabriek) als de pro-Europese laissez
faire-liberalen (de kostprijs als maat van alle dingen) . 
Het gaat om het simpele uitgangspunt dat in een 
land met een hoog opgeleide en mondige bevolking 
als Nederland politieke geloofwaardigheid een onmis
bare voorwaarde is geworden voor voortgaande mo
dernisering. 

In de vijfde plaats moet, gezien de waarschijnlijk
heid dat de technologisch mogelijke 'maakbaarheid' 
van mensen ook in de praktijk zal worden toegepast, 
een voor iedereen in beginsel aanvaardbare morele 
code worden ontworpen waaraan de toepassing van 
elke afzonderlijke techniek zorgvuldig wordt getoetst. 

In hoofdstuk 4 over sociaal burgerschap wordt de 
hierboven geschetste visie op maatschappelijke voor
uitgang uitgewerkt in werkbare politieke keuzen op 
het gebied van milieu, binnenlandse veiligheid, werk
gelegenheid, sociale zekerheid en verzorging . 

15 

2.3 Traditie en sanering van een consensusde
mocratie 

• 40 
De Nederlandse wijze van besturen is vaak omschre
ven als een consensusdemocratie. De deugdzame 
gezagsdrager legt zijn wil niet op maar zoekt liever 
naar wilsovereenstemming tussen de belanghebben
den. Deze norm van consensus vorming komt voort 
uit respect voor de minderheid, maar ook uit welbe
grepen eigenbelang bij wederzijdse aanpassing tus
sen minderheden . De norm zelf is heel oud. Ze gaat 
terug tot het provinciale beraad en de oligarchische 
colleges uit de dagen van de Republiek. Ze overleef
de zelfs de invoering van het algemeen kiesrecht : 
de vertegenwoordigers van de zuilen (protestanten, 
katholieken, socialisten, zelfs liberalen) deden zaken 
met elkaar met een beroep op deze norm. 

De consensusdemocratie werkt tot op de dag van 
vandaag. Dat blijkt wel uit de ruime meerderheid van 
kamerzetels achter menig coalitiekabinet, het grote 
aantal adviesorganen (met de Sociaal Economische 
Raad voorop). de inspraakregelingen, de rol van bre
de staatscommissies bij heikele onderwerpen, de 
evenredige verdeling van burgemeesters tussen de 
politieke partijen, de spreiding van subsidies, de over
legstructuren binnen de publieke sector (departemen
taal overleg, overleg tussen de drie bestuurslagen, 
enz.). de autonomie van het bijzonder onderwijs, de 
wettelijk geregelde deelname van het middenveld 
aan de uitvoering van beleid, en, het nieuwste van 
het oudste, de bestuurlijke convenanten tussen de
partement en groepen van producenten. Het blijkt 
ook uit de niet-elitaire stijl van Nederlandse leiders 
en de storm van kritiek en weerstand die deze lei
ders oogsten als ze het wagen om 'regentesk' op te 
treden. In de lage landen heerst men zelden uit de 
hoogte. Wie daar heerser w il blijven, heeft meer baat 
bij milde voogdij dan een harde hand. 

Langzaam maar zeker heeft de consensusdemocra
tie zich ook meester gemaakt van de economische 
orde, getuige de Collectieve Arbeidsovereenkomsten 
(CAO's), het op consensus gerichte toezicht alsmede 
de coöptatie bij grote vennootschappen (de Raad van 
Commissarissen vult zichzelf aan, vaak op initiatief 
van de Raad van Bestuur) en de ondernemingsraden. 
Volgens de econoom Arjo Klamer is het geheim van 
de overlegeconomie een 'familiegevoel dat zich uit in 
een bijzondere aanleg voor tijdloos praten '. 

Wie nu verwacht dat de consensus over de con
sensusdemocratie positief is en zichzelf als het ware 
reproduceert, komt in de jaren negentig bedrogen 
uit. De nieuwe consensus is negatief: het bestel is 
gesloten, 'stroperig' (weinig doortastend) en saai . 
Dat is allemaal tot daaraan toe als de consensusde
mocratie zou resulteren in werkelijke afstemming en 
overwinning van tegenstellingen . De kritiek luidt ech
ter dat het bestel in de praktijk slechts vrijblijvende af
spraken aflevert (zonder enig handelingsgevolg). dat 
het om de hete brij heen loopt en dat het is verwor
den tot een vrijbrief voor vetomacht of voorrecht. 
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• 41 
Het ongenoegen over de werking van de Nederland
se consensusdemocratie is niet alleen fundamenteel. 
Het is ook algemeen. Burgers klagen over een over
heid die in hun ogen teveel onbegrijpelijke en niet na 
te leven wetten maakt, die de greep op de handha
ving van het recht kwijt is en die het volgens hen ook 
zelf niet zo nauw neemt met beginselen als rechtsze
kerheid en rechtsgelijkheid. Bij de burgerij bestaat 
het beeld van een lange rij van politieke fiasco's en 
bestuurlijke schandalen, bijv. in de subsidiëring van 
de scheepsbouw, het maken van paspoorten en de 
uitvoering van de WAO. Men heeft daarvan geleerd 
dat er iets grondig mis is met de inrichting van de 
staat. 

Volksvertegenwoordigers, zoals de voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie van de PvdA Thijs Wölt
gens, klagen over de uitholling van het primaat van 
de parlementaire politiek. De Kamer praat over de pu
blieke zaak, neemt besluiten bij meerderheid maar 
moet lijdelijk toezien als blijkt dat de uitvoerende 
macht met handen en voeten gebonden is aan de 
medewerking van machtige belangenorganisaties. In 
sommige gevallen is het beleid al helemaal voorge
kookt, in andere gevallen kan het parlement weinig 
uitrichten . Er bestaat bijv. kamerbrede steun voor ver
betering van actieve arbeidsbemiddeling, terugdrin
ging van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, po
sitieve actie ten gunste van etnische minderheden 
op de arbeidsmarkt en loonmatiging. Het ritueel is 
dan dat de Kamer oproept tot driepartijen-overleg, 
dat de sociale partners zeggen dat overheidsdwang 
overbodig is omdat ze de publieke zaak onderling wel 
zullen regelen, dat er akkoorden worden gesloten die 
op papier overeenkomen met de wensen van het par
lement en dat er uiteindelijk van deze akkoorden bij
na niets terecht komt. 

De klacht van de ministers is soortgelijk. Of ze 
stoppen tijd, energie en guldens van de belastingbe
taler in de overeenstemming met maatschappelijke 
organisaties, met als gevolg dat alle radicale beleids
intenties verwateren of dat de doelstellingen van het 
regeerakkoord onvoldoende worden gehaald. Of ze 
voeren hun plannen door tegen het advies van deze 
organisaties in, met als gevolg dat het overheidsbe
leid wordt gefrustreerd door allerlei vormen van te
genwerking (rumoer van zaakwaarnemers in de me
dia, werkstaking, ontregeling van het openbare le
ven, ontduiking) en dat ministers langs de achterdeur 
van goed georganiseerd protest en een daarvoor ge
voelige Tweede Kamer hun politieke rugdekking 
kwijt raken. In de consensusdemocratie blijft er van 
de zwaardmacht van de overheid weinig over als de 
doelen van regering en die van groepen producenten 
(artsen, binnenschippers, taxichauffeurs, vuilnisopha
lers, enz.) te ver uiteen liggen: men wordt een zwak
ke doch populaire vakminister of een (verbaal) sterke 
doch impopulaire vakminister, een derde weg lijkt er 
niet te zijn. 

De maatschappelijke organisaties klagen ook. De 
oude klacht betreft de politisering, de voortdurende 
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bemoeizucht van kamerleden, regering en departe
menten. De nieuwe klacht klinkt als een bekentenis. 
De Sociaal Economische Raad geeft inmiddels zelf 
toe dat hij reactiesnelheid mist en teveel bezig is met 
pappen en nathouden. Hij wordt hierin bijgevallen 
door hoge beleidsambtenaren. Dezen geloven dat Ne
derland in het nieuwe Europese landschap voor har
de strategische beslissingen en verregaande aanpas
singen staat, die evenwel niet te voorschijn komen 
uit de zachte compromiscultuur van een op drift ge
raakte consensusdemocratie. 

• 42 
Zelfs deze uitvoerige schets van de onvrede over de 
consensusdemocratie is nog niet uitputtend. Verge
ten we niet de ambtenaren buiten de ministeries, zo
als de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst 
of het schoolhoofd, die gebukt gaan onder de last 
van honderd-en-een voorschriften . En de politicolo
gen die wijzen op het gebrek aan representativiteit 
van gevestigde belangenorganisaties als de vakbond 
(en van de kandidaten van gevestigde politieke partij
en). En de economen die laten zien hoe de consen
susdemocratie zonder enig aanwijsbaar voordeel 
vrije markten afknijpt en zwarte markten doet flore
ren. En de sociologen die signaleren dat de hele col
lectivistische-corporatistische staatsstructuur haaks 
staat op de individualisering. Kortom, de consensus
democratie heeft niet veel vrienden meer. Ze mag 
dan een lange traditie hebben en een respectabele 
staat van dienst in de naoorlogse wederopbouw, ze 
wordt gezien als een recept voor mislukking . 

Deze fundamentele en algemene kritiek moet ter 
harte worden genomen. De PvdA is overtuigd van de 
noodzaak om de consensusdemocratie te saneren. 
De representativiteit en openheid van de deelnemen
de partijen, de procedurele of inhoudelijke kwaliteit 
van hun onderhandelingen en de bindendheid van 
hun afspraken kunnen allemaal aanzienlijk worden 
verbeterd met behulp van nieuwe spelregels . De 
kunst is om de hierboven genoemde schaduwzijden 
weg te werken zonder het bijzondere voordeel, de 
vriendelijke afstemming van belangen en besluiten 
tussen markt en staat in, te verliezen . De consensus
democratie is nu eenmaal diep geworteld in onze poli
tieke gemeenschap en verzoent twee onverwoestba
re trekken van Nederlanders, hun particularisme en 
hun gemeenschapszin. De politicoloog Arend Lijphart 
heeft er bovendien op gewezen dat consensusdemo
cratieën het veel beter doen dan hun alternatief, de 
meerderheidsdemocratie, als het gaat om een even
wichtige economische ontwikkeling en een rechtvaar
dige inkomensverdeling. Gezien deze historische ach
tergrond en ook de constructieve voorstellen die van 
alle kanten aan de huidige kritiek worden verbonden, 
lijkt Nederland rijp te zijn voor een sanering van haar 
consensusdemocratie. 

• 43 
In de politieke orde gaat het vooral om de overgang 
naar een 'actieve democratie', waarin dwang demo-
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cratisch wordt aanvaard en openbaar bestuur wordt 
beleefd als gemeenschappelijk zelfbestuur. Daartoe 
moet ruimte worden geschapen voor directe demo
cratie (zoals het correctief wetgevend referendum, 
de gekozen burgemeester, de versterkte voorkeur
stem e.d.). Het parlement van zijn kant moet meer 
ruimte maken voor dualisme, generalisten, periodie
ke algemene beschouwingen over de publieke zaak 
en tussentijdse enquêtes. De voordelen van deze ver
nieuwing van de politieke orde zijn talrijk . De politie
ke klasse, de verzameling mensen die meetelt en de 
lakens uitdeelt, wordt groter en krijgt meer kwaliteit. 
De noodzaak van fundamentele versterking van de 
rechterlijke macht (rechterlijke toetsing van de wet) 
wordt kleiner, evenals de opportuniteit voor beroeps
politici om netelige kwesties af te wentelen op de 
rechter . De openbaarheid en levendigheid van de Ne
derlandse politiek nemen toe . Politieke partijen en 
volksvertegenwoordigers komen uit hun afdelings
zaaitje en hun Haagse kaasstolp vandaan om zich 
met het publiek te verstaan, zonder het risico van ont
binding van beginselpartijen (zoals in de Verenigde 
Staten) of het risico van een kunstmatig tweepartijen
stelsel (zoals in het Verenigd Koninkrijk). Er sluime
ren ook in Nederland anti-parlementaristische, cyni
sche en rechts-extremistische sentimenten. Een 'flu
w elen revolutie' (Havel) zorgt voor tegengif . 

• 44 
In de economische orde gaat het vooral om de over
gang naar een sociale markteconomie op basis van 
het ' Rijnlandse model' . Deze ordening van het kapita
lisme bestaat in Nederland, Duitsland en de andere 
landen langs de Rijn. Ze wijkt af van het Anglo-Ameri
kaanse model van ordening van het kapitalisme. Met 
de term 'Rijnlands model' wordt niet bedoeld dat er 
geen verschillen zijn tussen bijv. Nederland en Duits
land, maar dat hun overeenkomsten belangrijker zijn 
ten opzichte van landen als de Verenigde Staten en 
Japan . De mentaliteit is er egalitaristisch en collecti
vistisch . De solidariteit werkt als verzekeringsbegin
sel (collectieve risicodeling) . De ondernemingen wor
den gekenmerkt door gerichtheid op de bedrijfsrende
menten op lange termijn, netwerken van banken en 
industrieën, bescherming tegen vijandige overname 
en een zwakke positie van aandeelhouders. Er is 
sprake van vakbondsmacht in de arbeidsverhoudin
gen en medezeggenschap, loonklassificatie, en con
sensusvorming in het bedrijfsmanagement . Er be
staat hoogstaand en massaal beroepsonderwijs. Op 
het gebied van de huisvesting, het openbaar vervoer, 
de media en de gezondheidszorg wordt de vrije 
markt geblokkeerd of aangevuld (weelderige, lank
moedige verzorgingsstaat). Het mededingingbeleid is 
actief en streng. 

De door de PvdA beoogde aanpassing en aanslui
ting bij een economische renaissance van Europa be
staat in een versterking van bepaalde onderdelen van 
deze economische orde. Het gaat dan om werkne
mersregelingen met een verzekeringskarakter (onaf
hankelijk van de basisvoorzieningen van staatswege 
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en van commerciële verzekeringen op vrijwillige en 
individuele basis). het activerende en zorgvuldige ge
bruik van de algemeen-verbindendverklaring van 
CAO's, de invloed van de werknemers op het be
drijfsbestuur en de controle op dat bestuur, het be
roepsonderwijs en het mededingingsbeleid . Maar de 
sanering van het Rijnlandse model is tevens gediend 
met de invoering van nieuwe componenten . Voor
beelden daarvan zijn decentralisatie van arbeidsvoor
waardenoverleg, een beperkte basisuitkering voor be
paalde groepen, een straffer en onafhankelijker toe
zicht van overheidsdiensten op de naleving van con
venant-regels, een verantwoorde uitvoering van werk
nemersregelingen in de sociale zekerheid en een so
bere, selectieve verzorgingsstaat . 

• 45 
In de bestuurlijke orde gaat het vooral om een her
stel van 'bindend bestuur ': enerzijds een doortastend 
en verplichtend stellen van regels waaraan rationele 
burgers zich moeilijk kunnen onttrekken, anderzijds 
een permanente aandacht voor het legitimeren van 
beleid en het overwinnen van hardnekkige belangen
conflicten en ideologische tegenstellingen . De PvdA 
bepleit hervorming van het bestel langs de volgende 
lijnen: 
- een meer democratische en decentrale organisatie 

van het openbaar bestuur, 
- een open en zorgvuldige bestuursstijl , en 
- drastische verhoging van de produktiviteit en het 

aanzien van de publieke sector. 
In hoofdstuk 6 over democratisch burgerschap wordt 
aangegeven welke politieke keuzen moeten worden 
gemaakt om deze grootscheepse sanering van de 
consens~sdemocratie tot stand te brengen. 

2.4 Het kabinet voor strenge rechtvaardigheid 

• 46 
Wie weet nog op welke dag het voltallige kabinet
Lubbers 111 op het bordes van Huis ten Bosch ver
scheen voor de bekende foto? Een quiz in huiselijke 
kring heeft waarschijnlijk als uitkomst dat deze toch 
bijzondere dag in de staatkundige geschiedenis aan 
zowat iedereen voorbij is gegaan. Het is zelfs niet 
overdreven te stellen dat het kabinet in de eerste 
maanden, dus rondom de wisseling van 1989 naar 
1990, een teruggetrokken bestaan leidde. Zo'n bee
tje elke politiek bewuste Nederlander was in die 
maanden gefascineerd en geobsedeerd door de de
mocratiseringsgolf in het midden- en oostelijk deel 
van Europa. 

Het kabinet-Lubbers/Kok is nog niet aan het einde 
van de rit, maar het staat al vast dat zijn vage contou
ren uit de begintijd hebben plaats gemaakt voor een 
gezicht met scherpe trekken: dit is het kabinet voor 
'strenge rechtvaardigheid' . Het kabinet dat oproept 
tot burgerzin en een publieke moraal, als rem op de 
koele berekening door burgers en organisaties. Het 
kabinet dat de verloedering van de publieke sector in
damt en bezweert: democratisch tot stand gekomen 
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regels zijn er om nageleefd te worden (tenzij het par
lement anders besluit); sociale voorzieningen zijn er 
voor de mensen die er echt op aangewezen zijn; te
genover wettelijke rechten staan wettelijke en more
le plichten; politie is er om op straat toezicht te hou
den; beursstudenten moeten studeren; de instroom 
van illegalen moet worden ontmoedigd. 

Het kabinet-Lubbers/Kok is ook het kabinet dat 
spaarzaamheid bepleit en zelf het goede voorbeeld 
geeft in het gevecht tegen de torenhoge staats
schuld, in de hoop dat privatisering en concurrentie 
in de quartaire dienstverlening (onderwijs, gezond
heidszorg e.d.) eveneens naar zuinige en rationele 
omgang met schaarse middelen voeren. Het kabinet 
dat nee zegt tegen ondernemers die om een concur
rentievervalsende subsidie komen vragen, en het 
liefst nog veel vaker nee zou willen zeggen tegen al 
die andere ontvangers van belastingaftrek of subsidie 
met een duistere rechtsgrond. Het kabinet dat de oor
log verklaart aan de geringe arbeidsparticipatie, of 
wat marxistischer geformuleerd, de explosieve aan
was van het maatschappelijk reserveleger van werklo
zen, zieken, arbeidsongeschikten en armen. Het kabi
net dat een einde wil maken aan de maatschappelij
ke schijnheiligheid in al haar facetten: de door politici 
te lang gedoogde aanwas van WAO-ers en het ver
keerde gebruik van de WAO door vakbonden en 
werkgeversorganisaties, het witten van crimineel ver
diend zwart geld met eerbiedwaardige banken als in
termediair, de frauderende bijstandstrekker, de belas
tingontduikende miljonair en de zwarte markten. 
Maar ook het kabinet dat de 'permissive society' een 
spiegel voorhoudt: liberalisering van de moraal in im
materiële aangelegenheden als abortus, echtschei
ding, strafrecht en euthanasie is een groot cultureel 
goed, maar het doortrekken ervan naar de materiële
economische sfeer met de leus 'alles moet kunnen' 
is pervers. 

Bestond en bestaat er steun voor dit samenhan
gende doch grimmige streven naar strenge rechtvaar
digheid? Het antwoord is ja. Sterker nog. Er bestaat 
een opmerkelijke consensus over de stelling dat 
deze beleidsrichting globaal gezien de juiste is. 

• 47 
Allereerst groeide er binnen de PvdA ten tijde van de 
herbezinning in de tweede helft van de jaren tachtig 
eensgezindheid over een verlegging van de koers. 
Men herzag het tijdperk-Drees en loofde de pragmati
sche hervormingsarbeid uit de jaren veertig/vijftig. 
Men voelde aan dat herzuiling in het tijdperk van indi
vidualisering een onmogelijkheid is geworden, maar 
stelde de gemeenschapsgedachte in de sociaal-de
mocratie toch opnieuw centraal en ontleende nieuwe 
inspiratie aan begrippen als burgerschap, publiek do
mein, de geïntegreerde stad, zorgvuldig beheer van 
de publieke sector, het primaat van de repre
sentatieve democratie, de rechtsorde van de arbeid, 
en wederkerigheid (recht tegenover plicht). 

De denkers achter de partijvernieuwing waren het 
ook eens over twee andere punten. Het eerste punt 
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is dat het elementaire sociaal-democratische ideaal 
van de solidariteit, de overheid als burgerlijk zelfbe
stuur en hoeder van de gemeenschap, en de publie
ke sector als correctie op onvolkomenheden van het 
marktmechanisme niet zozeer wordt ondermijnd 
door Nieuw Rechts alswel door het moeizame en de
structieve functioneren van de verzorgingsstaat zelf. 
Wie wil nog solidair zijn, gehoorzamen aan de wet en 
vertrouwen op de welwillendheid van de politiek als 
er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van uitke
ringen, wetten worden overtreden en de overheid 
zelf overbelast is en verbureaucratiseerd? Men con
cludeerde dat een sanering van de verzorgingsstaat 
geboden was om het maatschappelijk draagvlak voor 
sociaal-democratische beginselen en waarden in 
stand te houden. De eerste voorwaarde voor solidari
teit via de hele gemeenschap is nu eenmaal de finan
ciële soliditeit van de staat. 

Daar kwam nog een tweede punt bij. De traumati
sche ervaring met de deelname aan het kabinet-Van 
Agt 11 (onder leiding van Den Uyl) maakte dat de ver
nieuwers gingen nadenken over nieuw realisme, 
links bezuinigen en zelfs 'marktsocialisme' . Uit de 
brede partijdiscussie over Schuivende panelen 
(1987) waren weliswaar vooral dilemma's naar voren 
gekomen, maar toch bestond de indruk dat de achter
ban van de PvdA geestelijk voorbereid was op een 
nieuwe rol van de sociaal-democratie: niet meer de 
bestaande rechten met hand en tand verdedigen 
maar de verzorgingstaken van de staat herijken. 

Kortom, de PvdA zag en ziet het dragen van rege
ringsverantwoordelijkheid als een voertuig voor de zo
veelste modernisering van het socialisme, meer pre
cies de eerste vernieuwing na Nieuw Links. 

• 48 
Een tweede consensus over het nut van strenge 
rechtvaardigheid is internationaal. Vergelijkt men de 
rijkste landen met elkaar, dan valt op hoezeer de ver
schillende regeringen en ook de linkse regeringen 
(Brundtland, Clinton, Gonzales, Mitterand e.a.) uitko
men bij hetzelfde soort van bestuurswijze en bestuur
lijke filosofie. In het huidige electorale klimaat staan 
belastingverhoging en radicale nivellering gelijk aan 
politieke zelfmoord. In de huidige internationale 
markteconomie, staat het vulgaire keynesianisme 
(overheidsuitgaven verhogen, financieringstekort la
ten oplopen, inflatie bestrijden met devaluatie) gelijk 
aan economische zelfmoord. Vrijwel alle regeringen 
bekommeren zich nu om de terugdringing van hun 
schulden, de hardheid van hun munt, de langdurige 
werkloosheid (het totaal van werkwilligen die niet pro
fiteren van economische groei) en de nadelige gevol
gen van het massale gebruik, alsmede de drukkende 
financiering, van de sociale politiek voor de werking 
van de arbeidsmarkt. 

De internationale beleidsconvergentie (het naar el
kaar toegroeien van plannen) omvat ook het onderne
merschap van Westerse regeringen. Ze nemen alle
maal proeven met milieuzorg, vereenvoudiging van 
belastingen, lokaal bestuur, de gezondheidszorg, het 
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onderwijs (de belangrijkste determinant van economi
sche groei). de ouderenzorg, de armoedebestrijding, 
de criminaliteitsbestrijding en nog veel meer. Deze 
onderlinge imitatie komt niet uit de lucht vallen. Alle 
staatslieden hebben tegen het einde van de jaren 
tachtig moeten vaststellen dat de naoorlogse bloei
tijd van het Westen afgelopen is. Er zijn totaal nieu
we sociale problemen, zoals de milieudreiging, het 
multiculturele samenleven en de post-communisti
sche wereldwanorde, en er is de onverwachte terug
keer van oude sociale problemen (werkloosheid, ar
moede). Aangezien (1) de oude politieke scheidslij
nen en ideologieën geen aanknopingspunt bieden 
('nieuwe onoverzichtelijkheid', 'postmoderniteit'). (2) 
de ouderwetse beleidsmethode van ambtelijke stu
ring van bovenaf bot is geworden, (3) de schatkist 
niet rijkelijk gevuld is en (4) het neoliberalisme, een 
romantisch geloof in de zegeningen van de vrije 
markt (Thatcher, Reagan), ook weinig soelaas heeft 
geboden, zit men opgescheept men een enorme 
spanning tussen hervorming van de staat en handha
ving van levenskwaliteit in de burgerlijke samenle
ving. Naarstig wordt gezocht naar een creatieve op
heffing van deze spanning met behulp van nieuw 
elan, nieuwe ideologie, en nieuwe bestuurlijke con
cepties en stijlen. Men moet als het ware het schip 
van staat plank voor plank vertimmeren terwijl men 
vaart in een deinende maatschappij met economi
sche tegenwind. 

Het kabinet-Lubbers/Kok past geheel in deze 
internationale trend van de politiek van terugtocht, 
van nieuwe montage en 'trial and error'. De uitzon
dering is misschien van het nogal Nederlandse be
roep op het besef van zonde en schuld onder de be
volking. 

• 49 
De derde en laatste consensus is weer dichter bij 
huis en treffen we aan in de boezem van de Neder
landse politieke partijen. Om zeer uiteenlopende re
denen en op grond van zeer verschillende ervarin
gen, zijn christen-democraten en sociaal-democraten 
rond 1989 tot de slotsom gekomen dat het neolibera
lisme in de jaren tachtig te ver was doorgeschoten. 
Er was een nieuw evenwicht nodig tussen bezuinigin
gen aan de ene kant en maatschappelijke integratie 
aan de andere kant. Beide partijen waren onder de in
druk van het Zweedse model en zochten hun heil in 
een activerend arbeidsmarktbeleid. Beide partijen 
gokten erop dat hun goede betrekkingen met het 
middenveld, in het bijzonder de sociale partners, zou
den kunnen worden aangewend voor een klinkend 
slotoffensief tegen de werkloosheid en de wild- en 
scheefgroei in de publieke sector. 

De beleidsmatige verdiensten van het kabinet-Lub
bers/Kok, zoals het solide financieel-economische be
leid in verhouding tot omringende landen, kunnen ui
teraard niet los worden gezien van dit compromis. 
Maar hier gaat het eerst nog om iets anders. Een poli
tiek voordeel van het kabinet was en is dat de twee li
berale partijen, de Volkspartij voor Vrijheid en Demo-
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cratie (VVD) en Democraten 66 (D66). er niet in zijn 
geslaagd om een geloofwaardig alternatief voor de 
strenge rechtvaardigheid te ontwikkelen. Het ritueel 
was bij elke ombuigingsronde hetzelfde: de VVD wen
ste een gulden extra (meer bezuinigen) en D66 wen
ste betere tafelmanieren (netter bezuinigen). Een 
schaduwbeleid ter vervanging van het aangeboden 
beleid van strenge rechtvaardigheid werd nimmer 
overtuigend gepresenteerd. 

Er bestaat geen enkele reden om de parlementaire 
oppositie in de jaren 1989-1993 hier een verwijt te 
maken of om blind uit te gaan van haar ongelijk (en 
het gelijk van het kabinet). De hele politieke elite 
deelt immers in een fundamentele, soms aan paniek 
grenzende onzekerheid die samenhangt met de we
reldwanorde (zie paragraaf 2.1). de crisis van het Ne
derlandse arbeids- en zorgbestel (zie paragraaf 2.2) 
en de stagnatie van de consensusdemocratie (zie pa
ragraaf 2.3). Veel belangrijker is de vaststelling van 
een heimelijke partijpolitieke consensus over de uit
gangspunten van het kabinetsbeleid, onafhankelijk 
van het improviserende karakter ervan en de woeling 
die het veroorzaakte in de samenleving. 

• 50 
Het echte raadsel in de beoordeling van het kabinet
Lubbers/Kok ligt elders. Als het waar is dat de stren
ge rechtvaardigheid van Wim Kok en de zijnen onder
deel uitmaakt van de vernieuwing van de PvdA, de in
ternationale beleidsaanpassing en het Nederlandse 
politieke midden; en als het waar is dat de consen
sus over de ingrijpende maatregelen die strenge 
rechtvaardigheid vordert veel groter is dan men op 
het eerste gezicht zou denken, hoe moet dan de dra
matische neergang van de PvdA in de opiniepeilin
gen, in het ledental en in de intellectueel-journalistie
ke arena worden verklaard? 

Hoewel er vaak gewezen wordt op overspannen 
verwachting, beleidsmatige verdeeldheid en ongeluk
kige presentatie, lijken de oorzaken toch dieper te lig
gen. In de eerste plaats is er in feite géén elegante 
manier van bezuinigen. Stel dat een bezuiniging vol
gens het boekje gaat. Ze is aangekondigd in verkie
zingsprogram en regeerakkoord; ze dient het hoge 
doel van behoud van essentiële voorzieningen; ze is 
tot stand gekomen na ampel overleg in de minister
raad, in de kamer, en in de adviesorganen; ze voldoet 
aan de eisen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 
(de Raad van State maakt geen bezwaar); ze komt 
voor de betrokkenen niet als een donderslag bij hel
dere hemel, en ze is het minst zware middel. Zelfs 
als aan al deze vanzelfsprekende legitimiteitsvoor
waarden is voldaan, worden de betrokken burgers di
rect geschaad. Bezuinigen zonder verlies van popula
riteit en zonder een vorm van protest is onmogelijk 
in een democratie (tenzij het om een schijnbezuini
ging gaat). 

In de tweede plaats wordt elke bezuiniging, ook 
die volgens het boekje, in de PvdA beleefd als een 
amputatie, als snijden in eigen vlees. Dat geldt voor 
de verantwoordelijke beleidsmaker, voor de kamer-
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fractie, voor het partijkader, en voor de achterban. Er 
is wel opgemerkt dat de bezuinigingspijn in deze kabi
netsperiode minder hevig zou zijn geweest als de be
trokken PvdA-politici minder in de knoop zouden zijn 
gekomen met uitspraken uit hun eigen verleden 
(toen men bezuiniging nog resoluut van de hand 
wees) en als de PvdA-leden en loyale PvdA-kiezers 
openhartiger zouden zijn voorbereid op wat komen 
ging. De suggestie is dat bezuinigen minder verstorin
gen geeft als er een frisse generatie sociaal-democra
tische politici aan het roer staat en als men blijft com
municeren over de plannen ('briefings'). 

Aan een meer ontspannen en minder technische 
beeldvorming heeft het stellig ontbroken. Maar deze 
benadering miskent de gevoelige snaar van de soci
aal-democratie. Een liberaal kan vrolijk bezuinigen, 
omdat diens passie ligt bij het vooruitzicht van con
sumptievrijheid en consumentensoevereiniteit op de 
vrije markt. Dat is voor de liberaal de 'basis', de sfeer 
waar vrije individuen tot ontplooiing komen. Een 
christen-democraat kan hetzelfde doen, omdat die 
droomt van het particuliere initiatief in de zorgzame 
samenleving. Maar voor de sociaal-democraat geldt 
dat diens succes in de strijd tegen ongelijkheid en 
vervreemding in het kapitalisme onlosmakelijk ver
bonden is met de verworvenheden van de verzor
gingsstaat, bijv. de Algemene Ouderdomswet. Ook 
als hij tot de overtuiging is gekomen dat markten en 
vrijwillige collectieve regelingen bestaansrecht heb
ben (en waarom niet?) en dat de moderne Nederlan
der mondig en bemiddeld genoeg is om een groot 
deel van haar of zijn risico's zelf in te schatten en te 
verzekeren, is hij er niet gerust op. Vandaar de eis 
van de PvdA dat een bezuiniging moet bijdragen tot 
nieuw evenwicht in de publieke sector. 

• 51 
Nieuw evenwicht is echter een ambitieuze eis die 
het bezuinigen niet makkelijker maakt. Zo zijn bezuini
gingen aan het publiek wel voorgesteld als 'beter 
voor de mensen', waarna later op de vervangende 
maatregelen opnieuw werd bezuinigd. De nadelen 
van langdurig verblijf in ziekenhuis, psychiatrische kli
niek of bejaardentehuis werden bijv. benadrukt en de 
voordelen van grotere zelfstandigheid breed uitgeme
ten. Maar vervolgens werd ook op de vervangende 
thuiszorg bezuinigd, hetgeen onmiskenbaar heeft ge
leid tot verbittering onder de getroffenen en wantrou
wen tegenover de overheid. Verder heeft ook de 
PvdA erop aangedrongen dat in een slagvaardige pu
blieke sector (het departement, de gemeente, de uni
versiteit, enz.) het contact met het bedrijfsleven niet 
wordt geschuwd. De overheid moet meer uitbeste
den en samenwerken met het bedrijfsleven. Deze 
strategie is het proberen waard en leidt in bepaalde 
gevallen inderdaad tot verhoging van kwaliteit, tot for
se besparingen voor het Rijk en tot lagere kosten 
voor de samenleving als geheel. Maar het onbedoel
de negatieve gevolg is wel dat mores uit delen van 
het bedrijfsleven (emolumenten, relatiegeschenken) 
doordringen tot de publieke sector. Als hier de forme-
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Ie afspraken en verinnerlijkte gedragscodes ontbre
ken, wordt de afslankende en ondernemende over
heid een nieuwe doch hoogst onvolkomen markt 
voor winstmakers en is corruptie niet ver weg meer. 

In de laatste plaats waren er enkele bezuinigingen 
buiten het boekje om. Bekende voorbeelden hiervan 
zijn het eerste WAO-voorstel in de zomer van 1991 
en het bijstand voor jongeren-voorstel in de lente van 
1993. De kern van het probleem is hier dat twee op 
zichzelf legitieme doelen met elkaar botsen. Het ene 
doel is een ingevulde bezuiniging terwille van de ma
cro-economische stabiliteit. Het andere doel is een 
goed doordacht nieuw stelsel terwille van de stabili
teit van de sociale zekerheid. De invoering van zo'n 
stelsel kost veel tijd (studie, overleg, juridisch advies 
e.d.). De bezuinigingsbaten, nl. lagere overheidsuitga
ven en lagere collectieve-lastendruk voor de bedrij
ven en gezinnen, zijn onzeker en worden pas op lan
ge termijn geïnd. Als politici echter primair geïnteres
seerd zijn in de directe besparingen en het doorbre
ken van uitstel van lastige besluiten, zullen ze de 
voorkeur geven aan verlaging van uitkeringen en 
erop gokken dat een stelselwijziging niet halfslachtig 
of verstorend zal uitpakken. Dit heeft een rol ge
speeld in de aanpak van de WAO. Deze was op zich
zelf moedig en hoogst nodig, want er diende en 
dient een einde te komen aan de ongelijke financiële 
behandeling van gewone werklozen en schijn-arbeids
ongeschikten (andere werklozen) en de stigmatise
ring van echte arbeidsongeschikten. Maar de hef
boom van de ellende, de irrationele uitvoeringsorgani
satie, werd maar ten dele uitgeschakeld. 

• 52 
Politici zijn mensen die constant onder druk staan 
(budgettaire druk, tijdsdruk, coalitiedruk). dus de ge
richtheid op de korte termijn van de PvdA in deze 
moeilijkste fase van de kabinetsperiode valt te begrij
pen. Maar de prijs is hoog geweest. De nieuwe 
WAO is nog altijd niet het moderne en stabiele stel
sel op grond van elementaire verzekeringsgeneeskun
de waarnaar de PvdA (wie niet?) op zoek is. De ver
nieuwende krachten in de vakbeweging, toch al een 
bedreigde soort, zijn verder van de PvdA vervreemd. 
En bij de mensen in het land is het even passende 
als ongemakkelijke inzicht gegroeid dat 'je sociale 
rechten zelfs bij de socialisten niet meer veilig zijn'. 

Vaardig bezuinigen is net als vaardig opereren en 
vaardig coachen (Cruijff) een kwestie van details. De 
moraal van het verhaal is dat de globale consensus 
over de strenge rechtvaardigheid niet is omgezet in 
groeiende electorale waardering van de nieuwe PvdA 
(maar in het tegendeel) omdat in de vorming van ge
detailleerde consensus van alles is mis gegaan. De 
gebruikelijke weerstand tegen hard beleid, de gewe
tensnood in alle partijgeledingen, de asymmetrie tus
sen de cultus van de soberheid en burgerzin aan de 
ene kant en de uit de hand gelopen zelfverrijking in 
de publiek-private sfeer aan de andere, de door het fi
nanciële motief bepaalde herziening van de sociale 
politiek, ziedaar een onheilspellende combinatie van 
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factoren. Het is deze combinatie die gemaakt heeft 
dat de PvdA onpopulair is geworden en door vele bui
tenstaanders in de muffe hoek van DS-70-achtige 
kramp en krimp wordt gezet, een hoek waarin de 
zich vernieuwende PvdA helemaal niet wil staan. 

• 53 
Deze ontwikkeling is des te meer te betreuren om
dat ze het zicht ontneemt op de centrale opgave van 
links Nederland: modernisering, desnoods dwars 
door gevestigde machten heen. Het aandeel van de 
ploeg van Kok hierin is zonder meer groot. Als de kie
zers in het stemhokje straks de eindafrekening van 
de bezuinigingen (en investeringsimpulsen) opma
ken, kunnen ze zien dat een zorgvuldig beheer van 
overheidsgelden en het stoppen met afwenteling op 
volgende generaties een wezenlijke voorwaarde vor
men voor elk behoorlijk samenleven in de jaren ne
gentig. En ze kunnen ook waarnemen dat sinds de 
waterscheiding van 1989 en ondanks de grote beroe
ring van de wereld sinds dat jaar, veel tot stand is ge
bracht. Het begrotingsbeleid in overeenstemming 
met Europese normen. De sociale vernieuwing in ste
den en dorpen. De reorganisatie van de krijgsmacht. 
De uitvoering van milieubeleid. Een omslag in de 
overheidsinvesteringen. Basisvorming. De verzelf
standiging van de school. Het tweede-kansonderwijs 
voor volwassenen. De brede algemene ziektekosten
verzekering, aangeboden door gereguleerde en risico
dragende verzekeraars. Een betere euthanasierege
ling. De nadere regeling van gelijke behandeling (de 
uitoefening van grondrechten van en binnen maat
schappelijke instellingen). Humane procedures voor 
asielzoekers. Kinderdagverblijven. Gegarandeerde ar
beidsplaatsen voor jongeren. Het is een greep uit het 
lopend beleid dat in weerwil van vele obstakels tot 
stand is gebracht. 

In de meeste verkiezingsprogramma's wordt de 
kiezer verteld hoe goed de betreffende partij het wel 
niet heeft gedaan. De missers worden weggemof
feld. In het bovenstaande heeft de PvdA bewust ge
broken met deze gewoonte. Haar leden en kiezers 
hebben er recht op te weten waarom zij het smalle 
pad naar strenge rechtvaardigheid is ingeslagen. Niet 
om puin te ruimen voor het kapitalisme, niet om 
8rinkmans CDA terwille te zijn. Als het daar om te 
doen zou zijn, kan Wim Kok wel aan de gang blijven! 
Maar om in de huidige overgangsperiode van de Ne
derlandse samenleving alles te doen wat nodig is, en 
met de ingekrompen macht van een gewone volks
partij ook mogelijk is, om de bedreigde voorwaarden 
voor een goed leven voor alle burgers veilig te stel
len en het kostbare ideaal van emancipatie levend te 
houden. Daar is het om te doen, ook in de komende 
vier jaar. 

De PvdA meent dat zij door het regeren gelouterd 
is. Wat zij geleerd heeft, staat in het nu volgende 
deel. Het betreft, zoals al aangekondigd, een ABC 
van internationaal burgerschap (A). sociaal burger
schap (B) en democratisch burgerschap (Cl. 
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• 54 
De tweedeling in Europa is weggevallen en daarmee 
de stabiliteit. waarvoor de bevolkingen in het Oosten 
natuurlijk het offer hebben gebracht. De mogelijkheid 
van een groot conflict lijkt om te slaan in de werkelijk
heid van vele kleine confl icten . Burgers hebben be
langstelling voor wat buiten hun land gebeurt, maar 
voelen zich vaak machteloos en sluiten zich op in de 
eigen omgeving. Nationale grenzen waren en zijn 
voor veel mensen een symbool van bescherming. De 
angst voor grensoverschrijdende misdaad, voor onge
remde immigratie, voor het concurrentievermogen 
van andere economieën en voor het verlies van ei
gen tradities, zit diep. Dat bleek wel in Frankrijk en 
Denemarken tijdens de referenda over het Verdrag 
van Maastricht. Zou dat in Nederland heel anders 
zijn? Voor elk land zijn er grenzen aan de mate waarin 
men zich ontsluit naar de buitenwereld. Hoe de gren
zen van een open samenleving worden getrokken is 
een grote vraag van deze tijd. 

Voor de PvdA is het waarborgen van een open sa
menleving in een turbulente wereld een hoge priori
teit. Dat kan alleen maar als Nederlanders bereid zijn 
de eigen welstand te relativeren en bij te dragen tot 
opbouw van een sociale markteconomie en verbre
ding van een democratische staat buiten onze gren
zen. Bij deze grondhouding begint elk internationaal 
burgerschap. 

Uiteraard zijn er beperkingen aan buitenlandse poli
tiek. De invloed van Nederland is geslonken. Neder
land moet het niet hebben van eenzijdigheid en een 
incidentele coalitie van kleine landen of door de blok
ken heen, maar van internationale organisaties en 
van de vergrote effectiviteit die samenwerking ople
vert . Daar komt nog iets bij . De langgerekte oorlog in 
het voormalige Joegoslavië heeft een werking op de 
gezamenlijke gemoedsrust die ver kan reiken . Het 
gaat hier niet alleen om de beperkingen van de Euro
pese integratie, maar om het veel wezenlijker besef 
dat we het einde van een uitzonderlijke toestand 
meemaken. Wat nu zo ruw wordt verstoord, is het 
gevoel van onkwetsbaarheid dat zich meester had ge
maakt van ons deel van de wereld . Die stabiliteit 
kwam voort uit de stijgende welvaart, toenemende 
burgerlijke vrijheden, een omlijnd zelfbeeld van de de
mocratie en een gesloten grens met het Oosten. Dat 
alles wankelt. Het is deze toenemende kwetsbaar
heid die de geesten rijp maakt voor een beroep op zo 
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Internationaal 
burgerschap 

iets gemeenschappelijks als internationaal burger
schap, of juist het omgekeerde: extreem nationalis
me. Dat laatste moet worden voorkomen. 

• 55 
De PvdA meent dat Nederland zich in zijn buitenland
se politiek moet inzetten voor (1) vergroting van de 
veiligheid in de wereld, om te beginnen heel Europa; 
(2) voortgezette integratie en democratisering van de 
EU op basis van het Verdrag van Maastricht; (3) sa
menwerking tussen westelijk en oostelijk Europa; (4) 
Europese en planmatige beheersing van immigratie; 
(5) humanitaire actie, gericht op bescherming van uni
versele mensenrechten; (6) versterking van de Ver
enigde Naties (VN); en (7) duurzame ontwikkeling op 
wereldschaal . 

Internationaal burgerschap houdt voor de PvdA 
ook partijvorming op een hoger niveau in. Vandaar 
dat de PvdA deel uitmaakt van de Partij van Europe
se Sociaal Democraten (PESL die zich moet inzetten 
voor linkse prioriteit~n als werkgelegenheid en milieu
behoud. Deze prioriteiten zijn vastgelegd in een mani
fest aan de uitvoering waarvan de PvdA. en in het bij
zonder de PvdA-Eurodelegatie zich bindt . 

3.1 Europese veiligheid 

• 56 
Er gaapt een kloof tussen het ideaal van buitenlands
politieke samenwerking binnen de EU en de diploma
tieke werkelijkheid. In het raamwerk van de Europe
se Politieke Samenwerking (EPS) wordt regelmatig 
overlegd over brandende kwesties. Bij de VN en in 
de CVSE (de Europese veiligheidsorganisatie) wordt 
zoveel mogelijk gezamenlijk opgetreden . De gegroei
de EPS-praktijk is bevestigd in het Verdrag van Maast
richt, waarin het voeren van een gemeenschappel ijke 
buitenlandse politiek een van de doelen is . Maar het 
verdrag biedt de lidstaten vele ontsnappingsroutes. 
Vele lidstaten beschouwen de buitenlandse politiek 
als een nationale aangelegenheid : de grote laten zich 
door de EU niets voorschrijven . Een land als Duits
land blijft om historische redenen heel behoedzaam, 
zoals uit de Blauwhelmen-discussie blijkt. De EU 
werd door de instorting van Joegoslavië overvallen 
en wist ook tijdens de escalatie daarna geen una
niem, helder en doeltreffend plan te trekken . 

Nieuwe procedures kunnen helpen om aan deze 
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onbevredigende toestand een einde te maken. Deze 
procedures komen aan de orde op de komende Inter
Gouvernementele Conferentie in 1996. Daarbij moet 
worden nagegaan of de Europese Politieke Unie een 
zetel moet krijgen in de Veiligheidsraad van de VNo In
dien dit onhaalbaar blijkt, moet Duitsland permanent 
lid worden van de Veiligheidsraad. Daarbij is gewenst 
dat Duitsland bereid is aan alle VN-verplichtingen te 
voldoen. Drie EU-lidstaten hebben dan een perma
nente plaats in de Veiligheidsraad. De doeltreffend
heid van de Europese buitenlandse politiek wordt in 
dat geval nog verder vergroot door Duitsland, Frank
rijk of Groot-Brittannië roulerend lid te maken van de 
zgn. ' trojka ' , zodat permanent een lid van de Veilig
heidsraad betrokken is bij de dagelijkse diplomatie 
van het EU-voorzitterschap. Dat lijkt een aanvaardba
re manier om de bijzondere status van permanente le
den van de Veiligheidsraad ook in de werkwijze van 
de EU tot uiting te brengen. De invloed van een land 
als Nederland wordt in zo'n opzet iets minder, maar 
daar staat een werkzamere en eensgezindere diplo
matie van de Unie tegenover. Ook wordt voorkomen 
dat de grote landen buitenlandse politiek buiten de 
EU-structuur om bedrijven. Overigens mag dat er 
niet toe leiden dat de kansen voor kleine landen op 
het roulerende voorzitterschap verminderen . Los van 
dit alles, maakt de hier voorgestelde structuur het ge
makkelijker om de uitbreiding van de Unie te verwer
ken . Een andere bijdrage daaraan zou kunnen zijn dat 
na de uitbreiding een presidium wordt gevormd in de 
Europese Commissie . 

De samenwerking tussen Europese landen op het 
gebied van veiligheid moet worden versterkt. Dit kan 
gebeuren met behoud van cohesie van de Noord
atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Uit de oor
log in het voormalige Joegoslavië is wel gebleken dat 
het beroep op West-Europa om de veiligheid van 
heel Europa als eerste verantwoordelijkheid te aan
vaarden, steeds dringender wordt. De PvdA wil dat 
Nederland daaraan volop meedoet . Dit betekent 
geenszins een afscheid van de NAVO. Het betekent 
wel dat de PvdA het gevaar van versplintering in Eu
ropa groter acht dan dat van blokvorming op het ter
rein van veiligheidsbeleid . Het Nederlandse beleid zal 
zich moeten concentreren op de door Frankrijk en 
Duitsland in gang gezette samenwerking . Deze ligt 
steeds meer in het verlengde van de economische 
en politieke integratie binnen de EU . 

• 57 
De verminderde presentie van de Verenigde Staten 
en de sl inkende defensiebudgetten vormen een ex
tra argument om de geïntegreerde militaire structuur 
van de NAVO intact te laten. De vorming van een 
Duits-Nederlands legerkorps moet in dat perspectief 
worden bezien. Ook Frankrijk moet daarin gaan deel
nemen. Nederland kan dit proces bevorderen door 
een nauwe samenwerking tot stand te brengen tus
sen het Duits-Nederlandse legerkorps en het Frans
Duitse Eurokorps. Voor de Fransen is grotere Europe
se samenwerking de belangrijkste voorwaarde voor 
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volledige terugkeer in de NAVO. 
De West-Europese Unie (WEU) en de NAVO moe

ten afspraken maken over een gezamenlijke comman
dostructuur. De NAVO-bevelhebber (SACEUR) zou 
nu eens een Europeaan en dan weer een Amerikaan 
moeten zijn . Bij de vormgeving van een Europees vei
ligheidsbeleid moeten de belangen van Midden- en 
Oost-Europa in het oog worden gehouden. Een lid
maatschap van de EU (en de WEU) voor deze landen 
schept verplichtingen, ook op het gebied van veilig
heidsgaranties. Daarnaast ligt ook een uitbreiding van 
de NAVO met deze nieuwe landen voor de hand en 
is dringend nodig om het bestaande veiligheidsva
cuüm weg te nemen . Mocht het komen tot uitbrei
ding van de NAVO met voormalige Warschaupaktlan
den zoals bijvoorbeeld de Visegrad-Ianden, dan dient 
de NAVO Rusland en de Oekraine een 'veiligheids
partnerschap ' aan te bieden . Ook moet de samenwer
king in de NASR (Noord-Atlantische Samenwerkings 
Raad) worden opgewaardeerd, met name op het ter
rein van vredesoperaties in opdracht van de VN of de 
CVSE . De NASR, waaraan Midden- en Oosteuropese 
landen deelnemen, kan een belangrijke rol spelen bij 
de uitbreiding van de Westelijke defensiesamenwer
king Oostwaarts . De banden tussen de NAVO en de 
CVSE moeten worden aangehaald . In de toekomst 
dient de CVSE te werken als een officiële regionale 
veiligheidsorganisatie van de VN en voert de NAVO 
bepaalde taken uit in het kader van het beleid van de 
CVSE en de VN voor gezamenlijke en pan-Europese 
veiligheid en vrede . 

De aanpassing van de Nederlandse krijgsmacht 
aan de nieuwe veiligheidssituatie moet worden voort
gezet. Flexibiliteit en samenhang tussen de krijgs
machtonderdelen zijn daarbij essentieel. Taken die sa
menhangen met de vroegere veiligheidssituatie moe
ten worden herzien . In beginsel moeten alle parate 
eenheden kunnen worden ingezet voor VN-operaties . 
Inzet van dienstplichtige militairen dient echter uitslui
tend op vrijwillige basis te geschieden. Vooruitlopend 
op de opschorting van de opkomstplicht, wordt zo 
spoedig mogelijk overgegaan op vrijwillige vervulling 
van de dienstplicht . 

3.2 Democratie in de Europese Unie 

• 58 
De EU is en blijft nog zeer lang een gemengde orde 
waarin supranationale en inter-gouvernementele be
stuursstijlen door elkaar lopen. De EU ontbeert een 
duidelijke scheiding van bevoegdheden die een fede
ratie kent. Veeleer is er sprake van verdubbelingen 
en overlappingen tussen het nationale en Europese 
niveau. Het is een gegeven dat de kwaliteit van de 
nationale en Europese democratie steeds meer van 
elkaar zijn gaan afhangen. Uitgangspunt voor de 
PvdA moet zijn dat versterking van de nationale parle
menten niet ten koste gaat van het Europees Parle
ment of omgekeerd. 

Nu kan men zich afvragen of een levendige demo
cratie mogelijk is in een zo complexe institutie, die 
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een enorm grondgebied omvat met straks meer dan 
vierhonderd miljoen inwoners met zeer verschillende 
talen en culturen . Is de afstand tussen burger en be
stuur. die toch al groot is op nationaal niveau. niet on
overbrugbaar in de EU? Er is veel voor deze stelling 
te zeggen en zowel de praktijk van vijfendertig jaar 
Europese Gemeenschap als de klassieke. geheime di
plomatie achter het Verdrag van Maastricht wijzen in 
deze richting : in vele opzichten was en is de EU een 
gemeenschap die achter de rug van de betrokkenen 
om tot stand komt. 

Tegelijk moeten we het democratisch tekort in Eu
ropa relativeren door te wijzen op de gelijkluidende 
bezwaren jegens nationale en Europese democratie. 
Het ontbreken van burgerzin en gemeenschapszin 
wordt ook heftig beklaagd op nationaal niveau. Uit on
derzoek blijkt ook dat de burgers met de laagste 
dunk van de eigen nationale democratie het eerst ge
negen zijn tegen Europa te stemmen. De mate waa
rin we in Nederland culturele versnippering. mede 
veroorzaakt door immigratie. en levendige democra
tie weten te verzoenen is bepalend voor ons vermo
gen om de Nederlandse samenleving als onderdeel 
van een Europese Unie te zien . Openheid tegenover 
andere culturen en multiculturele democratie begint 
niet ergens in Europa. maar in de eigen straat of wijk. 

Die openheid is niet gemakkelijk want als medebur
ger werd en wordt nog steeds vooral diegene erva
ren die deelt in dezelfde culturele gewoonten. tradi
ties. die dezelfde taal spreekt. enz. Het democratisch 
samenleven van mensen met zeer uiteenlopende cul
turele achtergronden in Nederland en Europa stuit 
vaak op historisch gegroeide nationale identiteiten. 
Tot dusverre is de nationale identiteit nauwelijks een 
bewust onderwerp van politieke controverse ge
weest in ons land. Het kan niet vaak genoeg worden 
gezegd dat Nederland daarmee een uitzonderlijke po
sitie in Europa innam. Of dat zo blijft? Met het verder 
openen van de grenzen. zou de aandrang om ze 
scherper te trekken weleens snel kunnen toenemen . 
Elke geforceerde dwang tot Europese eenwording. 
hoe nuttig ook voor het milieu. de infrastructuur of 
de veiligheid. zal averechts werken. 

Daar staat t egenover dat het riskant is om juist op 
het moment dat het ongenoegen van de burgers in 
bestaande instituties toeneemt een ongewisse 
sprong voorwaarts te wagen. Ergens in het grijze ge
bied tussen de bestaande nationale democratieën en 
de gedroomde Europese democratie dreigt een ris
kante spiraal naar beneden te ontstaan. Deze kan en
kel voorkomen worden als men zich ervan bewust is 
dat zeker in de komende jaren het zwaartepunt van 
de politieke loyaliteit en legitimiteit rond de natie
staat zal blijven liggen. Een verschuiving in de rich
ting van Europa is nodig. maar zal veel tijd vergen. 
Het ontstaan van een Europese identiteit wordt voor
al bevorderd door het bestaan van waarlijk gemeen
schappelijke doelen. De PvdA ziet thans twee duidelij
ke doelen die Europa bij de burgers meer zou doen le
ven . Ten eerste het tot stand brengen van een ge
coördineerd Europees beleid ter bestrijding van de 
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werkloosheid en ter bevordering van duurzame eco
nomische ontwikkeling. En ten tweede gemeen
schappelijke Europese acties in de wereldpolitiek. 

• 59 
In dit licht bezien. is de waarde van het model van uit
eenlopende snelheden van integratie vooral gelegen 
in zijn pragmatische inslag. Een systeem van meer 
snelheden is echter alleen aanvaardbaar als er sprake 
is van tijdelijkheid; het uiteindelijke doel blijft een syn
chrone ontwikkeling van alle lidstaten. Het is toege
past bij de Benelux. het akkoord van Schengen. de 
Europese Monetaire Unie. en de Deense en Britse 
uitzonderingsposities op het Verdrag van Maastricht. 
De PvdA gaat ervan uit dat dit model ook in de Euro
pese ordening van buitenlandse politiek. veiligheids
politiek en milieupolitiek bruikbaar kan zijn zolang het 
steunt op zorgvuldige democratische afweging en 
werkelijke Europese instemming. 

In 1996 zal een Inter-Gouvernementele Conferen
tie zich buigen over de herziening van het verdrag 
van Maastricht. Nederland moet zich dan sterk ma
ken voor een medebeslissingsrecht van het Europe
se Parlement ten aanzien van alle wetgeving van de 
Europese Unie en alle besluiten over inkomsten en 
uitgaven; een krachtig toezicht van het Europese par
lement op het buitenland- en veiligheidsbeleid van de 
Unie. verkleining van de Europese Commissie en ver
andering van het stelsel van roulatie . 

De samenwerking tussen de Tweede Kamer en de 
Nederlandse Europarlementariërs kan veel beter dan 
nu het geval is. Een verbetering zou zijn de invoering 
van een gemengde commissie. paritair samenge
steld uit nationale en Europese parlementsleden en 
bevoegd om deel te nemen aan de gedachtenwisse
ling met de regering binnen Kamercommissies. 

De effectiviteit van de Nederlandse bijdrage aan 
Europese integratie is gediend met een versterking 
van de desbetreffende positie van de Minister-Presi
dent en van het staatssecretariaat Europese Zaken. 

3.3 Oost samen met West 

• 60 
De oorlog op de Balkan. de hereniging van Duitsland 
en de verzwakking van de locomotieffunctie van de 
Duitse economie. alsmede de immigratie maken de 
lotsverbondenheid van Oost- en West-Europa zicht
baar. Niet alleen deze negatieve aspecten maken dit 
duidelijk. ook in cultureel-historisch opzicht is er spra
ke van een duidelijke verbondenheid tussen de Euro
pese naties. De gebeurtenissen in het Oosten raken 
op een zeer directe wijze het leven in het andere 
deel van Europa. De oorlog in Joegoslavië laat deze 
samenhang wel heel dramatisch zien . Het mislukken 
van de bemiddeling door de EU heeft het publieke 
vertrouwen in Europese eenwording ernstig ge
schaad (nog los van de tegenvallende eerste wel
standseffecten van vrijere markten) . We kunnen niet 
meer voortgaan met de integratie van West-Europa 
als we niet op elk moment de politieke en economi-
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sche wederopbouw van Oost-Europa een voorname 
plaats geven. De NAVO en de EU hebben een wezen
lijke rol te spelen bij het opheffen van het veiligheids
politieke vacuüm waarin Oost-Europa momenteel ver
keert. Minimale voorwaarde voor politieke stabiliteit 
en economische ontwikkeling is de bescherming van 
de huidige grenzen tegen gewelddadige pogingen 
om ze te wijzigen . De vraag is niet zozeer of we vei
ligheid, mensenrechten, rechtsordening en welstand 
in Oost-Europa willen bevorderen. Dat spreekt van
zelf. De vraag is hoe dat het beste kan worden ge
daan en, vooral, welke prijs we bereid zijn daarvoor 
te betalen. Zolang we de veiligheid van landen als Po
len, Hongarije, Tsjechië en Slowakije niet tot de onze 
rekenen, zolang kan er moeilijk een echte vervlech
ting ontstaan. 

De PvdA ziet een uitbreiding van de internationale 
samenwerking richting Midden- en Oost-Europa als 
een langdurig proces, dat echter welbewust en met 
kracht moet worden aangemoedigd . Parallel aan de 
groeiende samenwerking met de EU, dient - zoals op
gemerkt - de Visegrad-Ianden het vooruitzicht te wor
den geboden op een lidmaatschap van de NAVO. 
Vooruitlopend op een economische convergentie, 
kan een soort B-Iidmaatschap van de EU worden ge
schapen. Dat is op zichzelf een voorbeeld van uiteen
lopende snelheden. 

De EU moet zich inzetten voor een versnelde con
vergentie (een naar elkaar toe bewegen) van econo
mische structuren en prestaties binnen Europa, al
leen al omwille van preventie van migratiegolven, mi
lieurampen, handelsconflicten en oorlogen. Een 
nieuw Marshall-plan is zinloos: grote sommen geld 
sijpelen dan weg. Essentieel is dat de West-Europea
nen de houding tegenover de Oost-Europeanen aan
nemen die de Amerikanen destijds hadden tegen
over de West-Europeanen: een scherp inzicht in ge
deelde veiligheidsrisico's en de gemeenschappelijke 
voordelen van wederkerige handelsbetrekkingen. 

De EU kan bijdragen tot de vorming van een socia
le markteconomie in oostelijk Europa, met inbegrip 
van een sociale politiek (recht op bestaanszekerheid 
e.d.) en van Rusland . Deze steun betreft de monetai
re stabiliteit, de particuliere investeringen, bedrijfsma
nagement, een wettelijk systeem van eigendom en 
ruil, een wetenschappelijke infrastructuur, milieube
scherming en regionale samenwerking. De meest di
recte bijdrage is meer toegang tot de Westeuropese 
markten. De lidstaten van de EU moeten toestaan 
dat oostelijk Europa actief wordt op markten waar ze 
een comparatief voordeel heeft (staal, landbouw). Te
genover Nederlandse nadelen, zoals een bedreigd 
marktaandeel van Hoogovens, staan grotere Neder
landse voordelen, zoals een groeiende export. 

Voorts zou het van een vooruitziende blik getuigen 
als Nederland in de komende vier jaar meer spen
deert aan hulpprojecten in Midden- en Oost-Europa. 
Daarbij moet ook praktische samenwerking tussen la
gere overheden worden gestimuleerd. Het sluitstuk 
van de door de PvdA bepleite opening in de politieke 
en economische betrekkingen tussen oost en west 
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is cultuurpolitiek. De Nederlandse overheid moet sa
men met de Oosteuropese overheden culturele en 
educatieve projecten opzetten die de jonge democra
tieën versterken . Tevens moet uitwisseling van men
sen tussen oost en west worden bevorderd om zo 
meer van elkaar te leren. 

3.4 De migranten: een Europese en planmatige 
benadering 

• 61 
De geschiedenis van migratie leert minstens drie din
gen: (a) migratie als verschijnsel is ons niet vreemd; 
Europeanen zijn in de 1ge en 20e eeuw massaal ge
emigreerd, wat vaak een reactie was op economi
sche misère en politieke repressie, (b) overal waar 
vreemdelingen opduiken zijn er spanningen geweest 
en conflicten; daar is niets nieuws aan en dat zal al
tijd wel zo blijven, want etnische identiteiten zijn 
vaak diep geworteld en gaan niet zomaar tenonder in 
een slabak van culturen, en (c) over het geheel geno
men heeft immigratie een impuls gegeven aan de 
welstand en culturele ontwikkeling van de betrokken 
samenlevingen; gedwongen vertrek van groepen 
vreemdelingen is meestal een teken van neergang 
van samenlevingen geweest. 

De huidige wereldwanorde kan alleen geloofwaar
dig tegemoet worden getreden als we erin slagen 
om te gaan met de 'vertegenwoordigers' van deze 
wanorde die aan onze grenzen opdoemen. De uit
roep 'Nederland is vol' houdt een permanente uitnodi
ging tot wantrouwen in ten opzichte van de hier ver
blijvende vreemdelingen. En dat terwijl de Nederland
se bevolking juist vertrouwd moet worden gemaakt 
met de sterk gewijzigde samenstelling die ze reeds 
heeft ondergaan. 

Het potentieel van migranten is grenzeloos en Ne
derland moet zich verhoudingsgewijs een strikte be
nadering opleggen. Juist omdat we de mensen die in 
ons land komen wonen en leven een goede opvang 
en een goede start willen bieden zijn de mogelijkhe
den beperkt. De afgelopen jaren is arbeidsmigratie 
vrijwel niet toegestaan en golden ook voor gezinsher
eniging en gezinsvorming aanvullende voorwaarden. 
Voorts werd slechts een beperkt deel van de asiel
zoekers die zich melden ook daadwerkelijk als vluch
teling erkend. Wel blijft meer dan de helft in Neder
land, vanwege de situatie in hun land die terugzen
den onmogelijk maakt om humanitaire redenen. 
Dankzij deze strikte opstelling kent Nederland een mi
gratiesaldo van 60.000 per jaar. De verwachting is 
dat het migratiesaldo zich tot tenminste 1995 rond 
een dergelijk niveau zal handhaven. 

Mede als gevolg van dit strikte beleid is het aantal 
vreemdelingen in ons land beperkt in vergelijking 
met omringende landen als Duitsland en Frankrijk. 
Het bedraagt 5.5 % van de gehele bevolking (het aan
tal illegalen wordt geschat op 30.000 tot 150.000). Er 
is derhalve geen enkele reden om het vraagstuk van 
de hier aanwezige immigranten te dramatiseren, wat 
niet wil zeggen dat zich in bepaalde achterstandswij-
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ken in de grotere steden waar veel allochtonen wo
nen, geen spanningen voordoen die voor de direct be
trokkenen zwaar wegen. Maar deze conflicten uitver
groten tot de Nederlandse samenleving als geheel is 
onjuist. 

• 62 
Onze houding dient te zijn dat we alles doen wat in 
ons vermogen ligt om vluchtelingen op te vangen die 
naar ons land komen op grond van internationale ver
plichtingen of humanitaire overwegingen . Anderzijds 
werven we, anders dan in de jaren zestig, geen bui
tenlandse werknemers meer voor onze arbeids
markt. In die zin is Nederland geen immigratieland. 

De PvdA bepleit een Europese en planmatige be
heersing van migratie. Het belangrijkste voordeel van 
een gemeenschappelijke Europese aanpak is dat 
voorkomen wordt dat lidstaten de problemen van mi
gratie op elkaar afwentelen, o.a. door het voortdu
rend aanscherpen van toelatingsnormen. Nederland 
moet het initiatief nemen tot een speciale conferen
tie van de EU over een gemeenschappelijke aanpak. 
Er moet worden gestreefd naar gemeenschappelijke 
normen voor toelating die voor alle landen gelden 
(duidelijk, openbaar, toetsbaar) . Dat betekent dat, als 
een migrant eenmaal in een bepaald Europees land 
is toegelaten, zij of hij in een andere lidstaat geen 
nieuwe toelatingsprocedure meer hoeft te doorlo
pen. Verder moet worden gestreefd naar aandelen 
voor de verschillende lidstaten, die rekening houden 
met landelijke verschillen in historische banden en 
toekomstige opname behoef te en opnamecapaciteit. 
Ook het moeilijke probleem van illegale arbeid hoort 
bij een Europa zonder binnengrenzen op de politieke 
agenda van de EU. Nationaal beleid ter ontmoediging 
van arbeidsmigratie heeft immers slechts een be
perkt effect . 

Op Europees niveau is het wellicht mogelijk afspra
ken te maken met die landen die het belangrijkste 
aandeel hebben in de stroom van illegale arbeidsmi
granten. Onderdeel van die afspraken zal dan moe
ten zijn de bereidheid van Europa, waaronder Neder
land, om de economische ontwikkel ing van bijv. het 
gehele Middellandse-Zeegebied te bevorderen. Ook 
los van deze conferentie blijft het Nederlandse 
vreemdelingenbeleid gebaseerd op in internationale 
verdragen vastgelegde standaarden van humaniteit. 
Personen die naar ons land komen vanwege gezins
vorming en gezinshereniging worden in onze samen
leving opgenomen . En aan diegenen die elders aan 
vervolging bloot staan, bieden we bescherming en 
de kans om eveneens in onze samenleving opgeno
men te worden . Bij dit alles staat de nood van betrok
kenen voorop, niet het halen van een bepaald migra
tiesaldo. Dat betekent ook de bereidheid van de Ne
derlandse samenleving om de nodige voorzieningen 
voor de opvang en integratie van deze vreemdelin
gen op te brengen. Het huidige streven naar verbete
ring van opvang- en verblijffaciliteiten, vereenvoudi
ging van asielprocedures en beperking van de onze
kerheid van betrokken aanvragers wordt voortgezet, 
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bijv. bij de opvang- en opstapprojecten. De mogelijk
heid dat asielaanvragers bij een afwijzend besluit 
over hun asielaanvraag beroep op de rechter kunnen 
doen blijft daarbij gehandhaafd zoals dat thans en in 
de nieuwe vreemdelingenwet het geval is. Zowel de 
nieuwkomer als de gemeenschap zijn gediend bij 
een oriëntatie op Nederland, het leren van de Neder
landse taal en een gedegen voorbereiding op de ar
beidsmarkt. Om de integratie verder te bevorderen is 
het van belang dat vreemdelingen politiek participe
ren door uitoefening van het kiesrecht op zowel lo
kaal, provinciaal als landelijk niveau . De achterstand 
van allochtonen op de arbeidsmarkt dient te worden 
ingelopen door extra scholingsbeleid en het bestrij
den van elke feitelijk optredende discriminatie. Naast 
het werkgelegenheidsplan van werkgevers en werk
nemers is de nieuwe Wet Bevordering Arbeidskan
sen van belang. Aan allochtoon ondernemerschap 
wordt extra aandacht geschonken. 

3.5 Opkomen voor de rechten van de mens 

• 63 
De ervaring van Joegoslavië roept de klemmende 
vraag op in hoeverre men via internationaal mensen
rechtenbeleid enige invloed kan uitoefenen op oplaai
ende nationalistische en tribale conflicten . En, zo dat 
het geval is, wat daartoe de meest effectieve instru
menten zijn . Sancties? Een internationaal oorlogstri
bunaal? Het botte middel van een militaire interven
tie? Of juist positieve middelen : internationale erken
ning van aanspraken op autonomie of zelfs afschei
ding? Internationale hulp? Bij vrijwel geen ander on
derdeel van internationaal burgerschap speelt selec
tieve verontwaardiging, zo men wil : een dubbele 
standaard, zo'n opzichtige rol. 

Nederland dient zich zoveel mogelijk in te zetten 
voor het versterken van de rechtsgelijkheid en repre
sentativiteit in de internationale betrekkingen, ook al 
betekent dit dat we vaker grootmachten, zoals China 
(in het geval van Tibet) of Rusland (in het geval van 
Armenië). voor het hoofd zullen stoten. Nederland 
dient ook door te gaan met ondersteuning van de 
meer actieve functie van de VN-Mensenrechtencom
missie. Daarbij moet het de ijzeren driehoek van hu
mane economische ontwikkeling, universele mensen
rechten en liberale democratisering onophoudelijk on
der de aandacht brengen . Waarlijk humanitaire actie 
wordt verder gekenmerkt door samenhang in aan
dacht voor misstanden en kritiek op bepaalde regi 
mes; door eendrachtig optreden van gouvernemente
le en niet-gouvernementele instellingen (zoals Am
nesty International); en door actieve diplomatie ofwel 
'peace-building', ook van de zijde van de Nederland
se overheid . 

• 64 
Of staten en burgers het willen of niet, ook de verant
woordelijkheid voor het instandhouden van een mini
mum aan beschaving voert ons steeds meer naar 
één wereld . Een volkerenmoord zoals in Cambodja 
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onder Pol Pot in de jaren zeventig mag niet meer ge
beuren. Toch leren de non-interventie in Joegoslavië 
en de interventie in Somalië hoe moeilijk het is voor 
de internationale gemeenschap om burgeroorlogen 
van buitenaf te beïnvloeden en vrede af te dwingen. 
Eenzijdige militaire interventie zal een hoge uitzonde
ring en in elk geval een uiterste redmiddel blijven. Uit 
de praktijk is bekend dat eenzijdige interventies zeI
den puur humanitair bedoeld zijn maar dikwijls politie
ke en territoriale (bij-)bedoelingen hebben. Ook is mili
taire interventie een bot middel, dat zelden succesvol 
zal kunnen zijn en vaak veel slachtoffers vergt. Boven
dien zal vaak het nog resterende politieke leven in de 
doelstaat worden ontwricht en worden vechtende 
partijen slechts tijdelijk uiteen gehouden. Nederland 
kan alleen dan aan militaire interventies meedoen als 
volkenrechtelijke normen van noodzaak, subsidiari
teit, evenredigheid en internationaal humanitair recht 
in acht worden genomen en bovendien politieke rug
dekking is verschaft door de Veiligheidsraad, die in 
deze aangelegenheden een centrale plaats hoort in 
te nemen. 

Er moet een Hoge Commissaris voor de Rechten 
van de Mens komen. De besluitvorming over erken
ning van nieuwe staten, toelating van nieuwe leden 
tot de Raad van Europa en samenwerkingsakkoorden 
met de EU dient mede te worden gebaseerd op het 
criterium der mensenrechten. Dit geldt evenzeer 
voor de algemene werkwijze van internationale orga
nisaties als de Wereldbank, het Internationale Mone
taire Fonds (IMF) en de EU . 

Nederland dient zich actief in te zetten voor het be
rechten van oorlogsmisdadigers volgens reeds gel
dend internationaal humanitair recht, waaronder de
genen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisda
den als etnische schoonmaak en verkrachting van 
meisjes en vrouwen, zoals in voormalig Joegoslavië. 

3.6 Versterking van de Verenigde Naties 

• 65 
De Verenigde Naties hebben in de drie afgelopen ja
ren meer vredesoperaties opgezet dan in de 45 jaren 
daarvoor. De Veiligheidsraad wordt niet langer door 
veto's verlamd. De bescherming van het milieu en 
de rechten van de mens staan hoog op de VN-agen
da. In weerwil van dit nieuwe gezag en elan, is de 
VN nog altijd een zwakke organisatie, geplaagd door 
een miniem budget, achterblijvende contributies, een 
zwak apparaat en geringe daadkracht. De VN-Secreta
ris-Generaal heeft maar beperkte bevoegdheden. 

De gewenste versterking van de Verenigde Naties 
kan langs de volgende lijnen ter hand worden geno
men. Er is een uitgebreide Veiligheidsraad nodig met 
ongeveer 20 leden. Grote landen als Brazilië, Duits
land, Egypte, India, Indonesië, Japan en Zuid-Afrika 
zouden een permanente plaats moeten krijgen. Daar
bij verdient het aanbeveling over te gaan op een ge
kwalificeerde meerderheidsregel of een exclusief ve
torecht voor de oude leden. 

De voorstellen van VN Secretaris-Generaal Boutros 
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Ghali, in zijn rapport Agenda for Peace (1992), om
trent een permanente VN-politiemacht en binnen 48 
uur oproepbare strijdkrachten verdienen steun. De 
nieuwe veiligheidsraad zou -daardoor over een eigen 
vredesmacht beschikken. De Secretaris-Generaal 
moet de bevoegdheden en de faciliteiten krijgen om 
humanitaire actie de ondernemen (samen met het 
Wereldvoedselprogram en vergelijkbare instellingen 
en niet-gouvernementele organisaties als het Rode 
Kruis en Artsen zonder Grenzen). Voor militaire inter
ventie is de instemming van de V-raad vereist. 

Nederland dient zich in te zetten voor een effectief 
toezicht van de VN op de fabricage van en handel in 
wapens. Een belangrijk middel hierbij is het wapen
embargo met betrekking tot conflictgebieden in de 
wereld. 

3.7 Duurzame ontwikkeling 

• 66 
Het laatste maar niet het minste geval van vervagen
de grenzen betreft de milieuproblematiek. Verschijn
selen als de aantasting van de ozonlaag, het broeikas
effect en het afvaltoerisme geven aan dat het milieu
vuil door vele volken wordt veroorzaakt, grensover
schrijdend is en bovendien getuigt van een overma
tig gebruik van de aarde. Daar komt nog de ongelijke 
verdeling van dit gebruik bij. De 15 miljoen Nederlan
ders leven in een bevoorrecht land, behorend tot het 
rijke stuk van de wereld dat met 20 % van de wereld
bevolking 80 % van de grondstoffen gebruikt. Een 
groot deel van de wereldbevolking zal een toene
mend beslag op de milieugebruiksruimte moeten leg
gen om de bevolkingsgroei op te vangen en de ar
moede, hongersnood en kindersterfte te bestrijden. 
Een van de uitkomsten van de UNCED-conferentie in 
Rio is dat dit erkend is als een noodzakelijke voor
waarde om te komen tot mondiale consensus over in
ternationaal milieubeleid. Het beklemtoont tevens de 
verantwoordelijkheid voor ons deel van de wereld 
om ons beslag op de milieugebruiksruimte terug te 
dringen en ruimte voor de ontwikkelingslanden te ma
ken. Duurzame ontwikkeling op wereldschaal gericht 
op een eerlijker verdeling is daarmee een aparte taak
stelling van internationaal burgerschap. Maatschappe
lijke ontwikkelingen pakken verschillend uit voor vrou
wen en mannen. Daarom moet er bij armoedebestrij
ding en ontwikkeling en milieu specifieke aandacht 
zijn voor de verschillende posities van vrouwen en 
mannen. 

Duurzaamheid komt hier neer op een verbinding 
van leefbaarheid, internationale arbeidsdeling en vrije 
markten. Om het aandeel van de armste landen in de 
wereldeconomie te vergroten, moet de sfeer van vrij
handel drastisch worden uitgebreid. De opkomst van 
een stelsel van drie concurrerende blokken Zuid-Oost
Azië, de Verenigde Staten plus Canada en Mexico, 
en de EU ('managed trade') dreigt te ontaarden in 
een nieuw protectionisme van de ontwikkelde lan
den. De zgn. Uruguay-ronde van de GATI moet spoe
dig succesvol worden afgerond . Een vrije toegang 
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van ontwikkelingslanden tot de EG-markt betekent 
onder meer afschaffing van het Multivezelakkoord 
(textiel, kleding) en volledige herziening van het Ge
meenschappelijk landbouwbeleid en de voedselhulp 
van de EG (zoals dumping van vleesoverschotten) . Zo
wel het verdrag van Maastricht als het Lomé-lV-Ver
drag bieden kansen voor een effectiever internation
aal ontwikkelingsbeleid. Tegelijk dient de bedreigen
de opkomst van internationale milieuhandel te wor
den afgeremd door internationale verdragen met 
hoge normen en toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. Anders worden landen met een 
voortvarend milieubeleid de dupe, doordat andere lan
den de goedkopere import van vuilere produkten ver
kiezen ('ecodumping'). Een duurzame landbouw is in
ternationaal alleen mogelijk als initiatieven voor eerlij
ke handel gesteund worden. Het keurmerkconcept 
(Max Havelaar) kan als leidraad dienen om een bete
re beloning van boeren te combineren met het stimu
leren van duurzame landbouwsystemen. 

• 67 
De PvdA wil die kansen graag benutten, al is het 
maar om andere EG-partners over de streep te trek
ken van bijv. 0.7 % van het BNP als officiële en zuive
re ontwikkelingshulp. In dit kader past ook een Neder
landse keuze voor zuivere ontwikkelingshulp (ODA) 
ter waarde van 1 % van het BNP, hetgeen in de ko
mende vier jaren dient te worden gerealiseerd. Addi
tioneel wordt 0,1 % BNP besteed als hulp van Neder
land aan ontwikkelingslanden bij het oplossen van 
mondiale milieuproblemen. Er is immers berekend 
dat jaarlijks zo'n 160 miljard nodig en verwerkbaar is 
voor armoedebestrijding, economische verzelfstandi
ging, milieubescherming, hulp aan nieuwe ontwikke
lingslanden in de regio van de voormalige Sovjet-
Unie en vredespakketten (zoals dat voor Cambodja). 
Voorwaarde is wel dat de verplichting tot besteding 
van hulp in het gevende land verdwijnt en dat de rol 
van multilaterale organisaties (UNICEF e.d.) bij de 
hulpverlening belangrijker wordt. Verder dient specia
le aandacht te worden gegeven aan Afrika en moet 
de controle op doel- en rechtmatigheid van Neder
landse hulp worden verscherpt, conform de aanbeve
lingen van instanties als de Algemene Rekenkamer. 
Naast de genoemde 1 % ontwikkelingshulp komt 
een toenemend beslag te liggen op uitgaven voor in
ternationale samenwerking en hulp, zoals die rond
om de vluchtelingenstroom naar ons land, vredesope
raties, en Midden- en Oost-Europa. De bilaterale 
schulden van de armste landen dienen te worden 
kwijtgescholden. Nederland blijft hiertoe initiatieven 
nemen. Een heroriëntatie van de IMF-aanpassingspro
gramma's in de richting van rechtvaardige en duurza
me ontwikkeling is noodzakelijk. 

Het belangrijkste aspect van duurzame ontwikke
ling en internationaal burgerschap is dat we in de 
geïndustrialiseerde wereld daadwerkelijk onze patro
nen van consumptie en produktie aanpassen aan de 
met onze bevolkingsomvang verbonden 'milieuge
bruiksruimte'. Nog altijd komt 70 tot 80% van de mi-
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lieudruk van de ontwikkelde landen. Het is waar dat 
de milieudruk door ontwikkelingslanden toeneemt 
mede als gevolg van een uitbundige bevolkingsgroei. 
Maar een geloofwaardige ondersteuning van een be
volkingsbeleid in de Derde-Wereldlanden is slechts 
mogelijk als we ons eigen overmatig milieu beslag 
fors terugdringen. Daarover gaat de eerste paragraaf 
van het volgende hoofdstuk. 
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IV 

• 68 
Ook in het binnenland geldt dat slijtende verworven
heden moeten worden 'omgemunt' tot duurzame en 
elementaire zekerheid . Ondernemingen zijn bezig 
met pijnlijke afslankingsoperaties, aanpassing aan de 
Europese markt (waaronder fusering en overname) 
en offensieve strategieën. De overheid doet iets ver
gelijkbaars: ze bezuinigt, werpt zich in de beleidscon
currentie met ander Europese overheden en keert te
rug naar haar kerntaken . De onzekerheid drukt niet al
leen op deze grote formele organisaties maar ook op 
de meeste Nederlanders persoonlijk. Aan de ene 
kant zijn vele oude sociale rechten in de huidige 
vorm en omvang niet meer te handhaven, maar aan 
de andere kant is juist een nieuw besef van sociaal 
burgerschap geboden om de toekomstige levenskwa
liteit van allen te garanderen. Een daarop gerichte mo
bilisatie van samenwerkende overheidsinstanties, or
ganen in het maatschappelijk middenveld en afzon
derlijke burgers maakt het mogelijk om in de komen
de jaren een Nederlandse sprong vooruit te maken in 
de vermindering van fundamentele onzekerheid . Van 
economische tweedeling naar hulpbron-gelijkheid tus
sen alle burgers als voorwaarde voor succesrijke deel
name aan de concurrentieslag met andere landen. 
Van een vrij besteedbaar en hoog inkomen in een zie
ke natuur naar een meer rationele en duurzamer con
sumptie op een leefbare aarde. Van omvangrijke cri
minaliteit en repressie naar een gevoel van veiligheid 
en preventie. Van een vechtmaatschappij naar eerlij
ke competitie en deelname aan de arbeid in de ruim
ste zin van het woord . Van bezuiniging en misbruik in 
het stelsel van sociale zekerheid naar elementaire be
staanszekerheid en een zuivere verdeling tussen pu
blieke, sociale en persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Van materialisme en culturele vervlakking naar een 
sociaal-culturele infrastructuur van de verzorging . 

4.1 Ecologische modernisering 

• 69 
Milieubeleid helpt. De verzuring, vermesting en ver
spreiding van gevaarlijke stoffen zijn aan het afne
men . De verwijdering van afval is eveneens in volle 
gang. Op dit terrein komt een trendbreuk in zicht. 
mits de maatregelen uit de lopende kabinetsperiode 
volledig en onverkort worden uitgevoerd, wat nog 
een grote maatschappelijke inspanning zal vergen en 
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een politiek beleid van rechte ruggen. Nederland 
heeft een voorsprong op andere Europese landen bij 
de vernieuwing van afvalverwerkingsinstallaties. 
Maar er zijn ook tegenvallers, zoals de stijging van 
energiegebruik en uitstoot van kooldioxide, de stij
ging van de mobiliteit, met name in het goederenver
voer over de weg, en de verdroging van natuurgebie
den. Dergelijke tegenvallers maken duidelijk dat het 
Nederlandse milieubeleid nog ontoereikend is om 
ons land voldoende leefbaar te maken. Daarom moet 
worden vastgehouden aan de ambitieuze taakstelling 
van het Nationaal MilieubeleidsPlan (NMP plus). het 
streven naar vrijwel volledige opheffing van schadelij
ke uitstoot, vermindering van het gebruik van energie 
en grondstoffen alsmede verwijdering of bestrijding 
van al het vuil ('end-of-pipe' en vooral preventie). 

Het herstel van de leefbaarheid voor onszelf, voor 
de arme landen en voor latere generaties is een zaak 
die een generatie in beslag zal nemen. In de komen
de vier jaar moeten kostbare maatregelen worden ge
troffen waarvan de sociale baten pas op langere ter
mijn (in 2000, 2010 of nog later) volledig zichtbaar 
worden. Er staat veel op het spel. Hoe bereiken we 
dat het rijke stuk van de wereld, dat met 20 % van 
de wereldbevolking 80 % van de grondstoffen ver
bruikt. naar een zodanig lager percentage van grond
stofgebruik zakt, dat de arme landen een groter aan
deel krijgen in de 'milieugebruiksruimte' en het stadi
um van onderontwikkeling achter zich kunnen laten? 
Hoe bereiken we technische doorbraken, zoals pro
duktvernieuwing, ondergrondse verbindingen, enz.? 
Hoe bereiken we dat respect voor de natuur een na
tuurlijke trek wordt van de strategieën van producen
ten? Alle deelnemers, van gezagsdragers en onderne
mers tot consumenten, moeten leren om met de 
minste sociale kosten milieuvijandig beleid te staken 
en milieuvijandige bezigheden te verhinderen . 

Het ambitieuze milieubeleid en zeker de nieuwe in
ternationale dimensie daarvan zijn per definitie een 
leerproces. In Nederland werd in de jaren zeventig 
en tachtig een schuchter begin gemaakt met het op
zetten van een eerste overheidsplanning, met een ac
cent op gedetailleerde regelgeving (vergunningen) en 
resultaten die vooral de 'end-of-pipe' betroffen. De 
omslag van het NMP plus was vooral gelegen in het 
integrale karakter van het milieubeleid, de doelgroe
penaanpak en de aanzetten voor preventie. De nood
zaak van volumebeleid begint zich nu, in de jaren ne-
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gentig, af te tekenen. De PvdA heeft van de recente 
ervaring met milieubeleid geleerd dat een doeltreffen
de aanpak gekenmerkt wordt door selectie, bestuurlij
ke samenwerking, modernisering, marktprikkels en 
volumebeleid op een beperkt aantal terreinen. 

• 70 
Selectie wil zeggen dat de taakstellingen van het 
NMP, met name de terugdringing van emissies, wor
den omgezet in concrete doelen voor de betrokken 
organisaties en personen in bepaalde sectoren, in uit
voerbare maatregelen met een hoog milieu rende
ment en in leergedrag dat Nederland dichterbij de 
toestand van leefbaarheid brengt. De overheid zal 
het vaak verborgen subsidiëren van vervuilend ge
drag (zoals de bijdrage van de gewone belastingbeta
ler aan de ongewoon luxueuze 'auto van de zaak') zo 
snel mogelijk moeten beëindigen. Vervolgens moet 
de overheid bij de doelen die ze stelt met kracht de 
realisering daarvan handhaven. Niets is zo bedrei
gend voor het draagvlak van milieupolitiek als een 
overheid die de consistentie en handhaving van het 
beleid verzaakt. Vandaar dus een concentratie op 
hoofdzaken. In het onderhavige program wordt aan
gegeven wat selectie precies betekent voor energie
gebruik, afval, personenverkeer, industrie en land
bouw. 

• 71 
Bestuurlijke samenwerking wil zeggen dat de over
heid minder 'top down' stuurt en meer beheert, ver
gemakkelijkt en stimuleert. De overheid, ja het hele 
kabinet, schept een institutioneel kader voor duurza
me ontwikkeling, komt met goede ideeën, zoekt ech
te consensus onder de betrokkenen, en moet het be
leid door anderen als geheel uitgevoerd zien te krij
gen. Daarbij is directe samenwerking (buiten het mi
nisterie om) tussen niet-gouvernementele organisa
ties en bedrijven even onmisbaar als directe democra
tie buiten het parlement om. De PvdA bepleit daar
om nieuwe democratische procedures voor de behan
deling van omstreden investeringsprojecten, zoals 
Schiphol en de Betuwelijn (meer hierover in hoofd
stuk 5 over democratisch burgerschap). Minder 'top 
down' betekent ook dat de overheid niet als enige de 
rol op zich moet nemen van verdediger van het mi
lieubelang. Ze moet weliswaar zorgen dat de rand
voorwaarden (milieugebruiksruimte, plafonds) niet 
worden overschreden, maar daarbinnen de instru
menten zo kiezen dat burgers, bedrijven, andere over
heden, enz. eigen verantwoordelijkheden krijgen om 
de overeengekomen milieukwaliteit en taakstelling te 
halen. De overheid is dan niet zozeer in een gevecht 
met de samenleving gewikkeld maar biedt ontwikke
lingsperspectieven voor eigen initiatief en samenwer
king waarin betrokkenen te winnen hebben dat ze de 
kans krijgen hun diverse eigen belangen tegelijk met 
de overeengekomen milieudoelstellingen te realise
ren. Sluitstuk van deze 'transactie-aanpak' is uiter
aard dat overheid en parlement periodiek met de be
trokken doelgroepen een afrekening op resultaat ma-
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ken. Vaak zal daarbij algemene ondersteunende wet
geving noodzakelijk zijn. 

• 72 
Ecologische modernisering betekent dat milieubeleid 
iets heel anders symboliseert dan een daad van be
rouw, een terugtocht der zondaren of een noodzake
lijk kwaad. Duurzame ontwikkeling is veeleer een fu
turistisch project, waarin de kwaliteit van het bestaan 
in Nederland wordt verbeterd, door terugdringing van 
vervuiling, geluidshinder en overlast; door herstel van 
natuurgebieden, schone rivieren en zeeën en de bio
logische rijkdom; en door het overwinnen van de 
angst dat we de tak waarop we zitten aan het afza
gen zijn en onze kinderen geen goed milieu kunnen 
nalaten. Duurzame ontwikkeling is ook een compara
tief voordeel ten opzichte van concurrerende landen 
met traditionele technologie en een ingrediënt van in
telligent streven naar kwaliteit van massaproduktie 
en massaconsumptie. Integraal ketenbeheer van be
sparing tot hergebruik is morgen net zo vanzelfspre
kend als de rokende schoorsteen van de fabriek dat 
gisteren was. 

Wat betreft milieubeleid, wil de PvdA dat door een 
volgend kabinet scenario's voor 'Duurzame Econo
mie 2010' worden ontwikkeld die richting aan het be
leid geven en tegelijkertijd concreet en wervend zijn. 
Dergelijke scenario's laten niet alleen zien waar 
krimp moet plaats hebben, maar ook waar de groei 
vandaan komt. Ze laten zien dat een schone econo
mie geen retour naar de jaren vijftig is, maar juist een 
meer leefbare wereld oplevert. De PvdA wil een 
maatschappelijke discussie hierover entameren, niet 
in een partijpolitiek, laat staan Haags ambtelijk circuit, 
maar in brede lagen van de bevolking en met maat
schappelijke organisaties. Milieudoelen staan immers 
niet los van andere maatschappelijke doelen maar 
moeten gelijk met deze doelen worden gerealiseerd. 
Het ontwikkelen van scenario's zal dan ook zichtbaar 
maken dat ecologische modernisering vooral een keu
ze is voor het type maatschappij dat wij willen: welke 
consumptiepatronen, welke werkgelegenheid, welke 
vrijheden voor burgers om te kiezen, welke technolo
gieën en welke landinrichting (nog meer wegen 1) en 
meer van die vragen die ten dele langs de klassieke 
lijn van verschillende politieke opvattingen zullen lo
pen (bijv. sociaal-<Jemocratisch versus liberaal) en 
deels nieuwe scheidslijnen zullen verscherpen. Om
dat het hier om bredere vragen van maatschappelijke 
ordening gaat, zou deze discussie niet alleen onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie voor Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 
moeten vallen maar ook onder de verantwoordelijk
heid van de Minister-President. Nederland moet zo'n 
scenario-benadering ook op Europees niveau beplei
ten, met name bij zaken als 'het na te streven indus
triebeleid', internationaal (goederen-)transport en gro
te vervuilende industriële complexen. 

• 73 
Het belangrijkste middel in de (inter-)nationale milieu-
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politiek worden de marktprikke/s, het opnemen van 
milieukosten in de prijzen. Daartoe zullen verschillen
de elkaar aanvullende instrumenten worden ingezet 
als vergunningen, normstelling e.d . Maar veel meer 
dan voorheen ook economische instrumenten als re
gulerende heffingen (hoe meer het milieudoel wordt 
gehaald, hoe lager de opbrengst), ecotaxen (met het 
milieugebruik als belastinggrondslag en inkomsten
bron voor de overheid in plaats van arbeid of vermo
gen) en privaatrechtelijke regelingen (milieu-aanspra
kelijkheid). Het grote voordeel van economische in
strumenten is dat ze economische vrijheid en ecologi
sche innovatie met elkaar verzoenen. In tegenstelling 
tot statische vergunningen sporen ze voortdurend 
aan tot besparende vernieuwingen en passen ze bij 
de principiële keuze voor een markteconomie. Ze 
kunnen zo worden vastgesteld dat de totale produk
tie en consumptie onder de gestelde milieuplafonds 
blijven. Overigens zullen zonder opnemen van milieu
prijzen in de prijzen, bijv. hogere energieprijzen, de 
convenanten van de overheid met het bedrijfsleven 
nooit voldoende effectief zijn omdat besparingen dan 
te weinig opleveren. Economische instrumenten zijn 
dan ook onmisbaar naast regelgeving, voorlichting en 
overleg. De PvdA is voorstander van het verlagen 
van de kosten van arbeid. Dit wordt mede gefinan
cierd door het instellen van een energieheffing, om 
te beginnen met een heffing op kleinverbruik van gas 
en elektriciteit in Nederland en onder gelijktijdige af
schaffing van het vastrecht voor gas en elektriciteit . 
Nederland nodigt andere Europese landen uit hetzelf
de te doen. 

In dit kader past een pakket van eenvoudige en 
snel in te voeren fiscale maatregelen. De PvdA zal 
zich de komende jaren in EU-verband sterk maken 
voor fiscale stimulering van groene bedrijfsinvesterin
gen en beleggingen; een indeling van produkten en 
diensten (reparaties bijv.) met een milieu keur bij het 
lage tarief van de Belasting op de Toegevoegde Waar
de (BTW); een heffing op energie (gas, elektriciteit) 
waarin de prijs tot Europees peil wordt opgetrokken; 
verfijning van verbruiksbelasting op brandstoffen 
(vrije voet en/of vrijstelling van uitgaven voor energie
besparing); heffingen op schaarse mineralen, milieu
schadelijke stoffen en produkten die de ozonlaag af
breken, en fiscale stimulering van schone vrachtwa
gen-motoren en auto's (belasting op aanschaf, motor
rijtuigenbelasting). zwavelarme dieselolie, en LPG. 
Ook statiegeldsystemen en milieu-aansprakelijkheid 
behoren tot de marktconforme instrumenten die inge
voerd dienen te worden. 

• 74 
Op het gebied van energiegebruik in de industrie zijn 
besparingen van 15 tot 20 % mogelijk, zonder nieu
we techniek of verlies van rentabiliteit . Bij een hoge
re energieprijs door een heffing zal dit nog meer wor
den en wordt 'recycling' van energievretende meta
len als aluminium vanzelf rendabeler (en daarmee 
ook de inzet van statiegeld) . 

Bij het energiegebruik van huishoudens zijn enor-
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me besparingen mogelijk door de aanschaf van zuini
gere produkten (spaarlampen e.d.). Deze aanschaf is 
iets duurder maar verdient zichzelf in enkele jaren te
rug. Huishoudens kunnen over de streep worden ge
trokken door normering (de Wet Energiebesparing 
Toestellen) en voorfinanciering van de kant van nuts
bedrijven. De trend van bezuiniging op de verwar
ming van woningen, waaronder een halvering van 
aardgas in de gemiddelde gezinswoning in de afgelo
pen 10 jaar, kan verder worden doorgetrokken. Met 
zonneboilers valt het gebruik van gas terug te drin
gen tegen een geringe meerprijs. 

De afva/sector kan verder worden gemoderni
seerd. De leidraad is hier: preventie en organisatie 
van hergebruik en handhaving en nazorg inzake stort
plaatsen, en dat alles kosten effectief en flexibel. Het 
imago van de afvalbranche kan aanzienlijk worden 
verbeterd door geavanceerde verbranding, herge
bruik (van oud papier, bouw- en sloopafval en ook or
ganisch afval). nazorg voor gesloten stortplaatsen en 
een toereikende heffing van opcenten. Het bestaan
de wettelijke instrumentarium dient gebruikt te wor
den om fabrikanten en importeurs te verplichten be
paalde groepen van afgedankte produkten terug te 
nemen en op voorgeschreven wijze te herverwer
ken. Chemisch en radioactief afval worden niet in de 
bodem opgeslagen. 

• 75 
Een modern stelsel van personenverkeer moet vol
doen aan de eisen van beweeglijkheid, bereikbaar
heid, veiligheid en minimaal milieubeslag. De PvdA 
kiest daarmee niet voor het uitbannen van de auto 
maar voor het terugdringen van de overlast, het bie
den van alternatieven, maar ook voor het beroep op 
mensen om waar mogelijk de auto te laten staan (de 
helft van de ritjes zijn minder dan 5 km). Het milieuge
bruik per gereden kilometer kan worden verminderd 
door de verhoging van de bezettingsgraad ('carpool
ing' e.d.). de fiscale stimulering van de aanschaf van 
schonere en ook zuinigere en stillere auto's en de 
aanscherping van emissienormstelling. De automobi
list moet geprikkeld worden om te kiezen voor kleine
re en lichtere auto's en lagere snelheden. De PvdA 
wil dat onder het volgend kabinet de handhaving van 
de maximum snelheid wordt verbeterd, bijv. door 
koppeling van overtreding aan de jaarlijkse verzeke
ringspremie en het rijbewijs. De koppeling tussen 
openbaar vervoer en particulier vervoer kan worden 
versterkt, o.a. door de treintaxi en door het stimule
ren van bel-/buurtbusprojecten in met name platte
landsgebieden. Het aandeel van eigen auto's kan 
worden verminderd ten gunste van het aandeel van 
huurauto's, gedeeld autobezit, lease-auto's voor een 
deel van het jaar, 'call-a-car' en het al genoemde 'car
pooling' . De mogelijkheden hiertoe moeten worden 
vergroot . Toch is dit alles vermoedelijk niet genoeg . 
De automobilist draagt lang niet alle kosten van de 
mobiliteit zelf, maar laat ze door anderen voldoen, en 
wentelt bijv. de schade aan gezondheid bij ongeval
len af op de werknemersverzekeringen. Autorijden 
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wordt in feite dus gesubsidieerd. De mobiliteitsvraag 
per persoon kan fors worden teruggedrongen door 
de kosten van beweeglijkheid in rekening te brengen 
en wonen, werken, winkelen en ontspannen op el
kaar af te stemmen (ruimtelijke concentratie) . De con
currentiepositie van het openbaar vervoer wordt ver
beterd ten opzichte van het gebruik van de auto. Dit 
geldt zowel het niveau van de voorzieningen, de ta
riefstelling als de doelmatigheid. De PvdA is voorstan
der van forse investeringen in stadsgewestelijk open
baar vervoer en in fietsvoorzieningen . Privégebruik 
van de auto van de zaak wordt zwaarder belast. Aan 
het gestelde over de mobiliteitsvraag per persoon 
dient te worden toegevoegd dat bij het in rekening 
brengen van de kosten van beweeglijkheid invaliden 
C.q. minder validen moeten worden uitgezonderd . 

• 76 
Wat betreft de tegenvallende terugdringing van emis
sies van het vrachtverkeer, zal het beleid aangehaald 
moeten worden door aanscherping van (Europese) 
emissienormen en versterkte verschuiving naar wa
ter en rail, vooral door een herziening op Europese 
schaal van het internationale transportsysteem. 

Een duurzaam verkeersstelsel is een stelsel waar
in de auto zijn plaats heeft maar niet langer over
heerst . Dat stelsel moet langs twee sporen worden 
tot stand gebracht . Het eerste spoor is een oriëntatie 
van beleid op verstedelijkte gebieden . De PvdA zal 
zich inzetten voor het stedelijke netwerk van open
baar vervoer (Randstad Rail, Hoge SnelheidsTrein) en 
de vervanging van de auto door andere voertuigen in 
de binnenstad. Het tweede spoor is de geleidelijke 
verhoging van vooral de variabele autokosten en de 
overstap van de auto en het vliegtuig op openbaar 
vervoer. De overheid bevordert een organisatorische 
verbetering in het openbaar-vervoersaanbod, zodat 
de diverse lijnnetten en dienstregelingen optimaal op 
elkaar aansluiten en in een reële vervoersbehoefte 
voorzien. Ook dient voldoende aandacht te worden 
besteed aan doorgaande OV-verbindingen buiten de 
Randstad, met name tussen stedelijke knooppunten 
en de stadsgewesten. 

• 77 
De prioriteit in de land- en tuinbouw is bevordering 
van kwaliteit en diversiteit en herstel van het concur
rentievermogen van deze sector en de individuele be
drijven onder stringente milieuvoorwaarden. Bij het 
stellen van milieuhygiënische eisen zal waar mogelijk 
worden uitgegaan van de individuele verantwoorde
lijkheid van de ondernemer. In de EU is sprake van 
een structurele overproduktie, die een ontoelaatbaar 
groot beslag legt op het Uniebudget. Daarom zijn pro
duktiebeheersing en inkomenstoeslagen noodzake
lijk. Dat leidt tot een overschot aan grond, die via re
gionaal plannen herbestemd wordt voor natuur, bos, 
recreatie en agrificatie. Nederland zal zijn natuurare
aal verdubbelen, terwijl boeren een reële prijs wordt 
betaald voor natuurproduktie en natuurbeheer. De 
kunstmatig lage gasprijs wordt afgebouwd omdat dit 
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een premie op vervuiling is en een erg dure subsidie 
op arbeidsplaatsen . In het algemeen moet ecologi
sche produktie niet structureel in stand worden ge
houden met overheidssubsidies. De enig juiste weg 
is dat uiteindelijk de milieukosten in de prijzen van 
produkten worden verwerkt, waardoor niet-duurzame 
produkten vanzelf minder concurrerend worden en 
zelfs verboden worden als (bij de produktie) niet aan 
minimale milieueisen wordt voldaan. Wel kan het 
noodzakelijk zijn in de overgangsfase tijdelijke stimu
leringssubsidies te verstrekken. Wat betreft de terug
dringing van bestrijdingsmiddelen wordt gerekend op 
een beleid van afspraken met de sector en wordt 
overwogen heffingen in te stellen, in aanvulling op di
recte regelgeving. 

• 78 
In de industrie moet de overheid gebruik maken van 
de bereidheid van Nederlandse ondernemers om ac
tief mee te doen aan preventie. Met afzonderlijke be
drijven en sectoren dienen afspraken te worden ge
maakt over 5 tot 10 jaren op grond van aangescherp
te normen. De bedrijfsmilieuzorg moet ontdaan wor
den van bureaucratische rompslomp. Het accent 
moet liggen op communicatie en, vooral, openbaar
heid van milieugegevens (over afval. uitstoot, preven
tieplanning e.d.). Vergunningen en convenanten moe
ten worden aangevuld met een verschuiving van de 
gegeven fiscale druk op bedrijven in de richting van 
milieubelastingen. De overheid moet voor de meest 
in aanmerking komende produktgroepen heldere en 
vaste milieurichtlijnen aangeven, waarop bedrijven 
kunnen anticiperen als ze investeren in innovatieve 
proces- en produktontwikkeling . De praktijk van con
venanten (doelgroepen-overleg in de chemische in
dustrie, de metaal, de verpakkingen e.d.) kan sterk 
worden verbeterd door grotere aandacht voor afval
preventie; onderhandelingen met een hardere opstel
ling van de overheid; meer ruimte voor eigen voor
stellen van de bedrijven en grotere openbaarheid; en 
ecologische speerpunten in de industriepolitiek van 
de rijksoverheid . 

• 79 
Selectief en marktconform milieubeleid in het kader 
van ecologische modernisering en democratisering 
heeft grote gevolgen voor de nationale economie. De 
effecten op de consumptie betreffen het milieube
wustzijn . Door milieukeuren en voor het milieu gecor
rigeerde prijzen worden consumenten geprikkeld om 
schonere goederen aan te schaffen. 
De effecten op de werkgelegenheid kunnen per sal
do positief zijn. De milieu-investeringen, de tijdelijke 
voorsprong van milieu-efficiënte bedrijven in de ex
portsector en de vermindering van de lastendruk op 
arbeid (en verhoging van die op milieugebruik) zullen 
alle bijdragen tot de groei van het aantal arbeidsplaat
sen. Het werkelijke probleem is hier de pijnlijke reallo
catie in regio 's als Rijnmond, IJmond en Zeeland als
mede de regio's met veel glastuinbouw. 

Juist voor deze 'grotere ' reallocaties geldt de eis 
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van geleidelijkheid, overleg en internationale afstem
ming . In dit spanningsveld is ook de eerder bepleite 
integrale scenario-gebaseerde ontwikkeling van be
lang. In een 'Duurzame Economie 2010' zal immers 
zichtbaar worden welke sectoren groei-toekomst heb
ben en welke krimptoekomst . Ook het industriebe
leid kan op zulke kaders worden geënt, waaronder 
een beleid voor sociale aanpassing en (her)investerin
gen in de 'getroffen ' regio 's. 

• 80 
De effecten op de koopkracht vormen eveneens een 
saldo. Aan de ene kant leiden marktprikkels tot aller
lei besparende vervangingen waardoor de gemiddel
de koopkracht kan stijgen voor mensen die hun ge
drag aanpassen. Ook een combinatie van stijgende 
milieuheffingen met dalende overige belasting kan 
de koopkracht onverlet laten. Maar aan de andere 
kant zal de macro-arbeidsproduktiviteit minder kun
nen stijgen en valt de prijsstijging door milieuheffin
gen buiten de prijscompensatie . Ook kan in sommige 
sectoren collectief worden afgesproken dat men tij
delijk de brutolonen matigt ten behoeve van ecologi
sche investeringen in het eigen bedrijf of ecologische 
fondsvorming in de eigen bedrijfstak. Door dit alles 
stijgen de brutolonen minder. Gezien de noodzaak 
van overheidsinvesteringen in een ecologische infra
structuur (riolering, natuurbehoud). de financiële ver
plichtingen uit hoofde van internationaal milieubeleid 
(de genoemde 0.1 % van het BNP) en voortgaande 
bodemsanering, valt evenmin te ontkomen aan een 
zekere beperking van de koopkracht ten behoeve van 
het milieu. De koopkracht wordt nog op een derde 
manier begrensd, namelijk door de fiscale ontmoedi
ging van de consumptie van bepaalde eindprodukten, 
zoals benzine, elektriciteit, gas, kerosine, vlees en 
water (mits de consumenten hun gedrag aanpassen). 
Dit volgt uit het beginsel dat 'de vervuiler betaalt' . Te
gelijkertijd geldt dat mensen die hun gedrag aanpas
sen (dus minder autorijden bijv.) ook die kosten niet 
meer maken en er dus zelfs een stuk op vooruit kun
nen gaan. 

Alles overziende, valt op voorhand niet te zeggen 
hoe de gemiddelde koopkrachteffecten van het mi
lieubeleid uiteindelijk zijn. Wel komt steeds weer uit 
alle nationale en internationale berekeningen naar vo
ren dat een verregaand preventief milieubeleid een 
beperkte uitwerking heeft op de totale koopkrachtont
wikkeling . Het tegenovergestelde is meer bedrei
gend: onvoldoende milieubeleid zal de reinigingskos
ten voor water en voedsel sterk doen oplopen . Dat 
moet ook worden betaald en zal het vrij besteedbaar 
inkomen sterk inperken. Van veel grotere invloed op 
de koopkracht zal de totale ontwikkeling van de we
reldeconomie zijn . 

• 81 
De effecten van 'de vervuiler betaalt' op de verdeling 
verdienen bijzondere aandacht . In paragraaf 2.2 is ge
steld dat het milieubeleid van de PvdA gericht is op 
de gelijke toegang van allen tot de milieugebruiks-
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ruimte. Dit is in het voordeel van minder welvarende 
Nederlanders en arme landen. Voorts is bekend dat 
het energie- en milieugebruik ruwweg evenredig 
stijgt met het inkomen (het benzinegebruik zelfs wat 
meer dan dat) en dat de verschillen in energie- en mi
lieugebruik binnen inkomensgroepen groter zijn dan 
tussen inkomensgroepen. Een en ander houdt in dat 
een consequente toepassing van 'de vervuiler be
taalt' ruwweg spoort met de gangbare verdelingspoli
tiek. 

Maar er zijn twee problemen die niet mogen wor
den verwaarloosd . Het binnenlandse probleem is dat 
de armste Nederlanders in de klem komen vanwege 
stijgende prijzen en plaatselijke tarieven . Dit pro
bleem kan worden opgelost door eerste levensbe
hoeften te ontzien (bijv. de eerste 700 kuub aardgas), 
door heffingen die geen invloed op het gedrag kun
nen hebben, zoals rioolrecht, te vervangen door finan
ciering uit de algemene middelen en ook door het be
ginsel van de 'vervuiler betaalt' radicaler toe te pas
sen (betalen per gewicht aan afval , vuilniszak of liter 
water). Op de lange termijn kan het probleem slechts 
worden opgeheven door de armsten minder afhanke
lijk te maken van milieuvijandige produkten, namelijk 
door energie/waterbesparing, duurzaam bouwen, 
stadsverwarming e.d. 

Het internationale probleem is dat rijke landen vast
houden aan hun te grote aandeel in de mondiale mi
lieugebruiksruimte, met een beroep op concurrentie 
op de wereldmarkt en bestrijding van de recessie. 
Het wordt nog erger als rijke landen de kosten van in
ternationaal milieubeleid (broeikaseffect, ozonlaag, kli
maatverandering, waterverontreiniging, verzuring, 
verwoestijning) afwentelen op de arme landen, met 
een beroep op de lage economische kosten van men
senlevens en de lage milieuwaardering in deze lan
den. Het idee om internationaal milieubeleid te finan
cieren ten laste van het ontwikkelingsbudget van rij
ke landen is in feite een variant op deze afwenteling. 
De PvdA meent dat Nederland een dubbele interna
t ionale verplichting heeft op het terrein van de leef
baarheid . Nederland moet bijdragen tot de opheffing 
van globale en regionale milieuschade die het mede 
zelf heeft veroorzaakt. En Nederland moet bijdragen 
tot een extra terugtred van de rijke landen in de mi
lieugebruiksruimte, teneinde zo de minder ontwikkel
de landen (waaronder ook de Oosteuropese landen) 
in de gelegenheid te stellen economisch te groeien 
onder de milieuplafonds op wereldschaal. 

Vanwege deze dubbele verantwoordel ijkheid moet 
Nederland in de eerste plaats in de internationale di
plomatie voorop blijven lopen bij het streven naar in
ternationale milieu-overeenkomsten waarin landen 
gezamenlijk zorgen voor het oplossen van mondiale 
milieuproblemen (ozon, broeikas, afval, grondstoffen, 
bossen, enz.) en waarin ook financiële bijdragen voor 
armere landen worden beschikbaar gesteld. Deze in
ternationale financiële verantwoordelijkheid ligt, in 
vervolg op de UNCED-conferentie in 1992 in Rio, 
voor Nederland minimaal op 0.1 % van het BNP. In 
de tweede plaats moet Nederland zowel omdat het 
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geloofwaardig wenst te zijn bij internationale onder
handelingen als omdat het land tot de meest vervuil
de ter wereld behoort, ook in zijn nationale beleid 
niet schromen bij de voorlopers te behoren. Neder
land zal experimenten moeten aangaan om in andere 
landen met evenveel guldens als anders in eigen 
land zouden worden ingezet, een veel groter milieu
rendement te behalen. De nationale doelstellingen 
mogen daardoor echter nadrukkelijk niet worden ver
laagd maar ten hoogste enigszins worden vertraagd 
om internationaal een groter milieurendement te be
halen. 

• 82 
De internationale verplichtingen van Nederland heb
ben gevolgen voor de visie van de PvdA op de grote 
infrastructurele werken, zoals de uitbreiding van 
Schiphol, de aanleg van de Betuwelijn en de Hoge 
Snelheidstrein. De Nederlandse rol in de ecologische 
wereldpolitiek zou heel ongeloofwaardig worden als 
Nederland zou toestaan dat alles blijft groeien, bijv. 
het vliegverkeer én het treinverkeer én het autover
keer. Daarom is het van belang dat Nederland in het 
streven naar verbetering van het eigen concurrentie
vermogen (Nederland 'tuinbouwland', 'olie- en che
mieland', 'dijkenland', 'distributieland') ernstig reke
ning houdt met de noodzaak van Europese economi
sche politiek (afspraken over arbeidsdeling, bijv. in de 
luchtvaart). de zin van internationale milieunormen en 
milieuverdragen (actieve milieudiplomatie). de aan
vaardbaarheid van dure technologische uitwegen, de 
hardheid van binnenlandse voorzorgsmaatregelen en 
de komst van een sobere levensstijl in rijke landen. 

In het lopende publieke debat over de grote infra
structurele werken neemt de PvdA het volgende 
standpunt in. 

Grote werken als Schiphol en de Betuwelijn kun
nen alleen op nationale schaal worden beoordeeld 
wat betreft geluidshinder, ruimtebeslag en aanvaard
bare veiligheidsrisico's. De PvdA wil hier onverkort 
vasthouden aan de hoge beschermingsnormen van 
Nederland. Geluidshinder moet worden verminderd. 
Veiligheidsrisico's mogen niet groter worden. Ruimte
beslag betekent een evenwicht tussen wonen, wer
ken, natuur en vrije tijd in de Schipholregio. Bij Schip
hol komen ook luchtvervuiling en energiegebruik in 
het geding. Die nemen bij de verwachte groei van 
het luchtverkeer aanzienlijk toe, maar hebben tevens 
een grensoverschrijdend karakter. Het is niet zinnig 
dat een afremming van de expansie van Schiphol zou 
leiden tot toenemend verkeer van Nederlanders en 
buitenlanders via Frankfurt, Londen en Parijs. Dat zou 
een verplaatsing van de vervuilingsbronnen inhou
den, geen vermindering. Daarom moet Nederland 
zich inzetten voor internationale, althans Europese af
spraken over milieu normen en verwerking van alle mi
lieukosten in de vliegprijzen (bijv. door BTW op kerosi
ne en een forse C02-heffing) in internationaal en daar 
waar mogelijk in Europees verband. Het is nu nog de 
omgekeerde wereld dat een vliegreis naar Berlijn 
goedkoper is dan een rit met de trein. Als straks de 
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prijsverhoudingen tussen auto, trein en vliegtuig zijn 
rechtgetrokken, leidt dit op zichzelf al tot een meer 
verantwoorde afweging door burgers over de juiste 
vervoerswijze. 

• 83 
Het is vervolgens goed mogelijk dat ook bij optimale 
prijsverhoudingen het vliegverkeer blijft groeien, om
dat mensen binnen hun budget nu eenmaal een gro
te prioriteit toekennen aan hypersnel vervoer en hier 
veel geld voor over hebben. Dat wordt beleidsmatig 
aanvaardbaar mits het totale consumptiepakket bin
nen de milieugebruiksruimte blijft, zeg meer vluch
ten, doch minder autorijden en minder mest. 

Het vliegen met reclame bezorgt het milieu onnodi
ge overlast. Naast verontreinigende stoffen veroorza
ken deze vliegtuigjes veel overlast, ook op plaatsen 
waar men juist van de rust wil genieten. De PvdA zal 
deze vorm van reclamevoeren bestrijden. 

Hoe organiseren we dat de luchtvaart onder de mi
lieuplafonds komt? Ten eerste zal het even duren 
voordat de vereiste internationale maatregelen hun 
beslag krijgen, hoe hard Nederland hieraan ook trekt. 
Daarom moet Nederland tijdens internationale onder
handelingen laten zien dat het wat betreft Schiphol 
geen onomkeerbare beslissingen neemt. Er moeten 
dus op gezette tijden mogelijkheden zijn om het ex
pansieproces van Schiphol stop te zetten of te beper
ken. Als zulks de rentabiliteit van bepaalde investerin
gen onder druk zet, is dit de prijs die voor internatio
nale geloofwaardigheid in het milieu-overleg moet 
worden betaald. Ten tweede zal het internationale 
overleg vermoedelijk leiden tot een concentratie van 
grootschalige distributiefuncties ('mainports' e.d.) op 
enkele plaatsen in Europa. Dit raakt de Nederlandse 
besluitvorming over Schiphol, de Rotterdamse haven 
en de Betuwelijn . Het kan bijv. zijn dat er in de Euro
pese milieugebruiksruimte plaats is voor Nederland 
Distributieland, terwijl andere landen zich ontwikke
len in andere sectoren. Vergelijkbaar met het door de 
PvdA bepleite scenario 'Duurzame Economie 2010', 
dient een scenario van de EU over de Europese sec
torstructuur hier perspectief te bieden. Ten derde 
moet de door het huidige kabinet gekozen werkwijze 
worden geïntensiveerd. Er is gekozen voor een inte
grale aanpak, waarin niet alleen de luchthaven in 
beeld komt maar ook de woningbouw, de recreatie
gebieden, de industriegebieden, alsmede aan- en af
voer van reizigers en werknemers. Ook koos men 
voor een integrale berekening van milieu-effecten, in
clusief die van een uitbreiding van het snelle treinen
net en een internationale heffing op C02. Dit alles 
biedt de garantie dat er eind 1993 veel onafhankelijk 
getoetste informatie boven tafel komt, de enige ba
sis voor fatsoenlijke en gelaagde besluitvorming in 
gemeente, regio, provincie en de nationale politiek. 
Ook als de door de PvdA bepleite nieuwe samenwer
king (de maatschappelijke enquête) van de grond 
komt, is niet te verwachten dat er een ondubbelzin
nig besluit (90 % van de bevolking voor of tegen uit
breiding van Schiphol) komt. Wel wordt bereikt dat 
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burgers het vertrouwen hebben dat alle feiten, belan
gen en meningen hun juiste gewicht in de besluitvor
ming hebben gekregen. 

Alles overziende, is de PvdA voor verdere uitbouw 
van Schiphol, onder een tweetal voorwaarden. Ten 
eerste moeten de prognoses realistisch zijn en zijn 
bijgesteld voor de (prijs-)effecten van het internation
aal milieu- en vervoersbeleid. Dus het doorberekenen 
van energie-heffingen e.d. En ten tweede moet het 
vermijdbare deel van het luchtvervoer, het continenta
le vervoer, worden afgeleid naar Hoge SnelheidsTrei
nen. Schiphol mag worden uitgebreid om het, na in
vulling van deze beide randvoorwaarden, resterende 
deel van het luchtverkeer te kunnen opvangen. Het 
'vermijdbaarheids-argument' levert verder op, dat 
overheidsbijdragen aan regionale luchthavens (baan
aanieg, infrastructuur, een tekort van 40% bijpassen) 
worden stopgezet en dat nachtvluchten worden ver
boden. Dat betekent dat de gebruikers van regionale 
luchthavens volledig de kosten voor daggebruik moe
ten opbrengen. 

• 84 
De Betuwelijn past in de visie van de Pvda op een mi
lieuvriendelijke organisatie van Noord/Westeuropees 
transport, over water en rail. Wat betreft trajectkeuze 
en wijze van bouwen, verdient gedeeltelijke onder
tunneling dan wel halfdiepte-aanleg (het zgn. V-pro
fiel) de sterke voorkeur boven een bovengrondse aan
leg. Indien uit realistische berekeningen zou blijken 
dat ondergrondse aanleg technisch uitvoerbaar is en 
de kosten vergelijkbaar zijn met die van gangbare, bo
vengrondse aanleg (bijv. plusminus 25 %). dan maakt 
de PvdA de keuze voor ondergrondse aanleg, ten 
gunste van milieu, inpasbaarheid en technologische 
innovatie. Indien nu nog niet aan deze voorwaarden 
(techniek, kosten plusminus 25 %) kan worden vol
daan, dan zal met behulp van aanvullend onderzoek, 
gerichte opbouw van beslissingen en proefprojecten 
getracht worden bij een volgend project alsnog de on
dergrond te gebruiken. Ondergrondse aanleg vormt 
echter geen doel in zichzelf, maar een middel om de 
inpasbaarheid van nieuwe transportsystemen te ver
beteren. De PvdA wil dat bij grote infrastructurele 
projecten, zoals de aanleg en/of verbetering van rail
verbindingen en wegen, de natte en de droge ecolo
gische infrastructuur integraal in de planvorming en 
uitvoering wordt opgenomen. 

Bij grote infrastructurele projecten worden normen 
gehanteerd, die geldig zullen zijn ten tijde van het ge
bruik in plaats van de aanleg van dergelijke projecten. 
Heel concreet, gelden nu voor goederentreinen ge
luidsnormen van max. 60 dBA. Na 2000, als de Betu
welijn zal zijn opgeleverd en wordt gebruikt, zal een 
plafond van 57 dBA gelden. Naar deze laatste norm 
moet de lijn nu al zijn ontworpen. Indien bij Betuwe
lijn en Hoge SnelheidsTreinen (nog) niet kan worden 
overgegaan tot ondergrondse aanleg, dan zullen er 
ten aanzien van de inpasbaarheid en leefbaarheid har
de eisen worden gesteld, met name in de stedelijke 
gebieden. Dergelijke projecten worden ten koste van 
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miljarden guldens voor een eeuw intensief gebruik 
aangelegd. Daarbij kan men niet over één nacht ijs 
gaan of terugvallen op een kruideniersmentaliteit 
met betrekking tot de kosten. In stedelijke gebieden 
zal derhalve moeten worden overgegaan tot onder
tunneling danwel half-verdiepte aanleg danwel tot 
vormen van realisatie die voor de omwonenden een 
vergelijkbaar beschermingsniveau bieden. 

• 85 
Over kernenergie kunnen we kort zijn. De kerncentra
les Dodewaard en Borssele behoren volgens de inter
nationale indeling tot de nulde generatie. Zolang ze 
draaien geven ze risico's en leveren ze radioactief af
val. De kerncentrales produceren elektriciteit tegen 
zeer hoge kosten. De kerncentrale Dodewaard is ver
reweg de duurste elektriciteitsfabriek van Nederland. 
Bij de kerncentrales is een ongeluk mogelijk waarbij 
een klein deel van Nederland onbewoonbaar wordt 
en voor langere tijd de landbouwprodukten onge
schikt worden voor consumptie. De PvdA kiest er
voor de bestaande kerncentrales onmiddellijk te slui
ten. Op het terrein van veiligheid en kernafval spelen 
de volgende denkbeelden een rol. Met een inherent 
veilige kerncentrale zou een kernsmelting met daarbij 
naar buiten tredende radioactiviteit zijn uitgesloten. 
Langlevende radioactieve stoffen in het kernafval zou
den kunnen worden afgebroken tot stoffen die 300 
tot 500 jaar opgeborgen zouden moeten worden. In
herent veilige kerncentrales bestaan echter niet en 
ze liggen ook niet in het verschiet. Ook is de versplij
ting van lang levende radioactieve stoffen een illusie. 
Daarom pleit de PvdA voor stopzetting van alle onder
zoek naar deze toepassingen van kernenergie. Het 
bestaande budget van 60 miljoen per jaar wordt tot 
nul gereduceerd, zowel terughaalbare als niet-terug
haalbare opberging van radioactief en chemisch afval 
in de bodem (zout-klei) wordt afgewezen. Het onder
zoek hiernaar wordt stopgezet. Het vrijkomende geld 
wordt gebruikt voor onderzoek naar de toepassing 
van energiezuinige technieken en duurzame energie
bronnen. 

• 86 
Nederland is een cultuurlandschap, waarin weinig 
oorspronkelijke natuur meer voorkomt. Zoals bet
oogd, het milieubeleid helpt. We zijn er nog bepaald 
niet, maar de aantasting van onze leefomgeving 
wordt afgeremd en teruggedrongen. Dit schept on
der meer ook extra ruimte voor natuur. Daarbij moet 
vooral gedacht worden aan vrijkomende landbouw
gronden, maar ook aan de uiterwaarden, de oever
en kustgebieden en de ecologische hoofdstructuur. 
Tegenover nieuw ruimte beslag voor infrastructuur en 
economische activiteiten moet compensatie in de 
aankoop van natuurgebieden staan. Het herstel van 
natuurlijke waarden kan door de natuur zelf tot stand 
komen. Het onbedoeld ontwikkelen van de Oostvaar
dersplassen in Flevoland heeft tot het inzicht geleid 
dat zorgvuldige en beperkte menselijke ingrepen een 
snellere ontwikkeling van een gebied mogelijk ma-
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ken. De PvdA kiest voor natuurontwikkeling en na
tuurbouw. Allereerst voor de natuur zelf, voor het ver
beteren van de leefbaarheid van ons land, als kroon 
op doeltreffend milieubeleid, maar ook om onze ken
nis rondom ecologie, bodem- en waterkunde op een 
niet langer natuurbedreigende wijze te kunnen inzet
ten, en voor het nuttig inzetten van onze weg- en wa
terbouwsector. Nogmaals, alles op een bescheiden 
en natuurlijke schaal. Jaarlijks zal er een bedrag voor 
natte natuurbouw (V&W) worden ingezet (uiterwaar
den, oeverwerken, kustontwikkeling) en het Natuur
beleidsplan (kHV) zal in twintig jaar worden gereali
seerd. Deze middelen worden vrijgemaakt vanuit de 
Aardgasbaten- en Infrastructuurfondsen. Daamaast 
zal er voldoende aandacht moeten zijn voor behoud 
en beheer van bestaande natuur- en landschappen, 
niet alleen in de natuurgebieden, maar vooral ook in 
de cultuurlandschappen, waar een goed samenspel 
van landbouw, natuur- en milieubescherming en over
heden essentieel is. In het wild levende zoogdieren 
en vogels zijn bezit van de gemeenschap en worden 
wettelijk beschermd. Jacht op dieren is alleen aan
vaardbaar bij ernstige schade, indien andere midde
len ter voorkoming van schade hebben gefaald. 

• 87 
Aardgas is een relatief schone, fossiele brandstof. 
Winning en verbranding leveren derhalve een bijdra
ge aan het realiseren van onze milieudoelstellingen 
en, niet onbelangrijk, aan de betalingsbalans, werkge
legenheid en industrialisatie. De aardgaswinning on
der het vaste land (Groningen, Slochteren) en Noord
zee heeft dan ook een grote vlucht genomen. De aar
gasvoorraden onder de Waddenzee zijn in een door 
de oliemaatschappijen vrijwillig aangegaan moratori
um voor een periode van tien jaar stopgezet. Deze 
maatschappijen gingen daartoe over vanwege de 
groei in de activiteiten op de Noordzee en onder druk 
van de publieke/politieke opinie. In 1994 loopt het 
moratorium af. Juridisch gezien, kunnen deze maat
schappijen terugvallen op een eeuwigdurende con
cessie, die in de jaren vijftig en zestig is verleend. De 
PvdA zal echter haar steun aan deze winning onthou
den indien aan twee voorwaarden niet is voldaan. 
Het moet op een voor alle betrokkenen heldere en ac
ceptabele wijze zijn duidelijk gemaakt dat, ten eerste, 
gaswinning via bodemdaling niet leidt tot aantasting 
van de waardevolle functies van de Waddenzee en 
Waddeneilanden en, ten tweede, uit een oogpunt 
van nationaal energiebeleid winning van deze voorko
mens nu noodzakelijk is. Bij twijfel wordt gekozen 
voor het behoud van de natuurlijke waarden en func
ties van het waddengebied en derhalve voor het be
waren van deze nieuwe aardgasvoorkomens voor toe
komstige generaties. 

4,2 Veiligheid in eigen land 

• 88 
In de jaren zeventig tot het begin van de jaren tachtig 
is de criminaliteit sterk gestegen. Vanaf 1984 is een 
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stabilisatie opgetreden met lichte stijgingen in 1991 
en 1992. Uit de slachtoffer-enquêtes blijkt dat zowel 
in 1980 als in 1990 een derde van de bevolking 
slachtoffer is geweest van zgn. veel voorkomende cri
minaliteit. Die stabilisatie geldt echter niet voor alle 
delicten. Zo is weliswaar een daling opgetreden wat 
betreft fietsdiefstal, diefstal uit auto en inbraak, maar 
valt een duidelijke stijging te constateren in autodief
stallen, bankovervallen en straatroof. Hoewel drie 
kwart van de criminaliteit uit vermogensmisdrijven be
staat, geeft dit toch aan dat er een toename is van 
misdrijven waarbij geweld wordt gebruikt. 

In sommige vervallen stadswijken waar veel onge
schoolde, arbeidsongeschikten en werklozen wonen, 
zijn meer mensen slachtoffer van misdrijven dan el
ders. Dit geldt ook voor allochtonen, die vaker en her
haaldelijk slachtoffer worden. Hier ligt een opdracht 
voor de PvdA, die niet kan dulden dat specifieke 
maatschappelijke kwaden onevenredig op de schou
ders van bepaalde bevolkingsgroepen drukken. 

Onder bedrijven zijn vooral de autobranche, super
markten, warenhuizen en de horeca slachtoffer van 
criminaliteit. In de komende jaren verwacht men een 
blijvende stabilisatie van de veel voorkomende crimi
naliteit maar een stijging van de milieucriminaliteit en 
de georganiseerde misdaad. 

Dit alles wordt weerspiegeld door een sterk toege
nomen gevoel van onveiligheid onder de bevolking: 
zo'n 80 % ziet de criminaliteit als ernstig probleem, 
waarbij met name de ernstige criminaliteit angstge
voelens oproept. Overigens hangen onveiligheidsge
voelens sterk samen met verval en verloedering van 
de eigen woonomgeving: vandalisme, vervuiling en 
overlast roepen angst voor criminaliteit op. Los van 
de criminaliteitsontwikkeling, wordt in verband met 
de vergrijzing een toename verwacht van de onveilig
heidsbeleving. In andere westerse landen is dit ver
band reeds aangetoond. 

Het strafrechtsysteem heeft aan geloofwaardig
heid ingeboet door allerlei verstoppingen in de straf
recht-keten van opsporen, vervolgen, berechten en 
het uitvoeren van de straf. Het irritantste voorbeeld 
daarvan is het heenzenden van verdachten van ernsti
ge gewelds- en zedendelicten. 

De vraag is nu waarop het beleid zich de komende 
vier jaren zal moeten richten. Het is voor de PvdA dui
delijk dat er geen panacee bestaat als het om vergro
ting van veiligheid gaat. Consequente rechtshandha
ving is van groot belang, maar ook bevestiging van 
sociale normen en waarden in de burgerlijke samenle
ving (gezin, school, e.d.), sociale vernieuwing in de 
steden en een eendrachtig lokaal bestuur (burge
meesters, wethouders, politie) met een open oog 
voor alle aspecten van de problematiek van veiligheid 
en criminaliteit. Naast dit alles, zijn er bepaalde speer
punten aan te wijzen . In de eerste plaats zal een ver
standig en toekomstgericht beleid in het teken staan 
van preventie. 

• 89 
Technische preventie, in de vorm van beter hang- en 
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sluitwerk, beveiligingsmaatregelen in winkels en be
drijven en verbetering in ruimtelijke inrichting, be
moeilijkt het plegen van delicten. Technische preven
tie wordt nog effectiever als de politie een zekere 
pressie op bedrijven uitoefent om bepaalde elemen
taire beveiligingsmaatregelen te treffen. Ook ge
meenten dienen bij hun plannen voor ruimtelijke in
richting, woningbouw en stadsvernieuwing rekening 
te houden met veiligheidsaspecten. De overheid kan 
in eigen huis (de gesubsidieerde sector) en in samen
spraak met verzekeringsmaatschappijen het nemen 
van preventieve maatregelen afdwingen. 

Preventief toezicht kan verder nog verbeterd wor
den door extra personeel in te zetten, zoals stads
wachten, parkwachten, politie-assistenten, huismees
ters en particuliere beveiligingsdiensten, controleurs 
en conducteurs. Dit kan tevens een bijdrage aan de 
werkgelegenheid leveren . 

Sociale preventie dient met name ingezet te wor
den ten aanzien van gevaarlijke jongeren en ter onder
steuning van gezinnen bij hun opvoedende taak. 
Waar het allochtonen betreft, moet vooral geïnves
teerd worden in onderwijs en banen. Voortijdige 
schooluitval moet teruggedrongen worden door een 
aangepast onderwijsstelsel met een beter uitzicht op 
een baan (bij voorbeeld via leerlingstelsels). meer 
controle op de scholen en, indien samengaand met 
het plegen van delicten, door ingrijpen van de politie . 
Daarnaast dient in wijken met veel probleemgezin
nen (waaronder allochtonen), zowel voor- en na
schoolse training als kinderopvang en opvang van 
moeders met kleine kinderen georganiseerd te wor
den. Hulpverleningsprojecten die op vrijwilligheid zijn 
gebaseerd, zijn meestal weinig effectief ten opzichte 
van gevaarlijke jongeren. Wil men met deze jongeren 
iets bereiken, dan valt aan een zekere dwang niet te 
ontkomen. Bij jongeren die met de politie in aanra
king komen voor een licht delict (vandalisme, winkel
diefstal) kan een twee-sporen beleid worden gevolgd. 
Zijn er geen grote problemen thuis of op 
school/werk, dan kan men volstaan met een HAL T-af
doening (schadevergoeding en een vrije zaterdag 
werken). Kan het gezin geen controle meer uitoefe
nen, spijbelt de jongere veel of gaat zij of hij hele
maal niet meer naar school, dan kan een hulpaanbod 
(scholing, werk of behandeling) gedaan worden, bijv. 
in de vorm van een voorwaardelijk sepot. Als de jon
gere dit niet accepteert, volgt vervolging. 

• 90 
Een volgende beleidslijn is de verbetering van het po
litieapparaat. Zeker, de reorganisatie van de politie in 
regionale korpsen en boven-regionale recherche
teams is praktisch voltooid. Ook zijn de kosten ten 
behoeve van de politie gestegen, maar dit was mede 
door uitbreiding van materieel en door de automati
sering. Dat neemt niet weg dat de bevolking terecht 
klaagt over de afwezigheid van politie op straat, voor
al 's avonds en in het weekeinde. Nu is het aantal po
litiemensen per 100.000 van de bevolking de laatste 
jaren afgenomen (van 263 in 1987 tot 257 in 1991). 
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maar dat is niet de enige verklaring voor de onvrede 
van de bevolking. Het kan niet zo zijn dat buiten kan
tooruren in hele gebieden nauwelijks politie beschik
baar is. Wil men de politie-aanwezigheid op straat ver
groten en de politiezorg verbeteren, dan zal niet al
leen naar de (politie-)behoefte aan meer mankracht 
gekeken moeten worden, maar dan zal daarbij ook 
de organisatie, bedrijfsvoering, inzet van mankracht 
(bijv. meer surveillances van één agent in plaats van 
koppels) en wellicht ook de rechtspositie betrokken 
moeten worden, opdat er een nieuw evenwicht ont
staat tussen het rendement van de organisatie, flexi
bele bedrijfsvoering en de verworven rechten van de 
functionarissen. 

Gezien de gemakkelijker verkrijgbaarheid van wa
pens en de groei van verboden wapenbezit, moet 
aan de handhaving van de vuurwapenwet een hoge
re prioriteit worden gegeven. Ook zal de komende ja
ren meer geïnvesteerd moeten worden in voorberei
ding en opleiding van de politie voor 'nieuwe' crimina
liteitsterreinen, zoals de milieucriminaliteit en de 
groei van verschillende vormen van georganiseerde 
misdaad. De hiertoe geformeerde speciale diensten, 
zoals milieupolitie, bureaus Financiële Ondersteuning 
('pluk ze' teams) moeten doeltreffender gaan functio
neren, in samenwerking met het Openbaar Ministe
rie. 

De werking van het Openbaar Ministerie (OM) als 
spil van ons strafrechtsysteem en regisseur van de 
bestrijding van de criminaliteit moet worden verbe
terd. Nog steeds is het OM onvoldoende in staat de 
aanhoudende stroom van zaken adequaat te verwer
ken. Oplossingen worden in de eerste plaats gezocht 
in het stellen van prioriteiten voor vervolging en het 
afdoen van bepaalde overtredingen via het administra
tief recht in plaats van via het strafrecht (Wet Mul
der). De regiefunctie van het OM bij de bestrijding 
van milieucriminaliteit, fraude en georganiseerde mis
daad wordt niet voldoende waargemaakt. De samen
werking met de politie en het lokale bestuur is over 
het algemeen gebrekkig, terwijl het OM in dezen 
juist een leidinggevende rol zou moeten vervullen. In 
dit verband zou de organisatie van het OM versterkt 
moeten worden. 

Hoewel de positie van het slachtoffer in het straf
recht de laatste jaren is verbeterd (bijv. via het verha
len van de schade of de dader en subsidie voor de 
Landelijke Organisatie Slachtofferhulp). voelen slacht
offers zich nog vaak de zwakkere partij en vinden zij 
de aandacht van politie en justitie voor hun zaak veel
al nog onvoldoende. Betere slachtofferhulp, behoorlij
ke informatie van politie en OM over de strafzaak en 
uitbreiding van de mogelijkheden tot schadevergoe
ding moeten pijlers blijven van het OM-beleid. Te
vens is bij de bevolking de indruk ontstaan dat crimi
naliteit ongestraft blijft. Wil men de geloofwaardig
heid van het systeem herstellen, dan zal wie door de 
politie voor een misdrijf wordt gepakt, daarvan de ge
volgen onmiddellijk aan den lijve moeten ondervin
den ('Iik-op-stuk'-beleid). 
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• 91 
De PvdA wenst een voortzetting van het pragmati
sche Nederlandse drugsbeleid, dat gericht is op het 
verminderen van de schadelijkheid van drugsgebruik 
voor gebruikers. Dit beleid is redelijk effectief, zoals 
blijkt uit het feit dat ons land minder hard-drugsver
slaafden telt dan de meeste andere Europese lan
den. Het stringentere openbare-ordebeleid ten aan
zien van de coffeeshops gericht op controle van de 
handel in hard drugs, op criminaliteits- en veiligheids
problemen en op beheersing van overlast voor omwo
nenden, dient te worden voortgezet. Het streven 
naar scheiding tussen het circuit van soft drugs en 
dat van hard drugs moet onverkort voortgaan. De 
markt voor hennepprodukten kan aan banden wor
den gelegd door betere controle op de produktie, be
tere inspectie van eindprodukten en meer toezicht 
op coffeeshops, bijv. door het intrekken of weigeren 
van vestigingsvergunningen van de zijde van de ge
meente aan eigenaren die zich niet aan regels hou
den. 

Ook de criminaliteit die met drugsgebruik samen
hangt, moet aangepakt worden. De PvdA onder
steunt de praktijk om aan drugsgebruikers die voor 
een misdrijf met justitie in aanraking zijn gekomen, 
een drugstherapie in gesloten 'setting' aan te bieden 
als alternatief voor de vrijheidsstraf. Ook combinaties 
van therapie met dienstverlening en/of scholing zijn 
denkbaar. 

Het drugsbeleid staat niet alleen in het teken van 
veiligheid maar ook van de volksgezondheid. Het hui
dige beleid maakt het mogelijk om mensen met een 
HIV-besmetting te begeleiden en gevallen van tuber
culose snel op te sporen. De verslaafdenzorg richt 
zich in toenemende mate op het voorkomen van ziek
ten, via contact met alle verslaafden. Deze aanpak 
moet worden voortgezet. Daarbij zijn drie aspecten 
van belang: het verhinderen van verslaving, het be
handelen van verslaafden en het verminderen van de 
schade van zwaar verslaafden. Het is verstandig om 
aandacht te geven aan nieuwe cohorten gebruikers, 
veelal allochtonen, en aan internationale samenwer
king, de zgn. 'harm reduction treatments'. 

De PvdA heeft oog voor de onbedoelde negatieve 
gevolgen van de Opiumwet, zoals de georganiseerde 
misdaad, het schemergebied tussen het zwarte cir
cuit en de officiële economie, de overbelasting van 
justitie en overvolle gevangenissen. Daarom bepleit 
ze de voortzetting van lopende beleidsexperimenten 
met gereguleerde verstrekking van hard drugs in het 
kader van een therapie en onder de voorwaarde van 
strikte controle (dit gebeurt ook al in omringende lan
den). Daarom ook wil zij op grond van de lessen die 
hieruit te trekken zijn en op grond van Europees 
drugsbeleid voor de langere termijn alle mogelijkhe
den serieus nemen die ertoe leiden dat drugs uit de 
sfeer van criminaliteit worden getrokken. 

• 92 
Het grootste probleem bij het opleggen van voorlopi
ge hechtenis en de executie van straffen is het huidi-
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ge cellentekort. De belangrijkste reden van het ont
staan van deze situatie is de toegenomen duur van 
de gevangenisstraf . Het aantal straffen tot 4 jaar is 
verdubbeld, terwijl de straffen van meer dan 4 jaar 
zijn toegenomen met een factor 3.5. Daardoor is de 
behoefte aan celcapaciteit gestegen met 75 %. De 
PvdA steunt het streven naar de extra bouw van cel
len, temeer omdat dit het plaatsen van 2 gedetineer
den in 1 cel kan voorkomen (wat onwenselijk is van
wege beheerstechnische en humanitaire overwegin
gen). Volgens de plannen van het zittende kabinet 
zou deze bouw leiden tot een totaal van ongeveer 
12.000 cellen in 1996, een verdrievoudiging sinds 
1985. De PvdA is geen voorstander van privatiseren 
van het gevangeniswezen (catering, schoonmaken 
etc. kan wel). De vraag komt dan aan de orde waar 
de grens ligt: vormt dit aantal een plafond of laten 
we die vraag open? Het antwoord is niet uitsluitend 
afhankelijk van het verloop van de criminaliteit maar 
evenzeer van het straftoemetingsbeleid. Daarom is 
de PvdA voorstander van het ontwerpen van richtlij
nen of indicaties voor straf toemeting. Daartoe moet 
een Commissie ingesteld worden, bestaande uit le
den van de rechterlijke macht en van het departe
ment van Justitie, die tot zulke indicaties kan komen, 
mede op grond van een advies van de Raad van Euro
pa (1992) en van de ervaringen in een aantal wester
se landen (waaronder Engeland en Zweden). Daar
naast streeft de PvdA ernaar de gevangenisstraf met 
name te reserveren voor geweldsdelinquenten, ver
mogensdelinquenten die geweld hebben gebruikt en 
plegers van delicten die 'de rechtsorde zeer ernstig 
geschokt hebben'. Bovendien zou de vrijheidsstraf 
bekort kunnen worden door deze te combineren met 
ambulante straffen die even pijnlijk maar doelmatiger 
en zinvoller zijn. Nagegaan moet worden of gedeti
neerden die beschikken over vermogen of inkomen 
een financiële bijdrage aan de kosten van hun deten
tie kunnen leveren. 

Een rationeel, veelomvattend, en consistent straf
systeem kan niet volstaan met het ontwerpen van 
straftoemetingsrichtlijnen. Om de rechter voldoende 
mogelijkheden te geven voor straffen die met de 
ernst van het misdrijf en de persoon van de dader re
kening houden, moeten er meer strafopties komen. 
In de eerste plaats kan het (oorspronkelijk Zweedse) 
systeem van geïndividualiseerde dagboetes inge
voerd worden. Hiertoe wordt de ernst van het ge
pleegde feit uitgedrukt in een aantal dagboetes; daar
na wordt (na aftrek van vaste lasten en andere correc
ties) het daginkomen bepaald en vervolgens vormt 
dit daginkomen, vermenigvuldigd met het aantal dag
boetes, de opgelegde boete. Noodzakelijk voor het af
dwingen van deze straf is een goed inningssysteem 
(via de fiscus of een incasso-bureau). 

• 93 
De PvdA is voorstander van het uitvoeren van experi
menten met elektronisch huisarrest. Daarbij zou het 
gaan om een kortdurende en ondersteunende sanc
tie, bijv. als startpunt van een combinatie van straf-
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fen of om de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te be
korten. Voordeel is dat men de sanctie op flexibele 
wijze kan toepassen door geleidelijk meer vrijheden 
in te bouwen of tijdens bepaalde uren scholing of 
werkzaamheden toe te staan. 

Mede in dit verband zou Intensief Reclasserings
toezicht als nieuwe sanctie ingevoerd moeten wor
den, waarbij het gaat om combinaties van verschil
lende sancties. Zo kan bijv. elektronisch huisarrest 
met alcoholtherapie en schadevergoeding voor het 
slachtoffer gecombineerd worden, of dienstverlening 
met scholing en gezinstherapie. Voorwaarde voor 
een goede uitvoering is dat de reclassering een dui
delijk uitvoeringsplan maakt en een strikt toezicht uit
oefent. 

Te overwegen valt tenslotte om de veroordeelde 
een bijdrage te laten betalen, met name voor de so
cialiserende aspecten van deze sancties. De bijdrage 
zou vastgesteld kunnen worden naar analogie van de 
dag boete en worden toegevoegd aan elke alternatie
ve straf. Sluitstuk van deze benadering is de reclasse
ring. Deze moet over voldoende wil en middelen be
schikken om de toezichtfunctie, die de geloofwaardig
heid van de nieuwe straffen moet garanderen tegen
over de rechterlijke macht en de bevolking, efficiënt 
en effectief te combineren met hulpverlenings- en be
handelingsaspecten. Daartoe is investering in de re
classering in de komende jaren noodzakelijk. 

4.3 Arbeid op maat: een ontspannen visie 

• 94 
Het Nederlandse arbeidsbestel is uit balans. On
danks de spectaculaire groei van de werkgelegen
heid, de toegenomen deelname van vrouwen aan het 
arbeidsproces en de gestegen arbeidsmobiliteit (ver
andering van baan), blijft het aantal werklozen bijzon
der hoog. Voor 1994 wordt gerekend met meer dan 
700.000 mensen met een werkloosheidsuitkering. 
Vele werklozen beschikken niet over de gevraagde di
ploma's, vaardigheden en werkervaring. Bovendien 
worden allochtone, vrouwelijke en oudere baanzoe
kers gediscrimineerd. Het aantal openstaande vacatu
res daalt. waar juist een stijging van de vraag naar ar
beidskrachten geboden is, alleen alom de groei van 
het arbeidsaanbod (ongeveer 75.000 per jaar, vooral 
jongeren en herintredende vrouwen) op te vangen. 
Teveel oudere werknemers zijn uit het arbeidsproces 
gestoten (van de mannen tussen 55 en 59 jaar werkt 
slechts 67 % (was 87 % in 1971), van de mannen 
tussen 60 en 64 werkt slechts 25 % (was 74 % in 
1971). Er is teveel werkdruk en ziekteverzuim. Vele 
mannen en vrouwen met een volledige baan zouden 
een inkomensoffer willen brengen om korter te wer
ken. De helft verkiest eigenlijk deeltijdwerk met de 
zekerheid op uitbreiding van de werkuren in latere 
perioden. Vele echtparen zijn ontevreden over de 
standaard taakverdeling (de man een volle baan, de 
vrouw voltijds thuis) en wensen daarom deeltijdba
nen. 

Alsof dit alles nog niet genoeg is, komt hier de in-
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ternationale druk op het arbeidsbestel bij. De concur
rentie op wereldmarkten neemt reeds de verschij
ningsvorm aan van rivaliteit tussen landen met gerin
ge bescherming van de rechten van de werknemer, 
geringe bemoeienis van de wetgever met minimum
lonen en de kwaliteit van arbeid in het algemeen, ge
ringe heffingen op arbeid, geringe vakbondsmacht en 
geringe dekking van de risico's van arbeid én landen 
als Nederland met van oudsher vele hogere standaar
den op al deze punten. Deze rivaliteit roept ook in de 
laatst genoemde landen een discussie op over de 
noodzaak van verdere liberalisering en flexibilisering 
van de arbeidsmarkt (alsmede een aanpassing van de 
sociale politiek). De PvdA wil niet op de glijbaan ko
men van 'Amerikanisering' van het arbeidsbestel, 
een tamelijk ruige aantasting van alle opgebouwde 
rechten van werknemers. Maar het is tevens duide
lijk dat deze rechten vandaag onder druk staan. 

• 95 
De PvdA plaatst haar visie op het arbeidsbestel in het 
teken van het aloude ideaal van bevrijding van de ar
beid dat we vandaag 'arbeid op maat' noemen. In dat 
ideaal is iedere burger in de gelegenheid om geduren
de haar of zijn leven zelfstandig beslissingen te ne
men omtrent de gewenste combinatie van betaalde 
arbeid (als werknemer, ambtenaar of zelfstandige) en 
onbetaalde arbeid (ten behoeve van het eigen huis
houden, de eigen kinderen, het particuliere initiatief 
of de politieke gemeenschap op plaatselijk of lande
lijk niveau). Een belangrijk kenmerk van dit heden
daagse ideaal is dus de erkenning van de grote maat
schappelijke en persoonlijke waarde van andere vor
men van arbeid dan betaalde arbeid. Zinvolle deelna
me aan de samenleving is een breed en veelvormig 
streven. Andere kenmerken zijn het uitgangspunt 
van kwaliteit van de arbeid (een billijke beloning, men
selijke arbeidsomstandigheden, burgerlijke rechten 
van de werknemer) en het uitgangspunt van weder
kerigheid. Tegenover de toegang tot een behoorlijke 
baan en een vrije afweging van combinaties van ar
beid en vrije tijd, staan immers plichten. Als iemand 
bijv. voor minder arbeid kiest, heeft zij of hij ook te ac
cepteren dat daar een lager persoonlijk inkomen te
genover staat. In het algemeen geldt natuurlijk dat 
voor het behoud van een bepaalde standaard van ze
kerheid en zorg voor allen een bepaalde hoeveelheid 
maatschappelijk noodzakelijke arbeid moet worden 
verricht. 

Er gaapt een kloof tussen het gegeven dat het ar
beidsbestel uit balans is en het doel van 'arbeid op 
maat'. Hoe moet die kloof worden gedicht? Moet de 
PvdA alles op alles zetten om volledige werkgelegen
heid te bereiken? Moeten daartoe de verworven rech
ten van de werknemer desnoods fors worden aange
tast? Weg minimumloon, weg ontslagbescherming, 
dat soort dingen? Uit de keuze voor het 'Rijnlandse 
model' (zie paragraaf 2.3) vloeit al voort dat dit laat
ste nimmer een gerechtvaardigd middel kan zijn. 
Maar over deze belangrijke vragen moet toch iets 
meer worden gezegd, ter verheldering van de concre-
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te politieke keuzen van de PvdA in de bestrijding van 
de werkloosheid . 

• 96 
Die bestrijding is namelijk onderdeel van een veel bre
dere visie van de PvdA op het optimale arbeidsbe
stel. Dat bestel zou men de fatsoenlijke arbeidsorde . 
kunnen noemen. De essentie van een fatsoen lijke ar
beidsorde is het evenwicht tussen onderwijs, econo
mie en cultuur; tussen sociale rechten en plichten; 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; tussen 
zeggenschap en efficiënte bedrijfsvoering; tussen 
presteren en concurreren in de formele organisatie 
en zorgzaamheid en geborgenheid in de intimiteit; 
tussen de markt en vrijwilligerswerk of publiek dienst
betoon; tussen arbeidsinkomen en arbeidsongemak 
(inspanning, verantwoordelijkheid e.d.l. en tussen de 
macht en status van actieven en die van de ontvan
gers van overdrachten. 

Om tot 'arbeid op maat' in een fatsoenlijke arbeids
orde te komen, moet een samenleving in feite aan 
heel wat voorwaarden voldoen. Jongeren moeten via 
scholing worden voorbereid op deelname aan de ar
beid in ruime zin . Gehandicapten, arbeidsongeschik
ten en ouderen voor wie betaalde arbeid teveel 
wordt, moeten over de middelen beschikken om een 
bestaan te leiden dat een burger waardig is en om 
zich in andere vormen van arbeid te ontplooien en 
verdienstelijk te maken. Er moeten voldoende banen 
zijn voor degenen die w illen werken in dienstver
band, zoals er ook voldoende vrijheid moet zijn voor 
ondernemerschap en zelfstandige bedrijvigheid . Wie 
onvrijwillig ontslagen is, moet een redelijke kans heb
ben om opnieuw aan de slag te kunnen (en deze 
kans kunnen vergroten door het aanleren van nieuwe 
vaardigheden). De ontslagbescherming dient gehand
haafd te blijven . 

Het probleem in het Nederlandse arbeidsbestel 
kan nu wat preciezer geformuleerd . Aan de ene kant 
is, zoals hierboven is beschreven, het bestel uit ba
lans en is het ideaal van een fatsoenlijke arbeidsorde 
verder af geraakt, in de zin van duur en moeilijk te 
verwezenlijken . Vele beleidsmakers twijfelen bijv. , op 
grond van bepaalde extrapolaties en prognoses, aan 
de haalbaarheid op de middellange termijn van volle
dige werkgelegenheid . Maar aan de andere kant 
gaan de arbeidsvoorkeuren van de Nederlanders juist 
onverminderd in de richting van het ideaal van een 
fatsoenlijke arbeidsorde. De waardering van (betaal
de) arbeid van Nederlanders is meer ontspannen ge
worden . Nederlanders zijn bezig afscheid te nemen 
van de rechtlijnige levensloop. Het traject school
werk-pensioen (voor de man) en school-werk-trou
wen-kinderen (voor de vrouw) heeft plaats gemaakt 
voor soepele levensplannen waarin opleiding, baan, 
gezinsleven en tijd voor andere dingen worden ge
combineerd en periodiek herzien. 

• 97 
Het probleem kan als volgt worden samengevat: vele 
werkenden zijn ontevreden, want ze eisen meer flexi-
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biliteit rondom hun baan, en vele niet-werkenden zijn 
ontevreden want ze zoeken naar een fatsoenlijke 
baan, en beide groepen zien in - of zijn er snel van te 
overtuigen - dat er vele onvervulde maatschappelijke 
behoeften zijn (arbeid ligt dus braak). dat er meer vor
men zijn van zinvolle deelname aan de samenleving 
dan betaalde arbeid alleen en dat het niet naleven 
van verplichtende spelregels zeer onwenselijk is, zo
wel in de strijd tegen de huidige oplopende werkloos
heid als in de handhaving van een duurzaam arbeids
bestel. De PvdA zoekt naar een beleid dat een ant
woord is op de verstoring van het arbeidsbestel. de 
internationale druk op de arbeidsmarkt, de ontspan
nen visie van Nederlanders op arbeid en hun grote 
en terechte onvrede over de huidige oplopende werk
loosheid. 

De PvdA wil daarom orthodoxe en onorthodoxe 
middelen hanteren om kwalitatieve en kwantitatieve 
verbeteringen tot stand te brengen. In de jaren 1990-
1993 is het aantal banen met 400.000 toegenomen. 
Een gemiddelde van 100.000 nieuwe banen per jaar. 
Voor 1994 wordt daarentegen geen groei van de 
werkgelegenheid voorzien . De PvdA stelt zich ten 
doel om de werkgelegenheid zodanig te stimuleren, 
dat zo spoedig mogelijk weer sprake is van een groei 
van 100.000 banen per jaar. 

Er zijn drie wegen om dit doel te verwezenlijken: 
- algemeen economisch beleid (waaronder fiscaal 

beleid). 
- arbeidsmarktbeleid, en 
- onderwijsbeleid. 
Een vierde weg, een selectief stelsel van sociale 
voorzieningen en verzekeringen in een fatsoenlijke ar
beidsorde, wordt apart besproken. De rode draad is 
hier dat bij de huidige economische vooruitzichten de 
vraag naar betaalde arbeid achter blijft bij het aantal 
mensen dat betaalde arbeid zoekt. 

• 98 
Een reële inschatting van de economische groei in 
de komende jaren komt neer op 1 tot 2 % per jaar. 
Het algemeen economische beleid zal erop gericht 
moeten zijn om deze groei mogelijk te maken en 
zelfs te verhogen. Dit dient te gebeuren binnen het 
kader van ecologische modernisering en het door de 
Europese Unie genormeerde begrotingsbeleid en mo
netair beleid. Op het niveau van de EU dient de Ne
derlandse overheid mee te werken aan een gecoördi
neerde bestrijding van de recessie (zie verder hoofd
stuk 6). 

De capaciteit van de overheid om de economische 
groei te bevorderen is met deze macro-economische 
maatregelen conform Europese afspraken beslist 
niet uitgeput. 

Allereerst kan de overheid zelf investeringen be
werkstelligen en uitlokken. In de komende jaren is 
daarvoor in Nederland uit het aardgasbatenfonds mo
gelijk zelfs 8 miljard beschikbaar. Verder kan de over
heid als werkgever en intermediair tussen werkgever
sorganisaties en vakbonden de gewenste matiging in 
de ontwikkeling van de loonkosten tot stand bren-
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gen. Want naast de economische groei is de prijs 
van arbeid een belangrijke determinant van werkge
legenheid. 

Arbeid is op dit moment te duur. Een oorzaak daar
van is het feit dat in Nederland relatief veel publieke 
uitgaven betaald worden uit heffingen die op inko
men uit arbeid drukken . Dat laatste is vooral voelbaar 
aan de 'onderkant' van het loongebouw. Om goedko
pere arbeid te bereiken is een meerjarige aanpak no
dig met de volgende elementen: 
- aanwending van een deel van de economische 

ruimte voor lastenverlichting, 
- creatie van financiële ruimte voor lastenverlichting 

door bezuinigingen op de rijksuitgaven, het fiscale 
stelsel en het sociale stelsel, en 

- verschuiving van de belastingdruk op arbeid naar 
belasting op consumptie en milieubelasting (eco
tax) . 

• 99 
De meest effectieve bijdrage van de vermindering 
van loonkosten op arbeid is een verschuiving van las
ten op arbeid naar lasten op consumptie (indirecte be
lastingen) en milieubelasting. Daarnaast is een ver
schuiving van de lasten op laag betaalde arbeid naar 
hoger betaalde arbeid mogelijk en gerechtvaardigd. 
De druk van belastingen en sociale premies (de wer
kelijke druk, niet de nominale tarieven) ligt op dit mo
ment teveel op lage en modale inkomens. In deze si
tuatie kan verbetering worden gebracht door bijv. de 
premies voor de volksverzekering ook in de tweede 
schijf van de loon-en inkomstenbelasting te heffen. 
De kosten van arbeid kunnen ook worden verlicht 
door op onderdelen wettelijke verplichte verzekerin
gen om te zetten in vrijwillige particuliere verzekerin
gen . 

In dit verband is een wettelijke verplichte verzeke
ring tegen het risico van overlijden van een partner 
(de nabestaandenwet) voor nieuwe generaties min
der noodzakelijk dan voor de kostwinnergeneratie . 
Een geleidelijke afschaffing van deze verzekering ver
mindert voor iedereen de lastendruk op inkomen. 

Niet alleen ter financiering van werkgelegenheids
beleid, maar ook omwille van een toekomstgericht 
fiscaal beleid, is het wenselijk om de belastingvrije 
som en het arbeidskostenforfait in de loon- en inkom
stenbelasting te vergoeden tegen een voor iedereen 
gelijk laag tarief . De opbrengsten van wijzigingen in 
het fiscale stelsel dienen de kosten van (vooral laag 
betaalde) arbeid te verlichten. 

Instrumenten als de zojuist genoemde zijn erop ge
richt om het grote verschil tussen de kosten van een 
arbeidsplaats voor de werkgever en het nettoloon 
dat werknemers overhouden (de zgn . wig) te verklei
nen. In haar coördinerende rol moet de regering er 
naar streven deze brede aanpak onderdeel te laten 
zijn van een meerjarige afspraak met werkgevers en 
werknemers. Deze afspraak beoogt de lastenverlich
ting daadwerkelijk te vertalen in een geringere 
loon(kosten)stijging . Met andere woorden, een nieu
we regering zal zo snel mogelijk na haar aantreden 
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moeten komen tot een 'wig-participatie akkoord ' dat 
het mogelijk maakt ook decentraal erop toe te zien 
dat de beperking van de loonkosten ook daadwerke
lijk wordt omgezet in arbeidsplaatsen . 

• 100 
Een ander onderdeel van zo'n akkoord behoort te zijn 
de inspanning om de ruimte tussen minimumloon en 
laagste CAO-schalen te benutten. In CAO's moeten 
onder andere via taakafsplitsing banen worden ge
schapen voor minder geschoolden. Als het onver
hoopt niet lukt hierover binnen 6 maanden tot afspra
ken met sociale partners te komen, dan dient de mi
nister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
goedkeuring aan de CAO-werking in de totale be
drijfstak op dit punt te onthouden. 

De PvdA acht handhaving van het wettelijk mini
mumloon van belang. Zoals een beschaafd land altijd 
een vangnet kent voor diegenen die niet zelfstandig 
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, zo is 
ook een minimumloon nodig dat de basisbehoeften 
dekt en het sluiten van vernederende arbeidscontrac
ten blokkeert. Bovendien is het werkgelegenheidsef
fect van het afschaffen van het minimumloon buiten
gewoon beperkt en leidt de maatregel ertoe dat het
zij uitkeringen hoger kunnen worden dan inkomen 
dat met werk wordt verdiend, hetzij een forse verla
ging van alle uitkeringen, zoals die krachtens de Alge
mene Ouderdomswet (AOW). onontkoombaar wordt . 
De PvdA voelt voor geen van beide consequenties. 
De zekere sociale kosten wegen niet op tegen de on
zekere economische voordelen . 

De huidige hoge prijs van arbeid blijkt ook uit de 
grote omvang van het zwarte circuit . Deze vorm van 
fraude dient met nog grotere kracht bestreden te 
worden . Een aantal recente acties in verschillende be
drijfstakken heeft laten zien dat verscherpte controle 
metterdaad vruchten afwerpt. Daarnaast moet ge
zocht worden naar mogelijkheden om het aantrekkelij
ker te maken allerlei arbeidsintensieve werkzaamhe
den, zoals onderhoud en reparatie, wit te laten ver
richten . Een belangrijke mogelijkheid is een overheve
ling van dit soort werkzaamheden van het hoge naar 
het lage BTW-tarief. Nederland dient hiertoe in Brus
sel het initiatief te nemen. 

• 101 
Een ander gewichtig aspect van bevordering van de 
groei van produktie en werkgelegenheid is gelegen 
in de industriepolitiek. De industrie genereert banen 
in de dienstverlening (bovenop de industriële banen 
die 20 % van de werkgelegenheid uitmaken) en het 
leeuwedeel van de technologische vernieuwing, die 
weer de helft van de economische groei bepaalt. De 
industrie levert een kwart van ons nationaal produkt 
maar ook tweederde van onze export. De industrie is 
sterk afhankelijk van overheidsinvesteringen in de in
frastructuur. 

De PvdA stelt voor om de overheidsinvesteringen 
met minimaal 1 % van het BNP te doen stijgen. Het 
aardgasbatenfonds dient de financiering van investe-
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ring in de stedelijke weg- en railstructuur, de stedelij
ke vernieuwing, de bodemsanering, de technische 
kennis en de natuur. De kern van de industriepolitiek 
is niet het kunstmatig in leven houden van noodlijden
de bedrijven. Evenmin is deze kern een concurrentie
slag met Oost-Europa en Oost-Azië op de gebieden 
waar die regio's het sterkst zijn, namelijk lage lonen, 
schrale arbeidsvoorwaarden, schrale werknemersver
zekeringen, en een zwak ontwikkelde vakbeweging 
en bedrijfsdemocratie. De Nederlandse industriepoli
tiek schept gunstige voorwaarden in de sfeer van in
frastructuur, onderwijs en belastingen, en moet zich 
vooral richten op versterking van de nieuwe sleutelin
dustrieën, zoals micro-elektronica, biotechnologie, 
nieuwe materialen-wetenschapsindustrie, telecom
municatie, burgerluchtvaart, robots en computers, en 
milieutechnologie (waaronder het opzetten van recy
cling, inzamelen en verwerkingsbedrijvigheid). Dit im
pliceert dat zowel de subsidies en het verschafte risi
cokapitaal van het ministerie van Economische Zaken 
als het algemene beleid van lastenverlichting en ratio
nalisering van regulering voor ondernemingen (waar
onder het midden-en kleinbedrijf) gericht moeten 
worden op de bevordering van onderzoek & ontwik
keling en innoverende investeringen en activiteiten. 

• 102 
Het arbeidsmarktbeleid behelst diverse maatregelen. 
Allereerst in de publieke sector (de quartaire dienst
verlening) als antwoord op de nieuwe behoefte aan 
publieke diensten (veiligheid in de wijken, ouderen
zorg e.d.) en als aanvulling op de verwachte beperkte 
groei van het arbeidsvolume in de marktsector. Deze 
uitbreiding van de werkgelegenheid kan gestalte krij
gen in de banenpools en in het Jeugdwerkgarantie
plan (JWG). Uit de ervaring met banenpools, zoals de 
Rotterdamse met het Maastunnelprojekt, blijkt dat ze 
het beste werken als gemeenten de financiële en be
stuurlijke vrijheid krijgen om hun ondernemerschap 
en bereidheid tot experimenteren te tonen. Het JWG 
wordt uitgebreid opdat elke ingezetene van Nederlan
der tussen 18 en 27 jaar in de regel werkt. leert en 
niet van een uitkering afhankelijk kan zijn. De PvdA 
streeft ernaar om de benodigde arbeidsplaatsen niet 
alleen in de publieke sector te scheppen, maar ook 
de marktsector erbij te betrekken. De Rotterdamse 
experimenten met een formule voor uitzending van 
'banenpoolers' naar de particuliere sector lijkt de 
juiste inzet te zijn. CAO-partijen kunnen hierop inspe
len. 

Binnenkort is de gewijzigde opzet van de arbeids
bemiddeling toe aan een beoordeling. Op grond van 
de Wet op de Arbeidsvoorziening (1991) is deze be
middeling nu een zaak van werkgeversorganisaties, 
vakbonden en de overheid, tezamen deelnemend 
aan het Centraal Bestuur Arbeidsvoorzieningenbeleid 
(CBA). Voor zover nu valt te overzien, levert evaluatie 
een gemengd beeld op. Het mogelijke voordeel van 
een grotere betrokkenheid van werkgevers en werk
nemers in de regio, die bijv. tot uitdrukking kan ko
men in een versterkte bereidheid van werkgevers 
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om langdurig werklozen en andere moeilijk bemiddel
bare groepen in de lokale bedrijven een kans te ge
ven, lijkt nog niet echt benut. Ook schort het nog in 
vele plaatsen aan de bereidheid om mee te werken 
aan maatregelen als het JWG. In dat verband is het 
van eminent belang dat de samenwerking tussen ar
beidsbemiddeling en uitkeringsinstanties aanzienlijk 
wordt verbeterd. De bedoeling is dat mensen met 
een uitkering zo snel mogelijk in een traject komen 
dat naar een nieuwe plaats op de arbeidsmarkt leidt. 
Dat is deels een kwestie van mentaliteit en deels 
een kwestie van organisatie. Daarom bepleit de PvdA 
regionalisatie van de uitvoeringsinstanties met een 
gelijksoortige bestuurlijke structuur als de arbeidsbe
middeling. De PvdA wil dat sociale partners geleide
lijk gaan delen in de kosten van de arbeidsbemidde
ling. Een voorziening hiertoe is in de wet opgenomen 
(opslagpremie op de Werkloosheidswet (WW)). 

• 103 
De herverdeling van arbeid kan nog steeds bijdragen 
tot meer kansen op betaald werk en een betere ver
deling van betaald en onbetaald werk. Deze herverde
ling blijkt in de jaren negentig vooral gestalte te krij
gen via individuele keuzen van mensen. Het is van 
groot belang dat belemmeringen in de regelgeving 
die de keuzevrijheid van burgers beknotten uit de 
weg worden geruimd. Daarnaast kunnen van over
heidswege voorwaarden worden geschapen om men
sen een reële kans te geven om te kiezen voor enige 
vorm van betaalde arbeid. Nu worden teveel men
sen, vooral vrouwen, door omstandigheden gedwon
gen hun werk op te geven, wat een later (her)intre
den in de weg staat. In het eerste deel van het ar
beidsleven uit zich een groeiende behoefte bij bur
gers om de zorg voor kinderen te combineren met 
betaalde arbeid. Daarom bepleit de PvdA: 
- een onderzoek naar maatregelen die de overheid 

kan nemen om verkorting van de arbeidstijd te be
vorderen, waarbij een werkweek van 32 uur als 
'voltijdse' norm het orientatiepunt is, 

- het wettelijk vastleggen van de gelijke behande
ling van voltijd- en deeltijdwerkers, 

- invoering van een recht op deeltijdarbeid (tenzij de 
werkgever overtuigend kan aangeven dat diens be
lang onevenredig wordt geschaad), 

- uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen, verbe
tering van de regeling van het ouderschapsverlof 
en de invoering van een kort calamiteitenverlof, 

- stimulering van zorgverlof. Waar nu nog wettelijke 
belemmeringen zijn, moeten die worden weggeno
men. Vrijwillige verzekeringen dienen mogelijk te 
zijn. Als basis voor verdere uitwerking in CAO-ver
band is een wettelijk recht op onbetaald zorgverlof 
(zoals in het verleden voor ouderschapsverlof) wen
selijk. Indien zorgverlof voorkomt dat mensen wor
den opgenomen in dure voorzieningen als zieken
huis of verpleegtehuis is financiële vergoeding op 
zijn plaats. De introductie van een cliëntgebonden 
budget kan de zorgvrager in staat stellen de zorg
verlener financieel te compenseren, 
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- toestaan van verlenging van bedrijfstijd alsmede 
verruiming van de Winkelsluitingswet en openstel
ling buiten kantooruren van overheidsinstellingen 
die voor het publiek belangrijk zijn. 

Door deze processen van herverdeling zal tegen de 
eeuwwisseling de gemiddelde arbeidstijd feitelijk ge
daald zijn tot beneden 30 uur. En steeds minder men
sen zullen 40 of 38 uur werken . De PvdA wil onder
zoeken welke gevolgen dit heeft voor de belasting 
en premieheffing, sociale zekerheidsregelingen, ar
beidsmarktregelingen enz. Daarbij dient de vraag aan 
de orde te zijn in hoeverre de overheid door aanpas
singen van regelingen herverdeling van werk verder 
kan bevorderen. 

• 104 
In het tweede deel van het arbeidsleven is helaas op 
grote schaal sprake van een onbedoelde en ongewen
ste vorm van herverdeling van arbeid: onevenredig 
veel oudere werknemers verlaten het arbeidsproces 
helemaal. Ten onrechte heeft het arbeidsproces te 
veel een karakter van alles of niets, te weinig creativi
teit wordt benut om mensen minder te belasten of 
anders in te schakelen. 

Het is gewenst de overgang van werken naar pen
sioen geleidelijker te laten verlopen en meer te laten 
aansluiten bij persoonlijke wensen, door mogelijkhe
den te scheppen voor deeltijd-vervroegde uittreding 
(VUT). flexibele pensionering, een facultatief partner
pensioen e.d . De geleidelijke overgang naar de pensi
oengerechtigde leeftijd wordt op dit moment vaak be
lemmerd door de systematiek van pensioenregelin
gen . Hoewel dit in de eerste plaats een verantwoor
delijkheid is van de sociale partners, kunnen belem
meringen op dit vlak in de Pensioen- en Spaarfond
senwet worden weggenomen. 

• 105 
Een laatste weg ter verbetering van ons arbeidsbe
stel is het onderwijsbeleid. In een tijd van verhoogde 
internationale competitie is een goed gekwalificeer
de beroepsbevolking bepalend voor de concurrentie
kracht van onze economie en daarmee voor de ar
beidsparticipatie van onze bevolking. Het onderwijs
beleid dient erop gericht te zijn het aantal uitvallers 
uit de school tot een minimum te beperken en de jon
geren uit minderheidsgroeperingen te integreren. 
Daartoe is een veelvoud van beleidsmiddelen voor
handen. Zowel de autonomie van de school als de ge
richtheid van de leraar op de leerling kunnen worden 
verbeterd door decentralisatie: 
- scholen ontvangen een vast bedrag per leerling en 

zijn vrij in de besteding ervan, 
- schoolbesturen sluiten CAO's, waarin ruimte 

wordt gemaakt voor beloning naar prestatie, en 
- scholen verantwoorden zich tegenover ouders en 

de wijdere omgeving met informatie over hun gele
verde prestaties. 

Scholen krijgen meer zekerheid over de budgetten 
die op lange termijn beschikbaar zijn. Om te bereiken 
dat de juiste leerling op de juiste plaats komt. kan 
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veel worden gedaan aan verwijzing, tweede-kanson
derwijs, bindende advisering en selectie na de propa
edeuse (in het hoger onderwijs). De positie van de le
raar wordt verder versterkt op grond van de voorstel
len van de commissie-Van Es. Hiermee kan zowel in 
het basis- als voortgezet onderwijs de kwaliteit én 
werkgelegenheid bevorderd worden. Ook de intro
ductie van een betaald verlof, een 'sabbatsverlof', 
kan daartoe bijdragen. Voor deze prioriteit wordt de 
komende periode een bedrag van 400 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld. De gemeente of regio krijgt 
meer gelegenheid om het onderwijs te laten sporen 
met andere voorzieningen (voorrangsbeleid, beleid 
voor Nederlands als tweede taal). De overschrijdings
regeling, die leidt tot een onbillijke toedeling van on
derwijsmiddelen, wordt geschrapt. 

• 106 
Middelbare beroepsopleidingen (mbo en leerlingwe
zen) hebben in het afgelopen decennium een grote 
maatschappelijke betekenis gekregen. Meer dan een 
derde van de werkende beroepsbevolking heeft dit 
onderwijs achter de rug. De vraag naar middelbaar 
opgeleiden op de arbeidsmarkt is groot en groeit. 
Middelbare beroepsopleidingen zijn kortom voor de 
nationale economie van vitaal belang. De toegankelijk
heid van dit onderwijs is sterk toegenomen. Steeds 
meer jongeren en jong volwassenen kunnen met een 
beroepsopleiding op zak van de arbeidsmarkt betre
den. Zij hebben op de arbeidsmarkt een ijzersterke 
positie. Zij hebben de grootste kans op een baan en 
omgekeerd: de kleinste kans op werkloosheid . De po
sitie en de kwaliteit van het middelbaar beroepson
derwijs moet daarom nog verder worden verbeterd. 
Belangrijk instrument daarbij is de versterking van de 
praktijkcomponent. Hierbij behoort onder meer de 
verdere ontwikkeling van de dualiseringsgedachte. 
Overheid, instellingen, sociale partners en de arbeids
voorzieningsorganisaties moeten gezamenlijk tot bin
dende afspraken komen over zowel het middelbaar 
als het hoger onderwijs (stageplaatsen, leerplaatsen, 
arbeidsplaatsen, apparatuur). Het huidige geschil tus
sen overheid en georganiseerd bedrijfsleven over de 
bekostigingen van volwasseneneducatie kan worden 
opgelost door over te gaan tot de invoering van leer
rechten ('vouchers') voor degenen die geen passend 
beginonderwijs hebben genoten en een 'startkwalifi
catie' missen (waaronder veel migranten). Dit stelsel 
bereikt precies de mensen voor wie het is bestemd 
en betaalbaar. Ook de doorstroomfunctie van het mid
delbaar beroepsonderwijs dient te worden verbeterd . 
Het moet mogelijk blijven dat jongeren doorstromen 
naar het Hoger Beroepsonderwijs met een goed ge
kwalificeerde vooropleiding. Dat leidt tot versterking 
van de kwaliteit van zowel het middelbaar onderwijs 
als het hoger onderwijs . 

• 107 
Meer dan ooit zal het hoger onderwijs en weten
schappelijk onderzoek in de internationale concurren
tieslag moeten meedingen. In de versterking van de 
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economische structuur spelen ze een prominente 
rol. Dat heeft voor het hoger-onderwijsbeleid de vol
gende implicaties. 

Ten eerste moet de kwaliteit van het hoger onder
wijs verder worden verhoogd. Dat kan door verdere 
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. 
Door een grotere samenwerking tussen beroepson
derwijs en wetenschappelijk onderwijs verruimt het 
aanbod in het hoger onderwijs. Op deze manier kan 
iedere student een studie volgen die aansluit op zijn 
of haar capaciteiten en interesse. 

Ten tweede zal het wetenschappelijk onderzoek in 
staat moeten worden gesteld op een concurrerend ni
veau te presteren. In de komende jaren moeten ex
tra investeringen worden gedaan ten behoeve van de 
versterking van de kennisinfrastructuur (mede door 
de verscherpte positionering van het wetenschappe
lijk onderwijs) en het versterken van het peil van on
derzoek & ontwikkeling in ons land. 

Ten derde dient de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs te worden bevorderd en bewaakt. Tevens 
dient voorkomen te worden dat laatbloeiers en men
sen die via het tweede kans-onderwijs of via een om
weg een startkwalificatie voor het hoger of weten
schappelijk onderwijs weten te verwerven, hierin 
geen plaats kunnen krijgen. In het recente verleden 
is het hoger onderwijs flink gegroeid. Het belangrijk
ste instrument daarbij is de studiefinanciering ge
weest. 

Uitgangspunt voor de studiefinanciering is drieër
lei. Ten eerste is een hoog opleidingsniveau van de 
Nederlandse bevolking onmisbaar als draagvlak voor 
verdere economische groei en voorspoed maar ook 
als factor die het concurrentievermogen bepaalt. Ten 
tweede draagt onderwijs bij tot datgene wat vroeger 
onder socialisten 'culturele verheffing' werd ge
noemd. Ten derde is investeren in een onderwijskwa
lificatie een persoonlijk belang van de betrokkene, 
omdat ze de kans geeft op een hoger inkomen. Aan
sluitend op het laatste, kan het een soort beginsel 
zijn dat ieder die van onderwijs geniet deze investe
ring via leningen financiert. De eerste twee overwe
gingen maken echter duidelijk dat het hier niet alleen 
om een strikt persoonlijke berekening van rende
ment gaat. Want ook de overheid heeft als repre
sentant van de gemeenschap belang bij het volgen 
van onderwijs door velen. Voor de PvdA geldt ook 
nog eens dat een onderwijskwalificatie in de huidige 
samenleving fungeert als een belangrijke hulpbron, 
die in beginsel eerlijk verdeeld moet zijn . De mogelijk
heid van een hoge studieschuld mag dus niet afschri
kwekkend uitwerken op de beslissing om te gaan stu
deren. De PvdA is van mening dat doorstroommoge
lijkheden binnen het hoger onderwijs van kracht moe
ten blijven. Binnen het stelsel van studiefinanciering 
dient er ruimte te blijven voor personen die een over
stap van (vooral) mbo en hbo naar wo willen maken. 
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4,4 De standaard voor zekerheid en zorg 

• 108 
Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid staat 
onder druk. Het grote aantal uitkeringen zorgt voor fi
nanciële problemen, terwijl de gemakkelijke toegang 
tot het stelsel langzamerhand de bereidheid tot 
(mee)betalen onder de bevolking vermindert. Te veel 
mensen ontvangen ten onrechte of langer dan nodig 
een uitkering. Deze gebreken kleven overigens niet 
aan alle vormen van sociale zekerheid; geen oudere 
in Nederland zit bijv. ten onrechte in de Algemene 
Ouderdomswet (AOW). Bovendien spelen externe 
factoren een rol, zoals een toenemend arbeidsaan
bod (van vrouwen) en een (sinds kort dramatisch) te
kortschietende vraag naar arbeid. Toch valt een deel 
van de genoemde problemen wel degelijk aan het 
'Nederlandse model' van sociale zekerheid zelf toe te 
schrijven. Dat model werd, zeker tot voor kort. geken
merkt door: 
- een sterke nadruk op inkomensgaranties: er zijn 

weinig prikkels om de betreffende uitkering (weer) 
voor betaald werk te verruilen, 

- bij het sluitstuk van de sociale zekerheid, de bij
stand, een uitkering die aan de 'leefsituatie' van 
mensen gebonden is (wat in een individualistische 
cultuur weerstand oproept); die evenredig met het 
inkomen uit betaalde arbeid wordt verminderd (en 
dus reïntegratie op de arbeidsmarkt bemoeilijkt); 
en die, mede als gevolg daarvan, niet zelden onei
genlijk of frauduleus wordt gebruikt. 

• 109 
In de afgelopen periode hebben regering en parle
ment wijzigingen in dit stelsel aangebracht. De con
trole op misbruik van uitkeringen werd verscherpt. 
Uit financiële overwegingen werd bovendien de 
hoogte van sommige uitkeringen (bijv. bij arbeidson
geschiktheid) verminderd. Reïntegratie van uitkerings
gerechtigden op de arbeidsmarkt ('werk boven inko
men') is een centrale doelstelling van beleid gaan vor
men. Alleen zo, zo luidt de redenering, kunnen verde
re ingrepen in de uitkeringshoogte verhinderd wor
den. 

Het doel om zo weinig mogelijk mensen van een 
uitkering afhankelijk te laten zijn, de kosten van de so
ciale zekerheid te verminderen en het stelsel effectie
ver te laten functioneren, is over het algemeen onom
streden. Dat neemt niet weg dat er gerede twijfel, 
ook in eigen kring, bestaat over de vraag of de wijzi
gingen in het sociale stelsel daadwerkelijk voldoende 
mensen aan betaald werk helpen. 

Tegen die achtergrond wordt van verschillende zij
den gepleit voor invoering van een (al of niet gedeel
telijk) basisinkomen. Aan zo'n basisinkomen zijn aan
zienlijke voordelen verbonden. Het stelsel van sociale 
zekerheid zou er veel eenvoudiger en minder fraude
gevoelig op worden . De keuzevrijheid van burgers 
(om vrijwilligerswerk te verrichten, om een studie te 
volgen, om er wat bij te verdienen) zou toenemen, 
het verzwijgen van bijverdiensten minder aantrekke-
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lijk worden. Bovendien zou een basisinkomen de 
loonkosten fors kunnen doen dalen . 

Invoering van een basisinkomen levert echter ook 
principiële en praktische problemen op. Hoe aan het 
principe van wederkerigheid in de sociale zekerheid 
recht te doen? Verder lopen de publieke lasten aan
zienlijk op als aan iedere burger een basisinkomen 
van behoorlijke omvang wordt toegekend; en ont
staan er andere problemen (garantie bestaansmini
mum) als die omvang om financiële redenen beperkt 
zou blijven. 

De PvdA acht een integrale keuze voor of tegen 
het bestaande stelsel dan wel een basisinkomen op 
dit moment onvruchtbaar. Daarvoor is de onzeker
heid rond de sociale zekerheid te groot, in het bijzon
der wat betreft: 
- de mate waarin, op basis van het bestaande stel

sel, het aantal uitkeringen door een selectief ge
bruik van de sociale zekerheid en een gericht ar
beidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, aanzien
lijk kan worden verminderd, en anderzijds: 

- de mate waarin een basisinkomen aan het recht 
op volwaardige sociale zekerheid tegemoet komt 
en de arbeidsparticipatie bevordert ('startpremie') 
dan wel belemmert. 

In die omstandigheden verdient het verre de voor
keur om een 'no regret '-beleid te voeren, dat keuzen 
voor de toekomst openlaat en zich in eerste instantie 
concentreert op de meest concrete en dringende pro
blemen. Daarbij kan op beperkte schaal, en gebon
den aan bepaalde voorwaarden, met het basisinko
men worden geëxperimenteerd. 

• 110 
In het onderstaande doet de PvdA. tegen deze ach
tergrond, voorstellen over de verzelfstandiging in de 
sociale zekerheid en over de uitvoeringsorganisatie. 
Verder komen de volksverzekeringen, de gezond
heidszorg en de volkshuisvesting aan de orde. Toets
steen is bij dat alles het streven naar een stelsel van 
sociale zekerheid en zorg dat wederkerigheid en 
saamhorigheid als uitgangspunt heeft ; en dat: 
- selectief is, d.w.z. niet langduriger dan noodzake

lijk uitkeringen verstrekt aan wie daarvoor, in strik
te zin, in aanmerking komt. Reïntegratie op de ar
beidsmarkt vormt daarbij een belangrijk instrument; 

- recht doet aan het streven naar zelfstandigheid en 
individuele keuzevrijheid van burgers . 

Uitkomst van het beleid dient een stelsel te zijn waar
in inkomensoverdrachten voor de betrokken burgers 
als hulpbron fungeren en de totale kosten voor de sa
menleving zo laag mogelijk zijn . 

• 111 
Op middellange termijn bepleit de PvdA de volgende 
stappen op weg naar verzelfstandiging. Ze laten de 
keuze voor een basisinkomen open, maar houden de 
kosten van het verzelfstandigingsstreven binnen aan
vaardbare grenzen. 

Zowel ons fiscale als sociale stelsel beschouwt 
burgers voor het overgrote deel reeds als zelfstandi-
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ge personen met individuele rechten en plichten. Dit 
uitgangspunt domineert reeds vele jaren het belas
tingstelsel en in toenemende mate ook de volksverze
keringen en de werknemersverzekeringen . Verdere 
stappen op deze weg bevorderen de eenvoud, ge
loofwaardigheid en rechtvaardigheid van de wet- en 
regelgeving. 

De PvdA bepleit daarom in dit programma dat de 
belastingvrije som in de loon- en inkomstenbelasting 
op korte termijn wordt omgezet in een heffingskor
ting ('tax credit'). Deze heffingskorting zal, mits goed 
uitvoerbaar, op termijn de vorm krijgen van een nega
tieve inkomstenbelasting . 

In het sociale stelsel zijn verdere stappen in de 
richting van zelfstandige rechten en plichten vooral 
mogelijk en gewenst in de Werkloosheidswet (WW). 
Daar waar werknemers via een verzekering jarenlang 
zelfstandig premie hebben betaald en een arbeidsver
leden achter de rug hebben, is het rechtvaardig dat 
ook zelfstandige rechten op een uitkering zo lang mo
gelijk worden toegekend. Dit kan worden bereikt 
door een verdere verlenging van de bestaande ver
volguitkering in de WW. Werknemers met een ar
beidsverleden worden hierdoor (langer) uit de Bij
standswet gehouden. 

• 112 
Ook een verzelfstandiging van de bijstand spoort met 
veranderde rechtvaardigheidsopvattingen in een geïn
dividualiseerde samenleving (een eigen inkomen ver
dienen geeft recht op eigen sociale zekerheid); ver
mindert de fraudegevoeligheid van de regeling; en 
neemt een financiële drempel weg om als bijstands
ontvanger onbetaald (deeltijd)werk te verrichten; elke 
verdiende gulden wordt thans immers van de uitke
ring afgetrokken . 

In de huidige financiële constellatie is het echter 
onvermijdelijk dat een dergelijke verzelfstandiging 
mede ten koste van de hoogte van de uitkeringen 
gaat. De PvdA is niet bereid om deze consequentie 
te trekken en houdt voor de regeerperiode 1994-
1998 vast aan een stelsel waarbij de bestaande socia
le minima voor resp . alleenstaanden, samenwonen
den en één-ouder gezinnen gehandhaafd blijven. 

Gemeenten dienen zich in te spannen en door het 
rijk in staat te worden gesteld om bijstandsfraude ef
fectief te bestrijden; om de reïntegratie van bijstands
gerechtigden op de arbeidsmarkt te bevorderen; en 
om oneigenlijk gebruik (werkonwilligheid) te bestraf
fen . Voorts dient de vrijheid van gemeenten om in be
paalde gevallen bijzondere, aanvullende bijstand te 
verstrekken, te worden uitgebreid. Deze beleidsvrij
heid mag echter niet zover gaan dat het recht op een 
vaste, volwaardige minimum-uitkering, overeenkom
stig het bestaande sociale minimum, wordt uitge
hold . 

• 113 
De sociale zekerheid is in Nederland te veel gericht 
geweest op inkomensgaranties. Decennia lang heeft 
het ontbroken aan een scherpe selectie bij de toe-
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gang tot bijv. de WAO; aan een beleid gericht op reïn
tegratie van uitkeringsgerechtigden op de arbeids
markt; en aan controle op misbruik van de betreffen
de voorzieningen. Herstel van een evenwicht tussen 
de waarborg-, reïntegratie- en controle-functie van de 
sociale zekerheid vormt één van de centrale opgaven 
voor de komende jaren. In het ontbreken van zo'n 
evenwicht, en niet in hoogte van de uitkeringen, 
schuilt een fundamenteel probleem van de Neder
landse verzorgingsstaat. 

Om deze redenen staat voor de PvdA de komende 
jaren vergroting van de effectiviteit van de uitvoe
ringsorganisatie van de sociale zekerheid centraal. 
De PvdA vindt algemene wijziging in neerwaartse zin 
van de hoogte en duur van de werknemersverzekerin
gen de komende periode niet gewenst. Onderzocht 
moet worden of binnen het bestaande stelsel van 
werknemersverzekeringen meer ruimte voor de indi
viduele keuzevrijheid van burgers kan worden gecre
eerd. Uit het onderzoek moet blijken of dit voorstel 
uitvoerbaar is zonder dat de solidariteit wordt uitge
hold en zonder dat de kosten van de werknemersver
zekeringen stijgen. Voor de 1990-generatie, de jonge
ren die na 1 januari 1990 18 jaar worden of zijn ge
worden, wordt de komende jaren zowel in de sociale 
zekerheid als in het fiscale stelsel verder vorm gege
ven aan zelfstandige rechten en plichten. 

Bij het streven naar een effectieve uitvoeringsorga
nisatie dient onderscheid te worden gemaakt tussen 
regelgeving, uitvoering en toezicht. De regelgeving 
moet zoveel mogelijk zijn vastgelegd in wetgeving. 
Er moet een gericht programma worden opgesteld 
voor een vergaande 'opschoning' van bestaande re
gels. Deze moeten sterk vereenvoudigd worden; de 
mogelijkheden voor nadere regelgeving, zoals door 
de Sociale Verzekeringsraad, moeten drastisch wor
den beperkt. Eenvoudiger regels werken grover en 
zullen mensen in individuele gevallen dus kunnen be
nadelen. Ondervanging hiervan in de regelgeving 
doet echter al snel een woud van uitzonderingsclau
sules ontstaan. De neiging hiertoe moet worden on
derdrukt. Met een opschoningsoperatie wordt de be
grijpelijkheid en daarmee mogelijk ook het draagvlak 
van de sociale zekerheid versterkt. Tevens komt zo 
menskracht vrij die voor reïntegratie-activiteiten kan 
worden ingezet. 

• 114 
Gegeven hun rol bij de verzuimbegeleiding in bedrij
ven, het arbeidsomstandighedenbeleid en het ar
beidsvoorzieningsbeleid, moet de bestuurlijke betrok
kenheid van werkgevers en werknemers bij de uit
voering van de werknemersverzekeringen gehand
haafd blijven. Hun betrokkenheid bij de behandeling 
van individuele dossiers moet beperkt worden tot de 
bezwaar- en beroepsprocedure. De uitvoering van de 
sociale voorzieningen blijft in handen van de gemeen
ten. Ten behoeve van misbruikbestrijding en reïnte
gratiebeleid dient het accent in de uitvoeringsorgani
satie te verschuiven van de bedrijfstak naar de regio. 
Lopende processen van concentratie en regionalisa-
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tie, zowel bij de sociale diensten als bij de bedrijfsver
enigingen, dienen te worden voortgezet. Er dient 
grondig onderzocht te worden, hoe de uitvoeringsor
ganen een groter (ook financieel) belang kunnen krij
gen bij 'volume-reductie'. Intensief gebruik van het 
marktmechanisme mag daarbij niet worden uitgeslo
ten. 

Het toezicht op de uitvoering van de sociale zeker
heid tenslotte dient in handen te worden gelegd van 
een volledig onafhankelijke instelling, vergelijkbaar 
met de Algemene Rekenkamer. Van de uitvoerende 
instanties en van betrokkenen mag uiteraard een 
maximale inspanning worden verlangd om de afhan
kelijkheid van de uitkering zo kort mogelijk te laten 
duren. Op dit vlak zijn nog verbeteringen mogelijk. 
Verwijtbare werkloosheid, passief zoekgedrag en het 
weigeren van passende arbeid, horen bijvoorbeeld 
niet thuis in een stelsel van sociale zekerheid dat op 
wederkerigheid berust. Naar de mate waarin deze 
aanpassingen gerealiseerd worden, is het ook beter 
mogelijk om de voorgestelde verdere stappen op 
weg naar verzelfstandiging te realiseren. 

• 115 
Binnen de Kinderbijslagwet is eveneens reden om de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers meer tot uit
drukking te brengen. Daarom bepleit de PvdA een 
wijziging van het huidige systeem waarbij de kinder
bijslag per kind oploopt naarmate een huishouden 
meer kinderen telt. Het ligt meer voor de hand om 
ongeacht de grootte van een huishouden de kinderbij
slag per kind even hoog (op een nader te bepalen be
drag) vast te stellen. Daarnaast is een herziening ge
wenst van de huidige opbouw van de kinderbijslag 
naar leeftijd, waarbij de kinderbijslag voor een 12-jari
ge bijvoorbeeld twee keer zo hoog is als die voor een 
5-jarige. Voor de vraag welke verhouding redelijk is, 
zijn niet alleen de directe kosten van levensonder
houd van belang. Ouders met jonge kinderen hebben 
relatief hoge kosten in verband met kinderopvang 
dan wel het tijdelijk niet of korter gaan werken ten be
hoeve van de verzorging van kinderen. 

• 116 
Door de 'vergrijzing' zullen de kosten van de AOW 
en een aantal zorgvoorzieningen (bejaardenzorg, ge
zondheidszorg) sterk toenemen. De kostendaling als 
gevolg van de 'ontgroening' (kinderbijslag, onderwijs) 
biedt onvoldoende compensatie, zodat de publieke 
uitgaven als percentage van het nationaal inkomen 
dreigen te stijgen. Bij de vergrijzing gaat het om een 
'volume-groei' die niet kan worden gekeerd (totdat 
na 2030 de demografische opbouw mogelijk weer 
evenwichtiger wordt). Stijging van de uitgaven, zo 
wordt wel beweerd, kan dus alleen worden voorko
men door het niveau van de AOW structureel achter 
te laten blijven bij de loonontwikkeling en/of door op 
voorzieningen voor ouderen te bezuinigen. De PvdA 
acht dit om sociale redenen een onbegaanbare weg. 
Datzelfde geldt, om andere redenen, voor een verho
ging van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 66 
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jaar. Zolang het overgrote deel van de bevolking voor 
het 65ste jaar het arbeidsproces verlaat, zal een ver
hoging van de AOW-leeftijd zeer waarschijnlijk 
slechts een verschuiving van uitkeringslasten van de 
AOW naar WAO, WW en bijstand tot gevolg hebben. 
De onvermijdelijke groei van de publieke uitgaven 
voor ouderen zal daarom in de eerste plaats moeten 
worden opgevangen door verbreding van de financie
ringsgrondslag, dat wil zeggen door verhoging van de 
arbeidsparticipatie van degenen jonger dan 65 jaar. 
Er is meer dan voldoende arbeidspotentieel om dit te 
realiseren, maar het vergt, gezien het tempo van de 
vergrijzing, wel een forse werkgelegenheidsgroei. 
Een ambitieus werkgelegenheidsbeleid en een stu
die naar een andere financiering van de AOW (bijv. 
kapitaaldekkingsstelsel i.p.v. het huidige kasstelsel) 
is daarom van groot belang. 

• 117 
In de gezondheidszorg is de afgelopen jaren een in
grijpend vernieuwingsproces op gang gebracht. Het 
gaat erom de zorg beter te laten aansluiten op de 
zorgbehoeften en bovendien patiënten, aanbieders 
van zorg en verzekeraars meer verantwoordelijk te 
maken voor het goede functioneren van het zorgstel
sel. De overheid zal zich echter nooit afzijdig kunnen 
houden . Afgezien van specifieke overheidstaken zo
als preventie en gezondheidsbescherming, is haar rol 
ervoor te zorgen dat alle burgers toegang tot kwal i
teit goede en noodzakelijke zorg hebben tegen kos
ten die zowel voor hen individueel als voor de samen
leving betaalbaar zijn . Het is lastig gebleken om een 
goede balans te vinden in de rolverdeling tussen over
heid en partijen . De overheidsbemoeienis zal in ver
schillende sectoren van de zorg gering kunnen zijn, 
maar zij moet groter zijn waar het gaat om kwetsbare 
groepen, om afstemming van diverse zorgvoorzienin
gen, om grote f inanciële implicaties (ziekenhuis
bouw) en om nieuwe technologie. 

Essentieel voor een toegankelijke en betaalbare ge
zondheidszorg is een solidair systeem van verzeke
ring, waarin uiteindelijk elke burger verplicht is verze
kerd voor alle belangrijke zorgfuncties tegen een pre
mie die grotendeels gekoppeld is aan het inkomen. 

• 118 
In de overgangsfase naar een nieuw systeem kan de 
sociale functie van de Ziekenfondswet (ZFW) worden 
versterkt door verhoging van de inkomensgrens en 
het verlenen van toegang voor bejaarden met alleen 
AOW of met een klein pensioen. Het verzekerde pak
ket gaat uit van wat nu in de AWBZ en in de Zieken
fondswet is opgenomen, zij het dat dat in de komen
de jaren moet worden ontdaan van verstrekkingen 
die onnodig, ondoelmatig of onwerkzaam zijn. Niet 
meer dan 20% van de kosten van de gezondheids
zorg zou moeten komen uit nominale premies en ei
gen betalingen . Om de kwaliteit van de zorg te verho
gen en tegelijk de kosten te beheersen, moeten pas
sende zorgverlening en gepast zorggebruik krachtig 
worden gestimuleerd . Instrumenten als een scherpe 
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indicatiestelling, protocollering van het medisch han
delen en patiëntenvoorlichting bieden meer mogelijk
heden dan nu benut worden, terwijl bovendien het fi
nanciële belang dat artsen hebben bij meer verrichtin
gen, moet verdwijnen . Mits toegepast in situaties 
waarin iets te kiezen valt, kunnen ook eigen bijdra
gen nuttig zijn om burgers af te brengen van onnodi
ge of te dure behandelingen. Alle pogingen tot ver
groting van de doelmatigheid ten spijt, zal het vanwe
ge de groeiende behoefte aan zorg en de toenemen
de mogelijkheden tot zorgverlening in de komende ja
ren heel moeilijk zijn de kosten van de gezondheids
zorg te beheersen zonder de kwaliteit van de zorg te 
schaden. Daarom moeten prioriteiten worden ge
steld. Voor de PvdA liggen die bij de zorg voor oude
ren en chronische patiënten, bij de preventieve zorg 
voor groepen die in een achterstandssituatie verke
ren en daardoor minder gezond zijn en bij de beroeps
ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden voor de groot
ste beroepsgroep in de zorgsector, de verplegenden 
en verzorgenden. 

De nominale premies voor kinderen in het Zieken
fonds en de AWBZ moeten worden afgeschaft . Af
hankelijk van de feitelijke inkomensontwikkeling, 
staat de PvdA een financieringsstelsel voor waarin 
tenminste 80 % van de bijdragen aan de kosten van 
de gezondheidszorg betaald worden naar draagkracht. 

• 119 
De afgelopen jaren is in de volkshuisvesting en ruim
telijke ordening van deregulering en subsidiebeper
king gevoerd. De PvdA is daarin meegegaan omdat 
aan het bestaande stelsel grote gebreken kleefden 
(ondoelmatige subsidies, rigide regelgeving) . Deze te
rugtrekkende beweging kent echter haar grenzen : de 
positie van huurders is te zwak en de ruimtelijke kwa
liteit van Nederland staat te zeer onder druk om volks
huisvesting aan het 'vrije spel van maatschappelijke 
krachten' over te laten. De overheid blijft in laatste 
aanleg verantwoordelijkheid houden voor goede en 
betaalbare huisvesting voor iedereen en voor een 
evenwichtige, hoogwaardige ruimtelijke inrichting. 

Om betaalbare goede woningen voor iedereen te 
garanderen zijn volgens de PvdA in ieder geval de vol
gende punten van wezenlijk belang . Ten eerste be
hoeven de bovenmatige huurverhogingen na de huidi
ge regeerperiode niet te worden voortgezet. Aan de 
bezuinigingsnoodzaak wordt voldaan ; er zijn voldoen
de reserves bij de zgn . sociale verhuurders (woning
bouwcorporaties); en Nederlanders besteden reeds 
een groot deel van hun inkomen aan wonen (van ove
rigens goede kwaliteit) . Ten tweede dient de gemid
delde huurverhoging tot hooguit 1 % boven de infla
tie te worden beperkt. Ten derde moet een solide 
systeem van individuele huursubsidie in stand wor
den gehouden. Ten vierde dient de nieuwbouw, met 
name in uitbreidingsgebieden, bereikbaar te blijven 
voor de lagere inkomensgroepen. Voor dit doel zal 
subsidie beschikbaar moeten zijn . Ten vijfde is het 
rechtvaardig om bij een wanverhouding tussen het in
komen van de huurder en de huur, zeker als het om 
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een gesubsidieerde woning gaat, een extra bijdrage 
van de huurder te vragen. De PvdA is echter geen 
voorstander van gedwongen verhuizing. 

Voor een goede kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving is meer inzet van particuliere midde
len onmisbaar. Daarnaast zal een krachtsinspanning 
van de overheid zelf noodzakelijk blijven, ook al om
dat sociale spanningen zich steeds in wijken met 
slechte woon- en leefomstandigheden zullen blijven 
manifesteren. 

• 120 
De leefbaarheid en kwaliteit van de stedelijke omge
ving en de toekomstwaarde van bestaand en nieuw 
stedelijk gebied vergen een gezamenlijke inspanning 
van overheid en marktpartijen. Investeringssubsidies 
en regionalisering van het bestuur behoren tot de fa
ciliteiten die de overheid voor zo'n ontwikkeling dient 
te scheppen. De ruimtelijke ontwikkeling dient ge
richt te zijn op een doelmatige economische struc
tuur, een door variëteit gekenmerkte verstedelijking, 
beheersing van de mobiliteit en versterking van de 
kwaliteit van landschap en natuur. Verstedelijking 
dient uitdrukkelijk gericht te blijven op het bestaande 
stedelijk gebied. 

Er dreigt een verdere concentratie van lagere inko
mensgroepen in wijken en buurten met goedkope 
woningen van lage kwaliteit. Hierdoor wordt ook de 
concentratie van migranten in de betreffende gebie
den versterkt. Het is een illusie te denken dat sprei
ding van migranten over een groter stedelijk gebied 
hiervoor een blijvende oplossing biedt. De PvdA wijst 
woningverdeling op basis van etniciteit principieel af. 
Partijen in de volkshuisvesting (verhuurders, gemeen
te) dragen een grote verantwoordelijkheid voor het 
beheersen van deze sociale problematiek, in het ver
lengde van inspanningen op ander terrein (onderwijs, 
werkgelegenheid, sociale vernieuwing). Essentieel is 
verder de zorg voor een meer gedifferentieerde wo
ningvoorraad per gebied (de bouw van duurdere wo
ningen in goedkope wijken en andersom). Een gevari
eerde samenstelling van buurten helpt om sociale 
problemen te voorkomen. De PvdA zal het eigen-wo
ningbezit onder lager betaalden bevorderen. 

• 121 
De vergrijzing van de bevolking, in combinatie met 
de behoefte aan blijvend zelfstandig wonen onder ou
deren. maakt verdere inspanningen op het gebied 
van ouderenhuisvesting en op het raakvlak van wo
nen en verzorging onvermijdelijk. Goede huisvesting 
voor ouderen, met zorg op maat, voorkomt dat oude
ren vroeger dan noodzakelijk een beroep op dure in
tramurale zorgvoorzieningen moeten doen. De ko
mende jaren worden verschillende budgetten samen
gebracht om dergelijke woonvormen meer mogelijk 
te maken. Deze inzet mag niet leiden tot minder kwa
liteit of een hogere werkdruk in de zorgcentra en 
evenmin tot een geforceerde sluiting van zorgcentra. 
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4,5 Cultuurpolitiek als tegenwicht 

• 122 
Cultuurpolitiek staat voor de PvdA in het teken van 
voortgaande emancipatie en ontvoogding van het indi
vidu . De sterk toegenomen materiële welvaart en de 
individualisering hebben stellig een impuls gegeven 
aan verdere culturele ontplooiing van de bevolking. 
Maar keuzevrijheid en pluralisme vormen in Neder
land geen vaststaand, onomstotelijk gegeven. Ze 
moeten in het domein van de cultuur vaak worden 
veroverd en verdedigd. Uniformerende en nivelleren
de tendensen, bijv. in de architectuur, vragen om een 
scheppend tegenwicht; 'moeilijke' opvattingen en af
wijkende meningen hebben institutionele bescher
ming nodig, willen ze niet naar de marge van cultuur
vorm en debat worden gedrongen. Het beginsel van 
het open houden van culturele opties (zie paragraaf 
2.2) behoort op tenminste vier terreinen te worden 
toegepast. Deze toepassing heeft in bepaalde opzich
ten het karakter van een publieke investering in de 
cultuur als dynamisch element van de moderne 
dienstverleningseconomie. Hier speelt ook de interna
tionale dimensie van cultuurpolitiek mee: het behoud 
van het eigen culturele leven als tegenwicht tegen in
ternationale nivellering van het publieke domein. Het 
eerste terrein is dat van de kunsten. Het Nederland
se beleid heeft bijgedragen tot het besef dat kunst 
een wezenlijk onderdeel is van een beschaafde sa
menleving . Het heeft een uitgebreid netwerk van 
kunstvoorzieningen tot stand helpen brengen. Dat 
moet zo blijven. Museumdirecteur Rudi Fuchs zegt 
het als volgt : 'Essentieel in de kunst is dat ze geba
seerd is op een zeer persoonlijke kwaliteitsbepaling . 
Ook voor de individuele beschouwer is het kunst
werk een persoonlijke ervaring van kwaliteit' . Een er
varing bovendien 'die de mens in staat stelt om din
gen te onderscheiden die anders zijn dan normaal. 
(. .. ) Het kunstwerk bevordert individualiteit en toleran
tie . Ervaring van kunst, vreemd en merkwaardig, kan 
de mensen helpen hun identiteit te ontdekken. Kunst 
dwingt mensen hun vooroordelen te toetsen'. 

De PvdA pleit voor een veelvormig kunstbeleid 
waarin, naast het behouden van bestaande kunst, ver
nieuwing en de confrontatie met het vreemde op de 
voorgrond staan. Daarin is plaats voor kunstuitingen 
waarvan de betekenis vooral door deskundigen 
wordt erkend, naast amateuristische uitoefening van 
kunst. De PvdA zal bevorderen dat kunsten een be
langrijkere plaats krijgen in onderwijsprogramma's en 
dat jongeren zonder een noemenswaardige financi
ele drempel toegang tot uiteenlopende kunstvoorzie
ningen krijgen. Mede onder die voorwaarde, kan van 
volwassen burgers een behoorlijke eigen bijdrage 
aan de kosten van voorzieningen en evenementen 
worden gevraagd, zij het dat de toegankelijkheid voor 
alle bevolkingsgroepen gewaarborgd moet blijven. 
Flexibilisering van de prijsstelling biedt hier soelaas. 

Sponsoring kan extra middelen voor kunst vrijma
ken. Willen die de artistieke vrijheid intact laten, dan 
zullen ze een bepaalde grens niet mogen passeren . 
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De overheid behoort dan ook een aanzienlijke financi
ële verantwoordelijkheid voor de bloei van de kun
sten te blijven dragen. 

• 123 
Het tweede terrein van cultuurpolitiek is een samen
stel van levenssferen waarin de voorwaarden voor 
culturele ontwikkeling worden geschapen en waarin 
de ontplooiing naar individuele voorkeur en verkie
zing zich breed manifesteert. Te denken valt aan: 
- onderwijs en wetenschap; terreinen die de bodem 

voor maatschappelijke deelname en vaardig burger
schap leggen en die in een kennis-intensieve sa
menleving als de onze aan hoge eisen van kwali
teit en toegankelijkheid moeten voldoen, 

- de gebouwde omgeving, waarvan de schoonheid 
een directe verantwoordelijkheid is van lokale over
heden,en 

- massa-recreatie en sport, als belangrijke vormen 
van cultuurparticipatie waarvoor de overheid de 
voorwaarden dient te scheppen. 

De richtsnoer voor het beleid van de PvdA in deze le
venssferen is het streven naar een hoogwaardige 
'culturele infrastructuur'. De omvang van investerin
gen is hier in hoge mate bepalend voor de kwaliteit 
van een samenleving waarin economie en cultuur als
mede arbeid en vrije tijd in wisselwerking met elkaar 
staan en niet meer, zoals thans nog te vaak gebeurt, 
hiërarchisch gerangschikt kunnen worden (onder
bouw-bovenbouw, hard-zacht). 

Een gaaf voorbeeld van het hier bedoelde bereik 
van cultuurpolitiek is het cultuurbehoud. Een omge
ving waarin monumentale gebouwen en historische 
plekken inspireren tot hoogwaardige architectuur en 
nieuwe stedebouw. Lokale overheden dragen hier 
een directe verantwoordelijkheid. De op dit moment 
beschikbare middelen zijn onvoldoende om het be
houd van historische gebouwen, inclusief de jongere 
bouwkunst te garanderen. Er zullen aanzienlijke extra 
investeringen nodig zijn om de monumentenzorg op 
het gewenste peil te brengen. 

• 124 
Het derde terrein van cultuurpolitiek betreft de me
dia. Het beleid van de overheid ten aanzien van de 
omroep heeft tot doel dat de informatieve, commen
tariërende en opiniërende functie van radio en televi
sie, wezenlijk voor een democratische samenleving, 
vervuld kan blijven worden op basis van de beginse
len pluriformiteit, optimale onafhankelijkheid ten op
zichte van overheid en commercie, en algemene vrije 
ontvangst. Technologische ontwikkeling en marktbe
weging vragen tegelijkertijd om vergroting van de be
drijfsmatige schaal waarin de publieke omroep van
ouds werkt. De verlening van een aan duidelijke ei
sen alsmede zekerheden verbonden concessie aan 
de omroepverenigingen, gekoppeld aan netsamen
werking tussen vaste partners op de drie televisienet
ten, biedt de beste weg om hen in de gelegenheid te 
stellen binnen een termijn van tien jaren in grotere 
eenheden verregaand samen te werken of samen te 
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gaan. Aldus kan een gemoderniseerde publieke om
roepvoorziening tot stand gebracht worden, nog altijd 
pluriform maar wel met minder aparte organisaties, 
die in staat is een volledig en uitgebalanceerd pro
grammapakket te realiseren. Een programmapakket 
voor zowel groot als kleiner publiek, dat kan blijven 
bestaan naast dat van aanbieders die het winstoog
merk voorop stellen. Voor een optimale onafhankelijk
heid van de publieke omroep is van belang dat de ex
ploitatie ervan blijft stoelen op een gemengde finan
ciering, bestaande uit zowel omroepbijdragen als 
STER-opbrengst en daarnaast in beperkte mate eigen 
inkomsten van omroepinstellingen. De jaarlijkse aan
passing van het omroepbijdragetarief blijft beperkt 
tot koppeling aan de prijsindex. 

• 125 
Het vierde en laatste terrein van cultuurpolitiek is 
niet aan een bepaalde sector of levenssfeer gebon
den. Het betreft culturele waarden waarvoor de 
PvdA zelf wil opkomen. Drie begrippen spelen daarbij 
een rol. Het eerste is burgerzin, namelijk 
- respect voor opvattingen van anderen en hun le

vensstijlen (mits binnen de grenzen van het recht). 
- openheid en belangstelling voor het andere en het 

vreemde, in Nederland en elders, en 
- een publieke moraal, waarin maatschappelijke deel

name en betrokkenheid bij het algemeen belang 
als wenselijk en eervol worden beleefd. 

De PvdA verwelkomt voorts een wijze van produktie 
en consumptie die wordt gekenmerkt door soberheid 
in de omgang met schaarse grondstoffen en met pro
dukten die het leefmilieu aantasten; en door ontspan
nenheid tegenover de veel geprezen en veel beoefen
de jacht op voortgaande verbetering van de materiële 
welvaart. 

Een cultuurpolitiek met een dergelijke reikwijdte 
raakt aan uitersten. Ze heeft aan de ene kant betrek
king op de meest persoonlijke ervaringen, zoals de 
beschouwing van kunst, en aan de andere kant op 
problemen en meningen met een uitgesproken pu
blieke inslag, zoals het genoemde streven naar sober
heid. Het is nodig deze uitersten, en de bijbehorende 
grenzen tussen de publieke sfeer en de private, te 
blijven onderscheiden. Een sobere consumptiecul
tuur houdt geen calvinistische, van opwinding en ge
not verstoken levensstijl in. Tolerantie en inschikke
lijkheid jegens opvattingen en gedragingen van ande
ren verdragen zich heel wel met een individueel stre
ven naar perfectie, en zetten geen premie op ge
schipper en middelmatigheid. 

De verschillende facetten van de hier omschreven 
cultuurpolitiek zijn niettemin onder een en dezelfde 
noemer te brengen. Ze vormen een poging om, 
naast en in het verlengde van het traditionele streven 
naar welvaartsgroei voor allen, een ander, zo men wil 
'postmaterialistisch' emancipatie-motief te benoe
men: het streven naar culturele ontplooiing; naar be
vrijding uit de 'egalisering van denken en verlangen' 
waarvan ook een democratische samenleving niet 
vrij is; naar gelijke toegang tot de 'wereld van ver-
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schil' die kunst en cultuur per definitie zijn; naar so
berheid en tolerantie als wezenlijke trekken van een 
democratische cultuur. In die zin hangt cultuurpolitiek 
nauw samen met wat elders in dit hoofdstuk werd 
gesteld omtrent ecologische modernisering van de 
economie en een ontspannen kijk op arbeid, en wat 
in het volgende hoofdstuk wordt betoogd over funda
mentele democratisering van staat en maatschappij . 
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• 126 
Voor een versterking van het democratisch burger-
schap zijn twee soorten van verandering nodig. De 
eerste soort betreft de structuur van de besluitvor
ming in ruime zin (fundamentele democratisering). 
De tweede soort betreft de stijl van besluitvorming 
(bindend bestuur) . Dergelijke veranderingen behoren 
hand in hand te gaan. 

5.1 Fundamentele democratisering 

• 127 
Staatkundige vernieuwing moet ruimer worden opge-
vat dan thans in progressieve kring gebruikelijk is. 
Fundamentele democratisering behelst verschillende 
vormen van participatie (met inbegrip van deelname 
op bedrijfsniveau) en van decentralisatie. Versterking 
van plaatselijke democratie en versterking van de zelf
standige werkzaamheid van de plaatselijke politiek 
zijn een Siamese tweeling . 

De participatie van burgers in het proces van demo
cratische menings- en besluitvorming dient te wor
den versterkt. De PvdA zal in dat verband opkomen 
voor: 
- invoering van het correctieve wetgevingsreferen

dum alsmede het volksinitiatief. 
versterking van de voorkeurstemmen bij verkiezin
gen (in navolging van het Duitse stelsel. waarin de 
eerste stem naar een kandidaat gaat en de tweede 
naar een partij). en 
procedurele verbetering van nationale, regionale 
en lokale inspraak die burgers en organisaties uit
lokt om het beleid te helpen uitwerken en om alter
natieven voor bestaand beleid te formuleren . 

• 128 
De representativiteit van de samenstelling van verte-
genwoordigende lichamen (Tweede Kamer, Provincia
le Staten, Gemeenteraad) kan worden bevorderd 
door een terugkeerregeling in de private sector con
form de huidige terugkeerregeling voor ambtenaren . 
Er dient een fiscale tegemoetkoming te komen voor 
bedrijven die hun werknemers in staat stellen om eni
ge tijd volksvertegenwoordiger te zijn en daarna 
weer terug te keren naar hun oude werkgever. 

De betrekkingen tussen Tweede Kamer en Eerste 
Kamer worden verbeterd door een terugzendrecht 
voor de Eerste Kamer . De senatoren krijgen een der-
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de optie naast aanvaarding en verwerping, nl. een te
rugzending van een bepaald wetsontwerp naar de 
Tweede Kamer, die vervolgens het laatste woord 
heeft. 

De gevestigde circuits voor advisering, overleg, in
spraak en uitoefening van druk dienen te worden ge
revitaliseerd en gestroomlijnd. Adviesorganen moe
ten verder in aantal worden verminderd; de advies
plicht (zoals bij de Sociaal-Economische Raad) kan 
worden beperkt . Bestaande inspraakprocedures kun
nen worden vereenvoudigd en versneld. Zo wordt de 
'stroperigheid' van het beleid verminderd, zonder de 
verworven rechten van burgers op dit gebied wezen
lijk aan te tasten. 

• 129 
De rechtspositie van burgers binnen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties verdient versterking. 
Die burgers zullen aan overheid, bedrijfsleven en par
ticulier initiatief steeds meer dezelfde eisen gaan stel
len : een democratische inrichting, een goed produkt 
en een attente benadering van de gebruiker. Boven
dien dragen grotere deelname en openbaarheid ten 
gunste van personeel en klandizie bij tot optimale 
zelfregulering in de burgerlijke samenleving zelf. Op 
lange termijn zouden zowel de organisaties van de 
overheid als die in de samenleving (met inbegrip van 
de particuliere bedrijven) onderhevig moeten zijn aan 
een burgerlijk handvest ('civic charter') dat de rech
ten van personeelsleden en gebruikers (consumen
ten, cliënten) aangeeft. Daartoe behoren: 
- garanties voor openbaarheid door middel van ver

slaglegging van bedrijven en instellingen (milieu
zorg, werkgelegenheidsbeleid), 

- uitbreiding van het klachtrecht en het recht op in
formatie/onderzoek door externe deskundigen, en 

- aanstelling van een ombudsman/vrouw in grote 
(publieke en private) organisaties. 

In dit verband bepleit de PvdA ook een herziening 
van het vennootschapsrecht (de Structuurwet uit 
1971). Zowel aan de algemene vergadering van aan
deelhouders als aan de ondernemingsraad dient een 
paritair recht op benoeming van een deel van de 
Raad van Commissarissen (RvC) te worden toege
kend. Voor een ander deel van de RvC blijft de be
staande coöptatie van kracht . Voorts dient aan min
derheden in de RvC een zelfstandig recht op inlichtin
gen jegens het bestuur te worden toegekend. 
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• 130 
Om tot een democratischer en slagvaardiger over
heidsbestuur te komen is uitbreiding van participatie 
niet genoeg. Er is ook een beweging van decentrali
satie nodig, en wel langs drie wegen: 
- verdere vergroting van de beleidsvrijheid van loka

le en regionale overheden, 
- versterking van het coördinerend vermogen van po

litieke organen alsmede van de democratische pro
cedure voor samenstelling van die organen, en 

- flexibilisering en afslanking van het ambtelijk appa-
raat op rijksniveau. 

De PvdA bepleit om te beginnen een vergroting van 
de beleidsvrijheid van het lokaal en regionaal bestuur. 
Alleen zo kan het 'maatwerk' worden geleverd dat 
voor de oplossing van vele maatschappelijke proble
men vereist is. Een dergelijke decentralisatie veron
derstelt niet alleen overdracht van bevoegdheden, 
maar ook van financiële middelen. In dat verband zou 
de nadruk verder moeten verschuiven van specifieke 
uitkeringen door het Rijk naar algemene uitkeringen 
via het Gemeentefonds en brede doeluitkeringen. 
Ook de verruiming van het gemeentelijk belastingge
bied moet worden bevorderd, mits dit samengaat 
met verlaging van de belastingheffing van de Rijks
overheid en mits door het Gemeentefonds wordt 
voorzien in de speciale behoeften van de grote ste
den. 

Voor grootstedelijke gebieden in ons land zal vol
waardig regionaal bestuur moeten worden inge
voerd. De bindende kracht van de politiek staat op 
het spel wanneer de schaal van het openbaar be
stuur de oplossingen van economische en sociale 
problemen gaat belemmeren. Nieuwe regio's kunnen 
worden opgevat als een vorm van 'eerlijk delen ' tus
sen rijk (de randgemeenten) en arm (de centrumge
meenten) . Aldus verhinderen ze een 'suburbanisatie' 
van de verzorgingsstaat, waarbij het voorzieningenni
veau tussen welvarende en arme gemeenten sterk ui
teen gaat lopen (vgl. de Verenigde Staten). De keuze 
van de PvdA voor nieuwe regio 's geschiedt onder 
twee condities . De eerste conditie is dat er een hel
dere opbouw van het openbaar bestuur komt: sector
gewijze rijksregio 's worden waar mogelijk onderge
bracht bij interlokaal en provinciaal bestuur; spontane 
vernieuwing van onderop (zoals intergemeentelijke 
samenwerking, stedelijke agglomeratie en revitalise
ring van provincies) wordt niet verstikt. De tweede 
conditie is dat wordt toegezien op het democratisch 
gehalte van de nieuwe regio-besturen. Directe verkie
zing is noodzakel ijk, al is ze niet het enige criterium 
voor de effectiviteit en legitimiteit van de regio-bestu
ren . 

• 131 
Voorts dient op de verschillende bestuurlijke niveaus 
het coördinerend vermogen van uitvoerende politie
ke organen te worden versterkt. Dit is voor een deel 
een inhoudelijk-politieke kwestie, die niet langs regle
mentaire weg kan worden opgelost. Een betere coör
dinatie wordt echter wel bevorderd door de positie 
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van de voorzitters van de betreffende organen (kabi
net, gedeputeerden, gemeentebestuur) te verster
ken . Daarmee wordt tevens aangesloten bij 'externe' 
ontwikkelingen, zoals het toegenomen gewicht van 
de minister-president op buitenlands-politiek (Euro
pees) gebied . 

Een dergelijke uitbreiding van coördinerende be
voegdheden vraagt, als complement, om een andere 
wijze van selectie voor de betreffende functies. Het 
parlement dient de bevoegdheid te krijgen om de for
mateur (d .w .z. de beoogde premier) van een nieuw 
kabinet aan te wijzen . 'Doelmatigheid' en 'democra
tie' worden aldus aan elkaar gekoppeld . Op vergelijk
bare wijze dient de aanstelling van burgemeesters, 
Commissarissen der Koningin en voorzitters van re
gio-besturen te worden geregeld. Benoeming door 
de Kroon dient plaats te maken voor verkiezing door 
de betreffende vertegenwoordigende lichamen. Kan
didaten hoeven daarbij zelf géén deel uit te maken 
van deze organen . Deze regel zou, ter versterking 
van de bestuurskracht van gemeenten, voortaan ook 
op wethouders van toepassing moeten zijn . Op ter
mijn valt een rechtstreekse verkiezing van de burge
meester door de bevolking te overwegen. Ze bevor
dert de betrokkenheid van burgers bij de lokale poli
tiek en maakt een eind aan de merkwaardige situatie 
dat in Nederland geen enkele politicus rechtstreeks 
gekozen wordt; daar staat tegenover dat ze de slag
vaardigheid van de gemeentelijke politiek kan vermin
deren. Voor 'patstellingen' tussen raad en burge
meester dient een oplossing te worden gevonden. 

• 132 
Decentralisatie van het overheidsbestuur kan tenslot
te worden bereikt door afslanking van het ambtelijk 
apparaat op njksniveau. De bureaucratische 'over
head' dient aanzienlijk te worden verminderd. Verder 
kan een aantal taken dat nu door rijksambtenaren 
wordt vervuld worden geprivatiseerd of aan zelfstan
dige bestuursorganen worden overgedragen. Het 
rijksapparaat dient voorts flexibeler te worden inge
zet (invoering 'civil service' e.d.). Voor de gewenste 
uitbreiding van zelfstandige bestuursorganen is wel 
vereist dat een sterkere rechtspositie van werkne
mers en gebruikers alsmede een striktere controle
op-hoofdlijnen door politieke organen (zoals hierbo
ven beschreven) ook echt van de grond komen . 

5.2 Bindend bestuur 

• 133 
Een slagvaardig en democratisch overheidsbestuur 
verdient die naam niet, en loopt op den duur onher
roepelijk vast, als er geen open en zorgvuldige stijl 
van besturen is. Van groot belang daarbij zijn: 
- erkenning van de beperking van wat de politiek ver

mag, 
- zorgvuldigheid bij de besluitvorming over nieuwe 

wetgeving, en 
- scheiding tussen het algemene belang en het per

soonlijk belang van bestuurders . 
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De naar binnen gekeerde 'cultuur' van politiek bedrij
ven vraagt om verandering. Politici zullen meer dan 
ooit de buitenwereld moeten opzoeken; de overtui
gingskracht moeten bezitten om voor hun (lang niet 
altijd populaire) visies en voorstellen maatschappelij
ke steun te verwerven. Erkenning van de grenzen 
van de macht van de politiek is daarbij essentieel, om
dat de rekening van te hooggespannen verwachtin
gen vroeg of laat aan dezelfde politici gepresenteerd 
zal worden. Een maatschappelijk draagvlak voor het 
beleid wordt voorts bevorderd door een bestuursstijl 
die zorgvuldigheid tot uitgangspunt heeft gemaakt. 
Op het gebied van bijv. de sociale zekerheid heeft de 
overheid niet alleen met de 'eigen' financiële situatie 
van doen (die er soms toe dwingt om 'de tering naar 
de nering te zetten') en met de politieke krachtsver
houdingen van het moment. Ze heeft met het tot 
dan toe gevoerde beleid ook verwachtingen opge
bouwd, die niet zo maar genegeerd kunnen worden. 
Gebeurt dat wel, dan verliest de overheid aan legitimi
teit en wordt haar terecht onbetrouwbaarheid verwe
ten. Meer maatschappelijke steun verwerft de poli
tiek zich ten slotte door zich nadrukkelijk met de uit
voering van het beleid bezig te houden; met de mate 
waarin het beleid (het bedoelde) effect sorteert. Be
leidsevaluatie dient een permanent en belangrijk on
derdeel van het werk van vertegenwoordigende licha
men te worden. 

Met een grotere aandacht voor de effectiviteit van 
het beleid zal ook meer gevoeligheid ontstaan voor 
het in ons land tastbare gevaar van overregulering; 
voor het feit dat verfijning van regelgeving haar gren
zen heeft en op den duur contra-produktief werkt. 

• 134 
Er zijn in Nederland, zo luidt een veel gehoorde opvat
ting, veel te veel regels en veel te veel ambtenaren; 
het beslag van de overheid op het nationaal inkomen 
is bovendien veel te groot. Verminder de betreffende 
hoeveelheden en .het zal de samenleving beter gaan, 
zo wordt hieraan meestal als conclusie toegevoegd. 
'De beste overheid is een zo klein mogelijke over
heid.' 

Tegen een dergelijk simplisme neemt de PvdA stel
ling. Omvangrijke overheidsbemoeienis is in een com
plexe, hoog ontwikkelde samenleving een gegeven; 
de 'minimale staat' is een niet te realiseren en mislei
dende utopie. Bovendien leidt zo'n 'minder is beter'
filosofie tot een systematische onderschatting van 
de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Die is 
niet alleen, vergeleken met vele andere landen, zeer 
behoorlijk, maar kan ook de vergelijking met de parti
culiere dienstverlening vaak glansrijk doorstaan. De 
PvdA rekent het zich tot taak om de waarde van de 
publieke sector en de 'opbrengst' in de verschillende 
maatschappelijke sectoren te verdedigen. De 'publie
ke dienst' moet, desnoods tegen de stroom in, in 
aanzien worden gehouden. 

Juist om deze reden is de PvdA er op gespitst om 
wildgroei en slecht beheer in de publieke sector te 
bestrijden; om de produktiviteit van de ambtelijke or-
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ganisatie te verhogen en de publieke dienst als ge
heel doelmatiger te laten functioneren. Dat laatste is 
ook van belang voor het draagvlak van de verzorgings
staat. Burgers zullen alleen de prijs van een relatief 
hoge collectieve lastendruk willen betalen als ze 
'waar voor hun geld' krijgen. Om die reden zal: 
- de produktiviteit van overheidsvoorzieningen moe

ten worden opgevoerd, zonder de kwaliteit van de 
dienstverlening aan te tasten, 

- de afwenteling van maatschappelijke problemen 
op de overheid, met alle kosten van dien, tot een 
minimum moeten worden beperkt, en 

- de arbeidsparticipatie moeten worden bevorderd, 
opdat de belastingopbrengst hoog, en het beroep 
op uitkeringen beperkt blijft. 

• 135 
In dit kader dient vooral de uitvoerende kant van de 
verzorgingsstaat benadrukt te worden. Dat betekent 
'afrekening op resultaat' en vereenvoudiging van re
gelgeving ten behoeve van de gebruikers van voorzie
ningen. Daarbij verdienen ook de werkenden aan de 
'frontlinie van de verzorgingsstaat' - wijkagent, ver
pleegster, leraar, medewerker van de sociale dienst -
meer aandacht dan zij doorgaans krijgen. Hun praktijk 
van uitvoering en handhaving zou het beleid meer 
richting moeten geven. Dat veronderstelt een kleine 
bestuurlijke revolutie, waarbij in de 'overhead' aan 
overlegstructuren, subsidiekoepels en ambtelijke 
nota-culturen het mes wordt gezet, ten gunste van 
het primaat van handhaving, uitvoering en menselijk 
contact. 

• 136 
De scheiding tussen het algemeen belang en de per
soonlijke belangen van bestuurders wordt gehand
haafd door een gedragscode voor bestuurders op alle 
niveaus die het hebben van (gehonoreerde) neven
functies beteugelt. 

De laatste maar niet de minste stap in de verande
ring van stijl is een andere gedragscode voor de cen
trale overheid, een overstap van centralistische stu
ring naar stimulerende en voorwaarden scheppende 
sturing, waardoor de vormgeving van het algemeen 
belang niet exclusief aan de politiek is voorbehouden 
maar ook aan het dagelijkse handelen van competen
te burgers. De overheid gaat zich minder technocra
tisch en bureaucratisch gedragen. Ze moet in de sa
menleving voortdurend de aandacht opeisen voor het 
algemeen belang, de urgentie van bepaalde publieke 
problemen en de zin van een zakelijk beheer over pu
blieke goederen. Ze moet zich concentreren op de 
gebieden die door het parlement aan haar zorg zijn 
toevertrouwd en die ze kan beheersen (kerntaken, 
beleidsprioriteiten). Ze moet de maatschappelijke or
ganisaties, bedrijven, gezinnen en lagere overheden 
betrekken in het door haar bewaakte proces van insti
tutionele vernieuwing en gedragsbeïnvloeding, en 
hen medeverantwoordelijk maken voor de oplossing 
van genoemde problemen (delegeren, werken met 
marktprikkels, als makelaar fungeren). Ze moet strate-
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gisch belangrijke regels zo eenvoudig en helder mo
gelijk formuleren, verplichtend maken, doortastend 
handhaven en daarbij de confrontatie met gevestigde 
machten niet schuwen. Het oogmerk is hier niet de 
vestiging van gepolariseerde betrekkingen tussen de 
overheid en maatschappelijke instellingen maar de 
bevordering van soepele samenwerking en onderhan
deling op basis van gescheiden verantwoordelijkhe
den. En ze moet vorm geven aan de rechtvaardigheid 
door sluitende algemene regelingen in het publiek
recht (duidelijk, objectief en uniform) . Bijzondere aan
spraken van collectieve en individuele aard laat ze 
over aan de vrijheid, het initiatief en de betalingsbe
reidwilligheid van de burgers in de private sfeer. 

5.3 De maatschappelijke enquête 

• 137 
Een bijzonder voorbeeld van de combinatie van staat
kundige vernieuwing en bindend bestuur die de 
PvdA voor ogen staat is de maatschappelijke enquê
te. Deze enquête wordt gehouden door een stuur
groep op verzoek van een nader te bepalen aantal 
burgers. De enquête kan worden ondersteund door 
tussentijdse parlementaire enquêtes met een signale
rend en preventief karakter. De maatschappelijke en
quête betreft omstreden investeringsprojecten van 
de overheid (met name op het gebied van milieube
leid). Burgers worden in staat gesteld het overheids
beleid in de voorbereidende en uitvoerende fasen ter 
discussie te stellen, onafhankelijke expertise in te 
winnen (onafhankelijk van gevestigde belangen) en 
zich uit te spreken over scenario's . Deze enquête 
komt naast de huidige Planologische KernBeslissings
procedure. Bezien moet worden of de enquête op 
termijn de PKB kan vervangen of dat beide instrumen
ten naast elkaar blijven voortbestaan . De maatschap
pelijke enquête is verenigbaar met de toepassing van 
Milieu-EffectRapportages en referenda. 
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VI De prijs van 
burgerschap 

• 138 
Dit programma is geen kookboek. Het beoogt veel
eer aan te geven hoe de kernwaarden van de sociaal
democratie aan het eind van de twintigste eeuw in 
Nederland kunnen worden gerealiseerd. Het doel is 
een samenleving die zoveel mogelijk kans tot deelna
me biedt, maar ook oproept om kansen te grijpen. 
Die de gelijkheid in juridische zin ook vertaald wil 
zien in het opheffen van grote maatschappelijke on
gelijkheden. Die toekomstgericht is, hetgeen in me
nig opzicht behoud betekent (van de natuurlijke leef
omgeving, van sociale en culturele verworvenheden). 
Die open staat voor de buitenwereld (verantwoorde
lijkheid neemt voor opheffing van nood elders) en 
voor zichzelf (door economische, sociale en politieke 
vernieuwing). 

De vertaling van zo'n programma voor de afgeba
kende periode 1994-1998 is een hachelijke zaak. Veel 
hangt af van de vraag of de door het Centraal Plan Bu
reau (CPB) voorspelde economische groei werkelijk 
wordt gerealiseerd. Soms hangt dat af van (aanpas
singen in) het eigen beleid. Maar aan afwijkingen van 
de wereldeconomie/wereldhandel valt niets te doen. 
De afgelopen jaren bleek de werkelijke economische 
groei bijv. aanmerkelijk lager dan de in 1989 door het 
CPB voorspelde groei. De programma's van alle poli
tieke partijen boden dus in 1989 te weinig houvast 
waar ze op te gunstige veronderstellingen van het 
CPB waren gebaseerd. 

Dit spoort aan tot behoedzaamheid bij het opstel
len van een financieel kader voor een nieuw program
ma. Die behoedzaamheid noopt vooral aan tot het 
aangeven van prioriteiten, het werken met marges, 
het duiden van een gewenste richting van het beleid 
en het benoemen van de structurele doelstellingen, 
ook wanneer deze wellicht niet in vier jaar tijd volle
dig te realiseren zijn. Dit programma is gebaseerd op 
het behoedzame scenario van het CPB waarin een 
economische groei van gemiddeld 1.75 % voor de ko
mende jaren wordt voorspeld. Maar de PvdA geeft te
vens aan welke keuzen nodig zijn bij meevallende, 
maar vooral ook bij tegenvallende economische 
groei. De prioriteit is en blijft in alle scenario's hetzelf
de: werkgelegenheid. 
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6.1 Het financiële beleid 

• 139 
Het is van belang dat Nederland de snelle totstandko
ming van een Europese munt bevordert. Wie Europa 
wil behoeden voor herlevend nationalisme, die 
steunt het doel van de Europese Monetaire Unie 
(EMU). Bovendien gedijt ons sociale klimaat, met zijn 
kenmerkende arbeidsrust en gematigde loonontwik
keling, het beste als concurrerende devaluaties bij be
langrijke handelspartners zijn uitgesloten. 

Bij de huidige vooruitzichten zal ons land eerder 
dan de meeste Europese landen voldoen aan de 
norm die de EMU stelt aan het financieringstekort, 
nl. maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Produkt 
(BBP). Dat perspectief is te danken aan de begro
tingsdiscipline die de afgelopen jaren tot stand is ge
bracht en aan de politieke keuze om, ondanks de te
genvallende conjunctuur, toch voort te gaan met het 
gezond maken van de overheidsfinanciën en het aan
brengen van verschuivingen binnen de overheidsfi
nanciën ten gunste van investeringen, werkgelegen
heid en duurzaamheid. 

Aan het bereiken van deze situatie zijn grote voor
delen verbonden. Het is niet meer nodig het beleid 
meerdere malen per jaar bij te stellen. We kunnen 
ons nu meer structureel bezig houden met de over
heidsfinanciën. Een ander voordeel is dat het begro
tingsbeleid weer beter kan worden afgestemd op de 
algemene economische ontwikkeling. 

Op basis van het behoedzame CPB-scenario acht 
de PvdA in de periode 1994-1998 een verlaging van 
het financieringstekort met (in EMU-termen) tenmin
ste 1 % BBP mogelijk en noodzakelijk. Daarmee 
komt het tekort tijdig onder de EMU-norm van 3 % 
BBP en komt een structureel wenselijke norm van 
een tekort van 2 % BBP binnen bereik. 
Deze laatste doelstelling is mede van belang voor 
een verdere daling van de te hoge rentelasten- en 
staatsschuldquote en voor beperking van de netto pu
blieke uitgaven tot hooguit de helft van het bruto bin
nenlands produkt. 

• 140 
Nederland kent een hoge publieke lastendruk in ver
gelijking met andere landen. Deels is dat de weer
spiegeling van de terechte keuze voor een kwalitatief 
hoogstaand niveau van algemene voorzieningen. 
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Maar de lastendruk vormt tevens de uitdrukking van 
een nog steeds te lage arbeidsparticipatie. Het hoge 
niveau van de lastendruk is echter niet alleen het ge
volg, maar tot op zekere hoogte ook de oorzaak van 
die te lage participatie. Belastingen en vooral sociale 
premies drukken immers vooral op arbeid, waardoor 
werk als duur (in de ogen van werkgevers) of als wei
nig lonend (in netto-termen voor werknemers) wordt 
ervaren. Vandaar het pleidooi in dit programma om te 
komen tot een meerjarig akkoord tussen overheid, 
werkgevers en vakbeweging om de kloof tussen 
loonkosten voor werkgevers en netto loon voor werk
nemers (de 'wig') stelselmatig te verkleinen ten be
hoeve van meer werkgelegenheid. Lastenverlichting, 
ook ter ondersteuning van loonmatiging, is daarbij 
een onmisbaar bestanddeel. 

Op basis van het behoedzame CPB-scenario acht 
de PvdA voor de periode 1994-1998 een verlaging 
van de publieke lastendruk met tenminste 1 % van 
het Netto Nationaal Inkomen (NNI) mogelijk. De hoge 
prioriteit die in dit verkiezingsprogramma wordt gege
ven aan werkgelegenheid maakt het echter noodzake
lijk de komende periode een verdere verlaging van 
de publieke lastendruk na te streven in de vorm van 
zo gericht mogelijke maatregelen, toegesneden op 
het goedkoper maken van met name laagbetaalde ar
beid en het ondersteunen van inkomensmatiging. 

Deze keuze vergt ombuigingen, vooral op de rijks
begroting, die later in dit hoofdstuk worden verant
woord. Het streven is daarbij gericht op een daling 
van de publieke lastendruk met 2% NNI in de perio
de 1994-1998. Indien dit doel wordt gerealiseerd, 
komt daarmee tevens de mogelijkheid binnen bereik 
om de lastendruk structureel onder een wenselijk te 
achten bovengrens van 50% NNI te brengen. 

• 141 
Hiermee is dan het financiële kader geschetst, met 
doelstellingen en marges voor zowel de komende ja
ren als de langere termijn op basis van het behoedza
me CPB-scenario met gemiddeld 1.75% economi
sche groei per jaar. Op grond van de ervaringen in 
het recente en verdere verleden hecht de PvdA 
eraan om ook een indicatie te geven over de noodza
kelijke keuzen bij meer of minder economische groei. 
Bij meevallende economische groei is het wijs om de 
extra financiële ruimte te besteden aan een verdere 
verlaging van het overheidstekort (met haar gunstige 
doorwerking in rentelasten en staatsschuld) als 'buff
er' voor minder goede tijden. 

Maar wat doet de PvdA als de economische groei 
lager uitvalt dan verwacht? Deze vraag klemt des te' 
meer omdat de Nederlandse politiek nu al bijna twin
tig jaar wordt gedomineerd door het vraagstuk van 
bezuinigingen, burgers onderhand wel eens willen 
weten wat nu het eindpunt van de bezuinigingsbewe
ging is, en zowel de levendigheid van het parlemen
taire vertoog als de creativiteit van bewindspersonen 
gebaat zijn bij vermindering van bezuinigingsstress. 

Bij minder economische groei dan verwacht, acht 
de PvdA in de periode 1994-1998 in ieder geval een 
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verhoging van het overheidstekort dan wel een verho
ging van de publieke-lastendruk ongewenst. Dat bete
kent dat bij een groei van bijv. 1 % van het BBP niet 
te ontkomen valt aan belangrijke extra ombuigingen. 
Terwille van het behoud van belangrijke voorzienin
gen en op grond van de prioriteit voor werkgelegen
heid zal in dat geval van alle Nederlanders, zowel in 
de publieke sector als in de marktsector, een prijs in 
de inkomenssfeer moeten worden gevraagd. In de 
hoogte van deze prijs zal de PvdA rekening houden 
met de draagkrachtverhoudingen in de samenleving 
(zie ook de volgende paragraaf). Naast de voorzienin
gen voor werkgelegenheidsbeleid, zijn er essentiële 
voorzieningen die de PvdA in tijden van nood wenst 
veilig te stellen. Dat zijn de levensstandaard van 
minst draagkrachtigen en ouderen die ten volle op de 
AOW-uitkering zijn aangewezen, de toegang tot de 
gezondheidszorg en de huisvesting, de binnenlandse 
veiligheid (bestuur en orde). en het onderwijs alsme
de de infrastructuur. Deze harde waarheid kan nog 
anders worden uitgedrukt: alle andere overheidsta
ken en de particuliere welvaart van individuele bur
gers komen in een fase van depressie in aanmerking 
voor inkrimping. 

• 142 
De uitvoering van het PvdA-program vereist ook in 
de komende kabinetsperiode ombuigingen. De be
langrijkste reden is dat 'Wat mensen bindt' op een 
aantal terreinen het beleid wil versterken, met name 
met betrekking tot werkgelegenheid, veiligheid, zorg
verlening en buitenlands beleid. Vandaar dat een pro
gramma van 8 miljard gulden aan ombuigingen wordt 
voorgesteld ten behoeve van eveneens 8 miljard gul
den aan de genoemde prioriteiten. 

Bij de voorgenomen ombuigingen en intensiverin
gen moet worden bedacht dat deze komen bovenop 
de omvangrijke ombuigingen en intensiveringen waar
toe in de loop van de huidige kabinetsperiode reeds 
is besloten. Daarbij is soms sprake van een forse op
loop in besparingen of uitgaven in de komende jaren. 

Hoewel bij het huidige stand van de welvaart de 
grenzen van bezuinigingen op bepaalde beleidsterrei
nen zijn bereikt (onderwijs, ouderenzorg, stadsver
nieuwing en internationale hulp) is er toch nog veel 
te winnen op het gebied van doelmatigheid in de uit
voering van overheidstaken. Decentralisatie, afreke
nen op resultaat, concurrentie in de beleidsuitvoe
ring, beperking van de beleidsproduktie (bijv. door in
voering van een algemene beleidsdienst, een 'civil 
service'), moeten daarnaast worden voortgezet of in
gezet. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van fraude, 
misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Een ander terrein waar de overheid goedkoper af 
kan zijn, is het terrein van de subsidies. Vooral in die 
gevallen waarin subsidies het gedrag wensen te beïn
vloeden terwijl dat net zo goed gerealiseerd kan wor
den door voorschriften of heffing (energiesubsidies 
bijv.) of meer eigen verantwoordelijkheid van burgers 
of bedrijven mogelijk is. Bovendien komt het nog 
steeds voor dat de doorsnee belastingbetaler bij-
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draagt aan overheidsuitgaven die door mensen met 
een hoog inkomen gemakkelijk zelf betaald kunnen 
worden. Meer in het algemeen is het verstandig om 
iets in rekening te brengen voor het verlenen van 
niet verplichte overheidsdiensten zolang de toeganke
lijkheid voor de laagste inkomens blijft gewaarborgd 
(het profijtbeginsel). 

• 143 
Daarnaast blijft het zaak om telkens weer kritisch de 
zin van bepaalde overheidsuitgaven te heroverwe
gen. 
Het is onvermijdelijk dat in de sector van buitenland
uitgaven een verdere heroriëntatie tot stand komt. 
Sommige uitgaven voor defensie (voorzover het de 
klassieke taakvervulling betreft) en landbouw (EU) 
dienen plaats te maken voor uitgaven ten behoeve 
van internationale hulp en samenwerking (vredesope
raties, milieu, vluchtelingenopvang). In tegenstelling 
tot de internationale trend dient Nederland zich in te 
spannen deze doelstellingen een steviger plaats te 
geven in de officiële hulp (ODA) en het aandeel van 
Nederland hierin geleidelijk te vergroten tot een ni
veau van 1 % BNP (met inbegrip van de 'Rio'-verplich
ting). 

In samenhang met de wijze waarop het overeenge
komen VN-fonds voor milieu- en ontwikkeling zijn ta
ken zal uitvoeren, moet voor het geheel van het be
leid voor internationale hulp en samenwerking ten
minste 500 miljoen gulden extra worden gereser
veerd. 

In het programma zijn voornemens geformuleerd 
die soms (per saldo) ombuigingen tot gevolg hebben, 
zoals met betrekking tot de herziening van de kinder
bijslag; de Nabestaandenwet (ANW); betere, strenge
re en goedkopere (qua apparaatkosten) uitvoering 
van de sociale zekerheid; hogere opbrengsten uit jus
titiële boetes; introductie van een regresrecht (aan
sprakelijkheidsstelling) in de sociale zekerheid en 
volksgezondheid en mede-financiering van werkge
vers en werknemers aan de arbeidsbemiddeling. De 
financiële consequenties zijn opgenomen in een apar
te tabel. 

• 144 
De besparing van dit programma bedraagt 8 miljard 
gulden (zie de tabellen). waarvan naar raming 6 mil
jard gulden op de rijksbegroting neerslaat en 2 mil
jard gulden in de sociale fondsen. Dit laatste bedrag 
leidt in de vorm van lagere sociale premies rechts
treeks tot lastenverlichting en wig-verkleining en 
draagt langs die weg bij tot de beoogde loonmatiging 
ten behoeve van de werkgelegenheid. 

De besparing op de rijksbegroting van 6 miljard 
gulden wil de PvdA - afgezien van de hierboven ge
motiveerde extra ruimte van 500 miljoen gulden voor 
het buitenlands beleid - volledig inzetten voor werkge
legenheid, waarvan 4 miljard in de vorm van belas
tingverlaging en 2 miljard in de vorm van extra uitga
ven. 
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• 145 
De werkloosheid concentreert zich in belangrijke 
mate bij mensen met weinig of geen opleiding. Zij 
zijn vooral gediend met het ontstaan van nieuwe, re
guliere banen waaraan geen overdreven eisen wor
den gesteld, maar waarin toch maatschappelijk nutti
ge activiteiten worden verricht. In dit programma 
wordt bepleit om (bijv. door taakafsplitsing) veel 
meer functies te scheppen voor laag geschoolden op 
het niveau van het minimumloon of vlak daarboven. 
De gedachten gaan daarbij onder andere uit naar 
functies die leiden tot meer toezicht en veiligheid op 
straat. Dit kan bereikt worden door meer controleurs, 
conducteurs en toezichthouders, maar ook door ver
lichting van de werkdruk bij de politie tot stand te 
brengen, waardoor het huidige politiepersoneel meer 
aan eigenlijke taken toekomt. 

In de sfeer van de gezondheidszorg, de ouderen
zorg (zowel thuis als in tehuizen en inrichtingen) en 
de maatschappelijke dienstverlening is eveneens gro
te behoefte aan verlichting van werkdruk om te ko
men tot een betere kwaliteit van de zorg. De PvdA 
vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet ge
ven bij het op gang brengen van dit proces. Daarom 
is ons voorstel om de komende vier jaar in totaal 1 
miljard gulden beschikbaar te stellen ten behoeve 
van minstens 25.000 nieuwe arbeidsplaatsen in deze 
sfeer. Dit budget wordt uitsluitend verstrekt op voor
waarde dat het geld wordt besteed aan (nieuwe) 
functies in de laagste loonschalen. 

• 146 
Het CPB voorziet voor de komende periode een jaar-
lijkse inflatie van drie procent. Een belangrijk deel 
hiervan is een gevolg van de veronderstelde huurstij
ging van gemiddeld 5.5 % per jaar in de periode 
1995-1998. Een matiging van deze gemiddelde huur
stijging kan de komende jaren bijdragen tot het beper
ken van de inflatie, en daarmee aan een matiging van 
de loonontwikkeling. De PvdA acht dat wenselijk en 
verantwoord. De hoge rentestand noopte in 1991 tot 
het verhogen van de jaarlijkse huurstijging. Inmiddels 
is het renteniveau echter aanmerkelijk gedaald, zodat 
een geleidelijke verlaging van de huurtrend naar een 
niveau dat hooguit 1 % boven de inflatie ligt meer 
voor de hand ligt. De financiële gevolgen van deze ge
matigde huurontwikkeling zijn moeilijk in beeld te 
brengen . Tegenover het nadeel van hogere object
subsidies in de woningbouw staan bijv. de voordelen 
van minder inflatie, minder inkomensstijging (ook 
voor de overheid zelf) en minder huursubsidie. 

De PvdA reserveert per saldo een bedrag van 300 
miljoen gulden om de bepleite gematigde huurontwik
keling te financieren. 

Voor werkgelegenheidsbeleid in relatie tot het on
derwijs (versterking leerlingwezen, beroepsonder
wijs, onderzoek en ontwikkeling) is 200 miljoen gul
den extra gereserveerd. 

• 147 
Naast de lastenverlichting van 2 miljard gulden in de 
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vorm van lagere sociale premies, trekt de PvdA een 
bedrag van 4 miljard gulden uit voor belastingverla
ging. Deze lastenverlichting wordt zodanig vormgege
ven dat de werkgelegenheid er maximaal mee wordt 
gediend. De gedachten gaan vooral uit naar een verla
ging van het laagste tarief in de loon- en inkomsten
belasting. Alle belastingplichtigen hebben daar voor
deel van. 
Deze verlaging van het laagste tarief vindt plaats in 
het kader van een herziening van de structuur van 
het fiscale stelsel, die gericht is op verlaging van de 
tarieven loon- en inkomstenbelasting over de hele li
nie en een effectieve verlaging van de belasting/pre
miedruk voor de lage en middeninkomens. Bij voor
rang wordt in dit kader gestreefd naar een verlaging 
van het laagste tarief tot maximaal 35% in de komen
de kabinetsperiode. 

Deze herziening van het stelsel dient volgens de 
PvdA onder meer te bestaan uit een verschuiving 
van de belasting op arbeid naar belasting op milieu
vervuiling (ecotax). wijziging van premiegrondslagen 
(zoals de fiscalisering van de AWBZ). een geleidelijke 
afschaffing van de volksverzekering ANW en de om
zetting van de belastingvrije som in een heffingskor
ting. 

De opbrengsten van een herziening worden recht
streeks aangewend voor de tariefsverlaging. Ter ver
sterking van het werkgelegenheidsbeleid wordt in dit 
programma een overheveling van dienstverlening van 
het hoge naar het lage BTW-tarief bepleit. Indien het 
Nederlandse initiatief op EU-niveau succes heeft, kan 
deze overheveling betrokken worden bij de herzie
ning van het fiscale stelsel. 

• 148 
In de afgelopen jaren zijn grote vermogenswinsten 
gerealiseerd. De PvdA bepleit om in Nederland, net 
als in vele andere landen, belasting over vermogens
winsten te heffen. De opbrengst daarvan kan wor
den gebruikt om de belasting op bedrijfsgebonden 
vermogen te verlichten. 
De hoge prioriteit voor werkgelegenheid en economi
sche structuurversterking komt onder het huidige ka
binet al tot uitdrukking in de beslissing om het voor
gestelde Aardgasbatenfonds voor minimaal 8 miljard 
gulden van middelen te voorzien. 

De PvdA vindt dat daarmee naast strategische in
vesteringen in infrastructuur (rail, weg, kennis, tech
nologie) ook stedelijke vernieuwing, bodemsanering 
en natuurbehoud moeten kunnen worden gefinan
cierd. Deze publieke investeringen kunnen op hun 
beurt aanzienlijke bijdragen uit particuliere bron en 
medefinanciering door gemeenten met zich brengen. 
De PvdA wil het mogelijk maken dat meer inkomsten
bronnen aan het fonds worden toegevoegd. In het bij
zonder opbrengsten uit verkoop van staatsdeelnemin
gen en bijdragen vanuit de Europese Structuurfond
sen kunnen hiertoe behoren. Alles bijeen, kan een in
vesteringsimpuls tot stand komen die aanzienlijk bo
ven het genoemde bedrag van 8 miljard gulden 
komt. Met dit verbrede Fonds Economische Struc-
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tuurversterking wordt de weg geopend naar het 
structurele begrotingsbeleid: niet meer lenen voor 
consumptieve uitgaven, maar alleen voor strategi
sche investeringen ter versterking van het produktief 
vermogen en de duurzame economische ontwikke
ling van Nederland. 

6.2 Het inkomensbeleid 

• 149 
Het behoedzaam scenario waarin de economie ge
middeld met 1.75 % per jaar groeit, biedt geen uit
zicht op koopkrachtverbetering voor de gemiddelde 
burger. Dat komt vooral omdat deze groei over een 
toenemend aantal inkomens moet worden verdeeld. 
Juist waar de marges zo smal zijn, hecht de PvdA 
eraan dat er sprake blijft van een evenwichtige inko
mensverdeling. De voorstellen in dit programma lei
den geïsoleerd bezien soms tot hogere lasten, soms 
tot lagere en soms tot verschuiving van lasten. Door 
een goede samenhang in de voorstellen aan te bren
gen wordt voorkomen dat een opeenstapeling van 
maatregelen tot eenzijdige lastenverzwaring leidt. De 
beste manier om dat te bereiken is het vasthouden 
aan de doelstelling uit dit programma om zo snel mo
gelijk weer een jaarlijkse groei van de werkgelegen
heid met 100.000 banen tot stand te brengen. 

Als we daarin niet slagen, doemen twee onaantrek
kelijke mogelijkheden op. De eerste dreiging is een 
opwaartse druk op premies en belastingen vanwege 
de toenemende kosten van uitkeringen. De tweede 
voor de PvdA evenmin acceptabele mogelijkheid is 
dat zij die buiten hun schuld geen zelfstandig inko
men kunnen verwerven, zoals bejaarden, genoegen 
moeten nemen met een voortdurend lager inkomen. 

Het is daarom zaak de Wet Koppeling met Afwij
kingsgronden (WKA) naar letter en geest te blijven 
uitvoeren als bijdrage tot evenwichtige inkomensver
houdingen. Dat betekent bruto-inkomensverbetering 
als dat volgens de wet mogelijk is (zoals in 1990 en 
1991). dan wel netto-aanpassingen indien volgens de 
WKA de economische situatie tot afwijking van de re
gel dwingt (zoals in 1992 en 1993). De mate waarin 
de doelstelling van dit programma op het vlak van de 
werkgelegenheid slaagt, zal daarom maatgevend zijn 
voor de vraag of de komende jaren de regel of de uit
zondering (de afwijking) van kracht is. 

De PvdA realiseert zich dat de overheid slechts 
een beperkte greep heeft op de feitelijke inkomens
ontwikkeling. Als we naar de inkomensverdeling over 
huishoudens kijken, dan wordt de feitelijke welvaart 
meer bepaald door omstandigheden als het vinden 
van werk, het bestaan van huisgenoten, het maken 
van promotie, het krijgen van kinderen enz. Deze we
tenschap heeft voor de PvdA twee consequenties: in 
de eerste plaats moet de overheid in elk geval een re
delijk bestaansminimum waarborgen en in de twee
de plaats moet de overheid, op het beperkte terrein 
waar ze wel invloed heeft, in elk geval vasthouden 
aan de uitgangspunten van een gelijkmatige inko
mensontwikkeling. 
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Dat is de reden waarom de PvdA ieder jaar de 
door velen verfoeide koopkrachtplaatjes zo serieus 
neemt. Dat is tevens de reden waarom de PvdA 
naast een behoorlijk bestaansminimum blijft hechten 
aan belasting- en premieheffing naar draagkracht. 

AI deze voorbeelden maken overigens duidelijk dat 
het beste inkomensbeleid is om een ieder zoveel mo
gelijk toegang te verschaffen tot de belangrijkste 
bron van inkomen: betaalde arbeid. 

• 150 

Tabel 1 Ombuigingen 

Efficiëntie overheid, subsidies, decentralisatie 
en toepassing profijtbeginsel 2,6 

Defensie 0,9 

Fraudebestrijding 1,0 

Uitvoering sociale zekerheid 1,0 

Regresrecht sociale zekerheid en volksgezondheid 0,8 

Kinderbijslag 0,8 

ANW 0,3 

Boetes 0,3 

Medefinanciering bedrijfsleven 0,3 

TOTAAL 8,0 

waarvan naar raming op de rijksbegroting: 6,00 
waarvan naar raming op de sociale premies 2,00 

• 151 

Tabel2 Intensiveringen op de rijksbegroting en 
lastenverlichting 

Buitenlands beleid en ontwikkelingshulp 0,50 

Gematigde huurontwikkeling 0,30 

Werkgelegenheid (veiligheid en zorg) 1,00 

Versterking onderwijs in relatie tot arbeidsmarkt 0,20 

Verlaging laagste tarief loon- en inkomstenbelasting 4,00 

TOTAAL 6,00 
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• 1 VAST EN ZEKER 

Politiek bedrijven is vormgeven aan de samenleving . 
En daarom presenteren de politieke partijen hun ver
kiezingsprogramma . Daarin staat in hoofdlijnen hoe 
zo 'n partij die vormgeving wil invullen. Dan weet de 
kiezer waar hij aan toe is. Dan weet hij wat de ver
schillen zijn tussen de partijen. Want hoe belangrijk 
iemand ook is, het gaat natuurlijk niet in de eerste 
plaats om de lijsttrekker of andere klinkende namen. 
Het gaat om wat de partijen willen . Dat staat nu 
zwart op wit in de programma's. Politici zijn daarop 
aan te spreken . 

• 2 De kiezer 

De 'politiek' ordent de samenleving. Dat doet de re
gering als wettige overheid . Zij vaardigt de 'spelre
gels' uit die voor de samenleving gelden. Zij voert ze 
ook uit. Zowel bij de wetgeving als bij de uitvoering 
gebeurt dat in overleg met en gecontroleerd door de 
twee Kamers der Staten Generaal, de vertegenwoor
digers van het (kiezers)volk . 
Wij gaan weer een nieuwe Tweede Kamer kiezen. In
direct heeft de kiezers daarmee invloed op de samen
stelling van de regering . De Koningin wijst immers -
na overleg met de vertegenwoordigers van de politie
ke partijen in de Kamer - een (in)formateur aan . Die 
heeft de opdracht een regering te vormen die steun 
heeft in het parlement. 
Kiezen is dus een verantwoordelijk werk. Wie niet 
stemt, durft of wil geen verantwoordelijkheid nemen. 
Hij verspeelt zijn recht van spreken. 

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft 
haar visie gegrond op Gods Woord, de Bijbel. Daarin 
zijn heldere richtlijnen te vinden, die door te trekken 
zijn voor het staatkundig leven. Daarmee erkent de 
SGP God als de Schepper en Onderhouder van de 
wereld. De mens is goed geschapen, maar ging zijn 
eigen weg in de zondeval. Hij acht zich autonoom. 
De moderne mens stelt immers zichzelf regels en 
wetten . Daarmee is de spanning in de politiek gete
kend. Het gaat om de vraag.of politiek haar gezag ont
leent aan Gods Woord of aan het menselijk kennen 
en kunnen . 
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Inleiding 

• 3 Veranderende visies 

Wetten en regels komen niet zomaar tot stand . Zij 
staan in een bepaald kader. Historisch gezien werd 
dat kader in ons land bepaald door het christendom. 
Met name de staatsvisie zoals die via de door het cal
vinisme gestempelde Reformatie tot ons kwam, is in 
het verleden richtinggevend geweest. Dat is tot in de 
vorige eeuw zo geweest. Maar toen is er wel heel 
wat veranderd. 
In de grote stromingen van het politieke leven ging 
de menselijke rede overheersen, helaas mede ge
voed door de moderne theologie. Men had God niet 
meer nodig, de mens was mondig genoeg om zelf 
uit te maken wat goed en wat slecht is. Men spreekt 
in dit verband wel van de opkomst van het geloof in 
het niet bestaan van God . AI met al een gevaarlijke 
ontwikkeling: de mens die zich losmaakt van bijbelse 
geboden, losmaakt dus van normen en waarden bui
ten zichzelf . 
Wat hier in grove lijnen als de wortels van de moder
ne visie op de politiek werd geschetst. is tot vandaag 
de dag door te trekken. De geëmancipeerde mens 
waant zich mondig. Dat betekent dat hij wetten en re
gels alleen maar accepteert als die in zijn denkkaders 
passen. Het ideaal van een partij kan dan niet veel 
verder reiken dan wat geaccepteerd zal worden door 
de publieke opinie . 

Revolutie en Evangelie 

Groen van Prinsterer heeft in de vorige eeuw die om
slag in het menselijk denken revolutie genoemd . Re
volutie tegen God, omdat de mens Hem afzwoer en 
eigen wegen zocht. Daartegenover stelde hij politiek 
die gestoeld is op Gods Woord . 'Tegen de revolutie 
het Evangelie', was zijn leus. 
Dat is meer dan zich geïnspireerd voelen door dat 
Evangelie . Dat is eerst en voor alles God erkennen 
als de Schepper van hemel en aarde. Dat is inzien 
dat Hij regeert en dat het regeerambt een afgeleide 
is. De regering regeert bij de gratie Gods. Dat ont
slaat de mens echter niet van zijn verantwoordelijk
heid. Hij heeft ijkpunten die vastliggen in de Bijbel. 
Dat leidt tot een dynamische. maar ook tot een afhan
kelijke stellingname in de politiek. 

De Staatkundig Gereformeerde Partij wil in die lijn po-
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litiek bedrijven. Dat betekent dat zij het heft niet in ei
gen handen neemt, maar dat zij haar visie onder
werpt aan het gezag van Gods Woord. Niet voor 
niets schrijft de apostel Petrus 1) dat wij - en dat 
geldt alle mensen - het profetische Woord hebben 
dat zeer vast is. Veel vaster dan mensenwoorden. 
Dat Woord kent ook een belofte voor hen die Gods 
inzettingen en Zijn rechten houden: zij zullen zeker 
wonen in het land. 2) Ook in Nederland. 

• 4 Elan 

Vast en zeker. Niet dat SGP'ers het zullen maken. 
Ook zij zijn kinderen van deze wereld en van hun tijd. 
Ook zij moeten zich schikken naar de bijbelse vast
heid. Ook zij zoeken helaas andere zekerheden. We 
moeten het niet van mensen verwachten. Daarom 
geldt ook voor hen dat niet de politicus, maar zijn vi
sie - gegrond op Gods Woord - van belang is. Daarin 
ligt vastheid, dat geeft zekerheid. 
Dat betekent dat de SGP in een aantal gevallen radi
caal andere oplossingen voorstaat voor problemen 
dan andere partijen. Daar waar bij voorbeeld de mens 
- als een logisch gevolg van zijn autonome denken -
grondrechten formuleert die haaks staan op wat de 
Bijbel leert, moeten die worden afgewezen. 
Vandaar dat de SGP in het debat over de Algemene 
wet gelijke behandeling fundamenteel andere noties 
inbracht (inbrengt) dan partijen die hun mensbeeld 
los van de Bijbel formuleren . Het gaat daarbij ten 
diepste niet om het recht het begrip identiteit anders 
in te vullen. Het gaat niet om de bescherming van ei
gen onderwijs. Het gaat in dat debat om de funda
mentele vraag: willen we de samenleving inrichten 
naar het vaste Woord dat zekerheid schenkt? Dat is 
het ideaal, en de SGP zou geen echte politieke partij 
zijn als zij dat ideaal niet met kracht als een heilzame 
weg voor land en volk zou uitdragen. Politiek met vi
sie heeft elan. 

Ook als ideaal en werkelijkheid ver uiteen liggen, 
blijft de opdracht het ideaal uit te dragen in de samen
leving. Daarom richt de SGP zich principieel tot het 
hele volk. Tegelijkertijd moet, zeker in de huidige om
standigheden, opgekomen worden voor de eigen po
sitie van die organisaties die koersen op bijbels kom
pas. De SGP zal zich blijven verweren tegen maatre
gelen die de eigen identiteit van instellingen aantas
ten. 

• 5 De Nederlandse Staat 

De SGP hecht eraan de geschiedenis die ons land als 
natie doormaakte, levend te houden. God plantte ook 
in dit land Zijn kerk en schonk ons het Oranjehuis als 
regerend vorstenhuis. De overheid maakte de verkon
diging van Gods Woord mogelijk. Daarom komt de 
SGP op voor een politiek die de eigenheid van de Ne
derlandse Staat handhaaft. Als in internationale ver
banden moet worden samengewerkt, moet de natio
nale identiteit uitgangspunt zijn. 
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Een land dat 'leeft', kent zijn geschiedenis. Vaderland
se geschiedenis, waaronder kennis van de inhoud en 
betekenis van het volkslied, dient in het onderwijs 
een ruime plaats te houden of weer te krijgen. 

• 6 De overheid als schild 

De overheid dient naar bijbelse maatstaven Gods die
naresse te zijn, het volk ten goede. Dàn regeert zij 
goed, als zij dat doet vanuit de vastheid van Gods 
Woord, opdat de burgers zeker zouden wonen. 
De overheid dient het kwaad te beteugelen. Dat be
treft niet alleen het opsporen, maar ook het berech
ten van het kwaad. Vaste bijbelse normen moeten 
worden gehanteerd om willekeur te voorkomen. Het 
beleid moet gericht zijn op de primaire veiligheid van 
de burger. Dat betekent dat criminaliteit in de meest 
brede zin van het woord moet worden aangepakt. 
Dat kwaad is mede het bitter gevolg van een lang 
proces waarin normen en waarden uitgesleten raak
ten. De overheid dient daarom een klimaat te schep
pen voor vaste bijbelse normen en waarden die de 
burger zekerheid geven. 

De mens die zich zijn eigen weg baant, zoekt zich
zelf. Zo is hij echter niet geschapen. Hij staat in rela
tie tot zijn medemens en de schepping om zich heen. 
Vandaar dat de SGP zich verzet tegen de voortgaan
de individualisering. Zij stelt daar tegenover dat het 
gezin de eenheid is waar normen en waarden wor
den overgedragen. Daar wordt ook de grondslag ge
legd voor wederzijds respect en zorg . Het gezin is de 
primaire opvoedingskring. Het onderwijs dient daar 
op aan te sluiten. 

De overheid is ook het schild der zwakken. Zwakken 
dichtbij en veraf. Zij moet een vast beleid voeren dat 
sociaal zwakkeren uitzicht geeft op zekerheid. Ook 
mag de verre naaste niet vergeten worden. De SGP 
pleit voor een vaste, zekere koers op het gebied van 
de ontwikkelingssamenwerking. 

• 7 Leven en milieu 

Het leven is ons door God gegeven. Een overheid die 
zich dienaresse van die God weet, kent haar verant
woordelijkheid . Leven is niet zomaar een of ander na
tuurwetenschappelijk fenomeen. De bijbelse visie 
leidt tot een beleid dat ethisch vastligt in het gege
ven dat de mens geen heer is over het leven. Er moe
ten vaste bijbelse standpunten worden geformuleerd 
als het gaat over het begin en het einde van het le
ven. Maar ook het manipuleren met datzelfde leven 
dient door deze zekerheden te worden begrensd. 

Als het gaat over het milieu, denkt de SGP aan de 
schepping. De aarde is de mens gegeven om te bou
wen en te bewaren. De mens heeft voluit rentmees
ter te zijn, ook als dat consequenties heeft voor het 
economische beleid . Soberheid en de menselijke 
maat zijn daarbij trefwoorden. Tegelijkertijd weet de 
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christen politicus dat hij werkt in een wereld die ein
dig is . God trekt Zijn heilsplan door de historie. Dat 
ontslaat de politicus niet van zijn verantwoordelijk
heid in het hier en nu, maar het leert hem het plan
nen voor de toekomst, te stellen onder de uitspraak 
Deo volente. 

• 8 Vast en zeker 

En daarmee is het politieke ideaal van de SGP nog
maals getekend. Het gaat in wezen om een samenle
ving waarin God wordt erkend en waarin Zijn dienst 
gestalte krijgt. Dat is ten diepste niet te bereiken 
door het veranderen van structuren, het werk van po
litici . Dat gebeurt alleen als wij terugkeren tot God in 
een weg van schuldbelijdenis en blijven vasthouden 
aan het profetisch Woord dat zeer vast is en ons dan 
zekerheid belooft. 
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• 9 
1. Het handhaven van recht en orde is de belangrijk
ste taak van de overheid. Om dat te kunnen doen 
moet de overheid gezag hebben en gezag uitoefe
nen . Dat gezag ontleent zij niet aan het volk, maar 
aan God. Niet de wil van de meerderheid van het 
volk, maar alleen Gods geboden geven vastheid aan 
het beleid . Omdat dat besef steeds meer gaat ontbre
ken, komt er van het handhaven van recht en orde 
veel te weinig terecht. Daardoor voelen veel mensen 
zich bedreigd en onzeker. 

• 10 

2. De erkenning dat de overheid Gods dienares is, 
verplicht de regering zich in haar beleid te richten 
naar Zijn geboden. Dat kan heel direct en zichtbaar 
door onder meer 
- in de preambule van de Grondwet God te erken

nen als de oorsprong van alle gezag; 
- nationale bid- en dankdagen uit te schrijven; 
- het randschrift op de nationale munt te handha-

ven; 
- de kennis van het Wilhelmus te bevorderen; 
- het ambtsgebed weer in te voeren . 

• 11 Zondag 

3. De zondag is de Dag des Heeren. Daarom dient de 
rustdag geëerbiedigd te worden . Dat geldt voor iede
reen, niet in het minst voor diegenen die geacht wor
den het goede voorbeeld te geven, zoals de dienaren 
van de Kroon . 

4. Zondagsarbeid dient tot het strikt noodzakelijke be
perkt te blijven . 

5. De gedachte van de autoloze zondag dient zeer se
rieus te worden bestudeerd. 

6. Lokale of regionale overheden dienen de ruimte te 
krijgen om in wet- en regelgeving werkelijk ernst te 
maken met de heiliging van Gods dag. 

• 12 Misbruik van Gods Naam 

7. Steeds vaker wordt de naam van God misbruikt. 
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Gods dienares 

Voorzover dat in het openbare leven plaatsvindt, is 
de regering verplicht dat te bestrijden. Dat kan zij 
doen door 
- artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, waarin 

smalende godslastering strafbaar wordt gesteld, 
te doen handhaven; 
het misbruik van Gods Naam in de media strafbaar 
te stellen; 
gemeenten die ernst maken met de bescherming 
van Gods Naam (vloekverboden) daarvoor de ruim
te te laten; 
erop toe te zien dat er in onder haar verantwoorde
lijkheid uitgegeven lectuur en informatie geen 
godslasterlijke of spottende tekeningen en teksten 
voorkomen; 
reclame-uitingen waarin de spot wordt gedreven 
met God of met bijbelse voorstellingen te verbie
den. 

• 13 Huwelijk 

8. Het huwelijk als levenslange verbintenis in liefde 
en trouw tussen een man en een vrouw is een heilza
me inzetting van God. Het wettig gesloten huwelijk 
en het daarop gebaseerde gezien is dan ook een van 
de pijlers van de samenleving. Naar de mening van 
de SGP kan de ontwrichting die overal in de samenle
ving te zien is, niet los worden gezien van de ont
wrichting van het huwelijk. De overheid dient het hu
welijk als enige leefvorm voluit te erkennen in de 
wetgeving. Regelgeving mag niet tot gevolg hebben 
dat gehuwden worden benadeeld ten opzichte van 
mensen die samenwonen zonder gehuwd te zijn . 

9. Voorstellen tot een verdere vereenvoudiging van 
de echtscheidingsprocedure moeten worden afgewe
zen . 

10. Officiële registratie van alternatieve samenle
vingsvormen doet het unieke en bijzondere karakter 
van het huwelijk geweld aan. De overheid mag daar 
niet aan meewerken . Dat geldt in het bijzonder voor 
registratie van leefvormen van mensen die niet wil
len of kunnen huwen (bijvoorbeeld homoseksuelen) 
waaraan grotendeels dezelfde rechtsgevolgen wor
den verbonden als aan het wettige huwelijk. Ook vrij
willige registratie van leefvormen via de burgerlijke 
stand ondermijnt het unieke karakter van het huwe-
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lijk . Het is bovendien geen deugdelijk middel in de 
strijd tegen misbruik in de sociale zekerheid . 

11. Misbruik en oneigenlijk gebruik van f iscale en so
ciale regelingen als gevolg van de keuze voor een be
paalde leefvorm moet worden voorkomen via harmo
nisatie van de regelgeving en strikte handhaving daar
van, onder meer door gerichte controles (ook 'huisbe
zoek') en uitwisseling van gegevens tussen uitke
ringsinstanties en dergelijke. Individualisering van de 
betreffende regel ingen heeft ongewenste effecten 
en biedt geen volledige oplossing voor het probleem 
van misbruik. 

• 14 Zeden 

12. Prostitutie gaat lijnrecht in tegen Gods bedoelin
gen met de mens. Vooral vrouwen worden daarvan 
het slachtoffer. Daarom dient de overheid ook hier, 
binnen de grenzen van haar publieke taak, op te tre
den. Niet om te reguleren, maar om de prostitutie 
metterdaad te bestrijden. 

13. Vrouwenhandel, schijnhuwelijken en soortgelijke 
praktijken kunnen niet worden getolereerd. Daarom 
moet de wetgeving op dit gebied aangescherpt en 
nageleefd worden . 

14. Pornografie is in strijd met Gods geboden en ver
laagt de mens tot lustobject. Daarom dient de over
heid pornografie te bestrijden. Daarbij dient extra aan
dacht uit te gaan naar het opsporen en berechten 
van hen die zich schuldig maken aan het maken en 
verspreiden van kinderpornografie . 

15. Er dient een wettelijke regeling te komen met be
trekking tot normen waaraan reclame-uitingen die
nen te voldoen. 

16. De Rijksoverheid dient naaktrecreatie te verbie
den . Zolang de overheid deze roeping verzaakt, die
nen in elk geval de gemeenten die naaktrecreatie op 
hun grondgebied geheel wensen te verbieden, daar
toe de mogelijkheid te hebben. 

• 15 Wetgeving gelijke behandeling 

17. De Algemene wet gelijke behandeling is uit princi
pieel en staatsrechtel ijk oogpunt onaanvaardbaar. 
Deze wet moet daarom ingetrokken worden. 

OPENBAAR BESTUUR 

• 16 Monarchie 

18. Nederland is een constitutionele monarchie on
der het Huis van Oranje-Nassau . Dat is een groot 
voorrecht. De SGP staat afwijzend tegenover staats
rechtelijke vernieuwingen die in hun uitwerking bete
kenen dat de (Grondwettelijke) bevoegdheden van 
de koningin worden ingeperkt. 
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Staatsrechtelijke vernieuwingen 

19. Te veel en te vaak maken ministers zich afhanke
lijk van de regeringsfracties . Dat is in strijd met de 
dualistische geest van ons staatsbestel. Daarom moe
ten regeerakkoorden drastisch worden bekort, al was 
het slechts om de dienaren van de Kroon de ruimte 
te geven hun eigen bevoegd- en verantwoordelijkhe
den in te vullen . Zo zal ook meer recht worden ge
daan aan wat heet het 'gemeen overleg' tussen rege
ring en Kamer. 

20. De Eerste Kamer vervult een belangrijke rol als 
rem op de waan van de dag. Voorstellen om de Eer
ste Kamer af te schaffen of haar bevoegdheden in te 
perken, worden door de SGP afgewezen. 

21. De invoering van een beslissend, wetgevend of 
correctief referendum betekent een inbreuk op het in 
Nederland algemeen geaccepteerde stelsel dat de be
sluitvorming geschiedt op basis van vertegenwoordi
ging. Het pleidooi voor een referendum kan boven
dien niet los worden gezien van de gedachte van de 
volkssoevereiniteit. Daarom wijst de SGP referenda 
als deze af. 

22. Burgemeesters en personen in vergelijkbare func
ties dienen een onafhankelijke positie in te nemen. 
Gelet hierop en op hun verantwoordelijkheid namens 
de Kroon dienen zij daadwerkelijk benoemd te bl ijven 
worden door de Kroon . 

23. De overheid moet zich weer gaan beperken tot 
het uitvoeren van haar kerntaken . Langs de weg van 
de geleidelijkheid moet er daarom naar gestreefd 
worden die zaken die niet tot de wezenlijke taken 
van de overheid behoren, af te stoten. In dat verband 
dient niet alleen gedacht te worden aan overdracht 
van taken aan individuele personen en bedrijven, 
maar evenzeer aan kerken, scholen en maatschappe
lijke organisaties . 

• 17 Binnenlands bestuur 

24. Uitgangspunt van de bestuurlijke opbouw van 
ons land is het principe van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat . Bestuurlijke taken dienen te worden 
uitgeoefend op een niveau dat zo dicht mogelijk bij 
de burgers ligt. Pas als blijkt dat een 'lagere' over
heid haar taak niet naar behoren kan vervullen en ook 
via samenwerking geen oplossing kan worden gebo
den, moeten die taken worden overgeheveld naar 
een 'hogere overheid' . 

25. De SGP wijst een landelijk perspectief van de vor
ming van regionale besturen, die in de plaats moeten 
komen van de huidige provincies, af . De provincies 
moeten hun functie als middenlaag behouden . Op ba
sis van de regionale ontwikkelingen zal een functio
neel grensbeloop C.q. schaalgrootte moeten worden 
nagestreefd. Indien de grootstedelijke bestuurlijke 
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problematiek (Randstad) noodzaakt tot speciale oplos
singen, is een bijzondere (wettelijke) voorziening 
noodzakelijk. 

26. Knelpunten in verband met de inter- en bovenge
meentelijke afstemming moeten worden opgelost 
vanuit het principe van 'verlengd lokaal bestuur' . 
Vormgeving van een lokaal/regionale bestuurslaag op 
basis van de aangescherpte Wet gemeenschappelij
ke regelingen is mogelijk. Zo'n bestuurslaag is vol
doende flexibel om zowel de lokale als de bovenloka
le belangen te behartigen. Hierdoor vermindert ook 
de noodzaak van schaalvergroting c.q. herindeling 
van gemeenten. Bij de inrichting van de lokaal/regio
nale bestuurslaag moet recht worden gedaan aan de 
positie van kleine gemeenten. 

• 18 Financiën 

27. Gemeenten, regio's en provincies moeten over 
voldoende financiële middelen kunnen beschikken 
om hun taken naar behoren uit te voeren . Dat houdt 
in dat als er taken van het rijk worden overgedragen 
aan de mede-overheden, dat gepaard gaat met over
dracht van de daarbij behorende gelden. Uitbreiding 
van het gemeentelijk en provinciaal belastinggebied 
is mogelijk, mits dit niet leidt tot verzwaring van de 
totale belastingdruk. 

• 19 Politie 

28 . De politie is nodig om orde en rust te handhaven . 
Helaas blijkt dat in de praktijk niet mogelijk omdat het 
ontbreekt aan zowel mensen als middelen . Het is 
dan ook geen wonder dat steeds meer mensen zich 
bedreigd en onveilig voelen . Daarom zal juist voor de 
politie meer geld moeten worden uitgetrokken . Dat 
is prioriteit nummer één. 

29. Er is iets mis met de organisatie van de politie als 
er meer agenten achter hun bureau zitten dan er op 
straat lopen. Het is daarom zaak de korpsen zodanig 
te organiseren dat aan deze onwenselijke situatie 
een eind komt. 

30. Er zullen instrumenten moeten worden ontwik
keld om het resultaat te meten van de politie-inzet. 

31 . De verschillende onderdelen van regiokorpsen 
moeten kunnen voorzien in de zorgbehoefte in de ei
gen plaats of in het eigen district . Om te voorkomen 
dat versterking van de politiezorg in de steden ten 
koste gaat van de zorg op het platteland dient per ge
meente een minimum-sterkte te worden vastgesteld . 

32. Knelpunten in de politiesterkte als gevolg van het 
Project Kwantificering Politiewerk (PKPL bijvoorbeeld 
in regio's waar tijdelijk veel recreanten verblijven (zo
als Zeeland en de VeluweLmoeten worden opgelost 
met extra mankracht. 
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33. Een gemeenteraad moet reële invloed uit kunnen 
oefenen op het regionale beleidsplan van de politie . 
Een burgemeester dient over wezenlijke beheersbe
voegdheden te beschikken om zijn gezag over de po
litie waar te kunnen maken . Hij moet van zijn beleid 
verantwoording afleggen in de gemeenteraad. 

JUSTITIE 

• 20 

34. Het justitiële apparaat kan haar taken niet meer 
aan . Voor verdachten is vaak geen celruimte beschik
baar of ze moeten vrijgelaten worden vanwege vorm
fouten die zijn gemaakt omdat de rechterlijke macht 
overwerkt is. Voor de broodnodige geloofwaardig
heid van de overheid en het rechts- en normbesef 
van de bevolking is dat funest . Alles zal dan ook op al
les moeten worden gezet om een keer ten goede te 
bewerkstelligen . 

• 21 Criminaliteit 

35. In de éérste plaats moet de overheid aangespro
ken worden op het falende beleid tot nog toe . 06k 
van de burgers mag een inzet verwacht worden . Hier 
ligt o.a. een belangrijke taak voor ouders en opvoe
ders. Zij dienen de aan hun zorgen toevertrouwde kin
deren essentiële waarden en normen bij te brengen 
en voor te leven . 

36. Van buurtpreventieprojecten blijkt een goede wer
king uit te gaan. De regering dient deze vorm van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid dan ook te sti
muleren . 

37. De bestrijding van alle vormen van criminaliteit 
dient te worden opgevoerd. Daarbij zal voorrang moe
ten worden gegeven aan het aanpakken van : 
- de kleine criminaliteit, met name diefstal, inbraken 

en vandalisme; 
- de zware, professionele misdaad; 
- de handel in verdovende middelen, ook de soft 

drugs. 

• 22 Strafrecht 

38. In de Grondwet behoort weer, zij het onder duide
lijk omschreven voorwaarden, de mogelijkheid te wor
den opgenomen dat bij ernstige levensdelicten de 
doodstraf wordt toegepast . 

39. Het strafrecht moet efficiënter worden toege
past. Er kan nog veel worden gedaan, zoals: 
- meer uitgebreide toepassing van de lik-op-stuk be

nadering; 
- het bekorten en versoberen van de voorschriften 

van het procesrecht; 
- rechters-commissarissen te laten bijstaan door des

kundigen op het gebied van fraudebestrijding en 
milieudelicten; 
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- (meer) mogelijkheden te scheppen om eenvoudige 
zaken via een mondelinge uitspraak sneller af te 
doen. 

• 23 Gevangeniswezen 

40. In verband de snelle stijging van de zware crimi
naliteit dienen er meer Extra Beveiligde Inrichtingen 
(EBI 's) te worden gebouwd. 

41 . Omdat het onaanvaardbaar is dat wegens het cel
lentekort verdachten op vrije voeten komen, moet 
het mogelijk zijn (tijdelijk) meerdere verdachten in 
één cel te plaatsen. De rechter dient ook meer be
voegdheden te krijgen om te bepalen waar veroor
deelden hun gevangenisstraf dienen uit te zitten . 

42 . In bepaalde gevallen mag van gedetineerden een 
financiële bijdrage voor de kosten van hun verblijf 
worden geëist . 

43 . Overdreven privacy-regels ten behoeve van gede
tineerden dienen afgeschaft te worden . 

44. TBS-verpleegden zullen voortaan alleen met toe
stemming van de rechter op verlof mogen gaan. Ook 
de beëindiging van TBS-verpleging dient afhankelijk 
te worden gemaakt van goedkeuring van de rechter. 

45. Het mag niet meer zo zijn dat verdachten auto
matisch vrij komen als er vormfouten zijn gemaakt. 
De wetgeving moet op dit punt aangescherpt wor
den. 

46. De overheid dient te waarborgen, dat er in het ge
vangeniswezen geestelijke verzorging wordt gebo
den die is gebaseerd op de bijbel. 

Alternatieve straffen 

47 . Alternatieve sancties mogen niet het karakter van 
straf verliezen . In geen geval mag een alternatieve 
straf worden opgelegd omdat er te weinig cellen zijn . 

48. Met name voor problematisch verslaafde crimine
len zouden speciale afkickcentra met werktherapie 
moeten worden ingericht met als doel herintreding in 
de maatschappij. 

• 24 Euthanasie (zie ook Volksgezondheid) 

49. De mens is een schepsel van God, en mag zijn le
ven dus niet in eigen hand nemen . Die norm dient 
helder en duidelijk in de Nederlandse wetgeving te 
zijn verankerd . Euthanasie dient dan ook strafbaar te 
zijn . Dat geldt zowel voor het doden op verzoek als 
voor opzettelijke levensbeëindiging zonder dat daar 
een verzoek van betrokkene aan ten grondslag ligt . 

50. De onder het derde kabinet-Lubbers totstandge
komen regelgeving inzake de euthanasie dient op 
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principiële en juridische gronden te worden ingetrok
ken . Zolang dit niet het geval is, dient de meldings
procedure zorgvuldig te worden gehanteerd, dient 
elk gemeld geval strafrechtelijk te worden getoetst 
en mag op geen enkele wijze uitbreiding aan de wer
kingssfeer worden gegeven in de richting van de zo
genaamde 'wilsonbekwamen' (comateuze patiënten, 
zwaar dementen, ernstig gehandicapten en pasgebo
renen). 

• 25 Minderheden 

51. Alle mensen zijn schepsel van God, en dus gelijk
waardig . Daarom zijn racisme en vreemdelingenhaat 
uit den boze, want in strijd met Gods Woord . Uitin
gen daarvan, in welke vorm dan ook, dienen overtui
gend en met kracht bestreden te worden . 

52 . Waar minderheidsgroepen ruimte wordt gelaten 
voor het bewaren van de eigen culturele identiteit, 
mag dit niet ten koste gaan van het door de historie 
gestempelde karakter van de Nederlandse natie. De 
regering mag financieel noch anderszins bijdragen 
aan de verbreiding van anti-christelijke opvattingen. 
Subsidiëring van moskeeën moet worden afgewe
zen. 

53. Het grote en snel toenemende aantal allochtonen 
in ons land zorgt voor steeds meer problemen. Inte
gratie van deze grote groepen niet-Nederlanders en 
oud-Rijksgenoten is broodnodig, al was het slechts 
om te voorkomen dat er, net als in andere landen, et
nische en sociale spanningen ontstaan . 

54. Achterstanden van allochtonen op de arbeids
markt kunnen alleen weggewerkt worden, als betrok
kenen ook daadwerkelijk kunnen concurreren met an
deren. Een succesvolle integratie van allochtonen be
gint dan ook in het onderwijs. Zij die zich permanent 
in Nederland mogen vestigen om er te wonen en te 
werken, moeten verplicht worden om Nederlands te 
leren. Ook dienen zij zich anderszins op de Nederland
se samenleving te oriënteren. Van overheidswege 
dient er zorg voor te worden gedragen dat het onder
wijsaanbod op dit punt voldoende is. 

55. Een voorkeursbeleid voor allochtonen mag niet 
zover gaan dat functies of opleidingen voor autochto
nen volledig 'op slot gaan' . 

• 26 

56. Nederland is geen immigratieland. De toelatings
eisen moeten daarom strenger worden . Bij gezinsher
eniging mag het alleen nog maar gaan om familiele
den in de eerste graad en om de wettige echtge
noot. 

57. Alleen voor hen die aantoonbaar gevaar lopen 
voor lijf of leden dienen de grenzen wijd open te 
staan. De Nederlandse inspanning ten behoeve van 
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deze groep vluchtelingen dient allereerst gericht te 
zijn op opvang zo dicht mogelijk bij de eigen omge
ving. Als blijkt dat dat niet lukt, is opvang (op tijdelijke 
basis) in ons land de aangewezen weg. Dat is een 
eis van christelijke barmhartigheid en past in de Ne
derlandse nationale traditie. 

58. Gemeenten die vanwege de problematiek van de 
ruimtelijke ordening beperkt zijn in hun mogelijkhe
den om woningen te laten bouwen, dienen, zo nodig, 
extra woningbouwcontingenten toegewezen te krij
gen, zowel voor de autochtone bevolking als voor de 
allochtonen. 

59. Asielprocedures moeten nog sneller dan nu afge
wikkeld worden. Uiteraard mag dat niet ten koste 
gaan van de noodzakelijke zorgvuldigheid. 

60. De opsporing van illegalen dient krachtiger ter 
hand te worden genomen. Eenmaal opgespoord, die
nen zij zo snel en effectief mogelijk naar het land van 
oorspronkelijke herkomst teruggebracht te worden. 

• 27 

61. Ten opzichte van Zuidmolukkers en Papoea's 
heeft Nederland een ereschuld. Dat schept (extra) 
verplichtingen tegenover de leden van deze minder
heidsgroeperingen. 

• 28 Antillen en Aruba 

62. Nederland moet zich ervoor inspannen dat de ei
landen van de Antillen en Aruba elkaar niet in de 
steek laten, waardoor heilloze versplintering zou op
treden. Nederland dient de eilanden op voet van ge
lijkheid te behandelen. 

63. De handhaving van de rechtsstaat en een deugde
lijk openbaar bestuur dienen in alle delen van het Ko
ninkrijk te zijn gegarandeerd. In de huidige omstandig
heden betekent dit dat op Aruba en op de Nederland
se Antillen de bestrijding van de criminaliteit, het te
rugdringen van de drugshandel en de gokindustrie en 
de verbetering van de kwaliteit van het openbaar be
stuur prioriteit moeten hebben. 
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• 29 

64. Ieder mens is schepsel van God. Daarom heeft ie
der mens een eigen verantwoordelijkheid: ten opzich
te van God, ten opzichte van de naaste en ten opzich
te van zichzelf. Alleen als mensen die verantwoorde
lijkheden ten volle beseffen, kunnen zij hun taak echt 
vervullen. Ook voor de overheid ligt hier een taak, na
melijk om ervoor te zorgen dat mensen hun verant
woordelijkheden waar kunnen maken. 

• 30 

65. Het volgen van onderwijs stelt mensen in staat 
hun door God gegeven talenten te ontwikkelen en 
dienstbaar te maken aan de samenleving. In het ver
lengde van de opvoeding in het gezin en de kerk, 
dient ook de (openbare) school op te voeden in de 
vreze des Heeren. Wezenlijk onderdeel daarvan is 
het overdragen van bijbelse normen en waarden. 
Kernelementen van het onderwijs zijn persoonlijke 
ontplooiing, maatschappelijke vorming en beroeps
voorbereiding. 

66. Het is de taak van de overheid om het geven van 
onderwijs financieel en anderszins mogelijk te ma
ken. Waar nodig moet de overheid zelf zorgen voor 
(openbare) scholen, overeenkomstig de in de Grond
wet uitgedrukte zorg voor het onderwijs. Ook dient 
de overheid er zorg voor te dragen dat scholen in 
staat zijn de leerlingen onderwijs te geven bij het 
licht van Gods Woord. Het bijzonder onderwijs dient 
vrij te zijn in haar personeelsbeleid, dit met het oog 
op grondslag en doel. 

• 31 Autonomie 

67. In principe moet de overheid terughoudend zijn 
met betrekking tot de inhoud van het onderwijs. 
Scholen hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor 
het geven van onderwijs en de kwaliteit daarvan. Aan 
die verantwoordelijkheid dient recht gedaan te wor
den, zowel in het openbaar als in het bijzonder onder
wijs. Daarom dient de overheid de autonomie van de 
scholen te respecteren. Als er taken en bevoegdhe
den moeten worden overgedragen, kan dat het best 
aan de scholen zelf. 
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Onderwijs 

68. De bestuursvorm van de openbare school kan 
meer worden verzelfstandigd. De bepaling dat open
baar onderwijs 'van overheidswege' wordt gegeven, 
behoeft namelijk niet zo strikt te worden uitgelegd, 
dat de gemeenteraad zelf het bestuur van de school 
vormt. Mogelijkheden zijn een door de gemeente
raad ingestelde bestuurscommissie of een gemeente
lijke stichting. 

69. De keuze voor een 'autonome school' betekent 
ook, dat alle vormen van ondersteuning van het on
derwijs (o.a. nascholing, onderwijsbegeleiding en stu
die- en beroepskeuzeadvisering) bekostigd moeten 
worden via de scholen. 

• 32 Schaalvergroting 

70. Schaalvergroting is geen doel op zichzelf. Uit
gangspunt moet zijn een verantwoorde spreiding en 
bereikbaarheid van scholen, ook naar richting. Bij ba
sisscholen is het redelijk dat de stichtings- en instand
houdingsnormen worden gerelateerd aan de leerling
dichtheid. Voor zowel de instandhouding van de laat
ste als de stichting van de eerste school van een be
paalde richting dienen echter gedifferentieerde nor
men te gelden. 

71. Schaalvergroting mag niet leiden tot een vermin
dering van de betrokkenheid van het bestuur C.q. de 
ouders bij de school. 

Bekostiging 

72. De school moet over voldoende middelen be
schikken om haar verantwoordelijkheid waar te kun
nen maken. Als een school op basis van de wettelij
ke normen bestaansrecht heeft, dan moet die school 
ook feitelijk kunnen bestaan. Een louter lineaire be
kostiging voldoet hier niet aan. 

73. De overheid mag de bekostiging nimmer misbrui
ken als instrument om scholen meer te sturen dan 
overeenkomstig de eigen verantwoordelijkheid van 
de overheid passend is. 

74. In het basisonderwijs is de lump-sumfinanciering 
vooreerst niet gewenst, met name gezien de schaal 
van deze scholen. Of ertoe moet worden overgegaan 
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de lump-sumbekostiging ook in het voortgezet onder
wijs in te voeren, is afhankelijk van de opgedane erva
ringen in onder meer het MBO. 

75. Bij eventuele invoering van het lump-sumsys
teem moet grote zorgvuldigheid worden betracht . 
Met name moet worden voldaan aan de randvoor
waarden dat het bekostigingsstelsel rekening houdt 
met het bestaansrecht van kleinere scholen en met 
de leeftijdsopbouw van het personeel. 

• 33 Onderwijs in het algemeen 

76. Mede met het oog op het Europese eenheidsstre
ven, moet in het onderwijs meer aandacht worden 
besteed aan die zaken die de geheel eigen en unieke 
plaats van Nederland in Europa en de wereld onder
strepen . Het vak vaderlandse geschiedenis is daarom 
onmisbaar in het onderwijs. 

77. De Nederlandse cultuur en samenleving is in be
langrijke mate gestempeld door het (protestantse) 
christendom. Als zodanig mag deze cultuur dan ook 
niet met andere op één lijn worden gesteld . 

78. De regionalisering in het onderwijs mag niet be
lemmerend werken voor het functioneren van landelij
ke diensten naar richting . 

79. Het onderwijs staat of valt met de man of vrouw 
voor de klas. Er moet daarom ruim worden geïnves
teerd in de kwaliteit en de salarispositie van de leer
krachten . 

80. Voor de schoolleiders zijn speciale opleidingen 
aan te bevelen, maar aanvullend op (de opleiding tot) 
de primaire onderwijstaak. Ook voor de schoolbestu
ren zijn extra faciliteiten gewenst ten behoeve van 
een volwaardige taakuitoefening . 

• 34 Primair onderwijs 

81 . De samenwerking tussen het basisonderwijs en 
het speciaal onderwijs in het kader van 'Weer samen 
naar school' is er op gericht, kinderen zo lang moge
lijk op de gewone basisschool te laten functioneren 
en zo mogelijk naar de basisschool terug te leiden. 
Daarom is zorgverbreding in het basisonderwijs een 
eerste vereiste. In elke regio zal wel een zelfstandige 
lom- en/of mik-schooi moeten blijven bestaan. 

• 35 Voortgezet onderwijs 

82. Het onderwijs moet de leerlingen de basiskennis 
bijbrengen die nodig is om in de maatschappij aan de 
slag te kunnen gaan. In dat verband zijn er maatrege
len nodig om voortijdige uitval te voorkomen en te
gen te gaan . 

83. De basisvorming moet zodanig zijn ingericht dat 
de meer praktisch ingestelde leerlingen aan hun trek-
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ken komen . Voor deze leerlingen moet een verant
woorde combinatie van kennisvakken en beroeps
voorbereidende vakken mogelijk zijn, zo nodig ook 
een speciaal doorstroomprogramma. Dit geldt met 
name voor de zogenaamde i-leerlingen in het voorbe
reidend beroepsonderwijs (leerlingen die individuele 
begeleiding nodig hebben). 

84. Binnen de basisvorming dient naast het verplich
te curriculum ruimte te blijven voor door de school te 
kiezen vakken. 

85. Het beroepsonderwijs dient aantrekkelijker te 
worden gemaakt . Dit kan onder meer door al vanaf 
het voorbereidend beroepsonderwijs meer gelegen
heid te geven tot de combinatie van leren en werken 
(stage, 'dualisering') . 

86. De structuur van het voortgezet onderwijs moet 
zodanig worden ingericht dat er duidelijke toeleidings
wegen ontstaan naar het (middelbaar) beroepsonder
wijs (inclusief het zgn. leerlingwezen). respectievelijk 
het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs. Vanaf de eerste fase leidt dat tot hoofdza
kelijk drie opleidingswegen, namelijk vwo-wo, havo
hbo en avo/vbo-(m)bo. Omwegen moeten worden 
voorkomen. De aansluiting vwo-wo en havo-hbo 
moet worden verbeterd door het ontwikkelen van 
twee, maximaal vier doorstroom-profielen. 

87. Het vormingswerk dient onderdeel te blijven van 
de tweede fase van het voortgezet onderwijs en wel 
als mogelijkheid tot opvang van voortijdig uitgevallen 
leerlingen. Het vormingswerk dat niet kan of wil aan
sluiten bij (K)MBO en/of leerlingwezen, moet zelfstan
dig kunnen blijven . 

• 36 Volwasseneneducatie 

88. De schaalvergroting die wordt beoogd met de 
vorming van regionale opleidingencentra (ROe's) 
mag niet tot gevolg hebben dat het christelijke be
roeps- en volwassenenonderwijs zal gaan verdwij
nen. Met name identiteitsgebonden mbo-scholen 
moeten zich volwaardig kunnen blijven ontwikkelen. 

• 37 Hoger en wetenschappelijk onderwijs 

89. Onderwijs en onderzoek aan universiteiten en ho
gescholen moet bijbels genormeerd zijn . Ethische be
zinning op wat er aan de diverse instellingen ge
beurt, is noodzakelijk. (Zie ook de paragrafen Volksge
zondheid en Landbouw.) 

90. Financiering van het hoger onderwijs zal meer af
hankelijk dienen te worden gemaakt van de kwaliteit 
van het onderwijs . Een kritische beoordeling door on
der meer visitatie-commissies zal daarbij een belang
rijk criterium dienen te zijn . 

91. De studieduur hoeft niet voor alle studierichtin-
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gen gelijk te zijn. Voor technische studies en voor de 
studie medicijnen moet de studieduur verlengd wor
den tot vijf jaar . Het stelsel van studiefinanciering 
moet daaraan aangepast worden . 

• 38 Studiefinanciering 

92. Bij de inrichting van het stelsel van studiefinancie
ring heeft de gelijke toegankelijkheid van het onder
wijs voor iedereen voorrang boven het streven naar 
ouder-onafhankelijkheid . Wel is een scherpere selec
tie 'aan de poort' op basis van capaciteiten wenselijk. 

93. Het niveau en de duur van de basisbeurs moet 
niet verder worden verminderd. Wel moet de studie
financiering verder afhankelijk worden gemaakt van 
de studieresultaten van de studenten ('tempo-beurs', 
richting 50 procentsnorm). Studenten die binnen de 
gestelde studieduur afstuderen, dienen beloond te 
worden in de vorm van kwijtschelding van een deel 
van de studieschuld . 

94. In het stelsel van studiefinanciering moet met 
het oog op de kostenbeheersing het thuis blijven wo
nen gestimuleerd worden . Slechts als het noodzake
lijk is vanwege de lange reisduur, mag een uitwonen
denbeurs worden verstrekt . 

95. In het stelsel tegemoetkoming studiekosten 
moet rekening worden gehouden met het aantal kin
deren dat binnen een gezin een opleiding volgt. Ver
eenvoudiging van dat stelsel mag er niet toe leiden 
dat de gezinnen met meerdere kinderen er onevenre
dig op achteruit gaan . 

VOLKSGEZONDHEID 

• 39 

96. Als ergens blijkt hoezeer mensen afhankelijk zijn 
van God, dan is het wel in zaken van gezondheid en 
ziekte, rond vragen van leven of dood. Juist op dit ter
rein wordt de moderne mens geplaatst voor indrin
gende vraagstukken . De mogelijkheden der techniek 
lijken onbegrensd . De regering staat voor de zware 
opgave ook hier aan te geven waar de grenzen lig
gen . Dat is vaak moeilijk, maar ook weer minder 
moeilijk dan het lijkt als zij zich laat leiden door de 
vaste en heilzame normen die Gods Woord biedt. 

• 40 Euthanasie en levensbeëindiging (Zie ook 
Justitie) 

97. Het is een hoogst ernstige misvatting euthana
sie, hulp bij zelfmoord of levensbeëindigend hande
len te rekenen tot 'normaal medisch handelen' . In al 
deze gevallen wordt gehandeld in strijd met het: 'Gij 
zult niet doodslaan'. Medici zouden de eed van Hippo
crates (weer) als uitgangspunt moeten nemen. 
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98. De overheid kan een belangrijke en wezenlijke bij
drage leveren aan het overbodig maken van de vraag 
om euthanasie door 
- een optimale pijnbestrijding te bevorderen; 
- ruimte te scheppen voor een goede stervensbege-

leiding; 
- de palliatieve (dat is: pijnverzachtende) geneeskun

de te erkennen als specialisme; 
- te werken aan adequate terminale thuiszorg; 
- initiatieven om 'hospices' in te stellen te onder-

steunen. 

• 41 Abortus 

99. De Wet afbreking zwangerschap moet onmiddel
lijk worden ingetrokken. Alleen als het leven van de 
moeder in gevaar is, is abortus provocatus toelaat
baar. Ook moet de huidige wijze van financiering van 
abortus ongedaan worden gemaakt. Zolang de 'Abor
tuswet' niet is ingetrokken, dient nauwlettend toege
zien te worden op de naleving van de daarin inge
bouwde voorwaarden. 

• 42 Kunstmatige bevruchting 

100. Alle vormen van kunstmatige bevruchting bui
ten het huwelijk moeten worden afgewezen. Nu er 
nog wel gewerkt wordt met kunstmatige bevruch
tingsmethoden, moet bij wet geregeld worden dat 
het kind er recht op heeft de identiteit van zijn biologi
sche vader te kennen. 

101 . In vitro-fertilisatie ('reageerbuisbevruchting') in 
een relatie anders dan het huwelijk en waarbij de han
deling zich niet beperkt tot één embryo, is afkeurens
waardig . 

• 43 Medische ethiek 

102. Op het gebied van de orgaantransplantatie kan 
er alsmaar meer. Niet alle dilemma's die daarvan het 
gevolg zijn, kunnen eenvoudig worden opgelost . 
Commercialisering van orgaandonatie dient verboden 
te worden . Hoe dan ook, orgaandonatie mag alleen 
plaatsvinden als de donor daar uitdrukkelijk mee 
heeft ingestemd. 

103. De Wet op de medische experimenten moet zo 
spoedig als ook maar enigszins mogelijk is van kracht 
worden. Het verbruik van embryo's en foetussen 
voor onderzoek moet worden verboden. 
104. Prenataal onderzoek mag alleen geschieden als 
de mogelijke resultaten van belang zijn voor het kind 
of de begeleiding van de zwangerschap. 

105. Er moeten wettelijke regels komen terzake van 
de opslag en toegankelijkheid van genetische gege
vens . Dat is van belang voor het beschermen van de 
privacy en ook om te voorkomen dat er in de toe
komst op genetische gronden wordt geselecteerd . 
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• 44 Kosten gezondheidszorg 

106. Helaas moet geconstateerd worden dat er van 
de beheersing van de kosten van de gezondheids
zorg nog veel te weinig terecht is gekomen. Toch is 
het terugdringen van die kosten hard nodig, omdat 
het gevaar dreigt dat de volksgezondheid onbetaal
baar wordt. 

107. In het stelsel van ziektekosten zal meer accent 
moeten worden gelegd op ieders eigen verantwoor
delijkheid. Dat kan o.a . door het aandeel van de ei
gen bijdragen te vergroten . Daarbij moet er wel voor 
opgepast worden dat de (financiële) toegankelijkheid 
van de zorg niet in de knel komt. 

108. Als het gaat over de financiering van de ge
zondsheidszorg geldt verder dat 
- gemoedsbezwaren moeten blijven worden erkend; 

de gemoedsbezwaarden niet in een nadeliger posi
tie mogen komen te verkeren dan zij die geen ge
moedsbezwaren hebben; 
zaken als abortus provocatus, kunstmatige be
vruchting, voorbehoedsmiddelen en kosmetische 
chirurgie niet in aanmerking mogen komen voor 
vergoeding. 

Alternatieve geneeswijzen 

109. Die alternatieve geneeswijzen waarvan is aange
toond dat ze heilzaam en bovendien principieel en in
houdelijk verantwoord zijn, moeten niet anders wor
den behandeld dan de 'reguliere' methoden. 

• 45 Aids 

110. Aids kan menselijkerwijs het best worden voor
komen door trouw binnen het huwelijk . In de over
heidsvoorlichting dient dat duidelijk te worden ge
maakt. De overheid die deze waarheid haar burgers 
niet onder ogen wil brengen, maakt zich mede-schul
dig aan de verspreiding van deze dodelijke ziekte. 

111. Als er een verplichte HIV-test wordt overwogen, 
moeten er eerst duidelijke criteria voor de toepassing 
ervan worden opgesteld. 

• 46 Patiëntenrechten 

112. Wetgeving om patiëntenrechten te waarborgen 
moet zo snel mogelijk worden voltooid . Voor patiën
ten en cliënten moet er tenminste sprake zijn van 
een klachtrecht en informatierecht. 

• 47 Verslaving 

113. Steeds meer mensen raken verslaafd . Verslaafd 
aan drugs, aan alcohol, tabak, medicijnen, gokken en 
telefoneren . De aanpak hiervan kan niet anders dan 
radicaal zijn . Dat is in het belang van de verslaafden 
zelf en in het belang van hun omgeving. Om te voor-
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komen dat het van kwaad tot erger gaat, zijn de vol
gende maatregelen nodig: 
- gerichte voorlichting onder jongeren over de scha

delijke gevolgen van verslaving; 
een consequente uitvoering van de Tabakswet 
waar het gaat om rookvrije ruimten in openbare ge
bouwen; 
een verbod op reclame voor alcohol en tabak; 
het mogelijk maken van verplicht afkicken; 
afschaffing van de zogeheten 06-amusementsnum
mers; 

- het verbieden, of in ieder geval zoveel mogelijk te
rugdringen van kansspelen en gokautomaten (af
schaffen van de Staatsloterij) . 

CULTUUR 

• 48 

114. Kunst- en cultuuruitingen moeten de toets der 
bijbelse kritiek kunnen doorstaan. De taak van de 
overheid is het ook hier recht te doen aan haar taak 
als dienares van God. Dat wil in dit verband zeggen 
het creatieve, opbouwende stimuleren en het nega
tieve, afbrekende tegenstaan. 

• 49 Monumentenzorg 

115. Juist in deze dynamische tijd is het van groot be
lang zorg te dragen voor het behoud van typerende 
uitingen van onze nationale cultuur en geschiedenis. 
Hierbij is te denken aan bepaalde gebouwen (mo
lens, boerderijen) en voorwerpen, maar ook aan het 
zogenaamde industriële erfgoed. Speciale aandacht 
moet worden geschonken aan (de restauratie van) 
kerkgebouwen. 

116. Gelet op de financiële zorgen, kunnen niet alle 
monumenten bewaard worden. Beter is het minder 
zaken goed te bewaren, dan meerdere half . De selec
tie van te restaureren objekten dient op landelijk ni
veau en planmatig te worden aangepakt. 

117. De financiering van de monumentenzorg dient 
te geschieden uit speciaal daarvoor opgezette fond
sen. Ook goede fiscale regelingen kunnen een bijdra
ge leveren aan de monumentenzorg. (Zie ook Volks
huisvesting.) 

118. Het in gang gezette proces van verzelfstandi
ging van de Rijksmusea moet de slagvaardigheid ver
beteren. Dit mag echter niet ten koste gaan van de di
versiteit en toegankelijkheid van de musea. 

• 50 Taal en cultuur 

119. Nederland dient zich in internationaal verband 
meer in te zetten voor de Nederlandse taal en cul
tuur. In het onderwijs, 66k op universiteiten, blijft het 
Nederlands de voertaal. 
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120. Cultuuruitingen die zedenkwetsend of godslas
terlijk zijn moeten, waar mogelijk, worden tegenge
gaan. In geen geval mogen die uitingen door de over
heid worden gesubsidieerd of op een andere manier 
ondersteund. 

121. Openbare bibliotheken dienen niet mee te wer
ken aan het uitlenen en verspreiden van boeken en 
andere informatie die in strijd is met bijbelse normen 
en waarden . 

• 51 Media 

122. Veel radio- en televisieuitzendingen kunnen de 
toets der bijbelse kritiek niet doorstaan . Via wetge
ving dient een halt toegeroepen te worden aan die 
uitzendingen die gewelddadig, vunzig, kwetsend of 
zelfs godslasterlijk zijn . 

123. In plaats van nog gedeeltelijk te steunen op 
overheidsgeld, moet de financiering van het omroep
bestel een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn 
van aanbieders en afnemers van voorzieningen. 

124. Op het huidige publieke bestel is veel kritiek uit 
te oefenen. Dat geldt nog veel meer voor de com
merciële omroep. De SGP wijst iedere (verdere) com
mercialisering van en in de omroep af. 

Filmkeuring 

125. De filmkeuring moet niet afgeschaft, maar veel
eer aangescherpt worden . Ook videobanden dienen 
aan een strenge keuring te worden onderworpen . Vi
deo's met geweld en porno dienen verboden te wor
den. 

WELZIJN 

• 52 

126. Steeds meer mensen zijn aangewezen op de 
zorg van anderen . Alleen als die zorg is ingebed in 
christelijke naastenliefde, kan deze tot haar recht ko
men, omdat deze zorg verder reikt dan het hier en 
nu . Waarlijk christelijke hulpverlening is namelijk ook 
dienstbaar aan het geestelijk welbevinden van hen 
die op hulp zijn aangewezen . 

127. In de maatschappelijke dienstverlening dient uit
gegaan te worden van de grote waarde die toege
kend kan worden aan hulp die is gebaseerd op le
vensbeschouwelijke, lees: christelijke principes. Daar
om moeten landelijk werkzame instellingen ten volle 
de ruimte te krijgen om hun werk te verrichten . 

128. Wetgeving mag geen afbreuk doen aan de be
voegdheden van besturen van gesubsidieerde levens
beschouwelijke instellingen . 

129. De overheid moet de groei van het aantal dak-
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en thuislozen, waaronder zwerfjongeren, tegengaan. 
Zij dienen zoveel als mogelijk opgevangen te worden 
om daarna weer in de samenleving te kunnen functio
neren. 

• 53 Ouderen 

130. Nederland vergrijst. In deze jachtige tijd dreigt le
vensgroot het gevaar dat de oudere mens aan de 
kant wordt geschoven en zo in de knel komt. De Bij
bel spreekt echter een andere taal over degenen die 
al op leeftijd zijn mogen komen. Daarom dienen oude
ren een volwaardige plaats in onze samenleving te 
kunnen blijven innemen . 

131 . Waar nodig moet er voldoende begeleiding 
(mantelzorg) zijn voor diegenen die op zichzelf willen 
blijven wonen. Mede met het oog hierop, moet het 
vrijwilligerswerk worden gestimuleerd. 

132. Uitgangspunt van het overheidsbeleid moet zijn 
dat de ouder wordende mens in staat wordt gesteld 
om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Bij de fi
nanciering van de bejaardenoorden moet een onder
scheid worden gemaakt tussen de kosten voor huis
vesting en de kosten voor verzorging . Bewoners 
moeten in aanmerking kunnen komen voor individu
ele huursubsidie. 

133. Na alle reeds doorgevoerde bezuinigingen op de 
ouderenzorg zijn verdere bezuinigingen, gezien het te
kort aan bedden en de veel te hoge werkdruk in de 
bejaardenoorden, ontoelaatbaar. In tegendeel. eerder 
moet gedacht worden aan een extra inspanning om 
de kwaliteit van deze zorg te behouden. 

134. Er moeten nieuwe vormen van kleinschalige 
voorzieningen voor ouderen worden ontwikkeld . Uit
gangspunt daarbij moet zijn de pensiongedachte. 

135. Actieve deelneming van ouderen aan het maat
schappelijk verkeer dient te worden bevorderd door 
vormen van flexibele pensionering en het in het alge
meen tegengaan van wat is gaan heten leeftijdsdiscri
minatie. 

• 54 Gehandicapten 

136. De overheid is het schild der zwakken . Daarom 
rust op haar de plicht om de verpleging en verzorging 
te waarborgen van een kwestbare groep als die van 
de lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten . Dat is 
trouwens ook een kwestie van medeleven vanuit de 
gehele samenleving. 

137. Allerlei voorzieningen voor niet-gehandicapten 
dienen ook voor gehandicapten toegankelijk, bereik
baar en betaalbaar te zijn . Dat geldt met name voor 
de openbare voorzieningen en het openbaar vervoer. 

138. Ten behoeve van mensen met een verstandelij-
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ke handicap zijn gerichte maatregelen noodzakelijk 
om 
- de problematiek van de lange wachtlijsten terug te 

dringen; 
- ernstige gedragsstoornissen bij zwakzinnigen te 

kunnen bestrijden; 
- zinvolle tijdsbesteding voor bewoners van inrichtin

gen mogelijk te maken. 

• 55 Jeugd- en jongerenwerk 

139. Er dient voluit ruimte te zijn en te blijven voor 
het identiteitsgebonden jongerenwerk. 

• 56 Recreatie en sport 

140. Sport en spel ontaarden niet zelden in massale 
verdwazing en ongezond vermaak. Grootscheepse 
evenementen plegen helaas gepaard te gaan met 
schadelijke nevenverschijnselen. De overheid moet 
deze trends ontmoedigen. 

141. De Rijksoverheid heeft geen verantwoordelijk
heid ten aanzien van de (financiële) ondersteuning 
van sport en al helemaal niet ten aanzien van de prof
sport. 

142. Sport op zondag moet verboden worden . 

143. De kosten die zijn verbonden aan grootschalige 
evenementen dienen voor rekening te komen van de 
deelnemers daaraan en eventuele andere belangheb
benden, maar kunnen niet worden verhaald op de 
overheid. 

144. In deze jachtige tijd zijn bereikbare voorzienin
gen nodig ten behoeve van ontspanning en rust. De 
overheid heeft een taak t.a.v. de planning van deze 
voorzieningen, zo mogelijk vlak bij of in de verstede
lijkte gebieden. Overmatige druk op kwetsbare gebie
den moet worden voorkomen. Overlast van welke 
aard ook, voor de plaatselijke bevolking moet worden 
tegengegaan. Het op verantwoorde wijze openstel
len van natuur- en landschapsdelen dient te worden 
bevorderd. 

145. Er dient krachtig stelling te worden genomen te
gen alle vormen van naaktrecreatie en ander aan
stootgevend gedrag én tegen de verstoring van de 
zondagsrust. 
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111 

• 57 

146. In Nederland wonen en leven ruim vijftien mil
joen mensen . Dat stelt hoge eisen aan de Nederland
se samenleving. Daarbij staat de overheid voortdu
rend voor de opgave de wensen en verlangens van al 
die vijftien miljoen Nederlanders, waar mogelijk, in te 
willigen en met elkaar te verzoenen. Dat lukt maar 
zeer ten dele. Wil de overheid een richtsnoer hebben 
bij de keuzes die zij dagelijks moet doen, dan doet zij 
er goed aan zich te laten leiden door de bijbelse op
dracht de aarde te bouwen en te bewaren. Dan zuI
len er ongetwijfeld pijnlijke keuzes moeten worden 
gemaakt, maar alleen op die manier krijgt het beleid 
vastheid en biedt het zekerheid aan alle betrokkenen. 

• 58 

147. Er is hoog ingezet op het onderwerp milieu . Dat 
was en is terecht, want Gods schepping lijdt meer 
en meer onder de hebzucht en het egoïsme van de 
mens. Als rentmeester mag de mens de schepping 
wel gebruiken, maar niet misbruiken. Ook hier dient 
de ongebondenheid der mensen beteugeld te wor
den. Dat kan de overheid echter niet alleen . Alle be
trokkenen dienen op hun verantwoordelijkheid aange
sproken te worden . Van allen zal. naar de mate van ie
ders mogelijkheden, een bijdrage mogen en moeten 
worden verwacht. 

148. De milieu-inspanning moet de komende jaren 
gericht blijven op de dringend noodzakelijk trend
breuk in het nog altijd milieu-onvriendelijke gedrag 
van producenten en consumenten . 

149. De vervuiling van water, lucht en bodem speelt 
wereldwijd. Alleen al daarom kan een Nederlands mi
lieubeleid niet los worden gezien van wat andere lan
den (zouden moeten) doen. Nederland moet op dit 
terrein dan ook zoveel mogelijk samenwerken met 
andere staten. 

Wetgeving en handhaving 

150. Het is niet effectief de al geformuleerde doel
stellingen in de diverse milieuplannen telkens verder 
aan te scherpen . Eerste zorg is nu de reeds gekozen 
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Milieu 

doelstellingen te verwezenlijken . Daartoe moeten ex
tra inspanningen worden geleverd op het vlak van de 
uitvoering en handhaving van de gemaakte afspra
ken. 

151. Handhaving van de milieuwetgeving en stroom
lijning van de organisaties en instanties die hiermee 
belast zijn, dient prioriteit te krijgen . 

152. De diverse doelgroepen van het milieubeleid die
nen zo veel mogelijk vrijheid te hebben om zelf te be
palen hoe zij willen voldoen aan de door de overheid 
gestelde milieunormen. Daarom moet aan 'doeIvoor
schriften' de voorkeur worden gegeven boven 'mid
delenvoorschriften '. 

• 59 Financiering 

153. Door de lastendruk te verschuiven van de factor 
arbeid naar grondstoffen en energie, dient een zuinig 
en verantwoord gebruik te worden gestimuleerd en 
wordt de druk op het milieu verminderd . Daarnaast 
moet de grondslag van de milieuverbruiksbelastingen 
verder worden verbreed . 

154. Bij de mil ieuheffingen dient meer het accent ge
legd te worden op heffingen met een regulerend ka
rakter. 

• 60 Thema's 

155. De uitstoot van broeikasgassen dient terugge
drongen te worden . Daarom moet er hard gewerkt 
worden aan een plan waarin alle betrokken landen 
zich verplichten een bijdrage te leveren aan energie
besparing. Op zo kort mogelijke termijn moet er een 
internationaal verbod komen op de produktie van stof
fen die de ozonlaag aantasten . 

156. Er moet gewerkt worden aan een brede Europe
se aanpak (inclusief Oost-Europa) van de verzuring. 
Op regionaal niveau dient er ter bescherming van 
kwetsbare natuurwaarden een aanvullend beleid te 
worden gevoerd. 

157. Mestproblematiek: zie de paragraaf landbouw. 

158. Voor alle zogeheten milieugevaarlijke stoffen 
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moeten er binnenkort plannen worden ontwikkeld 
om de verspreiding van die stoffen terug te dringen . 

159. Het in gang gezette beleid t .a.v. de verwijdering 
van afvalstoffen dient met kracht uitgevoerd te wor
den. Voor al die produkten die in de afvalfase proble
men opleveren, moet de invoering van statiegeld 
worden overwogen. Voor een - voorshands - beperkt 
aantal afvalstoffen moet hergebruik verplicht worden 
gesteld. 

160. Om de verdroging een halt toe te roepen, dient 
er een actieprogramma opgesteld te worden . 

• 61 Internationaal milieubeleid 

161 . De Nederlandse regering moet de uitvoering 
van 'Agenda 21' bevorderen en financieel een evenre
dig deel van de kosten daarvan voor haar rekening ne
men. 

162. Nederland moet zich actief inzetten voor het na
leven van de afspraken die zijn gemaakt om het tro
pisch regenwoud te redden . Zo mogelijk mogen de 
afspraken worden aangescherpt . Door in ons land 
bos aan te planten moet ook Nederland bijdragen aan 
de vergroting van het bosareaal in de wereld. 

VOLKSHUISVESTING 

• 62 

163. Het beleid van de overheid inzake de volkshuis
vesting moet er eerst en vooral op zijn gericht ervoor 
zorg te dragen dat de woningvoorraad in Nederland 
evenwichtig wordt verdeeld . De regering dient wat 
betreft het aantal nieuw te bouwen woningen uit te 
gaan van realistische ramingen ten aanzien van de te 
verwachten immigratie en vergrijzing. 

164. Om de doorstroming te realiseren kan gedacht 
worden aan maatregelen als 
- de bevordering van de bouw van duurdere koopwo

ningen in de steden; 
- het mogelijk maken van tijdelijke huurovereenkom

sten, inclusief een financiële prikkel (doorstro
mingsheffing); 

- afschaffing van de overdrachtsbelasting . 

165. In hun plannen dienen de gemeenten te zorgen 
voor een toereikend aanbod van woningen voor gro
te(re) gezinnen . 

166. De bouw van energiezuinige en onderhoudsar
me woningen dient te worden gestimuleerd. 

167. Er dient meer aandacht te worden besteed aan 
de sociale veiligheid in woonwijken. 
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• 63 Huurbeleid 

168. De vaststelling van de huren is, binnen door de 
overheid te bepalen grenzen, een zaak van huurder 
en verhuurder. 

169. In beginsel moet gestreefd worden naar een 
kostendekkende huur. Dat betekent dat we voorlopig 
niet kunnen zonder de individuele huursubsidie. Om 
te voorkomen dat de gelden die hieraan besteed 
moeten worden de pan uitrijzen, moet er een doelma
tig en effectief toewijzingsbeleid worden gevoerd. 

170. Het toewijzingsbeleid van woningen dient te zijn 
gebaseerd op de bijbelse normen aangaande huwe
lijk en gezin. 

Stads- en dorpsvernieuwing 

171 . De stads- en dorpsvernieuwing staat nooit stil 
en kan ook nooit stilstaan. Ook het Rijk draagt hier
voor een (financiële) medeverantwoordelijkheid door 
middel van het Stadsvernieuwingsfonds. 

172. Halverwege de volgende kabinetsperiode moet 
het beleid in zijn geheel worden herijkt om na te kun
nen gaan in hoeverre de gemeenten de hun toege
schoven taken op dit terrein aankunnen. Reeds nu 
moet de 'voeding ' van het Stadsvernieuwingsfonds 
worden verbreed. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

• 64 

173. In de komende jaren komt het erop aan de 
hoofdlijnen van het in de Vierde Nota Ruimtelijke Or
dening Extra uitgezette beleid uit te werken . Op een 
aantal onderdelen is het echter noodzakelijk het be
leid bij te stellen. Een belangrijke rol is in dit verband 
weggelegd voor de gemeenten en de provincies. 

174. Het ruimtelijk beleid mag niet eenzijdig gericht 
zijn op het versterken van de positie van de Rand
stad. Daarmee wordt de andere gebieden onrecht 
aangedaan. Doel van het beleid moet zijn het zorgen 
voor een goede leef- en werkomgeving in heel Neder
land . 

175. Er dient voldoende afstemming te zijn tussen 
de ruimtelijke planning en het beleid dat wordt ge
voerd ten aanzien van natuurbeheer, verkeer en ver
voer en het milieu. Dat komt tot uitdrukking in een 
evenwichtig lokatiebeleid . 

• 65 Landelijke gebieden 

176. Twee elementen moeten centraal staan in het 
beleid voor de landelijke gebieden. Dat zijn enerzijds 
de leefbaarheid en de bereikbaarheid, en anderzijds 
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het behoud van landschappelijke, cultuurhistorische 
en natuurwaarden. 

177. De leefbaarheid op het platteland kan alleen ge
waarborgd zijn als er zorg wordt gedragen voor vol
doende werkgelegenheid en voorzieningen. De over
heid heet! hierbij een stimulerende rol. 

178. Het bouwbeleid moet ruimte bieden voor de op
vang van de groei van de plaatselijke bevolking . 

Groene Hart van Holland 

179. Om het Groene Hart van Holland groen te hou
den, moet er een stringent bouwbeleid gevoerd wor
den. Dat beleid mag echter niet zodanig zijn dat de 
opvang van de plaatselijke bevolking in het gedrang 
komt . Het Groene Hart mag dus niet 'op slot', maar 
moet kunnen blijven kloppen . 

180. Verdere doorsnijding van het Groene Hart door 
(nieuwe) spoor- en wegverbindingen mag niet plaats
hebben. 

VERKEER EN VERVOER 

• 66 Mobiliteit en infrastructuur 

181 . In de komende periode zal het beleid onvermin
derd gericht moeten zijn op een afremming van de 
automobiliteit . Met name voor het woon-werkver
keer zal voortvarend en met kracht moeten worden 
gewerkt aan het overstappen van de forensen van de 
auto op trein, bus en fiets. 

182. Om de mobiliteit verder terug te dringen moet 
- wonen en werken dichter bij elkaar worden ge

bracht; 
- er in de steden een stringent parkeerbeleid wor

den gevoerd; 
- het gebruik van de fiets worden gestimuleerd; 
- carpooling en gecombineerd bedrijfsvervoer wor-

den bevorderd . 

183. Het Rijk moet zeer terughoudend zijn met de 
aanleg van nieuwe auto(snel)wegen . 

184. Het niveau van de investeringen dient structu
reel te worden verhoogd . Daarbij dient ook aandacht 
te worden gegeven aan het inhalen van de achter
standen m .b.t. de aanleg en het onderhoud van vaar
wegen. 

185. De aanleg van de noodzakelijke infrastructuur, is 
een kerntaak van de overheid . Daarom moet private 
financiering in elk geval kritisch worden beoordeeld . 
Een bijkomend nadeel is dat private financiering duur
der is. 

186. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur dient 
meer aandacht besteed te worden aan de zogenaam-
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de innovatieve uitvoeringsmethodieken, als bijvoor
beeld ondergrondse aanleg (tunnels) en V-poldersys
teem. Op die manier kan aan de belangen van land
bouw, milieu, natuur en landschap beter recht wor
den gedaan. De aanleg van de Betuweroute dient te 
worden heroverwogen. Als deze toch wordt aange
legd, moet alsnog zoveel mogelijk gebruik worden ge
maakt van bovengenoemde technieken . 

187. Wil het personenvervoer per spoor goed van de 
grond kunnen komen, dan moeten de belangrijkste 
projecten uit het toekomstplan van de Nederlandse 
Spoorwegen (RAIL 21) spoedig gerealiseerd worden. 

188. Het is wenselijk dat Nederland aansluiting krijgt 
op het Europese net van hoge snelheidslijnen. Daar
bij dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar 
bundeling met de bestaande infrastructuur. Voor het 
tracé ten noorden van Rotterdam kan gebruik wor
den gemaakt van de bestaande spoorlijnen . Deze 
moeten daartoe worden aangepast. 

189. Het stads- en streekvervoer moet een impuls 
krijgen . Met name moet aandacht worden besteed 
aan een beperkter, maar kwalitatief beter en samen
hangend net van verbindingen. 

190. In Europees verband dient gestreefd te worden 
naar een verhoging van de brandstofaccijns . Dit kan 
door verlaging van de motorrijtuigenbelasting onder 
gelijktijdige variabilisatie van de autokosten. 

191. De invoering van een technisch haalbaar sys
teem van rekening-rijden is slechts dan wenselijk, in
dien is aangetoond dat dit een wezenlijke bijdrage le
vert aan de afremming van het autogebruik. Zo'n sys
teem dient fraudebestendig te zijn . 

• 67 Verkeersveiligheid 

192. De verkeersveiligheid moet verder worden be
vorderd . Alle inspanningen moeten gericht zijn op de 
realisering van de doelstelling om het aantal verkeers
slachtoffers in het jaar 2000 met 25% te hebben ver
minderd . 

193. In het belang van zowel de verkeersveiligheid 
als de energiebesparing, moet de maximumsnelheid 
op autosnelwegen worden verlaagd van 120 naar 
100 kilometer per uur. Een deugdelijke controle dient 
te zijn gewaarborgd. Daarbij dient meer prioriteit te 
worden geschonken aan de controle op die wegen 
waar niet harder mag worden gereden dan 80 km/u . 

194. Het gebruik van alcohol in het verkeer moet 
veel strenger worden bestraft. Te denken is aan inbe
slagneming van zowel het rijbewijs als het voertuig . 

• 68 Goederenvervoer 

195. Filevorming en de uitstoot van schadelijke stof-
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fen door de onverwacht hoge groei van het vrachtver
keer over de weg, maken het noodzakelijk dat er nog 
meer goederenvervoer per spoor of over het water 
moet gaan plaatsvinden. Uiteraard moet daarbij ver
meden worden dat er oneerlijke concurrentie ont
staat. 

196. De overheid dient de binnenvaart als milieuvrien
delijk transportmiddel met kracht te bevorderen. De 
overheid dient de randvoorwaarden aan te geven 
voor een proces van verdere commercialisering van 
de binnenvaart. 

197. Het overheidsbeleid ten aanzien van de zee
scheepvaart en de kustvaart moet erop gericht zijn 
Nederland een kwalitatief hoogwaardige maritieme 
sector te doen behouden. Zolang dit in verband met 
de internationale concurrentie noodzakelijk is, kun
nen investeringssubsidies en fiscale bijdragen van de 
kant van de overheid niet worden gemist. 

• 69 Waterstaat 

198. Mede met het oog op de verwachte rijzing van 
de zeespiegel dient de kustverdediging zo effectief 
mogelijk aangepakt te worden . Het beste middel 
daartoe is een zeewaartse strategie. 

199. Het programma voor de versterking van de ri
vierdijken dient zonder vertraging te worden uitge
voerd . De meest bedreigde plaatsen moeten nog in 
de komende kabinetsperiode op een vanuit het oog
punt van veiligheid aanvaardbare hoogte worden ge
bracht. Een en ander met inachtneming van de belan
gen van natuur en landschap, op basis van de rappor
tage van de commissie-Boertien. 

200. De oprichting van 'all-in waterschappen' ver
dient aanbeveling, mits de daarmee gepaard gaande 
schaalvergroting niet zover gaat, dat daardoor de nau
we betrokkenheid tussen het bestuur en de bestuur
den verloren gaat. 

201. Water van een goede kwaliteit is een schaars 
goed. Daarom moet het beleid met betrekking tot de 
drinkwatervoorziening gericht zijn op zuinigheid en 
zorgvuldigheid. 

202. Hoge prioriteit dient te worden toegekend aan 
een spoedige afronding van het internationale over
leg, met name met België, over grensoverschrijden
de watervervuiling (Maas, Schelde). 

203. De regering moet extra (investerings)impulsen 
geven aan de bestrijding van de verontreiniging van 
waterbodems en aan de vernieuwing van rioleringen . 
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IV Economische zaken 

• 70 

204. De taak van de overheid op het terrein van de 
verwerving en verdeling van geld en goed, is tweele
dig. Enerzijds zal zij ruimte moeten geven aan het par
ticulier initiatief, opdat een ieder aan de slag kan met 
de hem geschonken gaven en talenten. Aan de ande
re kant zal zij zich dienen op te stellen als een schild 
voor de zwakken, dus voor al diegenen die om wat 
voor reden dan ook aan de kant zijn komen te staan. 
En ook hier moet de overheid er zorg voor dragen dat 
de uit ego'isme en winstbejag voortkomende onge
bondenheid der mensen aan banden wordt gelegd. 

• 71 

205. Economische groei mag nooit doel op zichzelf 
zijn . Dat zou in strijd zijn met het bijbelse rentmees
terschap. Belangrijk is de inspanningen te richten op 
het tot stand brengen van een werkelijk duurzame 
economie, dat is een economie waarin niet alleen 
wordt gerekend met wat financieel en economisch 
gezond is, maar ook met wat voordelig is voor de 
leefomgeving en het milieu. Stapsgewijze moet de 
wegwerpeconomie worden omgevormd tot een repa
ratie-economie. 

Economische ontwikkeling 

206. De regering moet eraan werken dat het vesti
gingsklimaat voor bedrijven in Nederland wordt verbe
terd . 

207. Ondernemers moeten strenge milieumaatrege
len niet zien als een bedreiging, maar eerder als een 
uitdaging. Daarom moet de produktie van duurzame 
produkten worden gestimuleerd en dient de produk
tie van overbodige en/of schadelijke produkten (o .a. 
wegwerpartikelen) tot een minimum te worden be
perkt. 

208. De arbeidsintensieve dienstverlening dient te 
vallen onder het lage tarief van de omzetbelasting. 
Dat is niet alleen voordelig voor de werkgelegenheid, 
maar ook goed voor het milieu. 
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• 72 Industrie 

209. Onze nationale industrie heeft de laatste jaren 
harde klappen opgelopen (DAF, Hoogovens, Philips). 
Dat is mede het gevolg de verhevigde internationale 
concurrentie. Daarom moet de Nederlandse industrie 
zich meer nog dan nu het geval is gaan concentreren 
op activiteiten waarmee we goed kunnen concurre
ren met het buitenland. De regering dient dit proces 
zowel financieel als anderszins actief te ondersteu
nen. 

210. Grote zorg blijft het behoud van een sterke in
dustriële basis voor de nationale economie. De vor
ming van clusters van vernieuwende industriële on
dernemingen dient actief bevorderd te worden. 

211 . Op Europees niveau moeten er afspraken wor
den gemaakt om nationale steunmaatregelen ten be
hoeve van de eigen, nationale industrieën geleidelijk 
aan te beëindigen, of tenminste te harmoniseren. 

• 73 Technologie 

212 . De ontwikkeling van zogenaamde 'speerpunt
technologieën' moet worden gestimuleerd. Te den
ken is aan het onderzoek naar nieuwe materialen, in
formatica, medische en biotechnologie. Alvorens toe
stemming te verlenen voor onderzoek, moet de rege
ring advies inwinnen van een permanente commissie 
die de maatschappelijke en ethische consequenties 
van het onderzoek heeft beoordeeld . De regering 
dient een positief of negatief besluit te baseren op 
duidelijke bijbelse normen. 

213. Technologische innovatie dient te staan in het 
teken van duurzaamheid . 

214. De regering dient te bevorderen dat Nederland
se bedrijven, met name uit het midden- en kleinbe
drijf, meer meedoen aan internationale technologie
programma 's. 

• 74 Energie 

215. De regering moet de verdere ontwikkeling en 
toepassing van duurzame energiebronnen (zon, 
wind, water) stimuleren. De mogelijkheden die bio-
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gas en vuilverbranding bieden dienen nog meer te 
worden benut dan nu het geval is. 

216. Bij zowel de opsporing als winning van (nieuwe) 
olie- en gasvoorraden moeten strenge milieunormen 
worden toegepast. 

217. Er kan nog veel meer gedaan worden aan ener
giebesparing. Financiële prikkels dienen daarbij een 
wezenlijke rol te spelen. 

218. In Europees verband moet de regering streven 
naar de invoering van een regulerende energieheffing. 

219. De tarieven voor energieleveranties aan groot
verbruikers ('gigantenregeling') moeten internationaal 
concurrerend zijn. 

• 75 Kernenergie 

220. De bestaande kerncentrales (Dodewaard en Bor
sele) moeten open blijven, mede om de nucleaire 
know-how voor Nederland vast te houden. 

221. Tot uitbreiding van kernenergie mag pas dan 
worden besloten als er een adequate oplossing is ge
vonden voor het probleem van het nucleaire afval en 
het veiligheidsniveau van kerncentrales is verhoogd. 

• 76 Midden- en kleinbedrijf 

222. Het beleid voor de voor ons land zo belangrijke 
sector van het midden- en kleinbedrijf moet gericht 
zijn op het geven van optimale ruimte aan het zelf
standig ondernemerschap en de bescherming tegen 
oneerlijke concurrentie. 

223. De administratieve lastendruk moet substanti
eel verlaagd worden. 

224. In het arbeidsmarktbeleid moet nadrukkelijk re
kening worden gehouden met de bijzondere positie 
van het midden- en kleinbedrijf. 

• 77 Buitenlandse handel 

225. Nederland moet zich blijven inzetten voor het 
slechten van alle concurrentievervalsende handelsbe
lemmeringen. In de besprekingen over de wereldhan
del dient ook nadrukkelijk aandacht te worden be
steed aan 
- de milieu- en sociale aspecten van de internationa

le handel; 
- de zwakke positie van de ontwikkelingslanden. 

SOCIALE ZAKEN 

• 78 

226. De kosten van de sociale zekerheid drukken als 
een loden last op zowel de overheid als de burgers. 
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De welvaartsstaat dreigt onbetaalbaar te worden. Ver
sobering van het bestaande stelsel van sociale zeker
heid is dan ook gewenst. De overheid heeft slechts 
de taak om een sociaal minimum te garanderen voor 
hen die wel willen, maar niet kunnen werken. 

• 79 Gezin 

227. Het gezin dient uitgangspunt te zijn van het stel
sel van sociale zekerheid. Het kostwinnersbeginsel 
dient dan ook weer ingevoerd te worden. Ook op die 
manier kan een bijdrage worden geleverd aan het te
rugdringen van de overmatige kosten. 

228. Mannen en vrouwen hebben een onderschei
den taak en plaats in de samenleving. Gehuwden 
hebben uiteraard verantwoordelijkheid voor elkaar, 
en als het huwelijk is gezegend met kinderen, een 
eerste verantwoordelijkheid in het gezin. De overheid 
dient zich verre te houden van een beïnvloeden van 
de wijze waarop gehuwden de taken binnen het ge
zin verdelen. Vanouds is de man werkzaam buitens
huis en verzorgt de vrouw het huishouden. Zeker als 
de kinderen jong zijn, ligt de eerste roeping van de 
vrouw bij het dagelijks verzorgen van deze kinderen. 
Derhalve moet worden afgezien van maatregelen die 
de vrouw, in het kader van economische zelfstandig
heid, uiteindelijk dwingen tot het verrichten van be
taalde arbeid. 

229. Kinderopvang is, bijzondere omstandigheden 
daargelaten, geen taak van de overheid, maar van de 
ouders. De regering moet daarvoor dan ook geen geI
den beschikbaar stellen. 

230. Bij sollicitatie-procedures moet positieve discri
minatie van vrouwen achterwege blijven. 

• 80 Kinderbijslag 

231. De inkomenspositie van grote gezinnen met 
een middeninkomen blijft verhoudingsgewijs de laat
ste jaren sterk achter (zie ook paragraaf financiën, on
der: draagkracht). Om deze positie te versterken 
wordt gedacht aan: 
- een opnieuw introduceren van kinderbijslag voor 

studerende kinderen die ouder zijn dan 18 jaar, en 
- het aanbieden van een OV-jaarkaart aan ouders, 

ten behoeve van kinderen die het voortgezet on
derwijs bezoeken. 

232. In de sfeer van de kinderbijslag wordt het zoge
naamde woonlandbeginsel ingevoerd. 

• 81 Uitkeringen 

233. Ieder die buiten zijn schuld geen inkomen heeft, 
dient toch over voldoende financiële middelen te be
schikken om in het onderhoud van zichzelf en, in het 
geval van kostwinnerschap, van zijn gezin te kunnen 
voorzien. Daartoe biedt de overheid een vangnet aan. 
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234. Er kan helaas geen automatische koppeling wor
den gelegd tussen de hoogte van de lonen en de 
hoogte van de uitkeringen . Naar aanleiding van de 
ontwikkelingen van prijzen enerzijds en de op zichzelf 
gerechtvaardigde wens van koopkrachtbehoud ander
zijds, zal steeds een beleidsmatige afweging nodig 
zijn . 

• 82 Gemoedsbezwaren 

235. De regering dient gemoedsbezwaren tegen 
(elke vorm van) verzekering te blijven erkennen. 

Sociale zekerheid 

236. In de toekomst valt er niet te ontkomen aan 
drastische ingrepen in de sociale zekerheid . Naast 
het uitvoeren van het al in gang gezette volume
beleid, zal nu ook het financiële belang van sociale 
partners bij een goede uitvoering en bewaking van 
de sociale-zekerheidswetten moeten worden ver
groot. 

237. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid moe
ten krachtig worden teruggedrongen . Bedrijven zijn 
verplicht om een bewust beleid te voeren ter voorko
ming van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ie
der bedrijf dient daartoe aangesloten te zijn bij een 
arbo-<:lienst, wat niet uitsluit dat bedrijven ook intern 
hun verantwoordelij kheden gestalte moeten kunnen 
geven. 

238. Bij de uitvoering van zowel de Ziektewet als de 
Wet op de arbeidsongeschiktheid, moet aan werkge
vers en werknemers geleidelijk een grotere verant
woordelijkheid worden toegekend. 

239. Bestaande WAO'ers dienen hun uitkering te be
houden. Bij nieuwe WAO'ers dient de uitkering ho
ger te zijn naarmate de werknemer die arbeidsonge
schikt raakt ouder is. 

240. Misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voor
zieningen dient strenger te worden aangepakt. Een 
goede afstemming tussen de administraties van de 
verzekeringsinstanties, de gemeenten en de vreem
delingendienst is daarvoor noodzakelijk . 

241 . De sancties op misbruik en oneigenl ijk gebruik 
moeten worden verscherpt. 'Recidivisten' dienen 
hun uitkering te verliezen. 

• 83 Bijstand 

242. Gemeenten dienen in beleidsmatige en finan
ciële zin een grotere verantwoordelijkheid te krijgen 
voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, 
het vangnet in ons sociale stelsel. Fraude binnen de 
bijstand dient krachtig te worden bestreden. Daartoe 
moeten minder regels van bovenaf worden gegeven. 
Tegelijk moet worden erkend dat landelijke toeken-
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ningscriteria op hoofdpunten nodig blijven en daad
werkelijk moeten worden toegepast. 

• 84 Arbeidsverhoudingen 

243. Goede arbeidsverhoudingen zijn in het belang 
van zowel werkgevers als werknemers. Zij dienen 
zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die 
zij jegens elkaar en ten opzichte van de samenleving 
als geheel hebben. Mede daarom worden stakingen 
afgewezen. Als onderling overleg niet tot het gewen
ste resultaat leidt, is bemiddeling de aangewezen 
weg om uit de problemen te komen . 

244. In arbeidscontracten zullen gewetensbezwaren 
tegen het verrichten van handelingen die in strijd zijn 
met Gods Woord ten volle moeten worden erkend. 
Sollicitanten en werknemers die gewetensbezwaren 
hebben ten aanzien van bepaalde aspecten van hun 
werkzaamheden, mogen vanwege dat gewetensbe
zwaar niet worden geweerd c.q . ontslagen. 

• 85 Werk 

245. Het hebben van werk is van groot belang voor 
het welzijn van mensen. Zij hebben daardoor de mo
gelijkheid de hun gegeven talenten aan te wenden 
en te ontwikkelen en zelfstandig in hun levensonder
houd en dat van hun gezin te voorzien . Werkloosheid 
moet daarom met kracht bestreden worden . Daarom 
zal 
- het begrip 'passende arbeid' verder moeten wor

den verruimd; 
- voor langdurig werklozen gewerkt moeten worden 

aan een samenhangend pakket van maatregelen 
op het gebied van schol ing en werkervaringsplaat
sen; 

- de doorstroming op de arbeidsmarkt moeten wor
den bevorderd door een definitieve oplossing van 
het probleem van de pensioenbreuk en een versoe
peling van het ontslagrecht; 

- er voor kostwinners een beleid van positieve discri
minatie moeten worden gevoerd. 

• 86 Collectieve sector en ambtenaren 

246. De regering heeft ten opzichte van haar eigen 
personeel een eigen verantwoordelijkheid . De lonen 
in de collectieve sector kunnen dan ook niet zomaar 
gekoppeld worden aan de lonen in de marktsector. 
Wel moet ervoor worden opgepast dat de salarissen 
in de overheidssector zodanig uit de pas lopen dat de 
overheidssector daardoor op een te grote achter
stand komt te staan. 

247. De beloningsstructuur dient meer afgesteld te 
worden op de situatie op de arbeidsmarkt en op de 
geleverde prestaties. 

248. In die sectoren waar de werkdruk het grootst is 
(te denken is aan de verpleging, verzorging en het on-
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derwijs) moeten meer arbeidsplaatsen worden ge
schapen zodat de taken weer volledig en adequaat 
kunnen worden uitgevoerd. 

FINANCIËN 

• 87 

249. De overheid moet haar financieel beheer zo in
richten, dat een optimale bijdrage wordt geleverd aan 
economisch herstel. Dat vergt versterking van de ei
gen verantwoordelijkheid van de burgers. De over
heid moet zich daarbij echter wel bewust blijven van 
haar taak als 'schild voor de zwakken'. 

Begrotingsbeheer 

250. Verantwoord omgaan met het geld van de bur
ger vereist dat 
a. de uitgaven en inkomsten zo worden genor

meerd, dat deze per hoofd van de bevolking ge
lijk blijven; 

b. dat geld doelmatig en doeltreffend wordt be
heerd; 

c. bestaande taken moeten worden heroverwogen 
om nieuwe taken te kunnen betalen; 

d. er een goede administratieve organisatie is die 
een tijdige en betrouwbare informatievoorzie
ning waarborgt en interne controle mogelijk 
maakt. 

251. Er wordt, zodra mogelijk, een afzonderlijke kapi
taaldienst ingevoerd . 

252. Beleidsvoornemens en (zeer) grote projecten 
waar heel veel overheidsgeld mee gemoeid is, moe
ten van tevoren door externe deskundigen of onder
zoeksbureaus worden doorgerekend. 

253. De zogeheten 'open einde-regelingen' moeten 
tot het hoogst noodzakelijke worden beperkt. 

254. Onderzocht moet worden in hoeverre het profijt
beginsel van toepassing kan worden verklaard op be
paalde diensten die door de overheid worden ver
leend. 

255. Op de overheidssubisidies moet een generieke 
korting worden toegepast van 1 % per jaar. Dat levert 
in de periode 1994-1998 ongeveer 1 miljard op. Dit 
bedrag moet aangewend worden voor lastenverlich
ting voor burgers en bedrijven. 

256. De overheid moet meer investeren. Om de ach
terstand in te lopen, moet er hiervoor een extra be
drag worden uitgetrokken van in totaal 1 miljard gul
den bovenop de reeds aanvaarde bedragen uit de 
Voorjaarsnota 1993. Dat kan leiden tot meer werkge
legenheid en een verbreding van de basis voor de col
lectieve lasten. Extra aardgasbaten mogen niet meer 
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gebruikt worden om consumptieve uitgaven mee te 
financieren. 

• 88 Staatsschuld 

257. Per 1 januari 1994 zal de overheidsschuld rond 
de 465 miljard gulden bedragen. De rentelasten wor
den voor 1994 geraamd op om en nabij de 30 miljard, 
terwijl voor aflossing ongeveer 32 miljard gulden no
dig zal zijn. Deze harde cijfers onderstrepen de nood
zaak dat het financieringstekort nog verder wordt ver
laagd. Bovenop het huidige beleid moet het tekort 
nog eens extra gereduceerd worden met 0,5% van 
het BBp (dat is 3 miljard gulden). Daarmee komt het 
tekort in de buurt van 2% Bbp. 

• 89 Harmonisatie in Europa 

258. Harmonisatie van de indirecte belastingen moet 
blijvend gericht zijn op het verminderen en voorko
men van scheef gegroeide concurrentieverhoudin
gen. 

259. Er moet nationale ruimte zijn en blijven om ten 
aanzien van de accijnzen een beleid te kunnen voe
ren ten behoeve van volksgezondheid en milieu. 

• 90 Fraude 

260. De slechte belastingmoraal is niet los te zien 
van het bedroevende karakter van het normbesef in 
het algemeen. Het gaat niet aan alleen de overheid 
hierop aan te spreken, omdat hier een duidelijke en 
belangrijke taak ligt voor 'de burger' zelf. Van haar 
kant moet de overheid echter wel bevorderen dat 
- de verzameling en verwerking van gegevens ten be-

hoeve van de belastingdienst adequaat geschiedt; 
- de controle wordt verdicht en geïntensiveerd; 
- het proces van reparatiewetgeving versneld wordt; 
- de zogenaamde misbruikwetgeving versneld 

wordt toegepast; 

261. Mensen die meerdere keren betrapt zijn op frau
de dienen harder aangepakt te worden. In dat ver
band dient de bewijslast omgedraaid te worden, zo
dat de bestaande wetgeving meer effectief kan wor
den toegepast. 

262. Om fraude sneller op te kunnen sporen en beter 
te kunnen bestrijden, moeten de gegevens uit de be
standen van de sociale diensten en die van de belas
tingdienst eerder worden uitgewisseld. 

• 91 Draagkracht 

263. De inflatiecorrectie moet onverkort worden toe
gepast. 

264. De belastingwetgeving moet uitgaan van het 
principe dat het gezin de hoeksteen is van de samen
leving. 
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265. De fiscale positie van de grote gezinnen (vier of 
meer kinderen), in het bijzonder die waar een modaal 
inkomen binnenkomt en met studerende kinderen, 
verdient extra aandacht. 

266. Overwogen moet worden of de kinderaftrek op 
budgetair neutrale basis opnieuw ingevoerd kan wor
den. 

267. De overhevelingstoeslag moet worden afge
schaft. 

268. In het belastingstelsel dient uitgegaan te wor
den van het zogenaamde splitsingsstelsel. Daardoor 
kan meer recht worden gedaan aan de positie van 
kostwinners C.q. alleen-verdieners. 

269. Giften dienen onbeperkt te kunnen worden afge
trokken van de belastingen. 

• 92 

270. Het huurwaarde-forfait moet niet worden ver
hoogd. 

271. De aftrek van hypotheekrente moet binnen rede
lijke grenzen gehandhaafd blijven. Daarbij kan ge
dacht worden aan een grens van f 400.000,- voor 
woonhuizen. 

272. Er dient alsnog een pleziervaartuigenbelasting 
te worden ingevoerd. 

• 93 Bevordering werkgelegenheid 

273. Het verschil tussen de bruto loonkosten en het 
netto loon (de zogenaamde wig) is in Nederland veel 
te groot. Om meerdere redenen moet de wig ver
kleind worden . Er is ook een te groot verschil tussen 
het (minimum)loon en de uitkeringen. In de sfeer van 
de belastingen is daar iets aan te doen door 
- een arbeidstoeslag in te voeren van f 1000,--; 
- de belastingvrije som te verhogen met f 500,-; 
- het reiskostenforfait te vervangen door een open-

baar vervoer-forfait, zodanig dat het gelijkheidsbe
ginsel in stand kan blijven; 

- de eerste schijf zodanig te verlengen dat ook de 
midden- en hogere inkomens kunnen delen in een 
reële lastenverlichting (te denken is aan f 1.000,
over 4 jaar verdeeld); 

• 94 Vermogen 

274. Vermogensvlucht moet worden voorkomen 
door een verhoging van zowel de rente- als de divi
dendvrijstelling voor binnenlandse bronnen met 
100%. 

275. De kapitaalbelasting moet op termijn afgeschaft 
worden. Dit versterkt de Nederlandse concurrentie-
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positie en komt de positie van Amsterdam als financi
eel centrum ten goede. 

276. De vermogensbelasting moet op termijn wor
den afgeschaft. Een begin kan daarmee gemaakt wor
den door de vrije sommen zodanig te verhogen, dat 
het weer aantrekkelijk wordt vermogen te vormen. 

LANDBOUW EN VISSERIJ 

• 95 

277. Door allerlei oorzaken lopen de bedrijfsresulta
ten in de landbouw sterk terug. Boeren en tuinders 
komen steeds meer in de knel, mede als gevolg van 
regeringsmaatregelen op het gebied van bijvoorbeeld 
het milieu en het Europese beleid. De regering moet 
zich ervan bewust zijn dat onze positieve handelsba
lans voor een belangrijk deel te danken is aan de ex
port van produkten van Nederlandse bodem. Daarom 
moet het beleid voorwaarden scheppen voor een ge
zonde landbouwsector. Dat kan als de regering en de 
sector bereid zijn naar elkaar te luisteren. 

278. Op Europees niveau baren met name de over
produktie en de enorme groei van de landbouwuitga
ven grote zorgen. Mede tegen deze achtergrond 
moet een beleid worden gevoerd waarin meer reke
ning wordt gehouden met de werking van de markt. 
Dat is echter een proces van geleidelijkheid. Steun
verlening kan niet van de ene dag op de andere wor
den gestopt. Bovendien mag geen koude sanering 
ontstaan, maar moet voorzien worden in een flanke
rend beleid. 

279. Steunvermindering mag de concurrentiepositie 
van de Nederlandse landbouw niet wezenlijk aantas
ten. 

280. Het braakleggen van gronden en quotering kun
nen bruikbare middelen zijn om knelpunten althans tij
delijk op te lossen. Deze middelen echter, dienen in 
beginsel van beperkte duur te zijn. 

281. Het omzetten van landbouwgrond in natuurge
bieden moet met grote terughoudendheid geschie
den en slechts op basis van vrijwilligheid. 

282. Het is onbegrijpelijk en onverteerbaar dat over
schotten hier vernietigd worden terwijl er in andere 
landen honger wordt geleden. Daarom moet voortdu
rend gezocht blijven worden naar mogelijkheden om 
wat hier overtollig is in de landen van de derde we
reld nuttig te besteden, en wel zodanig, dat geen af
breuk wordt gedaan aan lokale landbouwprojecten in 
die landen. 

• 96 Milieu 

283. De financiële gevolgen van het milieu-vriendelijk 
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uitoefenen van de landbouw mogen niet alleen op de 
boeren afgewenteld worden . 

284. Van de milieuproblemen waar de landbouwsec
tor mee kampt, is dat van het mestoverschot het 
grootst. Opeenhoping van mineralen in de bodem, 
uitspoeling daarvan naar het grondwater, en het neer
slaan van ammoniak op bosgebieden vindt op dit mo
ment nog op te grote schaal plaats . De groei van het 
areaal fosfaatverzadigde gronden moet daarom zo 
snel mogelijk worden omgebogen. Onderzoek moet 
uitwijzen in hoeverre evenwichtsbemesting haalbaar 
is en wat de maximale verliesnormen zijn . 
De volgende maatregelen moeten worden genomen: 
- verbetering van de samenstell ing van het voer; 
- invoering van een mineralenboekhouding op be-

drijfsniveau; 
- bevordering van industriële verwerking van mest 

alsmede het stimuleren van de afzetmogelijkhe
den voor mestkorrels . 

285. Om de ammoniak-emissie terug te brengen, 
moet: 
- mest zo emissie-arm mogelijk worden aange

wend . Naast bestaande mestinjectie-machines, 
moet onderzoek gedaan blijven worden naar ande
re methoden (b.V. duospray-machinel. die weidevo
gelvriendelijker zijn ; 

- de bouw van betere stal systemen worden gesti
muleerd, onder meer door het 'groene label' ; 

- bij de verplicht afdekking van mestsilo's ook de 
mogel ijkheid van een strokorst worden opgeno
men. 

286. Gedwongen inkrimping van de veestapel is al
leen dan te verdedigen, als is gebleken dat alle ande
re oplossingen niet hebben geholpen. 

287. Een gezonde bedrijfsontwikkeling mag niet on
mogelijk worden gemaakt door al te knellende bepa
lingen in b.V. de sfeer van de hinderwet. Overigens 
moeten naar aanleiding van regionale verschillen in 
milieu-belasting door de agrarische bedrijven, regels 
niet alleen bedrijfs- maar ook gebiedsgericht worden 
toegepast. 

288. De omvangrijke milieuproblemen in de land
bouw kunnen niet alleen met allerlei technische 'foef
jes ' worden opgelost . Er zal nóg meer dan tot nu toe 
het geval was, gestudeerd moeten worden op nieu
we systemen. Te denken valt aan extensivering, geïn
tegreerde en biologische landbouw. 

Gewasbescherming 

289. Het tweede belangrijke probleem in de land- en 
tuinbouw is het gebruik van gewasbeschermings- of 
bestrijdingsmiddelen . De afhankelijkheid van deze 
middelen moet geleidelijk worden teruggedrongen. 
Alvorens over wordt gegaan tot een verbod van een 
of meer van deze middelen, dient de regering zich er-
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van te vergewissen of er wel goede alternatieven 
voorhanden zijn . Bovendien mag het niet zo zijn dat 
wat hier verboden is, vlak over de grens wel getole
reerd wordt. Daarom moet de regering aandringen 
op een in Europees verband geharmoniseerd beleid . 

• 97 Natuurbeheer 

290. In een klein land als Nederland moet veel waar
de worden gehecht aan een goed natuurbeheer. De 
zorg voor het landschap en de natuur is een zaak die 
niet buiten de grondgebruikers, in veel gevallen de 
boeren, om mag gaan . Boeren hebben in het verle
den betoond op betaalbare en efficiënte w ijze over 
natuur en landschap te hebben gewaakt. Overheid, 
grondbezitters en boeren hebben hier een verant
woordelijkheid die gezamenlijk ingevuld moet wor
den. 

291. Bij het creëren van nieuwe natuurgebieden 
moet gelet worden op de financiële haalbaarheid als
mede op het onderhoud van dergelijke gebieden . De 
voorkeur moet uitgaan naar het instrument van de be
heersovereenkomst, niet de aankoop van grond. 

292 . Het op peil houden van een voldoende groot 
pachtareaal is van belang voor de ontwikkeling van 
de sector. De ombouw van het pachtstelsel naar een 
meer marktconforme benadering moet geleidelijk ver
lopen, opdat de prijseffecten niet te schokkend zijn . 
Een rechtvaardige toedeling van kostenfactoren (b.v. 
waterschapslasten) is vereist. 

• 98 Genetische manipulatie 

293. Genetische manipulatie met dieren en planten 
moet uiterst kritisch worden tegemoetgetreden. 
Proeven die zo ver gaan dat de grenzen tussen men
sen en dieren en tussen dieren onderling veNagen, 
moeten worden afgewezen. Het leggen van octrooi 
op (genetisch gemanipuleerde) vormen van leven 
dient verboden te worden . 

• 99 Dierenwelzijn 

294. Ook in zijn omgang met de dieren is de mens 
gebonden aan de normen van Gods Woord. Daarom 
is de regering geroepen erop toe te zien dat de be
staande wettelijke regelingen ten aanzien van de ge
zondheid en het welzijn van dieren worden nage
leefd . Waar de wetgeving op dit punt moet worden 
aangevuld, dienen daartoe stappen te worden onder
nomen . 

• 100 Visserij 

295. Het Nederlandse visserijbeleid wordt in belangrij
ke mate gedicteerd in Brussel. De SGP heeft daar 
moeite mee, maar dat neemt niet weg dat de regels 
die er zijn nageleefd dienen te worden, ook door de 
Nederlandse vissers . De regering moet zich echter 
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wel inzetten voor een voor de vissers zo werkbaar 
mogelijk systeem. Als de Europese regels daarvoor 
gewijzigd moeten worden, dient Nederland daartoe 
het initiatief te nemen. 

296. Een voortgaande vrijwillige sanering van de 
vloot blijft wenselijk in het kader van een harmonise
ring van de vangstrechten en de vlootcapaciteit . Het 
plan-Biesheuvel, met als kern de gezamenlijke verant
woordelijkheid van de vissers, verdient royale steun. 
De zeedagenregeling dient kritisch te blijven worden 
bejegend. 

297. Door middel van beheersplannen dient in de 
schaal- en schelpdieren sector tot een verantwoorde 
bevissing te komen. Het gaat niet aan de lasten in 
voedselarme jaren alleen op de vissers af te wente
len. 
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• 101 

298. De volkerenwereld is volop in beroering. Het 
wegvallen van de bedreigende tegenstelling tussen 
oost en west, heeft niet de vrede en veiligheid ge
bracht die velen hadden verwacht en waar even zove
len op hadden gehoopt. In het licht van de Schrift 
(oorlogen en geruchten van oorlogen) hoeft dit niet 
te verwonderen. Dat neemt niet weg dat de Neder
landse overheid zich in deze onzekere en verwarde 
tijd sterk moet maken voor de eerbiediging van het 
volkenrecht. Zo kan zij invulling geven aan de voluit 
bijbelse begrippen vrede en gerechtigheid . 

• 102 Verenigde Naties 

299. De SGP ziet voor de VN geen andere taak weg
gelegd dan die van platform voor internationaal poli
tiek overleg ter voorkoming en beslechting van ge
schillen . Uitbreiding van de bevoegdheid van de orga
nen van de VN die ten koste gaat van de nationale 
soevereiniteit. moet worden afgewezen . 

• 103 Oost-Europa en GOS (Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten) 

300. Economische malaise en oplevend nationalisme 
in veel landen van het oude Oostblok, vormen de ern
stigste bedreigingen voor de stabil iteit en vrede in 
heel Europa . Het beleid moet er dan ook in eerste in
stantie op gericht zijn deze landen te helpen bij de 
overschakeling van de failliete planeconomie naar 
een (getemperde) markteconomie. Dat kan door: 
- het toelaten van deze staten tot internationale en 

financiële instellingen; 
- het uitbreiden van de mogelijkheden om krediet 

op te nemen; 
- het veel verder verruimen van de toegang van pro

dukten uit deze landen tot de Europese markt; 
- intensief samen te werken op het gebied van ener

gie en milieu; 
- uitwisselingsprogramma's voor instellingen en be

drijven op poten te zetten . 

• 104 Israël 

301. Het uitgangspunt voor de Nederlandse buiten
landse politiek ten aanzien van het oude Bondsvolk 
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Buitenlandse zaken 

moet zijn Israëls recht op veilige en erkende gren
zen, met Jeruzalem als hoofdstad. Daarbij weegt het 
oordeel van de democratisch en wettig gekozen Is
raëlische regering zwaar mee. Aan dit uitgangspunt 
mag niet getornd worden, lettend op de nog immer 
in Arabische wereld levende vijandschap tegenover 
Israël en de dreiging die uitgaat van een opkomend 
islamitisch fundamentalisme . 

302 . De vanouds hechte band tussen het Nederland
se volk en het volk van Israël dient aangehaald te 
worden . In EU-verband moet ons land zich inspannen 
voor een nieuw handelsakkoord tussen de EU en 
Israël. 

• 105 Zuid-Afrika 

303. Als gevolg van het vastberaden hervormingsbe
leid in Zuid-Afrika zijn de betrekkingen tussen ons 
land en Zuid-Afrika gelukkig ontdooid. Vanuit de histo
rische verbondenheid met Zuid-Afrika, moet gewerkt 
worden aan een verdere intensivering van de betrek
kingen. De verdere vormgeving van het nieuwe Zuid
Afrika dient overgelaten te worden aan de verschillen
de partijen in dat land zelf. 

• 106 Suriname 

304. De geschiedenis van Nederland en die van Suri
name zijn nauw met elkaar verweven. Dat schept ver
plichtingen. In de huidige omstandigheden rust op 
Nederland de plicht Suriname te helpen op weg naar 
een democratische rechtsstaat en bij het opbouwen 
van een gezonde economie. 

• 107 EUROPA 

305. Het Europa na 'Maastricht' ziet er heel anders 
uit dan het Europa voor 'Maastricht' . Wat voor de Eu
ropese eenwording een grote sprong voorwaarts had 
moeten worden, is verkeerd in een forse stap achter
uit . De SGP is voor samenwerking , maar deze mag 
niet ontaarden in samensmelting. Het streven naar 
een verenigd Europa moet dan ook als ireëel worden 
afgewezen . 
De redenen daarvoor zijn dat 
- de geestelijke wortels van de Europese eenheid eer

der liberaal-humanistisch van aard zijn dan christelijk; 

SGP: 101-107 



- Nederland zijn onafhankelijkheid zal verliezen en 
de band tussen Nederland en Oranje dreigt te wor
den doorgesneden; 

- Nederland als klein land nauwelijks invloed uit kan 
oefenen in een groot Europa; 

- in een verenigd Europa de burger nog meer zal ver
vreemden van de politiek. 

306. Nederland moet, lettend op de economische en 
monetaire ontwikkelingen in Europa, aandringen op 
heroverweging van de EMU (Europese Monetaire 
Unie) . De vervanging van de nationale munten door 
één Europese munt betekent dat ons land de beleids
vrijheid op economisch, financieel en sociaal gebied 
volledig inlevert. Dat is principieel onaanvaardbaar en 
bovendien zeer moeilijk uitvoerbaar. 

307. De EU dient haar bevoegdheden niet nog verder 
uit te breiden waar het zaken betreft die principieel 
van nationaal belang zijn, zoals het nationaal-eigene 
in onderwijs en cultuur. 

308. Nu de grenscontroles zijn afgeschaft, iets waar 
de SGP altijd op tegen was, moet er op basis van af
spraken tussen onafhankelijke staten intensief sa
mengewerkt worden op het gebied van politie en jus
titie . Dat is nodig nu de criminaliteit zich steeds meer 
vertakt over meerdere landen. 

309. Niet verdieping, maar verbreding dient het pa
rool van de toekomstige Europese samenwerking te 
zijn . Oostenrijk, Zweden, Noorwegen en Finland die
nen op korte termijn toegelaten te worden als vol
waardige leden. Midden- en Oosteuropese staten 
moeten nauw betrokken worden bij de EU en zullen, 
wanneer zij daar zowel politiek als economisch rijp 
voor zijn, tot de Unie toe moeten kunnen treden . 

310. Europa moet een open karakter hebben. Dat be
tekent dat er zo min mogelijk invoerbeperkingen mo
gen worden opgeworpen, met name voor produkten 
uit de landen uit de Derde Wereld en de staten in 
Midden- en Oost-Europa. 

311 . Aan de positie van kleine lidstaten ten opzichte 
van de grote lidstaten mag niet gemorreld worden. Ie
dere taal binnen de EU moet een gelijke status be
houden. 

312 . Het democratisch tekort van de EU kan worden 
verminderd door de nationale parlementen vooraf in
tensiever te laten overleggen met de eigen ministers 
over 'Brusselse' zaken. 

313. De uitgaven van de EU moeten worden terugge
drongen. De omvang van de structuurfondsen wordt 
daartoe verkleind. 

314. De EU moet direct stoppen met het op grote 
schaal dumpen van bepaalde (voedsel)produkten op 
kwetsbare markten in landen van de derde wereld. 
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315. Fraude op Europees niveau moet krachtiger be
streden worden. Lidstaten en individuen die zich niet 
aan de EU-regelgeving houden (te denken is o.a. aan 
Italië in verband met de melkquota) dienen harder te 
worden aangepakt. 

• 108 DEFENSIE 

316. Regionale spanningen tussen volkeren en de 
ambities van sommige regionale 'supermachten' vor
men op dit moment het grootste gevaar voor de vre
de in Europa en in de rest van de wereld . Dat gevaar 
is nog groter geworden als gevolg van het feit dat 
steeds meer landen in staat zijn om zich allerlei wa
pens, ook massavernietigingswapens, aan te schaf
fen . 

Veiligheidsbeleid 

317. Nederland moet zich in (blijven) zetten voor het 
behoud van de veiligheidsband met Amerika. Een 
eventueel Europees veiligheidsbeleid mag niet in min
dering gebracht worden op de samenwerking binnen 
de NAVO. Voor de NAVO, een bondgenootschap dat 
zijn waarde heeft bewezen, zou tevens de rol wegge
legd kunnen gaan worden van 'gewapende arm' van 
de CVSE (Europese Conferentie voor Veiligheid en Sa
menwerking in Europa). 

318. In de richting van Oost-Europa zou op het ge
bied van de defensie gedacht kunnen worden aan : 
- een door de NAVO af te geven expliciete veilig-

heidsgarantie; 
- vertrouwenwekkende maatregelen en (militaire) 

openheid, met name voor de GOS-staten. 

319. Gezien de onzekere veiligheidssituatie in de we
reld en het feit dat voor een eventuele militaire inter
ventie waar dan ook een aanzienlijke troepenmacht 
nodig kan zijn (denk aan Koeweit en Somalië). is het 
noodzakelijk dat in NAVO-verband relatief omvangrij
ke (mobilisabele) strijdkrachten op de been worden 
gehouden, ook in Nederland . In verband daarmee is 
het niet goed als reeds nu fors wordt gekort op de 
defensie-inspanning van ons land. 

• 109 Wapenbeheersing 

320. Voorrang dient op dit moment uit te gaan naar 
het uitvoeren van de inmiddels ondertekende wapen
akkoorden CSE-1 , START 1 en START. 

321 . Binnen de CVSE dienen de besprekingen te wor
den voortgezet teneinde het niveau van de bewape
ning in Europa nog verder naar beneden brengen. 

322. Het gevaar van de verspreiding van kernwapens 
en moderne rakettechnologie is als gevolg van het uit
eenvallen van de Sowjet-Unie groter dan ooit. Met 
des te meer ijver moet er gewerkt worden aan verdra
gen en maatregelen die hier een halt aan toeroepen. 
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323. De Golfoorlog heeft duidelijk gemaakt dat chemi
sche en biologische wapens nog altijd een reëel, en 
zelfs toenemend gevaar vormen. Nederland moet 
daarom onverminderd aandacht blijven besteden aan 
het doen opsporen en - zo mogelijk - vernietigen van 
dit gruwelijke wapentuig. 

• 110 Reorganisatie krijgsmacht 

324. Hoofdtaak van de Nederlandse krijgsmacht is en 
blijft krachtens het NAVO-verdrag de verdediging van 
het grondgebied van de verdragspartners. Gelet op 
de veranderde internationale verhoudingen dient de 
krijgsmacht daarnaast geschikt te zijn om op beperk
te schaal bij te dragen aan militaire interventies bui
ten het NAVO-gebied, bijvoorbeeld, maar zeker niet 
alleen, in het kader van de VNo 

325. De dienstplicht moet blijven bestaan tot tenmin
ste 1998. Aan de hand van de veiligheidssituatie van 
dat moment moet er dan definitief beslist worden 
over de invoering van een beroepsleger. 

326. De bestaande dienstplicht moet worden 'ge
stroomlijnd' door middel van een pakket van aanvul
lende maatregelen, zoals o.a. flexibilisering en aan
trekkelijker arbeidsvoorwaarden. Dat is nodig om de
motivatie onder het personeel te voorkomen. 

327. Dienstplichtigen mogen niet tegen hun wil ver
plicht worden tot inzet buiten het grondgebied van 
de NAVO. 

328. De reorganisatie van het defensie-apparaat mag 
niet leiden tot een tijdelijke verlamming van de ge
vechtskracht. Indien de reorganisatie leidt tot ge
dwongen ontslagen, rust op Defensie de plicht zich 
maximaal in te zetten om vervangend werk aan te 
bieden. 

329. Verdere taakspecialisatie en materieelsamen
werking met gelijkgezinde NAVO-landen is wenselijk. 

330. De luchtmobiele brigade moet worden herover
wogen indien er voor de opbouw ervan onvoldoende 
middelen beschikbaar zijn. 

331. De overheid dient te voorzien in geestelijke ver
zorging gebaseerd op de Bijbel. 

• 111 Koninklijke Marechaussee 

332. Bezuinigingen op de Koninklijke Marechaussee 
dienen te worden afgewezen. De Marechaussee 
dient blijvend ingezet te worden ten behoeve van de 
grensbewaking (met name op Schiphol) alsmede 
voor het vreemdelingentoezicht. 

• 112 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

333. Naast de onverminderd schrijnende problemen 
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van de honger, de geestelijke nood alsmede de enor
me kloof tussen rijk en arm, kampen de ontwikke
lingslanden nu ook met milieu-problemen die hun 
weerga niet kennen. Hulp die geboden wordt blijft 
niet zelden steken in bureaucratie, corruptie en zelfs 
geweld. De uitzichtloosheid en de ellende die daar
van het gevolg zijn, zijn - letterlijk - ten hemel schrei
end. 

Hulpverlening 

334. Het is zorgwekkend dat steeds meer rijke lan
den sparen op de uitgaven voor ontwikkelingssamen
werking omdat er zich nog zoveel andere probleem
gebieden aandienen, zoals Oost-Europa en de GOS
republieken. De SGP bepleit dat de uitgavennorm 
van 1,5% NNI weer in ere wordt hersteld. Daarboven
op wordt het hulpplafond ten behoeve van Oost-Euro
pa en de GOS verdubbeld. 

335. Beter is het weinig landen goed te helpen, dan 
veel landen minder goed. Daarom zal het aantal lan
den waar Nederland hulp aan verstrekt (nu 50) moe
ten worden verminderd (ongeveer 15). Voorrang 
moet worden gegeven aan hulp aan de armste lan
den. Ook is van belang dat de hulp optimaal wordt af
gestemd op de lokale omstandigheden en behoeften. 

336. Als Nederland een ontwikkelingsrelatie met een 
bepaald land wil aangaan, moet vaststaan dat de re
gering van de betrokken staat 
- de mensenrechten eerbiedigt; 
- een beleid voert dat uitzicht biedt op economisch 

herstel; 
- corruptie bestrijdt. 

337. Macro-economische hulp moet bij voorkeur bila
teraal worden verleend. Alleen als aan te tonen is dat 
de multilaterale weg effectiever is, moet gekozen 
worden voor dit pad. Regio- en landenprogramma's 
moeten hun strikt bilaterale karakter behouden. Van 
overheidswege mag ook gerust meer geld worden 
gegeven aan particuliere hulpverleningsorganisaties 
die hebben bewezen kwalitatief goede hulpprogram
ma's te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld Woord en 
Daad en ZOA. 

338. Er moet door allerlei omstandigheden (rampen, 
oorlogen) steeds vaker een beroep worden gedaan 
op noodhulp. Daarom moeten de voor noodhulp be
stemde gelden worden uitgebreid. 

339. Extra hulp moet worden geboden aan die ont
wikkelingslanden die veel vluchtelingen en ontheem
den uit de regio opvangen. 

340. Het Nederlandse beleid moet er mede op ge
richt zijn de afhankelijkheid van de derde wereldlan
den van de import van voedsel te verkleinen. 

341. Er moet een speciaal programma komen voor 
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de financiering van de opvang van straatkinderen in 
de (grote) steden van de derde wereld . 

342. Het ministerschap voor ontwikkelingssamenwer
king dient omgezet te worden in een staatssecreta
riaat. 

• 113 Bevolkingspolitiek 

343 . Bij de uitvoering van programma's voor geboor
tebeperking worden op grote schaal mensenrechten 
geschonden. Het recht van man en vrouw op gezins
vorming dient te worden eerbiedigd. Om die redenen 
mag Nederland geen steun verlenen aan program
ma's voor (gedwongen) geboortebeperking. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 

• 114 

Bij de opstelling van dit verkiezingsprogramma is uit
gegaan van de kerngegevens uit het Centraal Econo
misch Plan 1993 en werkdocument nr . 59 van het 
CPB . De in dit programma bepleite beleidsintensive
ringen en bezuinigingen of reducties komen dus bo
venop het pakket van bezuinigingen van 11 miljard 
waartoe het kabinet in de Voorjaarsnota 1993 toe 
heeft besloten . Daarnaast is op basis van nieuwe - te
genvallende - economische cijfers van het CPB een 
extra tekortreductie nodig van 3 miljard. Deze is in 
het onderstaande financiële overzicht verwerkt. 

De financieel-economische doelstellingen van dit pro
gramma voor de komende kabinetsperiode zijn als 
volgt: 
a. De collectieve lastendruk zal door 'privatisering' 

van de ziektewet met 1.9% (extra) dalen tot be
neden 44.5% BBP (50% NNI). 

b. De omvang van het financieringstekort wordt ex
tra verlaagd met 1 miljard. 

c. Voor lastenverlichting wordt 7 miljard uitgetrok
ken. onder gel ijktijdige verhoging van de milieu
verbruiksbelastingen t.w.V. 4 miljard . 
* Per saldo resulteert een netto lastenverlich

ting van 3 miljard. 
* Van de lastenverlichting wordt 3.6 miljard ge

bruikt ter verkleining van de marginale wig . 
d. Het verkiezingsprogramma bevat voorts een pak

ket beleidsintensiveringen t .W.V. 4.4 miljard. 
e. Als gevolg van de tegenvallende economische 

ontwikkeling 3 miljard extra te bezuinigen. 
f . Aan additionele bezuinigingen of reducties is in 

totaal dus nodig: 1 + 3 + 4.4 + 3 = 11,4 miljard. 
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• 115 

B eleidsintensiveringen: 

1. ontwikkelingssamenwerking 1.5 NNI inclusief 
extra buitenlanduitgaven t.b.v. milieu/GOS e.d. 

2. zorg 
3. overheidsinvesteringen (o.a. vaarwegen) 
4. politiefJustitie (mankracht/celruimte) 
5. kwaliteitsverbetering onderwijs (WO/HBO) 
6. AKW (grote gezinnen) 

Beleidsintensiveringen 
Terugdringing financieringstekort 
Netto lastenverlichting 

totaal 

Bezuinigingen/reducties: 

1. kostenbeheersing volksgezondheid 
(schrappen overbodige verrichtingen) 

2. sociale zekerheid (volumemaatregelen en 
kortingen op uitkeringen) 

3. volkshuisvesting (objectsubsidies) 
4. VWC (sport en cultuur) 
5. studiefinanciering (scherpere selectie 

studenten/aanscherping tempobeurs) 
6. kinderopvang 
7. generieke subsidiekorting 
8. efficiencyverbetering/taakafstoting 

subtotaal bezuinigingen/reducties 

Overig: 
fraudebestrijding belastingen 
fraudebestrijding sociale premies 

totaal 
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1.2mrd 
0.6mrd 
1 mrd 
0.8mrd 
0.4 mrd 
0.4 mrd 

4.4 mrd 
1 mrd 
3 mrd 

8.4 mrd 

1.1 mrd 

4 mrd 
1 mrd 
0.4 mrd 

0.4 mrd 
0.3mrd 
1 mrd 
1.2mrd 

9.4 mrd 

mrd 
mrd 

11.4 mrd 

INVULLING LASTENVERLICHTING (in miljarden gul
dens) 

invoering arbeidskostentoeslag Hfl 1000.= 
verhoging belastingvrije voet met Hfl 500.= 
verlenging laagste schijf inkomstenbelasting 
resulteert ter verkleining van marginale wig: 

2 
0.6 
1 

3.6 

verdubbeling rente en dividendvri jstelling 0,45 
afschaffing kapitaalbelasting 0.5 
vervallen reiskostenforfait/handhaving O.v.-forfait 0.25 
verhoging belastingvrije som vermogensbelasting 0.175 
afschaffing opstapje vennootschapsbelasting 0.3 
verlaging toptarief inkomstenbelasting 1.725 

3,4 

TOTAAL LASTENVERLICHTING 7 mrd 

SGP: 113-116 
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• 1 Ongeloofwaardig 
leder zal het zich het drama rond de WAO herinne
ren. Een goede sociale wet voor mensen die on
danks hun inzet niet meer kunnen werken. In de prak
tijk echter zo vaak verkeerd gebruikt, dat vijf maal zo
veel mensen een uitkering ontvangen als bij de tot
standkoming van de wet was verwacht. De oplos
sing was niet eenvoudig, maar de richting moest dui
delijk zijn: verkeerd gebruik moest worden bestre
den, niet het terechte gebruik bestraft. Toch is dat 
laatste vooral het resultaat geworden. Is het een 
wonder dat velen dan gaan twijfelen aan de geloof
waardigheid van het overheidsbeleid? 

• 2 Het voorbeeld staat niet op zichzelf. Er is na jaren dis-
cussie een wettelijke regeling inzake euthanasie tot 
stand gekomen. Dat was hard nodig. Op steeds gro
ter schaal overtraden artsen de wet door actieve le
vensbeëindiging van ernstig zieken en gehandicapten 
en door het afgeven van valse verklaringen van over
lijden. De nieuwe wet zou volgens de regering het 
handelen van artsen weer controleerbaar maken en 
zo daadwerkelijk bescherming bieden aan het leven. 
De werkelijkheid is echter, dat strekking en systeem 
van de wet het feitelijk onmogelijk maken de huidige 
euthanasiepraktijk terug te dringen. In een zaak van 
leven of dood is door regering en Kamermeerderheid 
een schijnconstructie opgebouwd die levensbescher
ming suggereert, maar vrijheid tot doden garandeert. 
Opnieuw: is het een wonder dat velen twijfelen aan 
de geloofwaardigheid van de overheid? 

• 3 Nog een voorbeeld. Nederland heeft de laatste jaren 
kennis gemaakt met een nieuw probleem, de gokver
slaving. Tienduizenden vooral jonge mensen zijn zo 
aan het gokken verslaafd geraakt, dat de gevolgen 
verschrikkelijk zijn: schulden, criminaliteit, ziekte, 
werkloosheid en ontwrichte gezinnen. 
De oorzaak is bekend: met toestemming van de 
overheid zijn op grote schaal speelautomaten ge
plaatst en andere riskante kansspelen ingevoerd. 
De regering ziet het probleem wel maar voegde de
sondanks nog een riskant kansspel aan de mogelijk
heden toe, het zogenaamde kraslot. Terwijl de schat
kist ruimschoots deelt in de opbrengsten van kans-
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Om een geloof
waardige overheid 

spelen, moeten instellingen die hulp verlenen aan 
verslaafden het vrijwel zonder overheidssubsidie 
doen. Zo'n overheidsbeleid is volstrekt ongeloofwaar
dig. 

• 4 
Geloofwaardigheid vereist 
Uit de Bijbel weten we dat de overheid in dienst van 
God staat. Zij heeft in de openbare samenleving be
voegdheden die aan geen enkele burger toekomen. 
Zij mag gehoorzaamheid vragen en respect verwach
ten. Juist daarom moet haar beleid geloofwaardig 
zijn. Een overheid die ongeloofwaardig handelt, zet 
haar eigen ambt en positie op het spel. Zij frustreert 
een goede ontwikkeling van onze samenleving. Daar
om heeft het GPV het WAO-voorstel niet gesteund, 
maar extra maatregelen voorgesteld om te zorgen 
dat alleen echte arbeidsongeschikten een uitkering 
krijgen. 
Daarom heeft het GPV elk euthanasievoorstel dat 
neerkwam op een handhaving van de gegroeide prak
tijk afgewezen, en in elke fase van de discussie voor
stellen gedaan om het verbod van euthanasie op
nieuw te bevestigen en daadwerkelijk te handhaven. 
Daarom ook heeft het GPV voortdurend gewaar
schuwd tegen uitbreiding van de gokmogelijkheden 
en concrete voorstellen gedaan die het kwaad kun
nen indammen. 

Een ongeloofwaardige overheid vervreemdt zich van 
de burgers. Dat gebeurt in een tijd waarin er toch al 
sprake is van een zekere verwijdering tussen over
heid en burgers. De verminderde steun voor beginsel
politiek in het algemeen en de doorwerking van de 
ontkerstening in de samenleving in het bijzonder heb
ben daaraan bijgedragen. Daardoor kan de overheid 
minder dan voorheen rekenen op een draagvlak voor 
een beleid gericht op de ontwikkeling van de samen
leving tot eer van God. Het is dan te meer noodzake
lijk dat de overheid geloofwaardig handelt. 

• 5 
Eén is geloofwaardig 
Voor die geloofwaardigheid is meer nodig dan goede 
woorden en bedoelingen. Daarvoor is vooral nodig 
dat we naar de Bijbel luisteren. Dan weten we dat 
geen mens uit zichzelf in staat is geloofwaardig te 
handelen. Eén is geloofwaardig: de HERE, de God 
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die hemel en aarde schiep en die nu door Zijn Zoon 
Jezus Christus over alles regeert . Alleen door naar 
Hem te luisteren, zal het ons wel gaan. Dat is de be
langrijkste voorwaarde voor geloofwaardig handelen, 
ook in de polit iek . 

In de Bijbel heeft God Zijn geboden kort en bondig sa
mengevat: 'Hij heeft u bekendgemaakt, 0 mens, wat 
goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders 
dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en 
ootmoedig te wandelen met uw God' (Micha 6:8) . 
Die opdracht geldt voor ieder, individueel en geza
menlijk, als burger en als overheid . De toekomst van 
de samenleving staat of valt met de reactie op die op
dracht. 
Het GPV is zich ervan bewust dat de Bijbel geen 
handboek is met daarin concrete oplossingen voor 
elk probleem. Wel zien wij de Bijbel als een lamp voor 
onze voet en een licht op ons pad. Het is de nood 
van onze t ijd , dat een groot deel van ons volk meent 
geen boodschap te hebben aan wat de HERE vraagt 
of deze boodschap wil reserveren voor de privésfeer . 
Ook het regeringsbeleid is van die opvatting doortrok
ken . Het kabinet-Lubbers/Kok is zelfs verder gegaan 
en heeft een Algemene Wet Gelijke Behandeling 
ingediend, waardoor mensen ook in de privésfeer 
kunnen worden gehinderd in het afwijzen van hande
lingen die in strijd zijn met Gods geboden. 

• 6 
Een geloofwaardige overheid 
Het GPV onderkent dat de overheid geen rechtstreek
se verantwoordelijkheid heeft voor wat mensen in 
hun particuliere leven doen. Maar de inrichting van 
de openbare samenleving is wel haar verantwoorde
lijkheid . De overheid staat daarbij in dienst van God, 
niet vanwege de kwaliteiten van de overheidsperso
nen maar vanwege het ambt dat God gaf. Daarom 
moet zij zich laten leiden door wat God vraagt. Het is 
onmogelijk dat een overheid neutraal zou staan te
genover Gods geboden. 
Tegenover de fictie van de neutrale staat stelt het 
GPV het ideaal en de opdracht van de christelijke 
staat, waarin de geestelijke vrijheid van alle burgers 
is verzekerd. In onze ontkerstende samenleving zijn 
we helaas nog ver van deze opdracht verwijderd . 
Compromissen kunnen onvermijdelijk en ook voor 
het GPV aanvaardbaar zijn als ze een - wellicht kleine -
stap in de goede richting betekenen. Maar de christe
lijke politiek zal, wil zij deze naam nog met recht kun
nen dragen, het doel van de christelijke staat niet mo
gen loslaten en aan realisering ervan moeten blijven 
werken . Een overheid die zo te werk gaat, zal een ge
loofwaardige overheid kunnen zijn . 

• 7 
Geloofwaardige keuzen 
Politiek is keuzen maken, prioriteiten stellen . Kleine 
stappen nu gezet, kunnen leiden tot een ander, een 
nationaal-christelijk beleid in de toekomst . Een toe
komst, waarin burgers en overheid - elk met eigen 
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mogelijkheden - God eren door naar Zijn stem te luis
teren . Een toekomst ook, waarin mensen niet langs 
elkaar heen leven maar naar elkaar omzien, zodat nie
mand aan zijn lot wordt overgelaten. 

Met het oog op die toekomst kiest het GPV voor: 
- een betere handhaving van de rechtsorde; 

De opdracht om recht te doen, geldt voor ieder . 
De overheid heeft van God de taak ontvangen 
dit zo nodig af te dwingen. Criminaliteit moet 
daarom worden bestreden, preventief en door 
het opleggen en uitvoeren van sancties . 

daadwerkelijke bescherming van het leven; 
God is de Schepper van alle leven. Hij alleen be
schikt over begin en einde van het leven. Daar
om is herstel nodig van de bescherming van het 
leven, zowel aan het begin als aan het einde. 

een duurzame ontwikkeling van de samenleving; 
De scheppingsopdracht om de aarde tot Gods 
eer te bewerken en te ontwikkelen is aan ieder 
mens gegeven. Structurele werkloosheid is daar
om onaanvaardbaar. 

een zorgvuldig beheer van de schepping; 
God wil dat de mens als beheerder van Zijn 
schepping de heerlijkheid van de Schepper laat 
zien . De aantasting van natuur en milieu moet 
daarom tot staan worden gebracht. 

Om die keuzen te realiseren wil het GPV een over
heid die haar ambt op een geloofwaardige wijze uit
oefent. Een overheid die: 
- haar normen baseert op het Woord van God; 
- de grenzen van haar ambt kent en dus de geeste-

lijke vrijheid van alle burgers respecteert; 
- de eigen verantwoordelijkheid van de burgers er

kent en waar nodig mobiliseert; 
- bij beperkte mogelijkheden prioriteiten stelt en 

daarvan verantwoording doet; 
- de regels waaraan zij de samenleving bindt ook 

metterdaad handhaaft; 
- een consequent beleid voert door niet alleen de ge

volgen van maatschappelijke misstanden te bestrij
den maar ook het kwaad bij de wortel aan te pak
ken . 

Kortom: het GPV kiest voor een nationaal-gerefor
meerde politiek en daarom gaat het om ee.n geloof
waardige overheid. 
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• 8 
De overheid staat in dienst van God. Haar ambt is 
daarmee van bijzondere betekenis. Zij is hoofd van 
de openbare burgerlijke samenleving en beschikt 
daarbij over specifieke bevoegdheden . Zij geeft lei
ding aan de ontwikkeling van de openbare samenle
ving . Als dienares van God behoort een geloofwaardi
ge overheid dat te doen met het oogmerk God te 
ere.!l . 

Tegelijk echter is het ambt van de overheid be
grensd. De overheid heeft in beginsel geen zeggen
schap over de particuliere levenssfeer en dient met 
name de geestelijke vrijheid van alle burgers te verze
keren . Particuliere levensverbanden kunnen echter 
wel van groot belang zijn voor de ontwikkeling van 
de samenleving. Daarom heeft de overheid een blij
vende taak de bijzondere positie van het door God in
gestelde huwelijk in wetgeving te verankeren . 

De kerk neemt een specifieke, niet met andere instel
lingen te vergelijken, positie in de samenleving in. 
Daarom moet de overheid ten volle de vrijheid van 
de kerk eerbiedigen om haar ambtelijke arbeid in ge
hoorzaamheid aan de Bijbel te verrichten . 

Taak en inrichting van de overheid 
De inrichting van het openbaar bestuur en de taken 
van de verschillende overheden vormen geen onver
anderlijke grootheden. Steeds zal het bestaande moe
ten worden getoetst aan de eisen die nieuwe ontwik
kelingen in binnen- en buitenland stellen, opdat de 
overheid als geheel steeds optimaal in staat zal zijn 
haar ambt te veNuIlen . 

Ook nu is het nodig bestaande structuren op onder
delen aan te passen. Het is echter een vertekening 
van de werkelijkheid om de toegenomen afstand tus
sen burger en overheid toe te schrijven aan structure
le gebreken in ons staatsbestel. De oorzaak moet eer
der worden gezocht bij het steeds meer ontbreken 
van consistente politieke visies, die zijn ontleend aan 
een levens- of wereldbeschouwing. De politieke keu
zes die worden gedaan, kunnen daarom niet meer 
worden duidelijk gemaakt op basis van een politieke 
visie. 
Dit wordt nog versterkt door het feit dat de onder
scheiden verantwoordelijkheden van bestuurders en 
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volksvertegenwoordigers in de praktijk vaak worden 
vermengd. 

Door de sterke toename van overheidsactiviteiten 
hebben velen te hoge verwachtingen gekregen van 
de overheid, waardoor haar geloofwaardigheid scha
de heeft geleden. De overheid dient zich daarom 
meer dan tot nu toe te concentreren op haar eigenlij
ke taken, met een grotere nadruk op decentraal be
stuur. 

De indeling van het binnenlands bestuur in drie be
stuurslagen is voor ons land nog steeds de geschikt
ste. Reële regionale problemen, die zich in het bijzon
der in de Randstad voordoen, moeten worden opge
lost onder handhaving van dit uitgangspunt. 

• 9 
1 Regering 
Het is van blijvende staatkundige betekenis dat in 
onze constitutionele monarchie de regering wordt uit
geoefend door koningin en ministers samen, waar
voor de ministers politiek verantwoordelijk zijn . 
1.1 De minister-president blijft eerste onder zijns 

gelijken . Niet hij, maar de ministerraad neemt 
zo nodig besluiten die alle ministers binden. Bin
nen dat kader worden de bevoegdheden van de 
minister-president versterkt om een effectieve 
besluitvorming in de ministerraad te bevorde
ren of met het oog op zijn positie als lid van de 
Europese Raad. 

1.2 De ministeriële verantwoordelijkheid geldt zo
wel voor het eigen handelen of nalaten van de 
minister als voor dat van de ambtenaren voorzo
ver hij ten opzichte van hen over bevoegdhe
den beschikt. 

2 Kabinetsformatie 
Rechtstreekse verkiezing van een formateur of minis
ter-president door de kiezers past niet bij onze consti
tutionele monarchie. De koningin belast één of meer 
personen met de formatie van een kabinet dat kan re
kenen op het vertrouwen van een meerderheid in de 
Tweede Kamer. 
Het GPV vindt het van belang dat de fracties in de 
Tweede Kamer zich spoedig na de verkiezingen uit
spreken over hun voorkeur voor coalitievorming . Dit 
kan de kabinetsformatie bespoedigen en voorkomen 
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dat een informateur, wiens staatsrechtelijke positie 
onduidelijk is, moet worden aangewezen. 
2.1 Het komt de geloofwaardigheid van ons politie

ke stelsel ten goede als de lijstaanvoerders bij 
de verkiezingen niet toetreden tot het kabinet, 
maar hun fractie aanvoeren in de Tweede Ka
mer. Zij hebben zich immers tegenover de kie
zers als eersten sterk gemaakt voor het politie
ke program van hun partij. Als lid van de Twee
de Kamer kunnen zij beter dan als lid van een 
coalitiekabinet duidelijk maken wat zij hebben 
gedaan om dit program te realiseren . Boven
dien zal dit leiden tot een versterking van de po
sitie van de Tweede Kamer. 

2.2 Een regeerakkoord wordt beperkt tot hoofdza
ken van beleid. Kandidaat-ministers, die te zij
ner tijd uitvoerders van het regeerakkoord zuI
len zijn, worden bij de totstandkoming van het 
akkoord zoveel mogelijk betrokken. 

3 Staten-Generaal 
Voor het vertrouwen van de burgers in en hun betrok
kenheid bij de politiek is het van essentieel belang 
dat de Staten-Generaal zich metterdaad manifesteren 
als vertegenwoordigers van het Nederlandse volk. 
Daarom dienen de leden van beide Kamers in het 
openbaar en vanuit een onafhankelijke positie het re
geringsbeleid te toetsen . Compromissen die geslo
ten worden voor het verkrijgen van voldoende draag
vlak in de Staten-Generaal, kunnen zo voor ieder dui
delijk gemaakt worden . 
3.1 Het past in ons tweekamerstelsel de Eerste Ka

mer het recht te geven wetsvoorstellen waarte
gen zij op onderdelen bezwaren heeft eenmaal 
terug te zenden naar de Tweede Kamer. Deze 
krijgt dan de gelegenheid te beoordelen of de 
gerezen bezwaren alsnog tot amendering die
nen te leiden, waarna de Eerste Kamer besluit 
tot aanneming of verwerping van het al dan 
niet geamendeerde voorstel. 

4 Verkiezingen 
Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging blijft 
gehandhaafd als het best passend bij de Nederland
se samenleving. 
4.1 De betrokkenheid van de kiezers bij de persone

le samenstelling van de volksvertegenwoordi
ging wordt vergroot door verlaging van de drem
pel om met voorkeurstemmen te worden geko
zen. 

4.2 Omdat het kiesrecht bij uitstek een burger
schapsrecht is, blijft het Nederlanderschap voor
waarde voor het kiesrecht voor de Tweede Ka
mer en Provinciale Staten. 

• 10 
5 Wetgeving 
Wetgeving behoort tot de specifieke bevoegdheden 
van de overheid ter regeling van de rechtsorde. Hier
van dient terughoudend gebruik te worden gemaakt. 
Zelfregulering en het sluiten van overeenkomsten bie-
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den soms betere mogelijkheden voor regulering op 
maat. Als daarbij echter publieke belangen in het ge
ding zijn, moet de wetgever normatieve kaders aan
geven. Regering en Staten-Generaal moeten ervoor 
zorgdragen dat formele wetten een duidelijke mate
riële norm bevatten en dit niet overlaten aan lagere 
overheden of aan de uitvoeringspraktijk . 
5.1 Adviesorganen kunnen de regering en de Sta

ten-Generaal gevraagd en ongevraagd van ad
vies dienen. Wettelijke verplichtingen tot het 
vragen van advies door de regering worden ge
schrapt. Dat geldt niet voor de advisering door 
de Raad van State die als Hoog college van 
Staat belast is met de eindadvisering over wet
geving. Evenmin geldt dit voor de advisering 
door de Onderwijsraad vanwege de specifieke 
taak van deze raad bij de handhaving van de vrij
heid van onderwijs . 

5.2 De wetgever draagt een bijzondere verantwoor
delijkheid in de toetsing van nieuwe en bestaan
de wetgeving aan de Grondwet. In samenhang 
met de verdere herziening van de rechterlijke 
organisatie wordt de mogelijkheid geïntrodu
ceerd van een onafhankelijke constitutionele 
toetsing van formele wetten. 

6 Bestuur 
Teneinde de eenheid van het regeringsbeleid te ver
sterken en de verantwoordelijkheid voor dit beleid te 
verhelderen, moet onderscheid worden gemaakt tus
sen beleidsvoorbereiding en uitvoering van vast
staand beleid. Uitvoerende taken komen in beginsel 
in aanmerking voor decentralisatie, privatisering of 
verzelfstandiging . 
6.1 De beleidsvoorbereiding geschiedt waar nodig 

over departementale grenzen heen en wordt be
vorderd door in toenemende mate ambtenaren 
in algemene rijksdienst te benoemen. 

6.2 Bij wet worden algemene uitgangspunten vast
gesteld op basis waarvan het beleid inzake pri
vatisering en verzelfstandiging wordt gevoerd. 
Daarbij wordt met name aangegeven welke be
voegdheden bij de minister blijven en hoe zal 
worden voorzien in controle van overheidswe
ge. 

• 11 
7 Gemeente en provincie 
Decentralisatie van bestuur naar gemeenten en pro
vincies bevordert dat het bestuur zo dicht mogelijk bij 
de burgers plaatsvindt . Het overwegend monistische 
karakter van de besturen van gemeenten en provin
cies, waardoor het beleid bepaald kan worden door 
de rechtstreeks gekozen bestuursorganen, is het 
best passend in de Nederlandse verhoudingen. 
7.1 Decentralisatie van rijkstaken wordt bevorderd 

en gaat gepaard met overheveling van voldoen
de middelen. 

7.2 Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 
en de Commissaris van de Koningin past niet in 
het monistisch karakter van gemeente- en pro-
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vinciebesturen . Handhaving van de benoeming 
door de Kroon is daarnaast ook van belang met 
het oog op de taken van de burgemeester en 
de Commissaris van de Koningin bij de handha
ving van de openbare orde en veiligheid . 

7.3 Het verdient geen aanbeveling wethouders en 
gedeputeerden te benoemen buiten de leden 
van de raad of de staten, omdat daardoor het 
onderscheid tussen politiek verantwoordelijke 
bestuurders en hoofdambtenaren kan vervagen. 

8 Bestuurlijke reorganisatie 
Bij de bestuurlijke reorganisatie dient onderscheid te 
worden gemaakt tussen de grote-steden-problema
tiek en de bestuurlijke problemen in de rest van het 
land. De aard van de problemen in de grote steden 
rechtvaardigt de totstandkoming van een sterk regio
naal bestuur, dat belast wordt met van het rijk en de 
provincie afkomstige taken en met regionale taken 
van de gemeenten . 
8.1 De regio 's Rotterdam, Amsterdam en eventu

eel ook Den Haag en Utrecht kunnen de status 
van provincie krijgen. Een provinciale herinde
ling van de Randstad is dan nodig . 

8.2 Als tussenoplossing kan gekozen worden voor 
de instelling van regionale openbare lichamen 
conform de eerste fase van de Kaderwet Be
stuur In Verandering . 

8.3 Het verdient geen aanbeveling de oplossing 
voor de problemen in de Randstad ook daarbui
ten toe te passen . Daardoor zou het bestuurlijk 
middenniveau te kleinschal ig worden en de af
stand tussen provincie en gemeente te klein . 
Wel wordt de samenwerking in regionaal ver
band ook daar minder vrijblijvend, terwijl de in
deling van de regio 's wordt aangepast aan de 
functies van en de maatschappelijke situatie in 
die gebieden. 

8.4 Voor taken die in een groter verband dan deze 
regio 's moeten worden uitgevoerd, blijft het 
provinciaal niveau aangewezen, omdat ook voor 
deze taken een helder en controleerbaar be
stuur moet worden gevoerd. De provinciale in
deling wordt hiertoe aangepast aan de grenzen 
van de regio's. 

8 .5 Op boven-provinciaal niveau wordt gedacht aan 
samenwerking in enkele landsdelen . Op dit ni
veau worden taken als energievoorziening, af
valverwerking, enz. uitgevoerd . Het gaat hierbij 
dan wel te om verlengd provinciaal bestuur en 
niet om een nieuwe bestuurslaag. 

8.6 Streeksgewijze gemeentelijke herindeling vindt 
plaats in die gebieden waar regionale samen
werking een onvoldoende oplossing vormt voor 
structurele bestuurlijke en ruimtelijke proble
men. 

• 12 
9 Kerk en staat 
De ambtsbevoegdheid van de overheid reikt niet ver
der dan de openbare burgerlijke samenleving. De 
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kerk heeft een eigen zelfstandige roeping in dienst 
van God. Kerk en staat behoren dan ook van elkaar 
gescheiden te zijn. Uit de Bijbel kan de overheid we
ten dat het een volk zal wél gaan als het leeft naar 
Gods geboden . De overheid mag hiertoe echter geen 
geestelijke dwang uitoefenen maar moet de geestelij
ke vrijheid van alle burgers waarborgen . 
De overheid ziet erop toe, dat de kerk haar ambtelij
ke arbeid in volle vrijheid kan verrichten . Dat geldt 
ook ten opzichte van personen die als gevolg van mili
ta ire dienst of van detentie onder rechtstreekse zorg 
van de overheid vallen . De overheid moet de eigen 
verantwoordelijkheid van de kerk ten opzichte van 
haar leden en ambtsdragers en meer in het alge
meen voor haar interne functioneren respecteren . Zo 
nodig dienen hiertoe de kerken te worden uitgezon
derd van algemene wettelijke regelingen . 
Subsidiëring van kerkelijk werk en van geestelijke vor
ming vanwege niet-kerkelijke genootschappen moet 
als strijdig met de scheiding van kerk en staat wor
den afgewezen. Daarvan dient subsidiëring in de kos
ten van algemeen maatschappelijke functies zoals on
derwijs, maatschappelijke zorg, jeugdwerk en instand
houding van militaire tehuizen te worden onderschei
den . Als de overheid de subsidiring in dergelijke kos
ten tot haar taak rekent, brengt de geestelijke vrij
heid met zich mee dat geen uitzondering wordt ge
maakt indien de activiteiten plaatsvinden op levensbe
schouwelijke grondslag of ten behoeve van leden 
van een bepaalde godsdienstige groepering. 
9.1 De geestelijke verzorging in de krijgsmacht 

wordt gesplitst in vormingswerk dat onder ver
antwoordelijkheid en voor rekening van de over
heid wordt verricht, en godsdienstige zorg die 
door en voor rekening van de kerken wordt ver
leend . 

• 13 
Overheid en persoonlijke levenssfeer 
leder mens is een uniek schepsel van God met eigen 
capaciteiten, taken en verantwoordelijkheden . Als 
schepsel van God heeft ieder mens recht op bescher
ming van leven, gezondheid en geestelijke vrijheid . 
Mensen zijn echter niet alleen maar voor zichzelf ge
schapen, en zij leven niet slechts voor eigen ontplooi
ing en behoeftebevrediging, maar zij zijn samen met 
anderen geroepen tot dienst aan God en de mede
mens. De voortgaande individualisering miskent deze 
roeping en leidt tot functieverlies voor het gezin en 
de maatschappelijke verbanden waarin de mens 
leeft. De overheid dient deze ontwikkeling naar ver
mogen tegen te gaan en maatschappelijk verantwoor
delijkheidsbesef te stimuleren. 

• 14 
10 Huwelijk 
Bij de schepping heeft God het huwelijk van man en 
vrouw ingesteld. De publieke betekenis ervan voor 
onze tijd komt tot uitdrukking in de wettelijke rege
ling van het huwelijk en van zijn rechtsgevolgen . 
Geen enkele samenlevingsvorm, waarvoor burgers in 

GPV: 12-14 



eigen verantwoordelijkheid kiezen, mag op één lijn 
met het huwelijk worden gesteld. 
10.1 Ter bestrijding van fraude en in het belang van 

een goede orde in de samenleving kan een 
vorm van registratie van andere samenlevings
vormen dan het huwelijk noodzakelijk zijn. De 
concrete invulling van die registratie, naar vorm
geving en in rechten en plichten, mag echter 
niet zodanig zijn dat daarvan de suggestie uit
gaat van gelijkwaardigheid aan het huwelijk. 

10.2 Het besef van blijvende verantwoordelijkheid 
voor elkaar in huwelijk en gezin wordt bevor
derd door echtscheiding te ontmoedigen. De 
wettelijke limitering van alimentatieverplichtin
gen wordt ongedaan gemaakt. 

10.3 Alleen binnen het huwelijk dienen mogelijkhe
den voor adoptie en kunstmatige bevruchting 
te bestaan. Kunstmatige inseminatie met do
norsperma wordt verboden. 

10.4 Het sluiten van schijnhuwelijken wordt tegenge
gaan. 

11 Gezin 
Een goed gezinsleven is van groot belang voor de 
toekomst van onze samenleving. De overheid dient 
in haar beleid daarom waardering te laten blijken voor 
verzorgende taken en te bevorderen dat ouders hun 
kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen opvoeden. Daar
bij past geen dwang of drang om de opvoeding van 
kinderen te combineren met beroepsarbeid door bei
de echtgenoten. Evenals gezinnen hebben alleen
staanden aanspraak op wettelijke bescherming van 
hun positie. 
11.1 In de kosten van kinderopvang buiten gezinsver

band draagt de overheid slechts bij als er spra
ke is van een medische of sociale indicatie of 
als een alleenstaande ouder door het verrichten 
van werk buitenshuis zoveel mogelijk in eigen 
levensonderhoud wil voorzien. 

11.2 Een algemene wettelijke regeling voor een ei
gen rechtsingang voor minderjarigen wordt af
gewezen. Wel kan bescherming van de kwets
bare positie van het kind worden bevorderd 
door de instelling van een kinder-ombudsfunc
tie. 

11.3 Indien in een gezin sprake is van verstoorde ver
houdingen kan een beroep worden gedaan op 
deskundige hulpverlening of op een vertrou
wenspersoon. 

11.4 De beschikbaarheid van adequate hulpverlening 
voor slachtoffers van incest of seksueel geweld 
wordt bevorderd. 

• 15 
12 Man en vrouw 
Zowel mannen als vrouwen hebben de taak om met 
de gaven die zij hebben ontvangen tot eer van God 
en ten dienste van de medemens werkzaam te zijn. 
Het overheidsbeleid dient gericht te zijn op het schep
pen van gelijkwaardige en elkaar aanvullende moge
lijkheden tot het uitoefenen van deze taak. 
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De overheid heeft niet tot taak het tweeverdiener
schap te stimuleren. Wel kunnen belemmeringen 
voor toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt en 
ook voor de uitoefening door vrouwen van maat
schappelijke en politieke functies worden weggeno
men. 
Het is echter de verantwoordelijkheid van man en 
vrouw samen om de zorg voor hun gezin en de verde
ling van betaalde en onbetaalde arbeid vorm te ge
ven. Het dient mogelijk te blijven dat een van de echt
genoten uitsluitend taken in het gezin vervult. 
12.1 Voor vrouwen op oudere leeftijd, die geduren

de vele jaren zich voltijds hebben ingezet voor 
de zorg voor hun gezin, wordt, indien in het ge
zin geen inkomen meer kan worden verdiend, 
het recht op een uitkering niet gekoppeld aan 
een plicht tot (vrijwel kansloos) solliciteren. 

12.2 De rechtspositie van deeltijdwerkers wordt ver
beterd en de mogelijkheden voor deeltijdarbeid 
worden vergroot. 

12.3 De zogenoemde positieve actie voor vrouwen 
wordt beëindigd, omdat geschiktheid en een 
goede inpasbaarheid van een sollicitant in de or
ganisatie van groter belang zijn dan het ge
slacht. 

• 16 
13 Vrijheid van godsdienst 
De vrijheid van godsdienstig belijden vormt de kern 
van de vrijheidsrechten zoals deze in de Grondwet 
en in internationale verdragen zijn verankerd. Essenti
eel voor deze vrijheid is niet alleen het recht om indi
vidueel overeenkomstig eigen overtuiging te denken 
en te leven maar ook het recht van organisaties om 
op levensbeschouwelijke grondslag een beleid te 
voeren overeenkomstig deze grondslag. Hierop mag 
niet door middel van wetgeving of bestuur inbreuk 
worden gemaakt met een beroep op het belang van 
gelijke behandeling. 
In een samenleving als de onze, waarin steeds min
der wordt gerekend met aan de Bijbel ontleende nor
men, worden individuele burgers steeds vaker gecon
fronteerd met handelingen en gebeurtenissen waar
voor zij in geweten geen verantwoordelijkheid kun
nen aanvaarden. De ontwikkelingen in de gezond
heidszorg vormen hiervan het jongste voorbeeld . Dat 
vraagt om rechtsbescherming . 
13.1 Om de vrijheid van godsdienst te verzekeren 

biedt de overheid wettelijke mogelijkheden 
voor erkenning van gewetensbezwaren, zonder 
dat dit voor de betrokkenen nadelige gevolgen 
heeft voor de uitoefening van hun functie of 
voor hun rechtspositie. 

14 Discriminatie 
De overheid behoort elk ongerechtvaardigd onder
scheid tussen burgers achterwege te laten. Zij treedt 
op tegen publieke uitingen van onverdraagzaamheid 
of haat tegen groepen burgers en biedt deze groe
pen bescherming. Kenmerkend voor de geestelijke 
vrijheid is dat burgers in eigen kring overeenkomstig 
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eigen overtuiging mogen onderscheiden tussen goed 
en kwaad, ook als dit gevolgen heeft voor hun opstel
ling tegenover anderen. 
Met de Algemene Wet Gelijke Behandeling, waarin 
de vrijheidsrechten van burgers worden beperkt met 
het oog op een gelijke behandeling van burgers on
derling en in particuliere organisaties, overschrijdt de 
overheid haar bevoegdheden en overschat de wetge
ver haar mogelijkheden. Via de regel dat elk onder
scheid is verboden tenzij het uitdrukkelijk is toege
staan, heeft de wetgever gepoogd een goed even
wicht te vinden tussen het recht op gelijke behande
ling en andere vrijheidsrechten . Dit zal echter in de 
praktijk leiden tot onvoorziene en ongerechtvaardig
de beperkingen van de geestelijke vrijheid. 
14.1 De Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt 

ingetrokken. 
14.2 Als sprake is van discriminatie van burgers oor

deelt de rechter daarover onder meer op grond 
van het Wetboek van Strafrecht dan wel de 
Grondwet en internationale verdragen. 

• 17 
Overheid en samenleving 
leder mens heeft van God een taak ontvangen, die 
hij samen met anderen in Zijn dienst en tot nut van 
medemensen moet vervullen. De ontkerstening van 
onze samenleving en de drang tot individualisering 
hebben het besef hiervan ernstig aangetast. In de 
praktijk blijkt. dat de overheid niet in staat is alle ta
ken die burgers in een geïndividualiseerde samenle
ving laten liggen op zich te nemen . De overheid dient 
daarom de burgers te bepalen bij hun verantwoorde
lijkheid en - door terughoudend te zijn met regelge
ving - ruimte te laten voor maatschappelijke organisa
ties . 
Overheid en maatschappelijke organisaties hebben 
beide een verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling 
van de samenleving . Overleg en samenwerking kun
nen deze ontwikkeling ten goede komen . Daarbij die
nen echter de eigen verantwoordelijkheid van de 
overheid en het eigen karakter van haar ambt geres
pecteerd en herkenbaar te blijven . 

• 18 
15 Functionele decentralisatie 
Nederland kent vanouds naast territoriale overheden 
ook vormen van functioneel bestuur, zoals de water
schappen. In de loop van de jaren is echter een bont 
scala aan dergelijke besturen ontstaan, die in taken, 
bevoegdheden en bestuurssamenstelling sterk uit
eenlopen . 
Onduidelijk is vaak hoe controle kan worden uitgeoe
fend op het functioneren van deze besturen en hoe 
de rechtsbescherming tegen hun handelingen en be
sluiten is geregeld. 
Dit laatste is vooral een bezwaar als het gaat om be
sturen met regelende en uitvoerende bevoegdhe
den, indien vertegenwoordigers van maatschappelij
ke organisaties daarvan deel uitmaken. 
Het is een goede zaak als de overheid maatschappelij-
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ke organisaties betrekt bij de beleidsbepaling en de 
uitvoering van het beleid op terreinen waarop deze or
ganisaties werkzaam of anderszins deskundig zijn. 
Specifieke overheidsbevoegdheden, zoals het geven 
van bindende voorschriften en het heffen van belas
tingen, mogen echter slechts worden toegekend aan 
organen die functioneren onder politieke verantwoor
delijkheid van één of meer ministers. Dat geldt ook 
als voor de uitoefening van overheidstaken een be
langrijke beleidsruimte is vereist. 
15.1 Waar de overheid deelneemt in drie-partijen

structuren (tripartite besturing) wordt waar mo
gelijk gestreefd naar omzetting in organen waar
in de maatschappelijke partijen verantwoorde
lijk zijn voor het uitwerken van beleidskaders, 
die door de overheid zijn bepaald, en voor de 
uitvoering . De taak van de overheid beperkt 
zich tot toetsing en controle, met vrijheid om 
het beleid via wetgeving op hoofdlijnen (bij) te 
sturen. 

15.2 De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is na 
ruim veertig jaar aan een grondige heroverwe
ging toe . 
- Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is 

onverenigbaar met het maken van onder
scheid in rechten en plichten tussen georgani
seerden en ongeorganiseerden of tussen le
den van verschillende organisaties van werk
gevers en werknemers . 

- Duidelijk wordt onderscheiden tussen verant
woordelijkheden van het bedrijfsleven en van 
de overheid. 

- Nagegaan wordt voor welke sectoren van 
het bedrijfsleven nog behoefte bestaat aan 
een wettelijk geregelde organisatievorm. 
Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan 
een vorm van privaatrechtelijke bedrijfsorgani
satie . De overheid treft waar nodig voorzienin
gen voor de omschakeling naar deze organi
satievorm. 

15.3 Het afsluiten van convenanten en andere be
stuursovereenkomsten mag de overheid niet af
houden van het stellen van regels als dit met 
het oog op de rechtsbeschermende functie van 
de overheid nodig is. 

• 19 
16 Arbeidsvoorwaarden en collectieve acties 
De erkenning van de vrijheid van onderhandelen 
strekt zich ook uit tot het arbeidsvoorwaardenoverleg 
tussen werkgevers en werknemers. Zij moeten in ei
gen verantwoordelijkheid per bedrijf of bedrijfstak ar
beidsvoorwaarden kunnen regelen . In de keuzes tus
sen werk en inkomen, die daarbij moeten worden 
meegewogen, moet de verantwoordelijkheid voor 
het opvangen van de gevolgen van werkloosheid eve
neens zoveel mogelijk bij de contracterende partijen 
worden gelegd . Deze uitgangspunten moeten ook 
gelden voor het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de 
overheid . 
Het recht op collectieve actie, zoals stakingen en 
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werkonderbrekingen, wordt te veel als een gegeven 
beschouwd bij geschillen over arbeidsvoorwaarden. 
In het ontwikkelen van andere conflictregulerende 
mechanismen die wel aanvaardbaar zijn, zoals bemid
deling en (bindende) arbitrage, kan de overheid een 
stimulerende rol vervullen. In het kader van haar 
rechtsbeschermende taak ziet zij er in elk geval op 
toe, dat werkwilligen niet worden gehinderd en dat 
het openbare leven niet wordt verstoord. Het is daar
om onjuist dat de overheid de ontwikkeling van het 
collectieve actierecht volledig overlaat aan de rechter. 
16.1 De ontwikkelingen met betrekking tot een 

meer gelijkwaardig overlegstelsel voor het ar
beidsvoorwaardenoverleg bij de overheid wor
den gecontinueerd en wettelijk vastgelegd. Dat 
geldt ook voor de ingezette decentralisatie van 
het overleg naar de verschillende onderdelen 
van de rijksdienst en naar andere overheden. 

16.2 Er worden wettelijke regels gesteld om te voor
komen dat de uitoefening van vitale overheids
taken, dan wel van een vitaal onderdeel van de 
samenleving zoals de gezondheidszorg, door 
collectieve actie kan worden belemmerd. De 
overheid verbiedt dat politiepersoneel en ande
re ambtenaren die betrokken zijn bij de handha
ving van de openbare orde, in uniform actie voe
ren tegen de overheid. 

16.3 Deelname aan wettelijke overlegstructuren is 
niet het monopolie van de grote maatschappelij
ke organisaties, maar wordt ook mogelijk ge
maakt voor kleinere, zoals het Gereformeerd 
Maatschappelijk Verbond en de Reformatori
sche Maatschappelijke Unie. 

16.4 Het automatisch algemeen verbindend verkla
ren van collectieve arbeidsovereenkomsten 
(cao's) past niet bij een heldere verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen overheid en con
tracterende partijen. 

16.5 Als overleg tussen werkgevers en werkne
mers niet tot overeenstemming leidt, verklaart 
de regering bepalingen in cao's onverbindend 
wanneer zij in strijd zijn met het algemeen be
lang, met de rechtsbeschermende taak van de 
overheid of met gemaakte beleidsafspraken 
over essentile zaken tussen overheid en (verte
genwoordigers van) contracterende partijen. 
Hierbij kan worden gedacht aan onnodig werk 
op zondag en aan situaties waarop de Wet Ge
wetensbezwaren in Dienstbetrekking betrek
king heeft. 

• 20 
17 Zondagsrust 
Het in acht nemen van de zondagsrust beantwoordt 
aan het Bijbels gebod om zes dagen te werken en 
één dag te rusten. Dit is ook voor de openbare sa
menleving van grote betekenis. Daarom behoort de 
overheid de zondagsrust zelf in acht te nemen en die 
in het algemeen in haar beleid en wetgeving te bevor
deren. 
17.1 In de wetgeving inzake arbeids- en rusttijden 
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behoudt de zondag zijn specifieke plaats. 
17.2 De bevoegdheid van gemeentebesturen om 

plaatselijk beperkingen te stellen aan openbare 
vermakelijkheden op zondag, wordt verruimd. 

17.3 De winkelsluiting op zondag wordt gehand
haafd. Recente maatregelen tot verruiming van 
de openstelling op zondag van winkels worden 
teruggedraaid. 

17.4 De openstelling van tentoonstellingen, bibliothe
ken e.d. op zondag wordt tegengegaan . 

• 21 
Overheid en recht 
De overheid heeft van God de opdracht ontvangen 
recht te doen, de burgers te beschermen en het 
kwaad te bestraffen. De ontkerstening van de samen
leving heeft echter geleid tot een ernstige relative
ring van waarden en normen. De sterke toename van 
de criminaliteit, die mede hiervan een gevolg is, 
heeft de veiligheid van de burgers sterk verminderd . 
De capaciteit en de organisatie van de instanties die 
met de handhaving van de rechtsorde zijn belast, bIe
ven lange tijd achter bij de toename van de criminali
teit. 
Om hieraan een halt toe te roepen zijn maatregelen 
op een breed front nodig . De overheid moet weer 
prioriteit geven aan haar specifieke taak ter handha
ving van de rechtsorde. Dat moet echter samengaan 
met een versterkt appel op de samenleving om crimi
naliteit waar mogelijk te voorkomen en te bestrijden. 
Daarbij moeten overheid en volk zich laten leiden 
door de normen zoals God die in de Bijbel, onder an
dere in de Tien Geboden, heeft gegeven. 
Dat betekent ook dat een einde moet komen aan de 
tweeslachtige houding van de overheid tegenover 
maatschappelijke misstanden zoals gokken en ande
re verslavende activiteiten. 

• 22 
18 Criminaliteitsbestrijding 
Voor een goede bestrijding van de toenemende crimi
naliteit is het inzetten van extra middelen voor politie 
en justitie niet voldoende. Een integraal en gecoördi
neerd criminaliteitsbeleid, zowel gemeentelijk, nation
aal als internationaal, is noodzakelijk. De opstelling 
van een alomvattend 'beleidsplan criminaliteitsbestrij
ding' is daarbij van groot belang. In zo'n integraal be
leid zullen ook de verschillende verantwoordelijkhe
den tot uitdrukking moeten komen. Bestrijding van 
criminaliteit is niet alleen een zaak van overheid en 
politie, maar ook van burgers, bedrijven, instellingen 
en verzekeraars. 
Binnen het overheidsapparaat dienen alle departe
menten en bestuurslagen ieder voor hun deel betrok
ken te zijn bij de bestrijding van criminaliteit. 
In de strijd tegen criminaliteit is een versterking van 
het verantwoordelijkheids- en normbesef van groot 
belang. De overheid kan hieraan bijdragen door een 
voorbeeldfunctie te vervullen en door voorlichting. 
Burgers en bedrijven moeten zowel gewezen wor-

GPV: 20-22 



den op de verantwoordelijkheden als op de mogelijk
heden die zij hebben in de strijd tegen criminaliteit. 
Wie zich hieraan onttrekt, moet daarvan ook zelf de 
gevolgen ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld tot uit
drukking komen in het uitsluitend reageren op alarme
ring door installaties die zijn voorzien van een keur
merk waardoor loos alarm zoveel mogelijk wordt ver
meden. 
18.1 De overheid streeft naar een beperkte, heldere, 

logische en begrijpelijke regelgeving. 
18.2 In het belang van de geloofwaardigheid van de 

overheid stelt zij geen regels die zij niet kan 
handhaven. Bij de handhaving van regels wordt 
steeds zoveel mogelijk gezocht naar geëigende 
instrumenten. 

• 23 
19 Politie, justitie, rechterlijke macht 
De politie heeft recent een grootscheepse reorganisa
tie doorgemaakt door de omvorming van rijks- en ge
meentepolitie naar regionale korpsen. 
19.1 De regionale politie wordt ingepast in de toe

komstige organisatie van het binnenlands be
stuur, nadat de politie gelegenheid heeft gehad 
de gevolgen van de recente reorganisatie te ver
werken. 

19.2 De werkdruk bij de politie wordt verminderd, 
door concentratie op publieke zaken als be
scherming van personen en goederen. 

19.3 Er wordt gewerkt aan verbetering van manage
ment, efficiency en coördinatie in de keten van 
politie, openbaar ministerie en rechterlijke 
macht. Een samenvoeging van de departemen
ten van Justitie en Binnenlandse Zaken kan 
hieraan een bijdrage leveren. 

19.4 De verdere reorganisatie van de rechterlijke 
macht dient zorgvuldig te geschieden. Integra
tie van gerechten is van belang, maar grootscha
ligheid leidt gemakkelijk tot bureaucratisering. 
Bij de beslissing over de volgende fase(n) van 
de reorganisatie van de rechterlijke macht 
wordt de evaluatie van de voorgaande fase(n) 
nauw betrokken. 

20 Opsporing, vervolging, straffen 
Het strafrecht moet functioneren als 'ultimum reme
dium'. Waar andere mogelijkheden van correctie aan
wezig zijn, moeten die ook worden benut. Daarbij 
moeten de mogelijkheden van resocialisatie nadruk
kelijk worden betrokken. Hierdoor wordt ook een po
ging ondernomen om te voorkomen dat 'beginnen
de' criminelen in een crimineel circuit terecht komen. 
20.1 In het strafprocesrecht worden de mogelijkhe-

den voor politie en justitie versterkt door te zor
gen voor goede regelgeving, kwaliteitsverbete
ring en vermindering van werkdruk. Nagegaan 
wordt hoe kan worden voorkomen dat minder 
ernstige vormfouten tot vrijlating leiden. 

20.2 De werkdruk van het openbaar ministerie en 
van de rechterlijke macht wordt verlicht door ef
ficiënter werken. 
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20.3 Het is, zowel in het belang van de veiligheid 
van de burgers als uit een oogpunt van geloof
waardig overheidsbeleid, niet acceptabel dat 
verdachten van ernstige delicten wegens ge
brek aan celruimte worden vrijgelaten. De cel
capaciteit wordt op afdoende peil gebracht. Een 
vermindering van het cellentekort kan worden 
bereikt door in zorgvuldig geselecteerde geval
len twee gedetineerden in één cel te plaatsen. 

20.4 Het aantal ontsnappingen moet worden vermin
derd door onder andere de bouw van speciale 
voorzieningen voor vluchtgevaarlijke criminelen. 

20.5 Het automatisch vervroegen van de invrijheid
stelling van gedetineerden wordt beëindigd. 

20.6 Verbetering van internationale politie-samenwer
king door uitwisseling van informatie wordt be
vorderd, zonder dat dit leidt tot overdracht van 
bevoegdheden. 

• 24 
21 Gokken 
De aandacht voor de gevolgen van het gokken, te we
ten gokverslaving en meer criminaliteit, is toegeno
men. Toch blijft de overheid als het gaat om ombui
ging van het beleid op het gebied van de kansspelen, 
in gebreke. Sterker, er komen steeds meer riskante 
kansspelen op de markt en de omzet daarvan is in de 
afgelopen jaren fors gestegen. De baten van de kans
spelen komen voor een belangrijk deel in de schat
kist of ten goede aan instellingen. In het kader van 
het hiervoor genoemde integrale beleid dient onder 
andere prioriteit te worden gegeven aan: 
21.1 drastische beperking van het aantal speelauto

maten en andere risicovolle kansspelen, geen 
uitbreiding van het aantal casino's, subsidiëring 
van instellingen voor verslavingszorg uit de op
brengsten van kansspelen; 

21.2 opsporing en vervolging van illegaal gokken en 
het opleggen van passende administratieve en 
financiële sancties; 

21.3 korting op of intrekking van subsidie aan maat
schappelijke instellingen die inkomsten uit kans
spelen krijgen. 

• 25 
22 Verslavingen 
Veel mensen, onder wie veel jongeren, zijn in meer 
of mindere mate verslaafd aan alcohol, verdovende 
middelen en/of gokken. Zij schaden daarmee hun 
gezondheid, verwaarlozen hun maatschappelijke roe
ping en vervallen dikwijls tot criminaliteit. Het is de 
taak van de overheid via justitieel optreden, voorlich
ting en preventie, ontmoediging en hulpopvang 
het maatschappelijk kwaad van de verslaving terug 
te dringen. De overheid dient een consequent 
beleid te voeren gericht op terugdringing van alcohol
gebruik. 
De handel in verdovende middelen gaat steeds vaker 
gepaard met zware criminaliteit. De overheid moet 
prioriteit geven aan het opsporen en vervolgen van 
drugsdelicten. 
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22.1 Een geloofwaardige overheid geeft het goede 
voorbeeld . 

22 .2 In een nieuwe Alcoholwet wordt een verbod op 
alcoholreclame via radio en televisie opgeno
men. 

22.3 De regering werkt nauw samen met de regerin
gen van de Nederlandse Antillen en Aruba om 
te voorkomen dat deze Koninkrijksdelen wor
den gebruikt als schakel tussen landen van her
komst van verdovende middelen in Zuid- en 
Midden-Amerika en Nederland . 

22.4 Pogingen van gemeentezijde om over te gaan 
tot een vrije verstrekking van heroïne zijn onaan
vaardbaar. 

22.5 Het openlijk aanbieden van drugs (onder andere 
in de zogenaamde coffeeshops) wordt daadwer
kelijk bestreden. 

22.6 De gokverslaving wordt een erkend onderdeel 
van de verslaafdenzorg. 

22.7 Met het oog op de risico's verbonden aan het 
roken, voert de regering een beleid dat gericht 
is op terugdringing van het roken en op de be
scherming van niet-rokers. 

• 26 
23 Openbare zeden 
De gave van de seksualiteit wordt vaak misbruikt als 
voorwerp van exploitatie . De overheid neemt tegen
over dit misbruik een tweeslachtige en daarmee on
geloofwaardige houding aan. Enerzijds ziet zij het te
recht als haar taak op te treden tegen allerlei vormen 
van seksueel geweld en van internationale vrouwen
handel. Anderzijds krijgen de openlijke prostitutie en 
de handel in pornografie meer ruimte dan de over
heid mag toelaten . 
23.1 Het behoort tot de eigen taak van de overheid 

publieke exploitatie van de seksual iteit tegen te 
gaan. 

23.2 Er komt een wettelijk verbod op sekslijnen. 
23.3 In het voorlichtingsmateriaal van de overheid 

wordt niets opgenomen waarvan de suggestie 
uitgaat dat seksueel verkeer en huwelijk los 
van elkaar gezien mogen worden . 
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• 27 
leder mens is een unieke persoonlijkheid, door God 
geschapen tot dienst van Hem en tot liefdebetoon 
aan de medemens. Daarom is elk mens van waarde 
voor God en de samenleving. Mensen dragen dan 
ook verantwoordelijkheid voor elkaar en moeten on
derling zorg verlenen, waar dat noodzakelijk is . Daar
voor mag een beroep worden gedaan op samenle
vingsverbanden als het gezin, de familie, de kerkelij
ke gemeenschap, de naaste omgeving en instellin
gen van zorg . 

Ook de overheid heeft een taak in het beschermen 
van mensen die zorg behoeven: zij moet een schild 
zijn voor de zwakken. In Nederland heeft dit vooral 
vorm gekregen in de opbouw van een verzorgings
staat, waarbij de herkenbare individuele verantwoor
delijkheid van mensen steeds meer opging in een 
anonieme collectieve verantwoordelijkheid . Dit heeft 
het verantwoordelijkheidsbesef ondermijnd en fraudu
leus gebruik van voorzieningen bevorderd. 

Deze overschatting van de mogelijkheden van de 
overheid heeft de geloofwaardigheid van haar ambts
uitoefening aangetast. Een geloofwaardige overheid 
neemt geen taken over die God aan ieder mens 
heeft gegeven, maar schept mogelijkheden voor on
derlinge zorg en verleent zelf hulp waar onderlinge 
zorg tekortschiet. Een eigen taak heeft de overheid 
in het bijzonder in het verlenen van rechtsbescher
ming aan het zwakke en kwetsbare leven. Juist als 
vanuit de samenleving de roep klinkt om ruimte voor 
actieve beëindiging van het ongeboren leven of van 
het leven van ernstig zieken of gehandicapten, is het 
de taak van een geloofwaardige overheid het leven 
te beschermen dat God gaf en zolang Hij het geeft . 

Zorg voor leven 
Afgezet tegen deze centrale norm voor onze rechts
staat schiet de overheid in toenemende mate ernstig 
tekort bij het nakomen van haar rechtsplicht. Zo 
bleek reeds spoedig na de inwerkingtreding van de 
Wet Afbreking Zwangerschap dat van één van de 
doelstellingen van deze wet, namelijk het geven van 
rechtsbescherming aan het ongeboren leven, vrijwel 
niets is terecht gekomen. De vrees dat de wetgever 
een wissel heeft genomen met dit welbewust afzien 
van het geven van voldoende rechtswaarborgen, is 
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gegrond gebleken: nu is immers ook de gegroeide 
euthanasiepraktijk feitelijk aanvaard . Door een princi
pieel tekortschietende controle van de medische 
macht en het laten ondermijnen van fundamentele 
rechtsnormen is een land zonder grenzen betreden. 
Er kan een klimaat ontstaan, waarin het medisch han
delen niet alleen als zorg, maar ook als bedreigend 
zal worden ervaren door zwangere vrouwen, oude
ren, gehandicapten of ernstig zieke patiënten. Over
heid en volk staan daarmee schuldig aan verwaarlo
zing van een van de pijlers van onze rechtsstaat. Het 
GPV verzet zich daartegen met overtuiging en roept 
overheid en volk op om de rechtsbescherming van 
het leven van ieder mens opnieuw te verankeren in 
de Wet van God, de Schepper van alle leven. 

• 28 
24 Abortus provocatus 
De Wet Afbreking Zwangerschap bevat als principi
eel verwerpelijke kern, dat aan de zwangere vrouw 
en de arts het recht is gegeven te beslissen over het 
ongeboren leven. Daarnaast is deze wet ook moreel 
bedorven gebleken op het punt van de formele doel
stelling van de rechtsbescherming van het ongebo
ren leven. Hoewel dit tekortschieten van de wet ook 
door voorstanders van gelegaliseerde abortus provo
catus nauwelijks wordt weersproken, zijn regering en 
Kamermeerderheid niet bereid geweest de Wet Af
breking Zwangerschap te evalueren. 
Het GPV bepleit een beleid gericht op de intrekking 
van deze abortuswet. Als tussenstappen, die onmid
dellijk dienen te worden genomen, dient in deze kabi
netsperiode in ieder geval het navolgende te worden 
gedaan. 
24.1 Een systematische evaluatie van de wet is 

noodzakelijk. Daarbij wordt ook onderzocht hoe 
het komt, dat het aantal abortussen provocatus 
bij Nederlandse vrouwen gedurende de wer
kingsperiode van de Wet Afbreking Zwanger
schap nauwelijks is afgenomen. 

24.2 Zolang de wet niet is ingetrokken wordt: 
- de zogenaamde overtijdbehandeling aange

merkt als 'afbreken van zwangerschap' in de 
zin van de wet, zodat duidelijk is dat ook op 
die behandeling de wettelijke zorgvuldigheids
vereisten van toepassing zijn; 

- voorgeschreven dat abortus provocatus niet 
mag plaatsvinden in de ziekenhuizen. Daar-
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mee wordt de positie van artsen en verpleeg
kundig personeel met principiële bezwaren 
tegen deze levensvernietigende ingreep be
ter gewaarborgd; 

- een verplichte registratie ingevoerd van de in
dicaties die hebben geleid tot de geprovo
ceerde abortus; 

- wettelijk voorgeschreven dat hulpverlening 
gericht op het aanbieden van levensredden
de alternatieven wordt aangeboden alvorens 
tot een abortus provocatus wordt beslist. De 
overheid verstrekt met het oog daarop vol
doende subsidie aan hulpverleningsorganisa
ties als de Vereniging ter Bescherming van 
het Ongeboren Kind (VBOK) en vergelijkbare 
instellingen. 

24.3 De subsidiëring van abortus provocatus, die 
plaatsvindt via de voor dat doel verhoogde rijks
bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekos
ten (AWBZ). wordt zo spoedig mogelijk beëin
digd. 

24.4 Voorkomen wordt dat abortus provocatus als 
een verstrekking van rechtswege wordt opge
nomen in het basispakket van een ziektekosten
verzekering, waarvoor een premieplicht voor 
elke burger zal gelden. 

24.5 De overheid bevordert zo nodig een wettelijk 
verbod van de introductie van een zogenaamde 
abortuspil. 

• 29 
25 Euthanasie 
Het tot op heden gevoerde en door een kamermeer
derheid gesteunde regeringsbeleid ten aanzien van 
actieve euthanasie heeft de bescherming van het le
ven verder ondermijnd. Met een juridisch aanvechtba
re regeling voor het melden door artsen van handelin
gen gericht op levensbeëindiging heeft de regering 
haar rechtsplicht, alle leven te beschermen, ernstig 
verzaakt. De regering heeft - gesteund door de coali
tiepartijen CDA en PvdA - nieuwe regelgeving aan
vaard. Daardoor worden beslissingen van artsen om 
tot levensbeëindiging over te gaan in een toenemend 
aantal gevallen aanvaardbaar verklaard. Het GPV 
heeft zich principieel verzet tegen deze regelgeving, 
en doet dat nog. Het gaat daarbij niet meer uitslui
tend om actieve euthanasie op verzoek van de pa
tiënt, maar ook om levensbeëindiging bij wilsonbe
kwamen als gehandicapte pasgeborenen, comapa
tiënten en psychiatrische patiënten. Ook is sprake 
van een groeiende aanvaarding van straffeloze hulp 
bij zelfdoding. Het is schokkend dat onze overheid, 
anders dan in welk ander vergelijkbaar land ook, feite
lijk heeft gecapituleerd voor deze dodelijke medische 
greep naar het leven. Van een arts worden geen me
disch zinloze behandelingen gevraagd, wel pijnbestrij
ding en een goede stervensbegeleiding. 
Het is het doel van het politiek handelen van het GPV 
dat de rechtsbescherming van het menselijk leven 
weer als pijler van onze rechtsstaat wordt hersteld, 
zodat aan alle burgers de rechtszekerheid wordt ge-
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boden waarop zij recht hebben. 
25.1 In deze kabinetsperiode wordt aan de verwerpe

lijke euthanasiewetgeving en -praktijk een ein
de gemaakt. Met het oog daarop wordt via een 
herbevestiging en - zo nodig - herformulering 
van de oorspronkelijke norm in onze strafwetge
ving volstrekt duidelijk gemaakt, aan arts en 
rechter, dat alle gevallen van actieve euthana
sie als een misdrijf worden aangemerkt. Arts 
en overheid dienen het leven te beschermen 
en niet er in uiterste gevallen over te heersen. 

25.2 Afspraken tussen het openbaar ministerie en 
artsen om bij inachtneming van zorgvuldigheids
vereisten door de arts niet tot strafvervolging 
over te gaan worden niet meer gemaakt. 

25.3 Om de gegroeide euthanasiepraktijk terug te 
dringen voert het openbaar ministerie een ac
tief opsporings- en vervolgingsbeleid. Melding 
vindt plaats door de behandelend arts en onaf
hankelijk daarvan door een tweede geraadpleeg
de arts. Zo nodig wordt voorgeschreven dat de 
verklaring van overlijden niet door de behande
lend arts, maar door de gemeentelijke lijkschou
wer kan worden afgegeven. 

25.4 In de opleidingen tot arts en verpleegkundige 
wordt meer aandacht aan pijnbestrijding en ster
vensbegeleiding gegeven. 

25.5 Indien nodig wordt steun gegeven aan nieuwe 
instellingen als hospices, de ontwikkeling van 
zogenaamde pijnteams en de intensieve thuis
zorg bij het levenseinde. 

• 30 
Zorg voor de naaste 
Het betonen van barmhartigheid vormt het hart van 
de zorgverlening. Hierbij past een open relatie tussen 
arts en patiënt, waarin de patiënt zijn vragen en no
den aan de arts kan voorleggen en de arts alle ruimte 
heeft daarop in te gaan. Daarvoor dienen tijd en mid
delen beschikbaar te zijn. 
Gaan daarentegen de rechten van zorgvragers en 
zorgverleners domineren in de zorgverlening dan kan 
dit leiden tot een verschraling van de zorg. De arts -
en ook de verpleegkundige - behoeven zich dan niet 
meer altijd tot het uiterste in te spannen om oplossin
gen te bedenken voor moeilijke zorgsituaties. Onder 
meer gaat het om situaties waarin patiënten niet ver
der medisch behandeld kunnen worden. 
Soms gaat het om te verwachten moeilijk hanteerba
re zorgsituaties of om te verwachten moeilijke leef
situaties (pas geboren ernstig gehandicapte kinderen). 
Om genoemde verschraling van de zorg tegen te 
gaan dient de overheid ervoor te waken dat de be
scherming van het menselijk leven, ook als dat gehan
dicapt is, onverkort de inzet van de zorgverlening 
blijft, of dat weer wordt. Daarnaast dient de overheid 
ruimte te bieden en voorwaarden te scheppen voor 
zorgverlening door de burgers aan onder andere ou
deren, verslaafden en thuis- en daklozen. 
De toenemende betekenis van mantel- en thuiszorg 
dient hierbij in rekening te worden gebracht. 
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• 31 
26 Gezondheidszorg 
De gezondheidszorg biedt niet alleen mogelijkheden, 
maar plaatst burgers, overheid, zorgverleners en ver
zekeraars ook voor veel vragen en problemen. Me
disch-technisch is steeds meer mogelijk. Door weten
schappelijk onderzoek worden telkens weer grenzen 
verlegd. Dit kan de zorg ten goede komen, maar 
steeds moet de vraag worden gesteld of alles mag 
wat kan. 
26.1 Burgers die zorg behoeven moeten deze kun

nen krijgen met respect voor hun godsdien
stige overtuiging, en - als zij dit wensen - zo mo
gelijk van of in instellingen op levensbeschou
welijke grondslag . 

26.2 De overheid respecteert de identiteit van instel
lingen in de gezondheidszorg . 

26.3 Waar selectie bij het verlenen van zorg onver
mijdelijk is worden alleen medische criteria ge
hanteerd. 

26.4 Het verschil tussen ziekenfonds en particuliere 
verzekering dient te verdwijnen. 

26.5 Kwaliteit en kwantiteit van vormen van zorg 
voor chronisch zieken ten opzichte van andere 
vormen van zorg (cu re) worden in de nieuwe 
verzekering gewaarborgd, zodat een aparte ver
zekeringsvorm daarvoor achterwege kan blij
ven. Wanneer vanwege het ontbreken van die 
waarborg toch een aparte verzekering voor zorg 
voor chronisch zieken moet blijven bestaan, 
wordt in ieder geval overheveling van gelden 
uit de reguliere zorgverzekering naar deze verze
kering mogelijk gemaakt. 

26.6 Burgers worden nadrukkelijk bepaald bij de 
kosten van de zorg en hun eigen verantwoorde
lijkheid hierin. Dit mag niet ten koste gaan van 
de zwakken in de samenleving. Een eigen bij
drage/eigen risico, met een inkomensafhanke
lijk maximum, dient in de verzekering te wor
den ingevoerd. Aandacht wordt geschonken 
aan de samenhang met andere eigen bijdrage 
regelingen zoals die onder andere bestaan in de 
sociale zekerheid. 

26.7 De mogel ijkheden van zelfzorg, mantelzorg en 
thuiszorg worden gestimuleerd en vergroot . 

26.8 Honoreringsregelingen van beroepsbeoefena
ren worden tenminste gebaseerd op prikkels 
tot (macro-)kostenbeheersing. 

26.9 Een bijdrage aan de beheersing van de kosten 
van medicijngebruik wordt geleverd door be
staande monopolieposities en kartelafspraken 
verregaand aan te pakken. 

• 32 
27 Gehandicaptenbeleid 
Mensen met een handicap zijn volwaardige leden 
van de samenleving . Overheid en particuliere organi
saties garanderen een daarop afgestemd niveau van 
hulpverlening, arbeid en onderwijs. De overheid 
voert een actief beleid ter bevordering van deelname 
aan alle aspecten van het normale maatschappelijke 
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leven door mensen met een handicap. 
27. , Tot dit beleid behoort een stringente toepas

sing van de leerplichtwet, het stimuleren van 
deelname aan het reguliere onderwijs en aan re
guliere arbeid, aandacht voor het vervoer, en 
aandacht voor de inkomens in relatie tot allerlei 
'eigen bijdrage'- regelingen voor mensen die 
chronisch zorg behoeven. 

27 .2 Mogelijkheden voor mensen met een handicap 
om thuis te (blijven) wonen worden vergroot. 
De uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehan
dicapten wordt op deze zaken getoetst. 

27.3 In het kader van 'thuis wonen' wordt de inzet 
van vrijwilligers zowel individueel als collectief 
gestimuleerd. Ook krijgen vrijwilligers de be
schikking over de benodigde faciliteiten. 

27.4 Verdere uitbreiding van en ver- of nieuwbouw 
voor de intramurale zorg voor mensen met een 
verstandelijke handicap vindt niet meer plaats . 

27.5 In plaats daarvan wordt een forse planmatige 
en financiële impuls gegeven aan kleinschalige 
en ambulante vormen van hulpverlening. De 
flexibiliseringsgelden, die nu worden aange
wend door de intra- en semimurale zorg, wor
den voor dit doel gebruikt, en voor een structu
rele invoering van een cliënt-gebonden budget. 

27.6 Hulpvraag en hulpaanbod worden beter op el
kaar afgestemd. De positie van de hulpverlener 
wordt daadwerkelijk versterkt . Tevens wordt 
een verregaande flexibilisering van de door re
gelgeving verkokerde zorg nagestreefd. Dit 
vraagt ook om mogelijkheden voor op levensbe
schouwing gebaseerde organisatievormen van 
zorg en ondersteuning van de cliënt. 

• 33 
28 Orgaandonatie 
Het afstaan van organen ten behoeve van andere 
mensen behoeft een wettelijke regeling . 
28.1 De behandeling van de Wet op de Orgaandona

tie wordt zo spoedig mogelijk afgerond. 
28.2 In deze wet is de toestemming van de donor 

uitgangspunt. Op deze wijze komt de persoonlij
ke verantwoordelijkheid van mensen het beste 
tot zijn recht. Met het oog hierop wordt priori
teit gegeven aan het ontwikkelen van een goed 
voorlichtingsprogramma. 

• 34 
29 Mentorschap 
Een wettelijke regeling voor de behartiging van pa
tiënten- en bewonersbelangen van mensen die wils
onbekwaam zijn, is van groot belang; vooral nu ethi
sche tegenstellingen dreigen toe te nemen. 
29.1 Aan het wetsvoorstel Mentorschap ten behoe

ve van meerderjarigen wordt met voortvarend
heid gewerkt. 

29.2 De mentor wordt niet bevoegd om te beslissen 
over levensbeëindiging. 
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30 Patiënten/cliënten 
Bij het streven van de overheid de verantwoordelijk
heden in de zorg in sterkere mate neer te leggen bij 
aanbieders van zorg en verzekeraars, is een verster
king van de positie van de cliënt/consument noodza
kelijk. Een wettelijke regeling van de patiëntenrech
ten mag geen afbreuk doen aan de essentie van de 
arts-patiëntrelatie, namelijk dat de arts de patiënt in 
zijn noden en behoeften naar vermogen tegemoet 
komt. 
Het toestemming geven voor een behandeling is een 
belangrijk aspect in de relatie tussen arts en patiënt. 
Dit toestemmingsvereiste dient ondergeschikt te zijn 
aan het principe dat de bescherming van het mense
lijk leven onvoorwaardelijke inzet van de zorgverle
ning is . 
Dit betekent ook dat het toestemmingsvereiste niet 
zo mag gaan functioneren, dat daardoor de arts die 
wil werken volgens het bovengenoemde uitgangs
punt, (moreel) gedwongen wordt in strijd met dit uit
gangspunt te handelen. 
Een wettelijke regeling inzake klachtrecht in de zorg
sector wordt ondersteund, omdat patiënten zich ten 
opzichte van de zorgverlener in een afhankelijke posi
tie bevinden. 
30.1 De nota Patiëntenbeleid wordt op korte termijn 

in uitvoering genomen. Hierbij worden ook de fi
nanciële middelen beschikbaar gesteld. 

30.2 Deelname van vrijwilligers aan activiteiten voor 
belangenbehartiging wordt gestimuleerd en mo
gelijk gemaakt door onder andere verlofregelin
gen en vacatiegelden. 

30.3 Naast landelijke en regionale patiënten/cliënten
platforms/federaties, wordt ook het bestaan 
van categorale en sectorale patiënten/cliënten
organisaties gehonoreerd. 

30.4 Door middel van clintgebonden budgetten krij
gen patiënten/cliënten mogelijkheden zelf hun 
zorg te organiseren en in te kopen . 

• 35 
31 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 
De vooruitgang van allerlei medische technieken en 
therapieën binnen de gezondheidszorg is niet denk
baar zonder het uitvoeren van medische experimen
ten. Aan het ontwikkelen en uitvoeren van medische 
experimenten zijn gevaren verbonden. 
31 .1 Een wettelijke regeling die onder meer bescher

ming biedt aan proefpersonen die bij deze expe
rimenten zijn betrokken, wordt ondersteund. 

31 .2 Medische experimenten die leiden tot vernieti-
ging van, of schade toebrengen aan het mense
lijke embryo, zijn onaanvaardbaar. 

31.3 Medische experimenten op een menselijk em
bryo die een therapeutisch doel dienen bij dit 
embryo, zijn onder strikte voorwaarden aan
vaardbaar. 

32 Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 
Adequaat erfelijkheidsonderzoek en adequate voor
lichting zijn van belang. Hierbij staat centraal dat ou-

108 

ders op basis van goede en volledige informatie op 
verantwoorde wijze kinderen kunnen krijgen. 
32 .1 De overheid waakt ertegen dat methoden om 

afwijkingen bij reeds verwekte kinderen op het 
spoor te komen (prenatale diagnostiek) leiden 
tot selectieve abortus. Hierop gericht bevol
kingsonderzoek wordt niet toegestaan. Er is 
geen bezwaar tegen gebruik van deze metho
den indien zij een therapeutisch doel dienen . 

32.2 Genetische manipulatie op orgaan niveau, ge
richt op het genezen van erfelijke ziekten, kan 
veelbelovend en aanvaardbaar zijn. Het mag 
niet gaan om organen die de integriteit, het we
zen van de mens als geheel. bepalen . Daarom 
blijven in elk geval hersenen en voortplantings
organen van deze behandelingen uitgesloten. 
Blijvende veranderingen die via de voortplan
ting (kunnen) worden doorgegeven, blijven ver
boden. De risico's van verlies van controle en 
van de brede, mogelijk blijvende, werking zijn 
te groot. Regelgeving gericht op deze uitgangs
punten wordt bevorderd. 

• 36 
33 Personeel in de gezondheidszorg 
De huidige ontwikkelingen binnen de gezondheids
zorg en het gevoerde overheidsbeleid ten aanzien 
van medisch-ethische zaken brengen met zich mee, 
dat instellingen bij de toelating tot opleidingsplaatsen 
criteria aanbrengen die in het nadeel werken van jon
ge mensen met een christelijke levensovertuiging . 
Voor hen is het daardoor soms bijzonder moeilijk een 
opleidingsplaats te krijgen. Met name geldt dit voor 
hen die een opleiding tot verpleegkundige willen vol
gen en artsen die zich willen specialiseren in de gyna
ecologie en verloskunde. 
In ons land zijn er nog grote groepen patiënten die 
op grond van hun christelijke levensovertuiging voor
keur hebben voor gezondheidszorg-werkers met een 
zelfde achtergrond. 
De invloed die deze werkers hebben op de bescher
ming van het leven mag niet worden onderschat . On
derkend dient te worden dat het in het belang van de 
gezondheidszorg zelf is wanneer veel daarin werkza
me personen hun professioneel handelen normeren 
aan de levenswet van God. 
33.1 Het is de taak van de overheid eventuele belem

meringen op dit terrein weg te nemen. 

GPV: 35-36 



• 37 
Lange tijd hadden velen hoge verwachtingen van de 
rol van de overheid op sociaal-economisch gebied. 
De overheid moest volledige werkgelegenheid bevor
deren en inkomens van werkenden en niet-werken
den garanderen. Een hoog voorzieningenniveau 
moest voor zoveel mogelijk burgers toegankelijk wor
den gemaakt. 

Steeds meer dringt het besef door dat Nederland 
geen economisch eiland is . De wereld ontwikkelt 
zich steeds meer tot één grote wereldmarkt. Dat 
wordt bevorderd door nog steeds groeiende trans
port- en distributiemogelijkheden, open grenzen, toe
nemende arbeidsmobiliteit en de ontwikkeling van on
gekende communicatiemogelijkheden. Deze ontwik
kelingen kunnen een open economie als Nederland 
mogelijkheden bieden, maar ze zijn ook bedreigend. 
De opkomst van nieuwe industriestaten in Azië en 
vrije markteconomieën in Midden- en Oost-Europa, 
beide met lage arbeidskosten, kan bestaande werkge
legenheid in Nederland aantasten . 

Door deze ontwikkelingen stuit de overheid op gren
zen van haar mogelijkheden. Arbeidskosten kunnen 
niet onbeperkt stijgen. Die kosten moeten in samen
hang met de produktiviteit concurrerend bl ijven op 
de wereldmarkt. Anders stagneert economische 
groei juist in die sectoren waar veel menselijke ar
beid wordt gebruikt. Dat geeft verlies van werkgele
genheid. 

Voor het GPV is een belangrijk uitgangspunt dat ieder 
mens een roeping heeft om mogelijkheden tot wer
ken te gebruiken voor ontwikkeling van de samenle
ving tot eer van God en tot nut voor de naaste. Daar
om kiest het GPV voor werk boven inkomen. Het so
ciaal-economisch beleid moet voorkomen dat steeds 
meer mensen hun werk verliezen of geen werk kun
nen krijgen, en daardoor afhankelijk worden van een 
uitkering. In de afgelopen twintig jaar verdubbelde 
het aantal mensen met een uitkering en bereikte het 
een niveau van ruim vier miljoen . In diezelfde periode 
steeg het aantal werkenden nauwelijks. 

Het GPV pleit daarom voor een geloofwaardig en ver
sterkt sociaal-economisch beleid dat meer rekening 
houdt met de kwetsbare positie op de wereldmarkt 
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en inspeelt op veranderingen in die markt . Daarvoor 
is een samenhangend geheel van maatregelen nodig, 
die elkaar zoveel mogelijk versterken. Matiging en 
waar mogelijk verlaging van arbeidskosten is noodza
kelijk, maar niet voldoende. Stimulering van produk
tieve investeringen, gericht op kansrijke sectoren, 
kan naast directe werkgelegenheid ook verbetering 
van produktiviteit geven, waardoor de arbeidskosten 
per eenheid produkt kunnen dalen. Onderzoek en ont
wikkeling van nieuwe technologieën dragen daartoe 
ook bij. Deze maatregelen kunnen in samenhang de 
concurrentiekracht vergroten. Als onderdeel van dat 
geheel pleit het GPV ook voor verlaging van het mini
mumloon en vermindering van het verschil tussen 
bruto loonkosten en netto loon, de zogenaamde wig . 
Vermindering van staatsschuld en rentelasten dragen 
bij aan verlaging van collectieve lasten en vergroting 
van flexibiliteit. Tenslotte moet ook verbetering van 
de werking van de arbeidsmarkt een voortdurend 
punt van zorg zijn. 

Het behoort tot de taak van de overheid een schild te 
zijn voor de zwakken. Daarom kiest het GPV voor con
centratie van het sociale beleid op mensen die afhan
kelijk zijn van één minimuminkomen of die langdurig 
of blijvend zijn aangewezen op een uitkering. Verla
ging van het minimumloon moet zo plaatsvinden dat 
deze beschermende taak van de overheid in stand 
blijft. 

• 38 
34 Werkgelegenheid 
Werken is geen vrijblijvende zaak. Het is een roeping 
om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud, 
waar nodig bij te kunnen dragen in het levensonder
houd van anderen en mee te werken aan de ontwik
kel ing van de samenleving . Daarom moet het beleid 
van overheid, werkgevers en werknemers gericht 
zijn op beschikbaarheid van zinvol werk voor ieder. 
Dat geldt in het bijzonder voor mensen die door on
voldoende scholing of andere oorzaken een extra 
zwakke positie innemen op de arbeidsmarkt. 
De werking van de arbeidsmarkt moet worden verbe
terd. Nuttige en noodzakelijk arbeid blijft nu achter
wege of gebeurt zwart, mede door de hoge arbeids
kosten voor relatief eenvoudig werk. Bij verlaging 
van arbeidskosten kunnen vooral het midden- en 
kleinbedrijf en de commerciële dienstverlening voor 
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nieuwe arbeidsplaatsen zorgen. 
34.1 Verlaging van de hoge kosten van eenvoudig 

werk wordt nagestreefd door de volgende maat
regelen: 
- het opnemen in collectieve arbeidsovereen

komsten (cao's) van loonschalen die ruimte 
bieden voor functies die op het wettelijk mini
mumloon beginnen. Cao's die hieraan niet 
voldoen, worden niet algemeen verbindend 
verklaard; 

- verlaging van het wettelijk minimumloon met 
ongeveer 15 procent als onderdeel van een 
groter geheel van maatregelen om arbeids
kosten te verlagen (zie de inleiding van dit 
hoofdstuk). Voor de alleenverdiener uit een 
gezin moet een toeslag mogelijk zijn (zie ook 
43.3); 

- verkleining van de afstand bruto loonkosten 
en netto loon door verlaging van de collectie
ve lasten die op het loon drukken. 

34.2 De hoge drempels voor toetreding tot de ar
beidsmarkt worden daarnaast verder verlaagd 
door: 
- het bieden van meer mogelijkheden voor ar

beidscontracten met flexibele arbeidsvoor
waarden; 

- versoepeling van het ontslagrecht voor ar
beidsgeschikte werknemers; 

- vereenvoudiging van de vestigingswetgeving. 
34.3 De samenwerking tussen de Regionale Bu

reaus Arbeidsvoorziening (RBA) en de uitvoe
ringsorganisaties sociale zekerheid wordt geïn
tensiveerd. Effectieve sancties zijn daarbij on
derdeel van een zakelijke aanpak, gericht op ver
plichte beschikbaarheid voor opleiding of werk. 

34.4 Het activerende arbeidsmarktbeleid wordt ge
concentreerd op regelingen die hun nuttige wer
king hebben bewezen. Genoemd kunnen wor
den: de Jeugdwerkgarantie Wet, centra voor be
roepsoriëntatie en vakopleiding, banenpools en 
startersfaciliteiten. Het Centraal Bureau Arbeids
voorziening (CBA) en de RBA's worden gesti
muleerd tot een marktgericht beleid. 

34.5 De tripartisering van de Arbeidsvoorziening 
heeft niet over de hele linie opgeleverd wat er
van werd verwacht. De centrale invloed is nog 
te sterk. De invloed van samenwerkende lokale 
besturen en van nieuw te vormen regionale be
sturen wordt daarom vergroot. 

• 39 
35 Industriebeleid 
De Nederlandse industrie is in zwaar weer terecht ge
komen. Met name de kapitaalgoederenindustrie, de 
elektrotechnische industrie en de chemie ondervin
den de gevolgen van een verslechterende conjunc
tuur. Ondernemingen worden daardoor gedwongen 
zich nationaaal en internationaal te heroriënteren. 
De beste dienst die de overheid aan industrie en be
drijfsleven kan bewijzen is een beleid gericht op ver
mindering van de arbeidskosten. Dat moet gebeuren 
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in samenhang met het bevorderen van produktieve in
vesteringen in onderzoek- en ontwikkelingsfacilitei
ten en verbetering van de fysieke infrastructuur. 
35.1 De oprichting van een industriefonds, waarin 

banken, verzekeringsmaatschappijen en pensi
oenfondsen naast de overheid deelnemen, ver
dient aanbeveling, mits de rol en de verantwoor
delijkheid van de overheid daarbij duidelijk en 
zorgvuldig geregeld zijn. Ook wordt op adequa
te wijze verantwoording afgelegd aan de Staten
Generaal over de beschikbaar gestelde gelden. 
Met dit industriefonds wordt tegemoet geko
men aan de behoefte aan risicodragend vermo
gen in een tegenvallende conjunctuur, zonder 
dat daarbij alleen de overheid de drager van het 
risico is. 

35.2 Financiële steun aan ondernemingen in moeilijk
heden vindt slechts met grote terughoudend
heid plaats. Ervaringen in het verleden hebben 
geleerd dat dergelijke steun zelden de goede 
oplossing is voor problemen van een bedrijf. 

• 40 
36 Regionaal sociaal-economisch beleid 
Het beleid is gericht op het optimaal benutten van de 
individuele mogelijkheden van de regio's. De ontwik
kelingsmogelijkheden lopen immers sterk uiteen. 
Vanwege die ongelijkheid blijft een regionaal toege
spitst sociaal-economisch beleid nodig, met als doel
stelling versterking van de economische structuur 
ten behoeve van verbetering van de werkgelegen
heid. Zo dient de structurele werkloosheid in Noord
Nederland te worden bestreden door een intensief re
gionaal economisch beleid. 
36.1 De doelstelling van het beleid is gericht op het 

handhaven van de specifieke regioprogram
ma's, zoals het Integraal Structuurplan Noorden 
des Lands OSP) en de Investerings Premie Re
geling OPR). 

36.2 De rijksoverheid ondersteunt decentrale initi
atieven door middelen ter beschikking te blijven 
stellen voor het verbeteren van fysieke vesti
gingsfactoren zoals de infrastructuur en andere 
gemeenschappelijke voorzieningen. 

• 41 
37 Midden- en kleinbedrijf 
In samenhang met de eerder genoemde maatrege
len ter uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen bij 
het midden- en kleinbedrijf, bevordert de overheid 
een goede ontwikkeling van deze sector. Daarbij laat 
zij zich niet alleen leiden door economische motie
ven, maar ook door een positieve waardering voor de 
sociale functie van het midden- en kleinbedrijf. 
37.1 De overheid ondersteunt aspecten van het on

dernemen die de schaal van het kleinere bedrijf 
te boven gaan, zoals het exploreren van nieuwe 
afzetmarkten, managementondersteuning en tij
delijke hulp voor starters . 

37.2 De administratieve lasten voor het midden- en 
kleinbedrijf worden verminderd door onder an-
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dere wijzigingen in de heffingsystematiek van 
de werknemersverzekeringen. 

• 42 
38 land- en tuinbouw 
De Nederlandse land- en tuinbouw worden geken
merkt door een kwalitatief goede bedrijfsvoering en 
produkten van hoge kwaliteit. Dit geeft deze secto
ren een goede kans in de concurrentie met andere 
landen. De land- en tu inbouw staan echter al enige 
tijd voor zware opgaven. Enerzijds omdat het econo
mische klimaat voor deze sectoren minder gunstig is 
geworden. Anderzijds doordat maatregelen die in het 
kader van de zorg voor het milieu in de sectoren 
moeten worden getroffen, een forse inspanning ver
gen. 
De verslechtering van het economisch klimaat is voor
al veroorzaakt door de hoge lasten die het gemeen
schappelijk landbouwbeleid met zich mee heeft ge
bracht. Het interventie-systeem, dat in eerste instan
tie stabiele prijzen bevorderde, bleek later een stimu
lans tot een sterke produktieverhoging. Overschot
ten van verschillende agrarische produkten hebben 
de overheid gedwongen tot een prijsverlaging van 
met name de granen en een quoterings-systeem 
voor bijvoorbeeld de melkproduktie. 
38.1 In de toekomst komt de overheid tot een verde

re afbouw van het systeem van importheffin
gen en exportrestituties. Ook het GATT-ak
koord dringt in deze richting . Dit betekent dat 
boeren meer afhankelijk worden van de prijsont
wikkelingen op de wereldmarkt. Een dergelijke 
verandering kan echter niet in korte tijd worden 
doorgevoerd. De overheid is verantwoordelijk 
geweest voor een beleid, waarin door een actie
ve landbouwpolitiek de landbouwsector jaren
lang werd beschermd. Dit is een aspect dat aan
dacht krijgt, zowel in de vorm van tijdelijke fi 
nanciële ondersteuning, als door oog te hebben 
voor de sociale gevolgen van de wijziging van 
beleid . 

38.2 De overheid stimuleert de hoge kwaliteit van 
onze land- en tuinbouwprodukten door haar in
spanningen op het gebied van onderwijs, onder
zoek en voorlichting te handhaven. 

38.3 Onderzoek naar en stimuleren van alternatieven 
voor de akkerbouwsector, bijvoorbeeld in de 
vorm van agrificatie, blijven belangrijke aan
dachtspunten. 

38.4 Aangezien de economische problemen in de 
tuinbouw van tijdelijke aard lijken te zijn, steunt 
de overheid de overlevingsmogelijkheden van 
bedrijven via het Borgstellingsfonds en de bij
zondere bijstand . Zij zet zich tevens in voor een 
eerlijke concurrentie binnen de EG en met lan
den daarbuiten . Aan milieuverplichtingen wordt 
onverkort de hand gehouden, met dien verstan
de dat de tuinbouw de daarvoor benodigde tijd 
wordt gegund. 
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• 43 
39 landbouw en milieu 
De milieu-eisen, waarmee de landbouwsector wordt 
geconfronteerd, betekenen een extra inspanning. 
Toch kan aan het stellen van eisen niet ontkomen 
worden . Door een sterke intensivering van de produk
tie heeft de landbouw de grenzen van de draagkracht 
van het milieu bereikt en soms overschreden. Uit
spoeling van gewasbeschermingsmiddelen, fosfaat 
en nitraat naar het grondwater heeft al een forse ver
vuiling van het grondwater tot gevolg gehad. Het be
leid van de overheid moet geloofwaardig zijn door 
een consistente wet- en regelgeving. De sector dient 
meer zekerheid te hebben voor het doen van investe
ringen. De uitvoering van het milieubeleid moet ko
men te liggen bij de land- en tuinbouw, samen met 
de lagere overheden en de natuur- en milieu-organisa
ties. Ruimte voor regionale differentiatie is daarbij 
van belang . 
Het mestbeleid is tot nu toe te veel gericht geweest 
op allerlei aanvullende oplossingen, zonder dat iets is 
gedaan aan het totale niveau van de mestproduktie. 
Nu de totstandkoming van mestfabrieken op zich laat 
wachten en het bovendien sterk valt te betwijfelen 
of grootschalige mestverwerking in de toekomst ge
realiseerd zal kunnen worden, moet de overheid 
meer middelen aanwenden die het niveau van de to
tale mestproduktie verlagen. 
39.1 De landbouw schakelt verder over naar milieu

vriendelijke en -verantwoorde produktiewijzen. 
In onderzoek, voorlichting en onderwijs wordt 
hieraan prioriteit toegekend. 

39.2 De ammoniakdoelstelling van het beleid is ge
richt op reductie van de ammoniakuitstoot met 
70 procent in het jaar 2000. Onder andere de 
bouw van milieuvriendelijke stallen en de toe
passing van goede mestaanwendingstechnie
ken moeten daarom worden gestimuleerd. 

39.3 Het hele mestbeleid wordt meer gericht op te
rugdringing van het totale niveau van de mest
produktie in Nederland. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen door gebruik te maken van een opkoop
regeling . 

39.4 De ontwikkeling van de mineralenbalans wordt 
voortgezet en tevens komt een systeem van af
zetcontracten tot stand. Het ziet er echter naar 
uit dat handhaving hierbij een belangrijk knel
punt is . Controle moet voldoende verzekerd zijn 
als een dergelijk systeem wordt ingevoerd . 

• 44 
40 landbouw en ethiek 
De vraagstukken met betrekking tot genetische mani
pulatie en biotechnologie blijven in de landbouw actu
eel. Deze nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen 
dwingen tot het maken van ethische keuzes. Mag al
les wat kan? Het antwoord daarop is nee. Daarbij 
staat voorop dat de mens rentmeester is in Gods 
schepping. Zorg voor en beheer van planten en die
ren staat hierbij centraal. 
Daarom is het van belang dat het nee-tenzij-principe 
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met betrekking tot genetische manipulatie bij dieren, 
dat in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren 
is vastgelegd, op een goede wijze wordt gehand
haafd . De ethische commissie die hierop toeziet, 
dient goede richtlijnen te hanteren . 
40.1 Genetische manipulatie bij dieren is alleen ge

oorloofd, als het doel ethisch verantwoord is, 
de eigen waarde van het dier niet wordt aange
tast en geen alternatieven voorhanden zijn . 

40.2 Economische motieven mogen bij het verlenen 
van toestemming voor genetische manipulatie 
bij dieren niet de doorslag geven. 

• 45 
41 Visserij 
Het beleid in de visserij sector heeft een lange voorge
schiedenis . Met name controle op de voorgeschre
ven vangstbeperkingen is in de praktijk moeilijk uit
voerbaar gebleken . Hierdoor is de geloofwaardigheid 
van zowel de sector als de overheid in het geding ge
komen. De voorstellen van de commissie-Biesheuvel 
die door de sector zelf worden uitgevoerd, moeten 
hierin verbetering brengen. Meer verantwoordelijk
heid wordt bij de sector zelf gelegd en daardoor 
wordt tevens een groter draagvlak gecreëerd. Voor 
de visserijsector geldt ook dat het spanningsveld 
tussen economische activiteiten en de zorg voor het 
milieu dwingt tot een afweging van belangen. 
41 .1 Als bij de evaluatie van de plannen van de com

missie-Biesheuvel blijkt dat deze hebben ge
faald, voert de overheid de voorstellen over het 
stapsgewijs afromen van vangstlicenties uit. 

41.2 Op het terrein van beheer van het zee-ecosy
steem stelt de overheid, indien daartoe om 
redenen van natuurbeheer aanleiding bestaat, 
grenzen aan het bedrijfsmatig exploiteren van 
de zee, zoals gebeurd is in de Waddenzee en 
Oosterschelde. 

• 46 
42 Technologie 
De technologische ontwikkeling kenmerkt zich door 
complexiteit. hoog tempo, internationalisering en ver
reikende invloed op het hele leven. Ontwikkeling en 
gebruik van technologie is ook een antwoord op de 
cultuuropdracht, de opdracht tot ontwikkeling en ge
bruik van de schepping, en dient daarom in beginsel 
positief te worden benaderd. De waarde van techno
logische ontwikkelingen wordt mede bepaald door 
de aard en intensiteit van de veranderingen die ze 
veroorzaken voor de gebruikers en de maatschappij 
in zijn geheel. Daarom is meer aandacht noodzakelijk 
voor een sociaal verantwoorde inbedding in de maat
schappij en optimalisering van de verbinding tussen 
wetenschap en toepassing van technologie, onder an
dere door het stimuleren van kennistransfercentra en 
(andere) strategische allianties tussen kennisinfra
structuur en bedrijfsleven. 
Ontwikkeling van technologie biedt kansen, maar ook 
bedreigingen. De overheid dient zich te beperken tot 
het scheppen van voorwaarden voor de maatschap-
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pelijke organisaties om de kansen te benutten, en 
legt daarmee het ontwikkelingsprimaat bij die organi
saties . De overheid beperkt zich in het geven van fi
nanciële stimulansen vooral tot conditionering, onder
wijs, strategisch en fundamenteel onderzoek, dit laat
ste met name indien andere financieringsmogelijkhe
den ontbreken. Meer algemene ontwikkelingsstimu
lansen worden vooral gezocht in de fiscale sfeer. Van
uit haar rechtsbeschermende taak dient de overheid 
de bedreigingen tegen te gaan door tijdige wet- en re
gelgeving: het stellen en bewaken van grenzen . Daar
bij moet worden gedacht aan ethiek, leven en integri
teit van de persoon, milieu, werkgelegenheid, privacy 
en sociaal-organisatorische aspecten. 
42.1 Gerichte aandacht wordt gegeven aan de vraag 

of het technisch-wetenschappelijk onderwijs in 
Nederland voldoende kwaliteit en niveau biedt 
in verhouding tot internationale normen en ont
wikkelingen. Daarbij kunnen vragen inzake de 
studieduur niet buiten beschouwing blijven . 

42.2 Bij het fundamenteel wetenschappelijk onder
zoek wordt meer en vroegtijdiger aandacht ge
geven aan levensbeschouwelijke, ethische en 
milieu-aspecten: doel is een verantwoorde en 
duurzame ontwikkeling. De overheid stimuleert 
daarvoor het beschikbaar zijn van middelen. 

• 47 
43 Sociale zekerheid 
Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid heeft 
er in belangrijke mate toe bijgedragen dat ook bur
gers die door omstandigheden buiten hun wil geen 
beroepsarbeid (meer) kunnen verrichten van een 
sociaal-economisch verantwoord inkomen verzekerd 
zijn . Het stelsel is in de praktijk echter te veel gaan 
fungeren als vervangende mogelijkheid voor het 
verkrijgen van een inkomen in plaats van als een 
vangnet dat gericht is op reactivering waar dat moge
lijk is. 
Reeds 1,9 miljoen mensen krijgen nu een uitkering 
wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloos
heid: het drievoudige van twintig jaar geleden . Deze 
ontwikkeling vormt niet alleen een bedreiging voor 
de instandhouding van het stelsel, zij vormt bovenal 
een aanklacht tegen een samenleving die aan meer 
dan 25 procent van haar potentiële beroepsbevolking 
geen mogelijkheden biedt om door het verrichten 
van werk bij te dragen aan haar ontwikkeling. 
In samenhang met het werkgelegenheidsbeleid en 
het inkomensbeleid dat gericht is op verlaging van de 
arbeidskosten zijn daarom wijzigingen in het stelsel 
noodzakelijk, waardoor verlies van werk wordt tegen
gegaan en reactivering wordt gestimuleerd. Naarma
te overheid en sociale partners daarin slagen, zal het 
mogelijk zijn de doelstelling van handhaving van de 
koopkracht van de minimumuitkeringen op netto-ba
sis te realiseren . 
Een basisvoorwaarde voor een vernieuwd en sober
der stelsel van sociale zekerheid is, dat zij die gezins
verantwoordelijkheden dragen daarvoor in ieder ge
val voldoende financiële mogelijkheden houden . 
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Handhaving van de kinderbijslag is daarbij een onmis
bare voorwaarde. 
Werkgevers en werknemers hebben naast de over
heid een eigen verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de sociale zekerheid. Van hen mag worden ver
wacht dat zij zich zullen inspannen om het beroep op 
uitkeringsregelingen te beperken. Daartoe is een blij
vende betrokkenheid van sociale partners bij de uit
voering van werknemersverzekeringen, zij het onder 
onafhankelijk toezicht, van belang. 

• 48 
43.1 De doelstelling van het beleid is gericht op het 

handhaven van de koopkracht van de minimum
uitkeringen op netto-basis. 

43.2 Met het oog op een betere uitvoering van de Al
gemene Bijstandswet wordt het aantal catego
rieën bijstandsgerechtigden verminderd. Indivi
dualisering van bijstandsuitkeringen wordt afge
wezen. Dit is onbetaalbaar en doet bovendien 
te weinig recht aan de financiële verantwoorde
lijkheid die mensen binnen een huishouden op 
zich hebben genomen. 

43.3 De uitvoerende lagere overheden krijgen de be
voegdheid naar behoefte toeslagen te geven in
dien de leefsituatie daartoe aanleiding geeft en 
het om aantoonbare kosten gaat. Alleenverdie
ners en alleenwonenden krijgen de garantie 
van een toeslag op de uitkering tot het voor 
hen geldende sociaal minimum. 

43.4 Er is een blijvende overheidsverantwoordelijk
heid voor weduwen en weduwnaars die onver
zorgd achterblijven en vanwege gezinsverant
woordelijkheid of leeftijd onvoldoende in staat 
zijn in hun levensonderhoud te voorzien. 

43.5 De verantwoordelijkheid voor kortdurende socia
le verzekeringen, zoals in geval van ziekte, 
wordt geleidelijk overgelaten aan werkgevers 
en werknemers. Daarbij wordt de wettelijke po
sitie van de sollicitant versterkt om risicoselec
tie door werkgevers zo veel mogelijk tegen te 
gaan. 

43.6 De toestroom naar de arbeidsongeschiktheids
regelingen wordt beperkt en de uitstroom be
vorderd. Daartoe wordt de uitvoeringsorganisa
tie van de sociale zekerheid op een andere 
leest geschoeid. Deze wordt meer regionaal ge
organiseerd en gaat meer marktconform wer
ken. De gedwongen aansluiting bij een bepaal
de bedrijfsvereniging wordt afgeschaft. Ter ver
groting van de objectiviteit bij de toekenning 
van een uitkering wordt onderscheid gemaakt 
tussen de medische en de arbeidskundige be
oordeling. 

43.7 Controle op de uitvoering en de uitvoering zelf 
moeten zoveel mogelijk gescheiden zijn. De 
controle wordt opgedragen aan een onafhanke
lijk orgaan. Voorzien wordt in de mogelijkheid 
van beroep als wordt verondersteld dat een uit
kering ten onrechte is verleend. 

43.8 De kortdurende loondervingsuitkering in de 
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nieuwe WAO-wet wordt afgeschaft omdat 
deze gemakkelijker en voordeliger particulier 
verzekerd kan worden dan een langlopende uit
kering. De financiële ruimte die dit oplevert. 
wordt aangewend om ervoor te zorgen dat een 
(langlopende) vervolguitkering van 70 procent al 
op een jongere leeftijd kan worden bereikt dan 
nu in de wet is vastgelegd. 

43.9 Door een reeks van maatregelen (wettelijke bij
dragen zorgverzekeringen, bezuinigingen op de 
kinderbijslag en op de tegemoetkoming studie
kosten) is de inkomenspositie van de grotere 
gezinnen onder druk komen te staan. Daarom 
wordt de progressie in de kinderbijslag ver
groot, zodanig dat voor gezinnen met meer dan 
drie kinderen het totaalbedrag aan kinderbijslag 
toeneemt. 

43.10 De sociale werkvoorziening blijft belangrijk voor 
de kwetsbaarste categorieën op de arbeids
markt. Tegen decentralisatie naar de gemeen
ten bestaat geen bezwaar als het maar niet om 
een verkapte bezuiniging gaat. Een goede af
stemming tussen de doelgroepen voor de Wet 
Sociale Werkvoorziening en de banenpools 
blijft noodzakelijk. 

• 49 
44 Financieringstekort en belastingen 
Aangezien het financieringstekort in de afgelopen ka
binetsperiode minder is gedaald dan voorzien en 
noodzakelijk was, is een verdere daling urgent. Al
leen op die manier kan een einde komen aan de nog 
steeds voortdurende stijging van de rentelasten. 
Ook de collectieve lastendruk is in Nederland relatief 
hoog. Met name met het oog op de werking van de 
arbeidsmarkt is verlaging van het op het inkomen 
drukkende deel van de belastingen en premies ge
wenst. Daar tegenover staat dat een effectief milieu
beleid gebaat is bij extra heffingen op milieuschadelij
ke activiteiten en produkten. 
Een geloofwaardige overheid zal ook hier keuzen 
moeten maken. Het GPV geeft prioriteit aan een ver
dere verlaging van het financieringstekort, gevolgd 
door een herschikking van belastingtarieven, waar
door per saldo het aan de onderneming gerelateerde 
vermogen en het persoonlijk inkomen minder wor
den belast en milieuvervuilende activiteiten en pro
dukten meer. 
44.1 In de eerste helft van de volgende kabinetspe

riode wordt het financieringstekort terugge
bracht naar een ook op langere termijn aan
vaardbaar niveau van 1,8 procent van het Bruto 
Binnenlands Produkt (BBP). Dat vergt een addi
tionele ombuiging van ongeveer 5 miljard gul
den. Om tot een collectieve lastendruk te gera
ken die 2 procent onder het huidige niveau ligt 
is nog eens een bedrag van 6 miljard gulden 
aan bezuinigingen noodzakelijk. Dat is een taak
stelling voor de tweede helft van de kabinets
periode. 

44.2 De werkingssfeer van de Wet Gebruiksbelas-
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ting op Milieugrondslag wordt uitgebreid. 
44.3 Verlaging van de belastingdruk zal bij voorrang 

plaatshebben door een matiging van de belas
tingdruk op aan de onderneming gerelateerd 
vermogen en door verlaging van de druk van de 
loon- en inkomstenbelasting. Bij dit laatste 
wordt ernaar gestreefd de onderlinge verhoudin
gen tussen de inkomensgroepen globaal in 
stand te houden. 

44.4 Bij de verlaging van de belastingdruk heeft ver
lenging van de eerste schijf de hoogste priori
teit omdat dit tevens leidt tot een verlaging van 
de premiepercentages. Tevens wordt zo een 
begin gemaakt met een geleidelijke invoering 
van een splitsingsstelsel. Door verbreding van 
de grondslag wordt de mogelijkheid gecreëerd 
de tweede schijf te verlengen of het tarief van 
de derde schijf te verlagen. Het omzetten van 
de heffingsvrije voet in een vast aftrekpercenta
ge kan hierbij een rol spelen als dekkingsmid
deI. Het reiskostenforfait en het arbeidskosten
forfait worden geïntegreerd. De differentiatie 
naar reisafstand komt daarmee te vervallen. 

44.5 In Europees verband wordt ernaar gestreefd de 
mogelijkheden om arbeidsintensieve dienstver
lening en milieuvriendelijke produkten over te 
hevelen naar het verlaagde BTW-tarief, te ver
groten. 

44.6 Verlaging of afschaffing van de overdrachtsbe
lasting verdient aanbeveling bij een stagneren
de woningmarkt. Een dergelijke maatregel in 
een periode van stijgende woning prijzen kan 
zijn primaire doel voorbij schieten. 

• 50 
45 Ruimtelijke ordening 
Het ruimtelijk beleid moet mede dienstbaar zijn aan 
de bescherming van natuur en landschap en de terug
dringing van de verontreiniging van het milieu. Een 
complex probleem vormt de bouw van de benodigde 
woningen. Het beleid is erop gericht te bouwen op 
open plekken in en aan de randen van de grote ste
den om op deze wijze een versnippering te voorko
men. Hierbij doen zich problemen voor bij de uitvoe
ring in verband met het niet (snel) beschikbaar zijn 
van beoogde locaties. Het is daarom van belang over 
alternatieve locaties te beschikken. 
45.1 Het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van wo

nen en werken is nadrukkelijk en met specifie
ke maatregelen onderdeel van beleid. 

45.2 Wonen en werken worden geconcentreerd bij 
aansluitingen op openbaar vervoer, bij voorkeur 
langs de bestaande hoofdtransportassen. 

45.3 Gezien de ruimtenood in de Randstad en de lan
ge planologische procedures, verdient een kust
uitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheve
ningen met een bouwlocatie van circa 25.000 
woningen steun. 

45.4 Vergroting van de leefbaarheid van steden en 
dorpen is noodzakelijk. Dat geldt in het bijzon
der voor kleine kernen, vaak gelegen in platte-
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landsgebieden. Wanneer daar het inwonertal te
rugloopt en noodzakelijke voorzieningen verdwij
nen, wordt medewerking verleend aan regiona
le ontwikkelingsplannen die gericht zijn op eco
nomische structuurverbetering van het platte
land, op het handhaven van een aanvaardbaar 
niveau van voorzieningen en op bereikbaarheid 
van voorzieningen. 

• 51 
46 Volkshuisvesting 
Huisvesting is een eerste levensbehoefte. De Grond
wet rekent het voorzien in voldoende woongelegen
heid tot de zorg van de overheid. De zorg voor huis
vesting is in de eerste plaats een eigen verantwoor
delijkheid van de mensen zelf. De overheid dient zich 
te beperken tot een aanvullende en stimulerende rol 
voor doelgroepen die vanwege hun inkomen of bij
zondere omstandigheden niet zelf (volledig) voor huis
vesting kunnen zorgen. De overheid ondersteunt 
daarom waar nodig het bereiken van een optimale 
woonsituatie, dat is een toestand waarin ieder kan 
beschikken over huisvesting die qua ruimte, situering 
en woonlasten passend is voor betrokkene(n) om 
zich vrij te ontplooien. 
De ingezette tendens om via het huurprijsbeleid de 
marktwerking te versterken en daardoor de noodzaak 
van objectsubsidies af te bouwen, moet worden 
voortgezet. De individuele huursubsidie kan als vang
net voor de minst draagkrachtigen de gevolgen van 
het huurprijsbeleid gericht opvangen. 
De overheid dient waar mogelijk verder terug te tre
den door de ingezette verzelfstandiging van volks
huisvestingsinstellingen voort te zetten. 
46.1 Er wordt een woonkostenquote voor de sociale 

woningbouw ingevoerd, waarin wordt aangege
ven welk deel van het inkomen minimaal en 
maximaal aan wonen kan en moet worden be
steed, gedifferentieerd naar inkomen. Over
schrijdingen van de maximale woonkostenquo
te worden opgevangen met de individuele huur
subsidie. 

46.2 Een actief doorstromingsbeleid wordt gevoerd 
voor mensen die minder dan de minimale woon
kostenquote besteden aan woonkosten voor 
een woning waarvoor overheidsbijdragen zijn 
verstrekt. Instrumenten daarvoor zijn tijdelijke 
huisvestingsvergunningen of tijdelijke huurcon
tracten met compensatiemogelijkheden. Indien 
nodig worden door het opleggen van een huur
belasting woonkosten binnen de grenzen van 
de woonkostenquote gebracht. 

46.3 Het bevorderen van het eigen woningbezit 
moet worden voortgezet, onder andere door: 
- beperking van de verhoging van het huur

waardeforfait tot maximaal de gemiddelde 
procentuele verhoging van de huren, voorzo
ver deze de feitelijke stijging van de bouw-
en exploitatiekosten te boven gaan. Bij een la
gere huurprijsontwikkeling dient het forfait 
dan ook evenredig te worden verlaagd; 
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- ontwikkeling van een norm voor de maximale 
hoogte van het huurwaardeforfait. waarbij re
kening wordt gehouden met een blijvende 
niet-aftrekbaarheid van de normale onder
houdskosten; 

- beperking van de kosten bij de koop van wo
ningen voor eigen bewoning; 

- handhaving van de aftrekbaarheid van de hy
potheekrente voor de woning die voor eigen 
bewoning wordt gebruikt over een hypo
theekbedrag van maximaal f 350.000.==. 
Het maximum wordt geleidelijk ingevoerd en 
jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd. Onder
zocht wordt of rekening kan worden gehou
den met grote regionale verschillen in koop
prijzen. 
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• 52 
Dragende gedachte voor een geloofwaardig milieube
leid is de Bijbelse openbaring omtrent al het gescha
pene als een werk van God de Schepper. In die 
schepping heeft de mens als representant van God 
de opdracht het in beheer ontvangen milieu toe
komstgericht te bewaren en te gebruiken. 
Doel van het menselijk handelen daarbij is niet de on
geremde vervulling van zoveel mogelijk materiële be
hoeften, maar erkenning van de majesteit van de 
Schepper en het handhaven van de duurzaamheid 
van het milieu met het oog op toekomstige genera
ties. 
Een aldus opgevat verantwoordelijkheidsbesef voor 
het milieu vereist een innerlijke verandering als basis 
voor onze omgang met het milieu en is leidraad voor 
het overheidshandelen. 
Er is de laatste jaren zowel nationaal als internatio
naal sprake van een groeiend besef dat onze omgang 
met natuur en milieu drastisch moet worden omgebo
gen. Ingrijpende beslissingen mogen dan ook niet 
nog verder worden uitgesteld. Een trendbreuk is 
nodig, want nog altijd is de snelheid waarmee het 
milieu wordt vervuild vele malen groter dan het ver
mogen van het milieu zich te herstellen. Dat bete
kent dat uitstel van sanering leidt tot steeds verder 
stijgende saneringskosten. Wat wij nu nalaten, moe
ten volgende generaties tegen aanzienlijk hogere kos
ten opknappen. De rekening van onze consumptie
drift wordt dan betaald door ons nageslacht. Actueel 
rentmeesterschap vergt dat wij onze eigen milieu
schulden voldoen. Dat betekent dat ook de doelstel
lingen van het sociaal-economisch beleid mede ten 
dienste moeten staan van de gezondmaking van het 
milieu. 
Daarom is milieubeleid voluit overheidsbeleid. Alleen 
dan kan het milieubeleid, zoals in de achter ons lig
gende jaren is neergelegd in het Nationaal Milieube
leidsPlan (NMP), aan geloofwaardigheid winnen. Dit 
is dringend noodzakelijk aangezien te veel beleids
voornemens niet verder gekomen zijn dan het papier 
waarop ze zijn gedrukt. De overheid zal al haar gezag 
nodig hebben om met financiële, technische, organi
satorische en wettelijke maatregelen gedragsveran
deringen te stimuleren bij gezinnen en bedrijven. 
Dit beleid vraagt offers, maar kan bijdragen aan het 
beperken van een ongeremde welvaartsgroei die 
geen rekening houdt met schadelijke milieugevolgen, 
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en kan door het vinden van evenwicht een meer ont
spannen rentmeesterschap bevorderen. 

• 53 
47 Afval 
Het preventiebeleid van de rijksoverheid wordt geïn
tensiveerd. Het gemeentelijk preventiebeleid wordt 
landelijk ondersteund. Aspecten als huiscomposte
ring, de controle op de naleving van de afvalstoffen
verordering en het invoeren van variabele tarieven 
worden uitgewerkt in het gemeentelijk milieubeleids
plan of afvalstoffenplan. 
47.1 Statiegeld- of tapsystemen worden verplicht ge

steld voor produktgroepen als reinigingsmidde
len, vruchtensappen, zuivelprodukten, alcohol
houdende dranken en verfprodukten. 

47.2 Afzet van gecertificeerde herwonnen stoffen 
wordt bevorderd. 

47.3 Hergebruik en nuttige toepassing van afvalstof
fen wordt gestimuleerd door gemeenten te ver
plichten om in 1996 te beschikken over een sta
tion voor het gescheiden aanbieden van grof 
huisafval. 

47.4 Overwogen kan worden om per gemeente af
valquota vast te stellen. Via de afvalquota en de 
daaraan verbonden tariefstelling worden ge
meenten met adequate voorzieningen beloond 
en gemeenten met weinig inspanningen belast. 

47.5 Gelet op de internationale ontwikkelingen is on
dersteuning van de markt voor secundaire 
grondstoffen nodig. 

47.6 Initiatieven om de levensduur van stoffen te 
verlengen via kringloopsystemen of stoffen nut
tig toe te passen, zoals extensieve composte
ring van groenafval, verkrijgen bijzondere facili
teiten. De verwijdering van afvalstoffen bij kan
toren, winkels en de non-profitsector wordt bui
ten de nutsvoorziening van gemeentelijk afval
beheer gehouden. 

47.7 Speciale aandacht gaat uit naar de regelgeving 
die aangeeft dat stoffen, geschikt voor herge
bruik, niet gestort of verbrand mogen worden, 
met name bouw- en sloopafval. Nu de geschei
den inzameling van afval wordt ingevoerd, is 
het van belang om de noodzakelijke verbran
dingscapaciteit te beheersen. 

47.8 Ondergrondse berging van radioactief en che
misch afval blijft verboden. Initiatieven worden 
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ontwikkeld voor preventie, hergebruik en op
slag van het zeer giftige afval. 

47.9 Bedrijven en instellingen worden gestimuleerd 
om maximale inspanningen te verrichten inzake 
preventie en stofstromenbeheer. 

47.10 Jaarlijks wordt er een prijs toegekend aan de 
gemeente met de beste aantoonbare resulta
ten betreffende het ecologisch beheer van de 
dagelijkse leefomgeving. 

• 54 
48 Energie 
De toepassing van duurzame energiebronnen wordt 
door de overheid gestimuleerd. Daarnaast wordt het 
beleid gericht op een grotere energiebesparing bij zo
wel bedrijven als huishoudens. Een van de oorzaken 
van het nog steeds stijgende verbruik van energie is 
de lage prijs die op de internationale markten geldt. 
48.1 Het energiebeleid wordt zodanig ingericht dat 

de C02-emissies met 2 procent per jaar wor
den gereduceerd . 

48.2 Nederland zet zich, bij voorkeur in EG-kader, in 
voor de invoering van een C02-heffing. 

48.3 Het onderzoek naar de toepassing van duurza
me energiebronnen zal worden geïntensiveerd. 
De overheid zorgt ervoor dat er geen verstoren
de prijsverschillen ontstaan tussen fossiele 
brandstoffen en duurzame energiebronnen die 
de ontwikkeling en het gebruik van de duurza
me bronnen tegengaan. 

48.4 Extra baten uit het aardgas worden via het aard
gasbatenfonds ingezet voor investeringen met 
een publiek en duurzaam karakter. Een belang
rijk aandachtspunt daarbij vormen investeringen 
voor de economische ontwikkeling van het 
Noorden, teneinde de gevolgen van de winning 
van aardgas op te vangen. 

• 55 
49 Natuur en landschap 
Alle schepselen zijn door God, zowel afzonderlijk als 
in een systematisch geheel, met Zijn wijsheid ge
maakt en getuigen van Zijn macht. Inzicht in de sa
menhangen in de schepping schiet nog ernstig te
kort. De onderzoeksinspanning moet dan ook natio
naal en internationaal worden vergroot. In internatio
naal verband wordt prioriteit gegeven aan de instand
houding van natuurlijke hulpbronnen en de bescher
ming van de wereldzeeën, grote meren en bossen. 
De bestaande wetgeving inzake bescherming van flo
ra en fauna moet meer worden afgestemd op de drin
gende noodzaak tot bescherming van de natuur in al 
haar facetten. De landschappelijke waarde van ons 
land wordt vooral bepaald door de verscheidenheid 
van landschappen. Die verscheidenheid moet wor
den gehandhaafd en versterkt. Dat behoort tot de ver
antwoordelijkheid van de mens als beheerder van 
Gods schepping. De overheid heeft daarbij de taak 
het zwakke tegen het sterke te beschermen. 
Particuliere natuurbeschermingsorganisaties vervuI
len hierbij een belangrijke rol. Ook de landbouw kan 
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een belangrijke functie (blijven of gaan) vervullen bij 
beheer, ontwikkeling en onderhoud van het land
schap: geïntegreerde landbouw, waarbij gebruik en 
bescherming hand in hand gaan. Onderwijs en voor
lichting kunnen bijdragen aan versterking van het be
sef dat bescherming van de natuur een belangrijke 
verantwoordelijkheid van iedereen is. De overheid sti
muleert en steunt waar mogelijk het natuurbescher
mingswerk van de particuliere organisaties en de 
landbouw. 

• 56 
49.1 De uitvoering van het Natuurbeleidsplan wordt 

versneld voortgezet. Dit impliceert dat er vol
doende geld beschikbaar moet zijn voor de reali
sering van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Naast behoud en aankoop van bestaan
de natuurgebieden wordt ook het instrumentari
um van de Relatienota voor Natuurontwikkeling 
(2e tranche) optimaal ingezet. 

49.2 Op basis van recente inzichten (ook op Euro
pees niveau) wordt een actuele grondbalans op
gesteld, die zicht geeft op de hoeveelheid hec
tare bestaand landbouwareaal die aan de agrari
sche sector onttrokken kan worden en een na
tuurfunctie kan krijgen (bijvoorbeeld uiterwaar
den langs de grote rivieren). 

49.3 Voortgegaan wordt met de instelling van Natio
nale Parken. 

49.4 Geïntegreerde en ecologische vormen van land
bouw, die bijdragen aan behoud, herstel en ont
wikkeling van natuur en landschap worden 
sterk bevorderd. 

49.5 Bij het opstellen van landinrichtingsplannen 
wordt veel aandacht geschonken aan ecologi
sche samenhangen en aan landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. 

49.6 De provincies worden gestimuleerd om aanvul
lend op de EHS een adequaat beleid te formule
ren en uit te voeren voor waardevolle land
schappen en natuurelementen buiten de EHS. 

49.7 Natuur- en milieu-educatie is van groot belang 
voor de bewustwording van de bevolking als het 
gaat om natuur- en landschapswaarden. Hier
voor dient voldoende geld beschikbaar te zijn. 

49.8 Voor alle activiteiten in het Waddenzeegebied, 
het Ijsselmeer en de Voordelta hebben de eco
logische aspecten zoveel mogelijk prioriteit bo
ven de economische en recreatieve aspecten. 

49.9 Bij rivierdijkverhogingen zijn landschappelijke 
en natuurwetenschappelijke aspecten meer 
dan voorheen een zwaar afwegingscriterium. 

49.10 Het behoud en beheer van de Nederlandse hei
develden verdient meer aandacht nu een volle
dige vergrassing van deze natuurlandschappen 
dreigt. 

• 57 
50 Overleginstrumentarium 
De rijksoverheid zal in het milieubeleid naar de doel
groepen kiezen voor voortzetting van het gevoerde 
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twee-sporen-beleid. Enerzijds zullen met de verschil
lende bedrijfstakken verdergaande afspraken worden 
gemaakt over hun bijdrage aan de terugdringing van 
hun emissies, anderzijds zal streng en consequent 
worden toegezien op de naleving van gemaakte af
spraken, vastgelegd in zogenaamde convenanten. 
50.1 Afspraken in convenanten worden verwerkt in 

de vergunningsvoorschriften krachtens de Wet 
Milieubeheer. Zelfregulering en regulering van 
overheidswege vullen elkaar aan als instrumen
ten om de reductiedoelstellingen van het milieu
beleid te bereiken. 

50.2 Extra financiële middelen komen beschikbaar 
om kansrijke initiatieven te ondersteunen en 
het opstarten van het proces van zelfregulering 
bij de bedrijfstakken op gang te brengen. 

50.3 Een beperkte en tijdelijke financiële injectie 
door de rijksoverheid is nodig om industrie en 
landbouwbedrijfsleven in staat te stellen de ver
eiste milieuzorg in te voeren in hun totale be
drijfsvoering. 

50.4 De convenanten-benadering heeft alleen kans 
van slagen als ook een flankerend beleid, ge
richt op de concrete uitvoering, wordt geboden. 

• 58 
51 Communicatie-instrumentarium 
Naar schatting meer dan de helft van de benodigde 
vermindering van de milieu-emissies zal niet via regu
lering, maar door individuele of collectieve gedrags
wijziging van burgers, werkgevers en werknemers, 
verkeersdeelnemers enzovoort, moeten worden be
reikt. Het creëren van draagvlak en het bijbrengen 
van gedragsaanpassing vergen een intensieve com
municatie tussen overheid en doelgroepen. 
51.1 Gezien het trage tempo waarmee de verbete

ring van het milieu op gang komt en de hardnek
kigheid van bestaande gewoonten en houdin
gen wordt aan communicatie en voorlichting ex
tra zorg besteed. 

51.2 Ook de doelgroepen, zoals georganiseerd in 
werkgevers- en werknemersorganisaties, be
drijfstakken en brancheverenigingen, consu
menten- en milieu-organisaties, voorlichtings
diensten enzovoort, spelen daarin een actieve 
rol. 

51.3 Om de eigen geloofwaardigheid te behouden 
vervult de overheid een voorbeeldfunctie, zo
wel door bij de eigen activiteiten meer rekening 
te houden met milieu-aspecten als door een 
consequent handhavingsbeleid. 

• 59 
52 Handhavingsinstrumentarium 
De overheid heeft tot taak het publieke rechts bestel 
te handhaven en zorg te dragen voor de bescher
ming van het milieu tegen ontoelaatbare aantasting. 
Daartoe dienen de geldende milieuwetten, -verorde
ningen en -voorschriften consequent en systema
tisch te worden gehandhaafd en gecontroleerd op 
naleving door burgers en bedrijfsleven, industrie, 
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landbouwers, automobilisten en iedereen die direct 
of via een vergunning zich aan regels heeft te hou
den. 
Handhaving van het milieurecht dient evenwel verder 
te gaan dan herstel van de schending van de rechts
orde. Immers, als gevolg van milieu-overtredingen en 
-misdrijven is het milieu zelf aangetast, soms zelfs op 
onomkeerbare wijze. 
52.1 De overheid zoekt naar instrumenten om niet al

leen sancties voor wetsovertreding op te leg
gen, maar ook de aangerichte milieuschade op 
de overtreder te verhalen. Een uitbreiding van 
dit beginsel van 'de vervuiler betaalt', zoals toe
gepast in het bodemsaneringsbeleid, verdient 
nadere uitwerking. 

52.2 Het compensatiebeginsel uit het natuurbescher
mingsbeleid, dat wil zeggen dat onvermijdelijke 
aantasting van natuurwaarden door bijvoor
beeld industriële uitbreiding moet worden ge
compenseerd door natuurontwikkeling elders 
op kosten van het bedrijf, wordt waar mogelijk 
toegepast. 

• 60 
53 Economie en milieu 
Het economisch beleid in Nederland zal terdege reke
ning houden met het streven naar een duurzame eco
nomie in een schoon milieu. 
53.1 Investeringsstimulansen zullen selectief zijn, in 

het voordeel van investeringen die aantoonbaar 
bijdragen aan duurzaamheid. 

53.2 Van de verplaatsing en uitbreiding van het Rot
terdamse vliegveld Zestienhoven wordt afge
zien mede omdat door de komst van de Hoge
snelheidslijn de verbinding tussen Rotterdam 
en Schiphol aanzienlijk zal worden verbeterd. 
Zo spoedig als mogelijk is, zal tot sluiting van 
vliegveld Zestienhoven worden overgegaan, 
ook om de woningbouwtaakstelling in dit ge
bied te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal onder 
het handhaven van strikte milieu- en veiligheids
normen de luchthaven Schiphol worden uitge
breid. Noodzakelijke piekcapaciteit voor Schip
hol kan mede worden vergroot door uitbreiding 
van het vliegveld Lelystad. 

• 61 
54 Consument 
De consumenten hebben een belangrijke taak in het 
milieubeleid. Ze worden geacht een grote bijdrage te 
leveren bij de energiebesparing, waterbesparing en 
afvalscheiding. Maar de consumenten hebben geen 
duidelijk beeld van aard en samenstelling in relatie 
tot milieu-aspecten van de vele duizenden aangebo
den produkten. Met een betere milieu-etikettering 
van produkten wordt het voor hen gemakkelijker om 
hun rol bij het milieubeleid goed te vervullen. 
De rijksoverheid is tot nu toe zeer terughoudend ge
weest in het stellen van milieu-eisen aan produktie
processen en het voorschrijven van verpakkingsme
thoden en afvalverwerkingstechnieken. 
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54.1 De invoering van een milieu keurmerk en een 
vignet voor klein chemisch afval moet sneller. 

54.2 Aanvullende informatie op de verpakking over 
de milieu-effecten van produkten is noodzake
lijk. 

54.3 Omdat de illegale handel in beschermde plan
ten en dieren sterk toeneemt, mede dankzij het 
wegvallen van handelsbarrières binnen Europa, 
wordt de regelgeving hiervoor en het toezicht 
daarop aanzienlijk verscherpt. Omdat er met de 
illegale handel steeds hogere bedragen zijn ge
moeid, moet de rijksoverheid in het terugdrin
gen hiervan meer investeren. 

• 62 
55 Water 
Bij het waterbeheer wordt in relatie tot het beheer 
en onderhoud van het landelijk gebied, meer dan tot 
nu toe, uitgegaan van onderlinge samenhangen. Het 
huidige beheer is vaak versnipperd. Nu blijkt dat de 
verdroging in ons land ernstiger is dan tot voor kort 
werd aangenomen, moet deze met kracht worden be
streden en omgebogen. Een verhoogde inzet van 
geldmiddelen hieNoor is nodig. Bij het grondwaterbe
heer dienen, meer dan tot nu toe, relaties te worden 
gelegd met het oppervlaktewaterbeheer. 
55.1 Het terugdringen van diffuse verontreinigingen, 

die de belangrijkste bedreiging van de opper
vlaktewaterkwaliteit vormen, heeft hoge priori
teit. 

55.2 Om het natuurlijk evenwicht te herstellen is 
een reductie van de fosfor- en stikstofemissie 
met ongeveer 90 procent noodzakelijk. Daartoe 
worden de emissie-eisen voor de industrie aan
gescherpt. De kwaliteit en de capaciteit van ri
ooiwaterzuiveringsinstallaties worden vergroot. 

55.3 Het aanvoeren van gebiedsvreemd water naar 
ecologisch waardevolle gebieden wordt zoveel 
mogelijk voorkomen, met name door maximale 
conservering van gebiedseigen water. 

55.4 Handhaving van de natuurlijke afwatering in lan
delijke gebieden kan een waardevol onderdeel 
vormen van de ecologische infrastructuur. 

55.5 Het rijksbeleid is gericht op beperking van het 
drinkwatergebruik, vooral ter bescherming van 
de grondwatervoorraad. VeNuiling van drinkwa
terbronnen (bijvoorbeeld door nitraat of dichloor
propaan) dient te worden voorkomen. 

55.6 De sanering van verontreinigde waterbodems 
wordt met kracht voortgezet. 

55.7 Het beleid om de grote rivieren als majeure wa
teraders in ons land schoner te maken, wordt 
geïntensiveerd. 

55.8 Samen met de andere Noordzeestaten worden 
bindende afspraken gemaakt over het tegen
gaan van een verdere vervuiling van de Noord
zee. 

• 63 
56 Waterstaat 
Door wijzigingen in de klimatologische omstandighe-
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den wordt een stijging van de zeespiegel verwacht. 
Daarom zal in de komende jaren meer aandacht moe
ten worden besteed aan het belang van de kustbevei
liging. 
56.1 Met het inhalen van het achterstallig onder

houd van waterwegen wordt in de nieuwe kabi
netsperiode voortvarend doorgegaan. 

56.2 Het Rijk stimuleert dat de waterschappen (als 
doelcorporaties) in toenemende mate aandacht 
schenken aan en rekening houden met meer al
gemene belangen zoals beheer van natuur en 
landschap. 

• 64 
57 Verkeer en vervoer 
De groei van de mobiliteit is nog veel te hoog. Dit ver
oorzaakt niet alleen schade aan het milieu, maar 
zorgt ook voor grote ruimtelijke problemen. Het aan
deel van het openbaar veNoer en het niet-gemotori
seerde verkeer dient fors toe te nemen. Daartoe 
dient het investeringsniveau voor het openbaar ver
voer sterk opgevoerd te worden. Met name zal aan 
de VIN EX-lokaties financiële prioriteit moeten wor
den gegeven. 
De overheid blijft eerstverantwoordelijk voor de tot
standkoming, exploitatie en financiering van de hoofd
infrastructuur. Private financiering en exploitatie van 
de infrastructuur kan in uitzonderingsgevallen mede 
een middel zijn om bepaalde infrastructurele projec
ten tot stand te laten komen. De publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke betrekkingen van de overheid 
dienen daarbij duidelijk gescheiden te blijven, terwijl 
de Staten-Generaal hun budgetrecht moeten kunnen 
uitoefenen. 
De Nederlandse Spoorwegen dient zich meer als een 
commerciële onderneming te ontwikkelen, waarbij 
een opdeling in werkeenheden valt aan te bevelen. 
De afhankelijkheid van rijksbijdragen dient af te ne
men. De overheid blijft verantwoordelijk voor de railin
frastructuur en voor de toegang tot de infrastructuur 
voor derden. 

• 65 
57.1 Mede bezien vanuit de doelstelling de automo

biliteit terug te dringen, zal verhoging van de ta
rieven voor het personenvervoer zoveel moge
lijk moeten achterblijven bij de ontwikkeling van 
de variabele autokosten. 

57.2 Bij zeer onrendabele lijnen worden flexibele mo
gelijkheden van openbaar vervoer ontwikkeld, 
waarbij de samenwerking tussen taxiveNoer en 
stad- en streekvervoerbedrijven wordt bevor
derd. 

57.3 De ontwikkeling van een hoogwaardig regionaal 
rail net, dat een goede afstemming kent op het 
overige streekvervoer verdient hoge prioriteit. 
De provincie Flevoland krijgt een betere aanslui
ting op het landelijke spoorwegnet door de Han
zelijn zo spoedig mogelijk te realiseren. Planolo
gische voorbereidingen worden getroffen voor 
de toekomstige aanleg van de Zuiderzeespoor-

GPV: 62-65 



lijn, zodat ook de verbindingen van het Noorden 
met de Randstad worden verbeterd. De Hoge
snelheidslijn wordt aangelegd . Gelet op de lan
delijke en stedelijke omgeving wordt zorgvuldig 
nagegaan of en waar deze lijn over bestaande 
trajecten kan lopen. 

57 .4 Voor de korte termijn zal een snel en efficiënt 
spitsbussensysteem worden opgezet 

57 .5 Het beleid met betrekking tot de auto is gericht 
op beperking van het gebruik. Dit kan onder 
meer door: 
- een aanzienlijke verhoging van de variabele 

autokosten; 
- een progressieve koppeling van de belasting 

aan de uitstoot van schadelijke gassen en 
aan het vermogen van de auto; 

- het stimuleren van carpooling; 
- privé-kilometers van zakenauto's fiscaal het-

zelfde te behandelen als die van de privé aan
geschafte auto; 

- grote bedrijven te verplichten voor het perso
neel een mobiliteitsplan op te stellen. 

57.6 In stads- en dorpscentra die veel verkeer aan
trekken dienen lagere overheden een restrictief 
parkeerbeleid te voeren en moet de parkeerca
paciteit worden beperkt. Bij nieuw te ontwikke
len bedrijfsterreinen en werkgelegenheidscon
centraties wordt zoveel mogelijk gebruik ge
maakt van systemen van betaald parkeren. 

57.7 Voor een betere naleving van verkeersregels 
wordt een puntensysteem ingevoerd. Daarmee 
kan sneller worden opgetreden door middel van 
het intrekken van de rijbevoegdheid . Een bete
re naleving van de verkeersregels kan ook de 
verkeersveiligheid in het algemeen bevorderen. 

• 66 
57.8 Om verdergaande versnippering van ons land

schap te voorkomen, is aanleg van nieuwe weg
verbindingen onwenselijk . 

57 .9 Waar de capaciteit van het wegennet onvol
doende is, wordt prioriteit verleend aan een on
gehinderde doorstroming van het goederenver
voer. 

57.10 Een groter deel van het goederenvervoer zal 
over het water of over het spoor moeten plaats
vinden. De desbetreffende infrastructuur wordt 
daartoe verbeterd . De Betuwelijn wordt aange
legd. Het verantwoord inpassen van de Betuwe
lijn vraagt de grootste zorg. De tracering zal zo
veel mogelijk worden gekoppeld aan reeds be
staande infrastructuur. Bij ernstige knelpunten 
wordt de voorkeur gegeven aan ondergrondse 
aanleg. 

57.11 De binnenvaart vormt blijvend een belangrijke 
schakel in het nationale en internationale goede
renvervoer over water. Een koude sanering van 
de binnenvaartsector als gevolg van Europese 
ontwikkelingen wordt voorkomen. 

57.12 Nieuwe oeververbindingen worden alleen aan
gelegd als de noodzaak hiervan voor het zake-
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lijk en beroepsgoederenvervoer overtuigend is 
bewezen . Het achterstallig onderhoud van vaar
wegen wordt gefaseerd ingelopen. Met de aan
leg van een vaste oeververbinding over de Wes
terschelde wordt op korte termijn een aanvang 
gemaakt. Daarmee kan Zeeuws-Vlaanderen uit 
zijn isolement ten opzichte van Nederland wor
den verlost. 

57.13 Gezien de te verwachten toename van de con
currentie in de goederenvervoersector, bl ijft het 
van belang toe te zien op de naleving van voor
schriften inzake werk- en rusttijden. 
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• 67 
God heeft in Zijn schepping aan ieder mens gaven en 
talenten gegeven die tot Zijn eer en ten dienste van 
de naaste gebruikt behoren te worden. De gaven die 
ieder afzonderlijk van God heeft ontvangen kunnen 
grote verschillen vertonen, maar in de dienst van 
God zijn zij altijd waardevol. De mens is in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk voor de ontplooiing van 
zijn talenten. De overheid zal de burgers in het be
lang van de verdere ontwikkeling van de samenle
ving op deze verantwoordelijkheid aanspreken en bur
gers eventueel mobiliseren. Daartoe dient zij waar no
dig de voorwaarden te scheppen die het alle burgers, 
jong of oud, autochtoon of allochtoon, mogelijk 
maakt hun talenten te ontplooien. 
Daarbij zal de overheid tegelijkertijd de grenzen van 
haar bevoegdheden en mogelijkheden in acht nemen 
en die aan burgers zonodig duidelijk maken. Te hoge 
verwachtingen kunnen op termijn leiden tot aantas
ting van de geloofwaardigheid van de overheid. 

Onderwijs 

• 68 
Onderwijs is van grote betekenis met het oog op de 
uitvoering van de opdracht om de door God gegeven 
talenten tot ontplooiing te brengen. Onderwijs is dan 
ook zowel van persoonlijke als van publieke betekenis. 
De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding 
van en het onderwijs aan hun kinderen. De stichting 
en instandhouding van scholen is dan ook primair 
een zaak van de ouders. Waar mogelijk wordt daar
om voorkeur gegeven aan bijzonder onderwijs. Deze 
voorkeur wordt nog versterkt doordat de noodzakelij
ke vergroting van de autonomie van de scholen moei
lijk verenigbaar is met van overheidswege gegeven 
onderwijs. 
De overheid dient de vrijheid van richting, stichting 
en inrichting blijvend te erkennen en te beschermen. 
Zij ziet toe op de toegankelijkheid van de door haar 
bekostigde onderwijssoorten, opdat in het bijzonder 
alle jongeren voor hen passend onderwijs kunnen vol
gen. 
De scholen zijn verantwoordelijk voor kwalitatief 
goed onderwijs. Met het oog op de publieke beteke
nis van goed onderwijs draagt de overheid bij aan de 
kwaliteit van het onderwijs door het stellen van eisen 
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ontplooiing 

van deugdelijkheid. 
Tot de pedagogische opdracht van de scholen be
hoort het besteden van aandacht aan normen en 
waarden die van betekenis zijn voor individu en sa
menleving en die in het bijzonder kunnen worden af
geleid van de Tien Geboden. 
De overheid ziet erop toe dat het openbaar onderwijs 
gegeven wordt met eerbiediging van de Bijbel. 
De inspectie van het onderwijs is onder verantwoor
delijkheid van de minister belast met het toezicht op 
de naleving van wettelijke voorschriften. Haar andere 
taken oefent de inspectie uit in overleg met en met 
instemming van de scholen. 

• 69 
58 Vrijheid van onderwijs 
De vrijheid van onderwijs is het instrument bij uitstek 
om de verantwoordelijkheid van de ouders voor het 
onderwijs aan hun kinderen inhoud te geven. De 
schoolbesturen van het bijzonder onderwijs dragen 
een grote verantwoordelijkheid voor de inhoud van 
het onderwijs en de identiteit van de school. 
58.1 De vrijheid van schoolbesturen tot het voeren 

van een toelatings- en benoemingsbeleid dat sa
menhangt met de identiteit van de school 
wordt voluit gerespecteerd. 

58.2 In een pluriforme samenleving als Nederland 
verschaffen scholen helderheid over hun levens
beschouwelijke en onderwijskundige identiteit 
en maken zij ernst met hun pedagogische op
dracht. Het schoolwerkplan en het jaarverslag 
zijn hiervoor geschikte instrumenten. 

58.3 De toenemende levensbeschouwelijke verschei
denheid in het onderwijs wordt door de over
heid vanwege de vrijheid van onderwijs geres
pecteerd. Voor haar wet- en regelgeving blijft zij 
uitgaan van erkenning als afzonderlijke richting 
als er sprake is van een op godsdienst of le
vensovertuiging gebaseerde levensbeschou
wing die waameembaar is als een geestelijke -
van de bestaande richtingen te onderscheiden -
stroming in de Nederlandse samenleving. 

• 70 
59 Kwaliteit van het onderwijs 
Vanwege de verantwoordelijkheid van de scholen 
voor de kwaliteit van het onderwijs dienen de te stel
len deugdelijkheidseisen summier te zijn en moet de 
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overheid ook uiterst terughoudend zijn in het stellen 
van regels. 
59.1 Kwaliteitsbewaking kan door de scholen plaats

vinden door inschakeling van de inspectie of vi
sitatiecommissies en door interne kwaliteitseva
luatie van de scholen zelf. 

59.2 Scholen stellen door middel van openbare rap
portage over de werkzaamheden en de resulta
ten ouders en de overheid - ieder voor hun deel 
- in de gelegenheid zich een oordeel te vormen 
over de kwaliteit van het onderwijs. 

59.3 De overheid bevordert dat voldoende gekwalifi
ceerde leraren beschikbaar zijn door goede op
leidings- en nascholingsmogelijkheden. 

59.4 Om schoolbesturen in de gelegenheid te stel
len een adequaat personeelsbeleid te voeren 
worden rechtspositionele belemmeringen zo
veel mogelijk weggenomen . 

59.5 Tot de taken van de scholen behoort het bestrij
den van onderwijsachterstanden en het bevor
deren van gelijke kansen. Het rijk stelt hiertoe 
extra middelen ter beschikking van de scholen. 
Over de besteding van deze middelen en van 
de eventuele aanvulling daarop van gemeente
wege kunnen schoolbesturen overeenkomsten 
aangaan met het gemeentebestuur. De over
schrijdingsregeling wordt niet toegepast voorzo
ver scholen vrijwillig afzien van het aangaan van 
dergelijke overeenkomsten. 

59.6 Ook als het onderwijsachterstandsbeleid een 
onderdeel vormt van een beleid gericht op so
ciale vernieuwing bevat de onderwijswetgeving 
waarborgen voor de eigen verantwoordelijkheid 
van de scholen. 

59.7 Het beleid ten aanzien van de onderwijsverzor
ging is erop gericht de bekostiging te laten 
plaatsvinden via de scholen. 

• 71 
60 Autonomie 
Vergroting van de autonomie van de scholen is nood
zakelijk. Door gedetailleerde regelgeving zijn de oor
spronkelijke rechten en verantwoordelijkheden van 
de scholen in het gedrang gekomen. Autonomiever
groting is dan ook geen vorm van decentralisatie van 
overheidstaken maar hernieuwde erkenning van de 
eigen verantwoordelijkheid van de scholen. Decentra
lisatie van taken naar de gemeenten kan hiervoor 
geen alternatief zijn. 
60.1 De verantwoordelijkheid voor de huisvesting 

wordt aan de scholen overgelaten zodra een 
voorziening is getroffen voor het opvangen van 
grote financiële risico's . 

60.2 De regeling van de arbeidsvoorwaarden en het 
daarover te voeren overleg is erop gericht de 
scholen mogelijkheden te bieden tot een op de 
eigen situatie toegesneden personeelsbeleid. 

60.3 Autonomievergroting vereist een groter bestuur
lijk draagvlak dan nu vaak aanwezig is. Na de re
cente reorganisaties en fusies in het onderwijs 
biedt institutionele schaalvergroting als regel 
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geen oplossing meer. Het beleid is niet langer 
daarop gericht. Bestuurlijke schaalvergroting 
kan dan de aangewezen oplossing zijn. De 
vormgeving daarvan wordt overgelaten aan de 
scholen en hun samenwerkingsorganen. 

60.4 Autonomievergroting noopt tevens tot een gro
tere professionalisering van bestuur en directie. 
Teneinde te voorkomen dat dit ten koste gaat 
van de betrokkenheid van de ouders bij de 
school, mag hiervoor van de scholen extra aan
dacht worden verwacht . In bestuurlijke zin kan 
dit onder meer met behulp van ouderraden of 
door het verdelen van de bestuurstaak tussen 
een bestuur per school en een bestuur van een 
samenwerkingsverband van scholen. 

60.5 Aangezien de verantwoordelijkheid van de over
heid voor het openbaar onderwijs principieel 
verschilt van die voor het bijzonder onderwijs, 
behoudt het openbaar onderwijs een publiek
rechtelijke band met het gemeentebestuur. 
Eventueel kan gekozen worden voor een vorm 
van verzelfstandiging door bestuurlijke taken op 
te dragen aan een commissie op grond van de 
Gemeentewet of een orgaan op grond van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

• 72 
61 Bekostiging 
De bekostiging van het onderwijs geschiedt van rijks
wege op een sober maar kostendekkend niveau, 
waarbij voor openbaar en bijzonder onderwijs gelijke 
maatstaven worden gehanteerd. 
61 .1 De bekostiging wordt geleidelijk verder vormge

geven als budgetbekostiging. 
61 .2 Het formatiebudgetsysteem vormt een goede 

stap in deze richting, maar biedt door de strak
ke regelgeving voor bestuur en directie nog te 
weinig mogelijkheden voor een flexibel beleid. 
Uitbreiding van het formatiebudgetsysteem tot 
een systeem van schoolgebonden bekostiging 
van het totaal van de materiële en personele 
kosten verdient dan ook aanbeveling, het eerst 
in het voortgezet onderwijs. 

61.3 Bij invoering zal rekening gehouden moeten 
worden met structurele verschillen die zich kun
nen voordoen in het kostenpatroon van de on
derscheiden scholen. 

• 73 
62 Onderwijs en maatschappij 
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling 
van de leerling en bereidt hem voor op zijn maat
schappelijk functioneren en de uitoefening van een 
beroep. De eisen die vanuit maatschappij en bedrijfs
leven aan de beroepsbevolking worden gesteld, zijn 
aan snelle veranderingen onderhevig. Dit onder
streept het belang van een blijvend goede aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit geldt in het bij
zonder voor het beroepsonderwijs en de volwassen
eneducatie. Duale leerwegen kunnen een nuttige rol 
spelen. 
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62.1 Het belang van de betrokkenheid van het be
drijfsleven bij het beroepsonderwijs is duidelijk. 
Deze invloed zal echter niet zover mogen gaan 
dat daardoor de richting van het onderwijs ge
weid wordt aangedaan . Datzelfde geldt voor 
wat betreft de structuur van het beroepsonder
wijs. De vorming van regionale opleidingscentra 
mag niet ten koste gaan van de mogelijkheden 
voor middelbaar onderwijs naar richting . 

62.2 Bij de afstemming tussen onderwijs en arbeids
markt spelen de gemeenten een terughouden
de rol. 

• 74 
63 Primair onderwijs 
De stichtingsnormen moeten aansluiten bij het stel
sel van opheffingsnormen op basis van leerlingdicht
heid in afgebakende gebieden. De huidige systema
tiek waarin zekere marges zijn voor de laatste school 
van een richting dient te worden gehandhaafd. 
Het behoort tot de taak van het basisonderwijs de 
noodzakelijke begeleiding te bieden aan leerlingen 
met problemen . Binnen de samenwerkingsverban
den Weer Samen Naar School dienen hiervoor de no
dige voorzieningen tot stand te worden gebracht sa
men met speciale voorzieningen die nodig zijn voor 
leerlingen die ondanks begeleiding niet kunnen wor
den opgevangen in het reguliere onderwijs. 
63.1 De stichtingsnorm van minimaal 200 leerlingen 

geldt zolang nog geen aansluiting is gevonden 
bij het stelsel van opheffingsnormen op basis 
van leerlingdichtheid . 

63.2 In de komende jaren wordt het beleid terzake 
Weer Samen Naar School zorgvuldig gevalu
eerd en zo nodig bijgesteld om de doelstelling 
te kunnen bereiken. 

63.3 Teneinde recht te doen aan de vrijheid van on
derwijs moet voor bijzondere scholen de moge
lijkheid bestaan de omvang van de Weer Sa
men Naar School-samenwerkingsverbanden en 
van de regio 's waarin samenwerking plaats
vindt. zelf te bepalen. 

• 75 
64 Voortgezet onderwijs 
De vernieuwing van de bovenbouw van havo en vwo 
is van belang in verband met het welslagen van de 
basisvorming. 
64.1 Bevorderd wordt dat een samenhangend stel

sel tot stand komt van examenvoorschriften, in
en doorstroomprofielen en beroeps- en be
roepsopleidingsprofielen. Doorstroomprofielen 
kunnen een betere aansluiting op verschillende 
vormen van hoger onderwijs bewerkstelligen. 

64.2 Vermindering van het aantal inefficiënte leerwe
gen kan het best bereikt worden door verbete
ring van de samenhang van het onderwijsbe
stel. In individuele gevallen kunnen omwegen 
echter onvermijdelijk zijn en zullen zij dus ook 
mogelijk moeten blijven. 
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• 76 
65 Wetenschappelijk onderwijs 
Het wetenschappelijk onderwijs vervult met het ho
ger beroepsonderwijs een essentiële rol bij de verde
re ontwikkeling van onze samenleving. De onder
scheiden functies van deze vormen van hoger onder
wijs dienen echter ook organisatorisch herkenbaar te 
blijven. 
65.1 Het hoger beroepsonderwijs leidt op voor de 

uitoefening van een beroep. Branchevervaging 
tussen universiteiten en het hoger beroepson
derijs wordt tegengegaan . 

65.2 Verlenging van de cursusduur van een aantal 
vooral technische opleidingen wordt nage
streefd. 

65.3 De overheid houdt de niet of slechts in beperk
te mate door haar bekostigde theologische op
leidingen buiten haar regelgeving inzake de in
houd en de inrichting van de opleiding. De onaf
hankelijkheid van de kerken is ermee gediend 
indien de kerken zelf verantwoordelijk zijn voor 
de financiering van hun ambtsopleidingen. De 
regering dient daarom het overleg met de ker
ken te openen om te komen tot de overname 
door de kerken van de financiële verantwoorde
lijkheid voor de kerkelijke ambtsopleidingen . 

65.4 Medefinanciering van het wetenschappelijk on
derzoek binnen de universiteiten door het be
drijfsleven hoeft niet te worden afgewezen, 
maar dat ontslaat de overheid niet van de plicht 
zorg te dragen voor een toereikend niveau van 
fundamenteel onderzoek. Opbrengsten uit on
derzoek ten behoeve van het bedrijfsleven die
nen ten goede te komen aan de universiteit als 
gebruik wordt gemaakt van de universitaire in
frastructuur. 

• 77 
66 Hoger beroepsonderwijs 
Het hoger beroepsonderwijs is hoofdzakelijk bijzon
der onderwijs . Daaraan zal in wet- en regelgeving 
recht moeten worden gedaan, zodat behoud van ei
gen identiteit gewaarborgd blijft. 
66.1 Instellingen hebben het recht vanuit levensbe

schouwelijk oogpunt een eigen toelatingsbeleid 
te voeren . Hun wordt financieel ruimte gebo
den voor het vormgeven van de eigen identi
teit . De versterkte marktwerking mag niet lei
den tot een klimaat waardoor het karakter van 
een instelling kan worden geschaad. 

66.2 Ook kleine bijzondere instellingen hebben recht 
op een adequate financiering . 

66.3 Een ontwikkeling naar nauwe samenwerking 
tussen pedagogische academies en verzor
gingsinstellingen mede met het oog op een 
bundeling van de nascholing, wordt voorge
staan . Pedagogische academies mogen echter 
niet gedwongen worden tot richtingoverstijgen
de fusies . 
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• 78 
67 Studiefinanciering 
De kosten voor het volgen van een opleiding van ho
ger onderwijs zijn in het algemeen te hoog om zelf 
op te brengen. Omdat het hoger onderwijs toeganke
lijk dient te zijn voor ieder die daarvoor voldoende ca
paciteiten heeft, ongeacht het inkomensniveau, is 
een studiefinancieringsstelsel nodig om het ontbre
kende aan te vullen. 
67.1 Het bestaande stelsel, waarin ook de ouders fi

nanciële aansprakelijkheid behouden voor hun 
studerende kinderen, gaat uit van een goede 
verdeling van verantwoordelijkheden. Wel moet 
het stelsel worden vereenvoudigd. 

• 79 
Cultuur en welzijn 
Ook op het terrein van kunst, cultuur, ontspanning en 
welzijn heeft de overheid een taak die ten dienste 
staat van de opdracht om de aarde te bouwen en te 
bewaren. De overheid stimuleert ook het ontdekken, 
ontplooien en bereikbaar maken van in de schepping 
aanwezige rijkdommen. 
Dit is van openbare betekenis omdat bijvoorbeeld cul
tuurgoederen en de Nederlandse taal belangrijke on
derdelen vormen van de identiteit van de Nederland
se samenleving. De specifieke verantwoordelijkheid 
van de overheid voor het behoud van de eigen cul
tuur en taal wordt ook bepaald door de aard en 
schaal van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. 
De overheid stimuleert de ontplooiing van de gaven 
van de burgers die hierin een eigen verantwoordelijk
heid hebben. Zij hebben allen, zowel mannen als 
vrouwen, ouderen als jongeren, autochtonen en al
lochtonen, talenten ontvangen die ontplooid dienen 
te worden tot eer van God. 
De overheid kan speciale maatregelen treffen om 
groepen van burgers die in een achterstandssituatie 
verkeren of daarin terecht dreigen te komen, in staat 
te stellen hun taak te verrichten. 

• 80 
68 Kunst en cultuur 
De overheid stimuleert dat kunstenaars hun artistie
ke kwaliteiten tot ontplooiing brengen. Dit kan onder 
meer door het geven van opdrachten of stipendia 
aan kunstenaars, het aankopen van kunstwerken en 
het bekostigen van kunstonderwijs . 
Op de overheid rust een specifieke verantwoordelijk
heid voor het beschermen van waardevolle cultuur
goederen. 
68.1 De kunstenaar blijft zelf verantwoordelijk voor 

zijn werk, maar de overheid aanvaardt een zeke
re medeverantwoordelijkheid als zij kunst stimu
leert of beloont. Tot dit laatste behoort zij niet 
over te gaan als het uitingen betreft die duide
lijk ingaan tegen normen in de openbare samen
leving die zijn ontleend aan de Bijbel. 

68.2 Belangrijke uitingen van kunst en cultuur beho
ren in beginsel, zo nodig met steun van de over-
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heid, voor ieder bereikbaar te zijn . 
68.3 Zoveel mogelijk moet voorkomen worden dat 

culturele instellingen in vergaande mate afhan
kelijk zijn van de overheid. Door middel van bud
getfinanciering wordt de eigen verantwoordelijk
heid van instellingen voor het beleid bevorderd. 

68.4 Voorkomen moet worden, dat door verzelfstan
diging van rijksmusea commerciële overwegin
gen de exploitatie gaan beheersen. Grote aan
dacht is nodig voor de beveiliging van kunstwer
ken. Voor onderzoekers en kunstenaars beho
ren rijksmusea speciale faciliteiten te bieden. 

68.5 Decentralisatie van archieven is van belang, 
waarbij waarborgen moeten bestaan voor de 
toegankelijkheid en de bescherming van archie
ven . De overheid stimuleert dat belangrijke par
ticuliere archieven in beheer komen bij de over
heid of bij wetenschappelijke instituten. 

68.6 Mede als gevolg van de luchtverontreiniging 
zijn extra investeringen nodig in monumenten. 
Daarnaast vragen ook jongere monumenten de 
aandacht. Een zorgvuldige selectie van te be
schermen objecten en daadwerkelijke bescher
ming daarvan is nodig . 

• 81 
69 Nederlandse taal en cultuur 
De Nederlandse culturele identiteit wordt in sterke 
mate belichaamd door de Nederlandse taal. Die taal 
verbindt ons in het heden met elkaar, maar ook met 
een nationaal verleden waarin het Woord van God 
vaak grondslag is geweest voor literaire, wetenschap
pelijke en educatieve uitingen. Met het oog op de Eu
ropese integratie en de toevloed van culturele invloe
den uit het buitenland, is bijzondere zorg voor de Ne
derlandse taal en cultuur nodig. 
69.1 In de Grondwet wordt bepaald dat bevordering 

van het gebruik van de Nederlandse taal voor
werp van zorg is van de overheid . Wettelijk 
wordt vastgelegd dat het Nederlands gebruikt 
wordt als onderwijs-, bestuurs- en rechtstaal, 
alsook dat het gebruik van het Nederlands bij 
de omroep wordt bevorderd . 

69.2 In de provincie Friesland geldt een zorgplicht 
voor de Friese taal in het onderwijs . Wettelijke 
regels worden opgesteld voor het gebruik van 
het Fries in het verkeer met de overheid. 

69.3 Het voeren van een buitenlands cultureel beleid 
is één van de doelstellingen van de Nederland
se buitenlandse politiek. In samenwerking met 
Vlaanderen wordt de Taalunie nieuw leven in 
geblazen. Eveneens worden in het buitenland 
instituten voor de Nederlandse cultuur actief ge
steund. Via de Taalunie wordt culturele samen
werking bevorderd met landen waarmee taal
verwantschap bestaat, zoals bijvoorbeeld Suri
name en Zuid-Afrika . 

69.4 De regering ziet erop toe dat de Nederlandse 
taal binnen de EG op basis van gelijkberechti
ging als officiële taal erkend blijft. In de verdra
gen die aan de EG ten grondslag liggen, wordt 
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de culturele autonomie van Nederland en de an
dere lidstaten gewaarborgd. 

• 82 
70 Media 
Bij een vrije samenleving hoort een vrije pers. De om
roep in ons land wordt thans gekenmerkt door het 
naast elkaar opereren van de publieke omroep en de 
nieuwe commerciële omroep. Via de wettelijke voor
schriften van de Mediawet en de financiering door 
middel van luister- en kijkgelden draagt de overheid 
een eigen verantwoordelijkheid voor de publieke om
roep. 
70.1 De overheid verleent algemene steun aan de 

pers door middel van gunstige fiscale regels, zo
als een nul-tarief voor de BTW. De subsidiëring 
van persorganen via het Bedrijfsfonds voor de 
pers wordt dan beëindigd. 

70.2 Via wetgeving wordt op onderscheiden wijze 
ruimte gegeven aan de beide omroepvormen 
met als waarborg een concurrentie op zoveel 
mogelijk gelijke voet . 

70.3 Met kracht wordt de vercommercialisering van 
de publieke omroep tegengegaan. Een zeer re
strictieve sponsorregeling wordt wettelijk vast
gelegd alsmede effectief toezicht . De financiële 
afhankelijkheid van de publieke omroep van in
komsten via reclame wordt niet verder ver
groot. Reclame op zondag dient weer verboden 
te worden . 

70.4 Kenmerkend voor de publieke omroep dient te 
blijven dat deze een samenwerkingsverband is 
van zelfstandige omroepverenigingen op onder
scheiden levensbeschouwelijke grondslag. Sa
menwerking van omroepverenigingen wordt 
niet wettelijk afgedwongen, maar is een zaak 
van vrijheid van de verenigingen. Wettelijk 
wordt geregeld dat aan de landelijke publieke 
omroep meerjarige concessies kunnen worden 
gegeven . 

70.5 Met het oog op de invloed van de media op de 
publieke zeden wordt een regeling getroffen 
voor omroep- en persdelicten. 

70.6 De verantwoordelijkheid van de overheid voor 
de keuring van in het openbaar vertoonde films 
via de Filmkeuring wordt gehandhaafd. Voorne
mens om deze verantwoordelijkheid te leggen 
bij de film- en bioscoopbranche worden niet uit
gevoerd. 

• 83 
71 Welzijn 
De overheidstaak op het welzijnsterrein wordt geken
merkt door een beperkte taak van de rijksoverheid, 
waarbij de verantwoordelijkheid voor welzijnsbeleid 
vooral een zaak van de gemeenten is, terwijl de uit
voering aan maatschappelijke organisaties behoort te 
worden gelaten. Het rijk heeft een voorwaarden
scheppende en stimulerende taak en verschaft daar
toe aan de gemeenten voldoende middelen, bijvoor
beeld in het kader van de Sociale Vernieuwing. Het 
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belang van de Sociale Vernieuwing is primair gelegen 
in de sociale functie daarvan ten behoeve van diege
nen die aan de zijlijn staan of daar dreigen te komen. 
Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
van overheden en maatschappelijke organisaties om 
het beleid in te zetten op versterking van de sociale 
positie van burgers, zodat zij zelf in staat zijn hun 
taak te verrichten. 
71 .1 De doeluitkering voor Sociale Vernieuwing 

wordt geleidelijk verruimd en vervolgens over
geheveld naar het gemeentefonds. 

71 .2 Burgers hebben recht op de keuze voor levens
beschouwelijk en daardoor veelal bovenlokaal 
georganiseerd welzijnswerk. Lokale prioriteits
stelling mag daarom niet leiden tot onthouding 
van subsidie of tot druk om de levensbeschou
welijke identiteit op te geven. 

71 .3 Gesubsidieerde instellingen dienen door een rui
me kring van gebruikers en belangstellenden te 
worden gedragen, die dan ook betrokken wor
den bij de bepaling van het beleid van de instel
ling . In het algemeen ligt het niet op de weg 
van de overheid op dit punt regelend op te tre
den. Indien echter de instelling hierin nalatig 
blijft en zij in overwegende mate door de over
heid wordt bekostigd, kan de overheid voor
schriften terzake aan de bekostiging verbinden. 
Deze mogen er echter niet toe leiden dat orga
nisaties op levensbeschouwelijke grondslag 
worden gehinderd in het handhaven van hun 
identiteit . 

71.4 De overheid erkent en stimuleert het belang 
van vrijwilligerswerk door een faciliterend be
leid terzake van opleiding, verzekering, onkos
tenvergoedingen en coördinatie te voeren. 

• 84 
72 Sport en recreatie 
Naast de roeping om door het verrichten van arbeid 
bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de sa
menleving geeft God ook mogelijkheden tot sport en 
ontspanning. Een goed gebruik van deze mogelijkhe
den draagt bij aan de gezondheid van de mens, zodat 
deze zijn taak beter kan verrichten. 
72.1 De overheid kan bijdragen in de kosten van ac

commodaties en in de kosten van sportbeoefe
ning . 

72.2 Subsidiëring van beroepssport is geen taak van 
de overheid. De overheid draagt niet bij aan 
fondsen voor de topsport. 

72.3 Organisatoren van sportwedstrijden en andere 
evenementen dienen alle nodige maatregelen 
te treffen om de orde en veiligheid tijdens en 
rond de evenementen te handhaven. Voorzover 
tijdens en bij evenementen de inzet van politie 
noodzakelijk wordt geacht, kunnen kosten daar
van bij de organisatoren in rekening worden ge
bracht. 

72.4 Het tekort aan recreatiemogelijkheden in de na
bijheid van stedelijke gebieden wordt ingelo
pen. Dit ter ontlasting van bestaande recreatie-
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gebieden en ter beperking van het recreatiever
keer. 

72.5 Naaktrecreatie behoort niet op openbare terrei
nen te kunnen plaatsvinden. 

• 85 
73 Ouderen 
Ouderen maken een steeds groter deel van onze be
volking uit. Daarbij wordt de groep ouderen ten on
rechte geïdentificeerd met toenemende hulpbehoe
vendheid of financieel minder draagkrachtigen. Een 
positieve waardering van het ouder worden is op zijn 
plaats. Immers, ouder worden is een zegen van God, 
die de gehele samenleving ten goede komt. Hierbij 
kan gedacht worden aan het inzetten van de ervaring 
en levenswijsheid van ouderen. 
Ouderen behoren een volwaardige plaats in onze sa
menleving in te nemen en zijn daarom primair zelf 
verantwoordelijk voor eigen gezondheid en welzijn. 
Uiteraard zullen voor een aantal ouderen hulpvoorzie
ningen beschikbaar moeten zijn. De verantwoordelijk
heid van medeburgers, in het bijzonder de kinderen, 
voor de ouderen wordt onder andere in de thuis- en 
mantelzorg en het vrijwilligerswerk bevorderd. 
73.1 De mogelijkheden voor deeltijd-VUT en flexibe

le pensionering worden vergroot. 
73.2 Het zelfstandig wonen van ouderen wordt zo 

lang mogelijk bevorderd en ondersteund. Daar
voor moet ook daadwerkelijk adequate huisves
ting beschikbaar zijn, die voldoet aan te stellen 
eisen op het gebied van aanpasbaarheid, situe
ring, veiligheid en bereikbaarheid. Ook dient 
een op de zorgbehoefte afgestemde hulp te 
worden geboden. 

73.3 Voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen 
wonen en een vorm van zorg behoeven, wor
den woonzorgcomplexen ingericht. 

73.4 Het zorgaanbod van intra- en extramurale voor
zieningen wordt geïntegreerd aangeboden en 
de zorgbehoefte van ouderen wordt integraal 
geïndiceerd. 

73.5 Het vrijwilligerswerk in de ouderenzorg wordt 
gestimuleerd, ook door hiervoor voldoende faci
liteiten te treffen. 

73.6 Bij de planning van voorzieningen wordt reke
ning gehouden met de wens van ouderen te 
worden opgenomen in een tehuis van eigen le
vensbeschouwelijke signatuur. 

73.7 Instellingen moeten het recht hebben door mid
del van een toelatingsbeleid en gedragsvoor
schriften een eigen leefstijl te handhaven. 

• 86 
74 Jeugd 
De overheid dient geld en energie te investeren in 
een jeugdbeleid dat gericht is op een zinvolle deelna
me aan het maatschappelijk verkeer en op het voor
komen van uitwassen en ontsporingen. Ook zal de 
overheid voorwaarden moeten scheppen voor een 
stabiel, zorgzaam en richtinggevend opvoedingskli
maat. 

126 

74.1 Binnen het jeugdwerk dient meer samenge
werkt te worden tussen reclassering, onder
wijs, jeugdhulpverlening en maatschappelijk 
(randgroepjongeren-)beleid. 

74.2 Er dienen zowel meer opvangmogelijkheden te 
komen ter voorkoming van criminaliteit onder 
jongeren, als ten behoeve van opvang van 
jeugdige slachtoffers van criminaliteit. 

74.3 De overheid moet zorgen dat er voldoende poli
tiemensen zijn die affiniteit hebben met de 
jeugd. 

74.4 Bij een herziening van de Wet op de jeugdhulp
verlening zullen de levensbeschouwelijke instel
lingen een meer levensvatbare positie moeten 
krijgen. Zo dient bij de vaststelling van kwali
teitsnormen rekening te worden gehouden met 
de eigen identiteit van de instelling. 

74.4 Samenwerkingsverbanden tussen de instellin
gen en subsidiëring door de overheid dienen 
ruimte te laten voor de invulling van de eigen 
identiteit. 

• 87 
75 Minderheden 
Naar het zich laat aanzien zal er met name door ge
zinshereniging en gemiddeld hogere geboortecijfers 
ook de komende jaren een belangrijke stijging plaats
vinden van het aantal burgers behorend tot één van 
de culturele minderheden. Voorop dient te staan dat 
voorkomen moet worden dat Nederland uiteenvalt in 
verschillende los van elkaar staande samenlevingen. 
Burgers van buitenlandse afkomst dienen in staat te 
worden gesteld zich een volwaardige plaats binnen 
de Nederlandse samenleving te verwerven. 
Een van de grote problemen is de deelname van etni
sche minderheden aan het onderwijs. Gebleken is 
dat een goede integratie op school en in het gezin 
van wezenlijk belang is. Onmisbare instrumenten 
daarbij zijn zaken als goede huiswerkbegeleiding, bui
tenschoolse activiteiten, opstapprojecten en onder
wijs in eigen taal en cultuur (OETC). 
75.1 Burgers van buitenlandse afkomst behoren zo 

snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. In 
het algemeen wordt van hen verwacht dat ze 
zich de Nederlandse cultuur zoveel mogelijk ei
gen maken en zich positief opstellen ten opzich
te van de rechtsgewoonten en publieke instel
lingen. 

75.2 Hoewel terugkeer naar het land van herkomst 
niet voor alle buitenlanders een begaanbare 
weg zal blijken te zijn, moet het mogelijk blijven 
bij terugkeer een beroep te doen op daarvoor 
geldende faciliteiten. 

75.4 Allochtonen aan wie de overheid een legale ver
blijfsstatus beoogt te verlenen, dient een basis
pakket aan sociale vaardigheden te worden bij
gebracht waarmee zij zich in eerste instantie 
kunnen redden. 

75.5 Wie zich laat naturaliseren tot Nederlands 
staatsburger toont zich bereid de daarmee sa
menhangende rechten en plichten te accepte-
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ren. Bij de beoordeling van verzoeken tot natu
ralisatie wordt de bereidheid hiertoe zorgvuldig 
getoetst. 

75.6 Allochtonen moeten zoveel mogelijk kunnen 
participeren op de arbeidsmarkt. Daarin past 
een traject van vorming, scholing en begelei
ding bij het zoeken naar werk. Dat zou bij voor
keur begeleid moeten worden door hier al lan
ger gevestigde allochtone burgers. 

75.7 De werking van de Wet Bevordering Evenredi
ge Arbeidsdeelname Allochtonen wordt na 
twee jaar geëvalueerd. Als dan nog blijkt dat 
het bedrijfsleven zich onvoldoende heeft open
gesteld voor allochtone werknemers, zal moe
ten worden geconcludeerd dat de financiële 
last hiervan niet meer op de samenleving als ge
heel kan blijven drukken. Op dat moment zullen 
de fiscale faciliteiten voor het bedrijfsleven ter 
discussie moeten worden gesteld. 

75.8 Informatie over opleiding en scholing wordt toe
gesneden op de allochtone groepen die daar
voor in aanmerking komen. 

75.9 Bij het bestrijden van de werkloosheid onder 
jongeren hebben de RBA's samen met de ge
meenten een belangrijke taak. 

75.10 Bij de uitvoering van de Leerplichtwet. die on
verkort van toepassing is op leerlingen van al
lochtone ouders, verdient bestrijding van het 
veel voorkomende spijbelen de aandacht. 

75.11 Spreidingsbeleid is in feite huisvestingsbeleid. 
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Tot dusverre is de overheid er dankzij de indivi
duele huursubsidie en het renovatiebeleid in de 
binnensteden in geslaagd gettovorming te voor
komen. De medewerking van woningcorpora
ties bij het voorkomen van gettovorming is 
onontbeerlijk. 
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• 88 
De val van de Berlijnse muur markeert het einde van 
een tijdperk . De scherpe ideologische scheidslijnen 
tussen West en Oost zijn verdwenen. De oude Sov
jet-Unie is uiteengevallen in een aantal zelfstandige 
staten en de landen uit Midden-Europa hebben zich 
vrijgemaakt van het communisme. Het communisti
sche staats systeem met zijn miljoenen slachtoffers 
lijkt verleden tijd . 
Omdat de Bijbel wijst op Christus als de Koning der 
koningen erkent het GPV, dat ook dit niet buiten 
Hem om is gebeurd. In deze nieuwe situatie wil het 
GPV in vertrouwen op Hem een positie bepalen. 
Uit Christus' koningschap putten we hoop, ook wan
neer we in het nieuw aangebroken tijdperk zorgwek
kende ontwikkelingen signaleren. Door de val van 
het communisme is een geestelijke leegte zichtbaar 
geworden die nu opgevuld lijkt te worden door oude 
nationalistische en racistische sentimenten, die een 
aanslag betekenen op het vreedzaam samenleven 
van volken . De kwestie-Joegoslavië is daarvan een af
schuwwekkend voorbeeld. Daarnaast kan een zelfge
noegzaam westers materialisme evenmin het va
cuüm vullen dat het weggevallen communisme heeft 
achtergelaten. 
Europa wordt door de val van het communisme ook 
meer dan ooit geconfronteerd met de vraag hoe een 
rechtvaardige en stabiele internationale orde kan wor
den geschapen. De beste waarborg voor een dergelij
ke orde is gelegen in een gezamenlijke erkenning 
van Christus' koningschap. Ook waar deze erkenning 
ontbreekt blijft het echter de taak van een geloof
waardige overheid op te komen voor een rechtvaardi
ge internationale orde, door zich actief in te zetten 
voor de realisering van fundamentele vrijheidsrech
ten, waaronder de godsdienstvrijheid en de rechten 
van minderheden. 
Voor handhaving van die vrede onder gewijzigde om
standigheden blijft de NAVO het eerst aangewezen 
instrument. 

• 89 
De overspannen verwachtingen van het project 'Euro
pa 1992' zullen niet bewaarheid worden. Wel wil een 
aantal landen toetreden tot de Europese Unie. Daar
om is bezinning op de verhouding tussen het inter
gouvernementele (confederale) en het supranationa
le (federale) karakter van de uiteindelijke doelstelling 
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Overheid en interna
tionale orde 

en werkwijze van de gemeenschap dringend ge
wenst. De moeizame goedkeuring van het Verdrag 
van Maastricht illustreert het gebrek aan steun voor 
de Europese integratie in de landen van de Europese 
Unie. Een verdere ontwikkeling in de richting van een 
federaal Europa wijst het GPV af. Te vrezen valt dat 
een federale schijnconstructie geen rekening zal hou
den met historisch gegroeide culturele en godsdien
stige verschillen tussen de landen en volken van de 
Europese Unie. Het overheersen van materialistische 
belangen versterkt die zorg . 

• 90 
De bezuinigingen op het budget van ontwikkelingssa
menwerking zijn voor een deel het gevolg van de ver
anderde internationale situatie. Toch is blijvende aan
dacht voor de ontwikkelingslanden geboden. Veel 
van deze landen gaan nog gebukt onder blijvende 
economische onevenwichtigheden en achterstanden 
en slagen er niet in een positie op de wereldmarkt te 
veroveren . Een wereld waarin de markt steeds meer 
een wereldmarkt is geworden, kan niet berusten in 
de bestaande scheve verhouding tussen rijk en arm. 
Een stabiele en rechtvaardige internationale orde kan 
immers niet zonder evenwichtige economische ver
houdingen. 

• 91 
76 De Europese Unie 
Met het Verdrag van Maastricht gaat de Europese 
Unie een nieuwe fase in. Het verdrag voorziet met 
name in de totstandkoming van een Economische en 
Monetaire Unie (EMU), een streven naar een Ge
meenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, 
en samenwerking op het terrein van justitie en bin
nenlandse zaken. 
76.1 Een ontwikkeling in de richting van een fede

raal Europa is onnodig en ongewenst. Gezien 
de keuze van het GPV om uitbreiding van de Eu
ropese Unie voorrang te geven boven een ver
dere uitdieping van de samenwerking, wordt ge
zocht naar flexibele vormen van cordinatie om 
de Europese samenwerking zo soepel mogelijk 
te laten verlopen . 

76.2 Het GPV is voorstander van de herinvoering van 
het Europese Monetaire Stelsel (EMS) om daar
door de onzekerheid over de wisselkoers zo
veel mogelijk terug te dringen . Daartoe is het 
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nodig dat de lidstaten streven naar economi
sche convergentie. Dit is slechts te bereiken 
als de volgende criteria door de lidstaten wor
den nageleefd: 
- prijsstabiliteit; 
- beperking van het begrotingstekort; 
- lage staatsschuld; 
- laag rentepeil; 
- evenwichtige betalingsbalans. 

76.3 Het GPV is geen voorstander van de Economi
sche en Monetaire Unie (EMU). omdat hiermee 
een belangrijke politieke stap naar een federaal 
Europa wordt gezet. Zolang het welvaartspeil in 
Europa niet overal gelijk is en de werkloosheid 
niet drastisch is teruggedrongen, is het ook om 
economische redenen onverstandig om een 
EMU in te voeren. 

76.4 Media en cultuur mogen niet via de economi
sche invalshoek binnen de beleidssfeer van Eu
ropa getrokken worden. 

76.5 Toepassing van het zogenoemde subsidiariteits
beginsel wordt binnen de Unie een belangrijk 
richtsnoer en wordt verder ontwikkeld. Dit kan 
voorkomen dat de Unie zich gaat bezighouden 
met allerlei bijzaken. 

76.6 De onduidelijke positie van het Europees Parle
ment verdient structurele aandacht. Vergroting 
van de bevoegdheden van het Europees Parle
ment heeft tot dusverre alleen maar geleid tot 
ingewikkelde, vertragende en voor de burger 
onbegrijpelijke beslissingsprocedures. Het GPV 
bepleit daarom een fundamentele wijziging 
van het functioneren van het Europees Parle
ment, waarbij de mogelijkheid wordt geïntrodu
ceerd dat de besluitvorming plaatsvindt via na
tionale delegaties in plaats van supranationale 
fracties. 

76.7 Het optreden van ministers in de Raad van mi
nisters valt grotendeels onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Daarom wordt de betrok
kenheid van de nationale parlementen op de Eu
ropese regelgeving te verbeterd. Dat is moge
lijk als Europese regelgeving in de Tweede Ka
mer evenveel aandacht ontvangt als nationale 
wetgeving. Het Europees Parlement gaat zich 
dan meer richten op controle van het binnen de 
Europese Unie gevoerde beleid . 

76.8 Nederland behoudt zich het recht voor in zaken 
van vitaal belang ongewenste regelgeving te
gen te houden. 

76.9 Waar mogelijk wordt gestreefd naar openbaar
heid van besluitvorming en stemgedrag in de 
Raad van ministers. 

76.10 Het Europese veiligheidsbeleid wordt in de eer
ste plaats gevoerd binnen het kader van de 
NAVO. De bestaande Europese politieke samen
werking kan worden gecontinueerd. Daaronder 
valt ook adhoc-samenwerking op het diplomatie
ke vlak. 

76.11 Met ingang van 1993 kent Europa formeel een 
interne markt. Nu bijna alle wetten op dit onder-
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deel gereed zijn, is blijvende aandacht voor de 
uitvoering en toepassing van de maatregelen 
geboden . 

• 92 
77 Midden-Europa 
Met het wegvallen van de communistische dreiging 
blijken de nationalistische gevoelens in veel Midden
europese landen nog steeds aanwezig te zijn. Oude 
wonden worden opengehaald en veroorzaken nieu
we. Het voormalige Joegoslavië is een brandhaard 
geworden die van buitenaf niet valt te blussen. In an
dere regio's op de Balkan zijn eveneens uitbarstingen 
van geweld denkbaar. 
77.1 Ingrijpen in brandhaarden die een bedreiging 

vormen voor de internationale orde en veilig
heid, heeft alleen effect als dit gebeurt in sa
menwerking met andere NAVO-lidstaten in het 
kader van een duidelijk omschreven doelstel
ling. Interventies moeten een tijdelijk kader heb
ben. 

77.2 Interventies zullen alleen effect hebben indien 
dit in een zo vroeg mogelijk stadium van een 
conflict gebeurt. De ontwikkeling van een waar
schuwingssysteem voor het tijdig signaleren 
van mogelijke conflicten levert een bijdrage aan 
de vergroting van de stabiliteit in dit wereld
deel. In dit kader past ook de beslissing van de 
Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa (CVSE) tot instelling van het Hoge 
Commissariaat voor de minderheden~ 

77.3 De meeste landen in Midden-Europa bevinden 
zich nog midden in het omschakelingsproces 
naar een vrijemarkteconomie. Het tot een goed 
einde brengen van dit moeizame proces is in 
de eerste plaats een taak van de burgers en 
overheden in deze staten. Toch kunnen de 
Westeuropese landen behulpzaam zijn bij deze 
omschakeling. Zo is een protectionistische op
stelling van de Europese Unie ten opzichte van 
deze staten ongewenst. Associatie-akkoorden 
met deze landen moeten voldoende garanties 
bevatten voor toegang van hun produkten tot 
de Europese binnenmarkt. Op de langere ter
mijn moet het mogelijk zijn voor deze staten 
toe te treden tot de Unie. 

77.4 Om het vrije ondernemerschap in de landen 
van Midden-Europa tot ontwikkeling te laten ko
men, kan Nederland de helpende hand bieden. 
Dat kan door hulp te bieden die is afgestemd 
op de behoeften in deze landen. De hulp wordt 
gedoseerd gegeven en sluit aan bij de opname
capaciteit in die landen. Samenwerking tussen 
hulporganisaties is daarbij van het grootste be
lang om verspilling van hulp te voorkomen. De 
hulp dient niet zozeer te bestaan uit financiële 
bijdragen, maar vooral uit het aanbieden van 
kennis op gebieden als management. marke
ting, logistiek en milieubeheer. 
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• 93 
78 Defensie 
Naast de politie belichaamt de krijgsmacht de zwaard
macht van de overheid . Een zwaard dat zij naar het 
woord van Paulus niet tevergeefs draagt (Romeinen 
13). Het eerste doel van de krijgsmacht blijft het ga
randeren van de nationale zelfstandigheid, in het ka
der van de NAVO. Daarnaast kan ze worden ingezet 
bij internationale conflicten om de vrede te handha
ven en indien nodig te garanderen. Cruciaal voor het 
maken van toekomstplannen is een solide taxatie van 
de internationale situatie. In vergelijking met de ach
ter ons liggende jaren is de dreiging weliswaar min
der massief geworden maar tegelijkertijd minder 
voorspelbaar. 
78.1 Gezien het veranderde karakter van de huidige 

internationale situatie stemt het GPV in met 
een ingrijpende reorganisatie van de krijgs
macht gericht op een taakvervulling die past bij 
de gewijzigde internationale veiligheidssituatie. 
Daarbij is zorgvuldigheid ten opzichte van het 
huidige personeel geboden. Dat kan onder an
dere door middel van afvloeiingsregelingen 
voor wie daarvoor in aanmerking wenst te ko
men. 

78.2 Een kwalitatief goede krijgsmacht brengt in ie
der geval de verplichting met zich mee om de 
komende jaren de defensie-inspanning op een 
behoorlijk peil te houden . Verdere bezuinigin
gen op het defensie-apparaat zijn daarom niet 
meer mogelijk. 

78.3 Indien wordt overgeschakeld naar een vrijwilli
gersleger, is het gewenst zekerheid te bieden 
door met vrijwilligers contracten voor de lange
re termijn af te sluiten. 

78.4 Het is niet verantwoord nu de opkomstplicht af 
te schaffen zoals het kabinet voorstelt . Het ver
dient aanbeveling bij omschakeling naar een vrij
willigersleger de stand van zaken na verloop 
van tijd opnieuw te bezien om ongewenste ont
wikkelingen te kunnen corrigeren . Een belangrij
ke overweging daarbij is de twijfel over de werf
kracht van het leger 'nieuwe stijl'. 

78.5 Voordat er concrete verplichtingen met de Ver
enigde Naties worden aangegaan over een mo
gelijke inzet van Nederlandse krijgsmachtonder
delen, geven de Staten-Generaal daarvoor toe
stemming. 

78.6 Militairen bezitten de Nederlandse nationaliteit . 
78.7 De overheid gaat vloeken, gebruik van alcohol 

en drugs en leegloop in diensttijd zoveel moge
lijk tegen. Handhaving van de interne discipline 
is daarbij een onmisbare voorwaarde. 

• 94 
79 NAVO en WEU 
De NAVO blijft een onmisbaar instrument voor het 
handhaven en realiseren van vrede en stabiliteit bin
nen Europa. De Frans-Duitse samenwerking op 
veiligheidsgebied is gezien het verleden gewenst 
maar mag niet uitgroeien tot een aparte as die los 
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van de NAVO opereert. 
79.1 Initiatieven die er toe leiden dat Frankrijk weer 

toetreedt tot de militaire samenwerking in het 
kader van de NAVO verdienen ondersteuning . 

79.2 De afstemming en samenwerking binnen de 
CVSE en tussen de CVSE en de NAVO wordt 
bevorderd en versterkt. 

79.3 De beslissing van de NAVO in 1992 om opera
ties buiten het verdragsgebied mogelijk te ma
ken markeert een fundamentele en door het 
GPV gewenste reactie op de gewijzigde veilig
heidssituatie. 

79.4 De veranderde internationale verhouding bete
kent niet dat er een einde moet komen aan de 
legering van Amerikaanse troepen in Europa. 
Blijvende presentie is gewenst met het oog op 
de collectieve veiligheidsbelangen van Europa 
en de Verenigde Staten. 

79.5 Indien nodig worden in het kader van de West
Europese Unie (WEU) aanvullende afspraken 
gemaakt over gecoördineerd optreden in Euro
pees verband. Een ontwikkeling waarbij de 
WEU een geheel zelfstandige defensiepolitiek 
gaat voeren in het raam van de Europese Unie 
is overbodig en ongewenst. 

• 95 
80 Ontwapening 
Met de omwenteling in Europa bleek het ook moge
lijk te zijn vergaande afspraken te maken over ontwa
pening en troepenvermindering in Europa. Het in 
1992 gesloten akkoord over beperking van grond- en 
luchttroepen in Europa is daarvan een eerste bewijs. 
80.1 Het is van groot belang dat er druk op de Oe-

kraïne wordt uitgeoefend om in te stemmen 
met het in januari 1993 tussen Amerika en Rus
land gesloten Start II-verdrag over de beperking 
van de nucleaire arsenalen van de kernwapen
mogendheden. Verspreiding van kernwapens 
wordt voorkomen. 

80.2 In tegenstelling tot nucleaire wapens zijn chemi
sche wapens in het verleden herhaaldelijk ge
bruikt. Strikte uitvoering van en controle op het 
nakomen van de in januari 1993 gesloten Con
ventie over Chemische wapens is van het aller
grootste belang bij het terugdringen van deze 
gruwelijke strijdmiddelen . 

80.3 Nu er grote aantallen wapens vrijkomen als ge
volg van de dooi in de Oost-West-verhoudin
gen, is de Nederlandse regering extra alert op 
naleving van de exportvoorschriften voor mili
tair materieel. 

• 96 
81 Verenigde Naties 
De Verenigde Naties zijn op dit moment in veel gebie
den van de wereld actief op het gebied van vrede en 
veiligheid . Toch blijkt duidelijk dat een blauwdruk 
voor crisismanagement in de wereld niet aanwezig 
is. Het aangaan van nieuwe verplichtingen in VN-ver
band acht het GPV op zijn plaats, voorzover is vol-
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daan aan de eisen voortvloeiend uit de verplichting 
zorg te dragen voor de nationale en NAVO-taken. 
81.1 Voorwaarde voor inzet van Nederlandse troe-

pen in VN-verband bij het handhaven van de vre
de, is het bestaan van goed functionerende af
spraken tussen partijen en een zo nauwkeurig 
mogelijk omschreven mandaat voor deze militai
ren . 

81 .2 Uitbreiding van de Veiligheidsraad met nieuwe 
permanente leden hoeft niet bij voorbaat te 
worden uitgesloten. Van belang daarbij is wel 
dat gelet wordt op een geografisch evenwicht 
voor wat betreft de herkomst van nieuwe leden. 

• 97 
82 Ontwikkelingssamenwerking 
Ook ontwikkelingslanden moeten de kans krijgen de 
bevolking van hun land perspectief te bieden op een 
menswaardig bestaan . Zowel het Westen als deze 
landen zelf hebben daarbij een eigen verantwoorde
lijkheid. Een protectionistische houding van de wes
terse landen ontneemt de ontwikkelingslanden de 
mogelijkheid hun produkten af te zetten op de we
reldmarkt en is daarom niet acceptabel. Regeringen 
van ontwikkelingslanden dienen gewezen te worden 
op hun verantwoordelijkheid voor een goede econo
mische, humanitaire en juridische infrastructuur. 
Waar chaos en anarchie de boventoon voeren, zal 
ontwikkel ing niet van de grond komen . 
82.1 In het uiterste geval kan stopzetting van ontwik

kelingshulp aan landen die de mensenrechten 
met voeten treden geboden zijn . 

82.2 De natuurlijke verscheidenheid in de flora en 
fauna van ontwikkelingslanden wordt gewaar
borgd. 

82.3 Speciale aandacht verdient de erbarmelijke si
tuatie in de grote steden van veel ontwikke
lingslanden. Besturen van grote steden dienen 
voldoende financile middelen te hebben om de 
grote milieuproblemen aan te kunnen vatten . 
Participatie van de bevolking en praktische toe
passing van wetenschappelijke inzichten staan 
hierbij centraal. 

82.4 Minstens zo belangrijk als het opruimen van 
handelsbarrières is de garantie aan de ontwikke
lingslanden dat zij ook in de toekomst toegang 
zullen hebben tot kennis die in de westerse we
reld aanwezig is . Waar die toegang ontbreekt, 
zullen deze landen hun achterstand houden of 
zien toenemen. 

82.5 Ontwikkelingslanden zijn deelnemers gewor
den op de wereldmarkt. Dat houdt concreet in 
dat harde valuta verdiend moeten worden op 
de wereldmarkt. Ontwikkelingslanden zullen 
hard moeten onderhandelen en moeten zich 
niet blind staren op preferenties. De GATT 
zorgt ervoor dat ontwikkelingslanden daadwer
kelijk toegang krijgen tot de wereldmarkt. Tege
lijk wordt een eind gemaakt aan het dumpen 
van EG-voedsel en -vlees op de wereldmarkt. 

82.6 Hoewel de schuldencrisis geen accuut karakter 
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meer heeft, is blijvende aandacht voor de schul
denproblematiek in ontwikkelingslanden gebo
den . Het bestaande Nederlandse beleid op dit 
gebied waarbij verschillende instrumenten tot 
schuldverlichting alleen of in combinatie wor
den ingezet, wordt voortgezet. 

82.7 Het GPV vindt dat ouders een eerste verant
woordelijkheid dragen voor noodzakelij ke econo
mische levensmogelijkheden voor hun kinde
ren . Daarom onderkent het GPV dat zich de 
noodzaak kan voordoen van beperking van de 
gezinsgrootte voor sommige ontwikkelingslan
den. Elke vorm van dwang of drang daarbij is 
echter onacceptabel. 

82.8 Speciale aandacht voor de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van programma 's op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking blijft geboden . 

82.9 Bij de bepaling van de hoogte van het percent
age bestemd voor ontwikkelingssamenwerking 
wordt de particuliere hulp meegewogen om 
een reëel beeld te kunnen krijgen van de hoog
te van de hulp. Overeenkomstig de VN-norm 
wordt het percentage echte ontwikkelingshulp 
gesteld op 0,7 procent van het Bruto Nationaal 
Produkt. 

82.10 In de relatie van Nederland met de ontwikke
lingslanden kan het bedrijfsleven worden inge
schakeld, voorzover het voor de betreffende ge
bieden relevante kennis en ervaring inbrengt . 

• 98 
83 Vluchtelingen en asielzoekers 
Door regionale conflicten en door godsdienstige, poli
tieke en etnische tegenstellingen in veel landen, voe
len grote aantallen mensen zich gedwongen hun land 
van herkomst te verlaten . Nederland behoort zijn aan
deel te leveren in het helpen oplossen van de immen
se problemen die hiervan het gevolg zijn . Daarbij 
moet de nadruk liggen op opvang in de regio van her
komst, zodat terugkeer bij verbetering van de situatie 
een reële mogelijkheid blijft . 
Teneinde te kunnen blijven voldoen aan de volken
rechtelijke verplichtingen tot het opvangen van vluch
telingen moet in het Nederlandse vreemdelingenbe
leid consequent worden onderscheiden tussen 
vreemdelingen die in aanmerking komen voor erken
ning als vluchteling en vreemdel ingen die zich om an
dere redenen toegang tot ons land verschaffen . 
83.1 Via de Verenigde Naties en andere multilaterale 

kanalen wordt ruimhartig financieel bijgedragen 
in de kosten van opvang en begeleiding van 
vluchtelingen in gebieden met grote vluchtelin
genstromen . 

83.2 De procedure van behandeling van asielverzoe
ken wordt drastisch bekort, met inachtneming 
van voldoende rechtsbescherming . 

83.3 Nederland bevordert harmonisatie van het asiel
beleid van de landen die het Verdrag van Schen
gen hebben geratificeerd. 

83.4 Alle gemeenten leveren hun deel in de huisves
ting, en begeleiding van asielzoekers . Tevens 
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wordt gezorgd voor een goede medische en 
psycho-sociale opvang. 

83.5 AI het mogel ijke wordt gedaan om te bereiken 
dat illegale vreemdelingen en zij wier verzoek 
om een vergunning tot verblijf is afgewezen, 
daadwerkel ijk het land verlaten. 

83.6 Alle met de overheid verbonden diensten zien 
erop toe, dat illegale vreemdelingen niet in aan
merking komen voor collectieve voorzieningen 
zoals huisvesting en inkomen. Een uitzondering 
geldt voor noodzakelijke medische hulp. 

• 99 
84 Mensenrechten 
De gelijkwaardigheid van mensen geldt algemeen, 
ongeacht stam, natie, volk en ras. Die gelijkwaardig
heid is gefundeerd in de overtuiging dat ieder mens 
in gelijke mate en met een gelijke opdracht naar 
Gods beeld door Hem is geschapen. 
84.1 Het GPV verzet zich krachtig tegen elke poging 

de klassieke mensenrechten zoals de vrijheid 
van godsdienst en meningsuiting ondergeschikt 
te maken aan economisch of cultureel bepaalde 
rechten . 

84.2 Terughoudendheid ten opzichte van het formu
leren van nieuwe mensenrechten is gewenst. 
Het verdient de voorkeur te streven naar betere 
klachten procedures en versterking van het toe
zicht op de naleving van mensenrechten. 

• 100 
85 Nederlandse Antillen/Aruba 
Terecht heeft de Nederlandse regering het standpunt 
verlaten dat gestreefd moet worden naar volledige 
zelfstandigheid van de Nederlandse Antillen . 
85.1 De staatkundige toekomst van Aruba en de ei

landen van de Nederlandse Antillen zal zich ver
der ontwikkelen binnen het Koninkrijk. De bepa
ling in het Statuut dat Aruba in 1996 het konink
rijk verlaat, wordt zo spoedig mogelijk ge
schrapt . 

85.2 De noodzakelijke wijziging van het Statuut zal 
vooral garanties moeten bevatten voor heldere 
staatkundige verhoudingen en deugdelijk be
stuur binnen het Koninkrijk. Gewerkt wordt aan 
een een nieuw evenwicht tussen enerzijds de 
zelfstandigheid van de eilanden en anderzijds 
een versterkt Koninkrijkstoezicht . 

85.3 Gelet op de relatief hoge ontwikkelingshulp die 
de eilanden van Nederland ontvangen, is het al
leszins redelijk en dringend gewenst dat wordt 
gewerkt aan het terugdringen van de financiële 
schuld van de Antillen en een verbetering van 
het toezicht op de begroting. 

85.4 Nederland en de Antillen dienen nauw samen 
te werken op het gebied van de bestrijding van 
in het bijzonder de internationale handel in ver
dovende middelen en de criminaliteit. 

85.5 Bijzondere aandacht verdient het onderwijs op 
de eilanden. Nu de Koninkrijksband wordt voort
gezet, blijft aandacht voor een voldoende ken-
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nis van de Nederlandse taal van belang. 
85.6 Maatregelen zijn nodig om de komst van Antilli

aanse jongeren naar Nederland, in het bijzonder 
minderjarigen zonder goede voogdijregeling, 
aan voorwaarden te binden. 

• 101 
86 Suriname 
Nederland heeft historisch gezien een bijzondere 
band met Suriname. Daarnaast wonen er nog steeds 
grote aantallen Surinamers in ons land die vanzelf
sprekend sterke banden voelen met hun vaderland . 
86.1 Om te voorkomen dat het in Suriname in gang 

gezette democratiseringsproces wordt ver
stoord, ondersteunt Nederland dit land waar 
mogelijk financieel en economisch. Een krachti
ge sanering van het openbaar bestuur in Surina
me is mede in het licht van de besteding van 
ontwikkelingsgelden onontkoombaar. 

86.2 Uitgangspunt van die samenwerking dient het 
in juni 1992 gesloten Raamverdrag te zijn. Daar
bij zijn afspraken gemaakt over de besteding 
van het resterende ontwikkelingsgeld waarop 
Suriname recht heeft. 

86.3 Daarnaast biedt Nederland hulp bij het weer op
nieuw opbouwen van een goede juridische en 
economische infrastructuur. 

• 102 
87 Midden-Oosten 
De totstandkoming van een akkoord tussen en we
derzijdse erkenning van Israël en de PLO biedt per
spectief voor een situatie waarin Israëli's en Palestij
nen in vrede naast elkaar kunnen wonen. Ook voor 
de positie van Israël in de wereld is deze ontwikke
ling van betekenis. De inspanningen worden onver
minderd voortgezet om via de weg van onderhande
lingen een einde te maken aan de geweldsspiraal in 
dit gebied. 
Gezien het veelvuldig gebruik van geweld en het on
derdrukken van parlementaire vormen van oppositie 
door dictatoriale leiders van veel Arabische staten, 
wijst Nederland deze landen waar mogelijk op hun 
verantwoordelijkheid in het respecteren van de men
senrechten. 
87.1 Uitgangspunten voor een oplossing van het Pa

lestijnse vraagstuk en een duurzame vrede tus
sen Israël en zijn buurlanden dienen te zijn: het 
bestaansrecht van Israël binnen erkende en vei
lige grenzen alsmede het recht van de Palestijn
se bevolking op een zekere vorm van autono
mie. 

87.2 Speciaal aandachtspunt bij het Nederlands be
leid is het ontbreken van elke vorm van gods
dienstvrijheid in een aantal islamitische landen 
(Soedan, Iran, Saoedi-Arabië). 

87.3 Waar mogelijk dient Nederland er bij de Arabi
sche staten op aan te dringen hun economi
sche boycot van Israël op te geven. 

87.4 De Veiligheidsraad blijft toezien op naleving van 
de VN-resoluties door Irak. 
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• 103 
Dit verkiezingsprogramma heeft als financiële doel-
stellingen een verlaging van het financieringstekort 
tot 1,8 procent van het Bruto Binnenlands Produkt 
(BBP) en een daling van de collectieve lastendruk 
(CLD) met 2 procent. 
Om deze doelstellingen te bereiken is 5 miljard gul
den nodig om het financieringstekort op 1,8 procent 
BBP te krijgen en 6 miljard gulden om de CLD op het 
gewenste niveau te krijgen. In het totaal een bedrag 
van 11 miljard gulden. 
Dit bedrag is vergelijkbaar met 8 miljard gulden wan
neer het (oudere) werkdocument 59 van het Centraal 
Planbureau (CPB) als uitgangspunt wordt genomen. 
Dit programma neemt echter de Miljoenennota 1994 
als uitgangspunt. 

De tekortreductie zou primair gestalte moeten krij
gen door ombuigingen op de Rijksbegroting. 
Omdat met het oog op werkgelegenheidsbevorde
ring premiedaling het meest effectief is, dient de ge
wenste daling van de CLD primair plaats te vinden 
door besparingen op de sociale fondsen. 
De financiële ruimte die ontstaat bij een hogere eco
nomische groei dan geraamd, wordt primair aange
wend voor een verdere verlaging van het tarief van 
de eerste schijf. Naarmate het stringente volumebe
leid effectiever is, kunnen de sociale uitkeringen de 
loonontwikkelingen beter volgen, omdat de ombui
gingstaakstelling dan via het volume wordt gereali
seerd. 
Dat neemt niet weg dat er op dit terrein aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Verdere privatisering van de 
Ziektewet en invoering van eigen risico's en eigen bij
dragen (verkleining zorg pakket) zijn hier de aangewe
zen middelen. 
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Financiële 
verantwoording 

Bij de ombuigingen op de Rijksbegroting moet wor
den gedacht aan de volgende onderwerpen: 

Algemene Bijstandswet (fraudebestrijding, 
ander stelsel) 

subsidies (ondermeer kinderopvang) 
efficiency 
fraudebestrijding 
volkshuisvesting 

1,0 miljard 
1,5 
1,0 
1,0 
0,5 

5,0 miljard 

Maatregelen ten behoeve van de daling van de eLD: 

verdere privatisering Ziektewet 
beperking zorgpakket 
beperking VUT 
rationalisatie PBO en decentralisatie 

Arbeidsvoorziening 
beleidsmatige koppeling uitkeringen 

GPV: 103 

2,0 miljard 
2,0 
0,5 

0,5 
l,O+p .m. 

6,0 miljard 
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van stilstand naar verandering 

• 
Is ons land er de laatste vier jaar op vooruit gegaan? 
De boekhouders zullen zeggen : jazeker! Het natio
naal inkomen is gegroeid en het financieringstekort 
gedaald. 
Maar iedereen voelt dat er iets mis is. De milieuver
nietiging gaat door en de werkloosheid stijgt. 
's Avonds voor de buis zappen we langs oorlogsbeel
den uit Bosnië, de honger in Afrika en de verpaupe
ring van de steden. De vooruitgang die ons voor
spoed beloofde, tast de toekomst van onze kinderen 
aan. 
Heel wat mensen voelen zich machteloos en sluiten 
zich af. Ze storten zich op hun werk, of op vakanties 
en vrijetijd . Velen richten hun pijlen op 'de politiek'. 
Die zou de boosdoener zijn. 
Een makkelijke oplossing . 'De' politiek bestaat niet. 
Er zijn verschillende politieke stromingen. Met ver
schillende politieke opvattingen. En het maakt ver
schil voor welke partijen en opvattingen gekozen 
wordt. Voor stilstand of verandering . 

Groenlinks of laten we het zo? 

Er is aanleiding tot optimisme en er is aanleiding tot 
bezorgdheid. Optimisme, omdat zich vele, vanuit pro
gressief oogpunt wenselijke, politieke veranderingen 
voltrekken in een samenleving met een steeds ope
ner karakter. Maar ook bezorgdheid maakt zich van 
vele burgers meester, omdat talrijke negatieve, op 
het oog nauwelijks afwendbare ontwikkelingen aan 
ons netvlies voorbijtrekken. 
Het gevolg is dat de loop van maatschappelijke ont
wikkelingen grilliger en onvoorspelbaarder wordt. De 
dynamische atmosfeer vergroot de onzekerheid . Kan
sen en bedreigingen strijden om de voorrang . Kan
sen op een meer ontspannen samenleving, op zelf
ontplooiing, op solidariteit en op eerbiediging van 
mensenrechten. Bedreigende ontwikkelingen als mi
lieuvernietiging, vormen van tweedeling op nationale 
en internationale schaal, toenemende vreemdelingen
haat en ontsporend nationalisme. 
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Inleiding 

• 2 
levende democratie 

Het bezorgde optimisme van Groenlinks komt voort 
uit het contact met die veranderingen. Maar er is 
méér. Het is ook geworteld in een politieke traditie 
die niet stilstaat en zich nog dagelijks vormt. De poli
tieke houding van Groenlinks kenmerkt zich door 
idealisme èn realisme, door een combinatie van be
vlogenheid én oog voor macht. Immers, kansen kun
nen worden benut en bedreigingen gestopt. 
De politiek zit inmiddels niet meer hoog op de troon. 
Zij wordt gedwongen haar aloude monopolie op te 
geven en haar opgeblazen pretenties te temperen. 
Meer dan ooit staan politieke partijen en individuele 
politici voor de noodzaak hun uitgangspunten en hun 
manier van functioneren kritisch onder de loep te ne
men. Dat geldt ook voor de maatschappelijke rol van 
de overheid. Politiek wordt steeds meer de kunst om 
het nemen van verantwoordelijkheid samen te laten 
gaan met het bieden van speelruimte aan de maat
schappij. 
Hieraan zit natuurlijk een risico . Overdracht van ver
antwoordelijkheden en bevoegdheden kan minder 
gunstige politieke uitkomsten hebben. De verrijking 
van de democratie dient zwaarder te wegen dan som
mige minder welgevallige besluiten of effecten. Het 
zal evenwel niemand verbazen dat Groenlinks haar 
hoop vooral stelt op de verdere ontplooiing van de 
progressieve en democratische tendensen in de 
maatschappij . 
De keuze voor fundamentele democratisering is 
geen luchtfietserij . Ze is in hoge mate realistisch. De 
moderne samenleving is zo complex geworden dat 
sturing van bovenaf moeilijk, weinig doeltreffend en 
soms eenvoudigweg onwenselijk is. Méér dan voor
heen moeten het beheer van de maatschappij en het 
initiatief tot verandering in handen van burgers ko
men . Dat verbetert de kwaliteit van de besluitvor
ming, doet recht aan hun emancipatie en versterkt 
ook het democratisch karakter van de samenleving. 
Een dergelijke heroriëntatie stelt de politiek voor nieu
we problemen. Maar het zijn gewenste problemen: 
het zoeken naar werkbare verbindingen tussen de 
verschillende niveaus van democratie, het herverove
ren van de regie-functie van de politiek onder nieuwe 
condities. Het terrein van de democratie ligt in de 
visie van GroenLinks nog grotendeels braak. Met 
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de ontginning ervan kan een aanvang genomen wor
den. 

open politiek 

Intussen is de politieke verwarring groot. Z6 groot 
dat in sommige politieke kringen de nostalgie toe
slaat en problemen worden afgeschoven . Te weinig 
stellen politici het functioneren van het politiek be
drijf ter discussie. De burger krijgt nogal eens de 
zwarte piet toegespeeld . Er worden vermanende 
woorden geuit aan het adres van de 'calculerende 
burger'. Maar van een herbezinning op de rol van de 
politiek die zèlf calculeert en anderen daartoe aanzet, 
is te weinig sprake. Wèl van het individueel aanpak
ken van politici die over de schreef gaan; niet van het 
wezenlijk corrigeren van de onevenredige macht van 
de overheidsbureaucratie en de grote maatschappelij
ke lobby's. Uit gemakzucht krijgen die vermaledijde, 
onverantwoordelijke burgers de schuld . En de poli
tiek koestert zich in de geruststellende warmte van 
het eigen gelijk. 
Naar het inzicht van Groenlinks moet de politiek op
houden met het aan de zijlijn commentaar leveren op 
zulke ongrijpbare verschijnselen als 'afkalvende bur
gerzin', 'verdwijnend normbesef' en 'toenemende po
litieke desinteresse' . Net als 'de' politiek bestaat ook 
'het' maatschappelijk klimaat niet . Tenminste voor 
wie niet in simplisme vlucht. De ontwikkelingen zijn 
zeer uiteenlopend. De ongekende dynamiek in de sa
menleving vraagt om een nuchtere benadering. De 
politiek moet analyseren, schiften en vervolgens kno
pen doorhakken. Dat vereist de vindingrijkheid om te 
kiezen voor veranderingen en de durf om conservatis
me te trotseren . De nieuwe omstandigheden vragen 
ook om lenigheid, om geduld en pragmatisme. Om 
oog voor nuances en de bereidheid om de macht van 
de zittende politieke elites, inclusief Groenlinks zèlf, 
te verminderen. 
Het is deze open houding die alle GroenLinks-verte
genwoordigers, of het nu in de gemeenten of in Den 
Haag en Brussel is, gemeen hebben. De inzet voor 
een democratie waarin burgers méér dan nu mogelijk
heden hebben om hun invloed te doen gelden en be
trokken te zijn bij belangrijke beslissingen die hen ra
ken . Juist ook die burgers en organisaties van bur
gers die normaal niet gehoord worden, omdat ze niet 
tot de geijkte circuits van de macht en de institutione
le lobby's daaromheen behoren . Groenlinks wil dan 
ook niet met de rug naar de burgers staan, maar juist 
het publieke debat aangaan en mee helpen organise
ren. 
Politiek kan niet een zielloos management van de sa
menleving zijn. Als het goed is, bundelt zij juist de 
verborgen krachten in de maatschappij en katalyseert 
zij veranderingen. Soms kunnen er fricties zijn tussen 
de politiek van 'onderop' en van 'bovenaf', maar die 
moeten met open vizier tegemoet worden getreden. 
Deze spanningsverhouding kan juist gebruikt worden 
voor een verfijning van de democratische besluitvor
mingsprocedures. 
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• 3 
politieke vernieuwing 

Dit alles blijven mooie woorden als niet tegelijkertijd 
zo concreet mogelijk wordt aangegeven hóe aan bur
gers en maatschappelijke organisaties meer invloed 
wordt gegeven, over wèlke bevoegdheden zij kun
nen beschikken. Eén van de leidende gedachten ach
ter dit programma is dan ook het streven naar verdie
ping van de democratie. De wissel moet om van de 
vaak formele en indirecte vorm van politieke demo
cratie van nu naar een actieve en meer rechtstreekse 
vorm van democratie van de toekomst. 
Deze omvorming is geen luxe maar een recht. Het 
traditionele concept van staatsburgerschap past niet 
meer bij deze tijd. Eens in de zoveel jaar naar het 
stemhokje gaan en beschikken over een aantal 'pas
sieve grondrechten' is onvoldoende. Het idee van 
staatsburgerschap verdient verbreding in de richting 
van het 'democratisch burgerschap': het recht van 
burgers om in alle geledingen van de maatschappij 
mee te beslissen over sleutelkwesties en om mede
verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling en 
uitvoering van taken . 
Het eerste dat moet gebeuren, is een toekenning 
van de aan staatsburgerschap verbonden rechten aan 
alle burgers met een verblijfstitel. Zij dienen al die po
litieke rechten in handen te krijgen die nu voorbehou
den zijn aan de 'echte' Nederlandse staatsburgers. 
Dit betekent ook dat zij volwaardig toegang krijgen 
tot de collectieve voorzieningen. 
Een andere, minstens even belangrijke, stap is de uit
breiding van het stelsel van algemene politieke rech
ten. Democratisch burgerschap kan geen exclusieve 
bezigheid zijn van een politieke klasse . Burgers moe
ten in de positie gebracht worden om meer rechts
treekse invloed op de politieke besluitvorming uit te 
oefenen . Dit kan door invoering van zulke instrumen
ten als het correctieve referendum en het volksini
tiatief. 
Een meer omvangrijke ambitie is de vervolmaking 
van de democratie door stelselmatige vergroting van 
de participatiemogelijkheden van burgers en door uit
breiding van de zeggenschapsverhoudingen. Zowel 
in de economische sfeer als op het niveau van de 
overheid, de collectieve voorzieningen en het 'maat
schappelijk middenveld', moeten burgers ook for
meel raadplegende en besluitvormende bevoegdhe
den krijgen . Het 'democratisch burgerschap' krijgt 
daarmee een verankering in de instituties en er komt 
meer ruimte voor 'democratisch zelfbeheer' in de 
maatschappij . Het zal duidelijk zijn dat een belangrij
ke toetssteen voor het goed functioneren van onze 
democratie is het streven naar volwaardige participa
tie van al die burgers die nu sociaal of economisch in 
een zwakke positie zitten . 
De 'kroon' op een volwaardige democratie vormt een 
breed stelsel van wezenlijke en onvervreemdbare bur
gerlijke grondrechten. De explosieve opkomst van 
nieuwe vormen van informatietechnologie en de slui
pende groei van opsporings- en berechtingsmogelijk-
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heden vergen een welomschreven en op de nieuwe 
omstandigheden afgestemd geheel van burgerrech
ten . 

• 4 
mondiale solidariteit 

In dit politieke programma staat óók de internationale 
solidariteit voorop . Dat is een morele plicht. De grote 
wereldproblemen, die van armoede, onderdrukking, 
oorlog, milieuvervuiling en migratie, schreeuwen als 
het ware om rechtvaardiger internationale betrekkin
gen. 
In de rijke landen is een herbezinning op de gangbare 
waarden en leefwijzen onontkoombaar. We moeten 
af van de eenzijdige nadruk op 'economische groei' 
op korte termijn, en meer oog krijgen voor de kwali
teit van het samenleven. Nog steeds betekent de ver
rijking door economische groei een verarming van 
onze leefomgeving en van de natuur, en leidt zij tot 
een verdere vergroting van de welvaartsverschillen in 
de wereld. De private rijkdom van een kwart van de 
wereldbevolking zadelt de rest, nu en in de toe
komst, op met publieke armoede. 
Politiek uitgangspunt is een eerlijker verdeling van de 
welvaart in de wereld. Veel problemen hangen im
mers samen met economische ongelijkheid. Daarom 
moet aan ontwikkelingslanden in de ruime zin des 
woords 'sociale zekerheid' geboden worden . Duurza
me ontwikkeling is daarvan een onlosmakelijk onder
deel. Nu de afhankel ijkheid tussen landen en volke
ren steeds groter wordt, is alleen al met het oog op 
behoud van welvaart en maatschappelijke stabiliteit 
een omvattend program van sociale en ecologische 
doelstellingen vereist. 
De politieke mondialisering vraagt ook om een recht
vaardige en zorgvuldige omgang met migratiestro
men. Wie denkt dat de rijke landen zich kunnen afslui
ten voor de komst van migranten, geeft zich over aan 
dagdromerij . Veel verstandiger is het om na te den
ken over de inhoud van een ruimhartig en duidelijk 
migratiebeleid . Op internationaal niveau kunnen af
spraken gemaakt worden over de binnenkomst en op
vang van migranten. Dat levert een meer aanvaardba
re ' lastenverdeling' tussen landen op. Deze kan op 
haar beurt de migratiepolitiek de democratische legiti
miteit verschaffen die zij nu ontbeert . Door boven
dien migranten de gebruikelijke burgerrechten te ver
lenen, kan voorkomen worden dat zij verdwijnen in 
het illegale circuit. Groenlinks pleit er dan ook voor 
om illegalen waarvoor sociale premies zijn afgedra
gen of die langer dan twee jaar in Nederland woon
achtig zijn, te legaliseren . Deze maatregel is niet al
leen rechtvaardig maar haalt ook het venijn uit het 
huidige - vruchteloze - debat over de aanpak van ille
galen. Het spreekt overigens vanzelf dat de beste ga
rantie voor een rechtvaardige samenleving en voor 
het behoud van tolerantie ligt in een verdere verster
king van de multiculturele samenleving . 
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• 5 
nieuwe wereldorde 

Meer economische en sociale gelijkheid in de we
reld, een op duurzame ontwikkeling gerichte politiek, 
een ruimhartig immigratiebeleid en een versterking 
van de multiculturele samenleving zijn echter niet in 
alle gevallen afdoende. Door de vaak ingrijpende ver
schuivingen in de balans van de internationale betrek
kingen ontstaan nieuwe, veelal onvoorziene en moei
lijk onder controle te houden, brandhaarden. Waar 
tussenbeidekomen geboden is, moet politieke verant
woordelijkheid niet worden ontlopen. Niets is dodelij
ker dan zich te verschuilen achter vermeende interna
tionale onmacht. 
Soms is ingrijpen pure noodzaak, vooral om de vrede 
te bewaren maar soms ook om haar in oorlogssitua
ties, om humanitaire redenen, militair af te dwingen. 
Natuurlijk houden volkeren het recht op democrati
sche zelfbeschikking. Belangrijk is dan ook dat inter
venties geschieden onder de supervisie van de Ver
enigde Naties. Daartoe moeten de bestaande politie
ke en militaire kaders worden omgevormd. Het ver
band van de Verenigde Naties biedt de beste garan
ties voor een evenwichtige en democratische interna
tionale besluitvorming . Hopelijk komen langs die weg 
geleidelijk de contouren van een rechtvaardiger 'nieu
we wereldorde' in zicht. 
In West-Europa wordt de nationale staat minder do
minant door de ontwikkeling van de Europese Unie 
(EU) . Groenlinks juicht het proces van voortschrijden
de Europese samenwerking in principe toe. Nog 
steeds echter is de EU eenzijdig gericht op het weg
nemen van belemmeringen voor het internationaal 
opererende bedrijfsleven. Het sociale en milieubeleid 
loopt daar vèr bij achter . Een ander probleem van de 
huidige EU is het 'tekort' op democratisch terrein . In 
het verdrag van Maastricht is vrijwel niets gedaan 
aan deze structurele zwakte. Integendeel, het demo
cratisch tekort is verder opgelopen. Bij de wijziging 
van het EU-verdrag in 1996 dient de verbetering van 
de kwaliteit van de democratie het belangrijkste agen
dapunt worden . Anders dreigt de democratische ge
loofwaardigheid van de Europese samenwerking te 
verdwijnen . Deze moet zich nadrukkelijk ook gaan uit
strekken tot de landen van Oost-Europa. Als dat niet 
gebeurt, kan een onheilspellend scenario tot ontwik
keling komen. 

• 6 
ecologische ommekeer 

Onheilspellend is ook de steeds verder om zich heen 
grijpende aantasting van het milieu en de natuur. Als 
geen andere weg wordt ingeslagen, is grootschalige 
vernietiging het perspectief. Dàt is geen doemden
ken . Het is de simpele consequentie van een decen
nialange weigering van de politiek om daadwerkelijk 
iets te doen aan de autonome ontwikkeling van 'de' 
economie. Dàt is de kern van het milieuprobleem 
waar wij voor staan. En die kern is in de eerste plaats 
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politiek van aard. 
Om de ecologische crisis op te lossen, is niets min
der dan een economische en culturele omwenteling 
nodig. De negatieve spiraal van ecologisch onverant
woorde produktie en consumptie moet worden door
broken. De cruciale kwestie is niet zozeer het stop
pen van de 'economische groei' als zodanig . Belang
rijker is dat een ander type economische ontwikke
ling op gang gebracht wordt. Onze manier van produ
ceren en consumeren, is toe aan een grondige herzie
ning. In sommige sectoren en voor sommige activitei
ten betekent dit 'economische krimp ', in andere sec
toren en voor andere activiteiten 'economische groei' . 
Een ecologische politiek heeft de meeste kans van 
slagen door in te grijpen in de werking van de markt. 
Beslissingen over manieren van produceren en con
sumeren, vinden grotendeels plaats via 'de markt '. 
Door 'marktconforme prikkels' kunnen producenten 
en consumenten worden aangespoord tot het ne
men van andere beslissingen en tot het ontplooien 
van ander gedrag. Groenlinks streeft daarbij niet 
naar een 'commandomaatschappij' waarin de over
heid van bovenaf door middel van strikte verboden 
haar wil aan de economie en de burgers oplegt. Een 
te sterke dosis 'dirigisme' pakt meestal verkeerd uit. 
Waar verboden vermeden kunnen worden, blijven zij 
achterwege. Het gaat erom alternatieve oplossingen 
aantrekkelijk te maken en niet voortdurend als zeden
meester en politieagent Jan en Alleman het rechte 
pad op te jagen. 
Kern van het GroenLinkse milieuprogram is daarom 
het idee van lastenverschuiving: het verschuiven van 
lasten van arbeid naar kapitaal en grondstoffen. De 
onderlinge verbondenheid van ecologie en econo
mie, die onder de huidige omstandigheden wordt ge
negeerd, wordt op die manier hersteld. Grondstoffen 
en energie worden zwaarder belast en daarmee duur
der en onaantrekkelijker; milieuvriendelijke produktie 
en consumptie worden minder belast en daarmee 
goedkoper en aanlokkelijker. Verlaging van de lasten 
op arbeid heeft bovendien een gunstig effect op de 
werkgelegenheid en de kwaliteit van de arbeid. 

• 7 
groen urgentieprogram 

Natuurlijk verdienen afspraken tussen 'marktpartijen' -
bedrijven, overheid, consumenten en burgerinitiatie
ven voor een verantwoorde omgang met het milieu 
krachtige impulsen . Dit soort afspraken botsen naar 
het inzicht van GroenLinks dan ook geenszins met 
het idee van lastenverschuiving. 
Niettemin heeft de overheid een sleutelrol. In een 
aantal sectoren kan niet langer gewacht worden . Het 
gaat om het verkeer, waaronder nadrukkelijk ook het 
vliegverkeer, de industrie, de landbouw, de visserij, 
de energie- en de afval sector. In deze sectoren zijn 
grote veranderingen in korte tijd nodig . Zowel de eco
nomie als de ecologie vragen om een ingrijpende her
structurering van bedrijfsleven, infrastructuur, onder
wijs en scholing . Nederland staat op een kruispunt. 
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Kiezen we de koers van eenzijdig economisch her
stel, ten koste van milieu en Derde Wereld, of slaan 
we wèrkelijk het pad van duurzame ontwikkeling in? 
Een aantal cruciale beslissingen van groot belang 
staat de komende vier jaar op de agenda. Zoals de 
enorme uitbreiding van Schiphol en het vliegverkeer. 
Of kiezen we toch maar voor een duurzame koers 
van beperking van het vliegverkeer en uitbouw van 
het net van snelle treinen? Maken we wèrkelijk werk 
van goederentransport over rail en water, of laten we 
het goederenverkeer over de weg d66rgroeien? Wil
len we eigenlijk wel steeds meer transport over lan
gere afstanden of slaan we de richt ing in van een 
meer regionaal georiënteerde economie? Gáán we al 
die wegen aanleggen die in de plannen van het kabi
net staan, of investeren we dat geld in de verbete
ring van het openbaar vervoer en de fietsvoorzienin
gen? 
Groenlinks maakt een daadwerkelijke keuze voor 
ecologische vernieuwing. Vandaar het 'groene urgen
tieprogram' dat wij in dit verkiezingsprogramma lance
ren . Uitvoering hiervan wordt voor ons een belangrij
ke inzet van de verkiezingsstrijd. 
Deze 'ecologische ommekeer' dient samen te gaan 
met een rechtvaardige inkomenspolitiek. Daarbij blijft 
de koopkracht van de minima bij een milieuvriendelijk 
consumptiepatroon intact. Dit laat de principiële keu
ze van 'milieu boven geld ' onverlet. Bij botsende be
langen zijn overwegingen van economische en finan
ciële aard ondergeschikt aan de keuze voor het in
standhouden van natuur en milieu . Het streven moet 
zijn om duurzame ontwikkeling en economische 
groei hand in hand te laten gaan. Waar gekozen moet 
worden, staat het belang van het milieu echter voor
op. 

• 8 
arbeid en verzorgingsstaat 

De verzorgingsstaat komt meer en meer op gespan
nen voet te staan met de werkelijkheid. Het stelsel 
van sociale zekerheid berust voor een groot deel nog 
altijd op het achterhaalde kostwinnersbeginsel, ter
wijl de economische zelfstandigheid van individuele 
burgers als principe allang geaccepteerd is en op rui
me schaal ingang heeft gevonden. 
In plaats van zich tegen deze realiteit af te zetten en 
de ene paniek-ingreep op de andere te stapelen, is 
het verstandiger het sociale-zekerheidsstelsel in over
eenstemming te brengen met de, cultureel en soci
aal gewortelde, verlangens van de burgers . Daarmee 
zou de verzorgingsstaat heel wat van het verloren ge
gane krediet kunnen terugwinnen . Naar het inzicht 
van GroenLinks dient het stelsel dan ook zonder om
wegen geïndividualiseerd te worden . 
Een verdere tekortkoming van de verzorgingsstaat is 
dat nog altijd uitgegaan wordt van een strikte schei
ding tussen de wereld van de betaalde en de wereld 
van de onbetaalde arbeid . Deze kloof houdt uitke
ringsgerechtigden, mensen die onbetaald werk doen 
en betaald werkenden, in hun eigen wereld gevan-
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gen. Herverdeling van arbeid en een actief arbeids
marktbeleid moeten de haast waterdichte schotten 
tussen betaald en onbetaald werk verwijderen. Dat is 
beter dan een groot deel van de burgers door middel 
van uitkeringen en dubieuze statistieken voor de ar
beidsmarkt af te schrijven en hen van deze wezenlij
ke vorm van deelname aan de maatschappij uit te 
sluiten. 
Naast de scheiding tussen de sfeer van de betaalde 
en de onbetaalde arbeid houdt de verzorgingsstaat 
ook de scheiding tussen arbeidsdeelname en 'zorg
verantwoordelijkheid' in stand. Aan de ene kant is 
veel zorgarbeid nog liefdewerk-oud-papier, terwijl pro
fessionalisering en betaling geboden zijn. Aan de an
dere kant wordt het mensen die werken nagenoeg 
onmogelijk gemaakt voor anderen te zorgen als de si
tuatie daarom vraagt. De verzorgingsstaat en het ar
beidsbestel zouden z6 heringericht moeten worden 
dat de overgangen tussen zorg en arbeid vloeiender 
worden en dat het zorgaanbod wordt verbeterd. 
Groenlinks bepleit daarom een ingrijpende hervor
ming van de verzorgingsstaat. Het doel is drieledig. 
Het eerste is maatschappelijke behoeften en zorgaan
bod beter op elkaar aan te laten sluiten. Het tweede 
doel is iedereen in staat te stellen om door betaalde 
arbeid in het eigen levensonderhoud te voorzien en 
daarnaast andere nuttige maatschappelijke taken te 
verrichten. En tot slot moeten de mensen zonder be
taald werk kunnen rekenen op voldoende financiële 
bestaanszekerheid en inkomenscontinuïteit. De toe
komst van mensen die buiten hun schuld om en te
gen hun zin in buiten het arbeidsproces terecht zijn 
gekomen, moet niet nog onzekerder gemaakt wor
den. 

• 9 
individualisering en solidariteit 

GroenLinks kiest zonder terughoudendheid voor 'de 
individualisering', in de zin van meer persoonlijke zelf
standigheid. Maar daar moet onmiddellijk aan toege
voegd worden dat dit een keuze is voor het individu, 
niet voor individualisme. Meer zelfstandigheid voor in
dividuen staat zeker niet haaks op meer publieke ver
antwoordelijkheid. Integendeel, individualisering op
gevat als persoonlijke verantwoordelijkheid is zelfs 
een voorwaarde voor een stevig gefundeerde vorm 
van solidariteit. Bevoogding moet daarbij worden ver
meden. Zij tast de solidariteit eerder aan dan dat zij 
haar bevordert. 
Natuurlijk kunnen persoonlijke autonomie en publie
ke verantwoordelijkheid in concrete situaties met el
kaar in conflict komen, bijvoorbeeld waar het gaat 
om milieuonvriendelijk gedrag. Het is goed om die te
genstrijdigheid onder ogen te zien als zij zich voor
doet en dan maar duidelijk te kiezen. Daar waar per
soonlijke onafhankelijkheid overduidelijk omslaat in 
plat eigenbelang, én dat gebeurt nog al eens in onze 
van materialisme en status doordrenkte maatschap
pij. moeten grenzen gesteld worden. Een kritiekloze 
omarming van de individualisering is even bedenke-
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lijk als een overdadig beroep op gemeenschapsbesef. 
Van essentieel belang voor de instandhouding van de 
maatschappelijke samenhang is overigens de veilig
heidsbeleving van de burgers. Een samenleving kan 
het zich niet veroorloven dat een aanzienlijk deel van 
de burgers zich in de openbare omgeving onveilig 
voelt, laat staan in de eigen woonomgeving of, erger 
nog, in het eigen huis. Dit zorgt ervoor dat aanzienlij
ke groepen burgers het gevoel krijgen 'er niet meer 
bij te horen'. En hoewel de beleving van veiligheid 
wat anders is dan de feitelijke veiligheid, moet ge
zegd worden dat het huidige niveau van criminaliteit 
te hoog is. Een op preventie gerichte aanpak van de 
criminaliteit is dan ook een belangrijke beleidspriori
teit, evenals een effectiever werkend justitieel appa
raat. Ook op die manier kan de politiek haar eigen be
trouwbaarheid vergroten. 

• 10 
parlementaire politiek 

De vooruitgang waar Groenlinks op mikt, gaat uit 
van de verbetering van de kwaliteit van leven: de 
kwaliteit van onze leefomgeving, van onderwijs, 
zorg, arbeid en cultuur. Verdieping van de democratie 
en vergroting van de participatie van de burgers in 
alle belangrijke levenssferen zijn daar niet alleen de 
voorwaarden voor, zij houden op zichzelf al een ver
betering van de kwaliteit van het bestaan in. 
Met dit politieke en democratische vooruitgangsidee 
is Groenlinks onderdeel van een brede beweging 
van groene en linkse partijen in Europa. Met deze par
tijen wordt dan ook intensief samengewerkt in de 
Groene fractie in het Europees Parlement. In de 
Tweede Kamer werkt GroenLinks niet structureel sa
men met andere partijen. Wél is de afgelopen vier 
jaar in wisselend verband samenwerking aangegaan 
met andere fracties. Voor wie in oude links-rechts-ter
men denkt, was deze vorm van coalitiepolitiek op in
houdelijke basis misschien verbazingwekkend, vrucht
baar was zij in elk geval. 06k het functioneren van de 
fractie kenmerkte zich door openheid en onbevangen
heid. Expertise en inzichten van buitenaf werden 
steeds intensiever benut. 
Het kabinet-Lubbers/Kok heeft de zélf geschapen ver
wachtingen niet waargemaakt. Door de onvoorwaar
delijke keus voor economische groei, stabilisering 
van de collectieve lastendruk en daling van het finan
cieringstekort was het kabinet de gevangene van zijn 
eigen randvoorwaarden. Van een koersverlegging, 
laat staan een trendbreuk, in sociaal-ecologische rich
ting was geen sprake. 
GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren sterk ge
maakt voor een sociaal-ecologische politiek, en is 
met concrete voorstellen gekomen. Voor vormen van 
groentax, zoals de energieheffing, en voor de ecologi
sering van de BTW, voor een betere uitvoering van 
de sociale zekerheid, voor de bevordering van ar
beidskansen van allochtonen en voor een humaan 
asielbeleid. 
Begonnen met een kritische en constructieve opposi-
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tie, waarbij het kabinet op zijn beleidsdaden werd be
oordeeld, vond Groenlinks na de WAO-ingreep in de 
zomer van 1991 dat het kabinet zijn bestaansrecht 
verloren had. Maar niet alleen sociaal gezien faalde 
het kabinet, ook in ecologisch opzicht werd een wan
prestatie geleverd. Het kabinet kwam steeds verder 
af te staan van de doelstellingen die het nota bene 
zèlf formuleerde. In de rapporten 'Zorgen voor mor
gen' en het eerste 'Nationaal Milieubeleidsplan' ston
den de doelen klip en klaar omschreven . Groenlinks 
hanteert deze doelstellingen als één van de centrale 
uitgangspunten in haar politiek programma en maakt 
ze tot harde randvoorwaarden van alle economische 
activiteiten. 
De kansen voor het welslagen van dit verkiezingspro
gramma zijn ruimschoots aanwezig . Het maatschap
pelijk draagvlak voor behoud van natuur en milieu is 
immers nog steeds groot, al heeft het kabinet de af
gelopen vier jaren gouden kansen laten liggen en 
kostbare tijd verspeeld . Voor zover het maatschappe
lijk draagvlak voor ingrijpende milieumaatregelen is af
gebrokkeld, ligt de volle verantwoordelijkheid hier
voor bij het kabinet-lubbers/Kok. Een kabinet dat bij 
zijn start in 1989 duurzame ontwikkeling tot één van 
de pijlers van zijn beleid maakte, maar al snel de 
koers verlegde en koos voor een eenzijdige vorm van 
economisch herstel, heeft zijn kruit verschoten. Het 
progressieve karakter van deze op papier 'centrum
linkse' coalitie is niet uit de verf gekomen . Groen
Links verwacht dan ook weinig heil van een voortzet
ting van deze coalitie . 
Vanzelfsprekend wil Groenlinks bestuurlijk meewer
ken aan het uitstippelen en uitvoeren van een pro
gressief beleid . In tal van gemeenten gebeurt dat al. 
De partij wil ook graag landelijk meedoen in een coali
tie met een progressieve signatuur die werkt op ba
sis van een regeerakkoord waarin de hoofdlijnen van 
ons programma herkenbaar zijn. Inzet van de verkie
zingen is het vergroten van het draagvlak voor zo'n 
beleid in samenleving en parlement. Op basis daar
van zal de partij haar politieke activiteiten ook tijdens 
de campagne in het teken stellen van de totstandko
ming van een dergelijk kabinet. 

In elk geval zal Groenlinks door een goede uitslag en 
een versterkte positie in de Tweede Kamer invloed 
uitoefenen op regeerakkoord en regeringsbeleid, 66k 
van een kabinet waar het zèlf niet in zit. Hoe sterker 
Groenlinks uit de verkiezingen tevoorschijn komt, 
des te meer moet straks in Den Haag met dit pro
gramma rekening worden gehouden. 

GroenLinks of laten we het zo? 
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van verdelen naar verenigen 

• 11 
De wereld verandert in duizelingwekkend tempo. 
Het is moeilijk om in de maalstroom van gebeurtenis
sen het overzicht te houden. De breuk met de ver
trouwde verhoudingen van de Koude Oorlog is zich 
nog dagelijks aan het voltrekken. De tijd van de twee 
machtsblokken ligt achter ons. De zoektocht naar 
een nieuw machtsevenwicht is echter nog maar net 
begonnen. 
Hoe graag we misschien ook met een optimistische 
blik naar de nieuwe omstandigheden kijken, soms 
duiken oude spoken op. De spoken van ultra-nationa
lisme en etnische polarisatie. Het drama dat zich in 
het voormalige Joegoslavië afspeelt, drukt ons met 
de neus op de feiten. Het beschermde gevoel dat 
zich na de Tweede Wereldoorlog heimelijk van ons 
meester had gemaakt, is geweken. 
Ook in de verhoudingen tussen de Eerste, Tweede 
en Derde Wereld doen zich grote verschuivingen 
voor. Nieuwe spelers doen hun intrede op het we
reldtoneel en er vormen zich andere economische 
scheidslijnen. De voortschrijdende internationalise
ring van produktie en handel werkt samenwerking 
van afzonderlijke landen in de hand. Nieuwe regiona
le landenblokken ontstaan. Staten proberen zich op 
deze wijze een betere positie op het internationale 
vlak te verwerven. Deze blokvorming gaat vaak ge
paard met de overdracht van bevoegdheden naar su
pranationale beslissingsorganen. In veel gevallen 
gaat dit ten koste van de democratische controle op 
de besluitvorming. Een ander euvel is dat de slag
kracht van het beleid eronder lijdt. Bovendien is de re
gionale blokvorming doorgaans geïnspireerd op over
wegingen van economische concurrentie. 
De tendens naar internationalisering is onvermijdelijk 
en heeft positieve kanten. Volkeren komen in contact 
met elkaar, staten worden gedwongen tot samenwer
king. Maar dit is geen garantie dat het goed gaat. Ver
dieping en democratisering van de internationale 
rechtsorde moeten dan ook een belangrijke pijler zijn 
van het Nederlands buitenlands beleid. Binnen die in
ternationale democratische rechtsorde, verdienen de 
ontwikkelingslanden en de voormalige communisti
sche wereld een volwaardige plaats . De gewijzigde 
internationale constellatie vraagt om een actieve en 
solidair internationale politiek. 
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Over i nternationa Ie 
politiek 

Het bevorderen van vrede, respect voor mensenrech
ten en een wereldwijde duurzame ontwikkeling vor
men de hoofddoelen van een goed buitenlands be
leid. Verwezenlijking van deze doelen vereist interna
tionale samenwerking op basis van gelijkwaardig
heid. Daarom ook kiest Groenlinks voor Europese sa
menwerking die niet ophoudt bij de grenzen van de 
huidige Europese Unie. Alleen in een ongedeeld Euro
pa kunnen de belangen van vrede, mensenrechten 
en milieu duurzaam worden behartigd. 
Wat voor Europa geldt, is ook wereldwijd van toepas
sing. Meer dan ooit is duidelijk dat oplossingen die 
een substantieel deel van de wereldbevolking buiten
sluiten niet langer denkbaar zijn. De burgers in de rij
ke landen kunnen zich niet afsluiten voor de armoede 
in het Zuiden. De armen in het Zuiden weten beter 
dan voorheen dat de rijkdom in het Noorden hun ont
wikkelingskansen beperkt. 
Vanuit dat besef zal Nederland binnen de EU, maar 
ook daarbuiten, voortdurend bereid moeten zijn bond
genootschappen te sluiten met landen of groepen 
landen. Met deze landen kunnen onderdelen van het 
gewenste beleid worden verwezenlijkt. Voor de diplo
matie betekent dit dat zowel binnen als buiten het 
EU-kader, meer dan nu het geval is, actief wordt geo
pereerd. Nu de Koude Oorlog beëindigd is, is het 
zaak de relatie met de Verenigde Staten (VS) op
nieuw te doordenken. Het automatische bondgenoot
schap tussen de Westeuropese landen en de VS uit 
de laatste veertig jaar is minder vanzelfsprekend ge
worden. 

• 12 
1. Een nieuwe wereldorde 

Het einde van de Koude Oorlog schept de mogelijk
heid om een aantal belangrijke internationale vraag
stukken aan te pakken. De bewapeningswedloop tus
sen de grootmachten is tot staan gebracht. Hoewel 
misbruik van atoomwapens mogelijk blijft, is de drei
ging van een allesverwoestende kernoorlog sinds en
kele jaren verminderd. Ook zijn mensenrechten en 
democratie meer in het brandpunt van de belangstel
ling gekomen. En de Verenigde Naties (VN) kwamen 
steeds meer terecht in de rol van vredestichter en 
vredehandhaver. 
Desondanks kan de internationale gemeenschap de 
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hoge verwachtingen die door deze nieuwe situatie 
zijn gewekt niet waarmaken. Een daadkrachtige aan
pak van de wereldwijde milieuproblemen blijft achter
wege, de vele voornemens van de United Nations 
Conference on Environment and Development (UN
CED) in Rio de Janeiro ten spijt. De welvaartskloof 
tussen Noord en Zuid is onverminderd groot. Honder
den miljoenen wereldburgers zijn bij oorlogssituaties 
betrokken of zijn slachtoffer van schendingen van 
mensenrechten. 
Daar voegen zich nieuwe problemen bij. Het uiteen
vallen van de voormalige communistische wereld 
leidt tot grote politieke spanningen, tot nieuwe ar
moede, tot extreem nationalisme en tot oorlogen van 
een uitzonderlijke wreedheid . Veel ontwikkelingslan
den zijn, nu het einde van de rivaliteit tussen de 
grootmachten hen van hun geo-politieke belang 
heeft beroofd, veroordeeld tot een bestaan in de mar
ge van de wereldgemeenschap. 
Om de kansen van de nieuwe situatie te benutten en 
de nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden, zijn 
nieuwe vormen van samenwerking nodig. Ons land 
dient krachtige initiatieven te ontplooien ter verstevi
ging van de democratische internationale rechtsorde. 
Het is zaak deze inzet in de buitenlandse politiek 
goed zichtbaar te maken. 
Machtsgelijkheid en gelijkwaardigheid tussen groe
pen mensen èn tussen mensen onderling is mede uit
gangspunt van een nieuwe wereldorde. Speciale aan
dacht gaat uit naar de opheffing van verschillen in po
sitie tussen mannen en vrouwen. 

Kernpunten 

draagvlak VN 
1. De VN worden in staat gesteld een centrale rol te 
spelen bij het voorkomen en oplossen van conflicten 
tussen en binnen staten . Daartoe wordt het draag
vlak van deze organisatie versterkt. Dit gebeurt onder 
meer door: 
- uitbreiding van het aantal permanente leden van 

de Veiligheidsraad; 
- vervanging van het vetorecht van de afzonderlijke 

leden van de Veiligheidsraad door besluitvorming 
met gekwalificeerde meerderheid; 

- verruiming van financiële middelen; 
- stichting van centra voor bemiddeling en conflic-

toplossing in crisisgebieden; 
benoeming van een 'hoge commissaris voor de 
mensenrechten' . 

militaire interventie 
2. Doel van alle vormen van interventie is steeds het 
beperken of beëindigen van de schending van ele
mentaire mensenrechten en het op gang brengen 
van een proces dat leidt tot de oplossing van een con
flict . Om een militaire escalatie van een conflict te 
voorkomen, beschikken de VN over een vredes
macht. 
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toetsing 
3. Het Internationaal Gerechtshof als hoogste interna
tionaal rechtsprekend orgaan krijgt de bevoegdheid 
besluiten van de Veiligheidsraad te toetsen aan het 
VN-handvest, met name om misbruik van de Veilig
heidsraad voor het 'recht van de sterkste' tegen te 
gaan. 

democratisering 
4. De internationale besluitvorming in het Internation
aal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en andere 
internationale organisaties wordt, naar analogie van 
de meeste VN-organen en de GATT (General Agreem
ent on Tariffs and Trade). gedemocratiseerd door toe
passing van het principe 'één land, één stem' . 

ecologie 
5. De ecologische dimensie van de internationale 
rechtsorde wordt versterkt door: 
- de VN-commissie voor Duurzame Ontwikkeling 

om te vormen tot een 'ecologische veiligheids
raad'; 

- de UNEP (United Nations Environmental Program) 
een zwaarder gewicht te geven in de uitvoering 
van een grensoverschrijdend milieubeleid; 

- de bevoegdheden van het Internationaal Gerechts
hof in Den Haag uit te breiden. 

• 13 
2. Veiligheidspolitiek 

De Koude Oorlog is voorbij, maar Europa is geen vre
deszone geworden. Ook van een atoomvrije zone is 
nog lang geen sprake. We zitten bovendien opge
scheept met de erfenis van de wapenwedloop: grote 
hoeveelheden wapentuig, wapenindustrieën, onbe
woonbare nucleaire testgebieden en het proliferatie
vraagstuk. Daarnaast hebben de veranderingen in 
Midden- en Oost-Europa tot allerlei nieuwe proble
men geleid. Territoriale, etnische en economische 
conflicten vormen een ernstige bedreiging voor de 
vrede en veiligheid in Europa. De ontwikkelingen in 
Oost-Europa bepalen daarmee de toekomst van héél 
Europa. 
Ook de verhoudingen in het Middellandse-Zeegebied 
en het Midden-Oosten brengen veiligheidsrisico's 
met zich mee. Niet alleen de Oost/West-as is van be
lang. Veel Europese problemen kunnen namelijk niet 
geïsoleerd worden van de Noord-Zuid-problematiek. 
De problemen in de genoemde regio's dienen via in
ternationale samenwerking opgelost te worden. De 
ontwikkeling van een 'fort Europa' zou het politieke, 
economische en militaire conflictpotentieel slechts 
versterken. 
Geen enkele Europese instelling is momenteel alleen 
in staat een oplossing te vinden voor de nieuwe vei
ligheidsrisico's. Vrede en veiligheid in Europa moeten 
daarom worden gebaseerd op een systeem van 
meerdere, met elkaar verbonden instituties: de CVSE 
(Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Eu
ropa). de EU, de Raad van Europa en de VN moeten 
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elkaar aanvullen. De veranderde internationale situa
tie roept nieuwe uitdagingen op. Zij dwingt tot een 
fundamentele herbezinning op vroegere uitgangspun
ten . Tegelijk geldt ook nu dat in internationaal ver
band het uiterste moet worden gedaan om aan over
bewapening en militair avonturisme een eind te ma
ken . 

Kernpunten 

collectief veiligheidsstelsel 
1. De NAVO en de WEU worden zo snel mogelijk op
geheven. In plaats daarvan komt er een pan-Euro
pees collectief veiligheidssysteem van alle Europese 
landen. Dit nieuwe stelsel beschikt over de mogelijk
heden tot preventie, beheersing en oplossing van 
conflicten tussen en binnen staten . Allerlei vormen 
van vreedzame regeling van geschillen worden geïn
stitutionaliseerd door een bindend verdrag . Tevens 
worden regelingen getroffen voor het geval van 
agressie of het mislukken van vreedzame conflictop
lossing . In dit systeem is het veiligheidsbeleid onder
worpen aan democratische controle. De beste weg 
om dit veiligheidssysteem te bereiken, is de uitbouw 
van de CVSE tot een regionale veiligheidsorganisatie 
zoals genoemd in artikel 52 van het VN-handvest. 

Nederlands leger 
2. Na de totstandkoming van een Europees collectief 
veiligheidsstelsel gaat de Nederlandse krijgsmacht 
onderdeel uitmaken van een multinationale vredes
macht ter handhaving en eventueel herstel van de in
ternationale rechtsorde . De bestaande strijdkrachten 
worden de komende jaren ingekrompen. De militaire 
dienstplicht verdwijnt . Het Nederlandse leger wordt 
omgevormd tot een snel inzetbare, adequaat uitge
ruste vredesmacht, die kan worden ingezet bij het op
lossen van regionale conflicten en bij het uitvoeren 
van humanitaire operaties van niet-militaire aard. Mili
ta ire operaties die tot doel hebben vrede af te dwin
gen met militaire middelen, zijn alleen toegestaan bij 
zeer ernstige schendingen van de mensenrechten of 
genocide. De Nederlandse strijdkrachten kunnen al
leen worden ingezet in internationaal verband onder 
mandaat van de VN o Deze inzet wordt van geval tot 
geval door het Nederlandse parlement beoordeeld . 

oefenterreinen 
3. Oefenterreinen worden omgezet in natuurgebie
den. Om te beginnen worden alle militaire activitei
ten op de Veluwe en in het Waddenzeegebied stop
gezet. 

vredesdividend 
4. De door de afgesproken bezuinigingen vrijkomen
de gelden (het 'vredesdividend') worden benut voor 
het bevorderen van de mondiale stabiliteit. Economi
sche en ecologische steun aan Oost-Europa en het 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) èn 
overdracht van middelen (geld en technologie) aan 
ontwikkelingslanden krijgen daarbij voorrang . 
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ontwapening 
5. Nederland spant zich in EU- en VN-verband maxi
maal in om te komen tot een verbod op kernwapens, 
ingaande in 1995 en zodanig dat onderzoek naar, en 
bezit, produktie en beproeven van kernwapens en 
kernwapentechnologie verboden worden. Het Non
Proliferatie Verdrag (NPV) , dat in 1995 afloopt, wordt 
in bovenstaande zin vernieuwd en wordt verplicht ge
steld voor alle VN-lidstaten . De controle op uitvoering 
van het nieuwe NPV geschiedt door het internatio
naal atoomagentschap in Wenen (IAEA) en wordt uit
gebreid tot alle civiele en militaire nucleaire facilitei
ten . Wegens het gevaar van verspreiding van kernwa
pens en kernwapentechnologie vanuit de voormalige 
Sovjetunie naar andere landen, is internationale 
steun nodig ter voorkoming hiervan. De kernwapens 
in Nederland worden in elk geval vóór 1995 verwij
derd . 

wapenhandel 
6. De wapenproduktie wordt tot een minimum be
perkt. De uitzonderingsbepaling voor de wapenindu
strie in het EU-verdrag die ongelimiteerde overheids
steun toestaat, wordt geschrapt. De internationale 
wapenhandel wordt aan banden gelegd door een 
stringent stelsel van in Europees en, in een later sta
dium, in VN-verband verstrekte exportvergunningen . 
De nationale en internationale controle op wapenhan
del wordt verregaand verbeterd en aangescherpt. Eu
ropese conversieprogramma's ten behoeve van de 
lidstaten en de landen van Midden- en Oost-Europa 
worden bevorderd en uitgebreid. Nederland expor
teert geen wapens meer of onderdelen daarvoor, be
halve ten behoeve van een vredesmacht van de Ver
enigde Naties of de CVSE . 

Middellandse-Zeegebied 
7. De problemen in het Middellandse-Zeegebied ko
men aan de orde op een speciale conferentie. Deze 
conferentie houdt zich bezig met gedeelde veiligheid , 
conflictbemiddeling en -oplossing, economische sa
menwerking, migratie, mensenrechten en ecologi
sche veiligheid. 

seksueel geweld 
8. Systematische verkrachting en seksueel geweld 
als instrument in oorlogssituaties worden binnen de 
internationale rechtsorde aangemerkt als oorlogsmis
daad. 

• 14 
3. Ontwikkelingssamenwerking 

Er gaapt nog altijd een economische kloof tussen 
Noord en Zuid . Er dient een massale wereldwijde in
spanning ter bestrijding van armoede te worden ge
pleegd om deze kloof te verkleinen . Dat is niet alleen 
een morele opgave, maar ook een zaak van eigenbe
lang . Ecologisch evenwicht en vreedzame betrekkin
gen tussen staten zijn ondenkbaar zolang een miljard 
mensen aan de algemene welvaart geen deel heeft. 

Groenlinks: 14 



Nederland moet meer ontwikkelingshulp geven dan 
nu het geval is en ervoor zorgen dat die hulp vaker 
dan nu terecht komt bij de armsten in de ontwikke
lingslanden. Echter, ontwikkelingssamenwerking is 
méér dan hulp. Het gaat bij bestrijding van armoede 
en verkleining van de welvaartskloof ook om recht
vaardige internationale handel, om een verregaande 
kwijtschelding van schulden, om politieke samenwer
king ter bevordering van mensenrechten en democra
tie, en om een gezamenlijke aanpak van de mondiale 
milieuproblemen . Nederland kan in deze zaken méér 
doen dan het nu doet. 
Het belang van 'zuivere hulp' daarentegen mag niet 
worden onderschat. Als de rijke landen zich aan de ei
gen in de VN gedane beloften houden, zou er jaarlijks 
meer dan honderd miljard dollar voor ontwikkelings
landen beschikbaar zijn . Daarmee zou een groot deel 
van het armoede- en milieuprogramma zoals dat op 
de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro in 1992 is 
aanvaard, kunnen worden uitgevoerd. Helaas worden 
de afspraken nauwelijks voor de helft nagekomen en 
wordt er in de meeste westerse landen ook nog da
nig in de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking 
gesnoeid. Die trend moet worden gekeerd en Neder
land zou daarbij voorop moeten lopen. 
Ook de kwaliteit van de hulp kan verhoogd worden . 
Zij dient meer te worden gericht op het vervullen van 
elementaire menselijke behoeften en op het mondi
ger maken van de machtelozen. Het zou goed zijn de 
ontwikkelingshulp minder ten dienste te stellen van 
de economische belangen van de westerse bedrijven 
en het prestige van de lokale elites in het Zuiden . 
Met gerichte 'kwaliteitshulp' is tot nu toe veel be
reikt. De voedselproduktie ging omhoog, de levens
verwachting steeg en de alfabetisering is op grotere 
schaal ter hand genomen. Door de hulp beter op de 
armsten te richten, kan de effectiviteit ervan aanmer
kelijk worden vergroot. 

Kernpunten 

hoogte ontwikkelingshulp 
1. Nederland verhoogt de zuivere ontwikkelingshulp 
tot ten minste één procent van het Bruto Nationaal 
Produkt. Voor de posten op de begroting die niet tot 
de zuivere hulp gerekend worden, komen aparte geI
den beschikbaar. 

bevoegdheid minister 
2. De minister van Ontwikkelingssamenwerking 
draagt de verantwoordel ijkheid voor alle aspecten 
van de relatie tussen Nederland en de ontwikkelings
landen . 

aparte fondsen 
3. Er worden los van het ontwikkelingshulpbudget 
twee aparte fondsen ingesteld: één voor steun aan 
het GOS en de andere Oosteuropese staten, en één 
voor internationaal milieubeleid. Het geld voor de 
fondsen komt uit twee bronnen: het 'vredesdividend' 
en een nieuw in stellen energieheffing. Voor zowel 
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de hulp aan Centraal- en Oost-Europa als voor de Ne
derlandse bijdrage aan het internationaal milieubeleid 
wordt een deel van het Bruto Nationaal Produkt gere
serveerd. De gelden uit de twee fondsen worden 
met name gebruikt om lokale initiatieven en hulppro
jecten van maatschappelijke organisaties van steun 
te voorzien . 

bestedingscriteria 
4. De Nederlandse ontwikkelingshulp richt zich in de 
eerste plaats op vervulling van de directe behoeften 
van de allerarmsten én op vergroting van de macht 
en zeggenschap van gemarginaliseerde groepen. De 
bijzondere rol van vrouwen krijgt aparte aandacht. De 
landen keus wordt bepaald door twee overwegingen: 
de mate van armoede, en de mate waarin het moge
lijk is effectief aan armoedebestrijding te doen. Rege
ringen die systematisch de mensenrechten schen
den, komen niet voor hulp in aanmerking. In dat ge
val wordt alleen via particuliere hulporganisaties ge
werkt, terwijl de overheidshulp volledig wordt ontbon
den. 

5. De hulp via internationale organisaties wordt op 
het huidige niveau bevroren tot er meer inzicht is in 
de kwaliteit van de hulpverlening en er zo nodig maat
regelen zijn genomen om die kwaliteit te verbeteren . 

Europese afstemming 
6. Nederland zet zich er actief voor in dat de hulppro
gramma's van de EU-landen beter op elkaar worden 
afgestemd . 

Conventie van Lomé 
7. Bij de beoogde herziening van de Conventie van 
Lomé ligt de nadruk op duurzame vormen van ontwik
keling, uitbouw van het democratiseringsproces, be
scherming van de mensenrechten, slechting van han
delsbarrières en bevordering van de handel tussen 
ontwikkelingslanden. Het Europees Parlement ratifi
ceert het herziene verdrag. 

handelsbevordering 
8. Belemmeringen voor importen uit ontwikkelings
landen en uit Oost-Europa en het GOS worden in EU
verband ongedaan gemaakt. Bij de produktie van 
deze goederen neemt men de EU-richtlijnen op het 
gebied van milieu en arbeid in acht. Om de daarvoor 
benodigde investeringen te financieren, worden de 
reeds bestaande nationale en EU-hulpfondsen ge
bruikt. 

9. De EU stopt de subsidiëring van de export van 
landbouwoverschotten. Alleen in het geval van acute 
voedseltekorten in ontwikkelingslanden wordt voed
selhulp gegeven, bij voorkeur met voedsel dat in an
dere ontwikkelingslanden is ingekocht. 

10. De EU voert een beleid gericht op de totstandko
ming van stabiele wereldmarktprijzen voor primaire 
produkten uit ontwikkelingslanden. 
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ontwikkelingscontracten 
11 . Nederland geeft in bilaterale ontwikkelingsrela
ties meer dan nu gebeurt inhoud aan de principiële 
gelijkwaardigheid van deze relaties . De afspraken 
worden gegoten in de vorm van zogeheten 'ontwikke
lingscontracten ' . I n deze contracten gaan beide partij
en verplichtingen aan op terreinen als milieu, hulpver
lening, investeringen, technologieoverdracht, defen
sieuitgaven, mensenrechten, schuldsanering en on
derlinge handel. 

schuldenlast 
12. Nederland voert een actief schuldkwijtscheldings
beleid om in ontwikkelingslanden en de landen van 
Oost-Europa middelen vrij te maken voor armoedebe
strijding en milieubeleid. 

duurzame groei 
13. Nederland en de EU scheppen ruimte voor duur
zame groei in ontwikkelingslanden door het beslag 
dat de produktie en consumptie in het Noorden legt 
op de mondiale milieugebruiksruimte drastisch in te 
perken . 

afspraken multinationals 
14. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met mul
tinationale ondernemingen over arbeidsvoorwaarden, 
herinvestering van winsten, technologieoverdracht 
en internationale zeggenschap van ondernemingsra
den. 

• 15 
4. Migratie 

Nederland moet bereid zijn meer buitenlanders op te 
nemen. Dit is niet alleen wenselijk, maar ook - zon
der al te grote problemen - mogelijk. Nederland is al 
een immigratieland en daar is niets bijzonders aan . 
Volksverhuizingen zijn van alle t ijden . Altijd zijn men
sen schaarste en onderdrukking ontvlucht op zoek 
naar de plek waar het beter is. De komst van vreem
delingen op die nieuwe plek brengt altijd spanningen 
met zich mee. De oorspronkelijke bewoners reage
ren op de nieuwkomers veelal met het kunstmatig 
aandikken van de eigen identiteit. Dat kan leiden tot 
irrationele overdrijving en tot het buitensporig bena
drukken van 'het eigene'. De kiem voor racisme is 
daarmee gelegd . Als de integratie van de migrant in 
de nieuwe samenleving doelmatig wordt aangepakt, 
kan de nieuwkomer ook een dynamiserende invloed 
hebben op het gastland. Op alle belangrijke niveaus 
van de maatschappij. tot in de dagelijkse cultuur aan 
toe, worden nieuwe antwoorden gevraagd . In plaats 
van voortdurend de vermeende nadelen van migratie 
te benadrukken, moet het beleid van de overheid 
juist de voordelen van migratie uitbuiten en de proble
men die zij oproept zonder al teveel publiek vertoon 
in de praktijk bestrijden. Niets is effectiever dan een 
verbetering van de positie van alle in Nederland leven
de migranten. 
Wie meent dat de komst van migranten naar Neder-
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land wordt beïnvloed door de manier waarop we hier 
met hen omgaan, heeft het bij het verkeerde eind. 
Migratiestromen hebben 'harde oorzaken '. Zolang ex
treme welvaartsverschillen, ecologische verwoes
ting, oorlog en onderdrukking niet tot het verleden 
behoren, zullen er mensen naar Nederland komen. 
Mensen zijn zich bovendien steeds beter van de ver
schillen in leefomstandigheden bewust en de moge
lijkheden om grote afstanden te overbruggen nemen 
toe. Ook daarom zal het aantal migranten dat zich 
aan de grens meldt naar verwachting eerder toe- dan 
afnemen. 
Zolang de oorzaken van migratie niet zijn weggeno
men, moet Nederland zoveel mogelijk migranten toe
laten. Nederland is niet vol. Vergeleken met de mees
te andere rijke landen wonen hier relatief weinig bui
tenlanders. Juist in gebieden waar wèl veel buitenlan
ders en migranten wonen, is de tolerantie jegens 
hen bovendien vaak aanmerkelijk groter dan in de tal
rijke gebieden waar vrijwel uitsluitend autochtonen 
wonen. 
De voordelen die de binnenkomst van migranten 
heeft voor de Nederlandse samenleving, zijn nog nau
welijks systematisch in de discussie en het beleid be
trokken. Gunstige gevolgen zijn onder meer een 
evenwichtiger leeftijdsopbouw, het ontstaan van 
nieuwe vormen van bedrijvigheid, een betere bezet
ting van de arbeidsmarkt en een verrijking van de Ne
derlandse cultuur. Ook heeft integratiebeleid een gun
stig effect op het vlak van het onderwijs en de volks
huisvesting. 
Bij het toelatingsbeleid van migranten is internationa
le samenwerking een vereiste. Zo maakt Nederland 
momenteel reeds afspraken met EU-partners. Vol
strekt ten onrechte richt die voornamelijk geheime sa
menwerking zich tot nu toe op het restrictiever ma
ken van het beleid . Een eerlijke verdel ing van lasten 
tussen landen vereist de ontwikkeling van objectie
ve, internationaal overeengekomen criteria, waarbij 
eventueel met verschillen per regio en beroepsgroep 
rekening gehouden wordt. Bovendien vereist een der
gelijke lastenverdeling de erkenning van een interna
tionale autoriteit voor de bindende toedeling van quo
ta aan nationale staten. Ook de opvang in de regio 
wordt veel meer dan nu het geval is een zaak van in
ternationale samenwerking. Dit vergt een ru ime toe
passing van de in de bestaande verdragen neergeleg
de regels van het internationaal asielrecht. Het beleid 
moet er op gericht zijn de grens van de opnamecapa
citeit tot een maximum op te rekken . 

• 16 
Kernpunten 

oorzaken migratie 
1. Een actieve internationaal gerichte politiek neemt 
de oorzaken van migratie zoveel mogelijk weg. Deze 
politiek behelst: 
- een harder optreden tegen schendingen van men

senrechten; 
- de vergroting van de internationale bemoeienis 

Groenlinks: 15-16 



met vredesstichting en -handhaving in brandhaar
den; 

- de uitbreiding van de steun aan ontwikkelingslan
den ten bate van een gerichte investeringspolitiek, 
armoedebestrijding, het geven van onderwijs en 
voorlichting, het verlagen van de kindersterfte, het 
scheppen van werkgelegenheid en het voeren van 
milieubeleid. 

asielrecht 
2. Het in internationale verdragen vastgelegde indivi
dueel recht op asiel wordt ruimhartig toegepast. De 
momenteel hierbij aan vervoerders van asielzoekers 
toegedichte verantwoordelijkheid wordt ongedaan ge
maakt. 

3. Ten aanzien van slachtoffers van oorlog, onderdruk
king of seksueel geweld volgt Nederland een actief 
uitnodigingsbeleid. De genodigden hebben recht op 
volledig staatsburgerschap met behoud van hun oors
pronkelijke nationaliteit. 

4. Niet-genode vluchtelingen die een beroep doen op 
het internationaal asielrecht, krijgen na een zorgvuldi
ge procedure binnen zes maanden na de aanvraag uit
sluitsel over de toekenning of afwijzing van de aan
vraag. De beoordeling komt in handen van een breed 
samengestelde commissie. Tijdens de procedure krij
gen asielvragers de mogelijkheid tot deelname aan 
sociale, educatieve en culturele programma's. Na de 
toekenning van de aanvraag hebben de betrokkenen 
dezelfde rechten als de vluchtelingen die op uitnodi
ging zijn binnengekomen. 

5. Asielaanvragers die aan het einde van de proce
dure volgens het geldende asielrecht niet voor de 
vluchtelingenstatus in aanmerking komen, worden -
net als in het huidige stelsel - op grond van humanitai
re overwegingen in bepaalde gevallen toch toegela
ten. 

6. Het grenshospitium wordt onmiddellijk gesloten. 

7. De opvang van vluchtelingen in de eigen regio 
wordt financieel en anderszins actief door de interna
tionale gemeenschap ondersteund. 

migratie 
8. Immigranten kunnen op grond van economische 
overwegingen verzoeken om blijvende toelating. Ter 
beoordeling van de aanvraag speelt de, bij voorkeur 
in internationaal verband vastgestelde, opnamecapaci
teit een beslissende rol. 

9. Om de komst van migranten met economische 
motieven verantwoord te laten verlopen, voeren am
bassades samen met de overheden van de betrok
ken landen een voorlichtingsbeleid. In Nederland 
wordt extra aandacht besteed aan voorlichting en 
educatie gericht op (re)migratie naar landen die immi
granten goed kunnen gebruiken. 
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gezinshereniging 
10. Het recht op gezinshereniging en -vorming blijft 
onverminderd van kracht. Deze rechten gelden voor 
zowel huwelijkse als niet-huwelijkse relaties en de 
kinderen daaruit. De aangebrachte beperkingen wor
den ongedaan gemaakt. Mensen die in het kader van 
gezinshereniging of relatievorming naar Nederland 
zijn gekomen, krijgen na een jaar een zelfstandige 
verblijfsvergunning. Mensen die in Nederland zijn toe
gelaten vanwege gezinsvorming en -hereniging, krij
gen direct een zelfstandige verblijfsstatus. 

integratie 
11 . De overheid bevordert door het onderwijs-, ar
beidsmarkt- en huisvestingsbeleid de integratie van 
migranten in de Nederlandse samenleving. 

'illegalen' 
12. Ter bestrijding van een illegaal circuit waarin ille
galen tegen laag loon onder slechte omstandigheden 
werken, worden de sancties voor koppelbazen en 
werkgevers verscherpt. Wanneer werkgevers be
trapt worden, zijn ze verplicht de bij hen werkzame il
legalen zes maanden loon te betalen en aan de over
heid de uitzettingskosten van de illegale werknemer 
te vergoeden. Illegalen waarvoor sociale premies zijn 
afgedragen of die langer dan twee jaar in Nederland 
woonachtig zijn, krijgen recht op een verblijfs- en 
werkvergunning. 

terugkeer 
13. Afgewezen asielaanvragers krijgen juridische en 
consulaire ondersteuning bij hun verplichte terugkeer 
naar het land van herkomst. Regelingen die het 
(re)migreren afremmen of zelfs belemmeren, worden 
aangepast. 

personenverkeer 
14. Voor een bezoek aan Nederland worden geen on
nodige belemmeringen opgeworpen. De kosten van 
visa en andere benodigde reisdocumenten gaan om
laag en het aantal ambassades en consulaten van Ne
derland wordt uitgebreid. 

Groenlinks: 16 

val 

• 
Na 
vol 
tiel 
tiol 
SOt 

(El 
gOI 

ee 
sct 
st1' 
ef1 
de 
in 
de 
m< 
Gr 
ga 
kir 
de 
de 
te 
mI 
vo 
mi 
EL 
te 
vir 
DI 
or 
NI 
inj 
di. 
gE 
ve 
W I 

dr 
te 
er 
VE 
bE 
In 
zij 

1L 



11 

van technocratie naar democratie 

• 17 
Nauwere Europese samenwerking is een logisch ge
volg van de internationalisering van economie en poli
tiek. In een tijd waar problemen een steeds interna
tionaler karakter krijgen - denk aan milieu, migratie, 
sociaal beleid, wereldhandel - is de Europese Unie 
(EU) in aanleg een nuttig beleidsniveau. Het is een 
goede zaak dat er internationale organisaties met 
een geaccepteerde traditie zijn, hoe onvolmaakt mis
schien ook. Zij kunnen vaak beter dan de nationale 
staat nieuwe maatschappelijke uitdagingen snel en 
effectief beantwoorden. De EU kan een stabiliseren
de rol spelen, zowel op het Europese continent, als 
in de mondiale verhoudingen waar het gaat om han
del, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en 
monetaire politiek. 
Groenlinks is een kritisch voorstander van verder
gaande Europese integratie. Zij stelt de samenwer
king als zodanig niet ter discussie. Wèl het tempo en 
de richting waarin deze zich ontwikkelt. Een Verenig
de Staten van Europa zijn in de verste verte nog niet 
te bekennen. Maar een consequente keuze voor de
mocratie op Europees niveau houdt een keuze in 
voor een federale in plaats van een intergouverne
mentele ontwikkeling. Federalisme betekent dat het 
Europese Parlement rechtstreekse besluiten neemt, 
terwijl er tevens frequent een 'terugkoppeling' plaats
vindt naar de nationale parlementen. 
De Europese Gemeenschappen hebben een snelle 
ontwikkeling doorgemaakt. In 1987 ratificeerde het 
Nederlandse parlement de verdragswijziging die de 
interne markt met haar vrij verkeer van goederen, 
diensten, kapitaal en personen op 1 januari 1993 mo
gelijk maakte. Eind 1992 werd alweer de volgende 
verdragswijziging betreffende de Europese Unie, kort
weg 'Maastricht', goedgekeurd. In het nieuwe ver
drag krijgt de EU bevoegdheden op tal van nieuwe 
terreinen, zoals onderwijs, cultuur, veiligheidsbeleid 
en justitie. Zo is de EU uitgegroeid tot een beleidsni
veau dat zich, op afstand, met vrijwel alle nationaal 
beleid bemoeit. 
In Maastricht had ook de vraag aan de orde horen te 
zijn hoe de EU reageert op het einde van de Koude 
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Over Europa 

Oorlog. De nieuwe situatie na 1989 vraagt van de EU 
een heel nieuwe oriëntatie. In het verdrag van Maas
tricht is met de gewijzigde internationale omstandig
heden geen rekening gehouden. Zo wordt er met 
geen woord gerept over constructief beleid met be
trekking tot de nieuwe Oosteuropese democratieën. 
Het verdrag van Maastricht is een slechte stap in de 
Europese integratie. De negatieve aspecten domine
ren de positieve. Het belangrijkste bezwaar is het ge
brek aan democratie, het roemruchte 'democratisch 
gat'. Er bestaat een zwakke tot zeer zwakke parle
mentaire controle en besluitvorming. Bij de puur inter
gouvernementele sectoren - justitie, binnenlandse za
ken, buitenlandse politiek en veiligheidsbeleid - is 
zelfs elke bemoeienis van het Europees Parlement af
wezig. Dit is volkomen ontoelaatbaar. 
Een ander groot bezwaar ligt in het feit dat de doel
stelling van de EU nog altijd primair een economi
sche is. Milieu- en sociaal beleid zijn ten onrechte on
dergeschikt aan het bevorderen van de vrije concur
rentie. De sociale politiek is uitermate mager en door 
een Engels veto niet eens in het verdrag zèlf opgeno
men. Terwijl de afspraken om te komen tot een Eco
nomische en Monetaire Unie indirect een grote neer
waartse druk leggen op het systeem van nationale so
ciale zekerheid. 
Een ander aspect is dat de eenzijdige nadruk op de in
houdelijke verdieping van de huidige EU van twaalf 
lidstaten ten koste gaat van een voortvarende aanpak 
van de uitbreiding van de EU, met name met Oosteu
ropese lidstaten. Mede hierdoor kan de instabiliteit in 
het Oosten van Europa in de toekomst ongewenste 
vormen aannemen. 
Een volgend bezwaar ligt op het vlak van het buiten
lands en veiligheidsbeleid. In het verdrag van Maas
tricht is de mogelijkheid geopend voor een eigen 
Europese defensiemacht op termijn. Bovendien is 
geen rol weggelegd voor de CVSE, die uitgaat van 
een breed veiligheidsconcept. Dit is een ongewenste 
ontwikkeling. 
Tenslotte is er een 'democratisch gat' op justitieel 
vlak. De 'Schengen-afspraken' worden 'opgewaar
deerd' naar Europees niveau, maar zonder democrati
sche controle. Daar komt bij dat de EU zich hiermee 
op het terrein van de burgerrechten begeeft. Een ui
terst gevoelige materie. 

Groenlinks: 17 
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1. De Verdragswijziging van 1996 

In 1996 vindt een nieuwe wijziging van het EU-Ver
drag plaats. Dit is bij uitstek de gelegenheid om de 
missers van het verdrag van Maastricht recht te zet
ten! De volgende wijzigingen in het verdrag zijn ge
wenst: een volledige democratisering van de EU op 
alle beleidsterreinen en het versterken van de ecolo
gische en sociale dimensie in de afspraken. Indien 
deze wijzigingen niet gerealiseerd worden, dient Ne
derland gebruik te maken van zijn vetorecht. 

Kernpunten 

democratisering Europees Parlement 
1. Het Europees Parlement krijgt volwaardige wetge
vende en controlerende bevoegdheden, waaronder 
het volledig budgetrecht. 

grondwetgevende vergadering 
2. Er wordt een grondwetgevende vergadering inge
steld bestaande uit vertegenwoordigers van het Euro
pees Parlement en de nationale parlementen. Deze 
gaat de invoering van een Europese grondwet voor
bereiden. De punten 3 tJm 8 horen daarin thuis als
mede een algemeen non-discriminatiebeginsel. 

kiesrecht 
3. Het Europees Parlement wordt verkozen volgens 
een uniforme kiesprocedure in alle afzonderlijke lid
staten op basis van evenredigheid en zonder kies
drempel. Blokkades voor Europese partijvorming ver
dwijnen uit het kiessysteem. 

4. Legaal in de EU wonende migranten van buiten de 
EU krijgen zowel passief als actief Europees kies
recht. 

Europese Commissie en Raad van Ministers 
5. De uiteindelijke besluitvorming komt in handen 
van de Europese Commissie en het Europese Parle
ment in samenspel met de Raad van Ministers. De 
Raad van Ministers draagt niet meer de eindverant
woordelijkheid voor de politieke besluitvorming. 

6 . Het Europees Parlement krijgt de bevoegdheid om 
individuele Europese commissarissen te benoemen 
en naar huis te sturen. 

referendum 
7. Voor het hele EU-grondgebied wordt een Euro
pees referendum ingevoerd voor zaken als verdrags
wijzigingen. 

openbaarheid 
8. Er komt volledige openbaarheid van informatie en 
besluitvorming in de EU. 
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Europese bank 
9. De toekomstige Europese Centrale Bank wordt op 
afstand democratisch gecontroleerd. 

buitenlands en justitieel beleid 
10. De intergouvernementele samenwerking op het 
vlak van gemeenschappelijk buitenlands en justitieel 
beleid, inclusief het asiel- en visa beleid, wordt afge
schaft. Deze politiek wordt onderdeel van het op de
mocratische wijze gecontroleerde beleid van de Euro
pese Unie. 

ecologische dimensie 
11 . In het milieubeleid van de EU worden minimum
normen vastgelegd. Lidstaten mogen altijd strengere 
normen invoeren of aanvullend milieubeleid voeren. 

12. Zo snel mogelijk wordt het principe van de groen
tax in de EU ingevoerd . Begonnen wordt met een 
heffing op energie. 

sociale dimensie 
13. Er komen bindende voorschriften voor de oprich
ting van Europese ondernemingsraden . Deze voor
schriften omvatten basisregels voor het democra
tisch functioneren van ondernemingen. 

14. Voor sociale zekerheid worden minimumrichtlij
nen uitgevaardigd afhankelijk van het Bruto Nationaal 
Produkt per hoofd van de bevolking in de afzonderlij
ke landen. In elk geval komen er normen voor de mi
nimale hoogte van het minimumloon en de bijstand. 

vestigingsplaats 
15. Het Parlement wordt, evenals de Commissie en 
de Raad van Ministers, gehuisvest in Brussel. 

fraude 
16. De Europese Rekenkamer krijgt meer bevoegdhe
den om bestaande fraude met EU-gelden te bestrij
den. De medewerkers van de anti-fraude-unit van de 
Europese Commissie krijgen volledige opsporingsbe
voegdheden in de lidstaten. 

• 20 
2. Uitbreiding van de EU 

Het is denkbaar dat er een EU van meerdere tem
po 's van eenwording ontstaat. In feite is dat in Maas
tricht al ten aanzien van Engeland en later in nog hevi
ger mate Denemarken gebeurd. Een EU die steeds 
groter wordt, kan niet alles en iedereen in een keurs
lijf persen. De voortgang van het proces van Europe
se samenwerking hoort voorop te staan . 
De komende jaren na de invoering van het verdrag 
van Maastricht moet het zwaartepunt vooral komen 
te liggen bij uitbreiding van het EU-lidmaatschap. En 
dan niet alleen met de kandidaten, waarmee al onder
handeld wordt - Zweden, Noorwegen, Finland en 
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Oostenrijk - maar juist ook met Midden- en Oosteuro
pese landen. Terwille van de stabiliteit dáár is snel
heid geboden. Hier moet een topprioriteit van de EU 
liggen . 

Kernpunten 

Oost-Europa 
1. De samenwerking met Midden- en Oosteuropese 
landen krijgt voorrang. Op korte termijn komen demo
cratische landen uit dit deel van Europa dan ook in 
aanmerking voor een lidmaatschap van de EU, ook 
als daarvoor langdurige overgangsregelingen nodig 
zijn . 

beperkt lidmaatschap 
2. Er komt een duidelijk omschreven basispakket 
met regels en verplichtingen die voor iedere lidstaat 
gelden. Daarnaast zijn er extra samenwerkingsmoge
lijkheden, die voorlopig alleen door die lidstaten be
nut worden die eraan toe zijn. Bij dit laatste valt te 
denken aan deelname aan de Europese Monetaire 
Unie. 

federalisme 
3. In het algemeen vraagt de voorziene forse uitbrei
ding van de EU om een versnelde ontwikkeling van 
de EU-democratie in federale richting . Dit voorkomt 
dat de EU onbestuurbaar wordt en verwatert. 

Turkije 
4. Voorwaarde voor de toelating van Turkije tot de 
EU is een aanzienlijke versterking van de democratie, 
een verbetering van de mensenrechtensituatie en 
het vinden van een vreedzame oplossing voor de po
sitie van de Koerden in dat land. 

• 21 
3. Nationale opstelling en nationaal debat 

Door de voortschrijdende samenwerking in de EU 
zijn er weinig beleidsterreinen meer waarin de natio
nale politiek autonoom is . Deze afnemende zelfstan
digheid van de nationale staat - die in de praktijk ge
lijk opgaat met de binnenlandse decentralisatie van 
zijn bevoegdheden - is een onomkeerbaar proces 
met grote gevolgen voor burgers. 
Nederland dient als onderhandelingspartner in de EU 
dan ook behoedzaam om te gaan met het overdra
gen van bevoegdheden . In ons land bestaat een vrij 
brede steun voor verdergaande Europese samenwer
king, maar een kritisch en fundamenteel debat wordt 
niet gevoerd. De EU wordt - net als het weer - be
schouwd als een zaak die ons overkomt. Met louter 
economisch nuttige gevolgen. Bovendien wordt te 
pas en te onpas het argument 'het moet vanwege Eu
ropa' in de nationale politiek gebruikt. Vooruitlopen 
op te verwachten ontwikkelingen, daar is niks op te
gen, maar dan moet wèl eerst de politieke discussie 
over de wenselijkheid ervan plaatsgevonden hebben. 
Kwalijk gevolg van het ontbreken van een publiek de-
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bat over Europese samenwerking is dat de Neder
landse burger nauwelijks op de hoogte raakt van wat 
Europa voor zijn of haar toekomst betekent of kan be
tekenen . Schaduwzijden van de eenwording als voort
schrijdend milieubederf en uitholling van democrati
sche en sociale rechten krijgen te weinig aandacht. 
Ook kan er angst ontstaan voor sterkere integratie. In 
een openbaar debat kunnen voor- en nadelen helder 
worden . En wordt ook duidelijk in hoeverre een be
grip als 'nationale identiteit' bruikbaar is . En welk be
leid nationaal moet blijven. 
Het Europese integratieproces mag niet beperkt blij
ven tot het institutionele niveau : de 'civiele samenle
ving ' dient er actief bij betrokken te worden . De ver
sterking van de civiele samenleving en het bevorde
ren van contacten op het niveau van burgers, non
gouvernementele organisaties en steden zijn noodza
kelijk om oplossingen voor een aantal urgente proble
men tussen en binnen landen te vinden. 

Kernpunten 

correctief referendum 
1. Bij de volgende verdragswijziging in 1996 vindt, na
dat eerst de Tweede Kamer zich over de kwestie 
heeft uitgesproken, in Nederland een beslissend cor
rectief referendum plaats . Voorafgaand wordt een uit
gebreid publiek debat over de Europese eenwording 
gevoerd . 

samenwerking tussen landen 
2. Om de Nederlandse positie in de EU te verstevi
gen, wordt in toenemende mate de samenwerking 
met andere lidstaten met gemeenschappelijke belan
gen gezocht, bijvoorbeeld in Benelux-verband . 

nationale beleidscoördinatie 
3. De coördinatie van het Nederlandse EU-beleid 
gaat van Buitenlandse Zaken naar Algemene Zaken, 
en komt dus onder directe verantwoordelijkheid van 
de minister-president te vallen . De departementen 
krijgen in voldoende mate de beschikking over EU
deskundigen. 

Euregio's 
4. De samenwerking in grensoverschrijdende verban
den als de zogeheten 'Euregio's ' krijgt nieuwe impul
sen . De regiovorming op Europese schaal wordt in 
het EU-beleid sowieso gestimuleerd, mede om Brus
selse bureaucratie en een te sterk centralisme te 
voorkomen. 

subsidiariteit 
5. Voorkomen wordt dat 'subsidiariteit' (bepalen wat 
wel of niet op Europees niveau geregeld moet wor
den) leidt tot onterechte 'renationalisering ' van zaken 
die ècht op Europees niveau geregeld moeten wor
den, zoals een deel van het milieubeleid. 

democratie op korte termijn 
6. Zolang volledige democratisering nog geen werke-
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lijkheid is, worden alle mogelijkheden die het gemis 
aan democratie verminderen, benut. Dat betekent : 
- zoveel mogelijk openbaarheid in de Europese be-

sluitvorming . Op zijn minst wordt geregeld dat de 
besluitvorming van Ministerraden en de Eurotop 
achteraf openbaar gemaakt wordt. Ook wordt de 
informatie van EU-instellingen eenvoudig toeganke
lijk voor maatschappelijke organisaties als patiën
ten- en consumentenplatforms en sociale bewegin
gen; 
het regelmatig houden van interparlementaire ver
gaderingen, bestaande uit leden van de twaalf na
tionale parlementen en het Europees Parlement. 
Het liefst worden deze vergaderingen belegd aan 
de vooravond van de halfjaarlijkse Eurotop van de 
regeringsleiders en de Franse president, zodat die 
rekening moeten houden met de gezamenlijke par
lementaire opvatting . De ongewenste invoering 
van een 'dubbelmandaat' voor het nationaal en Eu
ropees Parlement is daarmee van de baan. 

• 22 
4. De EU en andere Europese organisaties 

De EU speelt een leidende rol in het proces van Euro
pese samenwerking. De EU stimuleert andere vor
men van samenwerking binnen Europa die niet tot 
haar eigen bevoegdheden behoren. Deze samenwer
king dient een drieledig doel : versterking van de de
mocratie, naleving van mensenrechten, intensivering 
van de culturele uitwisseling. 

Kernpunten 

veiligheidsbeleid 
1. Op het vlak van het veiligheidsbeleid bevordert de 
EU de totstandkoming van een collectief veiligheids
systeem waaraan alle Europese landen deelnemen. 
Dat kan het beste gebeuren door een versterking van 
de CVSE als regionale veiligheidsorganisatie zoals be
doeld in het VN-handvest. 

2. De EU voert geen eigen defensiebeleid. Om die re
den verbreekt de EU de band met de WEU, waar
door deze organisatie overbodig wordt. 

Raad van Europa 
3. De Raad van Europa speelt een belangrijke rol bij 
het verder ontwikkelen van een democratische struc
tuur en cultuur in Midden- en Oosteuropese landen. 
De Europese Conventie van de Rechten van de 
Mens krijgt een zwaarder gewicht bij de totale rechts
ontwikkeling in de EU . De EU treedt dan ook als di
recte ondertekenaarster toe tot deze conventie. 

internationale organen 
4. In die zaken waar de EU-lidstaten een gemeen
schappelijk standpunt hebben in het buitenlands be
leid, komt die ene stem ook tot gelding in internatio
nale organen . 
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III 

van verspilling naar duurzaamheid 

• 23 
Nederland staat op een kruispunt. De komende jaren 
zal gekozen moeten worden welke weg we opgaan. 
Lukt het om de eenentwintigste eeuw in te gaan 
met een schoon milieu, een mens- en milieuvriende
lijke economie en landbouw, een prettige leefomge
ving en een florerende natuur? Plannen zijn er ge
noeg en het maatschappelijk draagvlak voor milieube
leid is groot . De kansen liggen voor het grijpen. 
'Duurzame ontwikkeling' is het doel, zodat bij alle ac
tiviteiten rekening wordt gehouden met de behoef
ten van mensen elders in de wereld en van toekom
stige generaties. Ondanks de consensus over het 
doel en alle fraaie plannen, zijn natuur en milieu er 
nog nauwelijks iets mee opgeschoten. Sterker nog, 
over de hele linie gezien zijn ze erop achteruitge
gaan. Het autoverkeer, de mestoverschotten, de ver
droging en het energieverbruik, ze nemen maar toe. 
Het doel om binnen één generatie een duurzame ont
wikkeling te realiseren, lijkt een loze belofte te gaan 
worden. 
Als er cruciale keuzes voor natuur en milieu nodig 
zijn, ontbreekt de politieke durf en laat de regering 
zich vooral leiden door economische korte-termijn-be
langen. Van een samenhangend beleid, als het gaat 
om werkgelegenheid, milieu, investeringen en inko
mens, is geen sprake. De terugval van de economie 
en de groei van de werkloosheid scheppen een kli
maat voor eenzijdig economisch herstel. De 'hardere' 
ministeries (Economische Zaken, Verkeer en Water
staat) duwen de 'zachtere' (VROM) van het politieke 
toneel. Bovendien is het beleid versnipperd over el
kaar beconcurrerende ministeries. Ook in de Europe
se Commissie doet dit probleem zich voor. Verschil
len in belangen en macht spelen een belangrijke rol. 
Sterkeren kunnen de milieulast afschuiven op groe
pen met een zwakkere positie, zoals bewoners van 
de Derde Wereld of toekomstige generaties. Of op 
de natuur. Beleid van de overheid zou juist afwente
ling moeten voorkomen. 
Het streven naar duurzame ontwikkeling geldt we
reldwijd. Nu leggen we in het Noorden met een 
kwart van de wereldbevolking beslag op driekwart 
van de energie en grondstoffen (de zogenaamde 'mi
lieugebruiksruimte'). Ook hebben we een onevenre-
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Over milieu 

dig groot aandeel in mondiale milieuproblemen. Ons 
deel van de wereld is hoofdverantwoordelijk voor het 
broeikaseffect en de aantasting van de ozonlaag. De 
produktie en consumptie in het Noorden zullen dan 
ook omlaag moeten. Ook om de armsten in het Zui
den voor hun noodzakelijke ontwikkeling een ruimere 
toegang tot de milieugebruiksruimte te geven. Wil de 
grote wereldconferentie uit 1992 over milieu en ont
wikkeling in Rio de Janeiro (UNCED) geen lege huls 
blijven, dan zullen de EU-lidstaten hun beloften aan 
het Zuiden snel moeten nakomen. 
Voor het bereiken van een duurzame samenleving 
aan het begin van de volgende eeuw zijn drie zaken 
nodig: 
- eindigheid (of schaarste) van milieugebruik moet 

als centraal begrip in de economie worden geïntro
duceerd en in onze normen en waarden worden 
verankerd; 

- de aanwezige milieugebruiksruimte dient tussen 
het Noorden en het Zuiden te worden heNerdeeld; 

- de economie moet een kringloopeconomie wor
den en meer georiënteerd zijn op nationale en re
gionale ontwikkeling dan op de wereldmarkt. 

Dit betekent dat ons huidige economisch systeem in
grijpend zal moeten veranderen. Vervuilen kost nu bij
na niets. Het gebruik van grondstoffen en milieu is 
veel te goedkoop. Arbeid is daarentegen te zwaar be
last. De keuze voor duurzame ontwikkeling in de eco
nomie zal zorgen voor de groei van milieuvriendelijke 
produktie, terwijl de dienstensector en het culturele 
leven een nieuwe impuls krijgen . Ook zal 'groene mo
dernisering' nieuwe werkgelegenheid scheppen, in 
veel gevallen meer dan bij het huidige beleid . 
VeNuiiende bedrijven zullen hun produktie moeten in
krimpen of omvormen. Zij leveren nu een grote bijdra
ge aan het nationale inkomen. Het Nederlandse ex
portpakket bestaat voor het grootste deel uit 'vuile' 
produkten uit deze sector, de chemie, de metaal, het 
transportwezen en de land- en tuinbouw. Een effec
tief milieubeleid zal uitmonden in een ingrijpende her
vorming van de economische structuur. Dit kan op 
korte termijn daling van de economische groei tot ge
volg hebben. Een snelle 'groene omschakeling' le
vert op wat langere termijn echter juist economische 
voordelen op. Want ook andere landen zullen dezelf
de weg moeten afleggen. Een schoon milieu is im
mers een noodzakelijke basis voor een gezonde eco
nomie. De landen die achteroplopen, zullen de scho-
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nere technologie moeten kopen van de landen die 
vooroplopen. Op die voorsprong kan een belangrijk 
deel van de Nederlandse concurrentiekracht steu
nen. Ook voorkomt een stevig milieubeleid nû dat 
straks de milieulasten torenhoog stijgen. De conclu
sie kan niet anders zijn dan dat op langere termijn de 
ecologische vernieuwing een noodzakelijke voorwaar
de is voor de vitaliteit van de economie. 

• 24 
1. Naar een groen belastingstelsel door lastenver
schuiving 

Een toenemend aantal mensen laat uit bezorgdheid 
het milieu een rol spelen in het koopgedrag. De con
sument wordt hiervoor echter nauwelijks beloond. 
Vaak kost een milieuvriendelijk huishouden zelfs 
meer geld en meer tijd. Dat werkt ontmoedigend. 
Dat geldt ook voor bedrijven. Soms investeren zij 
flink in milieuvriendelijke produktieprocessen en tech
nologie. Ook dat kost veel geld, dat niet snel terug 
kan worden terugverdiend. Dat is de reden waarom 
bedrijven meestal ecologische investeringen achter
wege laten. Immers, de concurrenten doen het ook 
niet. 
Milieuvriendelijk gedrag moet meer beloond gaan 
worden, terwijl milieuvijandige consumptie en pro
duktie juist meer belast dienen te worden. Het huidi
ge belastingstelsel moet daarom in het teken van 
ecologische doelstellingen komen te staan. 
Kern van de 'ecologisering' van het belastingstelsel 
is de verschuiving van lasten van arbeid naar kapitaal 
en grondstoffen. Dit zal resulteren in een forse verho
ging van de prijzen van grondstoffen en energie én 
van de prijs van milieuschadelijke produkten. Doel is 
vermindering van de milieuschade en ontwikkeling 
van schone(re) alternatieven. Van verlaging van de 
lasten op arbeid zal een positief effect uitgaan op de 
werkgelegenheid en op de kwaliteit van arbeid en mi
lieu. 
Milieubeleid mag de tweedeling in de samenleving 
niet verder vergroten. Zo nodig moeten alternatieve 
voorstellen ontwikkeld worden die de sociale tegen
stellingen niet vergroten, maar wél ten minste het
zelfde milieu-effect opleveren. 

Kernpunten 

• 25 
milieu boven geld 
, . Bij botsende belangen zijn overwegingen van eco
nomische ontwikkeling en overheidsfinanciën onder
geschikt aan de keuze voor het instandhouden van 
natuur en milieu. 

lastenverschuivingsnorm 
2. Rekening houdende met economische beperkin
gen vindt de ecologisering van de belastingheffing ge
leidelijk plaats. In de komende kabinetsperiode wordt 
een collectieve lastenverschuivingsnorm van twee à 
vier procent van het Nationaal Inkomen gehanteerd. 
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Stapsgewijs gaan de belastingen op arbeid omlaag 
en de belastingen op milieugrondslag omhoog. 

groentax 
3. Er komt een 'groentax', liefst meteen in EU-ver
band. De groentax is een stelsel van heffingen op mi
lieuonvriendelijke produkten en schaarse grondstof
fen. Die worden duurder en daarmee onaantrekkelij
ker. Er wordt begonnen met een groentax op ener
gie, grondwater, afval, nutriënten, bestijdingsmid- de
len en nader aan te wijzen grondstoffen. De instel
ling van een groentax voor milieuonvriendelijke pro
dukten en niet-hernieuwbare grondstoffen is echter 
niet het einddoel. Uiteindelijk gaat het om het dras
tisch terugdringen van het gebruik van milieuonvrien
delijke produkten en niet-hernieuwbare grondstoffen 
door - indien mogelijk - milieuvriendelijke produkten 
en hernieuwbare grondstoffen . 

grondwaardeheffing 
4. Om de schaarse ruimte efficiënter te benutten en 
het ontstaan van meer 'groene ruimte ' te stimuleren, 
wordt er een grondwaardeheffing op bebouwde 
grond, infrastructuur en onroerende goederen inge
voerd . 

gemeentelijke heffingen 
5. Door gebruikers opgebrachte milieuheffingen wor
den geheven volgens het principe 'de vervuiler be
taalt' . Zo worden de rioolheffing en de waterzuive
ringsheffing onderdeel van het watertarief. Vastrech
ten bij energie- en waterleveringen worden afge
schaft. De afvalstoffenheffing wordt onderdeel van 
een heffing per vuilniszak of er wordt een gelijksoorti
ge oplossing gekozen. Experimenten op dit terrein 
worden uitgebreid. De onroerend-zaakbelasting 
wordt drastisch herzien. De gemeenten zijn vrij in het 
bepalen van de tariefstelling. De onroerend-zaakbelas
ting krijgt een bredere grondslag, waardoor meer vor
men van ruimtegebruik, waaronder de glastuinbouw 
en alle onroerende zaken, eronder komen te vallen. 

de BTW 'groenen' 
6. In EU-verband wordt de Belasting Toegevoegde 
Waarde (BTW) gewijzigd. De tariefsindeling van goe
deren en diensten wordt afhankelijk van de milieu-ef
fecten. Zo komen reparaties onder het lage tarief te 
vallen. Dat laatste is ook goed voor de werkgelegen
heid . 

subsidiestop 
7. Er komt in Nederland en in de EU een stop op sub
sidies voor milieuonvriendelijke activiteiten, ook als 
die buiten het grondgebied van de EU plaatsvinden. 
Bedrijven die betrapt worden op bewuste overtre
ding van milieuregels verliezen het recht op over
heidssubsidies en worden bestraft. 

• 26 
besteding opbrengsten 
8. De opbrengsten van de groentax worden in het ka-
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der van de lastenverschuiving voor het grootste deel 
gebruikt om de belastingen op arbeid te verlagen. 
Een ander deel van de opbrengst garandeert bij een 
milieuvriendelijk consumptiegedrag de lage inko
mensgroepen behoud van koopkracht. Tenslotte is 
een deel van de opbrengsten bestemd voor milieu
fondsen ten behoeve van de Derde Wereld en Oost
Europa en voor het vullen van een 'fonds voor duurza
me ontwikkeling' dat in ecologische modernisering in
vesteert. 

o verheidsstu ring 
9. Een snelle 'groene omschakeling' van de econo
mie kan via een beïnvloeding van de markt, de con
sumptie van bedrijven en huishoudens èn door een 
verlegging van de lasten en de subsidies, maar ook 
door een rechtstreekse sturing van de produktie door 
overheidsinvesteringen in het milieu. Investeringen 
in de gewenste groeisectoren worden aangemoe
digd, in de krimpsectoren worden deze verminderd. 

fonds voor duurzame ontwikkeling 
10. Voor een snelle 'groene omschakeling' van de 
economie zijn naast de lastenverschuiving veel inves
teringen nodig in onder meer het openbaar vervoer, 
milieuvriendelijke woningbouw, bodemsanering, riole
ring, energiebesparing, hergebruik, ecologische land
bouwen milieutechnieken. 
Uit een 'fonds voor duurzame ontwikkeling' worden 
deze investeringen mede gefinancierd. Het wordt on
dergebracht bij een 'duurzame ontwikkelingsbank'. 
Dit is een samenwerking tussen overheid en finan
ciële wereld. Het fonds staat garant voor leningen of 
verstrekt leningen om milieuvriendelijke ontwikkelin
gen te stimuleren. Het fonds wordt gevuld via particu
liere beleggingen (deelnemingen en eco-obligaties) 
èn door bijdragen van de overheid en derden. Het In
frastructuurfonds en Industriefonds worden bij het 
fonds voor duurzame ontwikkeling ondergebracht. 
Uit het fonds worden investeringen gesteund die 
duurzame ontwikkeling bevorderen. Aangezien alle 
genoemde opbrengsten onzeker zijn, staat de over
heid garant voor de omvang van het fonds. Deze 
moet voldoende zijn om de genoemde investeringen 
te kunnen financieren, voorzover zij niet door het be
drijfsleven op eigen initiatief gedaan worden. De 
exacte omvang van het fonds en zijn verwachte groei 
worden bij de instelling ervan berekend door deskun
dige milieu-instituten van de overheid. Controle van 
het fonds vindt onder andere plaats door de belang
rijkste milieuorganisaties en andere maatschappelijke 
organisaties. 
Het ontwikkelingsperspectief dat aan dit fonds en 
deze bank meegegeven wordt, is niet alleen het (hel
pen) realiseren van de genoemde directe milieu-in
vesteringen, maar ook het verlenen van hulp bij de 
verschuiving van investeringen tussen de sectoren 
van de economie. Nederland zet zich ervoor in om 
zo'n fonds ook op EU-niveau in te voeren. 
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• 27 
2. Een groen urgentieprogram 

Om een 'ecologische ommekeer' te bewerkstelligen, 
is een groen belastingstelsel onvoldoende. In een 
aantal sectoren is de nood zo hoog gestegen dat een 
forse koersverlegging noodzakelijk is. In de komende 
regeerperiode heeft de aanpak van de volgende zes 
sectoren prioriteit: industrie, energie, verkeer, afval, 
landbouw en visserij, natuur. 
In deze sectoren staan ons de grootste uitdagingen 
te wachten. Legio zijn de oplossingen, maar ook le
gio de problemen. In de energiesector worden op 
grote schaal niet-hernieuwbare energiebronnen ge
bruikt met als gevolg de toename van het broeikasef
fect. Het autoverkeer veroorzaakt luchtvervuiling, 
maar ook enorm ruimtebeslag, aantasting van de na
tuur, onaanvaardbare geluidsoverlast èn een groot 
aantal doden en gewonden. Het vliegverkeer slurpt 
energie en resulteert in luchtvervuiling en geluidshin
der. De afvalbergen die het gevolg zijn van onze wij
ze van produceren en consumeren, zorgen voor ern
stige vervuiling van bodem, lucht en (drink)water. De 
landbouw, vooral de superintensieve Nederlandse, 
kent als grootste problemen teveel mest en teveel 
bestrijdingsmiddelen. Het natuurbeheer wordt al
maar duurder. Bovendien worden natuur en land
bouw steeds meer gescheiden. 
GroenLinks stelt een 'urgentieprogramma' voor zes 
maatschappelijke sectoren voor. Daarin wordt ge
schetst langs welke lijnen op deze gebieden een 
'groene doorbraak' tot stand kan komen. 

• 28 
ALGEMEEN 

COz-uitstoot 
1. In de volgende kabinetsperiode vindt een reductie 
plaats van de C02-uitstoot met 2 tot 3 procent per 
jaar ten opzichte van 1990. Het uiteindelijk doel is 
een totale reductie met 60 procent in 2010. 

bevolkingsgroei 
2. Om overbevolking tegen te gaan, wordt de bevol
kingsgroei afgeremd. In alle landen wordt het geboor
tecijfer verlaagd. Dit kan door: 
- in het Noorden financiële regelingen die de bevol

kingsgroei opvoeren te beperken; 
- in het Zuiden programma's te steunen of te ont

wikkelen voor het geven van onderwijs en voorlich
ting, het scheppen van werkgelegenheid (vooral 
voor vrouwen) en het bestrijden van armoede. 

natuur en landschap 
3. Het ruimtelijk ordeningsbeleid wordt een belangrij
ker middel om natuur en milieu te verbeteren. Econo
mie, verkeer en landbouw worden afgestemd op de 
eisen van duurzame ontwikkeling. 

GroenLinks: 27-28 



versterking ministerie van VROM 
4. Alle ministeries krijgen als hoofddoel duurzame 
ontwikkeling. Het ministerie van VROM krijgt een 
veel zwaardere positie in het kabinet, gelijk aan die 
van het ministerie van Financiën. Het zal het beleid 
van alle ministeries toetsen aan de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling. Beleid dat niet aan de toets 
van duurzaamheid voldoet. wordt 'teruggefloten' . 

• 29 
A. INDUSTRIE 

terugdringing vervuiling 
5. Het beleid is erop gericht om over 25 jaar de indus
trie milieuvriendelijk te laten produceren. Op weg 
daarheen wordt de uitstoot van schadelijke stoffen in 
de jaren tot 2000 zeer sterk verminderd . Duurzame 
produkten en produktie worden in Nederland en de 
EU gestimuleerd door invoering van 'integraal keten
beheer' . 

instrumenten 
6. Door een groentax, normstelling en het afkondi
gen van ge- en verboden wordt het produktieproces 
schoner gemaakt en het verbruik van niet-hernieuw
bare grondstoffen teruggedrongen. Dit gebeurt door 
de kwaliteit van produktie en produkten te verbete
ren . Er komt produktie die minder materialen vereist . 
Produkten worden duurzamer. Ze gaan daardoor lan
ger mee en zijn beter te repareren . Andere instru
menten zijn de recycling van materiaal, het 'groenen' 
van de BTW en het instellen van verboden en heffin
gen op bijvoorbeeld chloorprodukten . 

produktbeoordeling 
7. Aan de hand van een systeem van milieukeuren 
wordt voor steeds meer produkten en produktgroe
pen de mate van milieuvriendelijkheid vastgesteld . 
De schoonste produkten worden fiscaal bevoordeeld 
via de BTW. 

milieuzorgsystemen 
8. Voor bedrijven wordt een milieuzorgsysteem inge
voerd . Begonnen wordt met de vanuit milieuoogpunt 
meest risicovolle bedrijven. Bijzondere aandacht gaat 
uit naar de beperking van afvalstromen en het ener
gieverbruik én naar het gebruik van duurzame techno
logie. 

B. ENERGIE 

• 30 

energieheffing 
9. Het energieverbruik daalt drastisch . Daartoe wor
den de volgende maatregelen getroffen: 
- invoering van een hoge, regulerende energiehef

fing (oftewel een groentax) op schaarse of schade
lijke energiebronnen. Daar dit tot nu toe niet in EU
verband is gelukt, begint Nederland zèlf met de in
voering hiervan, zo mogelijk samen met die EU-Ian-
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den die mee willen doen. De regulerende energie
heffing is afhankelijk van het verbruik, zowel bij 
groot- als kleinverbruik. Zij treft kleine verbruikers 
niet zwaarder dan grote verbruikers; 

- geleidelijke afbouw van overheidssteun aan ener
gie-intensieve bedrijfstakken (zoals de glastuin
bouwen aluminiumproduktie). 

investeringen 
10. Er vinden forse investeringen plaats in energiebe
sparing en stimulering van hernieuwbare energiebron
nen. Deze worden betaald uit de energieheffing en 
het nieuw op te richten fonds voor duurzame ontwik
keling . De investeringen zijn nodig voor: 
- voorlichting door de overheid en de woningbouw-

coöperaties over energiezuinig consumeren; 
- voorfinanciering bij energiebesparingsprojecten; 
- efficiëntere elektriciteitsproduktie; 
- subsidies voor energiezuinig bouwen en isolatie 

van bestaande woningen; 
- een omvangrijk stimulerings- en onderzoekspro

gramma voor (efficiëntere) benutting van zonne-, 
wind-, water-, aardwarmte- en bio-energie; 

- isolatie van alle huizen in Nederland. Ook komen in 
alle huizen spaarlampen en waterbesparende sys
temen. Hiervoor wordt per gemeente een con
creet uitvoeringsplan opgesteld. 

• 31 
kernenergie 
11 . Er worden geen nieuwe kerncentrales in Neder
land gebouwd, de bestaande gaan dicht. Het EU-be
leid voorkomt dat lidstaten nieuwe kerncentrales bou
wen en zorgt voor de sluiting van bestaande centra
les en opwerkingsfabrieken . Verder onderzoek wordt 
gestopt . Het Euratom-verdrag komt te vervallen . Het 
EU-beleid geeft actieve steun aan Oost-Europa om 
zo snel mogelijk ook daar de kernenergie-industrie af 
te bouwen en over te schakelen op duurzame ener
giebronnen . Voorrang in dit steunbeleid wordt gege
ven aan het stilleggen van de meest gevaarlijke kern
centrales. De steun wordt verleend zonder winstoog
merk. 

C. VERKEER 

• 32 
mobiliteit 
12. De mobiliteitscultuur wordt omgebogen . De toe
name van transport van grondstoffen en produkten 
wordt tegengegaan. Maatregelen die transport en 
autogebruik bevorderen, worden herwaardeerd. Dit 
geldt ook voor het transport van personen en het ge
bruik van het openbaar vervoer. Planologische beslis
singen worden zo genomen dat de noodzaak tot mo
biliteit vermindert . Individuele burgers worden aange
spoord hun reisgedrag te veranderen . Mensen gaan 
wonen waar ze werken of gaan werken waar ze wo
nen. Reiskosten worden niet langer vergoed door de 
werkgever, maar een verhuisplicht wordt niet opge
legd. 
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Omdat mobiliteit een economisch belang dient en 
een sociale verworvenheid is, wordt ervoor gewaakt 
dat bepaalde groepen niet uitgesloten of onevenre
dig sterk beperkt worden in hun sociale verkeer. 
Openbaar vervoer blijft ook voor de laagste inkomens
groepen betaalbaar en bereikbaar. Daar waar dat 
(nog) niet het geval is, wordt het gelijkwaardig recht 
op mobiliteit gegarandeerd. 

fiets verkeer 
13. De fiets krijgt als dagelijks vervoermiddel - ook 
voor het woon/werk-verkeer - meer voorrang. Dit be
tekent onder meer: 
- forse uitbreiding van bewaakte stallingen, met 

name bij 'publieksaantrekkende voorzieningen' in 
het centrum van steden en dorpen en rond sta
tions; 

- vergroting van de mogelijkheden voor het meene
men van fietsen in het openbaar vervoer; 

- de aanleg van snelle, comfortabele fietsroutes (bin
nen en tussen steden); 

- de totstandkoming van autovrije binnensteden; 
- de verbetering van de bereikbaarheid van natuurge-

bieden voor fietsers en wandelaars en de vergro
ting van de ontoegankelijkheid van deze gebieden 
voor auto's. 

De landelijke overheid speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van het beleid door initiatieven te ne
men, maar ook door een forse uitbreiding van het 
budget voor fietsvoorzieningen. Dit budget wordt ge
vonden door de autoparkeertarieven te verhogen en 
de bouw van nieuwe snelwegen en tunnels achter
wege te laten. 

veiligheid 
14. De veiligheid van de fietser en de voetganger 
wordt vebeterd door de verkeersstromen tussen lang
zaam en snel verkeer beter te scheiden. Voor gehan
dicapten worden extra voorzieningen getroffen. Bij 
de inrichting en herinrichting van de gebouwde omge
ving wordt sterk rekening gehouden met de belan
gen van fietsers en voetgangers. 

• 33 
openbaar vervoer 
15. Het openbaar vervoer wordt uitgebreid en de 
kwaliteit verbeterd door het trendbreukscenario 
'Schoon op weg' van de milieuorganisaties uit te voe
ren. Het wegenfonds dient als financiering. Het be
leid om de ten laste van het rijk komende exploitatie
tekorten te beperken door tariefsverhogingen of ver
mindering van de dienstverlening wordt beëindigd. 
De prijzen van het openbaar vervoer worden ver
laagd. Zij stijgen niet meer dan de inflatie. De mobili
teit van mensen met lage inkomens daalt niet meer 
dan die van andere groepen. De bezuinigingen op het 
stads- en streekvervoer worden stopgezet. In plaats 
daarvan komt er een investeringsprogramma. 
Voor het openbaar vervoer in landelijke gebieden 
wordt een 'minimumbereikbaarheidsnorm' ingesteld. 
Het NS-plan 'Rail 21' wordt versneld uitgevoerd om 
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knelpunten zo spoedig mogelijk op te heffen. Er wor
den geen stations gesloten. Onderzocht wordt of 
oude lijnen opnieuw in gebruik genomen kunnen wor
den, hetzij als trein-, hetzij als lightrail- of sneltramlijn. 
Hogesnelheidsspoorlijnen komen bij voorkeur langs 
bestaande (spoor)wegtracés te liggen maar worden 
in elk geval op een landschappelijk aanvaardbare ma
nier aangelegd . Er komt geen Hogesnelheidslijn 
dwars door het groene hart van de Randstad . 

• 34 
autoverkeer 
16. Het autoverkeer neemt drastisch af door maatre
gelen te treffen die het autobezit en autogebruik ver
minderen: 
- de maatschappelijke kosten door onder andere on

veiligheid, ruimtebeslag en luchtverontreiniging 
worden doorberekend in de kosten van de mobili
teit (bijvoorbeeld in de benzineprijs); 

- de motorrijtuigenbelasting wordt verhoogd; 
- eens per maand komt er een autoloze zondag; 
- nader te bepalen vormen van 'prijsrijden' worden 

ingevoerd; 
- het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd en 

het parkeren wordt duurder gemaakt; 
- ondernemingen worden verplicht een 'werkne

mersvervoersplan' op te stellen, waarin mogelijkhe
den van collectief personeelsvervoer worden on
derzocht; 

- (lease)auto's van de zaak worden zwaarder belast; 
- er komt een verbod op nieuwe auto's met een 

brandstofverbruik dat lager is dan 1: 1 0; 
- er komen meer autovrije en autoluwe gebieden, zo

wel in binnensteden als in woonwijken; 
- er worden geen nieuwe autowegen aangelegd; 
- de maximumsnelheid gaat omlaag, variërend van 

30 km (grote delen van de bebouwde kom) tot 100 
km per uur op autowegen. 

• 35 
goederenvervoer 
17. Het transport van grondstoffen en produkten 
wordt drastisch teruggedrongen. Goederenvervoer 
over de weg en door de lucht wordt beperkt. Bij de 
ontwikkeling van transeuropese netwerken voor infra
structuur wordt absolute voorrang gegeven aan ver
voer per rail en water. Op Europees niveau worden 
alle sociale en milieukosten in de vervoersprijs door
berekend. Aanleg van een Betuwe-spoorlijn is een be
langrijk middel om het sterk groeiende vrachtautover
keer naar het Duitse achterland tegen te gaan, de 
groeiende uitstoot van C02 te voorkomen en de ver
breding van Rijksweg 15 overbodig te maken. Indien 
aanleg plaatsvindt, gebeurt dit op basis van een mi
lieuvriendelijke variant die overlast voor de omgeving 
voorkomt. De spoorlijn wordt zoveel mogelijk onder
gronds aangelegd. Gelijktijdig worden maatregelen 
getroffen voor een flinke vermindering van het vracht
autoverkeer over de weg. 
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binnenscheepvaart 
18. Om het voortbestaan van de kleine binnenscheep
vaart te waarborgen en oneerlijke concurrentie tegen 
te gaan, wordt het bestaande stelsel van evenredige 
vrachtverdeling (toerbeurtsysteem) in de wet vastge
legd. 

distributieknooppunten 
19. Er worden distributieknooppunten aangelegd en 
er komen experimenten met nieuwe vormen van goe
derenvervoer door buizen. 

• 36 
vliegverkeer 
20. Vliegen wordt duurder door het invoeren van ac
cijns, milieuheffingen en BTW op kerosine en vlieg
tickets. Nederland neemt het initiatief tot herziening 
van het Verdrag van Chicago, dat bovenstaande finan
ciële maatregelen in de weg staat. Het vliegen bin
nen Europa wordt tegengegaan. In Europees ver
band komt er een extra milieuheffing op vluchten bin
nen Europa. 
Schiphol ontwikkelt zich tot een rail-luchthaven. Een 
Europees net van hoge snelheidstreinen wordt ver
sneld aangelegd als alternatief voor vliegen binnen 
Europa. De uitbreiding van Schiphol met een voorzie
ne verdubbeling van de vluchtbewegingen gaat niet 
door. Het aantal vliegbewegingen wordt verminderd. 
Daartoe wordt in ieder geval het vliegen binnen Euro
pa binnen een afstand van 300 km verboden en wor
den in ieder geval ook vliegshows, reclamevluchten, 
recreatieve rondvluchten en vluchten met spuitvlieg
tuigen (bestrijdingsmiddelen) verboden. Regionale 
vliegvelden worden gesloten. 

• 37 
D. AFVAL 

preventie 
21 . Het beleid wordt zoveel mogelijk gericht op het 
voorkomen van afval. Dit beleid bevat de volgende 
elementen: 
- een verbod op pvc-, blister- en blikverpakkingen; 
- een combinatie van uitbreiding van statiegeldsyste-

men en invoering van een terugnameplicht voor 
producenten; 

- invoering van milieuheffingen op verpakkingen 
waarvoor bovenstaande instrumenten niet hanteer
baar zijn (zoals kartonnen drankpakken). 

gescheiden inzameling 
22. Om maximaal hergebruik mogelijk te maken, 
vindt gescheiden inzameling aan de bron van alle af
valstromen plaats (ook die van chemisch afval). De 
huidige stort- en verbrandingscapaciteit breidt zich 
niet verder uit. Afvalverwerking door voorscheiding 
en vergisting wordt gestimuleerd. 

verbod 
23. In EU-verband wordt de inname van chemisch af
val bevorderd en komt er een verbod op export van 
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alle chemisch en radioactief afval, waarvan niet duide
lijk is of het op verantwoorde wijze wordt verwerkt. 

bodemsanering 
24. Het beleid van bodemsanering wordt versneld uit
gevoerd. Verontreinigde bodems worden op termijn 
volledig gereinigd. 

slib 
25. Het in mondingen van rivieren en in havens gele
gen slib wordt verwijderd en zodanig opgeslagen dat 
wanneer verwerkingsmethoden operationeel zijn, 
hiertoe overgegaan kan worden. 

E. LANDBOUW EN VISSERIJ 

• 38 
omschakeling 
26. Duurzame, biologische landbouw waarin geen 
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen wor
den gebruikt, is een wenselijk model voor de EU-land
bouw als geheel. De omschakeling wordt in een ter
mijn van vijftien jaar gerealiseerd, en leidt tot extensi
vering en lagere fysieke opbrengsten per dier per 
hectare. Het proces van afkalving van werkgelegen
heid in de landbouw wordt hiermee tot staan ge
bracht . 

EU-landbouwbeleid 
27. Het EU-beleid dat streeft naar schaalvergroting 
en specialisatie wordt stopgezet. In plaats daarvan 
wordt gestreefd naar een regionalisering van de voed
selvoorziening en het landbouwbeleid. Akkerbouw 
en veeteelt worden herintegreerd en er komt een rui
mer teeltplan. 

inkomens 
28. Er komt geen uniforme prijs van landbouwproduk
ten voor de hele EU en de prijzen worden ook niet 
verlaagd tot het niveau van de wereldmarkt. Er wordt 
ruimte geschapen voor een regionaal of nationaal 
prijs- en inkomensbeleid door middel van : 
- betaling van ecologisch en sociaal verantwoorde 

prijzen; 
- verlening van inkomenstoeslagen voor boeren die 

op basis van beheerscontracten produceren; 
- financiële ondersteuning van bedrijven die extensi

veren of overschakelen op biologische produktie; 
- bevordering van de afzet van biologische produk

ten door voorlichting aan de consument en afkondi
ging van belastingmaatregelen zoals het nultarief 
voor biologische landbouwprodukten; 

- verstrekking van subsidies voor extensieve land
bouw in afgelegen gebieden in de EU . 

overschotten 
29. De overschotproduktie wordt afgebouwd door: 
- beëindiging van exportsubsidies voor het dumpen 

op de wereldmarkt; 
- quotering van de produktie van de belangrijkste 

landbouwprodukten. Dit heeft de voorkeur boven 
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braaklegging; 
- instelling van een importheffing op veevoer mede 

om de lokale voedselproduktie in het Zuiden te ver
sterken; 

- het tegengaan van dumping op de EU-markt van 
produkten die niet voldoen aan de kwaliteitstoets 
met betrekking tot milieu en arbeid; 

- extensivering van de produktie middels de invoe
ring van een groentax op kunstmest, bestrijdings
middelen en krachtvoer. 

mest 
30. Zowel regionaal als internationaal wordt de mine
ralenbalans in de landbouw in evenwicht gebracht. 
Dit betekent dat op korte termijn de mestproduktie 
en mineralenverliezen flink dalen. Produktie en ge
bruik van kunstmest worden tot een minimum be
perkt. Het overschot aan dierlijke mest gaat omlaag 
door inkrimping van de veestapel. Zolang de minera
lenbalans in een regio een overschot vertoont, is een 
systeem van onverhandelbare mestquota onvermijde
lijk. Doel van deze maatregelen is de mestgift in het 
jaar 2000 te beperken tot wat het gewas kan opne
men (evenwichtsbemestingl. Een sociaal-verantwoor
de sanering van veebedrijven in de omgeving van na
tuurgebieden wordt systematisch aangepakt en gefi
nancierd door heffingen op grondstoffen voor en pro
dukten van de intensieve veehouderij. 

vlees 
31. In het Noorden wordt de vleesconsumptie terug
gedrongen. Via heffingen op krachtvoer en via het 
BTW-mechanisme wordt de vleesprijs verhoogd. 
Daarnaast geeft de overheid voorlichting over de 
voordelen van minder vleesgebruik. 

vervoer van slachtvee 
32. Het wordt in Europees verband verboden om le
vend slachtvee over een grotere afstand te vervoe
ren dan naar het dichtstbijzijnde slachthuis. 

• 39 
visserij 
33. In de visserijpolitiek ligt de nadruk op het behoud 
van de 'kraamkamerfunctie' van de kustwateren. 

vissersvloot 
34. De sanering van de vissersvloot wordt gestimu
leerd, met dien verstande dat de belangen van kleine 
vissers met een laag motorvermogen worden be
schermd. 

F. NATUUR 

• 40 
natuurbeleid 
35. Er wordt zowel naar de integratie van natuur in 
de landbouw en veehouderij gestreefd als naar de uit
breiding van de oppervlakte 'puur natuur'. Voor beide 
doelstellingen wordt beleid ontwikkeld en wordt 
meer geld uitgetrokken. Daarom vindt plaats: 
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- een versterking van de ecologische hoofdstructuur 
in Nederland en de EU. Daarbij zijn ook de verbin
dingen tussen natuurgebieden van groot belang. 
Zowel in Nederland als de EU wordt ten minste 
tien procent van het grondgebied natuur. In plaats 
van een scheiding van landbouw en natuur is het 
streven een integratie van landbouw en natuur. 
Landbouwers krijgen weer de functie van natuurbe
heerders. Bij natuurbeheer en -ontwikkeling wordt 
gestreefd naar herstel van de soortenrijkdom en di
versiteit die ons land vanouds rijk was; 

- een afstemming van zowel het Nederlandse als 
het EU-infrastructuurbeleid op het ontzien van na
tuurgebieden, landschapsschoon en cultuurhistori
sche waarden in de (bebouwde) omgeving; 

- ontwikkeling van het regionaal beleid van Neder
land en de EU ter bevordering van de duurzame 
ontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland 
door onder meer extensivering van de landbouw, 
uitbreiding van het openbaar vervoer en behoud 
van scholen; 

- afkondiging van een verbod op het gebruik van 
niet-duurzaam gekapt hout in 1995, wanneer blijkt 
dat de huidige, afgesproken beperking van het ge
bruik van hardhout niet werkt. 

- verlenging van het moratorium op boringen in de 
Waddenzee; 

- onverminderde uitvoering van het beleid voor be
houd van het Groene Hart binnen de Randstad. 

• 41 
dierenbescherming 
36. Dieren bezitten een eigen waarde die onafhanke
lijk is van hun nut of schadelijkheid voor de mens en 
hebben er daarom recht op dat met hun belangen 
zorgvuldig rekening wordt gehouden en dat zij met 
respect worden behandeld. Dit heeft onder meer de 
volgende consequenties: 
- extensivering van de veehouderij en overschake

ling op diervriendelijke systemen; 
- afkondiging van een onmiddellijk verbod op legbat

terijen, kistkalveren en pelsdierfokkerijen; 
instelling van scherpe richtlijnen tegen het door 
middel van genetische manipulatie degenereren 
en degraderen van dieren. Het octrooieren van ge
netisch gemanipuleerd leven wordt verboden; 

- afkondiging van een verbod op dierproeven, tenzij 
ze absoluut noodzakelijk zijn voor de volksgezond
heid en er geen alternatieve onderzoeksmethoden 
ontwikkeld kunnen worden. De internationale uit
wisseling van gegevens en alternatieven voor dier
proeven wordt bevorderd. 

Naast soortenbescherming worden de in het wild le
vende dieren ook als individu beschermd. Dit houdt 
onder meer het volgende in: 
- een verbod op plezierjagen en het tegengaan van 

vissen bij wijze van sport; 
- bij het optreden van onaanvaardbare schade door 

toedoen van dieren worden zoveel mogelijk de oor
zaken bestreden, zoals het verdwijnen van oor
spronkelijke fourageergebieden. Zo nodig worden 
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alternatieve bestrijdings- en verjagingsmethoden 
ontwikkeld . Jacht wordt alleen in het uiterste ge
val toegestaan . 

genen-manipulatie 
37 . In de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren is 
het 'nee, tenzij-principe voor genetische manipulatie 
vastgelegd. In de praktijk is het echter een 'ja, mits'
principe. Dit is ontoelaatbaar, het 'nee, tenzij-princi
pe wordt onverkort gehanteerd . De intrinsieke waar
de van plant, dier en mens is uitgangspunt bij alle we
tenschappelijke en technologische ontwikkelingen en 
onderzoek. Bij genetische manipulatie geldt onver
kort het 'nee, tenzij-principe. Het octrooieren van le
ven, planten en dieren wordt niet toegestaan. 

• 42 
verdroging 
38. De verdroging van Nederland wordt gestopt. Nat
te natuurgebieden worden hersteld, zodat weidevo
gels zich er weer thuis kunnen voelen. Landinrich
tingsplannen worden zo ontworpen dat in het lande
lijk gebied de grondwaterstand weer omhoog gaat. 
Zo nodig wordt de beregening van landbouwgewas
sen beëindigd . De waterwinning schakelt over van 
grond- op oppervlaktewater. 

bestrijdingsmiddelen 
39. Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in land
en tuinbouw, in volkstuinen en bij openbaar groenbe
heer drastisch te verminderen, zijn deze alleen nog 
op recept verkrijgbaar. Giftige bestrijdingsmiddelen 
worden door overheden niet meer gebruikt vanaf 
1995 en worden voor het overige uiterlijk in 2000 ver
boden. 

• 43 
3. Overheid en maatschappelijke zelfregulering 

De actieve rol van de overheid houdt zeker niet op bij 
de ingrijpende operatie van de ecologisering van het 
belastingstelsel en bij het sectorbeleid . Voor een suc
cesvol milieubeleid geldt dat de overheid creatief alle 
beschikbare instrumenten verder moet ontwikkelen 
en inzetten: economische als milieuheffingen en sub
sidies, juridische als verboden, normstellingen en ver
gunningen, en educatieve als lesprogramma's, voor
lichting en informatievoorziening. 
De overheid heeft in het milieubeleid een centrale 
rol: zij stelt de doelen vast en stuurt door overheidsin
vesteringen en sectorbeleid, zij schept de voorwaar
den en controleert de naleving. Maar het oplossen 
van het milieuprobleem is niet alleen een overheids
kwestie. Succes is pas verzekerd als alle betrokke
nen - bedrijven, maatschappelijke organisaties en indi
viduele burgers - samenwerken en verantwoordelijk
heid dragen. En daar ook de benodigde milieu-instru
menten voor in handen krijgen . Kennis van de oorza
ken en effecten van milieuvervuiling is voor hen van 
wezenlijk belang om hun machtspositie te kunnen 
versterken . Zo kan een nieuw machtsevenwicht ont-
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staan, dat de afwenteling van milieuproblemen op 
derden beperkt . 
Het proces van 'ecologische modernisering' zal 
mede door het bedrijfsleven zèlf gedragen moeten 
worden . Verschillende bedrijfstakken zijn hier al mee 
begonnen . In de landbouw is er een groeiend aantal 
schonere bedrijven . Nieuwe produktie, zoals zonne
collectoren, milieuvriendelijke wasmiddelen en wind
molens, komt op gang . De ecologische modernise
ring krijgt de noodzakelijke impulsen door de lasten
verschuiving en de steun uit het 'Fonds voor duurza
me ontwikkeling' bij het investeren in milieuvriendelij
ke produktie. In het bedrijfsleven is veel meer aan
dacht nodig voor de rol die werknemers en de vakbe
weging kunnen spelen in milieubeleid. 

Kernpunten 

• 44 
voortschrijdende normstelling 
1. Verboden, geboden en normstelling worden ge
bruikt om het gebruik en de uitstoot van gevaarlijke 
stoffen te verminderen . De overheid stippelt een tra
ject van 'voortschrijdende normstelling' uit: een 
steeds verdere aanscherping van normen in een aan
tal jaren, totdat de gewenste norm bereikt is. In het 
voorafgaande jaar niet gehaalde normen worden in 
de eerstvolgende jaren ingehaald. 

verboden stoffen en vergunningenstelsel 
2. PVC, CFK's, andere chloorprodukten, cadmium, 
lood, kwik, bepaalde bestrijdingsmiddelen en andere 
niet-biologisch-afbreekbare of ziekteverwekkende 
stoffen worden verboden. Het rijk bevordert de toe
passing van de mogelijkheden om bij de verlening 
van milieuvergunningen bedrijven voorschriften op te 
leggen voor het bevorderen van energie- en waterbe
sparing, afvalpreventie en intern C.q . extern afvalher
gebruik. Ook de voorschriften voor het terugdringen 
van het autogebruik worden aangescherpt. De wijze 
van uitvoering, controle en handhaving van de ge
noemde maatregelen wordt verbeterd . 

openbaarheid 
3. Alle bedrijven krijgen de plicht om aan derden infor
matie te geven over milieu-effecten van hun produk
tie. Deze informatieplicht voor bedrijven is een be
langrijke voorwaarde voor meer zeggenschap van bur
gers en maatschappelijke organisaties in produktie
processen. Zij kunnen zo controleren of het bedrijf 
voldoet aan de afgesproken vermindering van vervui
ling. Ook kunnen zij naar de rechter stappen als een 
bedrijf wettelijke normen overschrijdt. 

milieu-audit 
4. In het kader van de openbaarheid van milieugege
vens worden bedrijven verplicht tot het opstellen van 
een milieujaarverslag. Het milieujaarverslag is een 
verplichte voorwaarde voor een vergunning en moet 
door een milieu-accountant worden goedgekeurd . 
Wanneer de vergunningverlener twijfelt aan de juist-
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heid van het milieuverslag, volgt een milieu-audit 
door een onafhankelijke instantie. Een systeem van 
milieuaansprakelij kheid en verplichte verzekering, als
mede een milieuschadefonds, worden ingevoerd . 

• 45 
keurmerken 
5. Het stelsel van betrouwbare keurmerken voor mi
lieuvriendelijke produkten en voor biologische land
bouwprodukten wordt verder uitgebouwd . Milieu- en 
consumentenorganisaties krijgen adviesrecht bij de 
totstandkoming ervan. 

subsidies 
6. Er worden meer gelden beschikbaar gesteld voor 
natuur- en milieuprojecten van burgers en maatschap
pelijke organisaties via eenvoudige procedures. Het 
draagvlak voor milieubeleid wordt vergroot door ver
sterking van activiteiten gericht op educatie en be
wustwording . 

bijscholing Agenda 21 
7. Personen en instanties die betrokken zijn bij de in
vulling van duurzame ontwikkeling en de uitwerking 
van 'Agenda 21' worden op korte termijn in de gele
genheid gesteld zich bij te scholen op het gebied van 
duurzame ontwikkeling en de daarmee gepaard gaan
de culturele heroriëntatie. 

milieu-effect-rapportage 
8. Zowel in Nederland als in de EU wordt het aantal 
activiteiten waarvan vooraf een milieu-effect-rapporta
ge moet worden gemaakt, uitgebreid. Bovendien 
wordt het niet uitvoeren van een activiteit (de zoge
naamde 'nulvariant') als mogelijke ontwikkeling in de 
milieu-effect-rapportage serieus overwogen. 

duurzaamheidsstrategie 
9. Elke sector in het bedrijfsleven ontwerpt zèlf een 
duurzaamheidsstrategie. Dat is een regelmatig te eva
lueren plan waarin staat hoe en wanneer zij de milieu
doeistellingen van de overheid gaat realiseren . Vakbe
weging en werknemers krijgen hierbij medezeggen
schap. Op het niet nakomen van de afspraken staan 
sancties . Dit principe wordt ook vastgelegd in een 
EU-richtlijn . Emancipatie geldt daarbij als dwingende 
voorwaarde. 

medezeggenschap 
10. Via de ondernemingsraad komt er meer zeggen
schap van werknemers over strategische bedrijfsaan
gelegenheden, zowel op het terrein van interne mi
lieuzorg als dat van de milieu-effecten van produktie
processen en het gebruik en de verwerking van pro
dukten . Een informatieplicht van bedrijven over mi
lieu-effecten van de produktie en bereikte milieuresul
taten blijft van groot belang. 

convenanten 
11 . Met het afsluiten van convenanten tussen over
heid en bedrijfsleven wordt terughoudend omge-
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gaan. In gevallen waar geen wet of regelgeving is, 
kan een convenant onderdeel van een duurzaam
heidsstrategie voor een sector zijn . Een convenant is 
aanvullend op wetgeving en tijdelijk van aard . Het 
kan wetgeving niet vervangen. Voorkomen wordt dat 
bedrijven zich onttrekken aan de afspraken. Dit kan 
door het convenant algemeen verbindend te verkla
ren. 

consumentengedrag 
12. Onderzoek richt zich nog meer op de vraag welke 
stimulansen leiden tot milieuvriendelijk gedrag van 
consumenten. Vervolgens worden deze stimulansen 
verwerkt in het beleid. 

• 46 
regionaal beleid 
13. De overheid voert een actief regionaal beleid, 
waarbij onder andere de spreiding van economische 
activiteiten gestimuleerd wordt. 

internationale druk 
14. Er komt een snelle invoering van milieuregels en
normen in EU-verband . Deze regels en normen ge
ven een minimum aan . Lidstaten kunnen daar altijd 
bovenuit gaan. 

15. In EU-verband worden de in Rio de Janeiro geda
ne toezeggingen zonder verder uitstel waargemaakt . 
Dit betekent dat er jaarlijks 600 miljoen ECU aan ex
tra middelen voor milieubeleid in het Zuiden beschik
baar komt . 

16. De follow-up van UNCED vraagt om effectieve 
Nederlandse en EU-inbreng, onder meer een onmid
dellijke ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag en op
voering van de diplomatieke druk op de VS. Diploma
tieke steun wordt gezocht voor aanvulling op het Kli
maatverdrag met een protocol waarin de doelstelling 
voor de stabilisatie van de C02-uitstoot aan een tijdsli
miet wordt gebonden . 
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IV 

van afschrijven naar meedoen 

• 47 
In het arbeidsbestel en het stelsel van sociale zeker
heid zal - zo meent Groenlinks - rekening moeten 
worden gehouden met een aantal belangrijke tenden
sen in de maatschappij: individualisering, migratie, mi
lieubesef en sociale ongelijkheid . 
Het traditionele gezin heeft stevig terrein verloren. 
Mensen zijn zelf-standig, willen recht op een eigen in
komen - hetzij uit arbeid, hetzij via de sociale zeker
heid - los van het mogelijke inkomen van een eventu
ele partner. 
Vrouwen weten steeds vaker de weg naar de arbeids
markt te vinden. Hierdoor wordt het kostwinnersmo
del, zeker voor de jongere generatie, overbodig en 
zelfs een blok aan het been. Maar deze verandering 
in de economische rol van vrouwen houdt ook in dat 
ieder voor zichzelf moet kunnen zorgen en dat de 
zorg voor kinderen (en eventuele familieleden) meer 
gelijk onder mannen en vrouwen verdeeld dient te 
worden. Op de arbeidsmarkt weerspiegelt zich dat in 
de vraag van werknemers om andere verlofmogelijk
heden, flexibele arbeidstijden en (tijdelijk) een korte
re werkweek. 
Het arbeidsbestel en het stelsel van sociale zeker
heid moeten uitgaan van de behoefte aan economi
sche zelfstandigheid, gekoppeld aan 'zorgzelfstandig
heid', de mogelijkheid om voor zichzelf te zorgen. Dit 
vereist niet alleen een vèrgaande herverdeling van 
het betaalde en het onbetaalde werk onder mannen 
en vrouwen, maar ook een aanpassing van het betaal
de werk aan de eisen van 'de nieuwe werknemer' . 
Nû ligt in de politieke besluitvorming over de verzor
gingsstaat en in CAO-regelingen nog teveel het ac
cent op de traditionele kostwinner . Er zou erg veel 
mee gewonnen zijn als overtuigend wordt aangeslo
ten bij culturele verlangens die onder de meerder
heid van de burgers leven. Niet alleen het arbeids- en 
zorgbestel moeten daarom 'omgevormd' worden, 
dat geldt ook voor de belastingen en de sociale zeker
heid. Ook daar is 'individualisering' het parool. 
De afgelopen decennia hebben zich veel mensen uit 
andere landen in ons land gevestigd. Het vinden van 
werk gaat vaak niet zo gemakkelijk: bij veel werkge
vers is sprake van (onbewuste) discriminatie. Daar
naast blijkt dat door automatisering met name laagge-
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Over arbeid en 
sociale zekerheid 

schoold werk verdwijnt. De werkloosheid onder al
lochtonen is nu bijna driemaal hoger dan onder au
tochtonen. De herverdeling van arbeid, het tegen
gaan van de uitstoot van werk, vooral door andere 
heffingen, het aanpakken en bestraffen van discrimi
natie en het voeren van een beleid van positieve ac
tie door werkgevers moeten gezamenlijk bewerkstel
ligen dat de werkloosheid onder allochtonen vermin
dert. 
Milieubeleid, werkgelegenheid en minimabeleid kun
nen met elkaar botsen maar noodzakelijk is dat niet. 
Bij allerlei (milieu)heffingen staat het principe 'de ver
vuiler betaalt' voorop. Hierdoor hoeven de lagere in
komens niet meer de zwaarste lasten te dragen . Slui
ting van vervuilende bedrijven kan zeer pijnlijke gevol
gen voor de werkgelegenheid hebben. Door over te 
schakelen op schone produktiewijzen kan de werkge
legenheid behouden blijven of zelfs worden uitge
breid. Ook zal de andere heffingsgrondslag een scho
nere produktie en meer werkgelegenheid stimuleren. 
Met de onvoorwaardelijke omarming van het markt
mechanisme en de 'nieuwe zakelijkheid' wordt socia
le ongelijkheid als onvermijdelijk op de koop toe geno
men. Ongelijkheid wordt een geaccepteerd verschijn
sel. Dat verdoezelt dat de kloof tussen de 'haves' en 
de 'have-nots' steeds groter wordt, en dat het aantal 
mensen dat onvoldoende mogelijkheden heeft om 
volwaardig aan de samenleving deel te nemen ge
staag groeit. Er dreigt een maatschappelijke achter
hoede te ontstaan. 
Gelijkwaardigheid hoort één van de hoofddoelstellin
gen van de politiek te zijn. Het gaat dan niet om uni
formiteit of 'gelijkschakeling', maar om het scheppen 
van gelijkwaardige uitgangsposities voor mensen zo
dat zij hun leven naar eigen inzicht in kunnen richten. 

• 48 
1, Herverdeling van arbeid 

Betaalde arbeid is nog steeds een privilege. Voor 
vrouwen, migranten, ouderen, gehandicapten en 
langdurig werklozen liggen de kansen op betaald 
werk niet gunstig. Om iedereen betaald werk te bie
den, zijn meer banen nodig. Daarvoor is herverdeling 
van betaalde arbeid onontbeerlijk. Want het ziet er 
niet naar uit dat in de komende jaren het aanbod van 
banen zal toenemen. Als we afgaan op de economi
sche voorspellingen, is de groei eruit. En ook de uit-
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stoot van arbeid door automatisering gaat gewoon 
door. Tegelijkertijd zullen zich meer mensen op de ar
beidsmarkt melden. Daar komt nog eens bij dat het 
bij de herverdeling van arbeid zowel gaat om zowel 
de herverdeling van betaalde als van onbetaalde ar
beid. De situatie zal eerder verslechteren dan verbe
teren. Het aantal mensen dat een plaats op de ar
beidsmarkt claimt, zal groeien, terwijl het aantal be
schikbare fulltime arbeidsplaatsen zal afnemen. 
Economische groei is geen tovermiddel voor het 
scheppen van voldoende werkgelegenheid. Een poli
tiek waarin blindelings gekoerst wordt op economi
sche groei louter en alleen om meer banen te schep
pen, is een ramp voor het milieu. Om ecologische re
denen is in bepaalde sectoren zelfs economische 
krimp vereist. Die keuze kan niet langer ontweken 
worden. Economische groei dient alleen gestimu
leerd te worden als zij op ecologisch verantwoorde 
wijze tot stand komt. 
Maar economische koersverlegging of niet, voldoen
de banen zal dit in onze ogen niet opleveren. 'Meer 
banen voor meer mensen' betekent daarom in de eer
ste plaats drastische arbeidstijdverkorting. Daarnaast 
zijn verruiming van mogelijkheden voor deeltijdbanen 
(bijvoorbeeld het wettelijk recht op vermindering van 
de weektaak) en verbetering van de positie van deel
tijdwerkers noodzakelijk. 
Meer banen voor meer mensen via arbeidstijdverkor
ting is een noodzakelijke voorwaarde voor herverde
ling van betaalde arbeid. Maar het is geen voldoende 
voorwaarde. Kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt 
verdwijnt niet vanzelf wanneer het aantal betaalde ba
nen toeneemt. Om de barrières op de arbeidsmarkt 
voor migranten, vrouwen, gehandicapten en andere 
gediscrimineerde groepen werkzoekenden te slech
ten, is een nieuwe aanpak van het arbeidsmarktbe
leid nodig. 
Het huidige beleid, waarin het eenzijdig 'activeren' 
van werkzoekenden voorop staat, moet op de hel
ling. Dat beleid werpt nauwelijks vruchten af, omdat 
onvoldoende rekening wordt gehouden met belangrij
ke mechanismen die ongelijkheid op de arbeidsmarkt 
in stand houden, zoals: de (al of niet bewuste) discri
minatie bij werving en selectie. Dat beleid verzandt 
bovendien, zo bleek de afgelopen jaren, in een woud 
van centrale regelingen voor werkervaringsplaatsen 
en scholings- en loonkostensubsidies. 
Extra arbeidsplaatsen kunnen geschapen worden in 
de collectieve sector. Het wordt tijd om voor deze 
sector eens een gericht werkgelegenheidsbeleid te 
ontwikkelen. Veranderingen in de samenleving, zoals 
vergrijzing, de opkomst van de multiculturele samen
leving en de noodzaak van een ingrijpend milieube
leid, vragen om een kwalitatief goed aanbod van dien
sten in de openbare sfeer (zorg, welzijn). De over
heid dient hiervoor doelstellingen te formuleren, die 
op decentraal niveau leiden tot een passend werkge
legenheidsbeleid. 
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Kernpunten 

• 49 
32-urige werkweek 
1. De arbeidsduurverkorting leidt tot een norm-werk
week van 32 uur in 1998. Doel is een betere verde
ling van betaalde en onbetaalde arbeid te realiseren 
en de mogelijkheden voor zorgzelfstandigheid te ver
groten. Als dat nodig is, worden ter ondersteuning 
van de positie van de vakbeweging bij de CAO-onder
handelingen wettelijke maatregelen getroffen. Verkor
ting van de werkweek is tevens een essentieel on
derdeel van een actief arbeidsmarktbeleid en een 
noodzakelijke voorwaarde voor invoering van het 
nieuwe stelsel van sociale zekerheid. 
Op termijn wordt gestreefd naar een verdere verla
ging van de arbeidsduur per week. De koopkracht 
van de minimumloners blijft op peil. Er komt een wet
telijk erkend recht op deeltijdarbeid. Het is belangrijk 
dat werknemers die korter willen werken dit bij hun 
werkgever kunnen afdwingen. Daarnaast worden 
meer mogelijkheden geschapen voor flexibele pensio
nering en deeltijd-VUT. 
Gekozen wordt voor maatregelen die het verkorten 
van de werkweek aantrekkelijk maken. De precieze 
vorm kan per bedrijf, bedrijfstak, of instelling verschil
len. Als deze aanpak niet tot resultaten leidt, wordt 
dwingende regelgeving niet uitgesloten. De overheid 
neemt bij arbeidsduurverkorting het voortouw. 

stimulerende overheidsmaatregelen 
2. De overheid ontplooit initiatieven voor een beleid 
dat het voor werkgevers en vakorganisaties aanlokke
lijk maakt om tot arbeidstijdverkorting over te gaan. 
Hiervoor worden stimulerende maatregelen getrof
fen, zoals: 
- het verlichten van lasten voor mensen die gemid

deld 32 uur per week of minder in loondienst wer
ken; 

- het verzwaren van lasten op uren die gemiddeld 
meer gewerkt worden dan 32 uur per week; 

- het scheppen van randvoorwaarden ter voorko
ming van koopkrachtdaling bij mensen met een mi
nimumloon. 

• 50 
intensivering arbeidsbemiddeling 
3. Ter bestrijding van de ongelijkheid op de arbeids
markt worden uitvoeringsmaatregelen getroffen om 
de mede op initiatief van GroenLinks ingediende Wet 
Bevordering Arbeidskansen handen en voeten te ge
ven. Ook wordt aangesloten bij positieve ervaringen 
op lokaal niveau met succesvol gebleken, meer inten
sieve vormen van arbeidsbemiddeling. 
Waar nodig wordt voorgeschreven dat werkgevers 
een vastgesteld percentage vrouwen en migranten 
aannemen. In de WAGW wordt de verplichting opge
nomen tot het aanstellen van een bepaald percen
tage mensen met een handicap. 
Aan overheidssubsidies voor en contracten met 
werkgevers wordt de voorwaarde gesteld dat een be-
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leid van positieve actie wordt gevoerd ten aanzien 
van vrouwen, migranten en andere gediscrimineerde 
groepen ('contract compliance'). 
De schol ingsmogelijkheden worden uitgebreid , waar
bij behoud van uitkering of inkomen wordt geboden. 

stroomlijning arbeidsbemiddeling 
4. Bij intensieve arbeidsbemiddeling voor werkzoe
kende migranten, vrouwen en andere gediscrimineer
de groepen werkzoekenden hoort een verdere 
stroomlijning en decentral isatie van bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden . Meer samenwerking tus
sen arbeidsvoorzieningsorganisaties, scholingsinstel
lingen en sociale diensten komt tot stand. Ook wor
den de verschillende (loonkosten)subsidies en ar
beidsvoorzieningsregelingen, bedoeld om werklozen 
aan werk te helpen, in één regeling ondergebracht . 

zwaardere rol arbeidsbureaus 
5. Arbeidsbureaus krijgen een belangrijke rol en stel
len zich actiever op bij de afstemming van vraag en 
aanbod en bij de bemiddeling van werkzoekenden 
met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Met het oog 
op de versterking van de positie van arbeidsbureaus 
komt er een verplichting van werkgevers om vacatu
res aan te melden. Het wettelijk stelsel waarbij in be
ginselontslagen slechts kunnen plaatsvinden na daar
toe verkregen toestemming van de directeur van het 
arbeidsbureau, wordt gehandhaafd . 

ouderenbeleid 
6. Om ouderen in staat te stellen langer en gezonder 
door te werken, komt er een wettelijk kader voor ou
derenbeleid in bedrijven dat speciale maatregelen 
mogelijk maakt rondom zaken als lengte van de ar
beidsduur, ploegendienst, ontslagbescherming bij re
organisaties en flex ibele pensionering . 

• 51 
2. Een nieuw stelsel van sociale zekerheid 

Zelfs bij een fundamentele herverdeling van arbeid 
zullen er mensen zijn die, tijdelijk of definitief, aange
wezen zijn op een uitkering . Omdat er geen werk is, 
omdat ze om wat voor reden dan ook niet kunnen 
werken èf omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt. De hoogte van de uitkering moet 
een behoorlijke bestaanszekerheid en een waardige 
deelname aan de samenleving garanderen. 
Hoewel door de berichten over fraude met uitkerin
gen uitkeringsgerechtigden worden gestigmatiseerd, 
is fraude een serieus probleem. Niet alleen om deze 
stigmatisering tegen te gaan maar ook om een frau
duleus gebruik van uitkeringen definitief uit te ban
nen, is het veel beter om het stelsel te veranderen . 
Dit kan door de regelgeving te versimpelen, het stel
sel te individualiseren, de bijverdienmogelijkheden te 
verruimen en de langlopende uitkeringen te verho
gen . Ook dient er meer aandacht te komen voor be
strijding van de andere vormen van misbruik van over
heidsgelden. 
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De verzorgingsstaat staat onder zware druk, met 
name het stelsel van sociale zekerheid . Ontkoppe
ling, verlaging van uitkeringen, beperking van rechten 
en invoering van een ministelsel bedreigen de be
staande sociale rechten . De onmacht om een effec
tief volumebeleid te ontwikkelen, mag niet gebruikt 
worden als argument om het stelsel van sociale ze
kerheid te ontmantelen. De pogingen om dit terrein 
prijs te geven aan de 'vrije markt' moeten worden ve
rijdeld. Een ministelsel geeft te weinig bescherming 
aan de zwakkeren en zal de tweedeling alleen maar 
verscherpen. Een goed sociale-zekerheidsstelsel ge
tuigt van zorg voor de toekomst, van beschaving . Soli
dariteit van de midden- en hoge inkomensgroepen 
met de lage inkomensgroepen is nodig om de samen
hang in te samenleving, en daarmee de legitimiteit 
van de democratie, te versterken. Het stelsel dient 
bovendien aan alle groepen werkenden inkomenscon
tinuïteit te bieden . Ook dat is een voorwaarde voor 
solidariteit. 
In de sociale zekerheid horen de economische en de 
zorgzelfstandigheid centraal te staan . Dat betekent 
dat de uitkeringshoogte zodanig moet zijn dat er zelf
standig van is rond te komen. Daarom moet ge
streefd worden naar een volledige individualisering 
van uitkeringsrechten. De kostwinnersvoordelen uit 
het belastingstelsel kunnen ingezet worden om dit 
zelfstandige uitkeringsrecht te betalen. 
In de jaren tachtig zijn de uitkeringen bevroren of ver
laagd, terwijl in dezelfde periode de afstand tussen 
de minima en de andere inkomensgroepen groter 
werd . De belastingveranderingen van Oort kwamen 
vooral de hogere inkomens en de kostwinners ten 
goede. En ook onder het huidige CDNPvdA-kabinet 
gaan de hogere inkomens er meer op vooruit dan de 
lagere inkomens. Door het vrijwel verdwijnen van 
kwijtschelding, de verslechtering van de huursubsi
die en de verhoging van allerlei tarieven is de ongelijk
heid tussen de minima en de andere inkomensgroe
pen vergroot . Er is een nieuwe vorm van armoede 
ontstaan, die zo'n anderhalf miljoen mensen in haar 
greep houdt. De achterstand die de minima sinds 
1982 hebben opgelopen, moet op korte termijn wor
den ingehaald. 

Kernpunten 

• 52 
nieuw stelsel 
1. Er wordt een begin gemaakt met de invoering van 
een nieuw stelsel van sociale zekerheid . Uitgangs
punt is het vergroten van de deelname aan betaalde 
arbeid, maar als iemand niet in staat blijkt om pas
send werk te verrichten, dan is er een zelfstandig 
recht op een uitkering . Zowel loon als uitkering zijn 
toereikend om volwaardig deel te kunnen nemen aan 
de samenleving. 

negatieve inkomstenbelasting 
2. Eén van de pijlers van een nieuw stelsel is de in
voering van een zogeheten 'negatieve inkomstenbe-
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lasting' . Dit geschiedt door de bestaande basisaftrek 
om te zetten in een verzelfstandigde belastingterug
gave voor iedereen . Wie geen belasting betaalt (bij
voorbeeld omdat men geen inkomen heeft). krijgt de 
negatieve inkomstenbelasting rechtstreeks uitge
keerd . Door het bedrag van de negatieve inkomsten
belasting geleidelijk te verhogen, ontstaat op termijn 
de mogelijkheid haar uit te bouwen tot een basisinko
men. 

taak-contract 
3. Diegenen die niet beschikken over een betaalde 
baan kunnen (naar Frans model) met de overheid 
voor een bepaalde periode een contract afsluiten 
waarin tegenover het aangaan van een verplichting 
(zorg , studie, onderhoudstaken e.d.) een inkomensga
rantie staat . De huidige regeling voor banenpoolers 
wordt hierin opgenomen. Hun inkomen wordt daar
door meer in overeenstemming gebracht met dat 
van de andere betaalde arbeid . 

één wet 
4. De tweede pijler van het nieuwe stelsel is de inte
gratie van de huidige minimumuitkeringen in één 
wet. Iedereen heeft recht op een basisuitkering bij 
onvoldoende verdiensten uit arbeid. Alleenstaanden 
ontvangen een toeslag op hun basisuitkering; de 
voordeurdelerskorting komt te vervallen . 

speciale regelingen 
5. Bovenop de basisuitkering komen twee speciale 
regelingen : voor langdurig werklozen en vroeggehan
dicapten èn voor alleenstaande ouders of verzorgers. 

automatische koppeling 
6. De automatische koppeling tussen lonen en uitke
ringen wordt hersteld. 

kinderbijslag 
7. De kinderbijslag voor de eerste twee kinderen 
wordt verhoogd. Op termijn wordt deze kosten
dekkend . Na het tweede kind loopt de kinderbijslag 
voortaan af. De nieuwe regeling is alleen van toepas
sing op kinderen die nog geboren worden. De kinder
bijslag wordt uitgekeerd in de vorm van een negatie
ve inkomstenbelasting en wordt inkomensafhanke
lijk. 

• 53 

minima 
8. De positie van de minima wordt verbeterd . Dit ge
beurt onder meer door een verhoging met tien pro
cent van de uitkering voor: 
- AOW'ers die voor wat betreft hun inkomen uitslui

tend aangewezen zijn op deze uitkering. (De verho
ging van de AOW geschiedt kostenneutraal door in
troductie van een premieheffing voor pensioenge
rechtigden. Deze heffing gaat niet ten koste van 
de netto-AOW-uitkering) ; 

- vroeg-gehandicapten ; 
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- werklozen die langer dan drie jaar op een mini
mum-uitkering zijn aangewezen. 

bovenminimale uitkeringen 
9. Er komt één wettelijk kader voor de uitkeringsrech
ten van iedereen die onvrijwillig het arbeidsproces 
wordt uitgestoten . In de nieuwe regeling zijn de 
hoogte van de uitkeringen, en de duur voor zover het 
werklozen betreft, afhankelijk van het arbeidsverle
den. De uitkering bedraagt minimaal 70 procent van 
het laatstverdiende loon, maar is niet lager dan het 
minimumloon. De WAO-uitkering is welvaartsvast tot 
en met het vijfenzestigste levensjaar. 

• 54 
passende arbeid 
10. Tegenover het recht op een werkloosheidsuitke
ring staat de plicht om passende betaalde arbeid te 
aanvaarden. De aangeboden baan voldoet aan de vol
gende voorwaarden: 
- de werkweek bedraagt niet meer dan 32 uur; 
- de arbeidsomstandigheden zijn in overeenstem-

ming met de Arbeidsomstandighedenwet en lei
den niet tot een aantoonbaar hoog percentage uit
val van werknemers naar de Ziektewet en de 
WAO; 

- de beloning geschiedt volgens de in de betreffen-
de sector geldende CAO. 

Daarnaast kan de aard van de door een bedrijf of in
stelling geproduceerde goederen of geleverde dien
sten een legitieme reden zijn om werk te weigeren, 
bijvoorbeeld als er sprake is van milieubedreigende 
of militaire produktie. 
Mensen zijn niet verplicht een baan te accepteren 
waarvoor zij meer dan één uur met het openbaar ver
voer moeten reizen . Tevens is een verhuisplicht uit 
den boze. 
Personen die maatschappelijk zinvolle onbetaalde ac
tiviteiten verrichten, kunnen vrijgesteld worden van 
de verplichting zich beschikbaar te houden voor de 
betaalde arbeidsmarkt. 

jongeren en studerenden 
11 . Iedereen vanaf 18 jaar heeft zelfstandige en volle
dige uitkeringsrechten. Mensen die een studie of be
roepsopleiding volgen, krijgen recht op een studie-/ 
leerloon ter hoogte van de basisuitkering plus een 
onkostenvergoeding voor de studiekosten. Het leen
stelsel wordt afgeschaft. 

sociale-werkvoorziening 
12. Het aantal plaatsen volgens de Wet Sociale Werk
voorziening wordt uitgebreid. 

pensioenregelingen 
13. Alle discriminerende bepalingen in pensioenrege
lingen verdwijnen . Om ongelijke behandeling uit het 
verleden te compenseren, worden voor vrouwen 're
paratie-maatregelen' getroffen. 
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oud-mijnwerkers 
14. De ereschuld aan de oud-mijnwerkers die des
tijds onterecht niet erkend zijn als silicoselijders, 
wordt met spoed ingelost . 

• 55 
3. Europees sociaal beleid 

De EU heeft nog maar weinig van haar bevoegdhe
den gebruik gemaakt bij sociaal beleid . Dat duidt op 
onevenwichtigheid . Immers, de economie is wèl met 
voortvarendheid in een grote markt ondergebracht . 
Essentieel sociaal beleid, onder andere met betrek
king tot medezeggenschap en sociale zekerheid, kan 
momenteel alleen tot stand komen als de twaalf lid
staten het unaniem eens zijn . Omdat er onder de lid
staten notoire dwarsliggers zijn, gebeurt er niets. De 
Engelse obstructie bij het verdrag van Maastricht 
heeft er zelfs voor gezorgd dat verdergaande sociale 
afspraken tussen de andere elf lidstaten buiten het 
verdrag om geregeld zijn . Dit terwijl een fatsoenlijk 
sociaal beleid - evenals een ecologisch beleid - op EU
niveau dringend nodig is om de vrije markt te regule
ren. 
De voltooiing van de interne markt per 1 januari 1993 
veroorzaakt een toenemende concurrentie tussen be
drijven en lidstaten binnen de EU . Aangezien lonen 
en sociale premies één van de hoogste kostenpos
ten van een bedrijf vormen, is het gevaar van 'sociale 
dumping' reëel. Er zijn al firma 's die verhuisd zijn 
naar andere lidstaten, omdat daar de lonen en de se
cundaire arbeidsvoorwaarden aanzienlijk slechter zijn . 
Zo verdient een werknemer in dezelfde industrietak 
in Denemarken vijfmaal zoveel als een Portugese col
lega. Rekening houdend met koopkrachtverschillen is 
het verschil nog altijd drie keer zo groot. 
Mede met een beroep op de slechtere sociale rege
lingen in de rest van de EU, is het Nederlands kabi
net in de afgelopen regeerperiode begonnen met het 
minimaliseren van de sociale zekerheid . De druk die 
de monetaire unie op de overheidsuitgaven gaat leg
gen, zal deze tendens alleen nog maar versterken . 
Niet alleen om sociale onrust op die ene EU-markt te 
voorkomen, is een versteviging van de sociale dimen
sie van de EU gewenst. Ook het verontrustende tem
po waarin de werkloosheid in de EU stijgt, vraagt om 
beleid (meer dan tien procent van de beroepsbevol
king staat geregistreerd). Het groei-initiatief van de 
EU-commissie om de oplopende werkloosheid te be
strijden door investeringen in de infrastructuur (onder 
andere 12.000 km extra snelwegen) mede te financie
ren, is een slecht antwoord. Er is een selectieve, eco
logisch geïnspireerde impuls van de economie nodig . 
Investeringen in ecologisch verantwoorde economi
sche activiteiten als spoorlijnen, energiebesparing, 
hernieuwbare energiebronnen, biologische land
bouw, statiegeldsystemen, recycling en reparatie-eco
no mie, leveren aantoonbaar meer banen op dan door
gaan met de wegwerpmaatschappij en de ongeclau
suleerde groei-economie. 
Een Europees fonds voor duurzame ontwikkeling kan 
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juist in economisch moeilijke tijden zo'n omschake
ling mogelijk maken . Door het belastingstelsel te 
'ecologiseren ' en de lasten op arbeid te verminderen, 
zal ook de werkgelegenheid bevorderd worden . Het 
beschikbare betaalde werk dient beter verdeeld te 
worden door te streven naar een maximale arbeids
week van 32 uur in de EU . 

• 56 

Kernpunten 

minimuminkomen 
1. Er worden EU-minimumregels voor de bijstand en 
het minimumloon ingevoerd. (Dit betekent dat deze 
twee sociale basisvoorzieningen in sommige landen 
worden ingevoerd.) Het niveau wordt tenminste vijf
tig procent van het gemiddelde nettoloon van de be
treffende lidstaat . Dit is de door de EU zèlf gehanteer
de armoedegrens, waar zo 'n vijftig miljoen EU-bur
gers onder zitten. (In landen waar de normen hoger 
zijn, worden deze uiteraard niet tot het minimale ni
veau verlaagd .) 

ondernemingsraden 
2. Er komen snel Europese ondernemingsraden voor 
werknemers in multinationale bedrijven . Deze raden 
worden niet alleen gebruikt voor informatie en raad
pleging van werknemers, maar garanderen ook hun 
deelname aan de besluitvorming, ook als het gaat 
om milieuzaken. 

structuurfondsen 
3. Op de middellange termijn worden de structuur
fondsen van de EU gedeeltelijk omgezet in een bijdra
ge van de EU om de sociale minimumregels realiseer
baar te maken. Er komt een milieu- en emancipatie
toets bij de uitvoering van plannen die betaald wor
den uit de structuurfondsen. 

maximale arbeidsweek 
4. Het beschikbare betaalde werk wordt beter ver
deeld door te streven naar een maximale arbeids
week van 32 uur in de EU . 
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van afhankelijkheid naar zelfstandigheid 

• 57 
Zorg wordt één van de belangrijkste kwesties van de 
komende tijd. De kloof tussen zorgaanbod en zorgbe
hoeften wordt almaar groter. Oude zorgconcepten 
worden ingehaald door de veranderingen in de sa
menleving. Dit vereist een nieuwe politieke visie op 
zorgbeleid . Daarbij is het dringend gewenst dat niet 
alleen de Haagse circuits, maar de samenleving als 
geheel zich uitspreekt over de gewenste inhoud van 
zorg. Dat moet niet uitsluitend gebeuren in de vorm 
van een politiek debat. Veel belangrijker is het stelsel 
van zorgverlening een open karakter te geven, zodat 
burgers een grote mate van zeggenschap krijgen 
over de inhoud van de aangeboden zorg en de ma
nier waarop zij daarvan gebruik wensen te maken. 
Tot voor kort was zorg vanzelfsprekend en in ruime 
mate voorhanden. Daarom was zij geen onderwerp 
van openbaar debat. Die tijd is voorbij . Nu wordt er 
gesproken over het stellen van 'grenzen aan de zorg' 
en over 'erosie van de zorg' . 
De omstandigheden hebben zich gewijzigd. Vroeger 
werden vrouwen geacht altijd klaar te staan om te 
zorgen voor mannen, kinderen, ouderen en zieken. 
Die vanzelfsprekendheid is aan het verdwijnen. Vrou
wen verzilveren steeds vaker hun recht op economi
sche zelfstandigheid . Een andere ontwikkeling is de 
'vergrijzing', de toename van het aantal ouderen, 
juist ook ouderen van hoge leeftijd. Dit leidt tot een 
vergrote zorgvraag . Daar komt bij dat mensen steeds 
verder uit elkaar wonen en dat oude buurt- en familie
verbanden aan belang hebben ingeboet. Oude zorg ka
ders vallen uiteen . Tel daar nog eens bij het krimpen
de zorgaanbod èn de toenemende zorgeisen van de 
burgers, vaak opgeroepen door de voorzieningen 
zèlf . Dan is de spanning duidelijk: aan de ene kant 
groeit de behoefte aan zorg, aan de andere kant ver
schraalt het aanbod. 
Het beter op elkaar afstemmen van 'zorgvraag' en 
'zorgaanbod' is daarom het belangrijkste vraagstuk 
van zorgpolitiek. Er zijn twee blokkades bij de oplos
sing van dit vraagstuk. De eerste blokkade is de bijna 
absolute scheiding tussen de 'wereld van de arbeid' 
en het 'privéleven' . Deze kloof blijft in stand door 
een arbeidssysteem waarin direct economisch nut 
maatgevend is . Hoe men voor zichzelf en voor ande-
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Over zorg 

ren zorgt, doet er niet toe; dat is nu alleen je eigen 
zorg . Ten onrechte wordt nog steeds uitgegaan van 
het inmiddels achterhaalde traditionele kostwinners
model. Het klassieke kerngezin met de rolverdeling 
tussen een man, een vrouwen (inmiddels) niet al te
veel kinderen, heeft zijn overheersende positie verlo
ren. Tegenwoordig bestaat er een veelheid aan, voor 
de verzorgingsstaat vaak moeilijk grijpbare, leefvor
men. Maar ook binnen gezinnen zijn de verhoudin
gen veranderd . Vrouwen wensen niet langer alleen 
op te draaien voor de zorgtaken en steeds meer man
nen voelen zich opgesloten in het strakke arbeidssys
teem waarin arbeid vaak een vorm van topsport is. 
De meeste regelingen gaan echter nog steeds uit 
van het kostwinnersmodel. Het is de hoogste tijd om 
de overgang tussen zorg en arbeid vloeiender te ma
ken . 

• 58 
Een tweede blokkade ligt in het huidige debat over 
de hervorming van de verzorgingsstaat. Het staat in 
het teken van het financieringstekort en de noodzaak 
tot 'afslanking'. Het debat over zorg gaat daarom in 
hoofdzaak over geld en over de onontkoombaarheid 
om 'grenzen aan de zorg' te stellen. De gewenste in
houd van de zorg valt veelal buiten de gespreksorde. 
Om daar goed over te praten, moeten twee ontwikke
lingen in het debat betrokken worden. 
De eerste ontwikkeling is dat het aanbod aan regelin
gen en voorzieningen niet meer goed op de behoef
ten in de maatschappij aansluit. Ouderen willen niet 
meer naar die jaren-zestig-bejaardentehuizen, maar in 
hun eigen omgeving oud worden. Zieken willen lie
ver thuis opknappen in plaats van langdurig in een kli
nische omgeving te verblijven. Ouders wensen hun 
kinderen niet vijf dagen per week 'in de kinderop
vang te doen', maar willen zèlf een 'opvoedingspak
ket' samenstellen . 
Het tweede punt is dat de omvang en de kwaliteit 
van de voorzieningen vaak te gering zijn. Bijvoorbeeld 
in de thuiszorg of bij het woonaanbod voor ouderen 
is het aanbod te mager. Aanhakend bij bestaande ini
tiatieven, moet er een urgentieprogram voor de zorg 
komen, dat zowel betrekking heeft op de omvang en 
de kwaliteit van het aanbod als op de zeggenschap 
over de voorzieningen. 
Groenlinks wil investeren in zorg, omdat de 'erosie 
van de zorg' ongewenste maatschappelijke gevolgen 
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heeft. Zorg is belangrijk voor de samenhang in een 
samenleving en bepaalt mede de kwaliteit van de re
laties tussen mensen. Er bestaat een direct verband 
tussen zorgaanbod en de maatschappelijke participa
tie van burgers. Verrijking van het zorgaanbod is van 
belang, juist nu maatschappelijke samenhang af
neemt en de individualisering vooral sociaal en cultu
reel haar tol eist. 
Bij investeren in zorg gelden als belangrijke uitgangs
punten: 
- de politiek is verantwoordelijk voor het aangeven 

van de hoofdlijnen van het beleid en de kaders. De 
praktische invulling en de kwaliteitsontwikkeling 
worden aan het 'zorgveld' overgelaten. Er is in toe
nemende mate voor de burgers zèlf of voor de in
stellingen en de private netwerken in het 'maat
schappelijk middenveld' een taak weggelegd. 
Daarbij geldt dat zorg niet alleen betekent zorgen 
voor, maar - waar dat kan - ook afhankelijkheid ver
minderen, zorgen dat mensen voor zichzelf kun
nen zorgen. Heel wat afspraken over zorgregelin
gen en zorgaanbod kunnen worden gemaakt tus
sen de sociale partners en vastgelegd worden in 
CAO's, maar de overheid houdt een belangrijke 
verantwoordelijkheid; 

- de burgers worden in staat gesteld economische 
zelfstandigheid en 'zorgzelfstandigheid' te combi
neren. Voor wie betaald werkt, dienen de overgan
gen tussen werk en zorgverantwoordelijkheid flexi
beler te worden. En mensen zonder betaald werk 
moeten de kans krijgen om zorgtaken te verrich
ten, zonder negatieve gevolgen voor hun sociale 
rechtspositie; 

- er wordt een goed basissysteem van professione
le zorg op maat gewaarborgd. Waar kant-en-klare 
zorg vereist is, daar móet het. Daarbij is wel de 
vraag aan de orde: hoe bepáál je deze situaties zo 
objectief mogelijk en hoe vul je deze intensieve 
zorgbehoeften in? Daarom moet de positie van 
consumenten van zorg worden versterkt. Maar dit 
ontslaat de overheid niet van de plicht een 'vang
net' onder het maatschappelijk systeem van zorg 
te spannen. 

• 59 
1. Zorgzelfstandigheid en betaalde arbeid 

Alternatief voor het kostwinnersmodel is een model 
waarbij iedere volwassen Nederlander zowel econo
misch zelfstandig als 'zorgzelfstandig ' is. Dit bete
kent dat iedereen die daartoe in staat is een eigen in
komen verwerft èn voor zichzelf kan zorgen. Meer in 
het algemeen: alle individuen moeten gelijke en zelf
standige mogelijkheden hebben om hun leven in te 
richten. 
De economische zelfstandigheid van individuen 
wordt door de overheid gegarandeerd door middel 
van het recht op betaalde arbeid en door individualise
ring van het stelsel van sociale zekerheid. Om het 
recht op economische zelfstandigheid in de praktijk 
te kunnen brengen, komt een herverdeling van ar-
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beid tot stand. Deze herverdeling is gericht op een 
rechtvaardiger spreiding van het betaalde werk over 
de volwassen bevolking. 

Kernpunten 

zorgzelfstandigheid 
1. De overgang tussen betaald en onbetaald werk 
wordt soepeler. Het recht op betaalde arbeid blijft ge
garandeerd terwijl er ruimte komt voor het (tijdelijk) 
vervullen van zorgtaken. De mogelijkheid bestaat om 
periodes van fulltime werken af te wisselen met pe
riodes waarin deeltijdwerk en zorgarbeid naast elkaar 
worden verricht. Pensioenrechten blijven gehand
haafd en er komt een goede wettelijke regeling van 
het ouderschaps-, calamiteiten- en zorgverlof tot 
stand. Flexibele en deeltijdpensionering worden mo
gelijk. De overheid voert een campagne, gericht op 
mannen, om een gelijk deel van de zorgarbeid op 
zich te nemen . 

flexibilisering openingstijden 
2. Er komt een verdere versoepeling van de winkel
sluitingswet die flexibele openstelling mogelijk maakt 
binnen een vastgesteld maximum aantal uren . De 
flexibele openstelling geldt ook voor de dienstverle
nende sector zoals consultatiebureaus en gemeente
lijke loketten. De kwaliteit van de arbeid van de werk
nemers wordt zorgvuldig bewaakt . 

• 60 
2. Kinderopvang 

Zorg voor kinderen is een verantwoordelijkheid van 
zowel ouders als de overheid. Ouders moeten door 
middel van financiële regelingen en verlofregelingen 
in de gelegenheid gesteld worden zèlf voor hun kin
deren te zorgen of daarvoor regelingen te treffen . Te
gelijkertijd dient de professionele kinderopvang in 
haar verschillende onderdelen uitgebreid te worden. 
Ouders krijgen de mogelijkheid om de zorg voor hun 
kinderen gedurende de tijd die zij wenselijk vinden 
'uit te besteden'. Belangrijk is dan wèl dat de kinder
opvang over de middelen kan beschikken om de kwa
liteit van het aanbod en het pedagogisch beleid te 
verhogen. 

Kernpunten 

verlofmogelijkheden 
1. De wettelijke regelingen die de combinatie van 
werk en ouderschap beter mogelijk maken, worden 
verruimd en aangevuld. Op korte termijn komt er een 
wettelijke regeling voor calamiteitenverlof en worden 
de bestaande regelingen voor zwangerschaps-, beval
lings- en ouderschapsverlof verruimd. Doel is de in
voering van een betaald ouderschapsverlof van mini
maal drie maanden fulltime (met recht van terugkeer 
in de oude functie) of zes maanden parttime. Met de 
wensen van werknemers om in deeltijd te werken of 
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flexibele werktijden te hanteren, wordt meer reke
ning gehouden. 

kinderopvang 
2. Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een ba
sisvoorziening zijn voor iedereen, of er nu wel of 
geen betaalde arbeid wordt verricht. Deze voorzienin
gen worden betaalbaar gehouden en de eigen bijdra
ge blijft inkomensafhankelijk. De kinderopvang vol
doet aan hoge kwaliteitsnormen, terwijl het aantal 
kindplaatsen in de professionele kinderopvang wordt 
uitgebreid tot het niveau waarop aan de behoefte 
daaraan is voldaan. De wachttijd voor opvang is ten 
hoogste één maand. Er komt een stimuleringsmaatre
gel om de grote tekorten in de buitenschoolse op
vang (voor kinderen van 4 tot 12 jaar) weg te werken . 

salariëring en arbeidsomstandigheden 
3. De salarissen van het personeel in de kinderop
vang en peuterspeelzalen worden verhoogd, terwijl 
de kwaliteit van hun arbeidsomstandigheden wordt 
verbeterd . 

• 61 
3. Ouderen 

Nederland vergrijst . In 2010 is één op de drie Neder
landers ouder dan vijfenvijftig, tegen één op de vijf 
nu. Die ontwikkeling heeft ook nu al maatschappelij
ke gevolgen. De kosten in de gezondheidszorg stij
gen. Bovendien komen er steeds meer ouderen die 
zorg behoeven . Die zorg zou meer op maat geleverd 
moeten worden : in instellingen of thuis. 
Gelukkig beleven ouderen hun leeftijd steeds minder 
als een belemmering maar juist als een levensfase 
die nieuwe ontplooiingskansen biedt. Daarom moet 
volop gebruik gemaakt worden van hun kennis en er
varing . Oud zijn mag niet gelijk staan aan overbodig 
zijn. De samenleving stimuleert de participatie van ou
deren . Bij nogal wat bestuurlijke en maatschappelijke 
functies worden leeftijdsgrenzen gehanteerd. AI voor 
een vijfenveertigjarige is de kans om in aanmerking 
te komen voor om- en bijscholing vrijwel verkeken . 
Elke vorm van leefti jdsdiscriminatie wordt geweerd . 
Eerl ijk delen is nodig . De bevordering van de solidari
teit tussen ouderen en de rest van de bevolking staat 
voorop. 

Kernpunten 

thuiszorg 
1. De mogelijkheden om zelfstandig te blijven wo
nen, worden vergroot door een uitbreiding van de 
thuiszorg en door de bouw van kleinschalige woon-/ 
zorgcomplexen. Het recht op huursubsidie geldt on
verkort voor deze categorie ouderen. 

verzorgings- en verpleeghuizen 
2. Voor hen die aangewezen zijn op huisvesting in 
een verzorgings- of verpleeghuis, komt een passend 
aanbod. De kwaliteit van de verzorging wordt verbe-
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terd en de behoefte aan privacy zoveel mogelijk ge
respecteerd . Dit houdt ook in een vergroting van het 
aanbod, een grotere diversiteit en meer zeggenschap 
van de bewoners . 

• 62 
4. Mantelzorg 

'Mantelzorg' is al die informele, meestal onzichtbare 
en vaak intensieve, zorg voor hulpbehoevenden in 
een thuissituatie. De verzorgers zijn gezinsleden, fa
milieleden of bekenden. Door de 'vergrijzing' en 'ont
groening' én door de bezuinigingen op de thuiszorg 
is de druk op de mantelzorg zo hoog opgelopen dat 
daar onaanvaardbare toestanden ontstaan. Mensen 
die hulp nodig hebben, raken verwaarloosd en de ver
zorgers overbelast . Zo komt de kwaliteit van de zorg 
in het gedrang. Daar komt nog bij dat door veranderin
gen in de betaalde zorg steeds meer gerekend wordt 
op bijstand uit de mantelzorg . 
Het is dan ook noodzakelijk dat enerzijds mensen uit 
de directe omgeving in staat worden gesteld voor an
deren te zorgen én dat anderzijds de betaalde thuis
zorg meer armslag krijgt. De opname in een zieken-
of verpleeghuis kan hierdoor tot het noodzakelijk mini
mum beperkt worden . Voordeel hiervan is tevens dat 
zorg daarmee zoveel mogelijk van haar klinische ka
rakter wordt ontdaan en dat 'medicalisering' wordt te
gengegaan . 

Kernpunten 

zorgverlof 
1. Om meer ruimte te bieden aan de mantelzorg 
komt er een wettelijke regeling voor het recht op 
zorgverlof voor mensen die betaald werk verrichten . 
Het gaat hierbij om betaald verlof, met handhaving 
van pensioenrechten en met recht van terugkeer in 
de oude functie (of in een functie op gelijkwaardig ni
veau). Het verlof kan niet alleen voor de verzorging 
van familie (ouders, partner, kinderen) worden ge
bruikt, maar ook voor de verzorging van anderen. 

thuiszorg 
2. Er gaat extra geld naar de thuiszorg . Daarmee 
wordt de thuiszorg uitgebreid, worden de salarissen 
van het personeel verhoogd en worden hun arbeids
omstandigheden verbeterd . Tegelijkertijd worden 
geen taken van de intramurale gezondheidszorg over
geheveld naar de thuiszorg . Ook wordt de groei van 
de thuiszorg niet afgewenteld op de werkbelasting 
van 'mantelzorgers' . Er komt een verbetering van de 
positie van werkers in de thuiszorg, onder meer door 
alpha-hulpen een volwaardige rechtspositie te ver
schaffen. 

mantelzorg 
3. De sociaal-economische positie van de mantelzor
gers wordt verbeterd en de werklast verminderd . De 
mogelijkheid dat mantelzorgers betaalde arbeid ver
richten en economische zelfstandigheid verwerven, 
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wordt vergroot. Bovendien wordt aan mantelzorgers 
meer ondersteuning gegeven (bijvoorbeeld door de 
oprichting van servicepunten en gespreksgroepen èn 
door garantieregelingen te maken voor hun vervan
ging). 

informele zorg 
4. Door subsidiëring steunt de overheid reeds be
staande vormen van informele zorg en draagt zij ver
antwoordelijkheid voor continuïteit op langere ter
mijn. In dit verband kan gedacht worden aan de intro
ductie van 'buurtzorgwinkels': punten in buurten 
waar mensen op vrijwillige basis aanbieden 'klussen' 
te doen en waar anderen kunnen aankloppen voor 
zorg. 

5. Gezondheidszorg 

• 63 
De keuzes in de gezondheidszorg die jarenlang stil
zwijgend en automatisch gemaakt zijn, staan ter dis
cussie. De bal ligt nu bij de politiek. Illustratief hier
voor is de gang van zaken rond het zogeheten Plan-Si
mons. De politiek moet de komende jaren keuzes ma
ken, na een brede discussie in de samenleving. Maar 
eerst is een breed debat nodig over de gewenste 
soort gezondheidszorg. Pas daarna kunnen zinnige 
besluiten over kosten genomen worden . 
Niet kostenbeheersing dient voorop te staan, maar 
kostenverschuiving. Door het accent stapsgewijs te 
verleggen van curatief naar preventief, van helen 
naar helpen, van dure top-klinische zorg naar eerste
lijns-gezondheidszorg. Het is een illusie dat we met 
minder geld toekunnen, het moet anders verdeeld 
worden. 
Bij keuzes in de zorg gaat het ook om medische 
ethiek. Waar steeds meer mogelijk is, wordt de 
vraag 'moet alles wat kan?' steeds dringender. Daar
tegenover staat de vraag 'gebeurt alles wat moet?' 
Medische technologie dient voorafgaand aan de intro
ductie ervan centraal getoetst te worden door een op 
te richten 'landelijk bureau voor technologiebeoorde
ling'. 
Onnodige medicalisering wordt vermeden, vooral bij 
de praktijken rond geboorte en dood. Een op preven
tie gerichte gezondheidszorg maakt deel uit van een 
beleid voor volksgezondheid dat zich ook richt op 
maatregelen die de milieuvervuiling tegengaan, de ar
beidsomstandigheden verbeteren en de werkdruk 
verlagen. De jachtigheid in de samenleving zorgt 
voor veel stress en andere gezondheidsproblemen. 
Door voorlichting en preventie wordt de aandacht ge
vestigd op meer gezonde vormen van leven. 
Gezondheidszorg zou meer aandacht moeten beste
den aan gezondheid, en minder aan ziekte. Voorlich
ting aan patiënten moet bestaan uit het verstrekken 
van feitelijke gegevens en niet gericht zijn op bang
makerij. In elke vorm van gezondheidsvoorlichting 
dient dan ook door te klinken dat ziekte in de regel 
niet is terug te voeren op een persoonlijke verant-
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woordelijkheid van patiënten maar vaak ook niet be
reikt kan worden met een toename van medische 
zorg. Doel is medicalisering in het dagelijks leven te 
voorkomen. 

Kernpunten 

• 64 
basiszorg 
1. De algemene toegankelijkheid van elementaire 
zorgvoorzieningen, waaronder ook voorlichting en 
preventie, wordt gewaarborgd. De AWBZ wordt uit
gebouwd tot een algemeen geldende basisverzeke
ring, waar deze voorzieningen in opgenomen zijn. 
Een zo groot mogelijk deel van de premies is inko
mensafhankelijk en eigen betalingen worden verme
den. In de basisverzekering zijn de meest gerenom
meerde alternatieve geneeswijzen opgenomen. 

basisverzekering 
2. Er komt een door de Tweede Kamer aangestelde 
commissie die zich buigt over de vraag welke ingre
pen tot de basisverzekering behoren en welke niet. 

salariëring en werkdruk 
3. De beloningen in de verpleging, de verloskunde en 
de kraamzorg gaan omhoog, de beloningen voor spe
cialisten omlaag. Alle specialisten komen in loon
dienst. De werkdruk in de gezondheidszorg wordt 
verminderd door meer personeel aan te nemen. 

kostenbeheersing 
4. Verspilling aan de aanbod kant wordt verhinderd. 
Medische instellingen krijgen te maken met op effi
ciency gerichte financieringssystemen. Bovendien 
wordt het systeem van geneesmiddelenvergoedin
gen verbeterd en wordt de vraag beperkt door betere 
voorlichting en preventie. 
Kleinschalige verpleeg- en ziekenhuizen die op de 
wensen en noden van de buurtbewoners ingaan, wor
den gesteund. Hiermee wordt bevorderd dat medi
sche instellingen meer gebruik maken van elkaars ap
paratuur. 

patiëntenrechten en overheid 
5. Patiënten krijgen meer rechten. Onafhankelijke 
klachtenregelingen worden uitgebreid en het inzage
recht in medische dossiers wordt verbeterd. Patiën
tenorganisaties worden volwaardige gesprekspart
ners binnen de gezondheidszorg. 
De macht van de instanties op medisch gebied (ver
zekeraars, farmaceutische industrie, ziekenhuizen en 
de specialistenorganisaties) wordt teruggedrongen. 
De invloed van de overheid wordt versterkt, onder 
meer door in overleg met patiëntenorganisaties wet
telijk vast te leggen welke rechten patiënten kunnen 
ontlenen aan het zorgpakket. 
Bij de uitvoering van en de controle op de zorgvoor
zieningen krijgt de lokale overheid een grotere rol toe
bedeeld. Dit komt ook tot uiting in de ter beschikking 
gestelde financiële middelen. 
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• 65 
tuchtrecht 
6. De taken van het medisch tuchtcollege worden zo 
snel mogelijk ondergebracht bij het Openbaar Minis
terie, waar medici als adviseurs optreden maar civie
le rechters de zaak verder afhandelen. 

kwaliteitsbewaking 
7. De kwaliteitsbewaking van medische instellingen 
komt in handen van onafhankelijke instituties. 

gehandicapten 
8. In de komende jaren wordt meer aandacht be
steed aan de maatschappelijke positie van de licha
melijk en verstandelijk gehandicapten. In elk geval 
wordt een krachtig begin gemaakt met het wegwer
ken van de lange wachtlijsten in de gehandicapten
zorg. De kleinschalige woonvoorzieningen voor ge
handicapten worden met circa 6000 plaatsen uitge
breid. 

hulpverlening en RIAGG's 
9. De monopoliepositie van RIAGG's en andere instel
lingen voor gezondheidszorg wordt doorbroken. 
Steunpunten voor vrouwen- en migrantenhulpverle
ning en hulpverlening voor andere speciale groepen 
blijven gehandhaafd. Vernieuwing in hulpverlening, 
methodiekontwikkeling en controle op kwaliteit van 
de hulpverlening binnen RIAGG 's en andere instellin
gen voor gezondheidszorg worden gestimuleerd. 

euthanasie 
10. De mogelijkheden met betrekking tot euthanasie 
worden verder uitgebreid. Het zelfbeschikkingsrecht 
van het individu staat hierbij voorop. 
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VI 

van calculeren naar investeren 

• 66 
Het prijs- of marktmechanisme vervult een belangrij
ke functie in de economie. Maar het leidt nooit tot 
ideale omstandigheden. Correctie daarop is noodzake
lijk hetzij door werkgevers, hetzij door werknemers 
of consumenten, hetzij door de overheid. Het corrige
ren van de vrije werking van het marktmechanisme 
heeft in het verleden zijn dienst bewezen en dat zal 
ook in de toekomst zo blijven. 
Een belangrijke reden waarom het marktmechanis
me niet functioneert zoals zou moeten, is dat beslis
sers niet alle kosten en baten van hun acties meetel
len. Dat is het geval bij extreme effecten (zoals mi
lieuvervuiling). risico's (zoals bij verzekeringen tegen 
ziekte). collectieve goederen (zoals waterkering) of 
bij onvolkomen mededinging (zoals kartelvorming of 
monopolisering van produktie). In al deze gevallen 
leidt het marktmechanisme niet tot een efficiënte 
aanwending van beschikbare middelen in de samenle
ving. 
De gevolgen van het marktmechanisme zijn ook lang 
niet altijd rechtvaardig. Zo is het terecht dat de over
heid te grote inkomensverschillen corrigeert. Dat 
geldt ook voor de vermogensverhoudingen, die nóg 
schever liggen. Soms is het zelfs goed dat rechtvaar
digheid boven efficiëntie wordt verkozen. Zo'n keuze 
is absoluut geen politieke schande. 
Dat de verhoudingen op de markt niet altijd tot de ge
wenste resultaten leiden, rechtvaardigt niet de con
clusie dat de overheid dan maar de functie van de 
markt moet overnemen. De overheid zèlf is ook niet 
vrij van feilen (bureaucratisering en betutteling). Ingrij
pen moet dus altijd goed beredeneerd gebeuren. 
Het prijsbeleid is één van de belangrijkste correctieve 
instrumenten waarover de overheid beschikt. Op de 
arbeidsmarkt moet in elk geval een dergelijk beleid 
gevoerd worden. Dat is nodig om onrechtvaardighe
den in de verdeling van werk en inkomen tegen te 
gaan. Door een lastenverschuiving tot stand te bren
gen van arbeid naar kapitaal en milieu kan de arbeid 
een stuk goedkoper gemaakt worden. Dit is goed 
voor de algemene werkgelegenheidsontwikkeling 
maar zeker ook voor de zogeheten 'onderkant van de 
arbeidsmarkt'. Voldoende is dit echter niet. De over
heid moet zèlf meer werkgelegeriheid scheppen. 
Ook dient zij door een actieve arbeidsmarktpolitiek 
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Over economie en 
financiën 

het aanbod van werk te vergroten èn vraag en aan
bod beter op elkaar af te stemmen. Om een proces 
van arbeidsduurverkorting op gang te brengen en 
gaande te houden, wordt bovendien een pakket van 
stimulerende maatregelen samengesteld. 
De overheid beïnvloedt tevens de inkomensverhou
dingen. De verschillen in inkomens in ons land zijn, 
ondanks het feit dat zij vergeleken met de meeste an
dere landen beperkt zijn, nog altijd te groot. De partij 
kiest voor inkomensnivellering, waarbij mensen met 
hogere inkomens (boven de ziekenfondsgrens) inleve
ren ten gunste van mensen met lagere inkomens (on
der modaal). De hervorming van het belastingstelsel 
is daarbij een goed middel. 
Op andere gebieden wordt resoluut ingegrepen in de 
werking van de markt. Ten behoeve van het milieu 
en de gezondheid van werknemers worden sommige 
produkten, produktietechnieken en stoffen zelfs ver
boden of worden de normen scherper gesteld. 
Tegelijk moet men zich bewust zijn van sociaal-econo
mische beperkingen op de korte termijn. Gewenste 
veranderingen - zoals de ecologische modernisering 
van de economie, een mensvriendelijker arbeidsorga
nisatie en een grotere nationale en internationale soli
dariteit - zijn het meest gebaat bij geleidelijkheid. 
Hier wordt dus stap voor stap de werking van de 
markt omgebogen. Maatregelen blijven daardoor 
praktisch en haalbaar. 
Voor de lange termijn echter zijn veeleisende idealen 
omtrent de sociaal-economische en ecologische poli
tiek hard nodig om het debat over de noodzakelijke 
veranderingen gaande te houden en te zorgen voor 
een maatschappelijk draagvlak. Zodat economische 
restricties in de toekomst makkelijker versoepeld kun
nen worden. Wordt bijvoorbeeld solidariteit aange
moedigd, dan zijn burgers eerder bereid om belastin
gen te betalen of hervormingen in het stelsel van so
ciale zekerheid te accepteren. GroenLinks kiest voor 
een radicaal en uitvoerbaar programma. Radicaal in 
de ambitie waarmee enkele politieke hoofddoelstel
lingen worden nagestreefd, uitvoerbaar in zijn finan
ciële en beleidsmatige consequenties. 

• 67 
1. Europa 

Het functioneren van de Nederlandse economie is 
sterk afhankelijk van het buitenland en met name van 
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de partners in de EU. Bovendien wordt het econo
misch beleid na de instelling van een interne markt in 
de EU voornamelijk in Brussel bepaald. Dat leidt vaak 
tot de vaststelling dat Nederland nog maar weinig be
leidsruimte heeft. De Nederlandse overheid kan niet 
al te veel uit de pas lopen met het buitenland wat be
treft regelgeving en de hoogte van de belastingen. 
Alle nationale staten kampen met dit probleem. Veel 
sociaal en ecologisch beleid in de nationale staten 
wordt geblokkeerd onder verwijzing naar de interna
tionale concurrentiestrijd. Staten proberen elkaar 
zelfs de loef af te steken met zo min mogelijk beleid 
en zo laag mogelijke belastingen. 
Het is dus de hoogste tijd dat de EU, na de laissez-fai
re-politiek op economisch terrein, het weghalen van 
alle grensbelemmeringen voor een vrij verkeer van 
goederen, diensten en kapitaal, ook haar corrigeren
de verantwoordelijkheid neemt. Het voeren van een 
'flankerend' sociaal en milieubeleid dat 'sociale dum
ping' en ecologische vernietiging voorkomt, is hard 
nodig. Het is niet voor niets dat steeds meer rechts
georiënteerde politieke stromingen in Europa bewe
ren dat de EU wel min of meer af is. 
Over de ruimte voor nationaal beleid moet men even
wel niet al te pessimistisch zijn. Zeker op het gebied 
van milieu is nog altijd veel mogelijk. Op dit terrein 
kan het EU-beleid belemmeringen opwerpen voor ef
fectieve maatregelen, met name door nationale rege
lingen en afspraken te verbieden. Dit kan leiden tot 
vertraging van de invoering van maatregelen waar
voor nu al binnen één of meer lidstaten een meerder
heid bestaat . 
Het introduceren van een brede energieheffi'1g zal de 
stoot geven tot een sterke toename van nieuwe eco
logisch verantwoorde produkten èn energiezuinige 
technologie en produktie. Met die voorsprong kan Ne
derland internationaal uitstekend concurreren. 
Ook op het terrein van de arbeid is heel wat moge
lijk, zonder dat hele bedrijfstakken ten prooi vallen 
aan de negatieve gevolgen van internationale rivali
teit . Herverdeling van arbeid en het betrekken van 
meer mensen bij het produktieproces kunnen leiden 
tot een betere inzet van menselijke kwaliteiten en tot 
minder belasting van werknemers. Ook dàt kan de 
concurrentiepositie versterken. 

Kernpunten 

• 68 
Economische en Monetaire Unie 
1. De afspraken uit het verdrag van Maastricht om 
het financieel-economisch beleid in de EU naar elkaar 
toe te laten groeien in de aanloop naar een Economi
sche en Monetaire Unie, zijn niet allesbepalend. Zo
wel economische-recessieverschijnselen als het 
noodzakelijke beleid gericht op Oost-Europa recht
vaardigen een lager tempo van monetaire integratie. 
2. Een EMU, inclusief de stichting van één centrale 
bank en de invoering van één munt, is alleen dan aan
vaardbaar als voorafgaand aan de totstandkoming er
van in de EU een goed sociaal en milieubeleid is ge-

173 

realiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat het milieu 
en de sociale zekerheid de rekening betalen van het 
streven naar financieel-economische eenheid. 

regulering financiële markten 
3. De financiële markten behoeven een zekere politie
ke regulering. Grote instabiliteit op de valutamarkten 
wordt voorkomen. Om het functioneren van de effec
tenbeurs als een soort casino af te remmen en de sa
menleving te beschermen tegen economische insta
biliteit worden de belastingen op de aan- en verkoop 
van aandelen, obligaties, opties, termijncontracten en 
valuta verhoogd. Dit vindt plaats door de provisies te 
verhogen met het door de staat te innen bedrag. Ne
derland streeft naar de invoering van zo'n belasting 
in Europees verband. 

• 69 
2. Collectieve lastendruk en financieringstekort 

De collectieve lastendruk is geen heilige koe . Relati
vering van het huidige voornemen om de collectieve 
uitgaven koste wat het kost naar beneden te bren
gen, is geboden. De achterliggende gedachte dat 
loonmatiging de beste manier is om de werkgelegen
heid te laten stijgen, is onhoudbaar. Het verband tus
sen loonmatiging en werkgelegenheid is een stuk 
minder stringent dan wordt aangenomen. Loonmati
ging leidt juist ook tot minder werkgelegenheid van
wege uitval van bestedingen. 
Ook het positief geachte verband tussen verlaging 
van de collectieve uitgaven en loonmatiging is niet 
vanzelfsprekend. Dankzij de collectieve uitgaven, die 
relatief op een hoog peil liggen, kent Nederland een 
goede infrastructuur en uitstekende voorzieningen. 
Dat is een waardevolle voedingsbodem voor de eco
nomie. Bovendien telt voor de loonmatiging vooral 
de som van belastingen en premies die rechtstreeks 
op de factor arbeid drukken. De collectieve lasten be
vatten echter ook andere belastingen en overheidsin
komsten, die niet of in mindere mate leiden tot af
wenteling in de lonen . 
Tegelijkertijd mogen de overheidsuitgaven niet onbe
perkt ten laste komen van het financieringstekort en 
moeten de uitgaven zoveel mogelijk gedekt worden 
door opbrengsten uit belastingen en premies. Dat is 
op termijn weer voordelig voor de overheid zèlf, om
dat dan de rentelasten afnemen . 

Kernpunten 

• 70 
hoogte financieringstekort 
1. Nederland voldoet in principe aan de EMU-toela
tingseis waarin het financieringstekort niet hoger 
mag zijn dan 3 procent van het Bruto Binnenlands 
Produkt. De toepassing van deze norm kan echter op 
gespannen voet staan met de noodzakelijke grote uit
gaven voor omschakeling naar een duurzame econo
mie, een verantwoord milieubeleid, collectieve zorgta
ken, bestaanszekerheid voor diegenen die afhankelijk 
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zijn van een uitkering en toereikende ontwikkelings
hulp. In dat geval kan van deze norm worden afgewe
ken. 

fonds voor duurzame ontwikkeling 
2. Voor het te stichten 'fonds voor duurzame ontwik
keling' stelt de overheid zich garant en gaat zij zo no
dig leningen aan. Het fonds wordt buiten de regulie
re staatsschuld om onder meer gevuld met leningen 
op de kapitaalmarkt. Voor dit deel van het beleid 
wordt de norm van een financieringstekort van drie 
procent niet gehanteerd. 
Zo nodig wordt het investeringskapitaal van de 'duur
zame ontwikkelingsbank' uitgebreid via een wettelij
ke beschikking over de bestemming van het beleg
gingskapitaal van de pensioenfondsen. Deze fondsen 
dragen naar rato (van grootte) bij aan het kapitaal van 
de ontwikkelingsbank. De overheid staat borg voor 
de hoogte van de pensioenen. 

collectieve lastendruk 
3. Er komt geen dwingende norm voor een maximale 
collectieve lastendruk. Een verhoging van de collec
tieve lastendruk is toelaatbaar, mits daarmee een 
voorschot wordt genomen op onontkoombare maat
schappelijke veranderingen in de toekomst, zoals bij 
nieuwe belastingen op milieugrondslag het geval is. 
Daarbij wordt rekening gehouden met een eerlijke 
verdeling naar draagkracht. 

lastenverschuiving 
4. Er komt wèl een beleidsmatige norm die vastlegt 
dat de collectieve lastendruk in de komende kabinets
periode met twee tot vier procent van het Nationaal 
Inkomen via jaarlijkse stappen verschuift van belastin
gen op arbeid naar belastingen op milieugrondslag. 

3. Herziening van het belasting- en premiestelsel 

• 71 
Het huidige belastingstelsel is dringend aan herzie
ning toe. De herziening moet een vierledig doel die
nen: sturing van produktie en consumptie in meer 
duurzame richting, individualisering en vereenvoudi
ging van het stelsel, herverdeling van rijkdom. 

Kernpunten 

ecologisering 
1. Er worden verschillende vormen van groentax in 
Nederland ingevoerd. (Zie verder het milieuhoofd
stuk.) Waar mogelijk gebeurt dat ook in de EU. 

2. Op korte termijn wordt het reiskostenforfait voor 
woon-werkverkeer per auto afgeschaft. 

individualisering 
3. Het belastingstelsel wordt geïndividualiseerd. Als 
eerste stap wordt de huidige basisaftrek omgezet in 
een negatieve inkomstenbelasting waarbij elke belas
tingbetaler ongeacht zijn inkomen dezelfde som te-
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rugkrijgt van de fiscus. Vanaf de eerste gulden die 
verdiend wordt, betaalt men dus belasting. Deze ta x
credit krijgt de vorm van een negatieve inkomstenbe
lasting, zodat ook zij die geen belasting betalen toch 
deze som ontvangen. 

vereenvoudiging 
4. De diverse inkomensregelingen worden geïnte
greerd. Het stelsel wordt hierdoor doorzichtiger en 
minder fraudegevoelig. 

5. De individuele huursubsidie wordt in de sociale 
sector vervangen door een negatieve-inkomstenbe
lasting-post. Tegelijk komt er een woonbelasting 
voor hen die in vergelijking tot hun inkomen te goed
koop wonen. De opbrengsten daarvan worden aange
wend voor de sociale woningbouw. 

6. De kinderbijslag wordt vervangen door een aftrek
post in de loon- en inkomstenbelasting. De hoogte 
van deze aftrekpost wordt inkomensafhankelijk. 

7. Zoveel mogelijk inkomensafhankelijke financiële re
gelingen worden als aftrekposten in de loon- en in
komstenbelasting ondergebracht. zoals kwijtschel
dingsregelingen, gemeentelijke belastingen en heffin
gen, onderdelen van de bijzondere bijstand, verhuis
kostenregelingen en bepaalde AAW-vergoedingen. 

herverdeling 
• 72 

8. Om de inkomenspositie van de laagste inkomens 
te verbeteren wordt een solidariteitsheffing inge
voerd in de vorm van een verhoging van de tweede 
en derde schijf in de loon- en inkomstenbelasting. 

9. De aftrek van hypotheekrente wordt beperkt tot 
een hypotheekbedrag van maximaal f 180.000,-. 
Deze rente-aftrek wordt zo geregeld dat voor iede
reen hetzelfde percentage belastingvoordeel resul
teert, te weten: het tarief van de eerste schijf. 

10. In de vennootschapsbelasting verdwijnt een aan
tal aftrekposten en vrijstellingen. Er komt een mini
mumnorm voor de vennootschapsbelasting in EU-ver
band van 30 procent. Belastingontwijking via zoge
naamde belastingparadijzen wordt wettelijk onmoge
lijk gemaakt, bij voorkeur in EU-verband. 

11. Het erfrecht wordt herzien waarbij de hoogte van 
het successierecht onafhankelijk wordt van het al of 
niet in familierechtelijke relatie staan tot de overlede
ne. 

• 73 
belastingtarieven 
12. In de huidige belastingtarieven komen zes wijzi
gingen: 
- er wordt een uniform tarief voor de vennootschaps

belasting van 40 procent ingesteld; 
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- de toegestane aftrekposten bij loon- en inkomsten
belasting worden verrekend als een heffingskor
ting (aftrek op basis van het tarief van de eerste 
schijf) ; 

- de vermogensbelasting verdubbelt naar 1,6 pro
cent; 

- aftrek van beroepskosten boven het arbeidskosten
forfait verdwijnt; 

- CAO's met een kortere werkweek worden bevoor
deeld door een reductie van de werkgeversbijdra
ge aan het Algemeen Werkloosheidsfonds; 

- het percentage van het arbeidskostenforfait wordt 
gedifferentieerd naar gelang de duur van de ar
beidsweek; deeltijdwerkers hebben recht op een 
hoger percentage. 

13. Om omzeiling van de inkomstenbelasting te com
penseren, komt er een beperkte belasting op (inkom
sten uit) koerswinsten. 

14. Voor grondeigenaren wordt een grondwaardehef
fing (of grondwaardebelasting) ingevoerd. (Zie verder 
het milieuhoofdstuk.) 

volks- en werknemersverzekeringen 
15. De volks- en werknemersverzekeringen worden 
langzaam omgevormd van het omslagstelsel tot 'èch
te' verzekeringen . Ter dekking van toekomstige uitga
ven wordt daartoe nu al geld gereseNeerd. Om de 
premies niet al te sterk te laten stijgen, wordt dit pro
ces over lange tijd uitgesmeerd . 

heffing over de Netto Toegevoegde Waarde 
16. Door de premielast van de sociale zekerheid min
der te laten drukken op de factor arbeid en meer ten 
laste te brengen van het totaal van winsten en lonen 
wordt de werkgelegenheidsontwikkeling gestimu
leerd. De heffingsgrondslag van de AOW wordt ver
breed naar een heffing over de Netto Toegevoegde 
Waarde. 

• 74 
gemeentelijke belastingen 
17. Bij de heffing van gemeentelijke belastingen, an
ders dan de milieuheffingen, wordt met de draag
kracht van de bevolking rekening gehouden. Gemeen
ten krijgen het recht opcenten op de loon- en inkom
stenbelasting te heffen. 

18. De bestaande 'rijksknevelcirculaire' die de ge
meenten verbiedt om voor gemeentelijke belastin
gen en heffingen een ruimhartig kwijtscheldingsbe
leid te voeren, wordt ingetrokken. Gemeenten krij
gen daarmee de mogelijkheid een lokaal gewenst 
kwijtscheldingsbeleid te voeren voor inwoners met 
een laag inkomen. 

aardgasbaten 
19. Het aandeel van de staat in de aardgaswinsten 
wordt vergroot. 
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• 75 
4. Technologiebeleid 

Technologie heeft een Januskop. Aan de ene kant is 
aan technologie vaak een naïef geloof in vooruitgang 
verbonden. Aan de andere kant kan de huidige sa
menleving niet zonder de ontwikkeling en toepassing 
van technologie en is de 'technologische revolutie' 
positief . Een technologiepolitiek moet rekening met 
de tweeslachtigheid van technologie. Dat is ingewik
keld maar niet ondoenlijk. 
Uitgangspunt van technologiebeleid hoort te zijn dat 
technologie een 'grondstof' is die het waard is om be
nut te worden . De uitdaging is om uit de vele moge
lijkheden die nieuwe technologie biedt juist dÎe ele
menten te kiezen die de economie en de samenle
ving in sociale en ecologische richting helpen omvor
men. 
Technologie wordt door mensen gemaakt en is door 
hen te beïnvloeden. Aan de andere kant is zij geen pa
nacee voor al onze problemen, of een produkt dat 
kant en klaar in de kast ligt te wachten op gebruik. 
Technologie kan alleen dàn ten volle haar vruchten af
werpen als haar toepassingen zijn toegesneden op 
de behoeften van de gebruikers èn bepaalde - ethi
sche - grenzen niet overschrijden. 

Kernpunten 

landelijke commissie voor technologiebeoordeling 
1. De capaciteit om technologie te beoordelen, wordt 
uitgebreid. Daartoe wordt in samenwerking met uni
versiteiten, technologische onderzoeksinstituten en 
de Nederlandse Organisatie voor Technologisch 
Aspectenonderzoek een 'landelijke commissie voor 
technologiebeoordeling' opgericht. Haar taak bestaat 
in de eerste plaats uit het toetsen van de technologi
sche ontwikkeling aan het principe van de duurzame 
ontwikkeling . 

maatschappelijke effectrapportage voor 
technologie 
2. Naar analogie van de milieueffectrapportage wordt 
voor ingrijpende technologische toepassingen een 
'maatschappelijke effectrapportage voor technologie' 
verplicht gesteld . 

technologiefondsen van de EU 
3. De technologiefondsen van de EU worden meer 
voor ecologische doeleinden gebruikt. Alleen het 
fonds voor militaire technologie wordt zonder meer 
opgeheven. De andere fondsen worden ingekrom
pen . Onderzoek dat uit EU-fondsen bekostigd wordt. 
wordt eerst getoetst aan ethische en milieunormen. 
Het geld uit het fonds voor atoomenergie wordt uit
sluitend besteed aan oplossingen voor het reeds be
staande kernafvalprobleem en voor onderzoek naar 
koude kernfusie . 

stimulerend beleid 
4. De overheid beïnvloedt met haar bestedingsbeleid 
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gewenste toepassingen van technologie. Voorop 
staat de stimulering van een proces van duurzame 
ontwikkeling. Als het om milieutechnologie gaat. ge
beurt dit in het Fonds voor Duurzame Ontwikkeling . 
Er komt meer oog voor de innovatieve mogelijkhe
den van kleine en middelgrote ondernemingen, in 
plaats van prioriteit te leggen bij de grote bedrijven. 

wettelijke verboden 
5. De overheid vaardigt in uitzonderlijke gevallen een 
wettelijk verbod op technologische toepassingen uit. 
Zij doet dit om te voorkomen dat de samenleving on
gedekte risico's loopt of ethische normen over
schrijdt. Dit risico geldt vooral voor aspecten van de 
biotechnologie . 

6. Er komt een algemeen verbod op het in produktie 
nemen en op de markt brengen van nieuwe stoffen. 
Eerst wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor 
mens en milieu. Bij een negatief oordeel wordt een 
blijvend verbod uitgevaardigd. 
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VII 

van toekijken naar deelnemen 

• 76 
Er wordt wat afgepraat over het politieke klimaat! De 
term 'calculerende burger' is in korte tijd al tot een cli
ché verworden. Legio zijn de politici die de burger 
een toenemend gebrek aan moraal aanwrijven en 
daar een pleidooi voor het herstel van normen en 
waarden aan verbinden. Omgekeerd wordt de over
heid vanuit de samenleving onder vuur genomen. Zij 
zou bureaucratisch, slecht georganiseerd en weinig 
effectief zijn. Ook de rol van politieke partijen als 
'makelaar' tussen overheid en burger is aan slijtage 
onderhevig, zoals afnemende ledentallen, teruglopen
de participatie en lage verkiezingsopkomsten illustre
ren . 
Zo te horen, is er flink wat mis. De band tussen kie
zers en gekozenen is verstoord. Maar ook de relatie 
tussen het politiek systeem aan de ene èn burgers 
aan de andere kant laat veel te wensen over. Maar is 
er ècht sprake van een 'crisis' en zo ja, wat zijn daar 
mogelijke oplossingen voor? 
Natuurlijk, er zijn crisisverschijnselen, maar het is 
overdreven om van 'de' crisis van 'de' politiek te spre
ken . Het huidige democratisch systeem kan, als kan
sen op verandering niet worden benut. op den duur 
wèl aan vertrouwen en legitimiteit inboeten . Afkeer 
van de politiek kan een klimaat scheppen waarin gro
tere groepen kiezers proteststemmen uitbrengen op 
extreem-rechtse partijen met onfrisse ideeën . In Ne
derland loopt dat gelukkig zo'n vaart (nog) niet, maar 
in andere Europese landen neemt het soms veron
trustende vormen aan. En ook bij ons kan het de ver
keerde kant opgaan. 
De oorzaak van de toenemende kritiek op de 
werkwijze en inrichting van de parlementaire demo
cratie is gelegen in veranderingen in de samenleving. 
Vaak gaat het om op zich positieve ontwikkelingen . 
Te denken valt aan het wegvallen van de vanzelfspre
kende partijbindingen uit de tijd van de verzuiling, 
de toegenomen individualisering en het mondiger 
worden van de burger. Deze ontwikkelingen kunnen 
ook opgevat worden als uitdagingen die vragen om 
een eigentijdse en meer democratische invulling 
van burgerschap. Burgers moeten meer directe in
vloed op de democratische besluitvorming uitoefe
nen en de kans krijgen om volksvertegenwoordigers 
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Over democratie en 
politiek 

persoonlijk te kiezen . 
Meteen na de vorige Kamerverkiezingen werd beslo
ten om nieuwe plannen te laten bedenken voor staat
kundige vernieuwing . De schrik door de lage op
komst zat er goed in. In de rapporten van de zogehe
ten commissie-Deetman, die in de tweede helft van 
1993 werden uitgebracht, is een serie voorstellen 
over 'politieke vernieuwing' gedaan. De uitgebrachte 
adviezen over het kiesstelsel, de rol van de minister
president en de departementale indeling zijn - eufe
mistisch gezegd - nogal aan de voorzichtige kant. Er 
worden voornamelijk formalistische oplossingen aan
gedragen die weinig fundamenteels veranderen aan 
de relatie tussen de burgers en de politiek. De Twee
de Kamer presteerde het zelfs om het voorstel voor 
de instelling van een correctief referendum van één 
van de commissies te torpederen . Zowel de rappor
ten als de reacties daarop van de meeste politieke 
partijen bevestigen het beeld van een gesloten poli
tieke cultuur. Hierdoor neemt de vervreemding van 
het politieke bedrijf bij de burgers nog verder toe . Po
litici zijn kennelijk niet de beste zaakwaarnemers van 
hun eigen belangen. 
Dit gebrek aan durf en vindingrijkheid blijkt ook uit de 
manier waarop politici, partijen en overheidsbureau
cratie omgaan met burgers en maatschappelijke orga
nisaties. Als het gaat om fundamentele politieke ver
nieuwing is de bereidheid om de vastgeroeste ver
houding tussen 'officiële politiek' en 'burgerlijke maat
schappij' open te breken, een belangrijke graadme
ter. Door de relatie tussen politiek en maatschappij 
te wijzigingen kan de politieke participatie van bur
gers een nieuwe impuls krijgen . Uit onderzoeken 
blijkt telkens dat de politieke interesse nog altijd 
groot is . Er waren ook nog nooit zoveel massale de
monstraties als het afgelopen decennium. De teleur
stelling in de georganiseerde politiek komt eerder 
voort uit de daar bestaande naar-binnen-gekeerdheid 
en koudwatervrees dan uit politieke apathie . 
Te vaak gaapt er een kloof tussen datgene wat politi
ci beloven en wat ze uiteindelijk doen of kunnen 
doen. Natuurlijk, de afname van het sturend vermo
gen van de overheid en de toenemende ingewikkeld
heid van de maatschappelijke problemen, geven aan
leiding tot relativering van de politiek als 'alleskun
ner' . Maar dit mag geen alibi zijn voor het uit de weg 
gaan van keuzen of het opnieuw ter discussie stellen 
van omstreden besluiten. Te vaak is dat het geval. 
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Dàn is het niet vreemd dat burgers zich afkeren van 
de gevestigde politiek. Zo worden bijvoorbeeld de for
se keuzen die nodig zijn om de milieuproblemen of 
de werkloosheid op te lossen, ontlopen. De tijd 
dringt om consequent te kiezen voor milieu en werk. 
Als er al sprake is van een 'crisis van de politiek', dan 
heeft deze vooral betrekking op het functioneren van 
de overheid en haar instellingen. In de visie van 
Groenlinks moet er meer afstand komen tussen poli
tiek en overheidsapparaat, zodat sturing op hoofdlij
nen van beleid weer mogelijk wordt. Als dit niet ge
beurt, is ieder pleidooi voor het herstel van het pri
maat van de politiek loos gepraat. 

• 77 
1. De parlementaire democratie 

Ondanks het feit dat dringende behoefte is aan een 
fundamentele democratisering van het politiek sys
teem, is er geen noodzaak voor grote veranderingen 
in het Nederlandse kiessysteem. Het uitgangspunt 
moet een stelsel van evenredige vertegenwoordiging 
zonder kiesdrempel blijven. Dit biedt in beginsel de 
beste mogelijkheden voor een goede politieke afspie
geling van wat in de maatschappij leeft. Kiesdrem
pels en andere beperkingen moeten in Nederland 
achterwege blijven. Desalniettemin zijn er goede re
denen om de zeggenschap van burgers uit te brei
den, hun politieke participatie te vergroten en de poli
tiek effectiever te maken. Hierdoor kan de kloof met 
de burgers worden verkleind. 
Belangrijke schakel tussen politiek en burgers zijn de 
politieke partijen. De rol die zij als organisatie spelen, 
dient nadrukkelijk ter discussie te staan. Partijen zou
den zich moeten omvormen tot 'publieke partijen': or
ganisaties met het gezicht naar de samenleving toe, 
open voor de dialoog met de bevolking, open ook 
voor niet-leden en voor leden die zich niet met totale 
overgave in het partijleven wensen te storten. Partij
en zouden niet allen 'electorale machines' en leveran
ciers van politiek personeel moeten zijn. Zij zouden 
ook plekken moeten zijn waar hartstochtelijke politie
ke debatten worden gevoerd. 

• 78 
Kernpunten 

voorkeurstemmen 
1. De kiezer krijgt meer invloed op de keuze van per
sonen die voor partijen zetels gaan bezetten Er komt 
een verregaande verlaging van de drempel om met 
voorkeurstemmen gekozen te worden. 

correctief referendum 
2. Het referendum gaat tot de standaarduitrusting 
van ons staatsrecht behoren. Het geeft de kiezers bij 
belangrijke kwesties meer directe invloed. Zo'n refe
rendum is beslissend en corrigeert wetgeving achter
af. 
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volksinitiatief 
3. Het volksinitiatief wordt mogelijk. Wanneer 10 pro
cent van de kiesgerechtigden een handtekening 
heeft gezet onder een verzoek om een concrete 
vraagstelling per referendum voor te leggen aan de 
Nederlandse bevolking, wordt deze vraagstelling 
daadwerkelijk voorgelegd. De uitslag heeft een bin
dend karakter. 

uitbreiding kiesrecht 
4. Het passief en actief kiesrecht van niet-Nederlan
ders die twee jaar of langer in Nederland verblijven, 
wordt naar alle niveaus uitgebreid. Wie zolang in Ne
derland woont, krijgt - ongeacht de nationaliteit - gelij
ke politieke rechten. 

democratische gedragscode 
5. Alle democratische partijen ondernemen gezamen
lijk actie tegen partijen die zich schuldig maken aan 
een anti-democratische opstelling of aanzetten tot ra
cisme of buitenlanderhaat. Een belangrijk instrument 
is een nog in te stellen politieke gedragscode. 

overheidssubsidie partijen 
6. Directe overheidssubsidie voor politieke partijen 
blijft achterwege. Het huidige systeem van subsidi
ring van aparte taken, zoals scholing en studiewerk, 
wordt uitgebreid. 

gekozen staatshoofd 
7. Omdat erfelijke staatsfuncties in strijd zijn met de
mocratische principes wordt het staatshoofd geko
zen door de Staten-Generaal. 

BVD 
8. De binnenlandse veiligheidsdienst wordt opgehe
ven. 

• 79 
2. Politiek en overheid 

Er is reden genoeg om de spanning tussen politiek 
en overheid tot onderwerp van debat te maken. De 
politiek en het bureaucratische overheidsapparaat 
dreigen een Siamese tweeling te worden. Gevolg 
van deze bedenkelijke verstrengeling is dat politici in 
ambtelijk beleidsjargon gaan praten en zo steeds min
der een voor burgers verstaanbare taal spreken. Het 
politieke spel is z6 op het ambtelijk apparaat gericht 
dat het lijkt of politici met de rug naar de samenle
ving staan. Bovendien wordt aan het ambtelijk appa
raat de ruimte geboden zich te ontwikkelen tot een 
autonome macht. Een macht die z6 dicht op de poli
tiek zit dat ze naar believen ofwel de politici onder
sneeuwt met details, ofwel hen essentiële informa
tie onthoudt. Waardoor politici niet meer bij machte 
zijn om naar eigen inzicht politiek te bedrijven ... 
Een aantal adviesorganen kan worden opgeheven, 
maar goed functionerende organen met een demo
cratische samenstelling, duidelijke bevoegdheden en 
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een toereikende equipering kunnen een belangrijke 
aanvulling op de parlementaire democratie zijn. Ster
ker nog: zij kunnen de burgers betrekken bij publieke 
debatten en politieke besluitvorming, en vormen, 
mits voldoende toegerust, een goede tegenmacht 
voor de overheidsbureaucratie en machtige maat
schappelijke lobby's. Het 'maatschappelijk midden
veld' moet niet worden ingekrompen, het moet wor
den gedemocratiseerd. 

Kernpunten 

politiek advies 
1. Het parlement krijgt de mogelijkheid direct advies 
in te winnen. Dit kan gebeuren door inschakeling van 
officiële adviesorganen maar ook door een beroep te 
doen op de expertise van burgers: deskundigen (zo
wel 'gestudeerden' als 'ervaringsdeskundigen'), parti
culiere instellingen, belanghebbenden, maatschappe
lijke bewegingen. 

civil service 
2. Er komen op grotere schaal experimenten met het 
invoeren van een 'civil service', waarbij ambtenaren -
na een bepaalde periode op een bepaalde plek te 
hebben gezeten - rouleren binnen het overheidsappa
raat. Eenzelfde systeem wordt beproefd in de gepre
mieerde en gesubsidieerde sector. 

reorganisatie rijksdienst 
3. Beleids- en uitvoeringstaken van de rijksdienst wor
den duidelijk gescheiden. Nieuwe beleidsvoorne
mens worden getoetst op uitvoerbaarheid en uitvoe
ringsconsequenties. Deze toetsing richt zich met 
name op de effecten voor burgers en het functione
ren van uitvoeringsorganisaties. Slotstuk van dit reor
ganisatieproces is mogelijk de aanstelling van super
ministers voor bepaalde probleemgebieden. 

• 80 
3. Politiek en maatschappij 

De verhoudingen tussen de overheid en de maat
schappij zijn grondig veranderd. Steeds meer ver
schuift het zwaartepunt van overheid naar 'civiele 
maatschappij'. De civiele maatschappij is het geheel 
van instituties, organisaties, bewegingen en sociale 
netwerken dat geen deel uitmaakt van het overheids
apparaat en daar in meer of mindere mate onafhanke
lijk van functioneert. Deze democratische traditie is 
ons land gelukkig diepgeworteld. 
De politiek wordt in hoge mate afhankelijk van wat er 
leeft in de maatschappij. In de civiele maatschappij 
sluimeren zowel krachten die veranderingen kunnen 
blokkeren als krachten die veranderingen kunnen sti
muleren. Het is van groot belang dat deze 'niet-poli
tieke sfeer' wordt versterkt. Immers, de instellingen, 
organisaties en informele netwerken van het maat
schappelijk middenveld zijn een uitgelezen plek voor 
het democratisch burgerschap. Door de civiele maat
schappij een zwaarder gewicht te geven, houdt men 
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bovendien een sfeer in stand die zich zowel kan ont
trekken aan de directe invloed van de overheid en 
het politiek systeem als van de markt. Belangrijk is 
dan wèl om te streven naar een verdere democratise
ring van het maatschappelijk middenveld en om de 
participatiemogelijkheden voor burgers te vergroten. 
Méér democratie is tevens nodig in de economische 
sfeer. De maatschappelijke controle op produktie en 
consumptie moet worden vergroot. 

Kernpunten 

democratie 
1. Aan door de overheid gesubsidieerde instellingen 
van de verzorgingsstaat worden minimumvoorwaar
den gesteld. Deze hebben betrekking op de mate 
van interne democratie en openbaarheid van besluit
vorming. 

consumenten 
2. Consumentenorganisaties krijgen een grotere 
stem in de politieke besluitvorming over consumen
tenaangelegenheden. Zij worden in staat gesteld tot 
beleidsbeïnvloeding. De subsidie aan ouderenbon
den, patiëntenbonden en dergelijke wordt verstrekt 
in overeenstemming met het belang dat deze organi
saties vertegenwoordigen. 

interne bedrijfsdemocratie 
3. Een radicale uitbreiding van de economische demo
cratie krijgt haar beslag. Werknemers hebben in be
drijven en instellingen zeggenschap over alle niveaus 
van beleid, variërend van de organisatie van het ar
beidsproces tot aan strategisch belangrijke investerin
gen. De ondernemingsraad krijgt de bevoegdheid de 
helft van de Raad van Commissarissen te benoemen 
en 'terug te roepen'. Op termijn wordt het topmana
gement democratisch gekozen door de werknemers 
of door werknemersafgevaardigden (bijvoorbeeld de 
OR). Er wordt een start gemaakt met het in Zweden 
ontwikkelde systeem van werknemersfondsen, waar
door op langere termijn de factor kapitaal wordt 'uit
gekocht' door de factor arbeid. 

externe bedrijfsdemocratie 
4. De interne bedrijfs- en instellingsdemocratie wordt 
ingebed in een globale, democratisch gestuurde eco
nomie met marktelementen. In bepaalde gevallen 
wordt de zeggenschap verdeeld over de werknemers 
en de vertegenwoordigers van consumenten- en mi
lieu-organisaties. In een enkel geval krijgt ook de 
overheid medezeggenschap. 

frakbonds- en werknemersrechten 
5) Er komt een wettelijke basisregeling die het vak
bonden mogelijk maakt binnen bedrijven en instellin
gen te functioneren. 
Om te voorkomen dat ondernemingen concurreren in 
aantasting van sociale kosten en loonkosten zijn de 
door vakbonden afgesloten CAO's automatisch alge
meen verbindend. Daarentegen worden CAO's afge-

GroenLinks: 80 

1 

-



sloten met daartoe door de ondernemers opgerichte 
bedrijfsbonden onverbindend verklaard. Deze vak
bondsrechten worden zoveel mogelijk ook in Euro
pees verband geregeld. 
Het stakingsrecht wordt erkend als onvervreemdbaar 
recht van werknemers, ook als zij in dienst zijn van 
de overheid. 

• 81 
4. Lokale en regionale democratie 

De traditionele politiek-bestuurlijke indeling - soeve
reine rijksoverheid, provincies en gemeenten - past 
niet meer bij de eisen van de tijd. Het groter gewicht 
van de EU dreigt de nationale soevereiniteit uit te hol
len. Daar komt bij dat door de toenemende gemeen
schappelijke regelingen tussen gemeenten en door 
de groeiende behoefte aan grotere rijksdelen de klas
sieke verdeling tussen provinciaal en lokaal niveau 
niet meer voldoet. Ook ontstaan nieuwe vormen van 
lokale democratie die een belofte voor de toekomst 
inhouden. Daarom is het verstandig bevoegdheden 
naar 'boven' en naar 'beneden' af te staan: aan een 
supranationaal orgaan als de Europese Unie én aan la
gere nationale organen als 'mini-provincies' en deelra
den. 
Deze verandering betekent dat in de toekomst zaken 
minder exclusief in Den Haag geregeld moeten wor
den. Het zal steeds moeilijker worden om nog 'het 
centrum van de macht' aan te wijzen. Centraal bij het 
afstoten van taken naar boven of naar beneden staat 
de eis dat alle niveaus volwaardig democratisch gele
gitimeerd en uitgerust moeten zijn. Ook moet het ge
kozen niveau het meest geëigend zijn voor het betref
fende onderwerp. 

Kernpunten 

mini-provincies 
1. De bestaande provincies worden opgeheven en 
vervangen door gewesten of 'mini-provincies', met 
name in en rondom grote stedelijke gebieden. Het 
nu over provincies, inter-gemeentelijke WGR-regelin
gen, politie- en vervoersregio's, gedeconcentreerde 
rijksdiensten en waterschappen versnipperde regio
naal bestuur wordt gedemocratiseerd en aangepast 
aan de opkomst van de grootstedelijke centra. De 
'mini-provincies' krijgen een belangrijke taak op het 
terrein van vervoer, milieu, politie en ruimtelijke orde
ning. Zij nemen bestaande provinciale taken over. 
Deze zijn uitdrukkelijk geen 'vierde bestuurslaag'. Uit
sluitend als overgangsmaatregel kan worden vol
staan met een aangescherpte Wet Gemeenschappe
lijke Regelingen. Het gewestbestuur wordt direct ver
kozen en krijgt ook een gekozen gewestvoorzitter. 
Migranten krijgen onmiddellijk stemrecht voor deze 
gewestbesturen. 

dualisme 
2. Op het provinciale niveau en in de stedelijke regio
gewesten wordt het zogeheten dualisme ingevoerd. 
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gekozen burgemeester 
3. De burgemeester wordt gekozen door de gemeen
teraad uit een door deze raad opgestelde lijst van kan
didaten. 

• 82 
5. Burgerrechten 

Niet alleen staatsrechtelijke veranderingen en een an
dere organisatie van het politieke bedrijf en de over
heid bepalen de kwaliteit van de democratie. Ook de 
kwaliteit van de burgerrechten is bepalend. Aan die 
rechten kan het nodige verbeterd worden en op enke
le gebieden is het zelfs nodig om dreigende verslech
teringen te verhinderen. 
De mate waarin iedere inwoner van Nederland ge
bruik kan maken van zijn rechten als staatsburger is 
essentieel voor het functioneren van onze democrati
sche rechtsstaat. Het is belangrijk dat elke burger vol
waardig kan deelnemen aan het maatschappelijk ver
keer en aan de politieke besluitvorming. De politiek 
heeft hier een belangrijke 'voorwaardenscheppende' 
taak. 

Kernpunten 

anti-discriminatiebeleid 
1. Discriminatie op grond van ras, huidskleur, nationa
liteit, levensbeschouwelijke overtuiging, sekse, sek
suele voorkeur, transseksualiteit, burgerlijke staat, 
leeftijd, handicap, of op welke grond dan ook, wordt 
actief bestreden. 

privacy 
2. Er komt geen identificatie- of legitimatieplicht. De 
huidige beperkte identificatieplicht wordt ongedaan 
gemaakt. Legitimatie is uitsluitend verplicht bij zakelij
ke bancaire transacties, bij indiensttreding en bij het 
aanvragen van een uitkering. 

persoonsregistratie 
3. De Wet PersoonsRegistraties wordt verbeterd en 
in overeenstemming gebracht met de technologi
sche ontwikkelingen. 

medische tests 
4. Medische tests worden slechts in het belang van 
de te testen persoon en/of op diens uitdrukkelijk ver
zoek uitgevoerd. Uitzondering hierop vormen situa
ties waarin sprake is van een ernstig misdrijf met aan
tasting van de lichamelijke integriteit. 

seksueel geweld 
5. De overheid treedt actief op tegen alle vormen van 
seksueel geweld. 

leefvormen 
6. Het maken van onderscheid tussen burgers die 
wél of geen relatie hebben, wordt teruggedrongen. 
Dit geldt ook voor de vorm van relaties. Het gaat hier
bij om rechten en plichten bij onder andere belastin-
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gen, pensioenen, sociale voorzieningen, erfrecht en 
ouderschapsrechten. De bevoordeling van het forme
le huwelijk boven andere leefvormen verdwijnt. 

rechtshulp 
7. De rechtshulp is voor iedereen toegankelijk en be
taalbaar. 

zorgvuldige rechtsgang 
8. Bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit 
worden de grenzen van zorgvuldigheid in acht geno
men. Praktijken als anoniem dagvaarden en getui
gen, onbeperkt fouilleren en omkering van de bewijs
last worden niet toegestaan . 

democratische controle 
9. Er vindt bescherming plaats tegen inbreuken op 
democratische rechten en vrijheden door een effec
tieve democratische controle van veiligheids- en in
lichtingendiensten en door een onafhankelijke klach
tenprocedure voor politie-optreden. 

adoptie 
10. De adoptieregeling in de huidige vorm wordt afge
schaft en vervangen door een 'adoptie nieuwe stijl ' . 
Daarbij blijft de juridische afstammingsrelatie met de 
oorspronkelijke ouders gehandhaafd, dat wil zeggen: 
er wordt geen juridische afstammingsrelatie met de 
adoptie-ouders gecreëerd. 
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VIII 

van eenvormigheid naar veelkleurigheid 

• 83 
De kwaliteit van de samenleving laat zich niet vangen 
in objectieve cijfers en begrippen. Niettemin hangt zij 
sterk samen met de aard van het overheidsbeleid, 
met het voorzieningen niveau en met de mate waarin 
burgers kunnen participeren en meebeslissen. Varia
tie, keuzevrijheid, zelfontplooiing, zeggenschap en 
toegankelijkheid zijn dan ook sleutelbegrippen. 
De burgers staan centraal, niet de instituties of het 
beleid . De politiek heeft vooral tot taak gunstige voor
waarden te scheppen. Maar de sturende werking die 
van een 'voorwaardenscheppend beleid' uitgaat, 
moet niet onderschat worden . De cultuurpolitieke rol 
van de verschillende overheden wordt zichtbaar in de 
aandacht en het geld die besteed worden aan onder
wijs, huisvesting, openbare ruimte, kunst, cultuur en 
sport . Beslissend is de mate waarin burgers in staat 
gesteld worden publieke activiteiten te ondernemen. 
Vóór alles wenst GroenLinks een samenhangende sa
menleving waarin iedereen mee kan doen, geen sa
menleving van winnaars en verliezers, van koplopers 
en achterblijvers. Goede en toegankelijke voorzienin
gen op het gebied van onderwijs, cultuur en sport 
vormen, naast een gevarieerde en veilige leefomge
ving, hiervoor de bouwstenen. Ook de manier waar
op verschillende groepen burgers met elkaar om
gaan, is bepalend voor de openheid van een samenle
ving. Schotjesgeest moet worden tegengegaan . 
Door de individualisering, de emancipatie en het ont
staan van een multi-etnische samenleving kent de 
Nederlandse samenleving een grote culturele plurifor
miteit. We zien als gevolg daarvan sociale spannin
gen optreden, maar tegelijk ook ontstaat er een belof
tevoIle dynamiek. 
Een progressieve cultuurpolitiek moet pogen de posi
tieve kanten van ontwikkelingen te versterken en de 
negatieve aspecten ervan ongedaan te maken . Het 
prikkelen tot activiteit èn het aanbieden en onderhou
den van een breed sociaal en cultureel netwerk zijn, 
samen met de verbetering van kansen voor 'kansar
me groepen', een belangrijk antwoord op sociale ver
brokkeling, isolement en egoïsme. De burgers moe
ten een eigen plek kunnen vinden en met elkaar in 
contact gebracht worden. Maatschappelijke integra
tie staat of valt met het aanbieden van de 'hulpbron
nen' voor persoonlijke ontplooiing, ontspanning en 
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De kwaliteit van de 
samenleving 

zorg . Overheidsbeleid en democratisch burgerschap 
liggen in elkaars verlengde, èn verbeteren in onderlin
ge wisselwerking de kwaliteit van de samenleving. 

• 84 
1. Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing en 
emancipatie van mensen, zowel van individuen als 
van groepen. Maar een actieve beoefening en passie
ve beleving van kunst hebben ook een zelfstandige 
waarde. Beide waarden - culturele genieting èn 
emancipatie - dienen in cultuurpolitiek tot uiting te 
komen. 
De uiteindelijke waarde van kunst en cultuur ligt in 
de verrijking van het leven. Daarom is mee kunnen 
doen voor de kwaliteit van het leven van doorslagge
vend belang. Om die reden staan bij cultuurpolitiek 
de principes van toegankelijkheid, spreiding en pluri
formiteit voorop. In het overheidsbeleid verdienen 
kunst en cultuur een hogere politieke waardering dan 
nu het geval is. Dit geldt zeker voor de kunstensector 
waar de ontwikkeling, kwaliteit en veelzijdigheid in 
aanbod meer aandacht dienen te krijgen . 

Kernpunten 

open cultuurpolitiek 
1. Vernieuwende cultuurpolitiek gaat tegen dat subsi
dies voornamelijk worden toegewezen via het geslo
ten kunstcircuit . Nationaal en op EU-niveau ontstaat 
een doorzichtiger besluitvorming rond de toekenning 
van cultuursubsidies en vindt een bredere bekendma
king plaats van financieringsmogelijkheden. 

basisvoorzieningen 
2. Lagere overheden worden gestimuleerd culturele 
basisvoorzieningen als muziekscholen, centra voor 
kunstzinnige vorming, laagdrempelige podia , oefen
ruimtes, ateliers en expositiemogelijkheden als sleu
teltaak te zien . Deze voorzieningen vormen de basis 
van het cultuurbeleid . Daarom verschaft het rijk de la
gere overheden hiervoor voldoende middelen. 

culturele verscheidenheid 
3. In plaats van een Europees cultureel eenheidsbe
leid te voeren, staat de bestaande culturele diversi
teit in de lidstaten centraal. De Europese budgetten 
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voor cultuur worden verhoogd door culturele ontwik
keling op te nemen in de grote, reguliere fondsen. 

4. Het tolerante karakter van de samenleving wordt 
gestimuleerd door vormen van kunst en cultuur te on
dersteunen die afwijken van gebaande paden. Experi
ment en vernieuwing zijn ijkpunten van het cultuurbe
leid. 

5. De culturele ontplooiing van regio's wordt bevor
derd door een regionaal, in sommige gevallen de 
landsgrenzen overschrijdend, spreidingsbeleid. Con
centratie van geld en voorzieningen in de Randstad 
wordt voorkomen. 

6. De verschillende talen binnen de EU en ook in Ne
derland zijn gelijkwaardig. De Europese Unie be
schermt de culturele diversiteit binnen Europa, met 
name de 35 taalgemeenschappen. 

kunstbudget 
7. Het budget voor de kunsten wordt met minimaal 
40 miljoen gulden verhoogd. Prioriteiten zijn de 
verdubbeling van het, nu uiterst kleine, budget 
voor projecten in de podiumkunsten en de vergro
ting van de mogelijkheden voor het scheppen van 
kunst. 

positie kunstenaars 
8. Het kunstbeleid maakt het sociaal en economisch 
functioneren van kunstenaars mogelijk. Hiertoe 
wordt een statuut voor kunstenaars ingesteld dat 
een erkenning van hun beroepsmatigheid inhoudt. 
Het statuut regelt en versterkt hun wettelijke positie 
op het sociale vlak (pensioen- en werkloosheidsrege
lingen), op het juridische vlak (auteursrecht) en op 
het fiscale en economische vlak. 

afschaffing BTW 
9. Op het genieten, aanschaffen en beoefenen van 
kunst is het laagste BTW-tarief van toepassing. 

• 85 
2. Media 

Mediapolitiek kan terughoudend van karakter zijn. De 
politiek heeft op dit gebied vooral een rol als bewaak
ster van diversiteit. Ten onrechte is in de omroep poli
tiek het beschermen van verscheidenheid synoniem 
geworden met het conserveren van het huidige om
roepbestel. 
De publieke omroepen krijgen, naast de toch al grote 
reserves waarover zij beschikken, nog steeds veel 
geld en zendtijd toebedeeld. De hierover gemaakte 
meerjarenafspraken moeten worden opengebroken. 
Geld wordt nu te verbrokkeld ter beschikking gesteld 
waardoor de publieke omroep in de concurrentieslag 
met de commerciële omroep steeds grijzer wordt. 
Door concentratie van geld en middelen voor duide
lijk omschreven doelen worden kwaliteit en diversi
teit bevorderd. 
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Kernpunten 

publiek bestel 
1. Het publiek bestel biedt vooral ruimte voor die ge
luiden en groepen die in een commercieel bestel niet 
aan bod komen. Er komen scherpere kwaliteitseisen 
voor de publieke omroep. Dit leidt ertoe dat sommi
ge omroepen het publieke bestel al of niet gedwon
gen gaan verlaten. Op termijn bestaat daarmee de 
mogelijkheid het aantal publieke tv-netten van drie 
naar twee in te krimpen. 

regionale en lokale omroep 
2. Er komt meer samenwerking tussen de nationale 
en de regionale radio- en tv-zenders. Een deel van de 
gelden van de nationale omroep gaat naar de lokale 
zenders. 

mediaconcentratie 
3. Via Europese regulering worden vormen van me
diaconcentratie die de onafhankelijkheid bedreigen, 
tegengegaan. 

3. Onderwijs 

• 86 
Na jarenlang in het verdomhoekje te hebben geze
ten, moet het onderwijs weer de plaats krijgen die 
het verdient: een cruciale voorziening in de samenle
ving. Onderwijs biedt mogelijkheden voor zelfont
plooiing en versterkt door zijn pedagogische taak de 
maatschappelijke samenhang . 
Dit geldt zeker voor allochtonen. Hun integratie hangt 
sterk af van de kansen die het onderwijsbestel hen 
biedt. Het onderwijs is sowieso de spil bij het bestrij
den van achterstandssituaties. Daarom staat het voor· 
komen van uitval van kansarme jongeren bovenaan 
de agenda. 
Het onderwijs kan een rol vervullen in het verkleinen 
van de verschillen in kansen tussen kinderen uit diver
se sociale milieus en van verschillende etniciteit en 
sekse. In het onderwijsaanbod dient hiermee in in
houd en methodiek rekening gehouden te worden. 
Een schoolklimaat waar kinderen en jongeren zich vei· 
lig voelen, door afwezigheid van (onbewuste) discri
minatie, is van onschatbare waarde . Zo vereist seksu
ele intimidatie de aanwezigheid van vertrouwensper
sonen. In het huidige beleid en de praktijk van het on
derwijs dreigt aandacht voor de positie van meisjes 
te verflauwen. Vooral de positie van allochtone meis
jes is kwetsbaar. Deze ontwikkelingen moeten wor
den gestopt. 
De hoogte van de extra middelen voor het basis- en 
voortgezet onderwijs wordt mede bepaald door oplei
ding van de ouders/verzorgers van leerlingen. Voor
waarde voor de inzet daarvan is een integrale, plan
matige aanpak onder verantwoordelijkheid van de lo
kale overheid en schoolbesturen. 
Concurrentie tussen scholen is verspilde energie. Zij 
moeten aangezet worden tot samenwerking. Tegelij
kertijd dient de overheid slechts kaders en hoofdlij-
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nen aangeven. De gemeenten en scholen hebben 
veel vrijheid nodig. Zelfinrichting is en blijft een groot 
goed. Pluriformiteit kan op verschillende manieren ge
stalte krijgen: via brede samenwerkingsscholen of 
via het naast elkaar bestaan van scholen van verschil
lende richtingen . 
Net als in het bijzonder onderwijs krijgen alle openba
re scholen een verenigings- of stichtingsbestuur. Zij 
komen daardoor losser te staan van het gemeentebe
stuur. Het huidige knellende duale stelsel (een 
school is Of bijzonder 6f openbaar) moet doorbroken 
worden . Het besturen van de school hoort vooral een 
zaak van de ouders, leerlingen en de professionals te 
zijn . Spreiding van onderwijsaanbod zorgt ervoor dat 
alle groepen in de samenleving aan goed onderwijs 
kunnen deelnemen. Bij het ontbreken van voldoende 
aanbod neemt de gemeente het initiatief tot school
stichting. De gemeente komt hierdoor in de positie 
een effectiever onderwijsbeleid te voeren gericht op 
kwaliteitsverbetering, spreiding van onderwijsaanbod 
en versterking van het aanbod voor achtergestelde 
groepen. 
In het vormings- en ontwikkelingswerk bestaat een 
duidelijk beleidstekort. De afgelopen jaren heeft deze 
werksoort haar functie als horzel en kritische noot in 
de samenleving goeddeels verloren. Het vormings
werk is steeds meer geïntegreerd geraakt in het ge
heel van onderwijsvoorzieningen en is arbeidsmarkt
gericht geworden. Voor verdiepings- en zingevings
vragen en voor cultuur- en maatschappijkritiek kan 
men nog nauwelijks ergens terecht. 

Kernpunten 

• 87 
kwaliteitsverbetering 
1. Ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
gaat de komende jaren relatief meer geld naar het on
derwijs. De samenwerking tussen basisscholen en 
scholen voor ge'integreerd speciaal onderwijs wordt 
bevorderd. Zoveel mogelijk leerlingen vinden een 
plek in het regulier onderwijs. 

brede taak 
2. Het onderwijs bereidt mensen voor op de arbeids
markt én biedt hen een brede maatschappelijke vor
ming. In basis- en voortgezet onderwijs komt meer 
aandacht voor natuur en milieu, voor zorgvakken en 
voor kunst en expressieve vakken. Geschiedenis 
wordt weer kernvak in het voortgezet onderwijs. 
Ook onderwijs voor volwassenen, zowel voor hen 
die op de arbeidsmarkt actief willen zijn als voor bij
voorbeeld ouderen die een brede maatschappelijke 
belangstelling hebben, krijgt de nodige aandacht. In 
het basis- en voortgezet onderwijs is in het lespro
gramma ruime aandacht voor milieueducatie. 

arbeidsmarkt 
3. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
wordt verbeterd. Het onderwijs stemt haar program
ma's beter af op de ontwikkelingen in beroepen en 
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arbeidsorganisaties. Belangrijke voorwaarden zijn 
een goede studie- en beroepskeuzevoorlichting en 
bruikbare praktijkopleiding. De doorstroming van la
ger gekwalificeerde leerlingen naar het leerlingwezen 
en het (kort) middelbaar beroepsonderwijs wordt be
vorderd, onder andere door de invoering van deelcer
tificaten in het voorbereidend beroepsonderwijs. 

maatschappelijke ongelijkheid 
4. De huidige versnippering van activiteiten voor kin
deren in achterstandssituaties verdwijnt. Kwaliteits
verhoging en schaalvergroting worden gestimuleerd 
door financiering via vergoeding per leerling waarbij 
de hoogte omgekeerd evenredig is aan de mate van 
kansrijkheid van de betreffende leerling. 

• 88 
het onderwijzers- en leraarsvak 
5. Het vak van leraar wordt 'opgewaardeerd', waarbij 
met voorrang de positie van de gewone groepsieraar 
in het basisonderwijs en de leraar voor de klas in het 
voortgezet onderwijs wordt verbeterd. Dit gebeurt 
door: 
- verkleining van de lesgroepen; 
- vermindering van het aantallesgroepen per leraar 

in het voortgezet onderwijs; 
- verbetering van de opleidingen en arbeidsvoor

waarden; 
- verruiming van de mogelijkheden tot studie, bij

scholing, voorbereiding en overleg binnen werktijd; 
- een voor elke leraar passende combinatie van les

en taakuren . 

bestuursvorm openbaar onderwijs 
6. Er worden nieuwe bestuursvormen voor het open
baar onderwijs geïntroduceerd die losser komen te 
staan van de gemeente, kleinschaliger van opzet zijn 
en ruimere inspraak van ouders en leraren mogelijk 
maken. 

hoger onderwijs 
7. Er komt een samenhangend stelsel van Hoger On
derwijs bestaande uit drie componenten . De ene in
stelling richt zich meer op beroepsonderwijs, de an
dere meer op academische vorming en de derde 
meer op algemeen onderwijs. Een combinatie is ook 
mogelijk. De doctorandustitel wordt afgeschaft. In 
plaats daarvan geven Hoger Onderwijsinstellingen 
dossierdiploma's af die vermelden welke vakken met 
goed gevolg zijn afgelegd. Studenten krijgen weer 
het recht om zes jaar te studeren. Voor de bestem
ming van de extra honoraria van bijklussend weten
schappelijk personeel komt een uniforme regeling. 

• 89 
onderwijs in kleine woonkernen 
8. Basisonderwijs in kleine woonkernen blijft behou
den door samenwerking te bevorderen en door meer 
mogelijkheden voor het stichten van nevenvestigin
gen (ook buiten de eigen gemeentegrenzen). 
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aannameplicht 
9. Scholen worden verplicht om iedereen die zich 
aanmeldt aan te nemen. 

brede scholen voor voortgezet onderwijs 
10. Brede scholengemeenschappen voor voorberei
dend beroepsonderwijs tot en met VWO zijn belang
rijk voor verbetering van de schoolloopbanen van 
kansarme kinderen . Om de vorming van dit soort 
scholen te bevorderen worden effectieve maatrege
len getroffen (lagere opheffingsnormen per afdeling, 
ruime financiële en personele bevoordeling enzo
voorts) . 

nieuwe Europese actieprogramma's 
11. Er komen Europese actieprogramma's voor mi
lieuonderwijs, intercultureel onderwijs en voor burger
schapskunde. Doel van deze programma's is het uit
wisselen van ervaring, het opbouwen van Europese 
informatienetwerken en het steunen van vernieuwen
de projecten. 

voortijdig schoolverlaten 
12. Het voortijdig schoolverlaten in het voortgezet en 
beroepsonderwijs wordt drastisch teruggebracht. De 
leerplichtcontrole wordt verbeterd . Specifieke aan
dacht is er voor allochtone meisjes. Voor jongeren 
die de school voortijdig verlaten is op lokaal niveau 
een vangnet aanwezig . Zo nodig wordt gewerkt aan 
een praktijkgerichte beroepskwalificatie door een aan
bod van goede leerarbeidsplaatsen, met een minder 
breed onderwijsaanbod. Deze specifieke opleidingen 
worden afgesloten met erkende certificaten van het 
leerlingwezen. 

vormingswerk 
13. Het gesubsidieerde vrije vormingswerk, zoals dat 
onder andere op Volkshogescholen bestond, wordt 
nieuw leven ingeblazen . 

4. De multiculturele samenleving 

• 90 
De veranderende bevolkingssamenstelling vergroot 
de verscheidenheid in de samenleving. Positief staan 
tegenover de culturele rijkdom van de multi-etnische 
samenleving, hoeft niet te betekenen dat men bl ind 
is voor de spanningen waar de veranderingen mee 
gepaard gaan. Angst voor het onbekende en onbeha
gen over de eigen situatie zoeken een uitlaatklep in 
discriminatie. Uitingen van racisme verdienen een 
harde aanpak, maar ook moeten de achterliggende 
motieven worden opgespoord en weggenomen; bij
voorbeeld door verbetering van kansen voor alle kan
sarme groepen. Integratie staat of valt met het vin
den van een eigen plek in de samenleving. Dus moet 
de uitval van allochtone jongeren in het onderwijs be
streden worden en moeten de kansen op werk voor 
allOChtonen verbeteren . 'Een eigen plek' betekent 
ook volledige burgerlijke vrijheden (godsdienst, onder
wijs) voor allochtonen. Eigen organisatievormen kun-
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nen hun emancipatie bevorderen. 
Niet alleen de overheid is betrokken bij de integratie 
van nieuwe bevolkingsgroepen in de Nederlandse sa
menleving, ook moet er bij de Nederlandse bevolking 
via voorlichting een mentaliteitsverandering teweeg
gebracht worden. De daartoe te ondernemen activi
teiten dienen op zowel allochtonen als autochtonen 
gericht te zijn . In basis- en voortgezet onderwijs zou 
het bijvoorbeeld mogelijk moeten worden Surinaam
se. Turkse en Arabische taal- en cultuurvakken te vol
gen. Ook de gebruikmaking van de media om voor
oordelen te ontkrachten, is gewenst. 

• 91 
Kernpunten 

aanpak racisme 
1. De politie verbetert het klimaat en de procedures 
voor het doen van aangifte van racistische uitingen. 
Bij collectieve uitingen van racisme - door bijvoor
beeld politieke partijen of tijdens voetbalwedstrijden -
wordt zonder uitzondering strafrechtelijk ingegrepen . 

scholing en onderwijs 
2. De kansen van migranten op de arbeidsmarkt wor
den vergroot door via onderwijs en scholing objectie
ve achterstanden in kennis en vaardigheden weg te 
nemen. Financiële drempels voor taallessen worden 
weggenomen. 

positieve actie 
3. Belemmeringen die de deelname van allochtonen 
en vrouwen in alle geledingen van de maatschappij in 
de weg staan, worden opgeheven. Hiertoe wordt 
een beleid van positieve actie (in bedrijven, in het on
derwijs, in adviesraden, in politieke partijen) gevoerd . 
De overheid loopt hierbij voorop. De particuliere sec
tor wordt aangezet dit voorbeeld te volgen door het 
afsluiten van contracten met bedrijven die een beleid 
van positieve actie voeren (de zogeheten 'contract 
compliance'). 

taal en cultuur 
4. Etnische minderheden krijgen goed onderwijs in 
de Nederlandse taal en cultuur aangeboden dat toe
gespitst is op de eigen situatie. De wachtlijsten voor 
dit onderwijs worden zo snel mogelijk weggewerkt. 
Daarnaast stelt de overheid leden van etnische groe
pen in staat om desgewenst een levende band met 
de eigen taal en cultuur te onderhouden. 

5. Wonen en ruimtelijke ordening 

• 92 
De afgelopen tijd heeft een afbraak plaatsgevonden 
van de Nederlandse volkshuisvesting . De nota-Heer
ma gaf de stoot tot een verregaande liberalisatie- en 
harmonisatiepolitiek. Met steun van de hele Tweede 
Kamer, uitgezonderd Groenlinks, werden volkshuis
vesting en stadsvernieuwing niet langer een sociaal 
recht maar een bezuinigingsobject . De afbraak van 
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verbeteringssubsidies en de enorme huurverhogin
gen (meer dan 20 procent in vier jaar) werden on
danks grote maatschappelijke protesten doorgevoerd. 
Verscheidenheid in de gebouwde omgeving is een 
groot goed. Zij draagt bij aan een gevarieerd land
schap in steden en dorpen. Er dient meer aandacht 
te komen voor de ontwikkeling van het platteland, on
der meer omdat hiermee de verpaupering van steden 
voorkomen kan worden . Ook binnen wijken verbete
ren een afwisselende woonomgeving en een gemê
leerd woningbestand de leefbaarheid en de sociale in
tegratie. Tevens dienen ruimtelijke ordening, stede
bouwkundige opzet en bouwwijze beter te worden 
afgestemd op milieudoelstellingen. 
Hoofddoel van de ruimtelijke ordening is het realise
ren van een leefbaar en sociaal-veilig leefmilieu. Daar
naast moet de ruimtelijke ordening bijdragen aan het 
realiseren van de milieudoelstellingen. Dit betekent 
voor het stedelijke gebied een zo groot mogelijke in
tegratie van wonen, werken, beschikbare voorzienin
gen en recreëren . Voor de vestiging van industrie-, 
kantoor- en bedrijfsterreinen wordt aangesloten bij 
de water- en spoorinfrastructuur. Voor het landelijke 
gebied betekent dit de ontwikkeling van het regiona
le beleid van Nederland en de EU. De duurzame ont
wikkeling en leefbaarheid van het platteland wordt 
bevorderd door onder meer extensivering van de 
landbouw, uitbreiding van het openbaar vervoer en 
behoud van scholen. 

Kernpunten 

• 93 
stads- en dorpsvernieuwing 
1. Er wordt meer geld voor stads- en dorpsvernieu
wing uitgetrokken. Het in goede staat houden van de 
woningvoorraad is een continu proces waarin nu 
mede de naoorlogse buurten aan de beurt zijn. De 
ontwikkeling van het platteland wordt gestimuleerd, 
zodat het aantrekkelijk blijft om daar te wonen. 

woningbouw 
2. Het woningbouwprogramma wordt opgevoerd, 
met daarin opgenomen voldoende sociale huur- en 
koopwoningen. Nieuwbouw van sociale huurwonin
gen blijft gesubsidieerd, zodat deze woningen, mede 
met behulp van individuele huursubsidie, weer voor 
de laagste inkomensgroepen bereikbaar worden. 

gedifferentieerd woningaanbod 
3. De bestaande woningvoorraad wordt meer toegan
kelijk gemaakt voor gehandicapten en ouderen. Re
gels die groeps- of centraal wonen in de weg staan, 
verdwijnen en er komen meer woonmogelijkheden 
voor jongeren. 

woon-enwijkbeheer 
4. Woon- en wijkbeheer worden gestimuleerd. Initi
atieven van bewoners en vormen van professionele 
ondersteuning worden op elkaar afgestemd. 
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huurbeleid 
5. De huren stijgen maximaal met de stijging van het 
inflatiecijfer. Door de introductie van een energie
toets in het puntenstelsel dalen de huren van slecht 
geïsoleerde woningen, waardoor de verhuurder 
wordt gedwongen verbeteringen aan te brengen. Er 
vindt geen extra verhoging plaats van de aanvangshu
ren in de gesubsidieerde sector. Alleen sociale huur
woningen die geen sociale functie meer hebben, mo
gen worden verkocht. De individuele huursubsidie 
wordt sterk verhoogd en verbeterd. Dit wordt be
taald uit een beperking van de hypotheekrente-aftrek. 

• 94 
milieuvriendelijk bouwen 
6. Energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen (isola
tie, duurzame materialen, oriëntatie op de zon) wordt 
bevorderd door het stellen van voorwaarden in de 
vergunningverlening, het aanscherpen van voorschrif
ten voor bouwen en bouwmaterialen en de inzet van 
fiscale instrumenten (lager huurwaardeforfait voor 
'ecologische woningen'). Binnen vier jaar voldoet alle 
woningbouw (zowel nieuwbouw als renovatie) aan 
ecologische minimumnormen. 

energiebesparing 
7. De isolatienormen worden verscherpt. Daarbij 
wordt gestreefd naar een maximaal aardgasverbruik 
van 800 m3 per woning per jaar (de zogenaamde 
'Schiedam-norm'). Er wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van zowel actieve als passieve zonne-ener
gie (zonnecollectoren, zuid-oriëntatie, warmtebuffers). 

openbare ruimte 
8. De openbare ruimte in stedebouwkundige en ver
keersplannen krijgt meer aandacht. Veiligheid en de 
beleving van de langzame weggebruiker (voetganger, 
fietser) zijn in woonwijken uitgangspunt. 

woonlasten 
9. De individuele huursubsidie wordt jaarlijks zodanig 
verhoogd dat het netto-huurbedrag niet méér stijgt 
dan het inflatiepercentage. De hypotheekrente-aftrek 
voor dure koopwoningen wordt beperkt. Er komt een 
huurbelasting voor huishoudens met een hoog inko
men die een goede en goedkope huurwoning bewo
nen. 

bestemmingsplannen 
10. De provincies toetsen bestemmingsplannen aan 
de effecten op het autogebruik ('mobiliteitstoets', par
keerbeleid) en energiegebruik ('Schiedam-norm', zuid
ligging). 

ruimtebeslag 
11. Aan het steeds groter ruimtebeslag per woning 
in nieuwe woonwijken komt een eind door verhoging 
van het aantal woningen tot ten minste 35 per hectare. 
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• 95 
6. Veiligheid en criminaliteit 

De onvrede over het te hoge niveau van criminaliteit 
is groot . Er is veel frustratie over de onmacht van poli
tie en justitie om vooral de veelvoorkomende crimina
liteit (vandalisme, straatroof, inbraak, fietsendiefstal) 
aan te pakken. 
Een groot deel van de overlast en onveiligheid op 
straat in de steden wordt veroorzaakt door drugsver
slaafden. Door harddrugs helemaal en softdrugs half 
te verbieden, is een complete criminele infrastruc
tuur gecreëerd: gevangenissen vol gedetineerden die 
vastzitten vanwege met drugs verband houdende 
misdaden. Bij een groot deel van de misdaadbestrij
ding en de berechting spelen drugs een rol. Prioriteit 
moet dus liggen bij het decriminaliseren van drugs. 
Sommige pleidooien voor een hardere repressie dui
den zelfs op paniek, zonder overigens bij te dragen 
aan een grotere effectiviteit. Meer dan de criminali
teit zèlf neemt het gevoel van onveiligheid toe. Dat 
moet serieus worden genomen. Niet door makkelijk 
in het gehoor liggende 'oplossingen' als strengere 
straffen en cellen uitbreiding te kiezen, maar door het 
accent te leggen op preventie die langer duurt dan 
de waan van de dag, en die de kwaliteit van de sa
menleving vergroot : buurtbeheer, onderwijs, werk. 
Het is beter niet pas na te denken over criminaliteit 
als het al is misgegaan, maar alles op alles te zetten 
om te voorkomen dat het mis gaat . 
In plaats van te suggereren de oplossing voor de cri
minaliteit in de zak te hebben, is het beter ervan uit 
te gaan dat een deel van de criminaliteit de prijs is 
die onze samenleving betaalt voor haar modernise
ring en het tempo waarin deze zich voltrekt. 

• 96 
Kernpunten 

drugsbeleid 
1. Druggebruik wordt uit de criminele sfeer gehaald . 
Verbouw, handel en het gebruik van cannabisproduk
ten worden gelegaliseerd en verhandeling vindt 
plaats via aangewezen verkooppunten die onderwor
pen zijn aan een vergunning en kwaliteitseisen. Er 
komt een softdrugs-accijns (net als bij alcohol) . Hard
drugs worden gecontroleerd en onder medische be
geleiding verstrekt in kleinschalige voorzieningen 
voor gebruik ter plaatse aan geregistreerde verslaaf
den met een behandelingscontract. 

kleine criminaliteit 
2. Bij kleine criminaliteit vindt een snellere berech
ting plaats ('Iik-op-stuk') en de mogelijkheden van al
ternatieve bestraffing (via zogeheten HAL T-projec
ten) worden verruimd . 

preventie 
3. Naast algemeen beleid op het gebied van onder
wijs, werk en sociale vernieuwing wordt speciaal be
leid voor kansarme groepen en buurten gevoerd. Pre-
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ventieve maatregelen komen hoger op de agenda. 
Het gaat hierbij om een veilige inrichting van buur
ten, om buurt beheer door bewoners zelf en om toe
zicht door politie, conciërges, conducteurs en stads
wachten èn om het zelf weerbaarder maken van de 
bewoners . 

prioriteiten politie 
4. De politie werkt sterker volgens democratisch vast
gestelde en periodiek herziene prioriteiten. Hoofdprio
riteit is het voorkomen en bestrijden van de veelvoor
komende criminaliteit. De politie is dan ook meer op 
straat aanwezig . Daarom verdient het wijkgericht wer
ken voorrang. Gedeeltelijk wordt het geld hiervoor ge
vonden door de bureaucratie terug te dringen, maar 
er komt ook meer geld beschikbaar. Andere prioritei
ten zijn de bestrijding van racisme en seksueel ge
weid èn de aanpak van vormen van zware criminali
teit zoals de milieucriminaliteit en het zwart-geldcir
cuit. 

reïntegratie 
5. Het gevangenisregime wordt niet repressiever 
maar wordt juist omgevormd tot een oplossend in 
plaats van een straffend systeem. Er komt meer ruim
te voor scholing, begeleiding en therapie . Verslaafde 
gevangenen wordt een alternatief geboden gericht 
op afkicken en het doorbreken van de - op verslaving 
georiënteerde - levensstijl . Daarnaast worden meer 
gelden vrijgemaakt voor reclassering die gericht is op 
reïntegratie en uitgaat van een dadergerichte aanpak. 

slachtofferhulp 
6. De hulp aan slachtoffers van criminaliteit krijgt 
meer aandacht. De op proef ingestelde Bureaus 
Slachtofferhulp worden een onderdeel van de dage
lijkse veiligheidszorg. 

strafrecht 
7. Bij Europese ontwikkelingen is het behoud van 
een humaan strafrecht uitgangspunt . Belangrijke 
toetssteen is de bescherming van burgerrechten. 
De uitholling van procedurele waarborgen in het straf
proces wordt verhinderd. De positie van de verdach
te wordt niet aangetast. Vormfouten (zoals typefou
ten). waarbij de verdachte niet in zijn belangen ge
schaad is, kunnen tijdens het proces worden gecorri
geerd . 

• 97 
7. Sport en recreatie 

De betekenis van sport en recreatie in de samenle
ving neemt toe. In deze tijd van individualisering ne
men sport en sportverenigingen de rol van bindmid
del over van andere maatschappelijke instituties. 
Sport biedt mogelijkheden voor ontplooiing en partici
patie, ook door middel van kader- en bestuursfunc
ties. Daarnaast is sport belangrijk voor de integratie 
van minderheden en gehandicapten. Veel kan aan 
het particulier initiatief worden overgelaten, maar de 
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landelijke overheid moet wèl de goede voorwaarden 
scheppen. 

Kernpunten 

breed draagvlak 
1. In het sportbeleid ligt de prioriteit bij de recreatie
ve sportbeoefening. 

toegankelijkheid 
2. Sport is voor iedereen betaalbaar en ligt binnen ie
ders bereik. De faciliteiten voor gehandicapten wor
den uitgebreid . 

lichamelijke opvoeding 
3. Het vak lichamelijke opvoeding behoudt een vaste 
plaats in alle fasen van het onderwijs. ook na de ba
sisvorming. 

188 GroenLinks: 97 



· --.-.-- --- --- --

z 
W 
...J 
W 
C 
C) .-

"'C ... 
ca 
ca 
> .... 
.c 

Co) 
Cl) ... 
z 
W 
N 
W -~ 
"'C ... 
o 
o 
~ .... 
C 
ca ... 
Cl) 

> 

Reformatorische Politieke Federatie 

Postbus 302 
8070 AH Nunspeet 





christelijk-sociaal perspectief 

• 
Christelijke politiek staat in het teken van de dienst 
aan Gods Koninkrijk. De Grondwet van dit Koninkrijk 
is het bijbelse dubbelgebod van de liefde: God lief
hebben boven alles en de naaste als onszelf (Mat
theüs 22:34-40) . Christelijke politiek tracht hieraan ge
stalte te geven door in gehoorzaamheid aan het 
Woord van God antwoorden te zoeken op de vragen 
en problemen die in de praktijk van iedere dag op 
ons afkomen. Ook in de politiek behoort het daarbij 
te gaan om de Naam en de eer van Jezus Christus, 
Koning der koningen . Christelijke politiek is daarom 
te beschouwen als dienst in twee Koninkrijken : het 
Koninkrijk van God en het Koninkrijk der Nederlan
den. Zij kenmerkt zich door 'een helder getuigenis en 
een goed program'. 
De RPF kiest uit overtuiging voor deze dienst, waar
van de trefwoorden zijn: bijbelgetrouwheid, rechtvaar
digheid, dienstbaarheid, zorg en bewogenheid . Zij is 
zich daarbij bewust van de moeiten en de strijd die 
deze dienst met zich brengt. Christelijke politiek 
moet immers gestalte krijgen in een samenleving die 
steeds verder ontkerstent en van haar christelijke 
wortels vervreemdt. Dat doet de christen meer en 
meer zijn vreemdelingschap op deze aarde ervaren. 
Daarenboven heeft hij weet van de realiteit van de 
gebrokenheid van de schepping, die niet door mense
lijke inspanningen kan worden geheeld. Het Konink
rijk van God wordt niet gevestigd of dichterbij ge
bracht door onze christelijk-politieke activiteiten! Dat 
houdt natuurlijk allerminst in dat we ons ontslagen 
mogen voelen van de roeping tot christelijke politiek, 
maar het betekent wel dat we ons werk als christe
nen in de politiek ontspannen mogen doen, om zo in 
bescheidenheid aan die roeping gestalte te geven. 

Vanuit deze principiële uitgangspositie wil de RPF ge
stalte geven aan een christelijk-sociale politiek van 
verantwoord kiezen en rechtvaardig delen. 

• 2 
Verantwoord kiezen .... 
Wie aan politiek doet moet voortdurend keuzes ma
ken . Vandaag de dag is er veel kritiek op de politieke 
partijen omdat ze daartoe onvoldoende bereid zijn: ze 
maken geen duidelijke keuzes, of ze verpakken hun 
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verantwoord KIEZEN 
rechtvaardig DELEN 

keuzes in onbegrijpelijk en wollig taalgebruik. Boven
dien ontbreekt met name bij de grotere partijen maar 
al te vaak een heldere verantwoording van ingeno
men standpunten: de vraag of een gemaakte keuze 
zich wel verdraagt met de eigen uitgangspunten 
wordt niet gesteld . Beginselen, geloofsovertuigingen 
en levensbeschouwing spelen nauwelijks nog een rol 
van betekenis. Het gevolg is verzakelijking en 'vergrij
zing' van de politiek: de partijen gaan steeds meer op 
elkaar lijken, waardoor de burgers zich steeds minder 
in de politiek en in de politieke partijen herkennen. 
De RPF is duidelijk over haar uitgangspunten en wil 
op grond daarvan heldere keuzes maken. De kiezers 
hebben er recht op te weten wat ze aan de RPF heb
ben; daarom loopt de RPF niet weg voor haar keu
zes, noch voor haar beginselen. Immers: ook niet-kie
zen is kiezen! De RPF kiest voor bijbels-genormeer
de politiek en mag daar ook op aangesproken wor
den. Dat betekent dat RPF'ers bij het licht van Gods 
Woord (Psalm 119: 105, Psalm 36:10) in alle beschei
denheid proberen in het openbaar bestuur gestalte te 
geven aan de bijbelse opdracht om een zoutend zout 
en een lichtend licht te zijn (Mattheüs 5: 13-16). Dat 
is geen eenvoudige opgave: de antwoorden op de po
litieke vraagstukken kunnen meestal niet recht
streeks uit de Bijbel worden afgelezen. Het biedt wel 
een betrouwbaar vertrekpunt voor een principiële, 
consistente politiek. 
De overheid heeft als dienares van God de taak de 
publieke gerechtigheid te bevorderen (Romeinen 13). 
In de Bijbel lezen we wat werkelijk gerechtigheid is: 
doen wat recht is in Gods ogen. Dat is het kader 
waarbinnen christelijke politiek gestalte krijgt . 
In de politiek komt het aan op afwegen en kiezen, in 
steeds weer nieuwe situaties en voor steeds weer 
andere moeilijke vraagstukken. De inhoud van de ge
rechtigheidspolitiek staat niet bij voorbaat vast. De 
beginselen, de uitgangspunten van christelijke poli
tiek liggen wel vast . De RPF ziet het als haar taak om 
deze principiële uitgangspunten iedere keer opnieuw 
toe te passen, vruchtbaar te maken. Dat betekent: bij
bels-verantwoord kiezen in de politiek. 
Kiezen: niet aan de zijlijn blijven staan, maar daadwer
kelijk bijdragen aan het besturen van ons land. Kiezen 
wil ook zeggen dat we niet alles kunnen hebben: we 
zullen keuzes moeten maken en dat zal niet altijd 
voordelig zijn . Juist in het kiezen komen onze diepste 
drijfveren tot uiting. Kiezen we voor een duurzame sa-
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menieving of voor een consumptiemaatschappij? Ge
ven we een schoon milieu prioriteit boven inkomen? 
Hoe zwaar wegen de belangen van de Derde Wereld 
en van komende generaties in verhouding tot onze 
koopkracht hier en nu? Staan we toe dat het zwakke 
leven bedreigd wordt of kiezen we 'pro-life'? Kiezen 
is niet eenvoudig. Kiezen is wel noodzakelijk. Waar 
het op aankomt is dat onze keuzes verantwoord zijn . 
Verantwoord kiezen: niet zomaar, willekeurig, prag
matisch besturen, maar belijnd en herkenbaar optre
den vanuit duidelijke bijbelse uitgangspunten. Niet af
hankelijk van de waan van de dag of van modieuze 
trends, maar gebaseerd op een samenhangende le
vens- en wereldbeschouwing. Het Evangelie van Je
zus Christus is de 'goede boodschap', voor alle men
sen en voor de hele samenleving. Gehoorzaamheid 
aan deze boodschap is nodig, 'opdat het ons welga' . 
Verantwoord kiezen is daarom ook in de dagelijkse 
realiteit van de politiek een geloofszaak. Daarom is 
politiek ook zoveel meer dan een vak voor techni
sche specialisten. Politiek is een ambt, een dienst, 
waar het aankomt op fundamentele keuzes. 

• 3 
""rechtvaardig delen 
Christelijke politiek is per definitie sociale politiek. De 
overheidstaak om recht en gerechtigheid te dienen 
omvat in ieder geval de zorg voor de naaste: de over
heid is 'een schild voor de zwakken'. AI in de bijbel
boeken Leviticus en Deuteronomium vinden we tal 
van voorschriften die de sociale gerechtigheid op het 
oog hebben. Solidariteit en sociale bewogenheid lig
gen besloten in het bijbelse gebod om de naaste lief 
te hebben als onszelf. Rechtvaardig delen van wat 
ons is toevertrouwd is vanuit christelijk-politiek oog
punt een vanzelfsprekende prioriteit. Sociale recht
vaardigheid is een belangrijke criterium voor christelij
ke gerechtigheidspolitiek! 
We zijn geneigd bij 'rechtvaardig delen' allereerst te 
denken aan financieel-economische zaken, aan de so
ciale zekerheid en aan de koopkracht van de verschil
lende bevolkingsgroepen. Dat is zeker een belangrijk 
element voor een overheid die ook in financieel op
zicht gerechtigheid nastreeft. Maar we moeten ver
der kijken. Zeker voor een welvaartsland als Neder
land, waar dankzij een uitgebreid stelsel van sociale 
voorzieningen geen schrijnende armoede meer hoeft 
voor te komen, is het een zaak van rechtvaardigheid 
om over de eigen grenzen heen te kijken en de notie 
van het rechtvaardig delen wereldwijd te verstaan. 
Vanuit die optiek is er nog veel te doen: structurele 
oplossingen voor de mondiale vraagstukken (onder
ontwikkeling, hongerprobleem, de schuldenlast van 
de Derde Wereld) worden maar al te vaak belem
merd door een houding van materialisme en natio
naal egoïsme bij de westerse landen. Het is bekend 
dat er wereldwijd gezien voldoende voedsel wordt 
geproduceerd om alle mensen van eten te voorzien, 
maar dat de problemen beginnen bij de verdeling er
van. 
De tegenstellingen tussen het welvarende westen 
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en de ontwikkelingslanden zijn zo schrijnend, dat de 
binnenlandse sociale en economische problemen 
daardoor sterk gerelativeerd moeten worden. Het 
gaat in eigen land immers nog altijd om een recht
vaardige verdeling van het 'meer': iedereen moet eer
lijk kunnen meedelen in de groeiende welvaart. Het 
uitgangspunt van rechtvaardig delen stelt ons echter 
voor de noodzaak om dit 'groeidenken' principieel ter 
discussie te stellen. Zeker voor de christelijke politiek 
is er aanleiding om ons in alle eerlijkheid rekenschap 
te geven van de nadelige effecten van de economi
sche groei en het vooruitgangsgeloof in de westerse 
landen voor de verre naaste, voor natuur en milieu, 
en voor komende generaties. De RPF kiest uit over
tuiging voor een groei naar 'beter' in plaats van 
'meer', voor duurzame ontwikkeling en voor een 
rechtvaardige mondiale verdeling. Verantwoord kie
zen met het oog op rechtvaardig delen! De RPF 
maakt hiermee een principiële keuze voor de 'rent
meestereconomie': de aarde is niet van ons, maar 
van God de Schepper (Psalm 24). De mens is als 
beelddrager van deze God en als kroon op de schep
ping geroepen om als een verantwoordelijk rentmees
ter een goed beheer te voeren over wat hem is toe
vertrouwd. 

• 4 
Kiezen en delen: integrale gerechtigheidspolitiek 
Kiezen en delen. Bij het maken van wetten, bij het 
controleren van de regering, kortom: in het totale 
overheidsbeleid komt het erop aan om kiezend en de
lend, wikkend en wegend, het land naar beste vermo
gen te besturen. In de politiek is daarbij het sluiten 
van compromissen onvermijdelijk. Daar is ook niets 
op tegen, zolang het eindresultaat de toets van de bij
belse kritiek kan doorstaan. Het gaat immers niet om 
het kiezen zonder meer, maar om verantwoord kie
zen. Christelijke politiek onderscheidt zich door de 
norm die men aanlegt voor dat 'verantwoord zijn'. 
'Verantwoord kiezen en rechtvaardig delen' is niet be
perkt tot bepaalde politieke thema's. Het gaat niet al
leen om financieel-economische onderwerpen en 
evenmin uitsluitend om enkele principieel-ethische 
kwesties. Gerechtigheidspolitiek is zo breed als het 
publieke terrein: integrale gerechtigheidspolitiek! 
Vanuit de geschetste positie kiest de RPF vóór zorg 
voor de zwakken en het zwakke in onze samenle
ving; vóór bescherming van het leven; vóór een ge
zonde samenleving; vóór huwelijk en gezin; vóór de 
geestelijke vrijheid; vóór rechtshandhaving en rechts
bescherming; vóór rentmeesterschap in het beheer 
van de schepping; vóór een gezond financieel beleid; 
vóór intensivering van de ontwikkelingssamenwer
king; vóór nucleaire ontwapening. 
Rechtvaardig delen ziet zowel op de lusten als op de 
lasten, die uit allerlei gemaakte keuzes voortvloeien. 
Deze mogen niet eenzijdig op groepen burgers wor
den afgewenteld. Ook in de verdeling van lasten 
moet rechtvaardigheid worden betracht. We kunnen 
hierbij denken aan de lasten die het milieubeleid met 
zich mee kan brengen. Maar niet alleen een 'schoon 
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Nederland', ook een 'veilig Nederland' heeft een 
prijs. Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 
kosten veel geld, evenals sociale voorzieningen, een 
goede gezondheidszorg, adequate huisvesting, kwali
tatief onderwijs en zorg voor de infrastructuur. 
Op al deze terreinen draagt de overheid grote verant
woordelijkheid. Maar ook de individuele burger en 
maatschappelijke organisaties hebben ten aanzien 
van veel van de genoemde sectoren elk hun eigen 
verantwoordelijkheden in de samenleving. Ook in dit 
opzicht is er sprake van delen: het is niet terecht om 
bij iedere wens die in de samenleving opkomt voor 
de vervulling daarvan in eerste instantie naar de over
heid te kijken . De RPF spreekt in dit verband over de 
onderscheiden ambten en verantwoordelijkheden 
van de maatschappelijke verbanden. Vanuit deze vi
sie op de samenleving is er alle reden om het huidige 
takenpakket van de overheid kritisch tegen het licht 
te houden. Zonder tekort te doen aan de eigenlijke ta
ken van de overheid (bescherming van de zwakken, 
rechtsbescherming en rechtshandhaving, het bevor
deren van publieke werken) kunnen veel oneigenlijke 
taken worden afgestoten en overgelaten aan het be
drijfsleven en de burgers zelf, dan wel hun organisa
ties . Dit zal resulteren in enerzijds een kleinere over
heid, die minder dan nu het geval is zich al sturend, 
organiserend en financierend (subsidies!) met aller
hande zaken bemoeit. en anderzijds aanzienlijk meer 
keuzevrijheid voor de burgers: er wordt veel minder 
(belasting)geld via de overheid herverdeeld, waar
door de burgers zelf meer ruimte krijgen voor het ma
ken van keuzes in de besteding van hun geld. 
Dit dringend noodzakelijke proces vergt duidelijke, 
deugdelijk onderbouwde keuzes. De RPF gaat die 
niet uit de weg, maar wil in haar programma aange
ven waar de overheid stappen terug behoort te doen 
en waar zij dat in geen geval mag doen. Een scherpe
re omgrenzing van de overheidstaak is dringend 
noodzakelijk en kan bovendien leiden tot verlichting 
van de overbelaste verzorgingsstaat. 

• 5 
Christelijk-sociaal perspectief 
Deze politiek van verantwoord kiezen en rechtvaardig 
delen laat zich typeren als christelijk-sociale politiek. 
Christelijk-sociale politiek strijdt tegen materialisme 
en egoïsme, en bevordert gemeenschapszin en socia
le bewogenheid; zij neemt afstand van pragmatisme 
en politiek opportunisme, komt vrijmoedig uit voor 
haar principes, en strijdt met open vizier voor de bij
belse normen en waarden en voor de doorwerking 
van de christelijke levensovertuiging in wetgeving en 
bestuur. 
Deze christelijk-sociale politiek heeft betekenis over 
de volle breedte van het overheidsterrein : in wetge
ving en bestuur, in de zorg voor leven en welzijn, in 
het beheer van de schepping, in het financieel-econo
misch beleid, voor de kwaliteit van het bestaan, in 
het gebruik van de ruimte en bij de positiebepaling 
van Nederland in de wereld . 
Voor deze politiek vraagt de RPF de steun van de kie-
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zers. In dit programma vindt de kiezer de verantwoor
ding van de keuzes die de RPF voor de komende vier 
jaar wil maken. In dienst van het Koninkrijk van onze 
God en Here ('pro Rege'). met het oog op de publie
ke gerechtigheid, ten dienste van ons land en volk. 

verantwoord KIEZEN 
rechtvaardig DELEN 
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• 6 
'Verantwoord kiezen en rechtvaardig delen' begint 
voor de nationale overheid dicht bij huis: in het bestu
ren van het land . Binnen de Nederlandse staat is het 
de taak van de overheid om in de publieke samenle
ving orde te brengen en te handhaven. Daarbij komt 
het aan op wikken en wegen, het afwegen van belan
gen en het nemen van evenwichtige besluiten. Dát is 
de kern van wat we 'de politiek' noemen: het verant
woord en rechtvaardig regelen van 'de eigen huishou
ding '. 
De overheid heeft daarbij de beschikking over allerlei 
instrumenten. Wetgeving is er daar één van . De over
heid heeft als enige instantie de mogelijkheid om wet
ten uit te vaardigen, regels vast te stellen die voor 
alle burgers bindend zijn en - niet het minst belangrijk 
- de vastgestelde wet- en regelgeving ook metter
daad te handhaven, zonodig met behulp van 'de ster
ke arm'. Juist daarom behoort de overheid buitenge
woon zorgvuldig met haar bevoegdheden om te 
gaan. En dus moet er aandacht zijn voor de kwaliteit 
van de wetgeving, voor de rechtshandhaving en de 
rechtsbescherming van de burger. Het gaat om niets 
minder dan de legitimiteit van het openbaar bestuur 
en de geloofwaardigheid van de overheid! 

• 7 
Staatsbestel 
Nederland is een soevereine staat, kent als staats
vorm de constitutionele monarchie en als regerings
vorm de parlementaire democratie. Met deze om
schrijving, waarmee ons land staatkundig en politiek 
is getypeerd, hangen belangrijke kenmerken van 'de 
staat der Nederlanden ' samen : de nationale soeverei
niteit, de verbondenheid met het Huis van Oranje, de 
representatieve democratie op basis van het meerpar
tijenstelsel. verscheidenheid in godsdienstige, levens
beschouwelijke en politieke overtuigingen, en een 
grote mate van geestelijke vrijheid en tolerantie . Dit 
alles draagt bij aan de geheel eigen identiteit van dit 
volk op dit stukje van de wereld. Deze identiteit is 
gestempeld door de joods-christelijke levens- en we
reldbeschouwing: de invloed van het christendom op 
de Nederlandse cultuur, het rechtsstelsel , het politie
ke systeem, de maatschappelijke verhoudingen en 
het geestelijk klimaat is groot geweest. Met andere 
woorden : dit Nederland heeft zich in de loop der 
eeuwen op een geheel eigen wijze ontwikkeld tot 
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wat het nu is. 
De RPF die zich als politieke partij uit overtuiging bin
nen de parlementaire democratie wil manifesteren 
hecht groot belang aan deze identiteit en aan de nor
men en waarden die eruit voortvloeien . Niet uit be
houdzucht, niet uit een eng-nationale, naar binnen ge
richte bekrompenheid, niet om als een bezit te koes
teren. Maar om in verantwoordelijkheid mee te wer
ken, om vandaag en morgen werkelijk samen leving 
te kunnen zijn . Daarom vormt deze nationale identi
teit voor de RPF het kader waarbinnen zij positie wil 
kiezen in vraagstukken over Europese integratie, 
staatkundige hervormingen, grondrechten, wetge
ving en bestuur. 

• 8 
Grondrechten en geestelijke vrijheid 
In het voorgaande werd de geestelijke vrijheid ge
noemd als een belangrijk kenmerk van de Nederland
se rechtsstaat. Deze vrijheid komt tot uitdrukking in 
de klassieke grondrechten, zoals die in de Grondwet 
zijn opgenomen: de vrijheden van godsdienst, me
ningsuiting, onderwijs, vereniging en vergadering vor
men even zovele waarborgen dat de burgers binnen 
de eigen kring gevrijwaard zijn van directe overheids
bemoeienis. Natuurlijk bieden deze rechten geen ab
solute vrijheid: er zijn grenzen aan wat in onze rechts
staat toelaatbaar wordt geacht, ook wanneer ter ver
dediging van een bepaald gedrag een beroep op bijv. 
de godsdienstvrijheid wordt gedaan. Dat heeft te ma
ken met het feit dat een onbeperkte vrijheid voor de 
ene burger al gauw zou leiden tot inbreuken op de 
vrijheid van andere burgers. 
Discriminatie - het maken van 'ongerechtvaardigd on
derscheid ' - is in dit licht een ernstig kwaad , dat door 
de overheid met kracht moet worden bestreden. Nu 
is in ons land na jaren van maatschappelijke en politie
ke discussies de Algemene Wet Gelijke Behandeling 
tot stand gekomen. Daarin wordt ieder onderscheid 
op o.a . ras, geslacht, godsdienst of levensovertui
ging, hetero- of homosexuele gerichtheid en burgerl ij
ke staat, verboden. Nog afgezien van het feit dat een 
dergelijke wet volslagen overbodig is naast de al be
staande instrumenten (m .n. artikel 1 Grondwet en de 
betreffende bepalingen in het Wetboek van Straf
recht en het Nieuwe Burgerlijk Wetboek) om werkelij
ke discriminatie tegen te gaan, moet worden vastge
steld dat met deze wet een ernstige inbreuk wordt 
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gemaakt op fundamentele grondrechten en daarmee 
op de geestelijke vrijheid in Nederland. Een wet die 
bedoeld is om de tolerantie te bevorderen, blijkt de 
intolerantie juist in de hand te werken! Bijbelgetrou
we christenen die ook in hun organisaties willen le
ven overeenkomstig Gods geboden en beloften, wor
den zo in geweldige problemen gebracht. Hoe sympa
thiek de RPF op zichzelf ook staat tegenover het te
gengaan van discriminatie, heeft zij zich om deze re
den steeds tegen wetgeving van deze strekking ver
zet en is zij van mening dat deze wet alsnog onge
daan moet worden gemaakt. 
Naast de klassieke grondrechten kennen we meer re
cent ook de sociale grondrechten. Deze zijn te be
schouwen als 'aanspraken' van de burgers jegens de 
overheid, bijv. het recht op huisvesting, onderwijs, 
gezondheidszorg, etc. Het is bij deze categorie grond
rechten dat het gevaar van een onhoudbare garantie
en verzorgingsstaat levensgroot is. Daarom dient de 
overheid bij de uitwerking van de sociale grondrech
ten haar bemoeienis zorgvuldig af te grenzen van de 
eigen verantwoordelijkheden van de burgers en hun 
maatschappelijke verbanden. 

Besturen en ordenen 
De overheid beschikt over meer bestuurlijke instru
menten dan alleen wetgeving. We kunnen denken 
aan de rechtspraak en het strafsysteem, maar ook 
aan voorlichting en preventie, het maken van afspra
ken met bijv. het bedrijfsleven, of het zelf deelne
men aan het maatschappelijk verkeer. Niet alles kan 
worden opgelost door het maken van nieuwe wet
ten. Bovendien: de wetgeving is al z6 uitgebreid, in
gewikkeld en ondoorzichtig, dat niemand - ook de 
overheid zelf niet! - nog voldoet aan de eis dat 'iede
re Nederlander geacht wordt de wet te kennen'. 
Steeds vaker wordt dan ook gezocht naar andere ma
nieren van besturen, om zo het aantal wetten en re
gels te verminderen (deregulering). 
Het lijdt geen twijfel dat de overheidsinvloed en -be
moeienis in het verleden voortdurend is toegeno
men. Dat heeft geleid tot de overbelaste en bureau
cratische verzorgingsstaat, zoals we die vandaag de 
dag kennen. Inmiddels is er in de samenleving een al
gemeen besef gegroeid dat het zo niet door kan 
gaan. Toch is er van een principiële herbezinning op 
de verzorgingsstaat nog onvoldoende sprake. De 
RPF meent dat er verdere stappen moeten worden 
gezet op 'de weg terug' van de verzorgingsstaat in 
de richting van de sociale rechtsstaat. Oneigenlijke ta
ken zullen moeten worden afgestoten en overgela
ten aan de verantwoordelijkheid van de burgers en 
het particulier initiatief. De overheidsorganisatie kan 
dan kleiner en effectiever worden, het aantal rijks
ambtenaren kan zonder - gedwongen ontslagen! -
verder worden ingekrompen en de overheid kan zich 
richten op haar echte taken. 

• 9 
Rechtshandhaving en rechtsbescherming 
Een van die eigenlijke overheidstaken is het hand ha-
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ven van de rechtsorde. Daarmee is het in Nederland 
niet best gesteld. De criminaliteit is schrikbarend 
hoog, vandalisme en fraude nemen hand over hand 
toe. Onverdraagzaamheid en (gewelddadige) uitingen 
van racisme gaan ook ons land niet voorbij. Veel bur
gers voelen zich op straat en zelfs in hun eigen huis 
niet veilig meer. Politie en justitie zijn onderbezet en 
overbelast. waardoor de handhaving van de regels 
van onze rechtsorde te wensen over laat. Kortom: de 
beschermende functie van het recht schiet tekort. 
Daarmee is niet alleen de geloofwaardigheid van de 
overheid in het geding, maar krijgen ook ongewenste 
verschijnselen als eigenrichting en burgerlijke onge
hoorzaamheid hun kansen. Daarbij komt nog dat het 
rechtsgevoel van de burgers geweld wordt aange
daan, wanneer het rechtssysteem keer op keer faalt. 
Het is voor zowel de betrokken ambtenaren, als voor 
de slachtoffers, maar ook voor de samenleving bui
tengewoon frustrerend wanneer misdadigers ont
snappen of op vrije voeten worden gesteld wegens 
gebrek aan mankracht bij politie en justitie, vanwege 
vormfouten of eenvoudigweg wegens gebrek aan cel
ruimte. Daarom is met het oog op een goede rechts
bescherming van de burgers, adequate handhaving 
van wet- en regelgeving, alsmede ter verlichting van 
de werkdruk in het justitiële en politiële apparaat, ca
paciteitsuitbreiding bij politie en justitie noodzakelijk. 

Straffen 
Als sluitstuk op de rechtshandhaving is een adequaat 
strafrecht onmisbaar. Op dit punt kan er van een 'te
rugtredende overheid' geen sprake zijn. Integendeel: 
waar het normbesef onder de bevolking afneemt en 
schendingen van de rechtsorde toenemen, rust op 
de overheid de plicht het 'zwaard' dat haar is toever
trouwd ook metterdaad te hanteren. In het belang 
van de samenleving in het algemeen en van de zwak
keren de ouderen, de gehandicapten, de vreemdelin
gen in het bijzonder. 
Anders dan sommigen verwachtten heeft het milde 
straf klimaat van de achterliggende decennia niet ge
leid tot daling van de criminaliteit. Zonder in het ande
re uiterste te vervallen zal het strafrecht meer tot gel
ding moeten worden gebracht. Met name bij zware 
criminaliteit en ernstige (levens)delicten zijn een reso
luut optreden en zware straffen noodzakelijk. In dit 
verband wordt in de maatschappelijke discussie ook 
de doodstraf wel ter sprake gebracht. De RPF is ech
ter om meer dan één reden geen voorstander van 
herinvoering van de doodstraf, temeer daar de over
heid over voldoende andere instrumenten beschikt 
om de rechtsorde te handhaven. Dat neemt overi
gens niet weg dat het huidige artikel 114 van de 
Grondwet onjuist is - en derhalve geschrapt zou moe
ten worden -, omdat daarin ten principale wordt ont
kend dat de overheid gelegitimeerd is tot het opleg
gen van de doodstraf, een bevoegdheid die de over
heid in het licht van de bijbelse gegevens onmisken
baar heeft. 
Waar dat mogelijk en verantwoord is - bijv. bij lichte 
overtredingen - kan overwogen worden gebruik te 
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maken van andere instrumenten tot beïnvloeding van 
het gedrag van de burgers dan het reguliere straf
recht. Te denken valt aan alternatieve sancties (bijv. 
dienstverlening, verplichte verkeersveiligheidscursus 
bij snelheidsovertreding), fiscale sancties (heffingen). 
een civielrechtelijke procedure, administratieve afdoe
ning en aan preventieve (bijv. logistieke) maatrege
len. Om het concreet te maken: een verkeersdrem
pel vormt een uitstekend alternatief voor een ver
keersbord met snelheidsbeperking! 

• 10 
Herstel van normen en waarden 
Minstens zo ernstig als de hiervoor geschetste ont
wikkeling is het gegeven dat het rechtsbesef in de sa
menleving evenzeer wordt uitgehold door het beleid 
van de overheid zelf. Een overheid die abortus provo
catus, euthanasie, handel en gebruik van drugs, open
bare godslastering, prostitutie, pornografie, aantas
ting van de openbare eerbaarheid, verstoring van de 
zondagsrust, gokken, al dan niet oogluikend toestaat 
of zelfs legaliseert, werkt de normloosheid en het ze
delijk verval in de hand! Daarbij komt dan nog dat de 
overheid in een aantal gevallen financieel 'voordeel' 
(gokbelasting, alcoholaccijns) heeft van dit verval en 
dus - paradoxaal genoeg - een zeker belang heeft bij 
voortzetting van overigens ongewenst gedrag van 
burgers. De RPF vindt een discussie hierover alles
zins de moeite waard, waarbij de vraag aan de orde 
zou moeten komen of het niet beter is 'besmet geld' 
buiten de algemene middelen te houden en bijv. in 
een apart fonds te storten. 
Het is opmerkelijk dat de roep om herstel van nor
men en waarden steeds vaker klinkt. zowel vanuit 
de samenleving als van de kant van de overheid. 
Wil een dergelijk appel van de overheid geloofwaar
dig zijn, dan zal eerst een fundamentele herbezinning 
op en bijstelling van het huidige liberale rechtsklimaat 
moeten plaatsvinden. Dat laat onverlet dat het van 
groot belang is het publieke debat over herstel van 
normen en waarden te voeren. Van de overheid - die
nares van God! - mag worden verwacht dat zij in wet
geving en beleid de bijbelse normen en waarden tot 
uitgangspunt neemt. Daarbij worden de geestelijke 
vrijheid in dit land en de persoonlijke keuzevrijheid 
van de burgers gerespecteerd, maar tegelijkertijd 
heeft de overheid natuurlijk het volste recht om 
op bepaalde keuzes en gedragingen sancties te stel
len. 
Een integrale benadering is broodnodig: er is sprake 
van een inspanningsverplichting en van elkaar aanvul
lende verantwoordelijkheden van zowel de overheid 
(politie en justitie) als maatschappelijke organisaties, 
ouders en onderwijsgevenden. In het gezin, op 
school, in het bedrijf, in politieke partijen en bijv. in in
stellingen van jeugdhulpverlening gaat het om het 
voorleven en overdragen van normen en waarden, 
kortom: om (her)opvoeding. De inspanningen van de 
overheid zullen gericht moeten zijn op eerherstel van 
het 'verantwoordelijk burgerschap': onze samenle
ving is niet maar een verzameling van individuele, cal-
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culerende burgers die elkaar bedriegen (fraude, mis
bruik van sociale voorzieningen en subsidies) en be
dreigen (criminaliteit, vandalisme), maar wil werkelijk 
samen leving zijn, waarin mensen zich verantwoorde
lijk weten voor het eigen gedrag, voor elkaar en voor 
de nationale huishouding. 
In dit verband moet gewezen worden op het kwaad 
van de individualisering, dat in onze samenleving 
steeds verder om zich heen grijpt en tot overmaat 
van ramp zelfs tot uitgangspunt in de wetgeving lijkt 
te zijn verheven. Het is niet in de laatste plaats toe te 
schrijven aan de uitholling van de gemeenschapszin 
en het dramatische functieverlies van bijv. familie en 
gezin, kerk en vereniging - verbanden waarin normen 
worden overgedragen en voorgeleefd - dat de samen
leving meer en meer tekenen van ontbinding en mo
reel verval gaat vertonen. Het beleid zou dan ook ge
richt moeten zijn op herstel van deze maatschappelij
ke verbanden en niet op het afbreken ervan. 

• 11 
Bescherming van het leven 
Wil er werkelijk sprake zijn van een herstel van nor
men en waarden, dan zal dat moeten beginnen met 
de erkenning van de unieke waarde van ieder schep
sel. Het leven is een gave van God de Schepper. Om 
die reden is bescherming van het leven een eerste 
opdracht voor iedere overheid. Als de opdracht tot 
'verantwoord kiezen' ergens duidelijk is, dan is het 
wel op dit punt: de bescherming van het leven dat 
zwak is, van het ongeboren of pasgeboren leven, van 
het zieke en oude leven, van het gehandicapte leven. 
Hier komt het aan op het maken van echte keuzes. 
Met de beschermwaardigheid van het menselijk le
ven kan - zeker in een rechtsstaat - niet gemarchan
deerd worden! Burgers hebben er recht op dat de 
overheid hen werkelijk bescherming biedt tegen aan
tasting van hun leven. 
'Verantwoord kiezen' betekent ook: terughoudend
heid en zorgvuldigheid in de (medisch-technische) be
moeienis van de mens met de voortplanting. De over
heid mag niet aarzelen om juist op dit terrein - bijv. 
genetische manipulatie en het experimenteren met 
menselijke embryo's - duidelijke wetgeving tot stand 
te brengen en ook te handhaven. 
De ontwikkelingen in ons land geven echter alle re
den tot grote zorg. Abortus-provocatus is gelegali
seerd, euthanasie kan straffeloos worden gepleegd, 
zelfs het doden van wilsonbekwamen (comapatiën
ten, pasgeborenen, demente bejaarden) lijkt in de 
praktijk niet vervolgd te zullen worden. De medisch
technische beheersing van het leven neemt toe en 
de medicus laat zich soms maar weinig gelegen lig
gen aan de bestaande wet- en regelgeving. De poli
tiek kiest te vaak voor een afwachtende, passieve 
houding en verliest zodoende greep op de ontwikke
lingen. Door deze nalatigheid verzaakt de overheid op 
cruciale terreinen haar taak om de publieke gerechtig
heid te bevorderen. 
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• 12 
Huwelijk en gezin 
Een ander terrein waar essentiële normen en waar
den steeds meer in de verdrukking komen, is dat van 
huwelijk en gezin . De waarde van deze van God ge
geven instellingen voor mens en samenleving kan 
moeilijk overschat worden : het zijn de pijlers van de 
samenleving en behoren daarom voor de overheid uit
gangspunt voor wetgeving en beleid te zijn . Ontwik
kelingen die huwelijk en gezin ondermijnen of bedrei
gen moeten dan ook met kracht worden tegenge
gaan. De overheid is geroepen het huwelijk in ere te 
houden en blijvend als enige wettelijk erkende sa
menlevingsvorm te beschermen. Niet voor niets 
wordt het wettig huwelijk ten overstaan van de over
heid gesloten voor het leven . Dat betekent dat zij de 
taak heeft de huwelijkspartners ook bij een dreigen
de scheiding te wijzen op hun blijvende wederzijdse 
plichten. Uiteindelijk kan een echtscheiding door de 
overheid natuurlijk niet worden voorkomen, maar het 
ligt - o.a. met het oog op de schadelijke gevolgen van 
een scheiding voor eventuele kinderen - eerder op 
haar weg daartegen in de wetgeving drempels op te 
nemen dan het uit elkaar gaan te vereenvoudigen . 
Kinderen hebben er recht op de identiteit van de bei
de (biologische) ouders te kennen. Gelet op de juridi
sche en medisch-technische ontwikkelingen en nieu
we mogelijkheden is het van het grootste belang 
daarvoor sluitende wetgeving te ontwikkelen. 

• 13 
Vreemdelingen en allochtone minderheden 
Steeds nadrukkelijker vraagt het complexe vraagstuk 
van de vreemdelingen en allochtone minderheden in 
onze samenleving om onze aandacht . Dit vraagstuk -
dat wel eens hét probleem van de jaren negentig zou 
kunnen zijn - valt in tweeën uiteen . In de eerste plaats 
zijn er de culturele minderheden van buitenlandse af
komst die binnen onze grenzen en temidden van 
onze samenleving zich een plaats hebben verwor
ven . Voor hen behoort de overheid randvoorwaarden 
te scheppen waardoor de leden van deze culturele 
minderheden kunnen integreren en volwaardig kun
nen functioneren in de Nederlandse samenleving. On
derwijs en arbeid zijn belangrijke speerpunten van dit 
integratiebeleid, naast een op spreiding gericht volks
huisvestingsbeleid door de lokale overheden. Zorg is 
er over de toenemende onverdraagzaamheid jegens 
buitenlanders en over de voedingsbodem voor - soms 
zelfs gewelddadig - racisme die er ook in ons land 
blijkt te zijn. Er behoort de overheid veel aan gelegen 
te zijn dit gevaar - zonodig met stevige maatregelen -
in te dammen. De zorg voor de zwakken in onze sa
menleving behoort zich vanuit de optiek van de bijbel
se gerechtigheid zeker ook over hen uit te strekken! 
In de tweede plaats is er de kwestie van de vluchte
lingen en asielzoekers. Het is duidelijk dat een ongeli
miteerde toestroom voor de samenleving enorme 
problemen met zich mee brengt. Daarom moet er 
een duidelijk, maar tevens humaan en rechtvaardig 
toelatingsbeleid worden geformuleerd, met als uit-
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gangspunten heldere criteria voor toelating, een ade
quate en toereikende opvang en huisvesting, tijdelijk
heid indien terugkeer redelijkerwijs mogelijk is en 
een snelle behandeling van asielverzoeken. Met 
name zij die om louter economische motieven naar 
ons land komen, zullen niet zomaar kunnen worden 
toegelaten. Voor individuele asielzoekers zal een re
geling moeten worden getroffen overeenkomstig die 
voor vluchtelingen, waarbij een coördinerende rol 
voor de Verenigde Naties weggelegd lijkt te zijn . Con
sequentie van een dergelijk duidelijk toelatingsbeleid 
is overigens ook dat illegaal verblijf in ons land niet 
getolereerd kan worden. Een gedoog beleid of zelfs 
een 'generaal pardon' is in strijd met onze rechts
staat! Dat vraagt om een sluitend uitzettingsbeleid 
van uitgeprocedeerde asielzoekers . Daarnaast moet 
er een effectief beleid worden ontwikkeld om bijv. 
het verstrekken van uitkeringen en het toewijzen van 
woonruimte aan illegalen tegen te gaan. 
Vluchtelingen, asielzoekers en andere tijdelijk in ons 
land verblijvende allochtonen zijn en blijven 'gasten' . 
Dat betekent allereerst dat zij aanspraak mogen ma
ken op onze gastvrijheid; in die zin wordt er iets ge
vraagd van de Nederlandse samenleving. Maar de 
status van gast heeft ook consequenties voor de 
mensen die het hier betreft : zij zullen moeten accep
teren dat er rechten én plichten zijn, dat zij aanspraak 
kunnen maken op bepaalde voorzieningen, maar zich 
ook te houden hebben aan specifieke regels. Dat is 
niet in strijd met de gastvrijheid, het is er onderdeel 
van! Jufst met het oog op het onmiskenbare gevaar 
van stigmatisering en sluimerende onvrede inzake 
het vreemdelingenbeleid, is het zaak de positie van 
de vreemdelingen binnen onze poorten zorgvuldig en 
evenwichtig te markeren. Voor hen die méér willen 
dan gastvrijheid, die 'burger in vollen rechte' willen 
worden en bereid zijn daartoe werkelijk in de Neder
landse samenleving te integreren (o.a . door zich de 
Nederlandse taal eigen te maken). staat na vijf jaar 
de mogelijkheid van naturalisatie open . 

Vanuit deze visie op een verantwoorde wetgeving en 
een rechtvaardig bestuur kiest de RPF voor de vol
gende aktiepunten: 

• 14 
Grondwet en staatsbestel 

1.1 In de preambule van de Grondwet dient tot uit
drukking te worden gebracht dat de overheid in 
dienst van God staat en haar gezag aan Hem ont
leent. De verantwoordelijkheid van de overheid je
gens God en de afhankelijkheid van Hem behoren 
ook in de Troonrede te worden erkend. 

1.2 Het strafrechtelijk verbod op godslastering be
hoort zijn volle betekenis te behouden en mag niet 
worden ontkracht door godslastering onder de be
scherming van de vrijheid van meningsuiting te bren
gen. 
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1.3 De Algemene Wet Gelijke Behandeling is overbo
dig en dient, met name omdat deze wet een ontoe
laatbare inbreuk maakt op fundamentele grondrech
ten als de vrijheden van godsdienst en onderwijs, te 
worden ingetrokken. 

1.4 Artikel 114 van de Grondwet behoort te worden 
geschrapt . 

1.5 Introductie van een Constitutioneel Hof is drin
gend gewenst. Als alternatief kan worden overge
gaan tot verlening van de bevoegdheid aan de (gewo
ne) rechter om wetten in formele zin te toetsen aan 
de in hoofdstuk 1 van de Grondwet opgenomen 
grondrechten. 

1.6 Zowel een wetgevend als een consultatief refe
rendum wordt uit principiële en praktische overwegin
gen afgewezen. 

1.7 Subsidiëring van politieke partijen wordt afgewe
zen . 

1.8 Het aantal adviesorganen van de regering moet 
drastisch worden gesaneerd. Verpl ichte consultatie 
van adviesraden behoudens van de Raad van State 
wordt afgewezen, evenals rechtstreekse consultatie 
door Eerste of Tweede Kamer. 

• 15 
Bestuurlijke verhoudingen 

1.9 Het streven naar handhaving van Nederland als 
een vrije en zelfstandige natie onder het Huis van 
Oranje betekent een zeer terughoudende opstelling 
ten aanzien van het (verder) overdragen van nationale 
bevoegdheden aan Europese organen en instellingen. 

1.10 Gezien de Nederlandse schaal is het niet ge
wenst dat er meer dan drie bestuurslagen zijn . Aan 
de huidige, vanuit bestuurlijk oogpunt chaotische si
tuatie, waarin er feitelijk vier bestuurslagen zijn, dient 
vóór 2000 een einde te komen . 

1.11 Het aantal provincies en hun grenzen dienen te 
worden bepaald op grond van sociaal-economische 
en sociaal-geografische criteria . De huidige functione
le regio's (politie, arbeidsvoorziening, brandweer, ver
voer, enz.) moeten op termijn samenvallen met de 
bestuurlijke regio's . 

1.12 Onder erkenning van de problemen in de grote 
steden dient te worden gewaakt tegen een onevenre
dige (financiële) bevoordeling van de vier grote ge
meenten boven de overige gemeenten . 

1.13 Grootschalige gemeentelijke herindelingen zijn 
niet gewenst. Gemeenten met voldoende bestuurs
kracht komen in beginsel niet in aanmerking voor her
indeling . 
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1.14 Verdergaande decentralisatie van rijkstaken naar 
de medeoverheden dient gepaard te gaan met be
schikbaarstelling van voldoende financiële middelen. 
Daarnaast is ten aanzien van de gemeentelijke finan
ciën vergroting van het eigen-inkomsten-deel ge
wenst. 

1.15 Het concept van de 'sociale vernieuwing' ver
dient een nieuwe impuls. Op een aantal beleidsterrei
nen (sociale zekerheid, volkshuisvesting, onderwijs, 
e.a.) is verdergaande deregulering gewenst. 

1.16 Functionele decentralisatie kan leiden tot ver
menging van publieke en private belangen. Het toe
kennen van verordenende bevoegdheden (bijv. opleg
ging van algemene heffingen) aan semi-publiekrechte
lijke organen wordt afgewezen. De publiekrechtelijke 
bedrijfs-organisaties (pbo'sj, zoals het Landbouw
schap, worden in dit verband kritisch beschouwd. 
Verschillende produktschappen en bedrijfschappen 
kunnen worden opgeheven. 

1.17 Het sluiten van convenanten door de rijksover
heid moet tot een minimum worden beperkt in ver
band met de onduidelijkheid over de parlementaire 
controle en medebetrokkenheid. 

1.18 Het benoemen van burgemeesters en commis
sarissen van de Koningin blijft voorbehouden aan de 
Kroon . De geheimhouding bij het werk van de ver
trouwenscommissies dient verzekerd te zijn . Deze 
werkwijze mag zich niet ontwikkelen tot een verkap
te verkiezing . 

1.19 Kandidaten uit kleine politieke partijen dienen bij 
gebleken deskundigheid en geschiktheid naar evenre
digheid voor benoemingen in bestuursfuncties in aan
merking te komen. 

• 16 
Rijksdienst 

1.20 Er is voldoende reden het aantal departementen 
en hun indeling en taakverdeling in heroverweging te 
nemen. 

1.21 De uitgaven van de rijksoverheid voor onder
zoek, voorlichting en public relations worden tenmin
ste gehalveerd. De overheid heeft in beginsel geen 
taak ten aanzien van bijv. sexuele voorlichting in het 
onderwijs of technologievoorl ichting in de industrie
en bedrijfssector. Wordt vanwege een zwaarwegend 
publiek belang van overheidswege algemene voorlich
ting gegeven (bijv . over AIDS), dan mag het materiaal 
niet in strijd zijn met bijbelse principes en de goede 
zeden. 

1.22 In het overheidspersoneelsbeleid wordt aan de 
arbeidsmarktsituatie van gehandicapten en allochto
nen speciale aandacht geschonken . Er is geen be
hoefte aan andere voorkeursbehandelingen. 
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1.23 De VUT-regeling voor rijksambtenaren in de hui
dige vorm wordt afgeschaft; in ieder geval moet de 
VUT-leeftijd worden verhoogd tot tenminste 63 jaar. 

• 17 
Politie 

1.24 Het is wenselijk na de reorganisatie van de poli
tie de verantwoordelijkheid voor het politie-organisa
tie en -apparaat (inclusief het Korps Landelijke Politie
diensten) in handen van de minister van Binnenland
se Zaken te leggen. 

1.25 Door integratie van rijks- en gemeentepolitie 
zal het politie-apparaat efficiënter kunnen werken . 
Het aantal van 25 regionale korpsen is niet per 
definitie een eindmodel, gelet op de wenselijkheid 
van het op termijn laten samenvallen van functionele 
en bestuurlijke regio 's. Op lokaal niveau moet elke 
burgemeester voldoende bevoegdheden houden om 
handhaving van de openbare orde te kunnen garande
ren . 

1.26 De sterkte-toedeling over de regio's moet op ter
mijn worden geëvalueerd en eventueel aangepast. 
De capaciteit in de plattelandsregio's, met name de 
zogenaamde krimp-regio's, verdient speciale aan
dacht. 

1.27 Zowel in de opleiding van politiepersoneel als in 
de nieuwe politie-organisatie moet in ruime mate aan
dacht worden geschonken aan de milieuwetgeving. 
Het instellen van milieupolitie-eenheden, gespeciali
seerd in handhaving van de milieuregelgeving ('Iik-op
stuk-aanpak') en opsporing van milieudelicten dient 
te worden bevorderd. 

1.28 Preventieve activiteiten dienen, voorzover zij 
passen in de politietaak (bijv. surveillance en ver
keerstoezicht), te worden gestimuleerd. 

1.29 Het demonstreren in uniform, het daarbij dragen 
van wapens en het gebruik maken van overheids
eigendommen dienen niet te worden toegestaan . 

1.30 De criteria voor geweldgebruik door de politie 
dienen zodanig te zijn dat de rechtmatige uitoefening 
van haar plicht(en) met een minimum aan risico's kan 
plaatsvinden . 

1.31 De kosten van massale extra politie-inzet bij 
sport- en andere manifestaties met een verhoogd risi
co behoren voor rekening van de organisatoren te ko
men. 

1.32 Met het oog op de bestrijding van het internatio
nale terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit 
wordt in Europees verband de samenwerking tussen 
de nationale polities geïntensiveerd. 

1.33 Experimenten met stadswachten en soortgelij-
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ke projecten moeten met kracht worden voortgezet 
en uitgebreid. 

Rechtsbescherming, wetshandhaving en straffen 

• 18 
1 .34 Er dienen voldoende middelen beschikbaar te 
worden gesteld voor de benodigde capaciteitsuitbrei
ding bij politie en justitie. Met name moet gedacht 
worden aan een forse uitbreiding van het aantal amb
tenaren met opsporingsbevoegdheid. Speciale aan
dacht dient te worden besteed aan efficiency en in
zetbaarheid . 

1.35 Vervanging van het sociaal-fiscaal nummer door 
het administratienummer of omgekeerd, dan wel inte
gratie van beide nummers is niet noodzakelijk en 
wordt vanuit het oogpunt van privacybescherming af
gewezen. Met het oog op fraudebestrijding zijn de 
bestaande mogelijkheden tot koppeling van bestan
den toereikend . 

1.36 Er moet aanvullende wetgeving komen met be
trekking tot de bescherming van genetische gege
vens van personen . 

1.37 Bestrijding van belastingfraude, misbruik en on
eigenlijk gebruik van sociale voorzieningen en subsi
dies wordt geïntensiveerd. Het controle-apparaat 
moet daartoe worden uitgebreid. Daarbij dient het be
leid zich niet alleen te richten op een adequate aan
pak van het grote en georganiseerde fraude en mis
bruik, maar evenzeer op 'kleine' fraude in de privé
sfeer. Ten onrechte genoten voordeel moet worden 
terugbetaald. 

1.38 Een beperkte grensbewaking aan de binnengren
zen van de Schengen-lidstaten blijft noodzakelijk met 
het oog op o.a. de nationale veiligheid, de beheers
baarheid van de vluchtelingen- en asielzoekers
stroom en het bestrijden van de criminaliteit . Het hui
dige Benelux-controlesysteem moet daarbij als een 
minimum worden gehanteerd . Er is voldoende reden 
om bij versoepeling van het personenverkeer terug
houdender te zijn dan bij het goederenvervoer. 

1.39 Vrouwenhandel dient onder meer door interna
tionale samenwerking krachtig te worden bestreden. 

1.40 Bij de herziening van de rechterlijke organisatie 
staan overzichtelijkheid en toegankelijkheid centraal. 
De functie van de Hoge Raad als hoogste rechtseen
heid bevorderende instantie moet worden vastge
legd. 

1.41 Het aantal beleidssepots is nog altijd te hoog. 
Via een richtlijn aan het Openbaar Ministerie moet 
worden bevorderd dat in plaats van te seponeren ge
bruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot schik
king of transactie. Voorts zal door capaciteitsuitbrei
ding bij het Openbaar Ministerie de noodzaak tot be-
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leidsmatig seponeren kunnen worden teruggedron
gen. 

1.42 In de strafrechtspleging dient meer aandacht te 
worden gegeven aan de positie van het slachtoffer 
van delicten. Behalve aan slachtofferhulp kan ge
dacht worden aan een verdere versterking van de rol 
van het slachtoffer in het strafproces. De mogelijkhe
den tot verhaal van geleden schade moeten worden 
vergemakkelijkt en verruimd. 

• 19 
1.43 In verband met de tenuitvoerlegging van vrij
heidsstraffen en ter voorkoming van het 'wegzen
den' van (lichtgestrafte) verdachten valt aan verdere 
uitbreiding van het aantal cellen niet te ontkomen. Tij
delijke oplossingen (bijv. benutten van politiecellen) 
en experimenten als dagdetentie zijn aanvaardbaar, 
mits met de nodige zorgvuldigheid omgeven. Het 
plaatsen van twee gedetineerden in één cel moet - in 
ieder geval voor lichtgestraften - worden doorgevoerd. 

1.44 De bewaking in gevangenissen en huizen van 
bewaring, met name van zware criminelen, behoeft 
aanzienlijke verbetering. Om ontvluchtingen tegen te 
gaan worden o.a. de volgende maatregelen doorge
voerd: 
- uitbreiding van het bewakingspersoneel; 
- verbetering van de opleiding; 
- incidentele of individuele aanpassingen van het re-

giem (bijv. minder soepele en variabele bezoektij
den); 

- aanpassing van de huisvesting (o.a. tralies boven 
luchtplaatsen en voor de ramen); 

- strafbaarstelling van (poging tot) ontsnapping en 
verhoging van de strafmaat voor hulp bij ontsnap
ping; 

- consequente toepassing van het principe 'poorten 
dicht bij gijzeling'; 

- uitbreiding van het aantal extra beveiligde inrichtin
gen voor vlucht- en/of vuurgevaarlijke criminelen. 

1.45 Versobering van de huisvesting (geen TV in de 
cellen) en verstrakking van het regiem, waaronder 
een forse beperking van de inspraak van gedetineer
den, zijn gewenst. Maatregelen met het oog op het 
drugsvrij houden van gevangenissen en huizen van 
bewaring verdienen de hoogste prioriteit. 

1.46 Gedetineerden dienen zowel financieel als door 
middel van zinvolle arbeid in (een deel van) de kosten 
van hun detentie bij te dragen. 

1.47 Om delinquent gedrag tijdens proefverlof te 
voorkomen is aanscherping van de verlofregeling 
noodzakelijk en gerechtvaardigd. Beperking van de 
duur van het verlof, stringent toezicht en verplichte 
begeleiding komen in aanmerking. Zware criminelen 
behoren te worden uitgesloten van de verlofregeling. 

1.48 De terbeschikkingstelling (tbs) moet zodanig 
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worden herzien dat de maatregel opnieuw ten volle 
aan haar doelstellingen voldoet. Naast behandeling 
van de terbeschikking gestelde verdient met name 
de veiligheid van de samenleving meer aandacht. 

1.49 In het kader van bezuinigingen op het werk van 
de reclassering dient de samenwerking tussen ver
schillende soorten hulpverleners binnen instellingen 
te worden verbeterd en worden de samenwerking 
en afstemming tussen instellingen bevorderd. Het 
werk van identiteitsgebonden reclasseringsinstellin
gen mag daarbij niet in gevaar worden gebracht. 

1.50 Het is gewenst over te gaan tot een algehele 
herziening van het Wetboek van Strafvordering, met 
als belangrijke doelstelling het in evenwicht brengen 
van de rechten van verdachten enerzijds en de belan
gen van de samenleving anderzijds. 

• 20 
Vreemdelingen 

1.51 Vreemdelingen die een bedreiging vormen voor 
de openbare orde of de veiligheid van de burgers in 
Nederland (bijv. terroristen, criminelen en drugshan
delaars) mogen niet worden toegelaten, danwel die
nen te worden uitgewezen. 

1.52 De opvang van asielzoekers en ontheemden 
dient te geschieden in de eigen regio, bij voorkeur in 
opvangcentra onder beheer van de Verenigde Naties. 
Met inachtneming van een contingent en onder toet
sing aan criteria, beide vast te stellen door het gast
land, vindt toewijzing plaats door de Verenigde Na
ties. 

1.53 Aan de wettelijke voorwaarden voor naturalisa
tie, met name beheersing van de Nederlandse taal, 
behoort beter de hand te worden gehouden. Toeken
ning van het Nederlanderschap dient alleen plaats te 
vinden wanneer de oorspronkelijke nationaliteit 
wordt prijsgegeven. 

1.54 Het verdient aanbeveling om aan tijdelijk toege
laten vreemdelingen en zo mogelijk ook aan vluchte
lingen en asielzoekers die in afwachting zijn van een 
beslissing over hun toelating, kortlopende vakcursus
sen aan te bieden. 

1.55 In het kader van een activerend scholingsbeleid 
voor allochtonen wordt het uitgangspunt genomen in 
een basiseducatieplicht, die in ieder geval omvat ken
nis van de Nederlandse taal en maatschappij. Ter ver
betering van de kennis van het Nederlands bij jonge 
allochtone kinderen worden zo nodig speciale taal
klassen geformeerd, waaraan een eindtoets is ver
bonden. 

1.56 Ten aanzien van zowel allochtone jongens als al
lochtone meisjes dient scherp toezicht te worden uit
geoefend op het naleven van de leerplicht. Voorts 

RPF: 19-20 



moet gestreefd worden naar een betere doorstro
ming naar hogere vormen van voortgezet onderwijs 
en met name naar vermindering van het aantal alloch
tonen dat zonder diploma de school verlaat. 

1.57 Subsidiëring van gebedsplaatsen en religieuze 
activiteiten wordt op grond van de onderscheiden ver
antwoordelijkheden van kerk en staat afgewezen. 

1.58 Het passief en actief kiesrecht is voorbehouden 
aan hen die de Nederlandse nationaliteit bezitten. 
Het kiesrecht van buitenlanders bij gemeenteraads
verkiezingen moet ongedaan worden gemaakt. 

1.59 Gezinsvorming en -hereniging met niet-Neder
landers door in ons land verblijvende vreemdelingen 
geschiedt bij voorkeur in het land van herkomst van 
(een van) de betrokkenen. Uitzonderingen hierop kun
nen worden gemaakt voor wie ten minste vijf jaar in 
Nederland verblijft en een eigen inkomen heeft. 

• 21 
Bescherming van het leven 

1.60 Het menselijk leven verdient vanaf de bevruch
ting volledige rechtsbescherming . Dit principe be
hoort in de Grondwet te worden verankerd en dient 
als uitgangspunt te gelden voor wetgeving en beleid . 

1.61 Abortus-provocatus is slechts gerechtvaardigd 
wanneer het leven van de moeder in gevaar is (vitale 
indicatie) . De Wet Afbreking Zwangerschap, waarin 
het recht op leven en levensbescherming van het on
geboren kind ook op andere dan de vitale indicatie 
wordt aangetast, moet ongedaan worden gemaakt. 

1.62 Het experimenteren met menselijke embryo's 
moet op de kortst mogelijke termijn bij wet worden 
verboden, evenals het kweken van embryo's speciaal 
voor experimenteel onderzoek. 

1.63 Genetische manipulatie waarbij de identiteit van 
de persoon in het geding is, dient bij wet te worden 
verboden. Genetische manipulatie op cel- of orgaanni
veau is onder strikte voorwaarden toelaatbaar. 

1.64 Euthanasie - het doden op verzoek - is een ern
stig misdrijf en kan niet worden gerekend tot me
disch handelen. Het strafrechtelijk verbod hierop 
moet onverkort worden gehandhaafd en behoort 
door de wetgever te worden herbevestigd, onder ge
lijktijdige veNalien-verklaring van bestaande jurispru
dentie. Het veNolgingsbeleid dient te worden aange
scherpt en mag niet worden ondergraven door een 
praktijk waarbij inachtneming van de meldingsproce
dure tot straffeloosheid leidt. 

1.65 Het doden van een ander zonder diens verzoek 
(bijv. wilsonbekwamen als comapatiënten en pasge
borenen) valt onder de delictsomschrijving van 
moord en dient als zodanig te worden gestraft. Kunst-
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matige voeding moet worden gerekend tot de norma
le verzorging . 

1.66 In het Wetboek van Strafrecht moet een bepa
ling worden opgenomen dat een geneeskundige bij 
veroordeling wegens euthanasie het recht op uitoefe
ning van de geneeskunst kan verliezen. 

• 22 
Huwelijk en gezin 

1.67 Het huwelijk behoort zijn huidige positie als eni
ge - d.w.z. met uitsluiting van alle andere relaties
door de overheid wettelijk erkende samenlevings
vorm te behouden. Gelijkstelling van andere samen
levingsvormen met het huwelijk wordt afgewezen, 
evenals registratie van niet-huwelijkse relaties. 

1.68 Het huidige beleid ten aanzien van echtschei
ding moet worden herzien. In het procesrecht terza
ke worden drempels opgeworpen, waaronder de be
paling dat echtscheiding niet mogelijk is dan na het 
verstrijken van een bedenktijd van één jaar. 

1.69 Bij de regeling van de alimentatieplicht behoort 
de aanwezigheid van eventuele eigen inkomsten be
palend te zijn. Zowel man als vrouw kunnen in aan
merking komen voor betaling van alimentatie . Wette
lijke beperking van de alimentatieduur wordt afgewe
zen, onder andere omdat dat kan leiden tot hogere 
kosten voor de samenleving. 

1.70 Adoptie van kinderen blijft voorbehouden aan 
wettig gehuwde echtparen. 

1.71 Draagmoederschap moet bij wet worden verbo
den. Er dienen maatregelen te worden genomen om 
het verbod op geloofwaardige wijze te kunnen hand
haven. 

1.72 Kunstmatige inseminatie met donorsperma 
moet bij wet verboden worden . Vooruitlopend op 
een verbod moet de anonimiteit van zaaddonoren 
worden opgeheven . In afwachting van een regeling 
terzake dient een verbod op het vernietigen van oude 
bestanden van donoren van kracht te zijn . 

• 23 
Openbare eerbaarheid en zondagsrust 

1.73 Gemeenten dienen meer beleidsvrijheid te krij
gen om adequate maatregelen te nemen om naaktre
creatie op openbaar toegankelijke stranden en recrea
tieterreinen tegen te gaan. 

1 .74 Een krachtdadig en consequent optreden tegen 
prostitutie, porno-bioscopen, sexshops en -videothe
ken is dringend gewenst. Het vervaardigen en ver
spreiden van pornografische lectuur en videobanden 
(met name kinderporno) moet worden bestreden 
door aanscherping van de richtlijnen voor het Open-
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baar Ministerie terzake. De mogelijkheden om effec
tief op te treden tegen het exploiteren van minderjari
gen in de prostitutie moeten worden verruimd. 

1.75 Er dienen maatregelen te komen om sex-adver
tenties, 06-lijnen en reclames die in strijd zijn met de 
eerbaarheid en goede zeden te verbieden. Onder
zocht moet worden of de maatregelen die op dit ter
rein in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Sta
ten zijn genomen ook in Nederland kunnen worden 
toegepast . 

1.76 De wettelijke mogelijkheden voor gemeenten 
om de zondag als rustdag te handhaven dienen te 
worden verruimd. De Winkelsluitingswet en de 
Zondagswet moeten met het oog hierop worden 
gewijzigd . Regering en overheidsorganen behoren -
gelet op de voorbeeldfunctie van de overheid - op 
zondag niet te vergaderen of besluiten kenbaar te 
maken. 

1.77 Nationale evenementen en grote manifestaties 
moeten niet op zondag gehouden worden, mede in 
verband met de daarvoor benodigde inzet van over
heidspersoneel. Bij militaire en rampoefeningen en 
andere direct door de overheid te verrichten activitei
ten moet de zondag worden ontzien . Zij die gewe
tensbezwaren hebben tegen werken op zondag die
nen indien enigszins mogelijk van zondagsdienst te 
worden vrijgesteld. 

• 24 
Verslaving 

1.78 Het bezit van en de handel in zowel 'soft' als 
'hard' drugs dient zowel nationaal als internationaal 
met alle kracht te worden tegengegaan . Een straf
rechtelijk verbod en consequente handhaving daar
van zijn onmisbare voorwaarden voor een geloofwaar
dig beleid . 

1.79 Er dient met onmiddellijke ingang een einde te 
komen aan het oogluikend toestaan van de handel in 
softdrugs via de zgn. 'koffieshops'. Een krachtige en 
consequente aanpak door politie en justitie is nodig, 
waarbij zo nodig tot sluiting wordt overgegaan. 

1.80 Het verstrekken van methadon aan verslaafden 
is alleen op zijn plaats als het leven van betrokke
ne(n) ermee gered kan worden of in het kader van 
een afkickprogramma. 

1.81 Het alcoholontmoedigingsbeleid dient te wor
den geïntensiveerd, zonodig via wetgeving. Misdrij
ven en overtredingen, waarbij alcoholgebruik in het 
spel is, moeten zwaarder worden gestraft. Maatrege
len als een onmiddellijk rijverbod bij geconstateerd al
coholmisbruik, intrekking van het rijbewijs bij recidive 
en een verbod op verkoop van alcoholhoudende dran
ken bij benzinestations komen in aanmerking. 
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1 .82 Een algeheel verbod op alcohol- en tabaksrecla
me is dringend gewenst . 

1 .83 Een consequent en slagvaardig beleid ter bestrij
ding van gokverslaving is dringend noodzakelijk. Voor
waarde daarvoor is dat de overheidsbetrokkenheid bij 
iedere vorm van loterij wordt beëindigd. Met name 
de sterk verslavende vormen van gokken (krasloten, 
speelautomaten) moeten worden tegengegaan. Casi
no's en andere inrichtingen waar gelegenheid tot 
kansspelen wordt gegeven, moeten worden verbo
den . Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen een 
algeheel verbod op kansspelautomaten uit te vaardi
gen. 
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• 25 
Op het terrein van gezondheidszorg en welzijn wordt 
de samenleving op indringende wijze geconfronteerd 
met de grenzen van onze mogelijkheden. Grenzen in 
financiële zin : het stelsel van zorg is onbetaalbaar ge
worden en de eigen verantwoordelijkheid van de bur
gers is meer en meer op de achtergrond geraakt . 
Maar zeker ook ethische grenzen. Mede door de ge
weldige ontwikkelingen in de medisch-technische 
mogelijkheden zijn we voor enorme ethische proble
men komen te staan. Het gaat daarbij veelal om vra
gen van leven en dood! Bij het zoeken naar een ant
woord op deze vragen luistert het nauw: het komt im
mers aan op 'verantwoord kiezen'! Voor een werke
lijk christelijk geïnspireerde politiek ligt het uitgangs
punt in de gehoorzaamheid aan de Schepper van het 
leven. Dat houdt beslist niet in dat medische tech
niek, datgene wat de mens kan, wordt afgewezen. 
Wel betekent het een erkenning dat er grenzen zijn 
gesteld aan wat de mens mag. 
Vanuit deze noties komen we ook de kaders voor de 
overheidsbemoeienis met zorg en hulpverlening op 
het spoor. De eigen verantwoordelijkheid van de bur
gers staat voorop, de overheid heeft de taak om voor
zieningen te treffen voor die burgers die zelf niet of 
onvoldoende in staat zijn aan deze verantwoordelijk
heid gestalte te geven: ernstig zieken, gehandicapten 
en ouderen. Het stelsel van ziektekostenverzekerin
gen behoort eveneens op deze uitgangspunten geba
seerd te zijn . De overheid heeft tevens de taak om te 
zorgen voor een genormeerde zorg : onze gezond
heidszorg moet niet alleen financieel, maar ook 
ethisch houdbaar en verantwoord zijn! 

Eigen verantwoordelijkheid 
De gezondheidszorg is bij uitstek een beleidsterrein 
waarop duidelijk wordt dat de verzorgingsstaat is 
doorgeschoten en de samenleving voor enorme pro
blemen stelt. De verantwoordelijkheid van de bur
gers voor de eigen gezondheid is ingeruild voor een 
gemeenschappelijke zorg voor collectief welzijn, 
gefinancierd via een soort 'georganiseerde solidari
teit' . De gevolgen zijn bekend: een enorme toename 
van de 'medische consumptie', een onbeheersbare 
kostenontwikkeling, waardoor niet alleen het budget 
van de overheid, maar ook de solidariteit zelf onder 
grote druk is komen te staan, met als gevolg jaren
lange discussies over wijziging van het stelsel van 
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Zorg voor leven en 
welzijn 

ziektekostenverzekeringen. 
Uitgangspunt is dat het bieden en bewaken van een 
verantwoord niveau van zorg en welzijn in eerste in
stantie behoort tot de verantwoordelijkheid van het 
veld (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten). 
De rol van de overheid is vooral voorwaardenschep
pend en toezichthoudend van aard. Kijken we dan 
naar de gegroeide situatie, dan is het niet alleen 
onontkoombaar, maar vanuit een christelijk-sociale 
benadering zelfs noodzakelijk om ook op deze terrei
nen de ontwikkeling van de verzorgingsstaat bij te 
buigen in de richting van de sociale rechtsstaat . In 
een politiek van 'rechtvaardig delen' is een vanzelf
sprekende plaats ingeruimd voor de naastenliefde en 
- toegespitst - de onderlinge solidariteit. Tegelijkertijd 
mogen we het uitgangspunt van de eigen verant
woordelijkheid niet uit het oog verliezen: er zal een 
balans moeten worden gevonden tussen verantwoor
delijkheid en solidariteit. Dit evenwicht zal bepalend 
moeten zijn voor bijvoorbeeld de omvang van het in 
te voeren verplichte basispakket, maar ook voor de 
premiestelling van de ziektekostenverzekeringen. 

• 26 
Preventie en voorlichting 
Voor de overheid is een rol van betekenis weggelegd 
in het voorlichtings- en preventiebeleid . Daarbij be
hoort opnieuw veel accent te worden gelegd op de 
eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Verminde
ring van bijv. tabak- en alcoholconsumptie, verbete
ring van de voedselkeuze en bevordering van een ge
zonde levensstijl vormen goede mogelijkheden voor 
de burgers om de eigen gezondheid te bevorderen, 
onnodige kosten voor zichzelf én voor de samenle
ving te voorkomen en 'medicalisering' van het leven 
tegen te gaan. 
Nationaal en internationaal zullen de inspanningen ge
richt moeten zijn op het bestrijden van AIDS. Het is 
van levensbelang om te voorkomen dat het AIDS-vi
rus zich verder verspreidt. Aangezien verandering in 
het sexuele gedrag daarvoor een absolute voorwaar
de is, zal het beleid van de overheid (voorlichting en 
preventie) met name daarop gericht moeten zijn . 

Zorg voor het leven 
Waar gesproken wordt over 'kerntaken' van de over
heid, ligt het voor de hand daartoe in ieder geval de 
bescherming van het leven te rekenen. Burgers mo-
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gen aanspraak maken op bescherming van overheids
wege, zeker wanneer zij nog niet of niet meer in 
staat zijn daar zelf zorg voor te dragen. Als ergens dui
delijk wordt dat de roeping die de overheid als diena
res van God heeft een zware verantwoordelijkheid 
met zich meebrengt, dan is het wel hier: in de be
scherming van het leven van individuele mensen, ie
der voor zich beelddrager van God de Schepper. 
De situatie in ons land is echter onthutsend: het le
ven van velen wordt door de overheid niet be
schermd, maar bedreigd. Het ongeboren leven, het 
beschadigde leven, het naar het einde neigende le
ven missen afdoende wettelijke bescherming en zijn 
in feite vogelvrij verklaard in een samenleving die 
haar leden meer en meer op kwaliteit beoordeelt. 
Werkelijk christelijke politiek zal zich bij deze ontwik
keling nimmer mogen neerleggen. 'Verantwoord kie
zen' is eerst en vooral een onvoorwaardelijke keuze 
'pro-life', vóór het leven. Niet omdat het leven heilig 
is, maar omdat God, de Schepper van het leven, hei
lig is! 
Orgaandonatie, op basis van expliciete toestemming 
via een codicil, kan worden gezien als een blijk van 
naastenliefde, maar moet wel aan wettelijke regels 
(en beperkingen) zijn gebonden. 

• 27 
Gehandicapten 
Bijzondere aandacht verdient de gehandicapte mede
mens. Het overheidsbeleid moet erop gericht zijn de 
randvoorwaarden te scheppen om de gehandicapte 
zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren ten
einde een volwaardige plaats in de samenleving op 
te bouwen. Deze randvoorwaarden strekken zich on
der andere uit tot zelfstandige woongelegenheid, 
werkgelegenheid en toegankelijkheid van openbare 
voorzieningen. De acceptatie van de gehandicapte in 
de samenleving kan worden bevorderd door betere 
voorlichting, waarin het accent ligt op de gehandicap
ten als 'mensen met mogelijkheden' . Een belangrijke 
bijdrage aan het volwaardig functioneren van gehandi
capten in de samenleving kan worden geleverd door 
hun integratie in het reguliere arbeidsproces, bijv. via 
het zgn . Breman-concept . 

• 28 
Jeugdhulpverlening en ouderen beleid 
Net als in de gezondheidszorg geldt ook in de wel
zijnssector - met name jeugdhulpverlening en oude
renbeleid - dat het eerst en vooral de burgers zelf zijn 
die hier een taak hebben : zij dragen de primaire ver
antwoordelijkheid voor de persoonlijke én de onderlin
ge zorg voor het welzijn . De overheid schept rand
voorwaarden en stelt burgers zo in de gelegenheid 
om aan hun verantwoordelijkheid gestalte te geven . 
Ouders hebben als gezagsdragers een van God gege
ven verantwoordelijkheid voor de verzorging en op
voeding van hun kinderen. Deze taak kan in principe 
niet door de overheid of derden worden overgeno
men. Jeugdhulpverlening is daarom een zaak van het 
particulier initiatief, waarvoor de overheid de noodza-
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kelijke voorwaarden moet scheppen . In conflictsitua
ties zal herstel van de gezinsrelatie steeds voorop 
moeten staan. Het onderschrijven van dit uitgangs
punt dient bij alle vormen van kinderbescherming en 
jeugdhulpverlening voorwaarde voor subsidieverle
ning door de overheid te zijn . 
De toenemende vergrijzing vraagt meer zorg voor ou
deren. Kinderen hebben in dezen een bijzondere ver
antwoordelijkheid ten opzichte van hun ouders. Thuis
en mantelzorg verdienen verre de voorkeur boven op
name in verzorgings- en verpleeghuizen en moeten 
daarom van overheidswege worden gestimuleerd. Ex
tra voorzieningen in de gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening dienen, naar de draag
kracht het toelaat, mede te worden gefinancierd door 
de ouderen zelf. 

• 29 
Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk 
De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en 
in de psychosociale hulpverlening maken pijnlijk dui
delijk dat velen in onze moderne, veeleisende samen
leving niet meer op eigen kracht kunnen meekomen. 
De vraag naar professionele hulp is onrustbarend 
groot. Voegen we daarbij nog de zorg aan alcohol-, 
drugs- en gokverslaafden en realiseren we ons 
voorts dat een groeiende groep dak- en thuislozen 
buiten de gangbare kanalen van zorg en hulpverle
ning dreigt te geraken, dan valt niet aan de conclusie 
te ontkomen dat velen buiten de boot van de veelge
roemde verzorgingsstaat vallen. Juist voor deze me
demensen behoort een christelijk-sociale politiek oog 
en hart te hebben. Uit christelijke naastenliefde en -
politiek vertaald - op grond van de hoge roeping van 
de overheid om de publieke gerechtigheid gestalte te 
geven, verdient in de sociale rechtsstaat deze hulp
en zorgverlening hoge prioriteit. 

Vanuit deze visie op leven en welzijn kiest de RPF 
voor de volgende aktiepunten: 

• 30 
Overheid en zorg 

2.1 In het kader van de collectieve preventie moet 
wettelijk worden vastgelegd dat bij alle (para)medi
sche opleidingen het voork6men van aantasting van 
de gezondheid voldoende aandacht krijgt . Te denken 
valt aan kennis over infectieziekten en verslaving . In 
dit kader dienen organisaties die zich richten op pre
ventie (bijv. Stichting Voorkom) voor subsidiëring in 
aanmerking te komen. 

2.2 Zorg- en welzijnsinstellingen die werken vanuit 
een christelijke levensovertuiging komen op gelijke 
voet als niet-identiteitsgebonden instellingen voor 
subsidieverlening in aanmerking. De subsidiëring van 
landelijk werkende instellingen in o.a. de verslavings
zorg (bijv. De Hoop, Tot Heil des Volks, Teen Challen
ge, Tjandu) en de jeugdhulpverlening dient op een 
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adequaat niveau gebracht en gegarandeerd te wor
den. 

2.3 Geestelijke verzorging verdient erkenning als we
zenlijk onderdeel van de zorg- en hulpverlening. Om 
deze reden behoort in de bekostiging van alle instel
lingen voor gezondheidszorg en welzijn hiervoor een 
afzonderlijke budget te worden opgenomen. 

2.4 Het patiënten- en klachtenrecht dient in één wet 
te worden geïntegreerd. 

2.5 Alternatieve, niet-occulte geneeswijzen dienen 
aan effectiviteits-onderzoeken te worden onderwor
pen. De resultaten van deze onderzoeken worden 
openbaar gemaakt. 
Occulte geneeswijzen komen niet voor vergoeding in 
aanmerking . 

2.6 De patiënten beweging dient uit de premiegelden 
structureel financiële steun te ontvangen om als vol
waardige partijen in het drie-partijen-overleg van zorg
verzekeraars, zorgaanbieders en zorgvragers te kun
nen deelnemen . 

2.7 Zorginstellingen worden bij wet verplicht tot het 
instellen en doen functioneren van een medisch-ethi
sche commissie, die tot taak heeft het ontwikkelen 
van een medisch-ethisch beleid . Deze commissie 
brengt jaarlijks een openbaar verslag uit van haar 
werkzaamheden. Bij de samenstelling van de com
missies worden behalve de verschillende geledingen 
uit de instelling en de patiënten of hun vertegenwoor
digers ook deskundigen en belanghebbenden van bui
ten de instelling betrokken (bijv. ethici) . 

2.8 Beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor 
patiënten en cliënten in zorg- en welzijnsinstellingen 
(verpleeghuizen, bejaardenoorden, residentiële jeugd
hulpverlening) is van groot belang en dient wettelijk 
geregeld te worden. Zonodig worden hiervoor extra 
middelen ter beschikking gesteld. 

• 31 
Stelselherziening 

2.9 De eigen verantwoordelijkheid wordt in een 
nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen bena
drukt. Dit komt tot uiting in de vorm van eigen bijdra
gen en/of vrijwillige eigen risico's. In de premiestel
ling wordt de eigen verantwoordelijkheid van de ver
zekerde tot uitdrukking gebracht in een nominale pre
mie, terwijl de solidariteitsgedachte tot uiting komt in 
een procentuele premie. Bij bepaling van de hoogte 
van de nominale premie wordt rekening gehouden 
met de eigen risico 's en de eigen bijdragen. 

2.10 Een algehele volksverzekering wordt afgewe
zen . Een verplichte basisverzekering van circa 70% 
van alle verstrekkingen is acceptabel. De resterende 
30% van alle verstrekkingen zal in variabele aanvul-
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lende pakketten moeten worden opgenomen . 

2.11 In het verplichte basispakket worden geen con
troversiële verstrekkingen opgenomen. Te denken 
valt aan anti-conceptiva, abortus-provocatus, euthana
tica, transsexuele operaties, kunstmatige inseminatie 
met donorsperma en ingrepen waarvoor geen medi
sche indicatie bestaat, zoals kosmetische chirurgie. 
Bevat het basispakket toch principieel omstreden ver
strekkingen, dan zal voor gewetensbezwaarden een 
pro-life-ziektekostenverzekering moeten worden toe
gestaan. 

2.12 Het aandeel van medicijnen in de totale kosten 
van de gezondheidszorg moet drastisch worden te
ruggebracht. Hiertoe wordt het beleid gericht op ver
laging van de prijzen, vermindering van het aantal me
dicijnsoorten en bevordering van de beschikbaarheid 
van locopreparaten. 

2.13 Met het oog op het beheersbaar maken van de 
kosten van de gezondheidszorg dient er een grondig 
onderzoek te komen naar de effecten van wijziging 
van de positie van specialisten (bijv. in loondienstbe
trekking). 

2.14 Teneinde risicoselectie door ziektekostenverze
keraars te voorkomen, dient er een acceptatieplicht 
te gelden, zowel voor het basispakket als voor aanvul
lende pakketten. 

2.15 Zolang de stelselherziening niet is gerealiseerd 
moeten ouderen boven de 65 jaar worden toegelaten 
tot het ziekenfonds wanneer hun inkomen beneden 
de ziekenfondsgrens ligt. 

• 32 
Zorg voor het leven 

2.16 Artsen moeten worden verplicht om bij een ver
zoek om abortus-provocatus de moeder te wijzen op 
organisaties die pro-life-hulp verschaffen aan moeder 
én kind (VBOK, Stichting Schuilplaats, Stirezo e.a.). 
Op de naleving van deze en andere plichten in het ka
der van de Wet Afbreking Zwangerschap moet 
scherp worden toegezien . 

2.17 De overtijdbehandeling moet worden be
schouwd als een vroege abortus en valt derhalve on
der de bepalingen van de Wet Afbreking Zwanger
schap. 

2.18 De abortuspil mag niet in de handel worden ge
bracht. 

2.19 Prenataal onderzoek mag nooit verplicht worden 
gesteld, noch verplichtend zijn, bijvoorbeeld door het 
dwingend voorschrijven van abortus-provocatus op 
grond van het onderzoeksresultaat. Ook erfelijkheids
onderzoek mag nimmer verplicht worden gesteld . 
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2.20 In de zorg voor patiënten in de stervensfase ver
dient effectieve pijn- en symptoombestrijding alle 
aandacht. Terminale thuiszorg moet worden gestimu
leerd. 

2.21 De opvattingen van de pro-life beweging dienen 
volop de aandacht te krijgen in het (para)medisch on
derwijs. 

2.22 AIDS-patiënten behoren een goede opvang te 
krijgen. Thuis- en mantelzorg moeten worden aange
moedigd. In de voorlichting dient in het kader van de 
AIDS-preventie gewezen worden op het belang van 
een monogame relatie, en dus het huwelijk. 

2.23 Er dient een ontmoedigingsbeleid te worden ge
voerd inzake in-vitro-fertilisatie. In ieder geval wordt 
IVF slechts toegepast binnen het huwelijk. Om ver
nietiging van bevruchte eicellen te voorkomen, mo
gen niet meer eicellen worden bevrucht dan na be
vruchting bij de moeder worden ingeplant. Andere, 
ethisch meer aanvaardbare methoden van kunstmati
ge bevruchting, zoals de GIFT-methode, worden na
der op hun toepassingsmogelijkheden onderzocht. 
Het implanteren van 'rest-embryo's' bij kinderloze 
vrouwen moet bij wet worden verboden . 

2.24 De kiembaangentherapie blijft wettelijk verbo
den, omdat hiermee op onverantwoorde wijze met 
mensen wordt geëxperimenteerd, het gevaar van het 
streven naar 'verbetering' van mensen reëel is en 
het onmogelijk is eenmaal aangebrachte veranderin
gen ongedaan te maken. 

2.25 Behandelingen waarbij aanstaande ouders door 
de selectie van genen het geslacht van hun kind kun
nen kiezen moeten worden verboden. 

• 33 
Orgaandonatie 

2.26 Bij orgaandonatie moet het toestemmingssys
teem (donorcodicil) worden gehandhaafd, ook wan
neer een tekort aan organen de vraag naar donors 
doet toenemen. Daarnaast moet er een wettelijke 
plicht tot consultatie van de familie en/of nabestaan
den komen. 

2.27 Met het oog op het tekort aan verschillende or
ganen kan overwogen worden bij de afgifte van pas
poorten en/of rijbewijzen een niet-ingevuld donorcodi
cil bij te sluiten. 

2.28 Het opstellen van een codicil en het daadwerke
lijk afstaan van organen door minderjarigen mag 
slechts gebeuren met expliciete instemming van ou
ders of voogden, door medeondertekening van het 
codicil. Donatie door minderjarigen met blijvende ge
volgen wordt afgewezen. 

2.29 Bij de toewijzing van een orgaan moet behalve 
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met matching met name rekening worden gehouden 
met de medische urgentie. Orgaandonatie met blij
vende gevolgen voor de donor (bijv. bij niertransplan
tatie) mag slechts plaatsvinden als de ontvanger in di
rect levensgevaar verkeert. 

2.30 Het transplanteren van identiteitsveranderende 
organen (hersenen of delen daarvan, dan wel ge
slachtsorganen, met name die welke de geslachtscel
len produceren) moet verboden blijven, evenals han
del in transplantaten. 

• 34 
Gehandicapten 

2.31 Verzorging van gehandicapten in gezinsverband 
heeft de voorkeur boven intramurale zorg. De over
heid dient substitutie en kleinschalige (woon)-voorzie
ningen te bevorderen. De mogelijkheden om gehandi
capten thuis te verzorgen dienen te worden vergroot 
door daarop gerichte instrumenten, bijvoorbeeld door 
verder onderzoek naar fiscale mogelijkheden. 

2.32 Het streven naar concentratie en/of regionalisa
tie van instellingen werkzaam op het terrein van de 
gehandicaptenzorg mag er niet toe leiden dat de ei
gen identiteit van deze instellingen verloren gaat. 

2.33 Een verdere verkleining van de wachtlijsten blijft 
prioriteit houden. Vergroting van de opvangmogelijk
heden vindt bij voorkeur plaats in kleinschalige projec
ten. 

2.34 Het verder uitvoeren van experimenten met een 
cliënt-gebonden budget voor bepaalde groepen ver
standelijk gehandicapten wordt, mits zorgvuldig inge
voerd en begeleid, in beginsel positief beoordeeld. 

2.35 In het kader van het streven naar een volwaardi
ge positie voor gehandicapten dienen in elk geval de 
volgende maatregelen te worden genomen: 
- de toegankelijkheid van alle vormen van openbaar 

vervoer moet aanzienlijk worden verbeterd; 
- sociale werkplaatsen moeten arbeidsmogelijkhe

den blijven bieden voor zwaar(der) gehandicapten; 
- voor sportbeoefening door gehandicapten dienen 

ruimere financiële middelen beschikbaar te wor
den gesteld. 

• 35 
Psycho-sociale hulpverlening 

2.36 Decentralisatie van het algemeen maatschappe
lijk werk schept de noodzaak om wettelijke voorwaar
den te stellen inzake inhoud en kwaliteit van de zorg. 

2.37 Via bijvoorbeeld verbetering en versoepeling 
van de mogelijkheden van begeleid wonen en een 
verbeterde samenwerking tussen de instellingen 
voor de geestelijke gezondheidszorg en de thuislo
zenzorg, moet worden voorkomen dat ex-psychiatri-
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sche patiënten in het circuit van de dak- en thuislo
zen terecht komen. 

2.38 Bevordering van uitstroom uit het circuit van 
dak- en thuislozenvoorzieningen moet gebeuren door 
maatregelen die gericht zijn op herstel van zelfstan
dig functioneren. De rijksgefinancierde tehuizen moe
ten worden uitgebreid met of (deelslomgezet in pro
jecten voor training voor zelfstandig wonen. 

2.39 Alcohol- en drugsbestrijdingsbureaus moeten 
meer financiële armslag krijgen. In geval van straf
rechtelijke vervolging van een verslaafde moet de 
verdachte kunnen kiezen tussen straf en verplicht af
kicken. Wordt voor het laatste gekozen, dan moet dit 
onderdeel zijn van een geïntegreerde aanpak van be
trokken hulpverleningsinstanties. 

2.40 Het beleid moet gericht zijn op het heropenen 
van herstellingsoorden, mede met het oog op het op
lossen van de verkeerde-bed-problematiek. 

• 36 
Jeugdhulpverlening 

2.41 Bij crisissituaties dient het particulier initiatief 
hulp te verlenen. De overheid schept hiervoor vol
doende mogelijkheden. De instellingen moeten in 
staat worden gesteld om binnen hun werkgebied 
een volledig en op elkaar afgestemd pakket van 
jeugdhulpverlening te bieden. 

2.42 Oneigenlijk gebruik van de ondertoezichtstelling 
ter verkrijging van financiering voor uithuisplaatsin
gen dient te worden tegengegaan door strengere ei
sen te stellen aan de controle op de indicatiestelling 
voor uithuisplaatsingen en verlenging daarvan. 
Deze indicatiestelling dient plaats te vinden door een 
andere organisatie dan de organisatie waarin de 
jeugdige wordt geplaatst. Tijdens de uithuisplaatsing 
wordt zo mogelijk hulp aan het gezin en de uithuisge
plaatste minderjarige verleend om terugkeer naar het 
gezin te bevorderen. 

2.43 Het zelfstandig uit te oefenen recht van de ou
ders om een contra-expertise te laten verrichten en 
het recht om invloed uit te oefenen op de keuze van 
de hulpverlener moet wettelijk geregeld worden. 

2.44 Bij benoeming van een gezinsvoogd en bij uit
huisplaatsing dient het criterium 'godsdienstige ge
zindheid' van het kind en van het gezin waartoe het 
behoort behouden te blijven. 

2.45 Het is wenselijk een statuut voor de pleegzorg 
op te stellen, waarin rechten en plichten van alle be
trokkenen worden vastgelegd. De positie van 'eigen 
ouders' verdient hierbij de aandacht. Naleving van 
het statuut dient subsidievoorwaarde te zijn. 

2.46 De jeugdreclassering wordt verricht door de par-
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ticuliere organisaties die belast zijn met de uitvoering 
van de kinderbeschermingsmaatregelen, waarbij over
eenstemming tussen de identiteit van de hulpverle
nende instelling en de godsdienstige overtuiging van 
de ouders het uitgangspunt is. 

2.47 Het ontwikkelen van een samenhangende aan
pak van het ernstige probleem van de 'zwerfjonge
ren' heeft de hoogste prioriteit. De weg van vervan
gende gezagsuitoefening door een voogdij-instelling 
verdient serieuze overweging. 

2.48 Incest moet worden beschouwd als een ernsti
ge vorm van (kinderlmishandeling. Met inachtneming 
van de grenzen van haar bevoegdheden heeft de 
overheid de taak dit maatschappelijk kwaad te bestrij
den, waarbij de bewijsvoering met extra zorgvuldig
heid dient te geschieden. Naast gevangenisstraf voor 
de dader komen in aanmerking hulpverlening, gezins
therapie en maatregelen in de sfeer van de kinderbe
scherming, alsmede uithuisplaatsing van de dader. 

• 37 
Ouderenbeleid 

2.49 Het ouderenbeleid zal er op gericht moeten zijn 
dat ouderen zo lang als dat medisch en sociaal verant
woord is in eigen huis en omgeving kunnen blijven. 
De wens van de ouderen zelf is hierbij het uitgangs
punt. In geval van handicap of ziekte moet bij de op
name in een verzorgings- of verpleeghuis ook reke
ning worden gehouden met de echtgeno(olt(e). Extra 
kosten hiervan dienen door de AWBZ te worden ver
goed. 

2.50 Aan de groeiende groep ouderen die psychogeri
atrische zorg behoeven dient een adequate opvang 
en verzorging te worden geboden. 

2.51 Ter stimulering van thuis- en mantelzorg is een 
billijke fiscale regelgeving van groot belang. Is mantel
zorg niet mogelijk, dan dient professionele hulp te 
worden ingeroepen. 

2.52 Verzorgingshuizen en verpleeghuizen dienen in 
hulpverlening en capaciteit beter op elkaar te worden 
afgestemd. De ontwikkeling naar zorgcentra/woon
zorgcomplexen wordt positief gewaardeerd. De finan
ciële regelingen van verzorgings- en verpleeghuizen 
dienen te worden geharmoniseerd, bijvoorbeeld door 
voor opnames in beide typen instelling een eigen bij
drage in de vorm van een inkomensafhankelijke toets 
te hanteren. Een vermogenstoets is aanvaardbaar, 
mits onder invoering van een redelijke vrijstellingsre
geling. 

2.53 Verzorgingshuizen zullen met betrekking tot om
wonende ouderen een flankerend beleid moeten 
gaan voeren en in de ambulante hulp moeten voor
zien. Zij dienen ook te zorgen voor een (multifunctio
neel) zorgcentrum. 
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2.54 De zgn . tussenvoorziening en (aanleunwonin
gen, e.d.) moeten ook in de toekomst zonder medi
sche indicatie kunnen worden betrokken. Deze wo
ningen moeten worden beschouwd als gewone wo
ningen, die niet vallen onder de gezondheidszorg . 

2.55 In het kader van de stelselherziening ziektekos
tenverzekeringen behoort in het 'drie-partijen-over
leg' tussen zorgaanbieders, zorgvragers en zorgverze
keraars speciale aandacht te worden geschonken aan 
de specifieke zorg voor ouderen. 
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• 38 
Het beheer van de schepping is een opdracht die 
rechtstreeks voortvloeit uit de bijbelse opdracht van 
'bouwen en bewaren '. Daarmee rust op de mens 
een grote verantwoordelijkheid. De mens is geen in
standhouder van de aarde: de aarde en die daar op 
wonen zijn in Gods hand. Wel kan uit de cultuurop
dracht worden afgeleid dat de mens tot taak heeft de 
aarde als een rentmeester te beheren. Deze gedach
te houdt al meteen een wezenlijke beperking in : de 
mens beheert de aarde niet als eigenaar, maar is 
over zijn beheer uiteindelijk verantwoording schuldig 
aan de Schepper . 
Deze bijbelse beheeropdracht heeft op zeker drie ma
nieren betekenis voor ons omgaan met de schep
ping, met natuur en milieu . In de eerste plaats zullen 
we ons er rekenschap van moeten geven dat de 
mens weliswaar 'de kroon op de schepping' is, maar 
tegelijkertijd een schepsel temidden van de andere 
schepselen. Er is wederzijdse afhankelijkheid en be
trokkenheid . Een zorgvuldig omgaan met de schep
ping vloeit allereerst voort uit respect voor de Schep
per en voor wat Hij heeft gemaakt . Maar voorts blijkt 
eenvoudigweg dat natuurlijke evenwichten niet zo
maar aangetast en - door de Schepper in de schep
ping gelegde! - grenzen niet straffeloos genegeerd 
kunnen worden . Ten tweede moet er balans zijn in 
het bouwen en het bewaren. De aarde moet ont
plooid worden, maar niet uitgebuit. Dat geldt voor de 
aarde als zodanig, maar niet minder voor flora en fau
na. Daarom geldt als derde dat beide benut mogen 
worden, maar er zijn grenzen aan zowel de intensiteit 
waarmee als de wijze waarop dat gebeurt. 
Dit bijbelse rentmeesterschap, waarbinnen duurzame 
ontwikkeling pas werkelijk betekenis krijgt, vormt het 
hart van een christelijke milieupolitiek. Het heeft te
vens grote betekenis voor alle economische bedrijvig
heid, maar is in het landbouwbeleid in het bijzonder 
aan de orde. Meer dan andere economische secto
ren is de landbouw verbonden met de grond en met 
flora en fauna; alleen daarom al is er een sterke ver
wevenheid van milieu, natuur en landschap. 

Rentmeesterschap en cultuurkritiek 
Helaas moet geconcludeerd worden dat van een 
evenwichtig menselijk handelen niet of nauwelijks 
sprake is. Sterker: doordat onverantwoorde keuzen 
worden gemaakt en - zeker mondiaal gezien - de hulp-
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bronnen van de aarde op uiterst onrechtvaardige wij
ze worden verdeeld, raakt het evenwicht steeds ver
der zoek. De kwalijke gevolgen manifesteren zich we
reldwijd, maar ook - bij wijze van spreken - in onze 
achtertuin. De weerslag daarvan op de natuur is 
enorm. Plante- en diersoorten sterven in een onrust
barend hoog tempo uit, de vervuiling heeft ongeken
de proporties aangenomen en de afvalberg is niet 
meer te overzien. Er zijn zelfs maatregelen nodig om 
ons drinkwater veilig te stellen en zo te voorkomen 
dat schoon drinkwater in de nabije toekomst een 
schaars arti kei wordt! 
Gelukkig breekt meer en meer het besef door dat er 
echt iets gebeuren moet. In Rio de Janeiro is een 
voorzichtig begin gemaakt met de opstelling van de 
'Agenda voor de 21 ste eeuw', met als belangrijk on
derdeel het bio-diversiteitsverdrag. In het concept 
van de duurzame ontwikkeling uit het rapport-Brundt
land is iets van de rentmeestergedachte terug te vin
den. In Nederland is met het Nationaal Milieubeleids
plan Plus, het Natuurbeleidsplan en daarmee samen
hangende nota's een belangrijke stap gezet naar een 
integraal en samenhangend natuur- en milieubeleid. 
De RPF staat positief tegenover deze ontwikkeling in 
het milieubesef, maar wil toch vooral benadrukken 
dat 'schone woorden' moeten worden omgezet in 
'schone daden': het gegroeide milieubesef moet nog 
veel meer dan tot nu toe leiden tot scherpe keuzes 
door overheid en burgers - en met het oog op een 
'schone schepping ' - tot een daadwerkelijke bereid
heid daarvoor (financiële) offers te brengen . 'Verant
woord kiezen en rechtvaardig delen' betekent dat we 
tot een herijking van onze levenswijze komen, waar
bij de bijbelse gedachte van het rentmeesterschap 
het ijkpunt is. Een dergelijk proces steekt dieper dan 
het huidige beleid, dat - in hoofdlijn - een pijnloze aan
passing probeert te bewerkstelligen, waarbij aan de 
technologie een centrale rol wordt toebedeeld bij de 
oplossing van de enorme milieuproblemen . De RPF 
ziet de huidige natuur- en milieuproblematiek eerst 
en vooral als een uiting van een diepgeworteld cul
tuurprobleem en stelt om die reden de westerse le
venswijze en cultuur fundamenteel ter discussie. 
Technologische oplossingen bieden beslist onvol
doende perspectief; een technologische aanpak van 
een probleem veroorzaakt veelal nieuwe problemen, 
terwijl de illusie wordt gewekt dat pijnlijke keuzen 
kunnen worden vermeden. 
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'Verantwoord kiezen en rechtvaardig delen' vereist 
vanuit het perspectief van het rentmeesterschap 
niets minder dan een radicale ommekeer, een trend
breuk. Tegenover het welvaartsstreven staat het bij
belse ideaal van het 'genoeg' als gulden middenweg 
tussen een overdadige - en daardoor schadelijke! -
rijkdom aan de ene kant en armoede aan de andere 
kant. Alleen langs deze weg kan, via een stappenplan 
en vervolgens een streng toezicht op de naleving van 
voorschriften en de uitvoering van de gemaakte plan
nen en afspraken, het doel - een duurzame ontwikke
ling - bereikt worden. Verregaande aanscherpingen 
van NMP-plus en NBP zijn daartoe noodzakelijk. 

• 39 
Milieubeleid 
De wereldbevolking groeit, wordt mobieler en streeft 
naar een westers welvaartsniveau. De aarde kan dat 
niet aan. De notie van het 'rechtvaardig delen' impli
ceert voor wat betreft de beschikbare milieugebruiks
ruimte dan ook een appel op de bereidheid van het 
welvarende westen om in te schikken. De RPF wil 
daarom sterk de nadruk leggen op de reductie van zo
wel het huidige beslag op energie en essentiele 
grondstoffen als de 'produktie' van vervuiling. Het uit
gangspunt van 'verantwoord kiezen' leidt onontkoom
baar tot de conclusie dat milieu boven inkomen gaat 
en dat met het oog op een noodzakelijk krachtig mi
lieubeleid het offer van koopkrachtverlies gebracht 
zal moeten worden. Bij het hiermee verbonden verde
lingsvraagstuk zullen de sterkste schouders de zwaar
ste lasten moeten dragen. Juist deze samenhang tus
sen milieu en (internationale) verdelingsvraagstukken 
bepaalt ons er overigens bij dat het een eerste vereis
te is om het concept van de duurzame ontwikkeling 
ook op internationaal niveau (verder) gestalte te ge
ven. Gezien de in vele opzichten bevoorrechte posi
tie van Nederland in de wereld, mogen we niet schro
men om bij dit alles ons land een voortrekkersrol toe 
te kennen. 
Onder invloed van de vele slechte berichten over het 
milieu, waartegenover vooralsnog weinig lichtpuntjes 
staan, is het milieubesef enorm gegroeid. De milieu
problematiek is niet alleen, misschien zelfs niet in de 
eerste plaats een internationale of mondiale aangele
genheid, maar eerst en vooral een 'huis', tuin- en keu
kenprobleem. Een verantwoord milieubeheer begint 
in ons gedrag, in het winkelwagentje en in onze per
soonlijke keuzes met betrekking tot produkten, ver
voermiddel, enzovoort. De overheid staat voor de op
dracht om de voorwaarden te scheppen dat het ge
groeide milieubesef onder de bevolking - burgers en 
bedrijven - zich metterdaad kan vertalen in een trend
breuk in het gedrag. Voorlichting, educatie en een 
zorgvuldige presentatie van gevoerd en voorgeno
men beleid verdienen daarbij bijzondere aandacht, on
der meer met het oog op de geloofwaardigheid en 
de acceptatie van dat beleid. Waar de mogelijkheden 
om over te gaan op een meer verantwoorde levens
stijl of een milieuvriendelijker produktiewijze nog ont
breken, of waar deze mogelijkheden om bijv. (be-
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drijfs)economische redenen niet worden benut. ligt 
er een duidelijke taak voor de overheid: alleen zij be
schikt immers over het regulerende en zonodig dwin
gende instrument van wet- en regelgeving. 
Het milieu heeft tengevolge van het NMP-plus een 
meer belangrijke plaats gekregen in het overheidsbe
leid. Tegelijkertijd heeft de zorg voor de schepping 
nog niet een zelfde, vanzelfsprekend gewicht als het 
financieel-economisch of sociaal beleid. De RPF wil 
het rentmeesterschap serieus nemen en vindt het 
dan ook noodzakelijk dat de economische ontwikke
ling en het overheidshandelen (inclusief allerlei be
leidsvoornemens!) v66raf worden getoetst aan de 
feitelijke ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en 
milieu. 
In het proces van mentaliteitsverandering ten aan
zien van het milieubeleid, dat erop gericht is het han
delen naar de normen van duurzame ontwikkeling te 
bevorderen, is het niet vanzelfsprekend dat milieube
leid van overheidswege opgelegd wordt. Niet alleen 
teneinde overspannen regelgeving te voorkomen, 
maar ook om de eigen verantwoordelijkheid van bur
gers en bedrijven gestalte te geven, zal het milieube
leid (mede) vorm dienen te krijgen via de introductie 
van financiële prikkels: verdiscontering van milieu-ef
fecten in de prijzen, verhandelbare emissierechten, 
heffingen en belastingen, enzovoort. 
Waar het gaat om grensoverschrijdende milieuproble
men is een gezamenlijke aanpak in het verband van 
de Europese Unie - op intergouvernementele basis -
vereist. 

• 40 
Natuurbeleid 
Door middel van een krachtig natuurbeleid worden 
natuurlijke en landschappelijke waarden instandge
houden, hersteld en nieuw ontwikkeld. Ecologische, 
cultuur- en natuurhistorische waarden staan daarbij 
centraal en dienen zo integraal mogelijk in stand te 
worden gehouden. Hiertoe is nodig dat ook op aller
lei andere beleidsterreinen - bijv. bij stadsuitbreiding 
en aanleg van bedrijfsterreinen - terdege rekening 
wordt gehouden met het natuurbeleid (facetbeleid). 
Vanwege de vergaande verstoring en versnippering 
van de Nederlandse natuurgebieden is een snelle rea
lisering van de zgn. ecologische hoofdstructuur van 
het grootste belang. Op die manier onstaat de nood
zakelijke infrastructuur tussen de diverse geïsoleerde 
ecosystemen. Om negatieve externe invloeden in vol
doende mate te kunnen weren zijn voldoende brede 
bufferzones noodzakelijk. De oppervlakte natuurge
bied in ons land kan worden uitgebreid door in deze 
zones vrijkomende (marginale) landbouwgronden als 
zodanig te bestemmen. Ook binnen stedelijke gebie
den behoort de ontwikkeling van een stadsecologi
sche infrastructuur tot de mogelijkheden. De RPF 
staat geen scheiding tussen natuur en landbouw 
voor; de verwevenheid van beide moet worden vast
gehouden en zo mogelijk uitgebreid, bijv. door intensi
vering van het relatienotabeleid en het reservaatsbe
heer). In de voorlichting dient hieraan meer aandacht 
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te worden besteed. Het onbedoelde vertrek van de 
landbouw uit natuurgebieden kan worden voorkomen 
door de landbouw meer te betrekken bij natuurbe
heer. 
Ook de gangbare, moderne landbouw moet op zoda
nige wijze worden vorm gegeven dat zij verenigbaar 
is met ecologische waarden. Er dienen vergaande 
maatregelen te worden genomen om de huidige plan
ten- en diersoorten voor ons land te behouden . Daar
toe is permanente inventarisatie/monitoring noodza
kelijk. Natuurontwikkeling biedt enorme mogelijkhe
den om een dergelijk beleid daadwerkelijk tot uitvoe
ring te brengen. Ook het landinrichtingsbeleid en het 
bosbeleid kunnen een forse bijdrage leveren aan het 
door de RPF voorgestane beleid. Het landinrichtings
beleid wordt hiertoe op dit punt aangescherpt. Bin
nen het bosbeleid vindt een accentverschuiving 
plaats van produktiebos naar natuurbos. Mede in het 
kader van het integrale waterbeleid wordt naaldbos 
zoveel mogelijk omgezet in loofbos. Nederland be
schikt over een aantal fraaie en - ook op Europese 
schaal - zeldzame 'wetlands' (o.a. Waddenzee, IJssel
meer, Weerribben). Vanwege hun bijzondere beteke
nis voor flora en fauna verdienen deze bijzondere aan
dacht en bescherming. 

• 41 
Landbouw en visserij 
De landbouw- en visserijsector is om meer dan één 
reden van grote maatschappelijke betekenis. Als pri
maire sector staan landbouw en visserij immers aan 
de basis van de nationale voedselvoorziening . Boven
dien is met name de landbouw tevens 'draagster van 
het landschap'. Tussen landbouw en visserij. land
schap, natuur en milieu bestaan innige 'natuurlijke' 
banden. De sector is uit dien hoofde als eerste ge
baat bij een schoon milieu en een verantwoord be
heer van de schepping. In tegenstelling tot andere 
economische sectoren wordt hier bovendien ge
werkt met levende wezens. Deze eigenschappen ver
klaren de bijzondere positie van de sector in onze sa
menleving en noodzaken, ook bij de aanpak van pro
blemen waarmee de politiek zich in deze sector ge
confronteerd ziet, tot een specifieke benadering waa
rin aan deze eigenschappen recht wordt gedaan. 
Momenteel kampt landbouw met twee, met elkaar 
samenhangende, fundamentele problemen. Dat is in 
de eerste plaats - en dat geldt ook de visserij - de re
latie tussen de huidige produktiemethoden en de ge
volgen daarvan voor de schepping. Ondanks de al ge
noemde bijzondere band tussen landbouw en milieu 
en in aanmerking nemend dat in de sector de nodige 
milieu-maatregelen zijn doorgevoerd, kan toch niet 
ontkend worden dat landbouwproduktie en milieu-be
langen dikwijls op gespannen voet met elkaar staan. 
Het gaat hierbij niet alleen om een schone en duurza
me produktie, maar ook om een verantwoorde pro
duktie. Vragen met betrekking tot het welzijn van 
het landbouwhuisdier, de ethische aspecten van de 
biotechnologie en overbevissing komen dan aan de 
orde. 
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Het tweede probleem betreft de structurele overpro
duktie in relatie tot stagnerende afzetmogelijkheden. 
Zowel nationaal als in EU-verband is het beleid lange 
tijd gericht geweest op produktieverhoging en schaal
vergroting . Daarbij is - generaal gesproken - te weinig 
aandacht geweest voor de schepping, de eigen waar
de van het dier en de sociale gevolgen van het be
leid, terwijl de negatieve economische gevolgen die 
de overproduktie had voor de EU op de wereldmarkt 
zijn afgewenteld, vooral ten koste van de landbouw 
in de derde wereld . Door de kritiekloze nadruk op de 
vermeende mogelijkheden van de biotechnologie om 
beide problemen tot een oplossing te brengen drei
gen opnieuw onverantwoorde keuzen te worden ge
maakt . 

Duurzaamheid en rentmeesterschap 
De RPF staat een 'begeleide economie' voor (zie 
hoofdstuk 4). Meer nog dan in andere economische 
sectoren vloeit hieruit voor landbouw en visserij 
voort dat correcties op het markt-mechanisme nood
zakelijk zijn. Gezien de specifieke structuur is het be
drijfsleven in deze sector veel minder in staat (direct) 
te reageren op marktprikkels. Voldoende reden om 
kanttekeningen te plaatsen bij het streven naar meer 
marktgerichtheid. Correcties zijn nodig om recht te 
doen aan de belangen van een goede structuur in de 
sector, aan het milieu, de natuur, het landschap, de 
plattelandsontwikkeling en het welzijn van het dier. 
Tevens moeten onverantwoord grote sociale proble
men, onder meer door de tendens tot (te) lage prij
zen, worden voorkomen. 
Voor de RPF zijn marktgerichtheid, produktieverho
ging, schaalvergroting en biotechnologie niet de in
strumenten waarmee de crisis in landbouw en visse
rij kan worden opgelost. De RPF bepleit een duidelij
ke en principiële koerswijziging van het beleid . In 
plaats van op eenzijdige materiële vooruitgang moe
ten accenten worden gelegd op duurzaamheid, rent
meesterschap, behoud van biologische en landschap
pelijke variatie, respect voor het wezen en welzijn 
van landbouwhuisdieren en de sociale gevolgen van 
het beleid . Prijsverhogingen voor de agrarische en vis
serijprodukten kunnen hiervan het gevolg zijn. Omdat 
de kosten voor het voedsel ver zijn achtergebleven 
binnen het gemiddelde bestedingspakket is dit aan
vaardbaar. De overheid moet hierbij de noodzakelijke 
randvoorwaarden stellen, maar daarbinnen wordt een 
optimaal appel gedaan op de verantwoordelijkheid 
van de sector. De zgn. geïntegreerde landbouw en 
de biologische landbouw kunnen bij de noodzakelijke 
landbouwhervormingen een wezenlijke functie vervuI
len en verdienen om die reden ondersteuning en po
sitieve impulsen. Door meer aandacht te schenken 
aan vruchtwisseling en braaklegregelingen kunnen 
bijbelse noties over het landbouwbeleid, zoals het 
'sabbatsjaar' tot uiting worden gebracht. 

• 42 
Internationaal en nationaal landbouw- en visserijbeleid 
In het licht van de internationale ontwikkelingen (met 
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name de GATI-ronde) wordt het streven naar liberali
satie van de markten slechts binnen de randvoorwaar
de van een zekere marktordening onderschreven. 
Wel moeten de mogelijkheden voor ontwikkelingslan
den en het voormalige Oostblok om agrarische pro
dukten te exporteren naar het 'Noorden' worden ge
optimaliseerd. Overigens moet er ruimte blijven voor 
een eigen, intern gericht beleid, dat de wereldhan
delsprijzen zo min mogelijk verstoort. 
De voorgestane herijking van het beleid betekent dat 
in ieder geval het doel van de hervorming van het Ge
meenschappelijk Landbouw Beleid van de Europese 
Unie (GLB) wordt onderschreven: verschuiving van 
prijsondersteuning naar inkomensondersteuning. 
Juist het tot voor kort van kracht zijnde GLB bevorder
de immers de overproduktie, werkte sterk marktver
storend en deed onvoldoende een appel op de eigen 
verantwoordelijkheid en de keuzemogelijkheden van 
producent en consument. 
Het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid dient 
een duurzame exploitatie van de visserij te waarbor
gen, waarbinnen voldoende werkgelegenheid een be
langrijk aandachtspunt is. 
Op nationaal niveau moeten de problemen met be
trekking tot mest en milieu zoveel mogelijk worden 
aangepakt via een appel op de eigen verantwoorde
lijkheid van de sector. In plaats van gedetailleerde re
gelgeving moeten oplossingen op bedrijfsniveau ge
honoreerd kunnen worden. Aanpak van bijvoorbeeld 
het mestprobleem via een mineralenbalans verdient 
vanuit dit gezichtspunt verre de voorkeur boven de 
huidige mestregelgeving. Voor andere milieuproble
men moeten soortgelijke instrumenten worden ont
worpen; de overheid treedt hierin stimulerend op. 
De intensieve veehouderij wordt gekenmerkt door 
het ontbreken van grondgebondenheid en door ethi
sche en milieuproblemen. Deze sector dient zeer na
drukkelijk te worden getoetst aan aspecten van het 
welzijn van dieren. Kiezen voor het sociale belang in 
de landbouw betekent dat de melkquotering voorals
nog niet gemist kan worden als een instrument dat 
de pijn van de beperking van de overproduktie op 
een redelijke wijze verdeelt. Wel is een hardheids
clausule, dan wel een afromingsmechanisme bij 
quotumtransacties ten behoeve van knelgevallen 
noodzakelijk. 
Juist voor de akkerbouw biedt de heroriëntatie van 
het GLB, mits daarop creatief wordt ingespeeld in de 
Nederlandse vertaling daarvan, mogelijkheden om de 
structurele problemen van overproduktie en prijsverla
gingen te doorbreken. Nu de eenzijdige nadruk op de 
prijsverlagingen van granen plaatsmaakt voor inko
mensondersteuning gekoppeld aan produktiebeper
king kunnen voor deze sector wellicht betere resulta
ten worden verwacht. Agrificatie (vezels en oliehou
dende gewassen), bosbouw en natuurbouw moeten 
nieuw perspectief geven. 
Ten aanzien van de visserij is een voorname doelstel
ling van het nationale beleid dat de overheid minder 
genoodzaakt zal zijn de overschrijdingen terug te drin
gen en in plaats daarvan zich zal kunnen richten op 
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het scheppen van gunstige randvoorwaarden waar
binnen een sociaal, economisch én ecologisch verant
woorde exploitatie van de visbestanden tot zijn recht 
kan komen. Vangstbeperkingen blijven noodzakelijk, 
maar ook hierin wordt uitgegaan van de eigen verant
woordelijkheid van de beroepsgroep. Het beleid is 
erop gericht de concurrentiepositie ten opzichte van 
andere landen te handhaven. 

• 43 
Biotechnologie 
Biotechnologische ontwikkelingen spiegelen grote 
mogelijkheden voor, maar houden ook grote bedrei
gingen in. Het grote bezwaar is dat de tijd voor bezin
ning op de toelaatbaarheid van nieuwe technieken 
ontbreekt en dat om die reden ethische grenzen wor
den genegeerd en de risico's worden veronacht
zaamd. 
De RPF bepleit die bezinning wél, in het bijzonder 
ten aanzien van de genetische modificatie van orga
nismen, en gaat daarom bij de toelaatbaarheid van on
derzoek en toepassing uit van het 'nee, tenzij'-princi
pe in zijn meest stringente vorm. Een absolute grens 
ligt daar waar de eigen aard van het dier wordt aange
tast: het doorbreken van soortgrenzen of het inbren
gen van vreemd (genetisch) materiaal is in strijd met 
het de uitgangspunten van goed rentmeesterschap 
en een duurzame ontwikkeling. Een gedegen risico
analyse (o.a. inzake genetische verarming) is een be
langrijk toelaatbaarheidscriterium. 
Besef van het rentmeesterschap leidt onontkoom
baar tot de conclusie dat octrooirecht niet van toepas
sing kan zijn op langs biotechnologische weg veredel
de organismen. De mens is immers geen schepper 
van leven en kan derhalve geen 'eigendomsrechten' 
op levende organismen doen gelden. 

Vanuit deze visie op het beheer van de schepping 
kiest de RPF voor de volgende aktiepunten: 

Milieubeleid 

• 44 
3.1 Er dient een integraal milieubeleid te worden ge
voerd met als centrale doelstelling het bereiken van 
een duurzame ontwikkeling in het jaar 2010, en wel 
via een afgewogen stappenplan. 

3.2 Ter uitvoering van de noodzakelijke toetsing van 
beleidsvoornemens aan milieu-eisen en om een goe
de verinnerlijking van het milieubeleid te bevorderen, 
alsook structurele en institutionele belemmeringen 
weg te nemen, wordt een interdepartementale com
missie milieubeleid ingesteld. 

3.3 De gemeenten worden verplicht milieubeleids
plannen op te stellen die passen binnen de doelstel
lingen van het NMP-plus. Voor de uitvoering dienen 
voldoende middelen beschikbaar te worden gesteld. 
Via verslaglegging kan de voortgang worden bewaakt. 
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3.4 Via voorlichting en met name educatie wordt 
- vooral in het onderwijs - het milieu besef bevorderd 
teneinde zowel producenten als consumenten een 
gedrag aan te leren dat bijdraagt aan een duurzame 
ontwikkeling. 

3.5 Nederland dient op mondiaal niveau acceptatie 
van duurzame ontwikkeling als uitgangspunt voor mi
lieubeleid te bevorderen. Hiertoe kan aangesloten 
worden bij en tevens gewerkt worden aan concretise
ring van de uitkomsten van de UNCED-conferentie in 
Rio de Janeiro. Wanneer mondiaal onvoldoende resul
taten worden geboekt, zal Nederland zich inspannen 
langs bilaterale weg de uitkomsten aan te scherpen. 
Op diplomatiek niveau wordt samenwerking nage
streefd met gelijkgestemde landen. Ook binnen de 
OESO en bij de GA TI -onderhandelingen dient duurza
me ontwikkeling het uitgangspunt te zijn; de handels
overeenkomst wordt aangevuld met een milieucode. 

3.6 Actuele inspanningsverplichtingen liggen bij het 
behoud van tropische bossen, bestrijding van het 
broeikaseffect, tegengaan van verwoestijning, duurza
me ontwikkeling van de Derde Wereld, milieu-inves
teringen in Oost-Europa en het behoud van zeldzame 
plante- en diersoorten. 

3.7 Ook in EU-verband dient het concept van duurza
me ontwikkeling leidraad te zijn . Aanpak van grens
overschrijdende vervuiling heeft prioriteit; in dit kader 
valt te denken aan een EU-milieu-inspectieteam, gefi
nancierd uit een in EU-verband in te voeren ecotax. 
Bij toenemende harmonisatie dienen lidstaten de vrij
heid te houden voor een eigen, strenger beleid, bijv. 
door een kortere termijn aan te houden waarop het 
duurzaamheidsniveau in hun land moet worden be
reikt dan centraal is overeengekomen. 

3.8 Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk een di
recte relatie te leggen tussen opgelegde heffingen 
en de financiering van milieumaatregelen. Op die ma
nier wordt tevens het principe 'de vervuiler betaalt 
(mee)' concreet ingevuld. Fondsvorming moet hierbij 
mogelijk zijn, bijv. via een fiscaal aantrekkelijke reser
veringsregeling . 

• 45 
3.9 Om de sterk in omvang toenemende regelgeving 
(en een bijbehorende toename van het aantal ambte
naren) te beheersen, dient het financiële instrumenta
rium te worden uitgebreid. In dit kader dient niet al
leen gedacht te worden aan heffingen (bijv. op grond
stoffen), statiegeld e.d., maar ook aan een - bij voor
keur in EU-verband - uitgewerkt systeem van verhan
delbare emissierechten. Bij verhandeling vindt afro
ming plaats. Tevens dienen privaatrechtelijke moge
lijkheden beter benut te worden. Onderhouds- en re
paratie-arbeid moet onder het lage BTW-tarief wor
den gebracht. 

3.10 Mede via het stellen van proces-, produktie- en 
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produkt-eisen dient de ombuiging naar een duurzame 
ontwikkeling gestimuleerd te worden. Ook bevorde
ring van de ontwikkeling van schone technologieën 
kan hierbij behulpzaam zijn. Milieuvriendelijke alterna
tieven voor produktie en vervoer dienen langs fiscale 
weg en via prijsstellingen financieel aantrekkelijk te 
worden gemaakt. 

3.11 Er dienen duidelijke regels te komen rondom 
het gebruik van de diverse in gebruik zijnde keurmer
ken . Gestreefd wordt naar één keurmerk teneinde 
maximale duidelijkheid aan de consument te verstrek
ken met betrekking tot de waarde van het keurmerk. 
Dit keurmerk dient rekening te houden met de le
venscyclus van een produkt: produktiefase, gebruiks
periode en levenseinde. 

3.12 Adequate controle op naleving van milieuvoor
schriften is voor een geloofwaardig beleid noodzake
lijk. Daarvoor wordt onder verantwoordelijkheid van 
Justitie via een herschikking een milieu-inspectie
dienst opgericht voor alle handhavings- en controleta
ken. Zo worden de regionale milieu-inspectie en de
len van de AID (mestwetgeving) hierin opgenomen. 

3.13 Omdat convenanten uitdrukking geven aan de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en 
maatschappelijke organisaties, kunnen zij - mits er 
sprake is van voldoende parlementaire controle - een 
bruikbaar instrument zijn op de weg naar duurzame 
ontwikkeling. Zij mogen echter voor de overheid in ge
val van dringende omstandigheden geen belemme
ring vormen in het stellen van nadere wet- en regel
geving. Aanscherping van bestaande convenanten -
bijv. het afvalstoffenconvenant - moet mogelijk blijven. 

• 46 
Klimaatverandering 

3.14 Nederland beijvert zich voor de instelling van 
een klimaatfonds waarmee de geïndustrialiseerde lan
den de Derde-Wereldlanden helpen een programma 
voor duurzame ontwikkeling op te zetten en zal de 
bereidheid tonen zelf substantieel aan de voeding 
van dit fonds bij te dragen. 

3.15 In EU-verband moet - naast inspanningen - van 
de afzonderlijke lidstaten hulp verleend worden bij 
milieusanering in de Oost-Europese landen. 

3.16 De produktie en het gebruik van de ozonlaag be
dreigende stoffen als CFK's en halonen dienen met 
onmiddellijke ingang te worden gestaakt . Bestaande 
produkten die deze stoffen bevatten dienen aange
merkt te worden als chemisch afval. 

3.17 De uitstoot van C02 dient beperkt te worden 
door: 
- een algemene energieheffing; 
- bevordering van de aanwending van duurzame 

energiebronnen als wind- en zonne-energie, bio-
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gas en getijden~nergie; 
- forse beperking van het autoverkeer; 
- intensivering van besparing van energie; 
- bevordering van isolatie van gebouwen; 
- aanscherping van de verbruiksnorm voor woning-

nieuwbouw tot 700 m3 aardgas per jaar; 
- stimulering van de ontwikkeling van elektrische 

auto's en van schonere verbrandingsmotoren; 
- de ontwikkeling van bio-brandstoffen met een 

hoog energierendement; 
- besparing in industriële processen door stimule

ring van warmtekrachtkoppeling. 

3.18 De uitvoering van het Bosbeleidsplan (structu
reel 75.000 ha. bos in het jaar 2020 erbij) moet wor
den versneld . Via bilateraal overleg wordt een duur
zaam gebruik van het tropisch regenwoud gestimu
leerd. Hiertoe behoren afspraken over selectieve 
kap, een herplant die de kap compenseert en garan
ties omtrent de naleving van de afspraken alsmede 
een controlesysteem. 

• 47 
Verzuring 

3.19 De uitstoot van verzurende stoffen door het 
wegverkeer wordt beperkt door: 
- differentiatie van de wegenbelasting naar de mate 

van vervuiling; 
- verdere accijnsdifferentiatie van diverse brandstof

fen; 
- eisen met betrekking tot brandstofverbruik voor 

nieuwe auto's. 
Aan alle vervuilende vervoersmiddelen zoals moto
ren, bromfietsen, tractoren, dieseltreinen en schepen 
worden in EU-verband (verscherpte) emissienormen 
gesteld. 

3.20 In overleg met de rijksoverheid, maar desnoods 
verplicht, stellen gemeenten taakstellende program
ma's op om de toegankelijkheid van (binnen)steden 
voor auto's zodanig te beperken, dat uiterlijk in 1999 
de luchtkwaliteit in de steden aan de normen voldoet. 

3.21 Er dient zo spoedig mogelijk regelgeving tot 
stand te komen die het personenautovervoer aan 
banden legt, zodra ten gevolge van weersomstandig
heden uitstoot van gevaarlijke gassen bijzonder 
schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu 
wordt. 

3.22 Er wordt in internationaal verband gestreefd 
naar het invoeren van een accijns op kerosine en/of 
een milieutoeslag op vliegtickets. De hoogte van de 
landingsrechten dient toe te nemen naarmate het 
energieverbruik van vliegtuigen groter is. 
Een verbod op reclame- en sportvliegen (o.a. ULV) 
wordt overwogen. 

3.23 Om de emissie van vluchtige organische stoffen 
te beperken wordt per 1 januari 1995 afvanging van 
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brandstoffen bij tankstations verplicht. Tevens wordt 
dan overgegaan op verven op waterbasis; daarna 
wordt een programma opgestart om te zijner tijd 
over te schakelen op oplosmiddelarme (natuur)ver
ven. 

-- --

3.24 De uitstoot van C02 door het verbranden van 
fossiele brandstoffen wordt verder beperkt door ener
giebesparing in gebouwen door middel van isolatie, 
alsmede door strengere emissie normen voor electrici
teitscentrales en raffinaderijen . 

• 48 
Vermesting 
3.25 Verdere betrokkenheid van de overheid bij groot
schalige mestverwerking moet worden afgewezen, 
omdat een structurele oplossing hiermee niet nader
bij komt ('end of pipe' oplossing), commerciële (ex
port)perspectieven ontbreken en mestverwerking 
veel energie kost. 

3.26 Het mestbeleid dient een landelijk beleid te zijn, 
waarbij zo snel mogelijk het onderscheid in regelge
ving tussen overschot- en tekortgebieden moet wor
den opgeheven. 
In het verdere mestbeleid moet de nadruk meer wor
den gelegd op oplossingen op bedrijfsniveau, waaron
der overigens kleinschalige mestverwerking begre
pen kan zijn. 

3.27 Het verzuringsbeleid dient ten volle te worden 
geïntegreerd met het mestbeleid. Spoedige invoe
ring van een (integrale) mineralenbalans, gekoppeld 
aan een adequate heffing op mineralenverliezen, is 
gewenst. Mestaanwending dient plaats te vinden op 
basis van milieuverantwoorde toedieningsnormen, 
ook ten aanzien van stikstof, waarbij alle mestsoor
ten relevant zijn. De boeren krijgen aflopende emis
sierechten tot dit duurzaamheidsniveau; deze rech
ten zijn (onder afroming) verhandelbaar. 
Inkrimping van de veestapel - met name de varkens
stapel - kan in laatste instantie worden aanvaard als 
consequentie van herstel van het evenwicht van de 
mineralenbalans. 

3.28 Mestinjectie dient aan regels gebonden te zijn, 
waarbij onder meer gelet wordt op de invloed op het 
grondwater en rekening wordt gehouden met het 
broedseizoen van weidevogels. 

3.29 Een flankerend beleid is in een overgangsperio
de noodzakelijk en zal onder meer opkoopregelingen 
gefinancierd uit de mineralenheffingen moeten om
vatten. Mesttransporten en -exporten worden bevor
derd. 

3.30 Er dienen (strengere) normen gehanteerd te 
worden voor verplichte aansluiting op (druk)riolering . 

3.31 Industriële lozingen, met name door de kunst
mestindustrie, van fosfaten en nitraten dienen te wor-
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den gestaakt. De huidige gedoogsituatie terzake 
wordt beëindigd. 

• 49 
Verspreiding 

3.32 Er moeten voldoende middelen beschikbaar wor
den gesteld voor een krachtig bodemsaneringsbe
leid, inclusief de onderwaterbodems. Volledige sane
ring van vervuilde objecten dient te worden nage
streefd, tezamen met het wegnemen van de vervui
lingsbronnen. Aan drinkwatergebieden moet hierbij 
de hoogste prioriteit worden gegeven. 

3.33 Via aangescherpte actieplannen dient de vervui
ling van de grote vaarwegen Rijn, Schelde en Maas 
ten opzichte van het niveau van 1985 met 80% te 
worden teruggedrongen. Een regeling in EU-verband 
met stringente afspraken is hiervoor dringend ge
wenst. Als geen uitzicht bestaat op sanering mag slui
ting van bedrijven niet worden uitgesloten. 

3.34 Bescherming van het IJsselmeer, de kustgebie
den en de Waddenzee verdient hoge prioriteit. Daar
toe moet o.a. de vervuiling vanaf booreilanden verder 
worden teruggedrongen. Op dit punt dienen interna
tionaal concrete afspraken te worden gemaakt en 
strengere voorwaarden te worden gesteld in de ver
gunningen aan winningsmaatschappijen . Het gas on
der de Waddenzee wordt als 'noodvoorraad ' be
schouwd, zodat vooralsnog een verbod op winning 
van kracht dient te zijn . 

3.35 Er mogen geen genetisch gemodificeerde (mi
cro-)organismen in het milieu worden gebracht. Daar
toe worden aan onderzoeksinstell ingen veiligheidsei
sen opgelegd. 

3.36 Gemeenten worden verplicht een adequaat riole
ringssysteem tot stand te brengen C.q. in stand te 
houden. Daarbij is niet het aantaloverstorten, maar 
de vuilemissie op het oppervlaktewater maatgevend. 
Gescheiden afvoer van regen- en afvalwater wordt 
nagestreefd. Onderzocht wordt of in het kader van 
een integraal waterbeheer de verantwoordelijkheid 
voor aanleg en onderhoud van het rioolstelsel moet 
worden overgedragen aan de waterkwaliteitsbeheer
ders. 

3.37 Voor niet-agrarische toepassingen zoals plant
soenonderhoud en bermbeheer wordt het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk 
beperkt en worden waar mogelijk alternatieven toege
past. Rijkswaterstaat, NS en de waterschappen stel
len programma's op voor ecologisch bermbeheer. 

• 50 
Verwijdering 

3.38 Bedrijven dienen een ketenanalyse en -bewa
king toe te passen op grond waarvan de bij de pro-
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duktie gebruikte stoffen kunnen worden gevolgd tot 
de afvalverwerking. Hierbij moet een gesloten kring
loop met minimale emissie en maximaal hergebruik 
centraal staan . Hiertoe dienen bedrijven te worden 
verplicht tot inname van hun afgedankte produkten 
voor zover deze daarvoor wettelijk aangewezen zijn. 
Zij zijn verantwoordelijk voor een goede verwerking 
daarvan. 

3.39 De hoeveelheid huishoudelijk afval wordt be
perkt door 
- uitbreiding van het systeem van statiegeld op alle 

glas, blik(jesl. etc.; 
stimulering van eigen compostering; 
differentiatie van de afvalstoffenheffing naar de 
hoeveelheid aangeboden afval; 
meer mogelijkheden voor gescheiden inzameling 
van diverse soorten glas, blik, etc.; 
verplichte inzameling van KCA-afval door gemeen
ten; 
aanscherping van de doelstellingen van het afval
stoffenconvenant, dat overigens nooit een belem
mering mag vormen voor verdergaande overheids
maatregelen; 
op termijn een verbod op niet-recyclebare verpak
kingen; 
maatregelen tegen 'dubbele verpakkingen ' van 
huishoudelijke produkten. 

3.40 Bij de verwerking van huishoudelijk afval ver
dient capaciteitsvergroting hoge prioriteit . De moge
lijkheden om de afvalverwerking volledig onder con
trole van de overheid te brengen dienen onderzocht 
te worden. 

3.41 Het hergebruik van bouw- en sloopafval wordt 
gestimuleerd door o.a. tarieven voor het storten van 
bouw- en sloopafval te verhogen. 

3.42 Verwerking van afval in het buitenland mag al
leen worden toegestaan wanneer aangetoond kan 
worden dat dit op verantwoorde wijze plaatsvindt. Ex
port van afval naar landen buiten de Europese Unie 
dient te worden verboden. 

• 51 
Verstoring 

3.43 Geluidsschermen langs spoorbanen en (snel)we
gen worden met natuurlijke materialen gebouwd. 
Schermen langs wegen dienen te worden gefinan
cierd uit de wegenbelasting . 

3.44 Boven natuurgebieden en woonwijken wordt 
het laagvliegen tot een minimum beperkt. 

3.45 Gemotoriseerde snelheidswedstrijden moeten 
zoveel mogelijk aan banden worden gelegd. 

3.46 De verkeersintensiteit in natuurgebieden dient 
in overleg met de beheerders van deze gebieden te 
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worden teruggedrongen, eventueel door het afslui
ten van wegen. 

• 52 
Verdroging 

3.47 Het gebruik van grondwater voor hoogwaardige 
doeleinden (drinkwater) en de opvang en het gebruik 
van hemelwater ten behoeve van laagwaardige doel
einden (spoelwater) worden gestimuleerd. Bij nieuw
bouwen renovatie van bouwwerken moet hiermee 
rekening worden gehouden. 

3.48 Het zuinig omspringen met drinkwater moet 
worden bevorderd, in het bijzonder door de prijs van 
drinkwater stapsgewijs en duidelijk aangekondigd te 
verhogen . De rioolrechten moeten worden gekop
peld aan de omvang van het drinkwatergebruik. 
Een verbod van het overdag beregenen van land
bouwgewassen met grondwater wordt zo spoedig 
mogelijk ingevoerd. Bezien wordt of op termijn tot 
een algeheel verbod dient te worden gekomen. 

3.49 Drinkwaterbedrijven moeten de mogelijkheid 
krijgen zelf in rechte op te treden tegen vervuilers, 
waaronder de (chemische) industrieën die lozen op 
de grote rivieren . 
Drinkwaterbeschermingsgebieden dienen een veel 
krachtiger wettel ij ke bescherming te krijgen . De te 
beschermen gebieden worden uitgebreid tot de in
trekgebieden. De op dit moment geldende eisen ten 
aanzien van de ' 1-jaarszone ' dienen te gelden voor 
het totale intrekgebied . Bedrijfsschade die als gevolg 
van deze maatregelen optreedt dient te worden ver
goed. 

3.50 In gebieden met grote ecologische waarde 
wordt een verdere verdroging tegengegaan door het 
grondwaterpeil te verhogen. 

• 53 
Natuur- en landschapsbeleid 

3.51 Gebieden van grote ecologische waarde en in
ternationale betekenis (o.a. de 'wetlands' en delen 
van het Nederlandse kustgebied) verdienen in ver
band met hun kwetsbaarheid en zeldzaamheid extra 
bescherming. 

3.52 Het Natuurbeleidsplan kan tot uitgangspunt wor
den genomen voor het beleid tot natuur- en land
schapsherstel in Nederland. De uitvoering ervan 
dient echter aanmerkelijk te worden versneld. Te
vens dienen extra gelden te worden uitgetrokken om 
de uitvoering te verzekeren . 

3.53 De totstandkoming van de ecologische hoofd
structuur verdient grote prioriteit. In dit kader dient in 
het overige beleid veel meer rekening te worden ge
houden met de inpasbaarheid in het natuurbeleid . 
Het natuurbeleid is, waar relevant, (mede) randvoor-
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waardenstellend bij onder meer wegenaanleg, stads
uitbreiding of aanleg van bedrijfsterreinen, waterkwa
liteits- en kwantiteitsbeheer. Aanwijzing van gebie
den mag pas plaats vinden als de uitvoering financi
eel gewaarborgd is. 

3.54 Het bestaande financiële instrumentarium voor 
de instandhouding van de multifunctionaliteit van de 
bossen (recreatie, natuur, houtproduktie) is onvol
doende en moet op peil worden gebracht . Ter voorko
ming van onnodige aankoop wordt bezien of een ein
de kan en moet worden gemaakt aan het huidige de
privatiseringsproces van de bossen. Op basis van het 
rapport van de Commissie Functiebeloning Bossen 
dient te worden gekomen tot een beter stelsel van 
bos- en natuurfinanciering. 

3.55 Jacht dient beperkt te worden tot 'bestrijding in 
laatste instantie' van wezenlijk schadelijke dieren 
(bijv. de muskusrat). bij gebleken gevaar voor de 
volksgezondheid, met het oog op behoud van flora 
en fauna of bij dreigende economische schade. Het 
instrument van de jacht wordt afgewogen tegen toe
passing van andere instrumenten (verjaging, afraste
ring, vangen, schudden van eieren, etc .). De plezier
of recreatieve jacht wordt verboden. 

• 54 
Landbouwbeleid 
3.56 In het licht van de uitkomsten van de GATT-on
derhandelingen, de bestaande overschotten en met 
het oog op een structureel gezonde financiering van 
het GLB is - onder handhaving van een redelijk per
spectief voor de boeren - de noodzaak van aanpas
sing van het EU-beleid onverminderd groot . In dit ver
band worden de speerpunten van 'Mac Sharry' (m.n. 
verschuiving van prijsondersteuning naar inkomens
ondersteuning) onderschreven, maar een verdere 
prijsverlaging is in het algemeen ongewenst. 

3.57 Gewaakt moet worden tegen uit de hand lopen
de kosten van het GLB . Inkomenstoeslagen moeten 
daarom worden gebonden aan voorwaarden, die on
der meer betrekking hebben op produktiebeheersing, 
produktiemethoden (dier- en milieuvriendelijkheid) en 
in het algemeen het verrichten van een tegenpresta
tie . Het verdient aanbeveling de toeslagen enigszins 
te staffelen en te koppelen aan de grond, teneinde 
de uitvoering te vergemakkelijken en de intensivering 
van de produktie af te remmen. 

3.58 Er dient meer aandacht te worden geschonken 
aan de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid van 
het GLB, vooral in de zuidel ijke EU-staten. 

3.59 Het nieuwe GLB dient in Nederland op zodanige 
wijze te worden vormgegeven dat via adequate toe
slagen het perspectief voor de gezinsbedrijven in de 
landbouw behouden blijft. De voorwaarden waaron
der de toeslagen gegeven worden moeten verstrek
kender kunnen zijn dan de Europese. 
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3.60 Biologische en geïntegreerde landbouw worden 
krachtig ondersteund, bijv. via een soortgelijke ver
goeding per hectare als gegeven wordt binnen de re
latienotagebieden. 

3.61 Landinrichting dient meer dan voorheen aan de 
landschaps- en natuurcomponent en het milieu aan
dacht te besteden, waarbij vooral de plannen van 
oude datum daarop getoetst dienen te worden. De 
lange duur tussen planvorming en -uitvoering dient 
aanmerkelijk bekort te worden. 

3.62 De produkt- en bedrijfschappen in de agrarische 
sector worden heroverwogen. Hun publieke taken 
kunnen terugvloeien naar het openbaar bestuur. In
dien het Landbouwschap als bestuursorgaan blijft be
staan, dienen ook de niet-georganiseerde boeren hie
rin vertegenwoordigd te zijn. Betaling houdt zeggen
schap in. 

3.63 Het verdient aanbeveling de financiering van 
voorlichting door de sector zelf te doen dragen. Subsi
dies die niet van wezenlijk belang zijn voor structuur 
en continuïteit van de sector (zoals starterspremies, 
beëindigingsregelingen en de (EU-)ooipremie) wor
den stopgezet. 

• 55 
Veehouderij en welzijn van dieren 

3.64 De melkquotering is ook in de komende kabi
netsperiode onmisbaar om de produktie op een effec
tieve wijze te beheersen . Teneinde de prijsondersteu
ning te verminderen kan deze worden verlaagd onder 
gelijktijdige introductie van een (bij voorkeur per hec
tare gestaffelde) toeslag, teneinde de grondgebon
denheid van de produktie zoveel mogelijk te bevorde
ren . 

3.65 Het verdient aanbeveling in de melkveehouderij 
een structuurbeleid te gaan voeren via afroming van 
quotumtransacties teneinde zodoende ruimte te ver
schaffen aan nieuwkomers en aan knelgevallen tege
moet te komen. 

3.66 Voor de intensieve veehouderij dienen, met in
achtneming van een overgangsperiode en bij voor
keur in EU-verband, normen voor huisvesting te wor
den afgesproken die recht doen aan de eigen aard en 
aan de natuurlijke behoeften van het dier. Als gevolg 
hiervan zullen (medische) ingrepen als onthoornen en 
couperen minder noodzakelijk worden. 

3.67 Het verbod op de legbatterij dient in de komen
de kabinetsperiode zijn beslag te krijgen. 

3.68 Bij de pelsdierhouderij wordt een sterfhuiscon
structie toegepast. De huisvestingseisen in deze sec
tor dienen aanmerkelijk te worden aangescherpt. 

3.69 Het I&R-systeem (oorflappen) bij runderen dient 
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uiterlijk in 1996 vervangen te worden door een dier
vriendelijker systeem. 

3.70 Het zodanig fokken van dieren dat een natuurlij
ke geboorte vrijwel niet mogelijk is moet worden ver
boden. 

3.71 Het transport van levende dieren dient aan stren
ge welzijnseisen te voldoen . De afstand van deze 
transporten moet door een EU-regeling worden be
perkt tot maximaal 800 km. 

3.72 Er dient een uit een heffing op verhandelde die
ren bekostigd fonds te komen, waaruit veehouders 
een vergoeding ontvangen voor 'wrakke' en zieke die
ren die zonder bijzondere voorzieningen niet op ver
antwoorde wijze van het bedrijf kunnen worden afge
voerd . 

3.73 Het gebruik van dieren voor sport en spel wordt 
systematisch tegengegaan en wordt of blijft verbo
den wanneer er kennelijke risico's voor het welzijn 
van de dieren bestaat. De controle op dergelijke ver
boden wordt verscherpt. 

3.74 Nederland dient een actief beleid te voeren te
gen dierenmishandeling in andere landen, zoals stie
rengevechten en berendansen. 

• 56 
Akkerbouw en tuinbouw 

3.75 De milieuproblemen in de akkerbouw en de tuin
bouw worden bestreden via een versnelde en ver
scherpte uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbe
scherming. De milieucriteria voor grond- en opper
vlaktewater dienen nadrukkelijk de grondslag voor 
het beleid te vormen. 

3.76 De omschakeling naar niet-<:hemische gewasbe
schermingsmethoden dient aanmerkelijk te worden 
versneld. De activiteiten van de overheid ter begelei
ding van dit proces, in de vorm van onderzoek en 
(praktijk)voorlichting, worden geïntensiveerd. Met 
name biologische en mechanische methoden verdie
nen stimulering. De kosten voor de omschakeling 
worden omgeslagen via een bestemmingsheffing op 
bestrijdingsmiddelen. 
Daarnaast wordt na één of twee jaar een reguleren
de heffing ingesteld die volgens een tijdpad wordt 
verhoogd. De controle op het gebruik moet worden 
verscherpt. Hierover worden in internationaal ver
band afspraken gemaakt. 

3.77 Schaalvergroting als belangrijke oplossing van 
de problemen in de akkerbouw wordt afgewezen. 
Het beleid dient zich dan ook niet in die richting te be
wegen. De concurrentiekracht van de Nederlandse 
land- en tuinbouw ligt in gespecialiseerde kwaliteits
produkten en geavanceerde produktietechnieken. 

3.78 De tuinbouw dient zo veel mogelijk gevrijwaard 
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te blijven van produktiebeperkingen en over voldoen
de areaal te beschikken. De sector dient op redelijke 
termijn te voldoen aan alle randvoorwaarden die van
uit het milieu- en energiebeleid aan de produktie ge
steld worden (emissies naar lucht en water en ener
giegebruik). De kosten daarvan worden in principe 
door de sector zelf gedragen. De toepassing van ge
sloten systemen is niet de enige oplossing van de mi
lieuproblemen in deze sector; ook milieuvriendelijke 
teelt in de volle grond moet mogelijk blijven. 

• 57 
Biotechnologie 

3.79 De kaders waarbinnen een integrale toetsing 
van biotechnologisch onderzoek en toepassing van 
biotechnologische methoden kan plaatsvinden wor
den zo spoedig mogelijk vastgesteld. Daartoe dient 
de samenstelling van bestaande commissies te wor
den verbreed en dient wetgeving en uitvoering nader 
op elkaar te worden afgestemd en gestreefd te wor
den naar integrale regelgeving. 

3.80 Uitgangspunt bij de toelaatbaarheid van onder
zoek en toepassing dient te zijn de meest stringente 
vorm van het 'nee, tenzij-principe. 

3.81 Bij toepassing van biotechnologie bij dieren ligt 
de grens daar waar de eigen aard van het dier wordt 
aangetast. Er is reden om enkele toepassingen in ie
der geval te verbieden, waaronder embryotransplanta
tie, klonen en sexen van embryo's en het gebruik 
van groei- of produktiestimulerende (bio)chemische 
middelen (BST, PST). De controle op dergelijke verbo
den moet worden verscherpt. 

3.82 Transgenese bij dieren is overeenkomstig het 
'nee, tenzij' -principe slechts aanvaardbaar teneinde 
nauw omschreven doelen te bereiken, bijv. de pro
duktie van geneesmiddelen. Tevens dient vast te 
staan dat er geen alternatieve produktiemethoden 
zijn en moet de noodzaak volkomen duidelijk zijn. 

3.83 Biotechnologisch onderzoek bij planten en mi
cro-organismen wordt onderworpen aan een gede
gen analyse van de risico's voor de schepping. 
Bij toepassing van biotechnologische produktiemetho
den wordt gewaakt tegen genetische verarming . 

3.84 De overheid dient de bestaande biotechnologie
subsidies te beëindigen, indien onvoldoende duidelijk
heid bestaat over de ethische toelaatbaarheid of het 
maatschappelijk nut. Zij zal zich ook in EU-verband 
sterk moeten maken voor het verdisconteren van et
hische principes in het biotechnologiebeleid. De be
trokkenheid van de overheid bij 'positieve' voorlich
ting over biotechnologie wordt stopgezet. 

3.85 Het octrooirecht kan niet van toepassing zijn op 
(langs biotechnologische weg veredelde) levende or
ganismen. 
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• 58 
Visserij 

3.86 Uitgangspunten van het EU-visserijbeleid die
nen te zijn: 
- vangstregelingen behoren gelijkelijk door de lidsta

ten te worden nageleefd; 
- voldoende mogelijkheden voor de Nederlandse 

vloot om de beschikbare quota op te vissen; 
- waarborging van een duurzame exploitatie van de 

visserij; 
- evenwicht tussen visserij- en natuurbelangen; 
- geen nationale quota, maar overdraagbare quota 

per bedrijf of groep bedrijven; 
- een zeedagenregeling in combinatie met een liefst 

meerjarige quotumregeling; 
- de bepaling van totale toegestane vangsthoeveel

heden (TAC's) en vangstquota's moet voor meer
dere jaren van kracht zijn . 

Verdere uitbreiding van de Unie mag geen wezenlijke 
inbreuk inhouden op de huidige Nederlandse vangst
capaciteit. 

3.87 Verdere sanering van de visserijsector kan 
slechts plaatsvinden op basis van gedegen biologi
sche inzichten. Verplichte sanering, zonder adequate 
vergoedingen, is niet aanvaardbaar. Kleine visserijbe
drijven mogen van een saneringsregeling geen one
venredig nadeel ondervinden. Mocht verdere sane
ring van de kottervloot noodzakelijk blijken, dan ge
schiedt dit bij voorkeur via reductie van het aantal pk
(equivalenten) per schip. 

3.88 De bijvangstenregeling wordt herzien. Streven 
is alle vis te definieren in vis-equivalenten. Bijvang
sten komen zo evenzeer in mindering op de quota 
als hoofdvangsten. 

3.89 De visserij dient de tijd en de ruimte te krijgen 
de eigen verantwoordelijkheid bij de handhaving van 
de quota gestalte te geven. 
Vissers die niet deelnemen in groepen waarbinnen 
die eigen verantwoordelijkheid daadwerkelijk gestal
te heeft gekregen, kunnen extra restricties worden 
opgelegd om vangstoverschrijding te voorkomen. 

3.90 Overdracht van taken aan de visserijsector zal 
overigens gepaard moeten gaan met een financiële 
tegemoetkoming . Overige ondersteuning van de ei
gen verantwoordelijkheid kan plaatsvinden door de in
troductie van administratieve handhavingsinstrumen
ten (intrekking visserijlicentie, tijdelijk uitvaarverbod, 
etc). 

3.91 Mocht na evalutatie blijken dat de handhaving 
van de quota onder eigen verantwoordelijkheid van 
de vissers niet voldoende resultaat oplevert, dan kan 
via inname van zeedagen of een licentiereductierege
ling van pk's worden overgegaan tot sanering van de 
overcapaciteit, totdat de capaciteit overeenstemt 
met de toegestane vangsten. 
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3.92 Ingestelde paaigebieden en schol boxen moeten 
afdoende worden beschermd door daar niet langer 
schepen van meer dan 300 pk te laten vissen. 

3.93 Ter uitwerking van de doelstellingen van de kust
en zeevisserij (duurzame exploitatie en evenwicht 
tussen visserij- en natuurbelangen) worden beheers
plannen opgesteld op basis van wetenschappelijk ge
documenteerde gegevens. De opstelling van be
heersplannen door de sector zelf moet worden bevor
derd door in ruil daarvoor af te zien van vangstverbo
den. 

3.94 Het beleid is er op gericht een betekenisvolle 
binnenvisserij (op aal èn schubvis) in stand te houden 
C.q . tot stand te brengen. Voor zover het huidige be
leid daarmee strijdt. wordt dit herzien. 

3.95 Het visserij-onderwijs zal de eigen plaats binnen 
het (nautisch) onderwijs dienen te behouden, zodat 
de continuïteit van voldoende goed opgeleid perso
neel op de visserijvloot behouden blijft . 

3 .96 Nederland blijft zich sterk maken voor handha
ving van het verbod op de walvisvangst en voor een 
algeheel verbod op het gebruik van drijfnetten. 
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• 59 
'Kiezen en delen' is niet primair een zaak van finan
ciën, maar veel meer een kwestie van mentaliteit. In 
het politieke bedrijf krijgt het financiële aspect helaas 
nogal eens teveel accent. Politiek wordt dan ver
smald tot 'het verdelen van de centen' . Dat is jam
mer en doet geen goed aan het beeld dat de burger 
heeft van de politiek. Intussen is het een feit dat al 
het overheidsbeleid betaald moet worden en dat de 
overheidsmiddelen beperkt zijn . Zeker voor een poli
tiek program, waarin het totale overheidsterrein aan 
bod komt, betekent dit dat het financieel-economisch 
beleid wel degelijk van groot belang is! Dat klemt 
eens te meer wanneer we ons realiseren dat het 
huishoudboekje van de staat nog altijd bepaald niet 
op orde is. Niet alles kan; het gegeven dat de mid
delen beperkt zijn noodzaakt tot verantwoord kiezen 
in de besteding van de gemeenschapsgelden en 
tot het rechtvaardig delen van de baten én de las
ten . 

Financieringstekort en staatsschuld 
Het financieringstekort van de overheid loopt geluk
kig terug . Toch moeten we niet vergeten dat, zolang 
er een tekort is, de staatsschuld in principe nog altijd 
toeneemt. Dat betekent dat een verdere reductie van 
het jaarl ijkse tekort hard nodig is. De staatsschuld, 
die momenteel 80% van het Bruto Nationaal Produkt 
bedraagt, moet - als voorlopige doelstelling - worden 
teruggebracht tot 60% BNP. 
De rente die over de staatsschuld moet worden be
taald (zo'n 28 miljard gulden per jaar!) drukt ieder jaar 
weer zwaar op de begroting. Nog afgezien van het 
feit dat op deze wijze de lasten worden afgewenteld 
op volgende generaties, is een belangrijk bezwaar 
dat andere - noodzakelijke - overheidsuitgaven als het 
ware 'weggedrukt' worden : daarvoor is dan geen of 
onvoldoende financiële ruimte beschikbaar. Zeker 
voor wat betreft de 'echte' overheidstaken moet dit 
voorkomen worden, ook wanneer er gewerkt wordt 
aan het saneren van de schuld . Gebeurt dit niet en 
verzuimt de overheid om oneigenlijke taken af te sto
ten en zo ruimte te creëren voor beleid dat uit het 
oogpunt van publieke gerechtigheid noodzakelijk is, 
dan is er sprake van onverantwoord kiezen . 

Sanering overheidsfinanciën 
In het algemeen geldt trouwens dat het hard nodig is 
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in de overheidsfinanciën orde op zaken te stellen. 
Het belastingstelsel zal verder vereenvoudigd moe
ten worden. Daarbij zal met name kritisch gekeken 
moeten worden naar wat we noemen 'het rondpom
pen van geld ' : er lopen van de overheid naar de bur
gers en in omgekeerde richting omvangrijke geldstro
men (subsidies, aftrekposten, belastingen) . Vanuit de 
RPF-opvatting dat het niet vanzelfsprekend moet zijn 
dat alles door de overheid wordt georganiseerd en 
gefinancierd (en dat dan weer grotendeels uit door 
de burgers opgebrachte belastinggelden). ligt het 
voor de hand te onderzoeken welke geldstromen er 
'tegen elkaar weggestreept' kunnen worden . 
Andere maatregelen ter sanering van de overheidsfi
nanciën zijn : het beperken van het aantal en het be
heersbaar maken van zgn. open-einde-regelingen, 
een sterkere nadruk op het profijtbeginsel bij catego
rieën overheidsdiensten (bijv. bij het gebruik van de 
infrastructuur of de beveiliging van stadions), afslan
king van het overheidsapparaat als gevolg van het af
stoten van taken, verhoging van de efficiency door 
verzelfstandiging - bijv. in de vorm van een agent
schap - van verschillende uitvoerende overheidsdien
sten. 

• 60 
Europa en EMU 
Overigens leven we ook financieel-economisch niet 
op een eiland: de internationale verwevenheid van de 
nationale economieën en geldstelsels brengt de nodi
ge beperkingen voor het overheidsbeleid met zich 
mee. Dat geldt zeker in het verband van de Europese 
Unie. De RPF hecht echter zeer aan het behoud van 
de Nederlandse soevereiniteit en de nationale zeg
genschap, ook ten aanzien van monetaire en econo
mische beleidskeuzes. Daarbij hoort het handhaven 
van onze gulden als wettig betaalmiddel! De Europe
se Monetaire Unie (EMU). zoals die thans gestalte 
krijgt, biedt voor deze wensen geen ruimte en wordt 
dan ook afgewezen. Daar komt nog bij dat de nationa
le economieën tezeer uiteenlopen om de EMU voor 
de hele Europese Unie binnen afzienbare tijd van 
kracht te doen worden, terwijl het evenzeer onge
wenst is op het punt van de EMU een 'Europa met 
twee snelheden' te doen ontstaan. 
AI met al meent de RPF dat een goede economische 
afstemming en - zonodig intensieve - samenwerking 
tussen de EU-lidstaten vanuit de nationale optiek vol-

RPF: 58-60 



---~ ~-~ - ~~- - -

doende zijn en daarom als een meer verantwoorde 
keuze mogen worden beschouwd . 

• 61 
Economische groei of rentmeester-economie? 
Zowel internationaal als nationaal is het gangbaar om 
over de financieel-economische ontwikkeling van 
een land te spreken in termen van 'economische 
groei ' . Daarmee wordt de indruk gewekt dat de wel
vaart toeneemt. Het is typerend dat men zelfs wan
neer de economie zich stabiliseert, soms nog 
spreekt van een 'nul-groei ' ! Toch is het mogelijk dat 
de kwaliteit van de leefomgeving afneemt, bijvoor
beeld wanneer economische groei gepaard gaat met 
aantasting van het milieu . Per saldo kan de totale ont
wikkel ing negatief uitpakken . Daarom moeten we be
hoedzamer en zorgvuldiger zijn in het 'groei-denken ' 
en de stijging van het Bruto Nationaal Produkt niet 
als enige norm hanteren in de beoordeling van de 
financieel-economische ontwikkelingen. Naast de 
economische dient ook de ecologische ontwikkeling 
te worden meegewogen als randvoorwaarde voor 
beleid . Het milieu kan gerekend worden tot het 
'economisch zwakke' en verdient daarom bijzondere 
bescherming door de overheid . Dat heeft alles te 
maken met 'verantwoord kiezen'! Zonder te verval
len in milieuromantiek, behoort de overheid vanuit 
milieu-overwegingen (scheppingsbeheer! ) voor
waarden te stellen aan de economische ontwikke
ling. 
We moeten de weg inslaan naar een 'rentmeester
economie', waarin werkelijk ruimte komt voor een 
verantwoorde, duurzame economische ordening. 
Deze visie op de economische orde, waarin de na
druk niet valt op kwantitatieve groei, maar op kwalita
tieve ontwikkeling, bepaalt in belangrijke mate de 
richting en de keuzes van het programma van de RPF 
ten aanzien van het economisch beleid. Nationaal in
dustrie- en technologie-beleid, internationale handel, 
de economische samenwerking in EU-verband, het 
behoort allemaal getoetst te worden aan de normen 
die uit de publieke gerechtigheid voortvloeien voor 
het economische leven. 

Economische orde 
Het huidige Nederlandse economische bestel lijdt 
aan een aantal zwakten, die in de komende kabinets
periode moeten worden bestreden . Knelpunten die 
moeten worden aangepakt zijn onder meer: de te ge
ringe dynamiek, overregulering en afscherming van 
markten, hoge arbeidskosten, te geringe aandacht 
voor scholing in het bedrijfsleven, infrastructuur en 
kwaliteit van de produktie. 
Marktwerking en een open economie zijn uitgangs
punten, maar sluiten bepaald niet uit dat de overheid 
regulerend kan optreden, wanneer een beleid van 
'verantwoord kiezen en rechtvaardig delen' dreigt 
te worden doorkruist. De overheid heeft dan de 
taak op te komen voor wat (economisch) zwak is en 
een eenzijdige economische ontwikkeling te corrige
ren . Vanuit een christelijk-sociale benadering van 
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de economische orde spreekt de RPF in dit verband 
van de 'sociale markt-economie' . 

• 62 
Bedrijfsleven en industrie 
Het uitgangspunt van de marktwerking brengt mee 
dat het economisch beleid van de overheid in relatie 
tot het bedrijfsleven en de industriesector vooral 
voorwaardenscheppend van karakter is . Hierdoor kan 
de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, 
maar ook die van bijvoorbeeld de consument, tot ont
plooiing komen. Met betrekking tot export, acquisitie 
van buitenlandse investeringen, technologiebeleid en 
toerisme past het de overheid zich terughoudend op 
te stellen en haar beleid te beperken tot het schep
pen van randvoorwaarden . Daartoe behoren een kwa
litatief goed overheidsapparaat, goede arbeidsverhou
dingen, adequate infrastructuur, voorlichting, verlich
ting van de administratieve lastendruk en eventueel 
(mede-)financiering van bijv. fundamenteel onder
zoek. 
Tegelijkertijd geeft de overheid zich er rekenschap 
van dat een vrije marktwerking kan leiden tot verspil
ling (grondstoffen, overbodige produkten, te veel 
energieverbruik, weinig duurzame produkten). In die 
gevallen is het nodig voor het bedrijfsleven en de in
dustrie regels en normen te stellen, bijv. met betrek
king tot het milieubeleid, arbeids- en sociale wetge
ving , veiligheid van produktie en produkten, enz. 
Daarbij hoeft Nederland niet te schromen om in voor
komende gevallen vooruit te lopen op bijv. andere 
EU-lidstaten . Wel is het van belang de eigen verant
woordelijkheid van de ondernemer zo veel mogelijk 
tot uitdrukking te laten komen, om zo, zonder tot 
overregulering te vervallen , tot een genormeerde eco
nomie te komen. 
Voor de extra lasten die het gevolg zijn van deze be
leidskeuzes geldt overigens het principe van 'recht
vaardig delen ' : overheid en bedrijfsleven, producent 
en consument zullen ieder hun aandeel moeten leve
ren! 

Steunverlening en subsidiëring 
De voorwaardenscheppende taak van de overheid in 
het economisch leven betekent dat steunverlening 
aan het bedrijfsleven slechts in uitzonderingsgevallen 
- bijv. wanneer er sprake is van ernstige sociale gevol
gen of ingrijpende consequenties voor de samenle
ving - geboden kan zijn. Ook de steun aan nieuwe 
ontwikkelingen via subsidies geschiedt met de nodi
ge terughoudendheid . Het is bepaald niet overbodig 
alle huidige subsidies eveneens aan dit uitgangspunt 
te toetsen. 
In het verleden heeft het in het overheidsbeleid ten 
aanzien van het bedrijfsleven nogal eens ontbroken 
aan consistentie en betrouwbaarheid, elementen die 
van wezenlijk belang zijn, omdat bedrijven moeten 
kunnen anticiperen en inspelen op komende maatre
gelen. Het is daarom noodzakelijk verbetering aan te 
brengen in zowel de communicatie als het beleid, 
waarbij het accent moet liggen op versterking van 
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de zwakke punten van sectoren met perspectief. 
Is er sprake van publiek/private samenwerking (bijv. 
bij infrastructurele werken), dan mag dit niet leiden 
tot een volledig verlies van overheidszeggenschap, 
tenzij ook de risico's volledig aan het bedrijfsleven 
worden overgedragen. 

• 63 
Technologiebeleid 
De moderne technologie-ontwikkeling wordt geken
merkt door een enorme dynamiek. Naast de positie
ve kanten die deze hoogstaande technologische ont
wikkeling onmiskenbaar heeft, zijn er echter ook 
schaduwzijden. De dynamiek is namelijk vrijwel onbe
heers baar geworden, terwijl nu reeds velen het tem
po van de ontwikkelingen niet meer kunnen bijhou
den. Uitval uit het arbeidsproces is in veel gevallen 
het gevolg. Daar komt nog bij dat het centrale motief 
achter de technologische ontwikkeling - het materia
lisme - ertoe bijdraagt dat de nadruk eenzijdig ligt op 
produktie en arbeidsproduktiviteit. De efficiëntienorm 
- bij een zo klein mogelijke 'input' een maximum aan 
nut en winst realiseren - is maatgevend. De keerzijde 
daarvan is echter dat andere belangen (arbeidsom
standigheden, concurrentiepositie ontwikkelingslan
den, milieubelangen) volledig ondergeschikt worden 
gemaakt aan het allesoverheersende doel: verhoging 
van het welvaartspeil. De gevolgen blijven niet uit: 
problemen rondom de veiligheid en de gezondheid 
van werknemers, uitstoot van minder produktieve ar
beidskrachten, de onherstelbare schade die werd en 
wordt toegebracht aan het milieu, de uitputting van 
de natuurlijke hulpbronnen en de nog altijd gapende 
kloof tussen het rijke westen en de 'derde wereld'. 
Deze negatieve aspecten, die van grote invloed zijn 
op het culturele klimaat van onze moderne westerse 
samenleving, worden evenwel vrij algemeen onder
schat. In het technologiebeleid van de overheid zou 
met deze schaduwzijden aanzienlijk meer rekening 
moeten worden gehouden. Een koersverlegging in 
de richting van een verantwoorde, beheerste techno
logieontwikkeling is dringend noodzakelijk. 
Daarnaast dient de overheid, voorzover dat in haar 
vermogen ligt, een rem moeten zetten op het mate
rialisme als centraal motief voor het economisch han
delen. Mogelijkheden daartoe zijn bijvoorbeeld gele
gen in het stellen van strengere regels voor reclame
uitingen en afschaffing van de renteaftrek van het 
consumptief krediet. 

• 64 
Energie 
De uitgangspunten van duurzame ontwikkeling en 
rentmeester-economie bepalen ons bij de noodzaak 
van een verantwoord - dat is: zorgvuldig en zuinig -
energiebeleid. Gezien de ernstige gevolgen die ons 
energieverbruik heeft voor natuur en milieu, is een ra
dicale trendbreuk absoluut noodzakelijk. Een werke
lijk effectief energiebesparingsbeleid, dat zowel door 
de overheid als door burgers en bedrijven uit overtui
ging wordt gedragen en uitgevoerd, is daartoe een 
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eerste vereiste. In de vormgeving van het energiebe
leid dient het doel - een verbruik in overeenstem
ming met het concept van duurzame ontwikkeling -
beter tot uitdrukking te worden gebracht. 
Waar het gaat om de energiebronnen kunnen econo
mische argumenten gemakkelijk conflicteren met 
ecologische overwegingen. Dan komt het aan op 'ver
antwoord kiezen'! Dat betekent dat in het algemeen 
de milieu-aspecten zwaarder zullen wegen en dus 
voorrang moeten krijgen. In het verlengde hiervan zal 
er dus meer accent moeten worden gelegd op (on
derzoek naar) duurzame energiebronnen als wind, 
zon en water, en - met name vanwege de afval-pro
blematiek en de ernstige risico's voor mens en mi
lieu - afbouw van kernenergie. 

• 65 
Financieel-economische hoofdlijn RPF-program 
Prominent uitgangspunt in het RPF-program is de re
ductie van het financieringstekort met een half pro
centpunt per jaar; dit komt neer op een bedrag van 
7,3 miljard voor de totale kabinetsperiode. Voorts 
wordt voor in totaal 8.4 miljard aan intensiveringen 
voorgesteld. Als belangrijke prioriteiten kunnen daar
van genoemd worden: natuur en milieu (0,5 miljard 
extra). veiligheidsbeleid (0,3 miljard). infrastructuur 
voor openbaar vervoer en vaarwegen (2 miljard). ver
hoging van het budget ontwikkelingssamenwerking 
van 1,5% van het nationaal inkomen naar 2%, 'op
schoning' van de begroting voor ontwikkelingssamen
werking en - buiten deze begroting om! - extra hulp 
aan Oost-Europa (samen 4 miljard). 
De RPF zoekt de financiële ruimte voor haar voorstel
len voor een belangrijk deel in een forse beperking 
van de overdrachtsuitgaven, zowel in de vorm van be
sparingen op de sociale voorzieningen als gevolg van 
werkgelegenheidsbeleid en een andere inrichting van 
het stelsel van sociale zekerheid (samen 3,5 miljard), 
als door bezuinigingen op allerlei subsidies, o.a. in de 
sfeer van de volkshuisvesting en emancipatie (in to
taal ruim 3 miljard). Verder leveren fraudebestrijding, 
loonmatiging in de collectieve sector, de stelselher
ziening in de gezondheidszorg en efficiencyverbete
ring in het overheidsapparaat de nodige besparingen 
op. In totaal behelst het RPF-program voor ruim 16 
miljard aan ombuigingen. 
In het oog springend is verder de voorgestelde ecolo
gisering van het belastingstelsel: arbeid wordt goed
koper door verlaging van de belastingdruk op met 
name de laagste inkomens, milieuvervuiling wordt 
duurder. Milieu- en energieheffingen en zwaardere 
belasting van automobiliteit (samen 7,7 miljard), maar 
ook accijnsverhogingen, beperking van de hypotheek
renteaftrek en afschaffing van de renteaftrek van con
sumptief krediet, maken verlaging van de loon- en in
komstenbelasting met eveneens 7,7 miljard gulden 
mogelijk. Daarnaast is er dan ruimte voor onder meer 
verlaging van de overdrachtsbelasting en afschaffing 
van de kapitaals-belasting. 
Voor wat betreft de koopkrachtontwikkeling mag dui
delijk zijn dat de radicale keuzes die de RPF maakt 
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ten gunste van met name het milieu en de ontwikke
lingshulp niet zonder koopkrachtverlies kunnen wor
den gerealiseerd. Dat betekent globaal dat de gemid
delde levensstandaard in ons land aan het eind van 
de komende vier jaar kan komen te liggen op het ni
veau van het einde van de tachtiger jaren. Overigens 
zal de pijn wel naar draagkracht moeten worden ver
deeld: de zwaarste lasten behoren op de sterkste 
schouders terecht te komen en aan de laagste inko
mens moet reparatie van hun koopkracht worden ge
boden. Het RPF-program zet daarvoor één miljard gul
den opzij. met name ten behoeve van evidente knel
situaties . 

Vanuit deze visie op een verantwoord en rechtvaar
dig financieel-economisch beleid kiest de RPF voor 
de volgende aktiepunten: 

• 66 
Financieel-economisch kader 

4.1 Het financieringstekort wordt met O,5%-punt per 
jaar teruggebracht. Voor de langere termijn wordt het 
financieringstekort bepaald door het structurele spaar
overschot in de particul iere sector en de stand van 
de lopende rekening . 

4.2 Voor de hoogte van de collectieve lastendruk kan 
een norm van zo'n 51,3% NNI als leidraad voor het 
overheidsbeleid dienen, maar deze is geen absolute 
grens. Omstandigheden kunnen een zekere over
schrijding noodzakelijk maken. 

4.3 De definitie van collectieve lastendruk is aan her
ziening toe. Uitgangspunt daarbij is dat vermijdbare 
lasten en belastingen of heffingen met een bestem
mingskarakter buiten de norm blijven. Bovenwettelij
ke aanvull ingen in de sociale zekerheid vallen even
eens buiten de norm. 

4.4 De uitruil van belastingen en subsidies en aftrek
posten verdient verdere voortgang. Door verdere 
stappen te zetten op deze weg ontstaat op termijn 
ruimte voor verlaging van de belastingtarieven. 

4.5 Open-einde-regelingen worden beter beheers
baar gemaakt, door budgetfinanciering waar mogelij k 
en het (sterker) betrekken van de lagere overheden 
bij de financiële risico's van regelingen als de Indivi
duele Huursubsidie en de Algemene Bijstandswet . 

4.6 De overheidsinvesteringen moeten, onder hand
having van het uitgangspunt van een gezonde staat 
van de overheidsfinanciën, op peil worden gehou
den. Investeringen mogen niet eenzijdig in de Rand
stad plaatsvinden; er moet meer aandacht zijn voor 
de gerechtvaardigde wensen van zwakkere regio 's. 

• 67 
Monetair beleid en betalingsverkeer 
4.7 De doelstellingen van de EMU voor zover betrek-
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king hebbend op een lage inflatie en gezonde over
heidsfinancien, zijn op zichzelf genomen nastrevens
waardig, maar dan op basis van vrijwilligheid. De mo
gelijkheid van uittreding uit de EMU moet reëel zijn . 
Nederland streeft met kracht naar een substiantiele 
vergroting van de nationale beleidsvrijheid in de EMU . 

4.8 Als alternatief voor de EMU dient te worden ge
streefd naar een hechtere samenwerking tussen de 
munten van het bestaande EMS. 

4.9 De gulden dient als betaalmiddel behouden te blij
ven. Bij onverhoopte invoering van een Europese 
munt, blijft het uitgifterecht onder zekere voorwaar
den bij de lidstaten en blijven de nationale beelde
naar en randschrift behouden. 

4.10 Stabiele prijzen en een lage rentestand vormen 
de uitgangspunten van het monetair beleid . Neder
land streeft er naar deze uitgangspunten zo sterk mo
gelijk in de EMU naar voren te laten treden . 

4.11 Er moet worden getoetst of en in hoeverre ver
dere concentratie in de financiële wereld (verzeke
raars, banken) onaanvaardbare gevolgen heeft. met 
name het ontstaan van monopolistische kartels. 

4.12 De kostentoerekening van het betalingsverkeer 
door de banken mag de toegankelijkheid voor ieder
een niet in de weg staan. 

• 68 
Belastingen 

4.13 Er is behoefte aan daadwerkelijke hervormingen 
van ons belastingstelsel met als doelstellingen ver
eenvoudiging, ecologisering en verlaging van de las
tendruk op arbeid. Het draagkrachtbeginsel per huis
houding blijft leidraad. Het is ongewenst toe te wer
ken naar verdere denivellering . 

4.14 Actiepunten voor de komende jaren zijn : 
- de voltooiing van de brutering; 

opheffing van de gedeeltelijke aftrekbaarheid van 
gemengde kosten ; 
meer parallellie tussen aftrekposten en belasting
vrije vergoedingen; 
samenvoeging van de rente- en dividendvrijstelling 
op 2000 gulden per persoon; 
verlaging van de overdrachtsbelasting; 
beperking van aftrekposten; 
invoering van een vorm van het splitsingsstelsel; 
het wegnemen van de bevoordeling van samenwo
nenden ten opzichte van gehuwden in de vermo
gensbelasting; 
verlaging van het tarief van het huurwaardeforfait; 
invoering van een fiscale faciliteit voor gehuwden. 

4.15 De giftenaftrek blijft gehandhaafd. 

4.16 De mogelijkheid van overdracht van de belas-
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tingvrije voet voor gehuwden dient te worden ge
handhaafd. 

4.17 De kwestie van de samenlevingsvormen binnen 
het belastingstelsel moet worden geharmoniseerd 
en in een lijn gebracht met de situatie in de sociale 
zekerheid en andere regelingen. Uitgangspunt is de 
draagkracht per huishouden. 

4.18 In het kader van de gewenste herziening van de 
uitgangspunten van het belastingstelsel en in het bij
zonder met het oog op de ecologisering daarvan wor
den de volgende maatregelen genomen: 
- verhoging van bestaande energieheffingen en mi

lieubelastingen en waar nodig invoering van nieu
we heffingen; 

- zwaardere belasting van mobiliteit; 
- introductie van een pleziervaartuigen belasting voor 

motoNaartuigen; 
- invoering van een luxe-accijns; 
- verhoging van de accijnzen op alcoholhoudende 

dranken en tabak; 
- heffingen op (schaarse) mineralen; 
- heroverweging van de huidige verdeling van goede-

ren en diensten over het hoge en het lage BTW-ta
rief . 

• 69 
Industrie en bedrijfssector 

4.19 Speerpunt van het economisch beleid is voor
waardenscheppend beleid in de meest brede zin van 
het woord : verantwoorde vestig ingsmogelijkheden 
voor het bedrijfsleven en een kwalitatief goede fysie
ke en kennisinfrastructuur. Bij de besluitvorming over 
publieke investeringen wordt het werkgelegenheids
motief meegewogen. 

4.20 Het bezit van aandelen door de staat beperkt 
zich tot bedrijven waar een sterke overheidsinvloed 
noodzakelijk is . 

4.21 Met betrekking tot het voeren van een industrie
politiek met behulp van financiële instrumenten (pre
mies, ontwikkelingsfondsen e.d.) wordt uiterste te
rughoudendheid betracht. 

4.22 De overheid verleent geen algemene investe
ringssteun aan het bedrijfsleven. Specifieke investe
ringssteun verdient uiterst selectieve toepassing. De 
investeringsaftrek wordt op termijn afgeschaft, even
als de kapitaalsbelasting . Onderzocht wordt of de 
doeleinden van de investeringssteun ook op andere 
wijze bereikt kan worden, bijv. door introductie van 
een financieringsfaciliteit. 

4.23 De IPR wordt volledig overgedragen aan de pro
vincies, dan wel regio's . Het ISP en andere regiopro
gramma's worden afgeschaft, omdat de verschillen 
tussen de landsdelen dergelijke steunprogramma's 
niet meer rechtvaardigen . 
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4 .24 Instandhouding van een eigen Nederlandse de
fensie-industrie is geen doel in zichzelf . In principe 
zal de defensie-industrie zichzelf op de (internationa
le) markt dienen waar te maken. 

4 .25 Het mededingingsbeleid, waaronder de kartel
wetgeving , moet zo mogelijk in EU-verband worden 
verscherpt. Alle kartelafspraken behoren openbaar te 
zijn . 

4.26 De mogelijkheden om bedrijven te verplichten 
tot het instellen van bedrijfs-ethische commissies die
nen te worden onderzocht. 

• 70 
Europese Unie 

4.27 Het streven naar economische harmonisatie in 
EU-verband, bijv. door het afbreken van handelsbe
lemmeringen, de wederzijdse erkenning van voor
schriften, mag het voeren van verdergaand nationaal 
beleid niet in de weg staan. 

4.28 Bezien moet worden of inmiddels ingevoerde 
harmonisatierichtlijnen, waaronder bijv. die betreffen
de de openbare aanbesteding van overheidsopdrach
ten, te handhaven zijn en of alle richtlijnen die ten be
hoeve van de Interne Markt zijn overeengekomen 
noodzakelijk zijn . 

4.29 Om ongewenst 'fiscaal grensverkeer' tegen te 
gaan moet worden gestreefd naar het verkleinen van 
bestaande verschillen in de belastingstelsels van Ne
derland, België en Duitsland. In het bijzonder wordt 
gedacht aan de vermogensbelasting en de rentevrij
stelling in de inkomstenbelasting. 

4.30 In EU-verband wordt getracht de overheids
ondersteuning van de nationale industrieën te harmo
niseren, ter voorkoming van onevenwichtige concur
rentieverhoudingen tussen de lidstaten. Uitgangs
punt hierbij is beëindiging van steunverlening, zoals 
in de staalindustrie en de scheepsbouw. De 'fiscale 
subsidies' worden in de harmonisatie betrokken. 

• 71 
Internationale handel 

4.31 In de buitenlandse handelsrelaties, met name 
bij bilaterale handelsverdragen, speelt de handhaving 
van de mensenrechten - uitsluiting van kinderarbeid 
inbegrepen - een rol van gewicht. De rapportage in 
het kader van de Wet melding Buitenlandse Boycot
maatregelen wordt voortgezet. 

4.32 Niet geheel kostendekkende exportfinanciering 
beperkt zich tot landen met wie de exportrelatie niet 
slechts een commercieel belang dient, zoals de Der
de Wereld en Oost-Europa. De exportfinancieringsfa
ciliteit wordt hierop aangepast. 
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4.33 Waar het gaat om levering van militair materieel 
aan het buitenland zijn zowel nationaal als in EU-ver
band de mensenrechtensituatie, 'good government' 
en stabiliteit ijkpunten bij de vergunningverlening . 

• 72 
Midden- en Kleinbedrijf 

4.34 De overheid geeft zich in bijzondere mate reken
schap van de effecten van het beleid op het MKB . 
Naast gunstige effecten die mogen worden verwacht 
van deregulering en lagere lastendruk, kunnen kre
dietfaciliteiten worden verbeterd en kan de armslag 
van participatiemaatschappijen worden verruimd . 

4.35 De mogelijkheid tot openstelling op zondag in 
de Winkelsluitingswet moet verdwijnen. Er is aanlei
ding om ook andersoortige bedrijven, zoals verhuur
bedrijven en benzinepompen in de bebouwde kom 
onder het winkelsluitingsregime te brengen . 

4.36 In het belang van het winkelpersoneel en de klei
ne zelfstandigen dient het sluitingstijdstip van win
kels opnieuw op 18.00 uur te worden gesteld. 

4.37 In het kader van de vermindering van de admini
stratieve lastendruk is een drastische versoepeling 
van de vestigingsvoorwaarden aan de orde. Ook 
wordt gedacht aan het afschaffen van het midden
standsdiploma . 

4.38 De mogelijkheden om kapitaalsvorming in de on
derneming, met name bij bedrijfsopvolging en derge
lijke, te vergemakkelijken, worden onderzocht. 

• 73 
Technologiebeleid 
4.39 Financiering van technologieprojecten vindt 
slechts plaats voorzover deze speciale, nauwkeurig 
omschreven doeleinden dienen en een aantoonbare 
maatschappelijke meerwaarde hebben, bijv. het op
lossen van knelpunten in de milieu- of vervoerstech
nologie. De bijdragen aan Jessi en HDTV worden 
beëindigd, evenals de technologieprogramma 's infor
matie-, materiaal- en bio-technologie, het telematica
gidsproject en de ruimtevaartprogramma's . 

4.40 Onderzoek en ontwikkeling van met name de 
biotechnologie dienen te worden ingekaderd in een 
ethisch toetsingsmodel. De overheid draagt er zorg 
voor dat de ethische kaders worden aangegeven 
waarbinnen onderzoek naar en toepassing van bio
technologie zich dienen te bewegen . 

4.41 De overheid bevordert de integratie van industri
eel en universitair-wetenschappelijk onderzoek, waar
door de uitwisseling van kennis wordt vergemakke
lijkt. In de financiering van instituten wordt hierop 
een zwaarder accent gelegd. Daarnaast moet ruimte 
blijven voor fundamenteel wetenschappelijk onder
zoek. 
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4.42 De overheid bevordert de toepassing van de 
'best technical means' op milieu- en energiegebied, 
door naast bestaande fiscale afschrijvingsfaciliteiten 
een heffingensysteem te introduceren dat gericht is 
op naar verhouding vuile of energieverspillende bedrij
ven . 

• 74 
Produktie en consumptie 

4.43 Bedrijven behoren ten volle aansprakelijk te zijn 
voor de milieugevolgen van de op de markt gebrach
te produkten . Gelet op de onzekere continuïteit van 
bedrijven geldt een verplichte milieu-aansprakelijk
heidsverzekering . De toetsing van produkten kan dan 
buiten de overheid om geschieden . 

4.44 Ter bevordering van het milieubewustzijn van 
de consument kan de 'ecofactor' goede diensten be
wijzen, vooral in voorlichtende zin . De ecofactor 
geeft aan welke prijs de consument voor een be
paald produkt of dienst zou moeten betalen, wan
neer alle werkelijke kosten van het produkt (schade 
en kosten die nu worden afgewenteld op het milieu, 
de Derde Wereld, of komende generaties) in de prijs 
tot uitdrukking zouden komen. 

4.45 Teneinde de introductie van milieuvriendelijker 
produkten te bevorderen kan de prijs daarvan via - af
gedwongen - kruissubsidies (het duurder maken van 
de 'vuile' goedkope alternatieven, zodat de dure 
'schone' produkten goedkoper kunnen worden) gelijk 
worden getrokken. 

4.46 Het consumentisme moet worden afgeremd. 
Te denken valt aan strengere regels op het punt van 
de reclame-uitingen, afschaffing van de renteaftrek, 
consumptief krediet en een bijzondere verbruiksbe
lasting op energieverslindende en luxe goederen . De 
regels inzake de kredietverstrekking in de consump
tieve sfeer moeten worden aangescherpt. 

4.47 De bevordering van het toerisme is geen over
heidstaak. Bestaande bemoeienissen op dit terrein 
worden dan ook beëindigd, waaronder de financie
ring van het Nederlands Bureau voor Toerisme. 

• 75 
Energie 

4.48 In 2010 dient het verbruik van fossiele brandstof
fen te zijn gedaald met 60% ten opzichte het niveau 
van 1985. Onderdeel van een daartoe op te stellen 
stappenplan vormt maximalisering van het aandeel 
van energieopwekking uit duurzame energiebronnen, 
zoals wind, zon, water en biomassa . 

4.49 Als onderdeel van het energiebesparingsbeleid 
wordt een energieheffing ingevoerd, zo mogelijk in 
EU- of nog wijder verband, maar in ieder geval in sa
menwerking met zoveel mogelijk landen. Zonodig 
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neemt Nederland eenzijdig stappen. De energiehef
fing wordt stapsgewijs ingevoerd, waarbij gelet 
wordt op nadelige inkomens- en economische effec
ten . In dit verband wordt gedacht aan de invoering 
van een heffingvrij verbruik. Energie-intensieve be
drijfstakken worden in beginsel niet van de heffing 
uitgezonderd. 

4.50 Er wordt meer geld uitgetrokken voor de finan
ciering van onderzoek in en marktintroductie van 
duurzame energiebronnen. Daartoe wordt een op
cent geheven op de energieprijs. Dalingen in de ener
gieprijs worden niet automatisch doorberekend, 
maar worden tevens voor dit doel bestemd. De toe
passing van duurzame energiebronnen zoals zonne
boilers en windenergie moet worden vergemakkelijkt 
door het huidige stimuleringsinstrumentarium verder 
te intensiveren. Voor windenergie wordt een hogere 
terugleververgoeding berekend . 

4.51 De isolatienormen voor nieuwbouw en stadsver
nieuwing moeten worden verscherpt. Ook kan wor
den gedacht aan verplichte installatie van zonneboi
lers in nieuwbouw. In dit kader worden de gemeen
ten verplicht een energieparagraaf in het bestem
mingsplan op te nemen. 

4.52 De elektriciteitsvoorziening via energieopwek
king in kolencentrales wordt geleidelijk beëindigd. Ko
lenvergassing vormt in de overgangsperiode naar 
een meer duurzaam beleid een acceptabel alterna
tief. Kleinschalige energieopwekking, waarbij afval
warmte kan worden benut voor verwarmingsdoelein
den, wordt gestimuleerd. 

4.53 De bouw van nieuwe kerncentrales wordt niet 
voorgestaan, evenmin als de vervanging van de huidi
ge kerncentrales . Borssele en Dodewaard kunnen in 
bedrijf blijven, mits zij aan de hoogste veiligheidsei
sen blijven voldoen. De import van uit kernenergie op
gewekte stroom wordt stapsgewijs beëindigd. Onder
zoek naar de mogelijkheden van inherent-veilige kern
centrales blijft mogelijk, evenals onderzoek naar ener
gieopwekking door middel van kernfusie. 

4.54 Opslag van radio-actief afval in zoutkoepels 
wordt gezien de risicofactoren afgewezen. Bij de op
slag van kernafval wordt onverkort vastgehouden aan 
het IBC-criterium (isoleren, beheersen, controleren). 

4.55 Aardgaswinning op de minder rendabele 'kleine 
velden' in Nederland mag niet door de EU-liberalise
ring van de energiemarkten in gevaar worden ge
bracht . 
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V De kwaliteit van het 
bestaan 

• 76 
De zin van het menselijk bestaan is gelegen in de 
dienst aan zijn Schepper en Koning. Ieder mens is ge
roepen de talenten die hem gegeven zijn te ontplooi
en: in dienst van het Koninkrijk van God, ten dienste 
van de naaste. Het is vanuit dit perspectief dat we 
kunnen spreken over de 'kwaliteit van het bestaan'. 
Die wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze 
waarop de burgers hun leven inrichten: de menselij
ke verhoudingen waarin zij leven, het werk dat zij 
doen, de opleiding die zij volgen en andere ontplooi
ingsmogelijkheden waarvan zij gebruik maken (sport, 
ontspanning, cultuur). AI deze keuzes zijn vooral per
soonlijke keuzes, waarmee de overheid geen directe 
bemoeienis heeft: het 'verantwoord kiezen' is hier 
een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Toch is er alle aanleiding om te spreken van een be
langrijke taak van de overheid met betrekking tot de 
kwaliteit van het bestaan. Er zijn namelijk nogal wat 
beperkingen aan de 'keuzevrijheid' van de burgers. 
Die beperkingen hebben te maken met de situatie 
waarin zij verkeren (hun achtergronden, eigenschap
pen en capaciteiten). maar ook met factoren waarop 
zij geen invloed hebben: macro-economische omstan
digheden als de werkgelegenheid en de ontwikkeling 
van de nationale economie, de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van onderwijs- en opleidingsfacilitei
ten, het aantal culturele voorzieningen en de sprei
ding ervan, etc. Een en ander leidt tot - soms grote -
verschillen in mogelijkheden tot ontplooiing. Zonder 
enige overheidsbemoeienis zouden deze verschillen 
gemakkelijk kunnen uitgroeien tot uit sociaal oogpunt 
onaanvaardbare tegenstellingen tussen bevolkings
groepen. In een sociale rechtsstaat rust op de over
heid de taak om door middel van een voorwaarden
scheppend beleid ordenend op te treden en daarbij 
vanuit het oogpunt van de publieke gerechtigheid in 
het bijzonder op te komen voor de zwakkeren. 

Taak van de overheid 
Het voorgaande betekent niet dat de overheid 'dus' 
het voortouw zou moeten nemen in de organisatie 
en de verdeling van werk, onderwijs en opleiding en 
culturele vorming, om zo bij te dragen aan de kwali
teit van het bestaan van iedere burger. Het is juist 
deze gedachte geweest die heeft geleid tot de over
belaste verzorgingsstaat. waarin iedereen hoge ver
wachtingen koestert van de overheid en eerst en 
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vooral van haar de garantie van een aangenaam leven 
verwacht. In een christelijk-sociale benadering komt 
het erop aan de overheidsbemoeienis tot de juiste 
proporties terug te brengen. In algemene zin aange
duid betekent dit dat zij de voorwaarden moet schep
pen waardoor de burgers zélf de mogelijkheid krijgen 
zich te ontplooien. Concreet: het bevorderen van de 
werkgelegenheid, het zorgen voor een adequaat stel
sel van sociale voorzieningen voor hen die daarop 
werkelijk aangewezen zijn, het instandhouden van 
een goed onderwijsstelsel en het bieden van ruimte 
voor het culturele leven in brede zin. 
Waar het gaat om werk en inkomen, sociale zeker
heid en werkgelegenheid, is de eigen verantwoorde
lijkheid als uitgangspunt van grote waarde: mensen 
en bedrijven zijn in beginsel vrij om zelf te kiezen 
welk werk zij willen doen, wat zij willen maken, wat 
de inhoud is van de (arbeids)overeenkomsten die zij 
met elkaar willen sluiten. Zoals in het vorige hoofd
stuk al werd aangegeven, heeft de geschiedenis ech
ter geleerd dat deze keuzevrijheid, de 'vrije markt', 
kan ontsporen. Zwakke groepen worden daarvan de 
dupe. Door de eeuwen heen (en in veel ontwikke
lingslanden tot op de dag van vandaag!) is er sprake 
geweest van uitbuiting van arbeiders en zelfs kinde
ren . In onze tijd hebben we vooral te maken met een 
uitbuiting van het milieu, alsmede - wereldwijd ge
zien - volkomen scheefgetrokken welvaartsverhoudin
gen. De RPF wil de lessen uit het verleden ter harte 
nemen. Zij gaat daarom uit van een 'begeleide econo
mie', waarin aan de overheid de verantwoordelijkheid 
wordt toegekend om de krachten van de vrije markt 
in goede banen te leiden. Daarmee staat de RPF in 
een traditie van christelijk-sociale politiek, die in die
pere zin een voluit bijbelse traditie is . De koning van 
Israël had de bijzondere taak recht en gerechtigheid 
te betrachten en daarin een schild te zijn voor de 
zwakken. De Mozaïsche wetten strekten er onder 
meer toe uitbuiting van arbeiders en vreemdelingen 
(en de aarde!) te voorkomen. Bijzondere maatregelen 
werden uitgevaardigd om armoede en blijvend ver
lies van inkomsten te voorkomen. We kunnen daarbij 
denken aan het sabbatsjaar en het jubeljaar. Overi
gens gaat de bijbel zeker niet voorbij aan de eigen 
verantwoordelijkheid van ieder mens, ook op deze 
terreinen. 
Deze bijbelse lijnen hebben voor alle tijden en plaat
sen normatieve betekenis . Voor de RPF is daarom 

RPF: 76 



een belangrijk uitgangspunt voor het overheidshande
len dat de zwakkeren tot hun recht kunnen komen. 
Daarbij mag, ja moet worden geappelleerd aan de ei
gen verantwoordelijkheid. Dat leidt tot scherpe keu
zen ten aanzien van bijv. milieu en ontwikkelingssa
menwerking, maar niet minder ook op het gebied 
van werkgelegenheid, inkomensbeleid en sociale 
wetgeving. 

• 77 
Inkomens en loonvorming 
Na de Tweede Wereldoorlog is de wereld getuige ge
weest van een enorme welvaartsgroei in de wester
se landen. Nederland heeft hierin volop meegedeeld: 
het inkomen per huishouden bevindt zich op een rela
tief hoog niveau, niet in de laatste plaats door het 
sterk toegenomen aantal tweeverdienershuishou
dens. Hoe dankbaar we op zichzelf genomen mogen 
zijn met deze ontwikkeling, dat mag ons niet de ogen 
doen sluiten voor de ernstige schaduwzijden ervan. 
De enorme materiële welvaartsgroei is voor een be
langrijk deel ten koste gegaan van het milieu. Er 
heeft een denken postgevat waarin het geluk slechts 
te vinden is in 'meer, meer en nog eens meer'. Wan
neer iedereen in de wereld eenzelfde levensstijl zou 
hebben als wij in het westen, zouden de natuurlijke 
hulpbronnen van de aarde zeer snel uitgeput zijn. 
Dit brengt de RPF tot de stelling dat koopkrachtbe
houd - en zeker koopkrachtverbetering - de komende 
jaren mogelijk noch verantwoord is. Willen we werke
lijk inhoud geven aan het 'verantwoord kiezen en 
rechtvaardig delen', dan zullen de noodzakelijke zorg 
voor de nabije én de verre naaste en een verant
woord milieubeleid zonder enige twijfel leiden tot 
koopkrachtachteruitgang. Voorzover dat binnen de 
mogelijkheden van de overheid ligt dienen daarbij de 
reële gezinsinkomens over de hele linie naar draag
krachtte worden teruggebracht. De RPF dringt aan 
op matiging van de loonontwikkeling, waarbij vrijko
mende loonruimte wordt gebruikt voor goede doelen 
(milieu, werkgelegenheid). De overheid streeft naar 
overeenstemming terzake in het periodieke overleg 
met de sociale partners. De overheidsinvloed bij de 
loonvorming en het overige arbeidsvoorwaardenover
leg is overigens beperkt, gezien de eigen verantwoor
delijkheid van partijen. Weigering van het algemeen 
verbindend verklaren van een cao kan evenwel als 
drukmiddel op partijen fungeren. Ook een solidari
teitspremie (afroming) of een loonmaatregel - in sa
menhang met een prijsmaatregel - is niet bij voorbaat 
onbespreekbaar. 
Binnen Nederland vormt een evenwichtige inkomens
verdeling het uitgangspunt. Zo wordt voorkomen dat 
er een tweedeling ontstaat tussen rijke succesvolle 
groepen en (kans)armen. In het algemeen wordt ver
dere denivellering, bijv. via verlaging van het toptarief 
in de belastingen, afgewezen; wel kan bij wijze van 
arbeidsprikkel een beperkte vergroting van de af
stand tussen het minimum- en het modale inkomen 
zinvol zijn. De overheidsverantwoordelijkheid strekt 
zich met name uit tot het waarborgen van het sociaal 
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minimuminkomen op een zodanig niveau dat een 
huishouden kan worden gevoerd. Dat betreft zowel 
het minimumloon - de arbeider is zijn loon waard! -
als de minimumuitkeringen. Koppeling aan de gemid
delde loonontwikkeling is daarom uitgangspunt. Na
tuurlijk dient de overheid zich voorts voortdurend re
ken-schap te geven van de inkomenseffecten van 
haar beleid in het bijzonder op het minimumniveau. 
Het verschijnsel van de 'nieuwe armoede' moet ons 
leiden tot bezinning op de vraag of het niveau van 
het sociaal minimum in alle gevallen toereikend is. 
Met name dient er oog te zijn voor mensen die al eni
ge jaren op dat minimumniveau zitten en te kampen 
krijgen met 'gewone' kosten als gevolg van slijtage 
van huishoudelijke apparatuur en dergelijke, waar
door zij in een negatieve spiraal van schulden dreigen 
terecht te komen. 

• 78 
Arbeidsverhoudingen 
Evenals de loonvorming zijn het arbeidsvoorwaarden
overleg en de arbeidsverhoudingen in beginsel vrij. 
Maar ook hier geldt dat dit de overheid er niet van 
kan weerhouden om waar scheefgroei optreedt nor
men te stellen. In het verleden is op deze wijze de ar
beidswetgeving tot stand gekomen, ter bescherming 
van de zwakkere partij: de werknemer. Waar - gezien 
de veranderde verhoudingen - de arbeidswetgeving 
op onderdelen wellicht versoepeld kan worden, is op 
andere terreinen juist behoefte aan regelgeving. Te 
denken valt aan heling van de pensioenbreuk en een 
regeling van gewetensbezwaren in dienstbetrekking. 
Overleg tussen overheid en werkgevers en werkne
mers kan overigens heel nuttig kan zijn bij de verwe
zenlijking van beleidsdoelstellingen. De overheid ope
reert immers niet alleen in de maatschappelijke ver
houdingen. Waar dit overleg echter leidt tot vermen
ging van publieke en private bevoegdheden wordt 
een grens overschreden. De overheid mag zich ten 
aanzien van de SER of de Stichting van de Arbeid 
niet opstellen als waren zij alternatieve parlementen. 
Ondernemingen zijn organisaties waarbij de gezamen
lijke inbreng van werkgevers in de vorm van leiding 
en kapitaal en werknemers in de vorm van arbeidsin
zet moet leiden tot het beoogde doel. Met respect 
voor ieders verantwoordelijkheden is samenwerking 
in de onderneming dan ook het parool. De werkgever 
honoreert de eigen inbreng van de werknemer, de 
werknemer accepteert de uiteindelijke verantwoorde
lijkheid van de werkgever. De RPF staat daarom posi
tief ten opzichte van overlegstructuren in de onderne
mingen. Een en ander kan er mede toe bijdragen dat 
arbeidsconflicten niet op de spits worden gedreven. 
Stakingen betekenen uiteindelijk een verlies voor ie
dereen en moeten derhalve worden vermeden. 

• 79 
Werkgelegenheid 
Nederland heeft een periode van groeiende werkgele
genheid achter de rug, maar de nabije toekomst is 
minder rooskleurig. Bij nadere beschouwing blijkt ver-
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der dat de reële groei van de werkgelegenheid sinds 
1970 zeer bescheiden is geweest: krap 400.000 ba
nen. Er zijn wel veel meer mensen aan het werk, 
maar dan in belangrijke mate als gevolg van de op
komst van de deeltijdarbeid. De beroepsbevolking als 
geheel is veel sterker gegroeid, niet in het minst als 
gevolg van het grote aantal herintredende vrouwen. 
Door de wanverhouding tussen beroepsbevolking en 
werkgelegenheid staat intussen een groot aantal Ne
derlanders aan de kant. Niet alleen als werkloze, 
maar ook als 'arbeidsongeschikte', die via een onei
genlijk gebruik van de WAO uit het arbeidsproces is 
gestoten, of als VUT-ter. Dit gegeven dwingt de over
heid zodanige voorwaarden te scheppen dat de werk
gelegenheid zo veel mogelijk toeneemt. Te denken 
valt aan een soepel werkende arbeidsmarkt, scholing 
en werkervaringsregelingen, en goede en verant
woorde vestigingsmogelijkheden voor het (internatio
nale) bedrijfsleven. Als uitgangspunt in het werkgele
genheidsbeleid zal zij moeten kiezen voor een recht
vaardiger verdeling van betaald werk over alle huis
houdens. 
Toch doet de vrij marginale groei van de werkgele
genheid in de afgelopen 25 jaar in verhouding tot de 
groei van de beroepsbevolking vrezen dat deze maat
regelen onvoldoende zullen zijn. De internationale 
concurrentieverhoudingen noodzaken ondernemers 
immers onvoorwaardelijk te kiezen voor een zo effi
ciënt mogelijke produktiewijze en een zo hoog moge
lijke arbeidsproduktiviteit. Risico's bij het aanstellen 
van personeel worden dan ook vermeden en over
heidsmaatregelen ter stimulering van arbeidsparticipa
tie van bijv. gehandicapten en arbeidsongeschikten 
worden als een bedreiging ervaren en zo mogelijk 
ontdoken . Fundamentele keuzen zijn dan ook onont
koombaar. Drie zaken springen er daarbij uit. 
Ten eerste dient de overheid in opvattingen en be
leid afstand te houden tot een verdere economise
ring van het maatschappelijk leven. In dit licht wordt 
het streven naar economische zelfstandigheid van ie
dere volwassene (individualisering) als kernpunt van 
het overheidsbeleid afgewezen. Een vrije verdeling 
van betaalde en onbetaalde taken in een huishouden 
moet het uitgangspunt zijn. Zo kan onder meer wor
den voorkomen dat onbetaalde arbeid - bijv . zorgen
de arbeid - wordt ondergewaardeerd ten opzichte 
van betaald werk buitenshuis. 
In de tweede plaats zal, waar de geringe groei van de 
werkgelegenheid in belangrijke mate te wijten is aan 
de hoge lastendruk op arbeid, deze fors omlaag moe
ten worden gebracht. In plaats daarvan worden belas
tingen voorgesteld op milieuvervuilende activiteiten 
en kunnen sociale premies deels op een andere finan
cieringsgrondslag worden berekend. 
Als derde punt wordt een duidelijke koppeling tussen 
werkgelegenheidsbeleid en sociale zekerheid voorge
steld. Nederland geeft ca. 140 miljard gulden per jaar 
uit aan sociale zekerheid. Het is niet teveel gevraagd 
van de uitkeringsgerechtigden die daartoe in staat 
zijn - met name werklozen, bijstandsgerechtigden en 
een deel van de arbeidsongeschikten - een redelijke 
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tegenprestatie te verlangen. Gemeenschapstaken ko
men daarvoor in aanmerking. Het Jeugdwerk-garan
tieplan kan beschouwd worden als een eerste stap in 
die richting. 
Overigens heeft de dure arbeid geleid tot het verdwij
nen van veel functies, zoals van onderhoudsperso
neel, tuinmannen, beheerders, verzorgend perso
neel, etc. Het verdwijnen hiervan draagt bij aan ver
lies van de kwaliteit van de publieke ruimte en van 
zorgcapaciteit, en tevens aan de toename van onvei
ligheid. In dit verband is een 'sociale dienstplicht' 
voor jongeren het overwegen meer dan waard. 

• 80 
Sociale zekerheid 
Het stelsel van sociale zekerheid verkeert in een cru
ciale fase. Ook hier moeten heldere keuzen worden 
gemaakt. Het zicht op de overheidsverantwoordelijk
heid is vertroebeld door een vermenging van be
voegdheden in de uitvoeringsorganisatie en een pu
blieke afdwinging van in feite door de marktpartijen 
(werkgevers en werknemers) afgesproken regelin
gen. Er is een complex collectief van belangen ont
staan, dat afschuiving van eigen verantwoordelijkhe
den op de gemeenschap mogelijk maakt. Een derge
lijke eenzijdige nadruk op de staatsgemeenschap en 
op 'gefiscaliseerde solidariteit' doet schromelijk te
kort aan een werkelijk christelijk-sociale politiek. 
Bovendien heeft het streven naar 'rechtvaardigheid 
in alle gevallen' de fraude en het misbruik - onrecht 
dus! - juist in de hand gewerkt: 'het hoogste recht 
leidt tot het grootste onrecht'. Het draagvlak van ons 
sociale-zekerheidsstelsel wordt hiermee ondergra
ven. Tezelfdertijd leven we nu in een andere tijd dan 
ten tijde van de opbouw van het stelsel. Er is meer 
besteedbaar inkomen, een hogere opleiding, meer di
versiteit. Kortom: we zijn toe aan een fundamentele 
herbezinning op het concept van de verzorgingsstaat, 
met als belangrijkste element een her-ijking van de 
verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. 
De RPF denkt hierbij aan een 'basisstelsel' van socia
le zekerheid. Daarbij garandeert de overheid een col
lectief gefinancierde basis (bijstand, maar ook sociale 
verzekeringen) op het minimumniveau. 'Rechtvaardig 
delen' betekent dat dit minimumniveau op een zoda
nige hoogte ligt dat je daarvan rond kunt komen. 
Waar het nu al tot de eigen verantwoordelijkheid van 
65-plussers en zelfstandigen behoort zich voor het 
meerdere bij te verzekeren en iedereen zelf verant
woordelijk is voor bijvoorbeeld het afsluiten van een 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, is er geen 
bezwaar om ook op de eigen verantwoordelijkheid 
van werknemers een beroep te doen. Die eigen ver
antwoordelijkheid houdt ook in dat de verplichting tot 
verzekering in sommige gevallen kan vervallen. 
De noodzakelijke versterking van de koppeling tus
sen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid brengt 
o.a. mee dat tegenover uitkeringsrechten voor de be
roepsbevolking plichten staan. Deze plichten kunnen 
worden opgelegd aan werklozen en in bepaalde ge
vallen arbeidsongeschikten, voorzover verenigbaar 
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met hun eventuele zorgtaak, en hebben niet alleen 
betrekking op bijv. sollicitaties en scholing, maar ook 
op het verrichten van vrijwilligerswerk en gemeen
schapstaken. 
Vereenvoudiging van het stelsel leidt tot samenvoe
ging van verschillende regelingen en vermindering 
van fraudegevoelige onderdelen en bepalingen. Een 
doelmatige controle - met name ten aanzien van de 
'leefvormen' - is absolute noodzaak, waarbij overi
gens de met het oog op de fraudebestrijding wel be
pleite individualisering om principiële én praktische re
denen wordt afgewezen: deze weg biedt uit oogpunt 
van controle geen werkelijke oplossing, maar stelt 
ons tegelijkertijd wel voor andere, diep-ingrijpende 
problemen. 
In de sociale zekerheid is ontvlechting van verant
woordelijkheden van de overheid enerzijds en werk
gevers en werknemers anderzijds dringend noodzake
lijk, waarbij de sociale partners niet kunnen worden 
belast met het bestuur van publieke regelingen als 
de WAO en de AAW. 

• 81 
Emancipatie 
Waar het gaat om ontplooiing van gaven en talenten, 
spreekt het vanzelf dat vrouwen en mannen gelijke 
rechten en gelijke kansen behoren te hebben. Dat 
geldt zowel voor het verkrijgen van betaald werk en 
als voor de arbeidsvoorwaarden. Mede als gevolg 
van het proces van emancipatie wordt in de Neder
landse situatie aan dit uitgangspunt alleszins voldaan: 
gelijke kansen en gelijke beloning. Voor een specifiek 
emancipatiebeleid, gericht op het benutten van kan
sen, is geen enkele aanleiding. Het is geen taak van 
de overheid om aan de emancipatie van de vrouw ge
stalte te geven. Dat klemt eens temeer waar de 
emancipatie in de loop der tijd ten onrechte in het ka
der van een 'machtsstrijd' tussen man en vrouw is 
geplaatst en is versmald tot een eenzijdig streven 
naar betaalde arbeid buitenshuis. De overheid heeft 
dit proces ondersteund en versterkt door in haar be
leid sterke aandrang op vrouwen uit te oefenen om 
zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. In 
dit proces schuilt een aanhoudende dreiging van een 
sluipende ondermijning van de keuzevrijheid van een 
gehuwde vrouw (of man) om zich aan de zorgtaak 
van het gezin te wijden ('1990-maatregel', mogelijke 
afschaffing van de voetoverheveling). 
Vanuit het uitgangspunt dat de overheid zich wat be
treft de ontplooiing van de burgers heeft te beperken 
tot het scheppen van voorwaarden, wijst de RPF ie
dere tendens in de richting van drang of dwang ten 
stelligste af. 

• 82 
Onderwijs 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het onder
wijs van hun leerplichtige kinderen. Omdat de opvoe
ding thuis en het onderwijs op school onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn, is het van het grootste be
lang dat de levens- en geloofsovertuiging van het ge-
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zin en de identiteit van de school goed op elkaar aan
sluiten. 
Vanuit dit uitgangspunt behoort de overheid de grond
wettelijke onderwijsvrijheid (van stichting, richting en 
inrichting) inhoud te blijven geven en de financiële ge
lijkberechtiging van bijzonder en openbaar onderwijs 
onverkort te garanderen. Verontrustend is dat de vrij
heid van onderwijs voortdurend op indirecte wijze be
dreigd wordt, namelijk als bij-effect van allerlei ont
wikkelingen in wet- en regelgeving. Daarbij gaat het 
niet alleen om ontwikkelingen binnen het onderwijs 
(basisvorming, schaalvergroting, verplichte arbeidsbe
middeling, medezeggenschap). maar ook om zaken 
die met onderwijs slechts zijdelings te maken heb
ben. In het bijzonder kan worden gedacht aan de ern
stige inbreuk die de Algemene Wet Gelijke Behande
ling maakt op deze grondwettelijk gewaarborgde vrij
heid. Maar ook de voortgaande Europese integratie 
blijft zonder enige twijfel niet zonder - schadelijke -
gevolgen voor het unieke Nederlandse onderwijsstel
sel. 
Meer dan thans het geval is moet overeenkomstig 
de Grondwet het uitgangspunt zijn dat de bemoeie
nis van de overheid met het bijzonder onderwijs be
perkt blijft tot het toezicht op de deugdelijkheid. De 
kwaliteit van het gegeven onderwijs, die ten nauw
ste samenhangt met de uitgangspunten, de identiteit 
van de bijzondere scholen, is enkel en alleen een 
zaak van het bevoegd gezag. Vanwege de onver
breekbare samenhang tussen opvoeding, identiteit 
en onderwijs is het bovendien van groot belang dat 
onderwijs op levensbeschouwelijke basis in alle fa
sen en sectoren van het onderwijs gestalte kan krij
gen. 
In het huidige onderwijsbeleid is sprake van een op
vallende eenzijdigheid: opleiding en onderwijs zijn 
vooral 'baan- en marktgericht'. Deze versmalling in 
benadering impliceert echter een enorme verschra
ling van het onderwijs als kanaal voor het overdragen 
van fundamentele normen en waarden en voor het 
bieden van bijvoorbeeld een goede maatschappelijke 
vorming. Hier ligt een belangrijke taak voor het onder
wijs zelf, maar ook de overheid moet in dit verband 
doen wat in haar vermogen ligt om deze eenzijdig
heid te voorkomen en tegen te gaan. 
Wat het onderwijsstelsel betreft is het de hoogste 
tijd dat er werkelijk rust in het onderwijs komt. De 
voortdurende bezuinigings-, herstructurerings- en 
schaalvergrotingsoperaties in nagenoeg alle sectoren 
van het onderwijs hebben een zware wissel getrok
ken op de capaciteit én de mentaliteit van allen die 
bij het onderwijs betrokken zijn, met name van onder
wijs-gevenden en bestuurders. Het onderwijsveld 
heeft er recht op gelegenheid te krijgen zich alle door
gevoerde vernieuwingen die lang niet altijd verbete
ringen zijn! eigen te maken. 

• 83 
Cultuur en sport 
Kunst en cultuur zijn de vensters van onze bescha
ving: de verschillende soorten uitingen van creativi-
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teit, maar ook de overgeleverde cultuurgoederen (his
torische gebouwen en monumenten, archieven) bie
den zicht op wat er in de samenleving aan opvattin
gen, overtuigingen, normen en waarden, gevoelens 
en idealen leeft. Cultuurarbeid verschaft dan ook als 
het ware 'kleur' aan de nationale identiteit en vormt 
om die reden een belangrijke indicatie voor de socia
le, morele en geestelijke stand van zaken in een sa
menleving. 
Het cultuurbeleid van de overheid is daarom met 
name gericht op het scheppen van gunstige voor
waarden voor het ontplooien van culturele activitei
ten, het behoud van culturele voorzieningen en cul
tuurgoederen en het bevorderen van de toegankelijk
heid en de spreiding ervan. Wat dit laatste betreft: 
het 'deelnemen aan de cultuur' heeft niet alleen be
trekking op het leveren van een actieve bijdrage via 
kunstuitingen, maar ook op het kennisnemen van 
wat er zoal op het culturele erf geboden wordt . Overi
gens is de rol van de overheid hier in die zin beperkt, 
dat ook ten aanzien van het culturele leven de moge
lijkheden die 'de markt van vraag en aanbod' biedt op
timaal moeten worden benut. Het profijtbeginsel ver
dient in dit verband meer toepassing . 
Culturele verscheidenheid vloeit voort uit de aard van 
cultuur. Dat laat onverlet dat de overheid een zelf
standige verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van 
het bepalen van zekere grenzen . Niet alles is toelaat
baar in een beschaafde samenleving. Dat geldt ook 
ten aanzien van wat onder de noemer van de 'culture
le pluriformiteit' wordt geproduceerd of gepresen
teerd . Kunstuitingen - in welke vorm dan ook - die op 
enigerlei wijze in strijd zijn met fundamentele nor
men of met de grondslagen van onze rechtsorde, be
horen door de overheid te worden tegengegaan en 
zo mogelijk verboden. We kunnen denken aan kunst
uitingen die een godslasterlijk of voor groepen perso
nen kwetsend karakter hebben of waarin de grenzen 
van het fatsoenlijke worden overschreden. Voor de 
overheid komt het dan aan op 'verantwoord kiezen'! 
Sportbeoefening kan de gezondheid en het welbevin
den van mensen stimuleren. Op het gebied van de 
sportbeoefening is er voor de overheid vooral een 
voorwaardenscheppende rol weggelegd ten aanzien 
van amateursport . Het initiatief tot en de financiering 
van sportactiviteiten zijn evenwel primair een zaak en 
verantwoordelijkheid van de beoefenaars ervan. 

• 84 
Pers en omroep 
Een zelfde verantwoordelijkheid heeft de overheid 
waar het gaat om de wijze waarop de media - met 
name pers, radio en televisie - hun taken in de sa
menleving vervullen . De persvrijheid is een groot 
goed en behoort in een democratische rechtsstaat 
het uitgangspunt te zijn . Maar ook dit grondrecht is 
natuurlijk niet absoluut. De overheid heeft wel dege
lijk tot taak ervoor te zorgen dat de invull ing van de 
vrijheid van pers en meningsuiting binnen de kaders 
van de rechtsorde blijft. Aangezien hiermee een 
zwaarwegend publiek belang wordt gediend, kan een 
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dergelijke toetsende functie niet aan aan de media-in
stanties worden toebedeeld, maar behoort de over
heid vanuit het gezichtspunt van de publieke gerech
tigheid zelf haar verantwoordelijkheid te verstaan en 
zonodig bepaalde uitingen via de geschreven pers of 
via de omroep (bijv. godslasterlijke, kwetsende of on
zedelijke artikelen of programma's) te verbieden. 
Het Nederlandse omroepbestel is gebaseerd op het 
principe dat omroepen maatschappelijke of levensbe
schouwelijke stromingen representeren in een sy
steem van externe pluriformiteit. Het voortbestaan 
van dit unieke bestel wordt ernstig bedreigd, zowel 
door het vrije spel van economische krachten als 
door vervaging van het pluriforme karakter van het 
bestel. De RPF is van mening dat met een publiek be
stel het meeste recht wordt gedaan aan de verschei
denheid aan opvattingen en om die reden het ver
dient in stand te kunnen blijven. De overheid dient 
behoud van het publieke bestel dan ook met alle 
kracht te bevorderen, teneinde te voorkomen dat ra
dio en televisie in Nederland geheel of grotendeels in 
handen komen van hen die deze media slechts ge
bruiken om geld te verdienen. Er dient volop ruimte 
te blijven om programma's te maken en uit te zen
den waarmee opvattingen en overtuigingen worden 
uitgedragen. 
Een verdere commercialisering van de omroep is 
zeer ongewenst. De visie dat de publieke omroep 
slechts fungeert als aanvulling of correctie op wat de 
commerciële omroep biedt, wordt afgewezen . Uit
gangspunt van het omroepbeleid behoort te zijn dat 
via de publieke omroep zowel brede lagen van de be
volking als kleinere publieksgroepen worden bereikt 
met kwalitatief goede programma's. 

Vanuit deze visie op de taak van de overheid ten aan
zien van de kwaliteit van het bestaan kiest de RPF 
voor de volgende aktiepunten: 

• 85 
Loon en werk 

5.1 De koppeling van minimumlonen en uitkeringen 
aan het welvaartspeil is de meest gewenste manier 
om het evenwicht in de inkomensverhoudingen te be
reiken . Teneinde de koppeling te kunnen blijven finan
cieren dient met kracht gestreefd te worden naar 
een volumebeleid met betrekking tot de aantallen uit
keringsgerechtigden. Mocht toch ontkoppeling nood
zakel ijk zijn, dan dienen de uitkeringen die niet aan 
de arbeidsmarkt zijn gerelateerd (bijv. AOW, WAO) 
te worden ontzien. 

5.2 Het sociaal minimum moet voldoende zijn om 
een huishouden te kunnen voeren . Het is noodzake
lijk de toereikendheid van het sociaal minimum voor 
de verschillende categorieën huishoudens periodiek 
te onderzoeken. Ten behoeve van de koopkracht van 
gezinnen met kinderen moet verhoging van de kinder
bijslag niet worden uitgesloten. 
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5.3 Nieuwe inkomensafhankelijke regelingen worden 
niet overwogen; bestaande worden geleidelijk beëin
digd volgens een vastgesteld tijdpad. Zoveel mogelijk 
is één ministerie of instelling verantwoordelijk voor 
alle inkomensafhankelijke regelingen. 

5.4 Het inkomensbeleid wordt in beginsel op rijksni
veau bepaald. Gemeenten kunnen een eigen minima
beleid voeren, onder de voorwaarde dat dit beperkt 
blijft tot het aanbod van bepaalde voorzieningen en 
bijzondere bijstand. 

5.5 Verlaging van het netto-minimumloon is onge
wenst, evenals het ontstaan van een situatie waarin 
aanvulling van het minimumloon met een uitkering, 
teneinde op het bestaansminimum uit te komen, 
noodzakelijk zou zijn. Verlaging van de bruto-mini
mumloonkosten is daarentegen wel gewenst. 

5.6 Het periodiek centraal overleg tussen overheid 
en sociale partners zal moeten leiden tot toetsbare 
beleidsafspraken die doorwerken op bedrijfstak- of 
bedrijfsniveau. Afspraken kunnen betrekking hebben 
op loonmatiging, waarbij de op bedrijfstak- of bedrijfs
niveau overeengekomen loonstijging aan de centrale 
beleidslijn moet kunnen worden getoetst. Het ver
dient aanbeveling het overleg zoveel mogelijk te de
centraliseren. 

5.7 In de beleidsafspraken wordt er naar gestreefd 
de aanwezige loonruimte voor een deel te reserve
ren voor de financiering van milieubeleid op bedrijfs
en bedrijfstakniveau, scholing en werkgelegenheid. 
Bij loonvorming die de afspraken te boven gaat kan 
overwogen worden te komen tot de instelling van 
een solidariteitspremie (afroming). 

5.8 Bij een monopoliepositie van vrije beroepsbeoefe
naren moet de overheid de mogelijkheid behouden 
om in te grijpen in de tarieven. 

• 86 
Sociale verhoudingen 

5.9 Stakingen en werkonderbrekingen moeten in prin
cipe worden afgewezen als middel ter beslechting 
van arbeidsgeschillen . Arbitrage met een bindend ad
vies verdient sterke aanbeveling. De positie van werk
willigen bij stakingen verdient een geloofwaardige be
scherming. Werkwilligen mag het werken niet wor
den belemmerd. 

5.10 Gelet op de eigensoortige taak van de overheid 
met betrekking tot het functioneren van het maat
schappelijk leven wordt deelname aan stakingen van 
ambtenaren werkzaam in vitale diensten, zoals politie 
en brandweer, verboden. 

5.11 Binnen de SER en andere wettelijke overleg
structuren dient de inbreng van organisaties als RMU 
en GMV gehonoreerd te worden. 
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5.12 Alvorens CAO's algemeen verbindend worden 
verklaard wordt getoetst of zij bepalingen bevatten 
die strijdig zijn met het algemeen belang en/of geza
menlijke beleidsafspraken tussen overheid en werk
gevers en werknemers (bijv. ten aanzien van loon
stijging) en of belangrijke bepalingen ontbreken (arbi
tragebepaling, bescherming werkwilligen bij stakin
gen). 

5.13 De VUT dient vrijwillig van karakter te zijn . Be
vorderd wordt de geleidelijke beëindiging van de 
VUT. Gestreefd wordt naar flexibele pensionering, 
waarbij op vrijwillige basis ook pensionering later dan 
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd mogelijk is. 

5.14 Het verdient aanbeveling het systeem van col
lectieve bedrijfspensioenen te individualiseren. Elke 
fiscale ongelijkheid tussen individuele en collectieve 
pensioenopbouw moet verdwijnen . 

• 87 
Werkgelegenheid 

5.15 Ter bevordering van de werkgelegenheid moet 
de belastingdruk op arbeid, met name bij de inko
mens van minimum tot modaal, worden verlaagd. 

-~_. 

5.16 Teneinde de werking van de arbeidsmarkt te ver
soepelen worden - met behoud van de sociale doel
stelling van de arbeidswetgeving - de volgende maat
regelen genomen: 
- versoepeling van de arbeidstijden, met dien ver

stande dat zondagsarbeid daardoor niet wordt be
vorderd en een en ander in overleg met de werkne
mers wordt geregeld; 
verlaging van de overdrachtsbelasting, ter bevorde
ring van de arbeidsmobiliteit; 
bevordering van de ontwikkeling van deeltijdarbeid 
door herinvoering van het 1/3-criterium en invoe
ring van een vrijwillige verzekering voor de werkne
mersverzekeringen bij deeltijdarbeid; 
intensivering (uit de uit de loonruimte gespaarde 
scholingsgelden) van de scholing van werknemers, 
zodat werknemers breder inzetbaar zijn; 
afschaffing van de dubbele ontslagtoetsing door 
schrapping van het BBA; 
bevordering van out-placementbegeleiding bij ont
slag; 
verbetering van de koppeling tussen (beroeps)op
leidingen en arbeidsmarkt, onder meer door op
waardering van het leerlingwezen; 
het structureel maken van de regeling werkerva
ringsplaatsen; 
toepassing van het Jeugdwerkgarantieplan ook in 
de marktsector. 

5.17 Jongeren dienen een periode een sociale dienst
plicht te vervullen, gedurende welke zij gemeen
schapstaken (gemeenschapszorg, milieutaken, toe
zichthoudende taken, ouderenzorg, verpleging, ram
penbestrijding) vervullen. Voor jongens kan de militai-
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re dienstplicht daarvan onderdeel uitmaken. De belo
ning ligt op hetzelfde niveau als de wedde. 

5.18 De werkgelegenheid in de WSW behoort ten 
goede te komen aan hen die vanwege lichamelijke of 
verstandelijke handicaps geen plaats in het reguliere 
arbeidsproces kunnen innemen. Een verdringingsef
fect om de reguliere werkloosheid op te heffen is 
niet toelaatbaar. De WSW dient buiten het budget 
'sociale vernieuwing' te blijven. 
De WAGW wordt integraal ingevoerd . Bedrijven die 
niet aan het 5%-criterium voldoen betalen een pre
mie (malus) die aan de WSW ten goede kan komen. 

5.19 Integratie van minderbegaafden en arbeidsonge
schikten in het reguliere arbeidsproces volgens het 
zgn. Bremanconcept verdient brede toepassing . Be
lemmeringen in onder meer de AAW worden daartoe 
geschrapt. 

• 88 
Sociale zekerheid 

5.20 Tegenover uitkeringsrechten behoren voor de 
beroepsbevolking plichten te staan, bijv . betreffende 
sollicitaties en scholing, het accepteren van passen
de arbeid ook buiten de eigen woonplaats of regio -
en na verloop van een half jaar - het verrichten van 
vrijwilligerswerk en gemeenschapstaken. In relatie 
hiermee moet de bijverdienstenregeling worden ver
soepeld . De uitkering wordt ingetrokken bij de twee
de weigering tot aanvaarding van passend werk, dan 
wel bij de weigering overige 'uitkeringsplichten' te 
vervullen . 

5.21 Op termijn worden de wettelijke bovenminimale 
uitkeringen beëindigd. De verantwoordelijkheid voor 
eventuele bijverzekering dient gelegd te worden bij 
de werknemer zelf of op het niveau van de onderne
ming . De overheid garandeert in dit stelsel de basis
voorzieningen . De overheid moet regelingen treffen 
teneinde de toegang tot de bovenminimale verzeke
ringen te waarborgen . 

5.22 In de werknemers- en volksverzekeringen moet 
de mogelijkheid behouden bl ijven zich te verzekeren 
voor het bovenminimale deel. Er geldt een acceptatie
plicht, maar geen onverkorte verzekeringsplicht . Met 
name voor niet-kostwinners, deeltijdwerkers en sei
zoenarbeiders is een verplichte verzekering geen 
klemmende noodzaak. Nader onderzocht wordt in 
welke gevallen de verzekeringsplicht kan vervallen . 

5.23 Als pendant van het (deels) vervallen van de ver
zekeringsplicht dienen de sociale verzekeringen zo
veel mogelijk te worden opgezet volgens het op
bouwstelsel. Met behulp van de bovenstaande maat
regelen ontstaat meer ruimte om het sociale-zeker
heidsstelsel af te stemmen op de gezinssituatie. Een 
80%-uitkering moet voor alleenverdieners haalbaar 
zijn . Aandachtspunten bij de uitwerking zijn: de sol ida-
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riteit (de - aanvullende - verzekering is toegankelijk 
en betaalbaar voor iedereen) en de financiering, waar
onder het risico van 'weglekken ' naar de ABW. 

5.24 Gedeeltelijke f iscalisering van de volksverzeke
ringen is acceptabel, evenals een zekere verbreding 
van de heffingsgrondslag naar de tweede heffings
schijf. 

5.25 De groei van het aantal arbeidsongeschikten 
moet via onder meer de volgende maatregelen wor
den ingedamd: 
- toepassing en regelmatige evaluatie van de maatre

gelen die terzake met de sociale partners zijn afge
sproken; 
preventieve maatregelen in de sfeer van de ar
beidsomstandigheden; 

- (her)invoering van het criterium van beroepsrisi
co's in de WAO/AAW; 

- een strakkere omschrijving van het arbeidsonge
schiktheidsbegrip in de WAO/AAW, zodanig dat 
psycho-sociale klachten niet zonder meer een uit
keringsgrond vormen; 

- sanering van het huidige arbeidsongeschiktheids
bestand via intensieve herkeuring . 

5.26 De uitvoeringsorganisatie in de sociale zeker
heid moet worden losgekoppeld van het bestuur van 
werkgevers en werknemers. De uitvoeringsorganisa
ties worden agentschappen van het ministerie van 
Sociale Zaken. 

5.27 Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de bedrijfs
verenigingen die de werkloosheids- en arbeidsonge
schiktheidsverzekeringen uitvoeren, worden geïnte
greerd. De beoordeling of de uitkering moet worden 
voortgezet kan dan beter in samenhang worden be
zien met de uitkeringsplichten. 

5.28 De ANW wordt vooralsnog behouden, waarbij 
ten behoeve van nabestaanden met kinderen uitkerin
gen tot 100% minimumloon tot de mogelijkheden blij
ven behoren. De ANW beperkt zich tot gehuwden. 
Hiertoe wordt wetswijziging geïnitieerd. Op termijn 
zou de verzekeringsplicht voor de ANW (gedeeltelijk) 
kunnen vervallen, eventueel uitsluitend indien een in
komen boven de ziekenfondsgrens wordt genoten . 

5.29 De AOW dient welvaartsvast te zijn . 

5.30 De kinderbijslag (AKW) blijft behouden. In het ni
veau van de kinderbijslag wordt rekening gehouden 
met maatregelen die speciaal gezinnen met kinderen 
treffen . 

5.31 De bestrijding van misbruik en oneigenlijk ge
bruik in de sociale zekerheid moet worden ver
scherpt. Knelpunten die met name moeten worden 
aangepakt zijn: verhaal na echtscheiding, fraude en 
toepassing van sancties door uitvoeringsorganisatie 
en gemeenten. Gemeenten worden verplicht vol-
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doende sociaal rechercheurs aan te stellen. Samen
voeging van sociale zekerheidswetten en harmonisa
tie van begrippen moeten leiden tot een doelmatiger 
uitvoering. 

• 89 
Vrouwenemancipatie 

5.32 Een apart vrouwenemancipatiebeleid van de 
rijksoverheid wordt afgewezen. Voor een voorkeurs
beleid ten aanzien van vrouwen bestaat geen aanlei
ding. 

5.33 De Emancipatieraad moet worden opgeheven. 

5.34 De emancipatiesubsidies worden stopgezet. De 
subsidiëring van algemene kinderopvang wordt beëin
digd, evenals de subsidies terzake van kinderopvang 
aan het bedrijfsleven. Slechts ten behoeve van speci
fieke knelgevallen wordt in kinderopvang voorzien . 

5.35 Het betaalde zwangerschapsverlof voor niet
kostwinners dient te worden omgezet in onbetaald 
verlof. Het ouderschapsverlof wordt geschrapt. 

5.36 Werkgelegenheidsbeleid noch sociale zekerheid 
mogen bepalingen bevatten waaruit een dwang ont
staat om als niet-kostwinner aan het arbeidsproces 
deel te nemen. De '1990-maatregel' wordt daarom 
geschrapt. 

5.37 In het onderwijs dient het zogenaamd roldoor
brekend beleid te worden stopgezet. 

• 90 
Onderwijsorganisatie 

5.38 Op grond van de vrijheid van onderwijs (stich
ting, richting en inrichting) dienen verzoeken tot het 
stichten van scholen loyaal te worden gehonoreerd, 
als aan de vestigingseisen is voldaan . De evangeli
sche richting wordt door de overheid erkend als apar
te denominatie. 

5.39 Gelet op het grote belang van goed onderwijs 
voor zowel de individuele burger als voor de gehele 
samenleving, moet gewaakt worden tegen aantas
ting van de bereikbaarheid van primaire onderwijs
voorzieningen . Het proces van schaalvergroting 
wordt o.a. hierop geëvalueerd en zonodig bijgesteld . 

5.40 Met het oog op de noodzakelijke rust in het on
derwijs zijn verdere indamming van de circulaire
stroom en beperking van grootschalige projecten drin
gend gewenst. 

5.41 Met het oog op de herplaatsing van wachtgel
ders moet de arbeidsbemiddeling in het onderwijs 
krachtig worden gestimuleerd, o.a . door inschakeling 
van een goed uitgeruste arbeidsvoorzieningsorganisa
tie . Scholen mogen noch direct, noch indirect via fi-
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nanciële sancties, worden gedwongen leerkrachten 
van een andere richting te benoemen. 

----

5.42 Decentralisatie van het onderwijsbeleid - bijvoor
beeld in het kader van het project 'sociale vernieu
wing' - wordt afgewezen. 

5.43 Het formatiebudgetsysteem en lump-sum-finan
ciering moeten regelmatig worden geëvalueerd. Bij 
een verdere uitwerking van deze bekostigingsstel
seis moet nadrukkelijk rekening worden gehouden 
met de positie van kleinere scholen. In het primair en 
voortgezet onderwijs wordt slechts op vrijwillige ba
sis tot lump-sum-financiering overgegaan. 

5.44 Wettelijk verplichte medezeggenschap in het on
derwijs wordt afgewezen. Scholen bepalen zelf op 
welke wijze eventueel gestalte wordt gegeven aan 
medezeggenschap. 
Evenals van personeelsleden en studenten/leerlingen 
mag van leden van medezeggenschapsraden onder
schrijving van de grondslag en instemming daarmee 
in leer én leven worden gevraagd. De Wet Medezeg
genschap Onderwijs moet op dit punt worden her
zien . 

5.45 De overheid mag niet toestaan dat binnen het 
openbaar onderwijs bevoordeling van welke levens
beschouwing dan ook plaats vindt. 

5.46 In Europees verband moet het beleid zijn ge
richt op behoud van de specifiek Nederlandse verwor
venheden in het onderwijsbestel. zoals verwoord in 
artikel 23 van de Grondwet. Wederzijdse erkenning 
van Hoger Onderwijs-diploma's mag niet leiden tot in
houdelijke bemoeienis met het onderwijs vanuit de 
EU. Een door de EU verplichte modulaire opzet en mi
nimumeisen worden afgewezen. 

5.47 De positie van de Nederlandse taal in het onder
wijs verdient versterking. Deze positie moet (grond)
wettelijk worden verankerd. 

Primair onderwijs en beroepsonderwijs 

• 91 
5.48 In het basisonderwijs moet nadrukkelijk aan
dacht worden besteed aan de positie van de kleuter. 
De werking van de WBO dient op dit punt uitgebreid 
geëvaleerd te worden . 

5.49 Basisscholen moeten over voldoende formatie 
beschikken om onderwijs- en organisatietaken ade
quaat te kunnen uitvoeren. De zorgverbreding ver
dient daarbij extra aandacht . Ook in de PABO-oplei
ding moet hieraan meer aandacht worden geschon
ken . 

5.50 Het streven leerlingen in achterstandsituaties zo 
veel mogelijk in het regulier onderwijs te houden 
wordt ondersteund . De uitstroom naar het speciaal 
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onderwijs moet met het oog daarop worden beperkt, 
in het bijzonder door aanpassingen en verbeteringen 
in het reguliere (basis)onderwijs, zoals zorgverbre
ding en onderwijsvoorrangsbeleid . Hiervoor moeten 
voldoende personele en financiële middelen beschik
baar worden gesteld . 

5.51 Voor leerlingen die voor een goede onderwijs
voortgang zijn aangewezen op speciale aandacht en 
specialistische, pedagogisch-didactische hulp, dient 
voldoende (voortgezet) speciaal onderwijs beschik
baar te blijven. Hoewel volledige integratie niet haal
baar is, kunnen regulier en speciaal onderwijs wel on
der het regime van één Wet Primair Onderwijs wor
den gebracht . Vergaande samenwerking van instell in
gen voor regulier en speciaal onderwijs (symbiose-on
derwijs) is noodzakelijk . Bijzondere scholen mogen 
niet worden verplicht tot deelname aan interzuilaire 
WSNS-samenwerkingsverbanden. 

5.52 Aanvullend diepgaand onderzoek naar de oorza
ken van de groei van het speciaal onderwijs is nood
zakel ijk. 

5.53 De subsidiëring op het terrein van zogenaamd 
'onderwijs in eigen taal en cultuur' (OETC) moet wor
den stopgezet. 

5.54 De bekostiging van landelijk werkende instellin
gen voor onderwijsverzorging op levensbeschouwelij
ke grondslag dient gegarandeerd te blijven, bijv. door 
overdracht van het budget onderwijsverzorging aan 
de scholen. Bij de bodemfinanciering van de Landelij
ke Pedagogische Centra dient ruimte te worden gela
ten voor andere centra dan de drie bestaande (bijv. re
formatorisch of evangelisch). 

5.55 Bij de totstandkoming van de nieuwe stichtings
en opheffingsnormen moeten uitzonderingsbepalin
gen worden opgenomen voor de eerste en de laatste 
basisschool van een bepaalde richting . Bovendien 
wordt gelet op de sociaal-culturele functie van een 
school voor een dorpsgemeenschap. 

5.56 Bij dreigende sluiting van een openbare school 
mag de totstandkoming van een samenwerkings
school nooit (indirect) dwingend worden opgelegd. 
Bij behoeftebepaling van schoollokaties worden open
baar en bijzonder onderwijs afzonderlij k behandeld . 

• 92 
5.57 Vanwege de verschillen in talenten en gelet 
op het ontwikkelingsstadium van tieners, dat vraagt 
om maximale ontplooiing van hun persoonlijkheid, 
dient het voortgezet onderwijs gedifferentieerd van 
opzet te blijven . Invoering van de basisvorming mag 
er niet toe leiden dat deze differentiatie op termijn 
verdwijnt. 

5.58 De huidige structuur van het voortgezet onder
wijs mag niet worden aangetast. De aansluiting met 
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vervolgopleidingen in het hoger onderwijs dient te 
worden verbeterd door meer structuur aan te bren
gen in de vakkenpakketten. Het onderscheid tussen 
HAVO en VWO als voorbereiding op HBO resp. WO 
dienen te blijven bestaan. 

5.59 De overheid moet met het oog op de fusiebe
sprekingen een ruimhartig nevenvestigingsbeleid voe
ren . Kleine categoriale VBO- en MAVO-scholen die
nen voldoende mogelijkheden te krijgen om aanslui
ting te vinden bij andere instellingen . 

5.60 Wiskunde wordt als examenvak niet verplicht 
gesteld. 

5.61 Door contractonderwijs kunnen kwaliteit en fi
nanciële positie van met name het beroepsonderwijs 
verbeterd worden en nemen de mogelijkheden tot 
wederkerend onderwijs toe. 

5.62 De positie van het voorbereidend beroepsonder
wijs moet verder worden versterkt. De aansluiting 
tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt 
moet worden verbeterd . 

5.63 De invoeging van het KMBO in het MBO dient 
te worden heroverwogen. Toevoeging als aparte op
leiding in het VBO verrijkt het VBO. De spreiding 
moet geschieden op basis van levensbeschouwelijke 
grondslag. 

5.64 De vorming van Regionale Opleidingscentra 
(ROC's) wordt kritisch gevolgd. Spreiding en situe
ring van ROC's dienen te geschieden op basis van 
een evenwichtige verdeling naar denominatie. Bij 
eventuele integratie en samenwerking/afstemming 
van de componenten MBO, BBO, vormingswerk, ba
siseducatie en voortgezet algemeen volwassenenon
derwijs in ROC's moet de expertise van het vor
mingswerk behouden blijven. 

5.65 Ten aanzien van de volwasseneneducatie geldt 
dat bevordering van marktgerichtheid niet ten koste 
mag gaan van de tweede-kansfunctie. Het streven 
naar interne pluriformiteit in instellingen voor volwas
seneneducatie wordt afgewezen . De kosten van deel
name worden zoveel mogelijk door de deelnemers of 
hun werkgevers betaald . 

• 93 
Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

5.66 De kosten van het hoger beroeps- en weten
schappelijk onderwijs rechtvaardigen een zekere se
lectie van kandidaten . Toelating tot het hoger onder
wijs kan geschieden op basis van de resultaten die 
behaald zijn in de tweede fase van het voortgezet on
derwijs . Het verplicht stellen van vakken die voor de 
vervolgstudie niet van wezenlijk belang zijn mag niet 
als selectiemiddel worden gehanteerd. 
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5.67 De onderscheiden taken van het hoger beroeps
onderwijs en van het wetenschappelijk onderwijs 
moeten worden gehandhaafd en de onderlinge door
stroming moet worden gegarandeerd. De universiteit 
moet zich blijven kenmerken door onderwijs, waarin 
kennis wordt genomen van de resultaten van weten
schappelijk onderzoek en vaardigheden worden bijge
bracht om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te 
kunnen verrichten. 

5.68 Ethische aspecten vormen een vanzelfsprekend 
onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. De over
heid verplicht instellingen tot het aangeven van ethi
sche kaders, waarbinnen het wetenschappelijk onder
zoek zich mag bewegen. 

5.69 Binnen bestaande budgetten moet ruimte wor
den gemaakt voor de financiering van onderzoek naar 
ethische, maatschappelijke, juridische en milieu
aspecten van nieuwe technologieën, waaronder bio
technologie. 

5.70 Inbreng van onderwijs op levensbeschouwelijke 
basis binnen de open universiteit dient te worden be
vorderd. Met name valt te denken aan ruimte voor on
derwijs in de reformatorische wijsbegeerte. 

5.71 De bekostiging of subsidiëring van opleidingen 
voor kerkelijke ambten dient op termijn te worden 
overgenomen door de kerkgenootschappen zelf. Zo
lang van bekostiging of subsidiëring van rijkswege 
sprake is, mag dit niet leiden tot inbreuken op de vrij
heid van onderwijs. 

5.72 Voorkomen moet worden, dat het streven naar 
innovatie, vanuit economische motieven, ten koste 
gaat van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 
Het marktgerichte denken mag niet zo dominant wor
den, dat exacte disciplines worden bevoorrecht bo
ven andere disciplines. 

5.73 Het werken met proefdieren wordt verboden, 
behoudens ten bate van medische toepassingen. Ge
bruik van proefdieren ten bate van medicinale toepas
sing vindt slechts plaats indien daartoe uiterste nood
zaak bestaat. Het op commerciële basis verhandelen 
van proefdieren moet worden verboden. 

• 94 
Studiefinanciering 

5.74 Van studerenden mag een hogere bijdrage in de 
studiekosten worden gevraagd. Een ruimere bijver
dienregeling en een groter beroep op draagkrachtige 
ouders moeten hiertoe ruimte bieden. Studiefinan
ciering moet worden gekoppeld aan studievoort
gang. 

5.75 Het stelsel van studiefinanciering moet zodanig 
worden ingericht dat voorrang wordt verleend aan 
aspecten als toegankelijkheid en betaaibaarheid bo-
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ven aspecten als financiële zelfstandigheid en oude
ronafhankelijkheid. In dit kader dient de uitwonenden
beurs alleen te worden verstrekt aan studerenden 
voor wie de reistijd tussen ouderlijk huis en studie
adres meer dan een uur bedraagt. 

5.76 De toekenningssystematiek van studiefinancie
ring dient zodanig te worden gewijzigd, dat vooraf
gaande aan de toekenning de voor de hoogte van de 
beurs relevante factoren op betrouwbaarheid worden 
getoetst. 

5.77 De mogelijkheden tot het privatiseren van de 
aanvullende financiering worden onderzocht. 

Cultuur en sport 

• 95 
5.78 Met het oog op veranderende behoeften en 
voorkeuren dient het cultuurbeleid regelmatig te wor
den geëvalueerd. In dit kader moet terughoudend
heid worden betracht bij het toekennen van meerjari
ge subsidies. Bij de financiering van het beleid zal 
meer van de mogelijkheden van co-financiering ge
bruik worden gemaakt. 

5.79 Vanwege de toenemende internationalisering 
dient blijvend te worden opgekomen voor het be
houd van de Nederlandse taal in de EU. De bestaan
de samenwerkingsstructuren, zoals het Nederlands
Belgisch Cultureel Verdrag en de Nederlandse Taal
unie, moeten worden geoptimaliseerd. 

5.80 Het collectieve cultuurgoed moet voor brede la
gen van de bevolking toegankelijk zijn. 

5.81 Het is van belang de jeugd in het reguliere on
derwijs kennis van en belangstelling voor kunsthisto
rie en culturele waarden bij te brengen. 

5.82 In het kader van het cultuurbeheer zijn collectie
vorming en het verzamelen en behouden van archief
bescheiden met wezenlijke informatie over overheid 
en samenleving voor komende generaties essentieel. 

5.83 Er wordt financiële steun verleend aan het inha
len van achterstanden in de actieve en de passieve 
conservering bij de rijksarchieven. 

5.84 Voor een kwalitatief hoogwaardige monumen
tenzorg is het noodzakelijk dat de deskundigheid ter
zake op alle bestuurlijke niveaus wordt verhoogd. Dit 
kan via het ontwerpen van een instrumentarium voor 
het beïnvloeden van de ruimtelijke ordening en door 
de ontwikkeling van hoogwaardige kennis en kunde 
op het terrein van de bescherming en instandhou
ding van monumenten. 

• 96 
5.85 Overheidssteun voor sportbeoefening dient aan
vullend te zijn op particuliere bijdragen. Beroepssport 
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en zondagssport komen niet voor subsidiëring in aan
merking. 

5.86 Er dienen initiatieven te worden ontplooid om 
het organiseren van veel publiek trekkende sportwed
strijden op zondag te ontmoedigen. 

5.87 Het (mede)financieren van grote sporttournooi
en als wereldkampioenschappen en Olympische Spe
len door de overheid of door staatsgelieerde bedrij
ven wordt afgewezen. 

• 97 
Pers en omroep 

5.88 Het persbeleid is vooral voorwaardenscheppend 
van aard en richt zich op het handhaven en bevorde
ren van de pluriformiteit van de pers. 

5.89 Financiële steun aan noodlijdende dag·tm/of 
weekbladen wordt afgewezen. 

5.90 Ten aanzien van het omroepbestel is handha
ving van het huidige publieke bestel uitgangspunt 
van beleid . Verdere commercialisering van radio en 
TV en marginalisering van de publieke omroepen 
wordt met kracht tegengegaan. 
Mede gelet op het grote aantal zendgemachtigden 
dient de publieke omroep blijvend te kunnen beschik
ken over drie TV- en vijf radiozenders. 

5.91 De publieke omroep moet voldoende financiële 
middelen ontvangen om haar taken te kunnen uitvoe
ren . Daartoe dienen de opbrengsten van de (waarde
vaste) omroepbijdrage en de inkomsten uit de STER
reclame. STER-middelen moeten naar rato ter be
schikking blijven van de zendgemachtigden; de verde
ling ervan mag niet gekoppeld worden aan kijk- of 
luisterdichtheid. Bij dalende STER-inkomsten mag 
van de omroepen worden verwacht dat zij eigen mid
delen aanspreken voor de programmafinanciering . 
Omroepen met een omvangrijk eigen vermogen mo
gen worden verplicht dit boven een bepaalde grens 
in te zetten voor hun programma's. 

5.92 Aan de huidige publieke omroepen dient een 
langjarige concessie te worden verstrekt . Tussentijds 
en na afloop van de concessieperiode wordt getoetst 
of de publieke omroepen hun statutair vastgelegde 
identiteit in de programma's waarmaken en of zij zich 
als non-commerciële omroepen gedragen. Voor ver
lenging van de concessie wordt, naast de uitkomst 
van deze toetsing, slechts het ledental als criterium 
gehanteerd . 

5.93 Omroepen mogen niet worden gedwongen tot 
vormen van samenwerking die de eigen identiteit en 
herkenbaarheid schaden en daarmee het eigen be
staansrecht aantasten. Omroepen dienen de volledi
ge zeggenschap over de inhoud van de eigen pro-
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gramma's te behouden en over gelijke 'exposure'-mo
gelijkheden op radio en TV te beschikken. 

5.94 Toepassing van zenderkleuring of coördinatie
richtlijnen mag er niet toe leiden dat bepaalde pro
grammasoorten naar de marge worden geschoven of 
in het geheel niet meer kunnen worden uitgezonden. 

5.95 Ontwikkelingen in de richting van een nationale 
omroep dienen met kracht te worden tegengegaan. 
Met het oog hierop wordt de programmatische posi
tionering en structuur van de NOS kritisch bezien. 

5.96 Onderzocht dient te worden of - mede in het 
licht van gewijzigde internationale omstandigheden -
de taakstelling van Radio Nederland Wereldomroep 
in volle omvang gehandhaafd moet blijven. Integratie 
in de landelijke publieke omroep verdient overweging. 

5.97 Er dient op toegezien te worden dat de regiona
le omroepen zich beperken tot uitoefening van hun 
regionale functie en zich onthouden van het becon
curreren van de landelijke omroep, bijv. via nationale 
of internationale berichtgeving . 

5.98 Zendgemachtigden mogen geen programma's 
uitzenden die godslasterlijk zijn, de openbare eerbaar
heid of goede zeden aantasten, occultisme of para
normale verschijnselen propageren, dan wel leiden 
tot verstoring van de openbare orde. Bij overtreding 
dient berisping te volgen en bij herhaling moeten 
sancties kunnen worden getroffen. De Europese 
richtlijn en de Mediawet moeten op deze punten wor
den aangescherpt. 
Totstandkoming van een code voor de omroep is drin
gend gewenst . De overheid moet hierop bij de om
roepen krachtig aandringen . 

5.99 Er dienen scherpere eisen te worden gesteld 
aan de inhoud en beeldvoering van STER-spots, met 
name vanuit het oogpunt van de openbare eerbaar
heid en goede zeden. 
Zondagsreclame wordt afgewezen. 
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• 98 
Nederland is een klein en dicht bevolkt land. Een 
zorgvuldig en afgewogen gebruik van de beschikbare 
ruimte is dan van het grootste belang. Wonen, wer
ken, verkeer en vervoer (infrastructuur) kennen zo 
hun ruimtebeslag. Maar niet alle ruimte kan worden 
gebruikt voor bebouwing: de landbouwsector moet 
vanzelfsprekend over de benodigde grond kunnen be
schikken, Nederland kent - gelukkig - fraaie natuurge
bieden, terwijl voorts het voor ons land karakteristie
ke water zijn aandeel eist . 
Omdat al deze uiteenlopende vormen van ruimtebe
slag op een beperkte hoeveelheid grondoppervlak 
zijn aangewezen, staat de overheid ook op dit beleid
sterrein voor de niet geringe opgave van 'verant
woord kiezen en rechtvaardig delen'. Verantwoord 
kiezen betekent het maken van zodanige keuzes dat 
de schepping niet op een onaanvaardbare wijze 
wordt belast. Daarmee wordt recht gedaan aan het 
uitgangspunt dat de mens de aarde niet bezit, maar 
slechts in beheer heeft gekregen. En het rechtvaar
dig delen ziet hier op de beperkte mogelijkheden tot 
gebruik van de ruimte, waarbij overigens de - in be
ginseloneindige - behoeften van de mens niet centra
al mogen worden gesteld! 
Het gaat hier om ruimtelijke ordening in ruime zin: 
hoe verdelen we de beschikbare km2 zo eerlijk moge
lijk over de verschillende functies? Wat doen we 
waar? En - niet het minst belangrijk - hoe bereiken 
we dat ons gebruik van de ruimte in overeenstem
ming is met het overige overheidsbeleid, bijv. sociaal
economische normen en doelstellingen, maar met 
name ook milieu-belangen en ecologische waarden? 
Overigens zijn de mogelijkheden van de overheid om 
daadwerkelijk te ordenen in meer dan één opzicht be
perkt . Natuurlijk kan zij via wet- en regelgeving het 
nodige bewerkstelligen, zeker ten aanzien van de be
stemming van het openbare terrein. Maar zij heeft 
niet de mogelijkheid mensen te dwingen op een be
paalde plaats te gaan wonen of werken, of voor een 
bepaalde vorm van vervoer te kiezen. Wel kunnen sti
mulerende of juist afremmende prikkels (vergunnin
gen, faciliteiten, heffingen) worden gehanteerd ten
einde het 'ruimtelijk gedrag' van burgers en bedrijven 
te beïnvloeden. 
Bij het voeren van beleid terzake van de ruimtelijke 
ordening, verkeer en vervoer en volkshuisvesting 
moet voorkomen worden dat de aandacht eenzijdig 
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Het gebruik van de 
ruimte 

op de Randstad gericht wordt: het gaat hier om za
ken waarin juist het bewaren en zonodig herstellen 
van landelijke evenwichten van grote betekenis is. 

• 99 
Ruimtelijke ordening 

-. _--

Nederland is - in ruimtelijke zin - vol. Dat is het harde 
gegeven op basis waarvan het overheidsbeleid met 
betrekking tot de ordening van de ruimte vorm zal 
moeten krijgen . De 'open plekken' die er nog zijn 
(bijv. het 'Groene Hart'). zullen ook in de toekomst 
open moeten blijven en behoren dus bij allerhande 
uitbreidings- of herallocatieplannen voor stedelijke be
bouwing, verkeerswegen, industrie, etc., buiten be
schouwing te worden gelaten. Dit is van het grootste 
belang met het oog op een evenwichtig gebruik van 
de ruimte in ons land en - daaruit voortvloeiend - de 
ruimtelijke kwaliteit. 
Op basis van dit centrale uitgangspunt zal het orde
ningsbeleid erop gericht moeten zijn door middel van 
een samenhangend beleid de ruimtelijke kwaliteit 
van ons land te verhogen. Het gaat daarbij vooral om 
vernieuwing en aanpassing van de bestaande ruimte
lijke structuur, tot stand te brengen door particulier 
initiatief en activiteiten van de overheid gezamenlijk. 
De trefwoorden hierbij zijn een stabiele spreiding van 
de bevolking, afnemende ruimtelijke dynamiek en ex
tra aandacht voor het beheer van het bestaande ste
delijke gebied. 
In relatie met de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit 
moet er aandacht zijn voor het gegeven dat het be
leid inzake de ruimtelijke ordening grote raakvlakken 
met het beleid inzake milieu en de mobiliteit van per
sonen en goederen kent . Zo vormt met name het 10-
katiebeleid een geschikt instrument om het autoge
bruik te beperken. Daarbij heeft het benutten van de 
ontwikkelingsruimte in bestaand stedelijk gebied prio
riteit. Ten aanzien van de aanwending van rijks-midde
len voor het openbaar vervoer zal dan ook voorrang 
moeten worden gegeven aan lokaties die door hun 
situering het gebruik van de auto ontmoedigen. 
Naast een inspanning van het rijk is ook een bijdrage 
van de andere overheden noodzakelijk. Gelet op het 
decentrale karakter wordt uitgegaan van de eigen ver
antwoordelijkheid van provincies en gemeenten. 
Meer in het algemeen zal in het beleid moeten wor
den uitgegaan van bundeling van woningbouw, niet-
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agrarische werkgelegenheid en voorzieningen (recrea
tie, cultuur). Dit bundelingsbeleid houdt in dat in ge
bieden met een grote bevolkingsomvang de groei 
van de behoefte aan huisvesting, werkgelegenheid 
en voorzieningen wordt opgevangen via woningbouw 
en vestiging van bedrijven in stadsgewesten en 
stadsvernieuwingsgebieden. Door deze bundeling 
wordt beoogd om woningen, werkgelegenheid en 
voorzieningen op zodanige afstand van elkaar te situ
eren dat de bereikbaarheid met fiets en openbaar ver
voer optimaal is. 

• 100 
Verkeer en vervoer 

Het beleid ten aanzien van verkeer en vervoer heeft 
nadrukkelijk betrekking op het openbare terrein . Het 
betreft hier dan ook een wezenlijke overheidstaak -
zij het ook dat die als 'gemeenschappelijk vervoersbe
leid' in belangrijke mate gestalte krijgt in het kader 
van de Europese Unie -, die een nauwe samenhang 
vertoont met de beleidsterreinen milieubeheer en 
economie. Een samenhangende visie is daarom een 
absoluut vereiste. Minstens zo belangrijk is dat we 
ons realiseren dat er voor een werkelijk verantwoord 
verkeers- en vervoersbeleid een en ander zal moeten 
veranderen in het menselijk handelen, in het persoon
lijk keuzegedrag. Wanneer de samenleving overtuigd 
raakt van de noodzaak van een werkelijke verande
ring van ons persoonlijk én ons gemeenschappelijk 
gedrag, dan zal er meer mogelijk blijken te zijn dan 
over het algemeen wordt aangenomen. 
De huidige stand van zaken met betrekking tot de 
aantasting van natuur, milieu en landschap als gevolg 
van verkeer en vervoer is bedroevend. Te vaak is er 
sprake van verspilling en verkwisting van energie, 
grondstoffen en openbare ruimte; luchtvervuiling, ge
luidshinder, grootschalige aantasting van het land
schap zijn slechts enkele van de knellende proble
men op dit beleidsterrein . Van een geheel andere 
orde, maar zeker zo dringend om een effectieve aan
pak vragend, is de kwestie van de verkeersslachtof
fers . Alles overziend wordt duidelijk dat onorthodoxe 
maatregelen niet achterwege zullen kunnen blijven. 
De christelijke politiek wil hierin een voorbeeldfunc
tie vervullen, in de eerste plaats door geen genoegen 
te nemen met het bestrijden van symptomen, maar 
te zoeken naar structurele oplossingen . 
Zo dienen de vastlopende verkeersstromen niet te 
worden opgelost door verdergaande uitbreiding van 
het wegennet, maar door een substantiële terugdrin
ging van de mobiliteit, met name de automobiliteit. 
Met name het particuliere autogebruik zal moeten 
worden teruggedrongen, waardoor er ruimte ont
staat voor het noodzakelijke zakelijke verkeer. Wan
neer fundamentele keuzes worden gemaakt, zal het 
verkeersbeleid een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de leefbaarheid van de samenleving. Tweede en 
derde auto's in een huishouden behoren in deze visie 
zwaar te worden belast. terwijl 'carpooling' financieel 
juist aantrekkelijk wordt gemaakt. Het vrachtvervoer 
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over de weg kan substantieel worden teruggedron
gen door stimulering van het transport per schip, per 
rail en door middel van gecombineerd vervoer. De in
voering van een maandelijkse autoloze zondag kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan de zo dringend 
gewenste mentaliteitsverandering. 
Ook het luchtverkeer moet en kan worden terugge
drongen. Verschillende door de RPF voorgestelde mi
lieumaatregelen (milieutoeslag op vliegtickets, een 
accijns op kerosine en een verbod op sport- en recla
mevliegen) kunnen daartoe bijdragen. 

• 101 
Openbaar vervoer 

Voor de hiervoor genoemde noodzakelijke terugdrin
ging van de (auto)mobiliteit is een drastische wijzi
ging in de vervoerskeuze onontbeerlijk. Versnelde uit
breiding en verbetering van het openbaar vervoer is 
met het oog hierop dringend nodig, terwijl ook stimu
lering van het fietsverkeer gewenst is. Hoewel het in 
goede staat houden van een voldoende fijnmazig net
werk van OV-verbindingen van eminent belang is, 
zijn de investeringen in de capaciteit en de infrastruc
tuur voor het openbaar vervoer de laatste decennia 
ver achter gebleven. Een vergrote en versnelde inzet 
van middelen op dit terrein is ter verbetering C.q . 
waarborging van de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
noodzakelijk . Om werkelijk aantrekkelijk te kunnen 
zijn dienen de tarieven van het openbaar vervoer zich 
in gunstige zin van de kosten van het autogebruik te 
onderscheiden. 

• 102 
Waterstaat 

Ook bij de waterstaatkundige zorg in Nederland staat 
duurzame ontwikkeling centraal. De beveiliging te
gen water, de aan- en afvoer van water en de be
scherming van de waterkwaliteit dienen in het huidi
ge beleid centraal te staan. De Nederlandse zoetwa
tervoorraad is van het grootste belang voor vitale 
functies als landbouw en drinkwatervoorziening. Een 
zuinig omgaan met ons grond- en oppervlaktewater 
moet daarom hoge prioriteit krijgen. Een geïntegreer
de zorg voor de toestand en het gebruik van water
systemen dienen in het huidige beleid centraal te 
staan. Schaalvergoting en een herverdeling van ver
antwoordelijkheden tussen rijk, provincie, gemeen
ten en waterschappen zijn daarbij onontbeerlijk. In de 
Nederlandse rivierendelta bezinkt een groot deel van 
het slib van West-Europa. Het is daarom van groot 
belang dat de internationale (rijks)wateren zo spoedig 
mogelijk gaan voldoen aan de geformuleerde kwali
teitsdoelstellingen. Daarnaast dienen middelen te 
worden vrijgemaakt om tot sanering van onderwater
bodems te kunnen komen. 
De mogelijke stijging van de zeespiegel ten gevolge 
van het broeikaseffect en een daarmee samenhan
gende temperatuurstijging noopt tot extra waakzaam
heid . In internationaal verband moet hierop adequaat 

RPF: 100-102 



worden ingespeeld. Nederland behoort bij de aanpak 
hiervan een actieve rol te vervullen. 
Nederland is rijk aan unieke cultuurlandschappen. 
Een voorbeeld daarvan is het rivierdijken-landschap. 
Infrastructurele projecten kunnen deze landschappen 
onherstelbaar veranderen. Het is daaom noodzakelijk 
naast milieuhygiënische ook landschappelijke en cul
tuurhistorische waarden zwaar te laten wegen. In het 
ruimtelijk overbelaste Nederland bieden de aanleg 
van ondergrondse infrastructuur en het ondergronds 
bouwen goede mogelijkheden om tot verantwoorde 
oplossingen te komen . Aanpassingen (dijkverzwa
rings-projecten) behoren met de grootste zorgvuldig
heid te geschieden. 

• 103 
Volkshuisvesting 

Het vertrekpunt voor het beleid inzake de volkshuis
vesting is gelegen in artikel 22, tweede lid, van de 
Grondwet: 'Bevordering van voldoende woongelegen
heid is voorwerp van zorg van de overheid'. Uit de 
wijze waarop aan deze grondwettelijke plicht invul
ling is gegeven, mag evenwel worden afgeleid dat 
de volkshuisvesting één van die terreinen vormt 
waar als gevolg van de opbouw van de verzorgings
staat de overheidsbemoeienis duidelijk te ver is door
geschoten. De gedachte dat de eigen huisvesting pri
mair een verantwoordelijkheid van de burgers zelf be
treft is op de achtergrond geraakt. De verwevenheid 
tussen particulier initiatief en overheid in deze sector 
is sterk toegenomen, waarbij de overheid steeds 
meer risico's in de particuliere sfeer is gaan afdek
ken. Naar de opvatting van de RPF zou het beleid 
veel meer moeten worden gericht op vergroting van 
de zelfstandigheid van de betrokken instellingen. Er 
is nog een andere factor van belang: omdat met 
name in de sociale en gepremieerde sector de bewo
ners niet ten volle werden geconfronteerd met de 
werkelijke bouwkosten, heeft de vraag naar grotere 
en luxere woningen zich op afstand van de individu
ele draagkracht kunnen ontwikkelen. 
Kortom: in het proces van ombuiging van de verzor
gingsstaat in de richting van de sociale rechtsstaat 
en - in verband daarmee - met het oog op de herwaar
dering van de verschillende verantwoordelijkheden, 
is de volkshuisvesting bij uitstek een terrein waar de 
overheid fors zou moeten terugtreden en haar - veel
al financiële - bemoeienis zoveel mogelijk beperken. 
Dat kan onder meer door het eigen-woningbezit 
krachtig te bevorderen en door de subsidiëring in zo
wel de koop- als de huursector drastisch terug te 
schroeven. Dit zal ertoe leiden dat er qua grootte van 
de woningen een directe relatie wordt gelegd met de 
werkelijke behoefte van huurders en eigenaars en in
dien de draagkracht van de individuele huurder of ei
genaar zulks vereist de woning soberder zal worden 
gerealiseerd. 
De individuele huursubsidie behoort op termijn te 
gaan functioneren als vangnet voor de minst draag
krachtigen in de samenleving. Het huurprijsbeleid is 
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de sleutel bij de verdeling van de woon kosten tussen 
overheid , bewoners en verhuurders . Het beleid van 
de afgelopen jaren, waarin deze kosten meer dan 
voorheen in de prijs tot uitdrukking werden gebracht, 
moet worden voortgezet. Liberalisatie en deregule
ring van het huurbeleid vormen belangrijke instrumen
ten bij het streven van de rijksoverheid de marktwer
king te versterken . 

Vanuit deze visie op een verantwoord gebruik van de 
ruimte kiest de RPF voor de volgende aktiepunten: 

• 104 
Ruimtelijke ordening 

6.1 Om te voorkomen dat stadsgewesten aan elkaar 
groeien moeten 'bufferzones' worden aangewezen, 
bestemd voor een duurzaam agrarisch grondgebruik 
of voor recreatie, bos en natuur. 

6.2 Bij het benutten van de ruimtelijke mogelijkheden 
van de steden wordt o.a. gestreefd naar een strin
gent parkeerbeleid en herinrichting van buiten ge
bruik geraakte bedrijfs- en kazerneterreinen . 

6.3 De huidige uitbreidingsplannen van Schiphol en 
de Rotterdamse haven moeten worden heroverwo
gen en kunnen slechts doorgang vinden wanneer zij 
in overeenstemming zijn met het uitgangspunt van 
duurzame ontwikkeling . 

6.4 Het beleid ten aanzien van groeikernen is strijdig 
met de doelstelling wonen, werken en recreëren bij 
elkaar te brengen en moet daarom zo snel mogelijk 
worden beëindigd. 

6 .5 Ondergrondse aanleg van infrastructuur moet van
wege de grote voordelen uit o.a . ruimtelijk oogpunt 
worden bevorderd. Een integraal infrastructuurplan, 
waarin ondergrondse trajecten worden uitgewerkt, 
moet in studie worden genomen. 

6 .6 Er dient beleid te worden ontwikkeld waarin lang
zaam verkeer prioriteit krijgt bij de inrichting van de 
stedelijke verkeersruimte. 

• 105 
Verkeer 

6.7 Uitbreiding van het landelijke en regionale hoofd
wegennet zal in principe niet meer plaats vinden. Ont
sluiting van nog te ontwikkelen stedelijk gebied zal 
enige uitbreiding van het plaatselijke wegennet met 
zich meebrengen. Dit laatste dient plaats te vinden in 
samenhang met de ontwikkeling van goed openbaar 
vervoer. Het Meerjarenplan Infrastructuur dient daar
om te worden herzien. Eventueel vrijkomende midde
len worden ingezet ter verbetering van het openbaar 
vervoer, het f ietsverkeer en het vaarwegennet. 

6.8 Oplossing van knelpunten inzake de leefbaarheid 
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van woonwijken en dorpskernen dan wel ter bestrij
ding van sluipverkeer blijft noodzakelijk. 

6.9 De (auto)mobiliteit kan door middel van de volgen
de maatregelen fors worden teruggedrongen: 
- afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van de 

kosten van het woon-werkverkeer per auto; 
stimulering van carpooling en groepsvervoer, al 
dan niet geregeld en bekostigd door het bedrijfsle
ven zelf ; 
invoering van electronische spitsheffing op hoofd
routes in de Randstad; 
ontmoediging van het privé-gebruik van lease- en 
dienstauto's; 
een sterk progressief tarief van de motorrijtuigen
belasting in die situaties waar meer dan één auto 
per huishouden aanwezig is; 
verhoging van de variabele autokosten; 
een lokatiebeleid waarin wonen en werken dichter 
bij elkaar worden gebracht, onder meer door ar
beidsplaatsen en publiektrekkende voorzieningen 
nabij knooppunten van openbaar vervoer te situ
eren; 

- stimulering van het openbaar vervoer en het fiets
gebruik door middel van de uitgifte van OV-jaartra
jectkaarten aan overheidspersoneel , resp. fietsver
goedingen; 

- bevordering van goederenvervoer per schip en per 
trein; 

- het stimuleren en ondersteunen van lagere overhe
den ten aanzien van maatregelen om de toeganke
lijkheid van stedelijke gebieden voor auto 's te limi
teren en adequate voorzieningen voor alternatieve 
vervoerwijzen aan te bieden (fiets, lokaal OV); 

- verbetering c.q. instandhouding van een voldoen
de fijnmazig netwerk van goed functionerende OV
verbindingen, met aandacht voor onderl inge aan
sluitingen, tariefsintegratie, parkeer- en reisvoorzie
ningen en de rol van (buurt/bel)bus en (trein)taxi in 
dit geheel; 

- vergroting van de aantrekkelijkheid van het open
baar vervoer in het algemeen en het treinverkeer 
in het bijzonder door middel van frequentieverho
ging van het voor- en natransport ('van deur tot 
deur' ). 

6 .10 De ontwikkeling van een systeem waarbij per 
personenauto jaarlijks in principe een beperkt aantal 
kilometers wordt toegekend en waarbij voor de meer 
gereden kilometers een zeer sterk progressief tarief 
geldt wordt op z'n effecten en mogelijkheden onder
zocht . 

6.11 Om de noodzaak van een beperkter autogebruik 
te onderstrepen wordt een maandelijkse autoloze 
zondag geïntroduceerd. 

6.12 Vanwege de toenemende luchtverontreiniging 
bij hoge snelheden moet de maximum snelheid op 
alle autosnelwegen op 100 km per uur worden ge
steld . Hierop dient door een in te stellen Verkeers 
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Controle Dienst een strenge controle te zijn . Ten 
behoeve van het verkeerstoezicht worden ambte
naren met beperkte opsporingsbevoegdheid aange
steld . 
Ook in het kader van de EU wordt gestreefd naar het 
instellen van een maximumsnelheid van 100 km/uur 
op de autosnelwegen. 

6.13 Naleving van snelheidsvoorschriften dient te 
worden afgedwongen door strenge sancties en een 
'Iik-op-stuk'-aanpak. Daarbij kan o.a. worden gedacht 
aan verbeurdverklaring, ontzegging van de rijbevoegd
heid voor korte duur, tijdstraf. 

6.14 Er dient onderzoek te worden verricht naar de 
mogelijkheden en effecten van de snelheidsbegren
zer in personenauto's. 

6.15 Het aantal verkeersslachtoffers dient aan de 
hand van een taakstellend programma verder te wor
den terug gebracht. De verkeersveil igheid voor met 
name voetgangers, fietsers, jongeren en ouderen 
moet via (infra)structurele maatregelen en een effec
tief toezicht op het verkeersgedrag worden vergroot . 
Gemeenten worden gestimuleerd woonwijken als 
'30-km gebied' in te richten . Het verkeersonderwijs 
dient te worden bevorderd. 

6.16 Regelmatige en effectieve controle op het mis
bruik van alcohol in het verkeer is van groot belang. 
Van de mogelijkheden tot intrekking van het rijbewijs 
dan wel inbeslagname van het vervoermiddel dient 
slagvaardig gebruik te worden gemaakt. 

6.17 Er dienen meer mogelijkheden te worden ge
schapen ter stimulering van de aanleg van fietsvoor
zieningen . Fietspaden en fietsstroken behoren ten
minste aan de minimale breedte van 1.20 meter te 
voldoen. 

6.18 Parkeergelegenheid alsmede stallingsmogelijk
heden voor fietsen dienen te worden verbeterd. Met 
name bij OV-knooppunten moet de beveiliging van 
fietsenstallingen drastisch worden verbeterd. Hiertoe 
worden extra middelen beschikbaar gesteld . 

6.19 Het overdag voeren van dimlicht dient buiten de 
bebouwde kom verplicht te worden gesteld. Lang
zaam rijdend landbouwverkeer behoort een zwaai
licht te voeren . 

• 106 
Openbaar vervoer 

6.20 De tarieven van het openbaar vervoer dienen 
ten opzichte van de lasten van het gebruik van een 
auto aantrekkelijk te blijven c.q. aantrekkelijker te 
worden gemaakt. 
Openbaar vervoer behoort ook buiten de Randstad 
een volwaardige plaats te hebben in het totale ver
voeraanbod . 
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6.21 Op basis van onderzoek wordt bepaald op wel
ke wijze de ontsluiting van het noorden van het land 
door middel van openbaar vervoer kan worden geopti
maliseerd . 

6.22 Railinfrastructuur wordt, ter beperking van ge
luids- en landschappelijke hinder, zoveel mogelijk 
met andere infrastructuur gebundeld en zoveel moge
lijk (zeker bij woongebieden) ondergronds aangelegd. 

6.23 De ontwikkeling van een apart hoge-snelheids
poorwegennet (HSL) dient nauwkeurig op zijn milieu
rendement te worden getoetst . Uitgangspunt is dat 
de aanleg van een dergelijk net met name dient te lei
den tot een substantiële terugdringing van het Euro
pese vlieg- en autoverkeer. Onderzocht wordt of aan
passing van het bestaande internationale spoorweg
net tot verbetering op deze punten kan leiden, opdat 
een verdere aantasting van het 'Groene Hart van Ne
derland' wordt voorkomen. 

6.24 De OV-studentenkaart heeft geleid tot een onno
dige en ongewenste toename van de mobiliteit. 
Deze ontwikkeling moet worden tegengegaan door 
een verscherpte toepassing van het profijtbeginsel. 

• 107 
Luchtverkeer 

6.25 In verband met de ernstige milieuvervuiling die
nen er maatregelen te worden genomen om het 
luchtvaartverkeer terug te dringen. Vliegtuigen die
nen aan de strengste milieu-eisen te voldoen. 

6.26 De huidige uitbreidingsmogelijkheden van Schip
hol worden heroverwogen. Overloop van nachtvluch
ten van de nationale luchthaven naar de regionale 
luchthavens wordt afgewezen. 

6.27 In het kader van de vergroting van de luchtver
keersveiligheid moet worden getracht op intergouver
nementele basis tot een Europees systeem van lucht
verkeersbeveiliging te komen . 

6.28 De uitvoering van de in de wet verplichte zone
ring van luchthavens krijgt een hogere prioriteit . 

• 108 
Vervoer over water en per rail 

6.29 Ten behoeve van de bestrijding van negatieve 
milieu-effecten en ten behoeve van de ontlasting van 
het wegennet wordt het goederenvervoer over wa
ter, per rail en door middel van gecombineerd ver
voer krachtig gestimuleerd . Op een voldoende aantal 
punten worden hiertoe terminals gerealiseerd. Door 
middel van stimuleringsmaatregelen wordt het ge
bruik van deze faciliteiten bevorderd . 

6.30 Het toerbeurtsysteem voor de binnenvaart 
moet na een reële overgangsperiode (minimaal 6 
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jaar) worden vervangen door een permanente oud
voor-nieuw-regeling, geldig voor alle bevaarbare EU
binnenwateren. Tevens moet er een verantwoord so
ciaal plan worden vastgesteld, waarin met name rege
lingen zijn opgenomen voor fiscaalvriendelijke be
drijfsbeëindiging en het via het ESF vrijmaken van geI
den voor de her-, om- en bijscholing van binnenschip
pers . 

6.31 De aanleg van de Betuwelijn berokkent in de nu 
voorziene aanpak teveel schade aan milieu en leef
baarheid en wordt daarom afgewezen. Ondertunne
ling, al dan niet gedeeltelijk, moet alsnog worden 
overwogen. 

6.32 Het vaarwegennet dient in betere staat van on
derhoud te worden gebracht . Tevens wordt voorko
men dat vaarwegen worden afgesloten die voor het 
behoud en de versterking van het vervoer over water 
van belang zijn. Deze vaarwegen kunnen ook als alter
natieve route voor de recreatievaart van belang zijn 
i.V.m. de veiligheid op de hoofdvaarroutes. 

6.33 Het toenemend vervoer van gevaarlijke stoffen 
per schip en per rail vraagt naast het toezicht op de 
veiligheid om registratie en mobiele voorzieningen 
ter bestrijding van calamiteiten . In rampenbestrij
dingsplannen moeten de verantwoordelijkheden en 
activiteiten ook ten opzichte van gemeenten (brand
weer en openbare orde) duidelijk geregeld zijn . 

6.34 Bewoners van Zeeuws-Vlaanderen en de inwo
ners van de Waddeneilanden moeten op basis van 
de voetgangerstarieven van het openbaar vervoer ge
bruik kunnen maken van de veerdiensten met het 
vaste land . Overigens dienen de tarieven te worden 
gerelateerd aan de kosten van de uitgespaarde weg ki
lometers. 

6.35 Het project Westerschelde-oeververbinding 
dient volgens de planning te worden gerealiseerd . 

6.36 Er dient een belasting voor gemotoriseerde re
creatievaartuigen te worden ingevoerd in verband 
met de maatschappelijke kosten die voor de recrea
tievaart worden gemaakt . 

• 109 
Waterstaat en waterbeheer 

6.37 Bij dijkverzwaring worden door middel van zgn . 
'uitgekiende ontwerpen' de landschappelijke en cul
tuurhistorische waarden beschermd en zo mogelijk 
versterkt. Bij aantasting van deze waarden vindt com
pensatie plaats . Ecologisch dijkbeheer dient krachtig 
te worden gestimuleerd. 

6.38 Bij gebleken noodzaak wordt de achterstand in 
het dijkverbeteringsprogramma zoveel mogelijk inge
lopen. 
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6.39 Via beschermingsmaatregelen dienen duin- en 
kustafslag zoveel mogelijk te worden tegengegaan. 
Kustbeheerders hebben hier een eerste verantwoor
delijkheid. Bij grootschalige werken moet op rijks
steun kunnen worden gerekend. 

6.40 Mogelijkheden tot kustuitbreiding en mogelijke 
andere grootschalige waterstaatswerken worden op 
hun (milieu)effecten onderzocht. 

6.41 Grootschalige ontgrondingen in het Nederland
se rivierengebied (ontzanden, ontgrinden) worden zo
veel mogelijk voorkomen . Hergebruik van zand en 
grind wordt bevorderd, bijv. via heffingen. Winning 
uit de Noordzee, ter vervanging van winning in het ri
vierengebied, wordt krachtiger ter hand genomen. 
De export van in het rivierengebied gewonnen zand 
en grind wordt gestaakt. 

6.42 Een integraal waterbeheer met als basis het wa
tersysteem wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd. 
Dit betekent een gebiedsgericht waterbeheer dat re
kening houdt met relevante omgevingsfactoren als 
milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap. Op 
termijn kan ook het grondwaterbeheer worden onder
gebracht bij de waterschappen, die hiervoor voldoen
de toegerust zullen moeten zijn. Het maken van on
derscheid in schaal ten aanzien van de waterzuive
ringstaak/slibverwerking en het andere kwaliteits- en 
kwantiteitsbeheer danwel verdergaande concentratie 
kunnen daarvoor van belang zijn. 

6.43 Ecologisch beheer van watergangen wordt gesti
muleerd . 

• 110 
Volkshuisvesting 

6.44 Het eigen-woningbezit moet sterk worden be
vorderd. In aanmerking komen onder meer de volgen
de maatregelen: 
- verlaging van het BTW-tarief op arbeid in de bouw; 
- verlaging van de overdrachtsbelasting bij de koop 

van woningen; 
- wettelijke beperking van de notariële tarieven bij 

de koop van een woning; 
- het weer fiscaal aftrekbaar maken van de onder

houdskosten aan het eigen huis, bijv . door invoe
ring van een forfaitaire aftrekpost bij de inkomsten
belasting; 

- het fiscaal onbelast maken van fondsen voor wo
ningonderhoud; 

- het bieden van een wettelijke mogelijkheid van ge
meentegarantie op leningen om achterstanden in 
het onderhoud weg te werken; 

- stimulering van de bouw van optie-woningen; 
- het aantrekkelijk maken van sparen voor een eigen 

woning, met name voor jongeren. 

6.45 Er dient geen koppeling te bestaan tussen de 
hoogte van het huurwaardeforfait van het eigen huis 
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en de huren. Het huurwaardeforfait wordt voor de ko
mende periode bevroren op het niveau van 1994. 

6.46 Voor de eigen woning dient de aftrekbaarheid 
van de hypotheekrente te worden beperkt tot een 
hypotheekbedrag van f 200.000. 

6.47 De objectsubsidies aan de premiekoop- en pre
miehuursector moeten worden beëindigd. 

6.48 Ten behoeve van de minst draagkrachtigen in 
de samenleving dienen er voldoende sociale huurwo
ningen beschikbaar te blijven. 

6.49 Om te voorkomen dat de vergrote vrijheid voor 
de verhuurders inzake de jaarlijkse huuraanpassingen 
leidt tot een onbeheerste ontwikkeling van de indivi
duele huursubsidie kan overwogen worden huurver
hogingen te maximeren, bijv. door koppeling aan een 
maximum-percentage van de koopsom of de waarde 
van het pand. 

6.50 De huurders dienen in sterkere mate dan nu het 
geval is de kosten van het wonen voor hun rekening 
te nemen, zodat op termijn een kostendekkend huur
niveau in de sociale huursector ontstaat. De zelfstan
digheid en eigen verantwoordelijkheid van de partijen 
in deze sector wordt vergroot. Sociale verhuurders 
(gemeentelijke woningbedrijven, toegelaten instellin
gen en niet-winst beogende instellingen) moeten vol
doende financieel draagkrachtig zijn om de benodig
de activiteiten in het belang van de volkshuisvesting 
(onderhoud en nieuwbouw) te kunnen ontplooien, 
zonder dat overheidssteun in de vorm van objectsub
sidies noodzakelijk is. 

6.51 In het kader van het woonruimteverdelingsbe
leid moet. bijv. via termijnhuur, worden voorkomen 
dat burgers met hoge(re) inkomens in goedkope huur
woningen wonen. 

6.52 Voor huurders ouder dan 60 jaar wordt verplich
te verhuizing afgewezen. Wel dienen er voldoende 
senioren-woningen te worden gebouwd om doorstro
ming te stimuleren. 

6.53 Stadsvernieuwing en renovatie van oude wijken 
hebben de voorkeur boven grote nieuwbouwprojec
ten. Stadsvernieuwing verdient steun om waar nodig 
de leefbaarheid van de steden en dorpen te bevorde
ren en de woonfunctie in winkelcentra te herstellen 
danwel te vergroten. 

6.54 De rijksbijdrage aan de stadsvernieuwing is een 
stimuleringsmaatregel, die op termijn moet worden 
beëindigd. Gemeenten en particuliere verhuurders 
hebben een eigen verantwoordelijkheid op het ge
bied van de stadsvernieuwing door hun bezit goed te 
beheren en te onderhouden. 
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• 111 
In de voorgaande hoofdstukken is vooral uiteengezet 
wat vanuit de optiek van 'verantwoord kiezen en 
rechtvaardig delen' in eigen land gedaan zou moeten 
worden. Toch is hier en daar al duidelijk geworden 
dat de eigen huishouding vervlochten is met de bui
tenlandse politiek: Nederland bevindt zich politiek 
niet op een eiland, maar heeft een positie in de we
reld. Ons land onderhoudt betrekkingen met andere 
staten, heeft hulpverlenings- of handelsrelaties met 
andere landen en maakt deel uit van internationale or
ganisaties en bondgenootschappen. Tal van proble
men vragen om een aanpak op basis van internationa
le samenwerking: de milieuproblemen vertonen mon
diale trekken, vraagstukken van vrede en veiligheid 
zijn veelal wereldomspannend, de criminaliteit is 
meer en meer grensoverschrijdend en vraagt om een 
aanpak op basis van inter-nationale samenwerking. In
ternationalisering en globalisering zijn de trefwoor
den geworden in het buitenlands beleid. 
Anders dan in haar binnenlands beleid heeft de Ne
derlandse overheid in het buitenlands beleid natuur
lijk geen directe, zelfstandige bevoegdheden en der
halve slechts zeer beperkte mogelijkheden tot vorm
geving van de politieke orde. Toch gaat het in de bui
tenlandse politiek niet minder dan in de binnenlandse 
aangelegenheden om 'kiezen en delen' . De centrale 
notie daarbij kan geen andere zijn dan die van de pu
blieke gerechtigheid: in de internationale betrekkin
gen gaat het erom recht en gerechtigheid te dienen 
en te bevorderen. In het besef van de gebrokenheid 
van deze wereld dient met alle kracht te worden ge
streefd naar vreedzame en rechtvaardige verhoudin
gen. 'Integrale gerechtigheidspolitiek' betekent dus 
ook internationale gerechtigheidspolitiek en vraagt 
om verantwoord kiezen en rechtvaardig delen. 

• 112 
Ontwikkelingssamenwerking 

Als dat ergens duidelijk spreekt, dan is dat wel bij de 
ontwikkelingssamenwerking. De nood in de wereld 
is aangrijpend. In veel ontwikkelingslanden is er een 
enorm gebrek aan de eerste levensbehoeften en aan 
allerlei noodzakelijke voorzieningen . Willen we werke
lijk gestalte geven aan een christelijk-sociale gerech
tigheidspolitiek - 'verantwoord kiezen, rechtvaardig 
delen' - dan zal in ieder geval de hulp aan de meest 
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kansarmen in deze wereld moeten worden uitge
breid . Daarbij moet de nadruk worden gelegd op 
structurele hulp. Een daadwerkelijke bestrijding van 
het voedseltekort in ontwikkelingslanden heeft de al
lerhoogste prioriteit. Er moet een einde komen aan 
de beschamende situatie dat keer op keer miljoenen 
mensen met de hongerdood worden bedreigd, ter
wijl elders op aarde gekampt wordt met voedselover
schotten die uiteindelijk worden vernietigd. Niet de 
produktie, maar een rechtvaardige verdeling van 
voedsel vormt de kern van het probleem. Een wereld
voedselplan is in dit verband vereist . 
In het eerste hoofdstuk is gesteld dat het allochto
nenvraagstuk een van de grote vraagstukken van de 
jaren '90 zal zijn. Het is in het kader van het thema 
ontwikkelingssamenwerking van belang ons te reali
seren dat het vooral vanwege de schrijnende armoe
de in eigen land en de welvaart hier in het Westen is 
dat velen - voorzover ze daar kans toe zien - hier naar 
toe komen! Het vreemdelingen- en vluchtelingen
vraagstuk is derhalve niet alleen een binnenlands pro
bleem, maar evenzeer een zaak van buitenlands be
leid, meer in het bijzonder van ontwikkelingssamen
werking . 
Gezien de ernst van de situatie bepleit de RPF een 
daadwerkelijke en substantiële verhoging van het 
budget voor ontwikkelingssamenwerking . Daadwer
kelijk en substantieel : niet alleen door de 'vervuiling' 
van de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking 
ongedaan te maken, maar tevens door verhoging van 
1,5% naar 2% van het Netto Nationaal Inkomen 
(NNI). Daarenboven zou de - eveneens dringend 
noodzakelijke - hulp aan Oosteuropese landen niet 
ten koste mogen gaan van dit budget. dat bestemd 
moet blijven voor de allerarmste landen, dat wil zeg
gen: de landen die voldoen aan de ODA-normen. 
Meer 'geldhulp' alleen is echter allerminst voldoen
de. Minstens zo belangrijk is dat er eerlijke prijzen 
worden betaald voor produkten uit ontwikkelingslan
den. Daarnaast is effectiviteitsverbetering van de 
hulpverlening absoluut noodzakelijk . Meer dan nu al 
het geval is zal ontwikkelingshulp bovendien moeten 
worden verleend via particuliere organisaties; te den
ken valt aan de zogeheten mede-financieringsorgani
saties, maar zeker ook aan kerken, zendingsorganisa
ties en parakerkelijke instellingen. Immers: de im
mense nood in vele landen van de wereld staat niet 
los van de geestelijke nood als gevolg van culturele 
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en godsdienstige omstandigheden. Een geestelijke 
vernieuwing is nodig om tot radicale oplossingen te 
komen. Waar enigszins mogelijk moet hulpverlening 
door particuliere en kerkelijke organisaties dan ook 
gepaard gaan met de verkondiging van de perspec
tief biedende boodschap van het Evangelie van Je
zus Christus. 
Er mogen in beginsel alleen ontwikkelingsrelaties 
worden aangegaan met landen waar de mensenrech
ten worden gerespecteerd. Met name de vrijheid van 
godsdienst en de vrijheid van meningsuiting moeten 
gewaarborgd zijn. Andere randvoorwaarden voor het 
aangaan van hulprelaties kunnen zijn: een verant
woord financieel beheer van de publieke middelen, 
de besteding van niet meer dan een redelijk percen
tage van de overheidsuitgaven aan bewapening, en 
het milieubeheer. 

• 113 
Buitenlands beleid 

De notie van het 'verantwoord kiezen' stempelt eve
neens het algemene buitenlands beleid: in het onder
houden van (diplomatieke) betrekkingen met andere 
staten, het erkennen van staten, het opkomen voor 
de mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht van 
bevolkingsgroepen, het deelnemen in bondgenoot
schappen, maken nationale regeringen voortdurend 
afwegingen en keuzes, die in de internationale volke
rengemeenschap van groot gewicht worden gevon
den. 
Een cruciale factor in de internationale betrekkingen 
is de handhaving van de klassieke mensenrechten. 
De Nederlandse regering behoort zich er met alle 
kracht en met gebruik van de haar ten dienste staan
de middelen voor in te zetten dat de mensenrechten 
wereldwijd metterdaad worden gehandhaafd . Met 
name valt te denken het respecteren en eerbiedigen 
van de rechten van ethnische en religieuze minderhe
den. Er dient druk te worden uitgeoefend op de rege
ringen van islamitische en boeddhistische landen 
waar de christelijke minderheid wordt vervolgd of in 
de uitoefening van fundamentele rechten (vrijheid 
van godsdienstig belijden, de vrije verkondiging van 
het Evangelie van Jezus Christus) wordt beperkt . 
Deze regeringen moeten gewezen worden op de vrij
heid van godsdienst, zoals verwoord in de verschillen
de internationale verdragen. In dit verband moet - als 
actueel voorbeeld - met verontwaardiging worden ge
wezen op de situatie in Soedan, waar de christenen 
zelfs te lijden hebben onder gerichte en systemati
sche moordpartijen. Zorgwekkend zijn voorts de ont
wikkelingen in enkele Oosteuropese staten (Bulga
rije, Roemenië). GOS-republieken en Mongolië, waar 
achterstelling van evangelisch-christelijke gemeenten 
- zelfs uitsluiting van wettelijke erkenning - dreigt of 
al praktijk is. 
Nederland behoort voorts haar onafhankelijke positie 
in de volkerenwereld te benutten om op te komen 
voor de rechten op zelfbeschikking van volken die nu 
worden geknecht of niet over een eigen grondgebied 
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beschikken. In het bijzonder kan gedacht worden aan 
de Koerden en de Tibetanen. 

• 114 
Israël 

De staat Israël neemt in de internationale volkerenge
meenschap een bijzondere plaats in. Hier vond het 
Joodse volk na een eeuwenlange verstrooiing een na
tionaal huis. Christelijke politiek, waarin men weet 
heeft van de bijzondere leiding van God met dit oude 
verbondsvolk, kent om die reden een bijzondere ver
bondenheid met en betrokkenheid op dit volk - in bij
bels licht 'de beminden om der vaderen wil' - en op 
de staat Israël, waarvan zowel het ontstaan in 1948 
als het bestaan tot op de dag van vandaag terecht 
een Godswonder wordt genoemd. Solidariteit met 
en steun aan Israël moet dan ook het uitgangspunt 
zijn van het Nederlandse beleid. Met name is dit be
leid gericht op erkenning van het bestaansrecht van 
Israël door de regeringen van de Arabische landen. 
Vanuit het oogpunt van internationale politieke ver
houdingen kan Israël - vanzelfsprekend - aan zijn bij
zondere geschiedenis geenszins een bevoorrechte 
positie in de internationale gemeenschap ontlenen 
en is men aan dezelfde volkenrechtelijke regels on
derworpen als elke andere staat. Daarop mag de Is
raëlische regering ook aangesproken worden. Tegelij
kertijd moet er oog voor zijn dat de geopolitieke situa
tie van Israël en de permanente dreiging van de zijde 
van zowel omringende Arabische landen als de PLO, 
de Israëlische regering ertoe noodzaken de eis van 
veilige en erkende én te verdedigen grenzen tot inzet 
te maken bij de onderhandelingen in het kader van 
de vredesconferentie . 

• 115 
Europa 

De positie van Nederland in de wereld is meer en 
meer vervlochten geraakt met die van de andere lid
staten van de Europese Unie. De geschiedenis geeft 
een voortdurende integratie van de EU-lidstaten te 
zien, met als belangrijke mijlpaal de totstandkoming 
van de interne markt per 1 januari 1993. Bovendien is 
met het Verdrag van Maastricht weer een stap ver
der gezet op weg naar de 'Verenigde Staten van Eu
ropa': in het verlengde hiervan zal nu immers gestal
te worden gegeven aan meer politieke (EPU) en eco
nomische en monetaire eenwording (EMU). Hoewel 
niet alle lidstaten een federale 'superstaat Europa' 
voor ogen staat, gaan de ontwikkelingen intussen in 
de praktijk wel degelijk in die richting. 
De RPF maakt haar eigen afweging en kiest op grond 
daarvan voor intensieve samenwerking en beleidsaf
stemming tussen de Europese staten op die beleids
terreinen waar dat nodig is: economie, handel, inter
nationaal vervoer, landbouw, criminaliteitsbestrijding 
en milieu. Integratie in een supranationaal of federa
tief verband wijst zij echter principieel van de hand, 
met name vanwege het daarmee gepaard gaande 
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verlies van de nationale soevereiniteit en de eigen po
litieke en sociaal-culturele identiteit. Verdere uitbrei
ding van de werkingssfeer van het EG-Verdrag over 
nieuwe beleidsterreinen (bijv. onderwijs, volksge
zondheid, cultuur) en verruiming van bevoegdheden 
van EU-instellingen worden dan ook afgewezen. 
Er moet trouwens worden vastgesteld dat vorming 
van een Europese Unie voor de realisatie van de doel
stellingen van samenwerking op de genoemde be
leidsterreinen beslist niet noodzakelijk is, maar ander
zijds wel allerlei problemen met zich meebrengt. We 
hoeven alleen maar te denken aan de enorme ver
scheidenheid in procedures, normen en voorschrif
ten, culturen en demografische situaties, bestuurlijke 
en politieke structuren en zeden, etc. Bovendien ver
toont de Europese machine in de praktijk vele gebre
ken, waaronder de fraude in de landbouw en de pro
blemen met de structuurfondsen. De geringe demo
cratische controle op het doen en laten van de ver
schillende EU-instellingen en op de totstandkoming 
van EU-regelgeving vormt een probleem op zichzelf. 
Daarbij komt nog het gegeven dat de Europese Unie 
vooral met zichzelf bezig is en een 'fort binnen Euro
pa' is geworden. De diepste drijfveer achter de een
wording is vergroting van eigen welvaart en macht. 
Er is nauwelijks oog voor de belangen van landen en 
mensen achter de buitengrenzen. Dat wordt duidelijk 
in de handelspolitieke opstelling van de EU (het 
GATI-overleg en de gevolgen voor met name de Der
de-wereld landen) en in de houding ten opzichte van 
de Oosteuropese staten, waaronder de voormalige 
Oostbloklanden. De drempels voor toetreding (bijv. 
tot de EMU) zijn voor deze landen veel te hoog, zo
dat er een tweedeling op het Europese continent 
dreigt. Het is in dit verband veelzeggend dat de naam 
'Europa' voor velen al gereserveerd is voor het ge
bied van de Europese Unie. 

• 116 
Internationale organisaties en bondgenootschappen 

Naast de Europese samenwerking brengt de positie 
van het kleine Nederland in de wereld in meer alge
mene zin met zich mee dat we in veel opzichten zijn 
aangewezen op samenwerking in internationaal ver
band. Heel duidelijk spreekt dat ten aanzien van het 
terrein van vrede en veiligheid (NAVO, WEU). maar 
ook anderszins heeft Nederland zijn plaats in interna
tionale samenwerkingsverbanden in te nemen (VN). 
De Verenigde Naties vormen een platform voor inter
statelijke besluitvorming en overleg. Het moet een in
tergouvernementele organisatie blijven en mag zich 
niet ontwikkelen in de richting van een 'wereldrege
ring'. Om die reden wordt een permanent VN-Ieger 
dan ook afgewezen. Wel kan incidenteel een VN-vre
desmacht voor 'peace-keeping' of - zonodig - 'peace
enforcing' worden gevormd, in het bijzonder met het 
oog op oplossing van regionale (etnische) conflicten, 
zoals op de Balkan en meer specifiek in het voormali
ge Joegoslavië, in verschillende delen van Oost-Euro
pa en in de voormalige Sovjet-Unie. Voor vredeshand-
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having en -versterking in interne conflicten in een 
land komen in eerste instantie vredesmachten ge
vormd door regionale organisaties in aanmerking. Er 
zullen overigens initiatieven moeten worden geno
men om te komen tot verhoging van de efficiency en 
effectiviteit van VN-projecten . 
Bij de verdediging van het eigen grondgebied is Ne
derland te klein voor een zelfstandige nationale defen
sie en zijn we vooral aangewezen op de NAVO. Aan 
het lidmaatschap van deze verdedigingsorganisatie 
moet loyaal invulling worden gegeven. Een zelfstandi
ge koers binnen het NAVO-verband past ons niet. Dit 
uitgangspunt brengt zekere beperkingen mee, bij
voorbeeld waar het gaat om de herstructurering van 
onze defensie, de hoogte van het defensiebudget, 
de toekomst van de krijgsmacht en de rol van de 
West-Europese Unie (WEU) en de Nederlandse in
breng daarin. 

• 117 
Defensie 

Nederland moet over een krijgsmacht beschikken die 
voldoende is toegerust om - in samenwerking met 
de bondgenoten binnen het Noordatlantisch Bondge
nootschap (NAVO) - ons land tegen buitenlandse 
agressie te beschermen. Het defensiebudget is 
sinds 1991 te fors en in een te hoog tempo neer
waarts bijgesteld. De grenzen van de mogelijkheden 
om nog verder te bezuinigen zijn bereikt. Met het 
oog op de noodzakelijke heroriëntatie op de taken 
van onze krijgsmacht moet een (tijdelijke) verhoging 
zelfs niet uitgesloten worden geacht. In elk geval mo
gen er als gevolg van de bezuinigingen geen gedwon
gen ontslagen vallen. 
Onze krijgsmacht dient ook in de toekomst te blijven 
bestaan uit de drie vanouds bekende onderdelen: 
zeemacht, landmacht en luchtmacht. Deze onderde
len moeten op geloofwaardige wijze operationeel 
kunnen zijn om daarmee tevens aan onze internatio
nale verplichtingen te kunnen voldoen. 
Door het uiteenvallen van de vroegere Sovjet-Unie is 
een massale militaire dreiging verdwenen . Deze ver
andere omstandigheden hebben geleid tot een herij
king van de taken van de krijgsmacht. Er doen zich 
nieuwe veiligheidsrisico's voor als gevolg van de in
stabiele situatie in Oost-Europa en andere gebieden 
in de wereld. Het opkomend nationalisme in o.a. Rus
land is in dit verband een niet te onderschatten fac
tor. De Russische Federatie blijft o.a. vanwege haar 
status van nucleaire wereldmacht het land met het 
grootste militaire potentieel. De aanzienlijke vermin
deringen op defensie-uitgaven en uitvoering van ver
dragen betekenen dat het Russische leger niet in 
staat is om grootscheeps strategisch offensief tegen 
het Westen te beginnen. Door het verdwijnen van de 
Oost-West-tegenstelling is het van groot belang om 
te beschikken over politieke en militaire instrumen
ten om door crisisbeheersing te voorkomen dat 
brandhaarden die aanvankelijk beperkt van omvang 
zijn, escaleren tot een conflict van grotere omvang. 
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Het uitgangspunt van 'verantwoord kiezen ' betekent 
voor de RPF dat er in het licht van de ontspanning en 
het einde van de 'Koude Oorlog' alle aanleiding is de 
aanvaardbaarheid van de tot nu toe beschikbare wa
pens en wapensystemen opnieuw kritisch te bezien. 
Zij stelt zich op het standpunt dat in de huidige om
standigheden de gegroeide spiralen van bewapening 
en (nucleaire) afschrikking niet langer verdedigbaar 
zijn . Concreet betekent dit dat er mondiaal gestreefd 
moet worden naar het zoveel mogelijk terugdringen 
van alles wat - verschrikkelijk genoeg - 'massavernie
tigingswapens' genoemd wordt . In het verlengde 
van de verschillende internationale verdragen zal al
les in het werk gesteld moeten worden om de biolo
gische en chemische wapens wereldwijd uit te ban
nen. De inspanningen van Nederland zullen er in het 
bijzonder op gericht moeten zijn de rol van het kern
wapen (zowel het bezit als het gebruik en de versprei
ding ervan) terug te dringen, ook in NAVO-verband. 

• 118 
Antillen 

Sinds de jaren vijftig leefde de opvatting dat de Antil
len op termijn zich zouden losmaken van het Konink
rijk der Nederlanden. Op grond daarvan is het be
stuur van de eilanden steeds meer ruimte gelaten 
voor het voeren van een eigen beleid. 
Aruba opteerde ruim tien jaar geleden voor onafhan
kelijkheid, maar krabbelt weer terug . Internationale 
bepalingen maken het onmogelijk de destijds ge
vraagde onafhankel ijkheid eenzijdig op te dringen. 
Zolang de eilanden in de West deel wil blijven uitma
ken van het Koninkrijk der Nederlanden zullen meer 
dan in het recente verleden het geval was de regels 
van de Nederlandse rechtsstaat van kracht moeten 
zijn en worden nageleefd. De Antillen mogen geen 
blok aan het been van het Koninkrijk worden . 

Vanuit deze visie op de positie van Nederland in de 
wereld kiest de RPF voor de volgende aktiepunten: 

Ontwikkelingssamenwerking 

• 119 
7.1 Het budget voor ontwikkelingssamenwerking 
moet verhoogd worden tot 2% van het Netto Natio
naal Inkomen . 

7.2 De uitgaven in het kader van ontwikkelingssamen
werking moeten in het algemeen efficiënter en effec
tiever worden besteed, via onder meer de volgende 
maatregelen: 
- concentratie van de hulpverlening door verminde

ring van het aantal landen waarmee een ontwikke
lingsrelatie wordt onderhouden ; 

- coördinatie in EU-verband om tot gezamenlijke 
hulpverlening in regioverband te komen en vermin
dering van de uitgaven via de VN-organisatie (multi
laterale hulp); 

- kleinschaliger aanpak bij project keus om risico's 
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van mislukken te verkleinen en meer aan te sluiten 
bij de plaatselijke mogelijkheden; 

- hulpverlening waar mogelijk via betrouwbare parti
culiere (kerkelijke) organisaties; 

- versterking van de controle door periodieke ver
slaglegging; 

- scherpere selectie van projecten, waarbij zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij behoeften van het 
betreffende land en meer gebruik wordt gemaakt 
van Nederlandse deskundigheid (landbouw, weg
en waterbouwkunde); 

- terugdringen van bureaukosten door afslanking 
van de beleidsafdeling van het departement Ont
wikkelingssamenwerking . 

7.3 Het verlenen van ontwikkelingshulp mag pressie
middel zijn om het naleven van burgerlijke vrijheden 
te bevorderen, dan wel af te dwingen. 

7.4 Voor het verlenen van noodhulp in geval van (na
tuur)rampen moet alleen gelet worden op een goede 
verdeling van de beschikbare goederen. Waar nodig 
zullen voedseltransporten moeten worden begeleid 
door VN-militairen. 

7.5 Er dient meer geld te worden uitgetrokken in het 
kader van de Kleine Ambassade Projecten, die zeer 
succesvol zijn. 

7.6 Het ontwikkelingsbeleid dient primair gericht te 
zijn op landen en groepen met de laagste inkomens. 
Vanuit de bestrijding van de mensonterende armoe
de moeten blijvende effecten worden bereikt, die lei
den tot verzelfstandiging van land en inwoner. Cen
traal daarbij staat het tot zijn recht laten komen van 
de individuele mens. Hulp dient daarbij gericht te zijn 
op de produktie van voldoende en volwaardig voed
sel, goed basisonderwijs met aansluitend vakonder
wijs en acceptabele gezondheidzorg. 

7.7 Het opzetten en uitwerken van een wereldvoed
selplan behoeft de hoogste prioriteit. In geval van 
hongersnood moet voedsel op gestructureerde wijze 
beschikbaar worden gesteld zonder dat daarvoor al 
dan niet grootschalige (bedel)acties moeten worden 
opgezet . 

• 120 
7.8 De ontwikkeling van het platteland verdient alle 
aandacht, inclusief het milieuvriendelijk bewerken 
van de gronden. Herbebossing is een belangrijk actie
punt om erosiewerking tegen te gaan. Bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan het weer in pro
duktie brengen van verwaarloosde gronden . Er die
nen speciale programma's voor bemesting en her
plant van bomen te worden ontworpen. 

7.9 Invoer van tropisch hardhout mag alleen plaats 
vinden uit landen die de instandhouding van het tro
pisch regenwoud bevorderen door een evenwichtig 
en duurzaam land- en bosgebruik. De overheid zal op 
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de herkomst van geïmporteerd hardhout toezien . Ont
wikkelingsfondsen zullen worden ingezet om wer
kers in de houtproduktie te scholen in bosbouwpro
jecten. 

7.10 Het kwijtschelden van schulden vormt een be
langrijk aspect in de relatie tot de landen in de Derde 
Wereld . Aan landen waar een gezond financieel-eco
nomisch beleid wordt gevoerd dat er op gericht is 
het publieke belang te dienen, moeten schulden wor
den kwijtgescholden . Voor elk land moet een afzon
derlijke regeling inzake schuldsanering worden getrof
fen . 

7.11 Het totstandkomen van een interne EU-markt 
mag geen belemmering (gaan) vormen voor ontwik
kelingslanden om hun produkten op de EU-markt af 
te zetten . Verzet van zuidelijke EU-lidstaten dient te 
worden gebroken . Aan ontwikkelingslanden moeten 
handelspreferenties worden verleend. Er moet zowel 
in nationaal als in EU-verband een einde komen aan 
protectionisme. Ook moet worden tegengegaan dat 
voedseloverschotten uit de EU op de markten in de 
Derde Wereldlanden worden gedumpt. 

7.12 De Nederlandse bijdrage aan het AFRO-ASIAN 
Institute in Tel Aviv (opleiding voor bestuurskundigen 
in de ontwikkelingslanden en landbouwkundigen) 
moet in het kader van samenwerkingsprogramma 
met Israël worden opgevoerd. Te denken valt aan di
recte financiële steun. 

7.13 De overheid heeft tot taak objectieve voorlich
ting te geven over het nut en effect van ontwikke
lingssamenwerking. Het werk van de NCO voldoet 
niet aan dat criterium. De NCO moet daarom worden 
opgeheven . 

7.14 Vanuit de middelen voor Ontwikkelingssamen
werking moet meer geld worden vrijgemaakt voor di
recte vluchtelingenhulp in de eigen regio. Te denken 
valt aan geheel of gedeeltelijke financiering van pro
jecten, die particuliere hulporganisaties als ZOA en 
andere uitvoeren. 

• 121 
Midden-Oosten 

7.15 Nederland dient ervoor te ijveren dat het be
staansrecht van de staat Israël internationaal wordt 
erkend, in het bijzonder door de Arabische landen, en 
dat Israël kan leven binnen veilige en te verdedigen 
grenzen. 

7.16 De in 1991 gestarte vredesconferentie zal ertoe 
moeten leiden dat de buurlanden Syrië en Jordanië 
het bestaan van Israël accepteren en de staat van 
oorlog beëindigen. 

7.17 Ter oplossing van het Palestijnse vraagstuk en 
teneinde recht te doen aan de nationale aspiraties 
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van het Palestijnse volk zal er een Palestijnse staat 
moeten komen, die evenwel alleen kan worden geac
cepteerd als de regering van die staat Israël volledig 
erkent en alle geweld tegen Israël afzweert. 

7.18 Jeruzalem moet door de regering worden aan
gemerkt als de ondeelbare hoofdstad van de staat 
Israël. De Nederlandse ambassade moet derhalve zo 
spoedig mogelijk weer in Jeruzalem worden geves
tigd. 

7.19 De PLO mag direct noch indirect in de conferen
tie participeren zolang deze organisatie niet ondubbel
zinnig de staat Israël erkent en gewapende aansla
gen afzweert. De PLO mag evenmin als de enige ver
tegenwoordiger van het Palestijnse volk worden aan
gemerkt . De Nederlandse regering moet officiële con
tacten met de PLO mijden; het PLO-kantoor in Den 
Haag moet worden gesloten. 

7.20 Uit de fondsen voor hulp aan Oost-Europa zal 
een bedrag beschikbaar moeten worden gesteld voor 
de opvang van naar Israel emigrerende Russische Jo
den. 

• 122 
Zuid-Afrika, Indonesië en Suriname 

7.21 In haar beleid werkt de Nederlandse regering sti
mulerend ten aanzien van het democratiseringspro
ces en de gelijkberechtiging van alle Zuidafrikaanse 
bevolkingsgroepen. Er wordt geen rechtstreekse fi
nanciële steun aan politieke partijen of groeperingen 
verstrekt . 

7.22 Het Cultureel Verdrag met Zuid-Afrika dient te 
worden hersteld. 

7.23 Nederland heeft een ereschuld ten aanzien van 
de in het verleden in de steek gelaten Molukkers en 
Papoea's . Vanwege deze ereschuld en het beleden 
recht op zelfbeschikking van volkeren zal Nederland 
zich in internationale fora inzetten om de verlangens 
naar autonomie van de Molukkers en de Papoea's te 
ondersteunen. 

7.24 Gelet op de historische banden met Suriname is 
er een morele verplichting om - binnen het kader van 
het Raamverdrag - de Surinaamse regering steun te 
verlenen, mits de democratie en een goed financieel 
beheer worden gegarandeerd. 

• 123 
Nederlandse Antillen 

7.25 Aruba moet overeenkomstig de afspraken van 
de Ronde-Tafelconferentie in 1983 per 1 januari 1996 
onafhankelijk worden. Wordt daarvan alsnog afge
zien, dan wordt de nu bestaande status aparte niet 
gecontinueerd, maar maakt Aruba weer deel uit van 
de Nederlandse Antillen . 

RPF: 121-123 



7.26 Zolang de Antillen deel uitmaken van het Konink
rijk der Nederlanden moet de rechtsorde van het Ko
ninkrijk worden gehandhaafd en nageleefd. De be
stuurskracht moet worden versterkt, de ambtelijke 
structuur grondig gesaneerd en het financieel beheer 
verbeterd . Nederland verleent technische bijstand zo 
lang dat nodig wordt geacht. 

7.27 De vijf - of met Aruba erbij zes - eilanden van de 
Antillen moeten gezamenlijk een land binnen het Ko
ninkrijk zijn, waarbij de eigen autonomie wordt vorm 
gegeven overeenkomstig de in Nederland te vormen 
regio 's. Een status aparte voor de grotere eilanden 
wordt afgewezen. 

7.28 Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlan
den, waarin de verhoudingen binnen het Koninkrijk 
zijn geregeld, dient te worden gereviseerd en gemo
derniseerd. 

7.29 De Antillen moeten in financieel opzicht minder 
afhankelijk worden van Nederland. De bijdrage uit de 
middelen van ontwikkelingssamenwerking moeten 
worden verlaagd en op termijn gestaakt. De finan
ciële positie van de kleine eilanden Bonaire, Sint Eu
statius en Saba behoeft speciale aandacht. 

7.30 Nederland draagt zorg voor de verdediging van 
de Antillen en verleent (militaire) bijstand bij de be
strijding van de smokkel in verdovende middelen. 

7.31 De Antillen dienen de zorg voor natuur en milieu 
te vergroten en af te stemmen op de regelgeving in 
Nederland. 

7.32 Het voortgezet en beroepsonderwijs op de Antil
len moet op Koninkrijksniveau worden gebracht, zo
dat er minder behoefte is om onderwijs in Nederland 
te volgen . 

7.33 Inwoners van het Koninkrijk hebben gelijke rech
ten om zich waar dan ook in het Koninkrijk te vesti
gen. Er dienen wel beperkende maatregelen te ko
men voor minderjarige Antillianen die zonder deugde
lijke motieven naar Nederland komen. 

7.34 Nederland moet de Antillen behulpzaam zijn bij 
de opvang en resocialisering van drugsverslaafden. 

7.35 De Antillen moeten streven naar een samenwer
kingsverband met andere (ei)landen in het Caraïbisch 
gebied. 

• 124 
Europese Unie 

7.36 De Europese samenwerking dient niet verder 
uitgebouwd te worden in de richting van een federa
tief verband. Het karakter van Nederland als constitu
tionele monarchie en parlementaire democratie dient 
behouden te blijven, evenals de eigen cultuur, het 
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maatschappelijk bestel en nationale verworvenheden 
als de grondwettelijke gelijkstelling van bijzonder en 
openbaar onderwijs en het eigensoortige stelsel van 
sociale zekerheid . 

7.37 In een Europese Politieke Unie moeten lidstaten 
bij de besluitvorming in het uiterste geval een beroep 
op hun nationale belang kunnen blijven doen (toepas
sing van het principe van het 'vitaal belang') . 

7.38 Nederland behoort zijn diplomatieke betrekkin
gen zelfstandig te blijven onderhouden, ook wanneer 
in het kader van de EPU zou worden overgegaan tot 
vestig ing van gemeenschappelijke diplomatieke pos
ten in het buitenland. 

7.39 Het verdient aanbeveling dat de leden van het 
Europese Parlement tevens lid zijn van de Staten-Ge
neraal ('dubbelmandaa!'). Meer in het bijzonder 
wordt gedacht aan een gecombineerd lidmaatschap 
van het Europese Parlement en de Eerste Kamer. 

7.40 Bijeenkomsten van het congres van de nationa
le parlementen van de lidstaten (zgn. Assisen-over
leg) hebben een informeel karakter . Uitkomsten van 
een dergelijk overleg, bijv. in de vorm van aanbevelin
gen, zijn op geen enkele wijze bindend voor de natio
nale parlementen. 

7.41 Verbreding van de EU mag niet betekenen dat 
het roulerend voorzitterschap van de EU alleen in han
den komt van de grotere lidstaten. De Nederlandse 
regering dient zich hiervoor sterk te maken. 

7.42 Om verhuizingen en onnodige kosten te voorko
men dient het Europese Parlement in Brussel te wor
den gevestigd. 

7.43 De vorming van een Europese Monetaire Unie, 
met onder andere één Europese centrale bank met 
centrale bevoegdheden en één Europese munt, 
wordt afgewezen . Ook in een EMU is de gulden als 
betaalmiddel bruikbaar. 

7.44 Een verhoging van de financiële bijdragen aan 
de EU mag niet worden overwogen, zolang de EU 
niet eerst zelf in financieel opzicht orde op zaken heb
ben gesteld. Hierbij wordt met name gedacht aan de 
fraude bij landbouwsubsid ies en de structuurfondsen. 

7.45 Samen met andere EU-lidstaten verleent Neder
landse regering hulp aan Oosteuropese landen om 
de overgang naar de markteconomie te vergemak'ke
lijken. De armste Oosteuropese landen, zoals Albanië 
en Roemenie, verdienen de meeste aandacht. 

7.46 De verbreding van de EU met Oosteuropese.sta
ten verdient aanbeveling . De Europese Economische 
Ruimte is een instrument om deze verbreding te be
werkstelligen. Wanneer de EMU deze verbreding be
lemmert, dan wordt zij opengebroken . 

RPF: 124 



7.47 De EU dient de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkelingshulp niet over te nemen van de afzon
derlijke lidstaten. Derhalve dient de huidige structure
le EU-projecthulp te worden beëindigd . Wel is in EU
kader een betere coördinatie en afstemming van de 
nationale hulpprogramma's gewenst. 

• 125 
Verenigde Naties 

7.48 Het niet nakomen van hun financiële verplichtin
gen door de lidstaten van de Algemene Vergadering 
behoort automatisch te leiden tot sancties, zoals tijde
lijke schorsing van het lidmaatschap. 

7.49 Organisaties, zoals de Europese Unie, kunnen 
niet als lid van de Algemene Vergadering worden toe
gelaten. 

7.50 Het verdient aanbeveling het aantal permanente 
leden van de Veil igheidsraad uit te breiden . Deze 
nieuwe permanente leden hebben geen vetorecht . In
houdelijke besluiten worden op basis van een gewo
gen stemming genomen. 

7.51 In de Veiligheidsraad dienen afstemming en 
coördinatie van de aanpak van mondiale milieuvraag
stukken plaats te vinden. 

7.52 Deelname door Nederland aan een VN-vredes
macht wordt per geval bekeken en vereist vooraf in
stemming van het Nederlandse parlement . Uitzen
ding van dienstplichtige militairen in VN-verband ge
schiedt alleen op basis van vrijwilligheid . 

Krijgsmacht 

• 126 

7.53 Gelet op de onzekere veiligheidssituatie dient er 
een minimum-sterkte van de krijgsmacht te worden 
gehandhaafd van circa 50.000 manschappen in vre
destijd en 110.000 in oorlogstijd . Dit betekent dat de 
opkomstplicht voor dienstplichtigen moet worden ge
handhaafd. Voor jongens kan de dienstplicht onder
deel zijn van de sociale dienstplicht . Bezuinigingen 
mogen in geen geval leiden tot gedwongen ontsla
gen. 

7.54 Het is ongewenst dat vrouwen in de krijgs
macht worden opgeleid voor gevechtsfuncties, dan 
wel worden geplaatst op marineschepen . 

7.55 Het salaris van de beroepsmilitairen dient afge
stemd te zijn op kennis, kunde en verantwoordelijk
heid. De wedde voor de dienstpl ichtige militairen 
moet neerwaarts worden bijgesteld . 

7.56 De duur van de diensttijd kan worden bekort tot 
negen maanden. Zo nodig met inlevering van ATV
en vakantiedagen . Er moet een zinvol opleidingspro-
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gramma worden opgesteld, waarbij leegloop wordt 
voorkomen . 

7.57 De overheid draagt er bl ijvend zorg voor dat in 
de krijgsmacht geestelijke verzorging kan worden ge
geven. Dat geldt ook wanneer tot een beroepsleger 
zou worden overgegaan. In geval Nederlandse militai
ren in het kader van vredesoperaties naar het buiten
land worden gezonden, dient in elk geval een geeste
lijk verzorger mee te gaan . Er kan niet worden vol
staan met een humanistisch raadsman of -vrouw. 

7.58 In de krijgsmacht dient een actief beleid te wor
den gevoerd tegen overmatig drankgebruik, vloeken, 
verspreiding van pornografische lectuur en het ge
bruik van drugs. 

• 127 
7.59 De opleiding van personeel moet waar mogelijk 
in gezamenlijkheid met andere NAVO-bondgenoten 
worden opgezet . 

7.60 Training van de Nationale Reserve op adequaat 
niveau blijft gewenst . 

7.61 Om aanpassing van de landmacht aan de nieu
we veiligheidssituatie mogel ijk te maken moet naast 
de drie parate brigades ook een mobilisabele reserve 
van een verantwoorde operationele omvang (drie bri
gades) worden aangehouden . 

7.62 Grootschalige militaire oefenterreinen moeten 
zo mogelijk van natuurbeschermingsgebieden naar 
andere locaties worden verplaatst. Om overlast en 
aantasting van het milieu tegen te gaan moet het oe
fenen met simulatoren worden uitgebreid. 

7.63 In verband met de verminderde mogelijkheden 
in Duitsland moet in Frankrijk, Canada en andere 
NAVO-landen gelegenheid voor oefeningen in groter 
verband worden gezocht. 

7.64 Bij (NAVO-)oefeningen moet de zondag in princi
pe als rustdag worden beschouwd. 

7.65 Gelet op de strategische ligging van ons land 
blijft een toegeruste zeemacht geboden. De voorge
stelde personeelsreductie van 25% bij de Koninkl ijke 
Marine moet in dit licht worden verminderd . 

7.66 De marine dient in vredestijd mede te worden 
ingezet ter bestrijding van zeevervuil ing en drugsmok
kel, dit laatste met name in het Antillen-gebied. 

7.67 De Kustwacht dient een onderdeel van de Ko
ninklijke Marine te worden . De Kustwacht krijgt dan 
onder andere de beschikking over de communicatie
en coördinatiemiddelen waarover de marine nu al be
schikt. 

RPF: 125-127 



• 128 
Internationale organisaties en bondgenootschappen 

7.68 Het vrede- en veiligheidsbeleid krijgt voor alles 
gestalte binnen de NAVO als Atlantisch bondgenoot
schap. Nederland dient op geloofwaardige wijze in 
de NAVO te participeren. 

7.69 De betrokkenheid van de Verenigde Staten bij 
de Europese veiligheid in NAVO-verband is onmis
baar. Dit behoort tot uiting te komen in de blijvende 
aanwezigheid van Amerikaanse troepen in West-Euro
pa . 

7.70 Om te voorkomen dat de vorming van Euro
korps tot ontvlechting van de NAVO leidt, moet de lei
ding van dit korps permanent onder NAVO-bevel wor
den geplaatst. 

7.71 Het lidmaatschap van de NAVO moet worden 
opengesteld voor landen uit Midden- en Oost-Europa . 

7.72 De luchtmobiele brigade moet worden omge
vormd tot een onderdeel van het Nederlands-Duitse 
legerkorps. Er zijn dan minder investeringen nodig in 
kostbaar materieel. 

7.73 Omdat de veiligheidsrisico 's diffuser zijn dan in 
het verleden het geval was, is het belangrijk dat mili
tair optreden internationaal gelegitimeerd is. Interna
tionale organisaties zoals de Verenigde Naties, de 
CVSE en de NAVO spelen een belangrijke rol bij het 
overleg en de meningsvorming op grond waarvan tot 
inzet van militaire middelen moet worden overge
gaan. 

7.74 De CVSE dient een intergouvernementele orga
nisatie te blijven, met als taak om op het gebied van 
vrede en veiligheid nauw samen te werken met de 
Noord-Atlantische Samenwerkingsraad. In het kader 
van de Noord-Atlantische Samenwerkingsraad en de 
CVSE moeten inspanningen worden verricht om terri
toriale geschillen tussen de GOS-republieken op 
vreedzame wijze bij te laten leggen. 

7.75 Er moet naar wegen worden gezocht om het 
aantal internationale organisaties op het terrein van 
vrede en veiligheid te verkleinen. 

7.76 Nederland behoort bondgenootschappelijk een 
proportionele bijdrage te leveren ten aanzien van vei
ligheidsoperaties. 

7.77 De inzet van de Nederlandse krijgsmacht in cri
sisbeheersingsoperaties mag niet ten koste gaan van 
de bondgenootschappelijke operaties en territoriale 
beveiliging. 

7.78 De Westeuropese Unie is een belangrijk instru
ment om de Europese pijler van het Atlantisch bond
genootschap te versterken. Deze Unie zal niet mo-
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gen dienen als de defensiecomponent van een Euro
pese Politieke Unie. 

• 129 
Wapens en materieel 

7.79 Initiatieven dienen te worden genomen of te 
worden gesteund om wereldwijd te komen tot de uit
banning van biologische en chemische wapens. Lan
den die zich nog niet hebben aangesloten bij het ver
drag dat de produktie en het gebruik van chemische 
wapens verbiedt, zoals de Arabische landen, moeten 
worden gestimuleerd dit alsnog te doen . 

7.80 Nederland zal zich er actief voor moeten inzet
ten dat het bezit, het gebruik en de verspreiding van 
kernwapens en kernwapentechnologie krachtig wor
den tegengegaan. 

7.81 In het kader van het START II-verdrag moet het 
aantal strategische kernwapens in Rusland, Oekraï
ne, Kazachstan en de Verenigde Staten worden gemi
nimaliseerd. Ook China, Frankrijk en het Verenigd Ko
ninkrijk moeten bij het START II-Verdrag worden be
trokken. 

7.82 Ter bevordering van de standaardisering dient 
de aankoop van het materieel zoveel mogelijk in sa
menwerking met andere NAVO-partners te gebeu
ren. Bij samenwerkingsprojecten van defensiemateri
eel bevordert de regering co-development. 

7.83 Bij aankopen in het buitenland moeten voldoen
de compensatie-orders worden verworven, om de po
sitie van de Nederlandse industrie in het buitenland 
te verstevigen. 

RPF: 128-129 



• 130 
A. Verantwoording 

De cijferopstelling is gebaseerd op de meerjarenra
mingen uit de miljoenennota 1994 en berekeningen 
van het Centraal Planbureau. 
Het CPB geeft in het Centraal Economisch Plan van 
1993 twee scenario's weer, een behoedzaam en een 
gunstig . Het gunstige scenario heeft als aanname 
een groei van 3% NNI, het behoedzame, zoals geac
tualiseerd in een CPB-notitie van december 1993, 
een groei van 1,5% NNI. De prijsmutatie komt in het 
laatste scenario uit op 2,5% . Voor 1994 gelden, op 
basis van de miljoenennota, ramingen van resp. 1 % 
voor de groei en 2,5% voor de prijs-mutatie. 

Voorzichtigheidshalve is bij de berekening van de 
noodzakelijke ombuigingen in de volgende kabinets
periode uitgegaan van het behoedzame scenario. 

Het behoedzame CPB-scenario maakt duidelijk dat in 
het licht van de ontwikkeling van staatsschuld en fi
nancieringstekort een voortgaande inspanning om 
het tekort te reduceren noodzakelijk is . De voorgeno
men tekortreductie in het program bedraagt 0,5%
punt NNI per jaar. 
Het CPB heeft sombere verwachtingen aangaande 
de werkgelegenheid en het beroep op sociale uitke
ringen . Belangrijke actiepunten van de RPF betreffen 
dan ook maatregelen om de werkloosheid tegen te 
gaan, bijvoorbeeld een forse loonmatiging en verla
ging van de lastendruk op arbeid . 
Dit betekent een niet onaanzienlijk koopkrachtverlies. 
Een en ander maakt een zekere koopkrachtreparatie 
voor de huishoudens met een minimuminkomen 
noodzakelijk . 
Als nader uitgangspunt geldt het streven de collectie
ve lastendruk (volgens de nieuwe definiëring van het 
CPB) op een niveau te houden van ongeveer 51 ,3% 
van het NNI. 

De intensiveringen C.q. ombuigingen vloeien voort uit 
de actiepunten in de verschillende hoofdstukken. De 
door het CPB ingevulde, in de Miljoenennota 1994 
nog opengelaten ombuigingsdoelstelling van 5 mil
jard op de collectieve sector wordt in beginsel over
genomen. 
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Financiele 
verantwoording 

De cijfers zijn steeds in miljarden guldens. 

• 131 
B. Indicatief overzicht voorgenomen intensiverin
gen 

1. Reductie financieringstekort 

2. Overige intensiveringen 

Ten laste van de Rijksbegroting 

- zuivering begroting ontwikkelingssamenwerking 
vlg ODA en verhoging budget naar 2% NNI tegen 

7,3 

factorkosten 3,3 
- Oost-Europa 0,6 
- defensie 0,2 
- justitie 0,2 
- politie 0,1 
- milieu 0,3 
- natuur en bos 0,2 
- bijdragen OV 0,1 
- infrastructuur OVen vaarwegen 2,0 
- koopkrachtreparatie minima 1,0 

Totaal : 8,0 

Ten laste van de sociale fondsen 

arbeidsvoorwaarden verzorgende sector 
verslavingszorg 
financiering patiëntenplatform 

Totaal : 

RPF: 130-131 

0.2 
0,1 
0.1 

0.4 
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C. Inventarisatie ombuigingen 

Ten gunste van rijksbegroting 

- landbouw 
- kwaliteitszorg en onderzoek landbouw 
- technologie en ruimtevaart 
- TNO e.a . instituten 
- emancipatie + kinderopvang 
- welzijn en mij . ontwikkeling 
- kunsten 
- objectsubsidies (actief deel) 
- IHS 
- besparing op sociale voorzieningen door 

werkgelegenheidsbeleid. uitkeringsplichten. 
sociale dienstplicht. verminderd aanbod 
werkzoekenden door splitsingsstelsel 
en schrappen kinderopvang 

- adviesraden 
- efficiency en vereenvoudiging 
- fraudebestrijding 
- voorlichting 
- ambtenaren en tgv loonmatiging 
- VUT beperken 
- wachtgelden 
- studiefinanciering incl. korting OV-kaart 
- korten op uitbesteed beleidsmatig onderzoek 
- asielzoekers door opvang in eigen regio 
- investeringen in wegen 

Totaal: 

Ten gunste van sociale fondsen 

- herziening stelsel van sociale zekerheid 
- subsidies volksgezondheid 
- stelselherziening gezondheidszorg (eigen risico. 

beperkt pakket. etc.) 

Totaal: 
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0.2 
0.2 
0.4 
0.1 
0.5 
0.1 
0.2 
0.6 
0.2 

1 
0.1 
1 
1 
0.3 
1 
1.5 
0.5 
0,4 
1 
0.2 
1 

11.5 

2.5 
0.2 

2 

4.7 
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D. Belastingoverzicht 

De voorziene lastenverhogingen volgen hieronder. 
De opbrengst daarvan wordt grotendeels teruggege

ven via lastenverlichting elders. gezien de doelstel
ling terzake van de collectieve lastendruk in 1998. 

Opbreng sten verhoging: 

reiskostenforfa it 
verhoging autokostenforfait 
fiscale aanpak lease-auto's 
beperking zelfstandigenaftrek 
afschaffen renteaftrek consumptief krediet 
studiekostenaftrek 
ge sche nkenrege Ii ng 
investeringsaftrek 
hypotheekrenteaftrek boven 2 ton 
pleziervaartuigenbelasting 
milieuheffingen en energiebelasting 
belasting automobiliteit 
accijnsverhoging bier. wijn en alcohol 
tabaksaccijns 

Totaal : 

Aanwending belastingverhogingen: 

verlaging overdrachtsbelasting 
Verlaging loon- en inkomstenbelasting 
afschaffing kapitaalsbelasting 
afschaffen accijns alcoholvrije dranken 
ecologische reshuffling BTW-heffing 
verruiming rente- en dividendvrijstelling 

Totaal: 

Naar financieringstekort 

RPF: 132-133 

0.8 
0.3 
0.5 
0.3 
0.8 
0.1 
0.2 
0.6 
0.3 
pm 
5 
2.7 
1 
0.7 

13.3 

0.8 
7.7 
0.5 
0,4 

0.1 

9.5 

3.8 

13.3 
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Saldo ombuigingen/intensiveringen uitgesplitst over 
Rijk en sociale fondsen. Begrotingen overige publiek
rechtelijke lichamen worden in evenwicht neutraal 
verondersteld. 

(- = tekortverlagend, + = tekortverhogend) 

rijk sociale fondsen 

tekort + 7,3 - 1.4 
intensiveringen + 8,0 + 0,4 
ombuigingen 11,5 - 4,7 
saldo belastingplan 3,8 
vermindering premiedruk + 5,7 

Totaal: 0 0 

Aldus resulteert een collectieve lastendruk van 51,3 % NNI 

Deze cijferopstelling is tot stand gekomen met mede
werking van het Centraal Plan Bureau. 
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Samenvatting 

RPF: 134 
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• 1 In vijf jaar tijd is de wereld haast onherkenbaar veran-
derd. Het ijs van de koude oorlog is gebroken. De val 
van de Berlijnse Muur bleek het begin van de instor
ting van de communistische dictatuur en de ideolo
gie in heel het voormalige Sovjet-imperium. De angst 
voor een allesvernietigende ontketening van kernwa
pens is weg. Wat onwrikbaar bevroren leek, is onstui
mig gaan stromen. 
De vreugde om die bevrijding ebde snel weg. Ook de 
ontdooide wereld bleek vol gevaar. Het bevrijde Oos
ten verkeert goeddeels in een staat van ontredde
ring : de politiek is stuurloos, de economie verlamd 
en chaotisch aan roofzucht overgeleverd, het milieu 
zwaar geschonden. Oude vijandschappen duiken er 
op en leiden tot nieuwe haat en bloedige strijd. Het 
Westen, zo succesvol in het afweren van de oude 
Sovjetmacht, weet zich geen raad met de onmacht 
van de gevelde tegenstander, ziet geen kans diens 
kwalen te genezen of te verzachten, en ondervindt 
daar zelf de terugslag van . 

Ook elders in de wereld zijn de zorgen er niet minder 
op geworden . Tegenover landen die zich uit hun ach
terstand vooruitwerken en door hun lage arbeidskos
ten en snel groeiende kennisniveau een geduchte 
concurrent worden van de traditionele rijke landen, 
staan grote gebieden die steeds verder wegzinken in 
een moeras van armoede, honger, ziekte en geweld. 
De rijke wereld voelt zich bedreigd, kampt met een 
werkloosheid die maar niet over wil gaan en dreigt 
zich nu terug te trekken in het defensief, zowel te
genover de anderen als tegenover de onderkant van 
de eigen samenleving. Het ideaal van sociale recht
vaardigheid, nationaal en internationaal, lijkt verder 
weg dan ooit. Ondertussen gaat de roofbouw op de 
natuurlijke rijkdom van de aarde onverdroten voort, 
ondanks de conferentie van de goede bedoelingen in 
Rio de Janeiro, en wordt de toekomst van komende 
generaties in snel tempo afgekapt . 

Dit alles is geen reden om terug te verlangen naar 
de verkrampte wereld van vijf jaar geleden . De vlam 
van hoop die toen ontstoken werd is niet gedoofd . 
Waar beweging is, zijn altijd nieuwe kansen . On
danks alle tegenslagen is er hier en daar een kwets
bare, maar reële vooruitgang geboekt: in Maastricht, 
in Zuid-Afrika, in Jeruzalem. Moedeloosheid is even 
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misplaatst als argeloos optimisme. 

In Nederland, nog altijd een klein paradijs van voor
spoed, vrijheid en vrede, wordt verschrikt naar dit al
les gekeken. Zoveel verraderlijke onzekerheid zijn we 
hier niet gewend . Achteraf lijkt de angst voor een we
reldoorlog de prijs die we betaalden voor een overi
gens welvarend, stabiel en veilig bestaan aan de goe
de kant van de Muur - zolang de bom niet viel. De 
grote dreiging heeft plaatsgemaakt voor een variatie 
van kleiner, maar moeilijker af te schrikken onheil. Be
zorgd constateren we dat we niet meer in alle mate
riële opzichten op de voorste rij staan tussen de lan
den van de wereld . Onze economie staat er niet 
goed voor, onze bedrijvigheid is in veel opzichten ver
ouderd, te weinig wendbaar en daardoor onvoldoen
de opgewassen tegen de eisen die de internationale 
markt steeds dringender stelt. Ons stelsel van socia
le zekerheid, opgebouwd in onbezorgder tijden, 
wordt een te zware last voor te weinig werkenden. 
Er dreigt een spiraal waarin steeds hogere arbeids
kosten tot steeds minder betaald werk leiden . Onze 
grote steden worden, ondanks glanzende nieuwe be
drijfsgebouwen en enorme inspanningen voor stads
vernieuwing en sociale woningbouw, voor een groot 
deel steeds onherbergzamer; er groeit een sfeer van 
onveiligheid en sociale versplintering. Veel mensen, 
vaak nieuwkomers, maar ook oorspronkelijke bewo
ners, zijn maatschappelijk uitgerangeerd. En alle aan
dacht voor het milieu van de laatste jaren heeft nog 
steeds niet geleid tot een zodanig gebruik van hulp
bronnen dat er op dit stukje aarde ook over honderd 
jaar nog goed te leven valt . 

De stapeling van zorgelijke vooruitzichten, gepaard 
aan het gebrek aan vertrouwen in de stuurkracht van 
de overheid en van de rituele touwtrekkers op het 
middenveld, zou licht tot een zekere duizeligheid kun
nen leiden. Het lijkt dan bijna of een pad dat lang tus
sen beschuttende rotswanden omhoog heeft ge
voerd, plotseling uitzicht biedt op de diepte van 
weerskanten: het gaat nog goed, althans zo lijkt het, 
maar elk steentje dat wegrolt onder de voet kan een 
lawine veroorzaken van allerhande tegenspoed die 
alles meesleurt in de afgrond. 

Het hoofd koel houden is onder zulke omstandighe
den een eerste vereiste. Ideologische retoriek en 
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eenzijdige schrikreacties vergroten de onevenwichtig
heid en daarmee het gevaar. Dat gevaar moet helder 
onder ogen worden gezien, niet overdreven en niet 
onderschat. Vervolgens moet nuchter een realisti
sche route worden uitgezet, op grond van inzicht in 
eigen mogelijkheden en beperkingen. Politieke ver
beeldingskracht is noodzakelijk - mits de politiek zich 
niet te veel gaat verbeelden . Hoe duidelijk de uitge
zette lijn ook is en hoort te zijn, niemand kan precies 
weten waar hij uitkomt. Wie dat nog niet inzag, heeft 
het de laatste vijf jaar kunnen leren. Bereidheid tot bij
stelling van de koers is nodig, zonder daarbij wezenlij
ke uitgangspunten te verloochenen . D66 vraagt het 
vertrouwen van de kiezers op grond van de marsrou
te die in dit programma wordt uiteengezet. 

• 2 
Onze uitgangspunten zijn eenvoudig. Of het een land 
goed gaat, wordt niet afgemeten aan degenen die ge
zond en welvarend zijn, maar aan het lot van zieken, 
gehandicapten, hoogbejaarden, uitgerangeerden. In 
Nederland hoort het leven, voorzover dat materieel 
bepaald is, de moeite waard te zijn voor iedereen. 
Daartoe moet het wezen van de verzorgingsstaat in 
stand blijven. Dat wezen is: mensen helpen zichzelf 
te helpen, en waar dat niet mogelijk is blijvend bij
springen, sober maar voldoende. 

In de eerste plaats is daarvoor nodig dat veel meer 
mensen aan de slag komen op de arbeidsmarkt. Iede
re betaalde, legale baan die erbij komt, betekent ie
mand minder mee te dragen door de gemeenschap 
en iemand meer die zelf meedraagt. Het geheel van 
onze voorstellen ter stimulering van de economie en 
het scheppen van werk, van verlaging van de arbeids
kosten tot investeringen in de infrastructuur, is te vin
den in het eerste hoofdstuk van dit programma. 

Een geslaagd werkgelegenheidsbeleid verdient op 
den duur zichzelf terug, maar daarmee zijn we er 
niet. Op de korte termijn moeten er tegenover de las
tenverlichting en de extra uitgaven die zulk beleid 
meebrengt, elders besparingen staan. Met andere 
woorden: alles moet zuiniger, ook de uitkeringen en 
de subsidies. Globaal gezegd kan dat op twee manie
ren . De gemakkelijkste weg is het verminderen van 
sommige of alle uitkeringen met een fors percent
age: iedereen krijgt minder dan het nodige en moet 
zich voor het overige zien te redden door bijverzeke
ren of anderszins op de vrije markt . Deze manier wij
zen wij af, omdat sommigen, beladen met onverze
kerbare risico's, in een uitzichtloze positie terecht zuI
len komen, terwijl er anderzijds nog steeds geld 
wordt uitgekeerd waar het niet strikt nodig is. 

Wij kiezen daarom voor de andere manier: een stren
ge kritische doorlichting van alle overdrachtsuitgaven 
op basis van de vraag of de ontvanger werkelijk niet 
zonder kan uitkomen; waar het kan moet bovendien 
worden nagegaan of de uitkering zo wordt verstrekt 
dat de ontvanger zo snel mogelijk weer voor zichzelf 
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kan zorgen, al was het maar ten dele. 
Het gaat hierbij niet alleen om zoiets als een volume
beleid bij de WAO en de bijstand, maar bijvoorbeeld 
ook om het stelsel van studiefinanciering en de kin
derbijslag. Door afschaffing van het volgens deze 
maatstaf overbodige en de instelling van een doeltref
fender uitvoeringsorganisatie kan een aanzienlijke be
sparing worden gerealiseerd . Wij erkennen dat een 
zodanig afgeslankt stelsel bewerkelijk is en niet onge
voelig voor fraude, maar daar staat het doorslagge
vende voordeel tegenover dat het ons in staat stelt 
ruimhartig te blijven tegenover wie het werkelijk no
dig heeft. 

Ook bij de overige overheidsuitgaven blijft meer so
berheid geboden, en ook hier geldt dat het onverstan
dig is de pijn gelijk te verdelen over alle uitgaven. 
Sommige uitgaven zijn zo onontkoombaar of van zo 
groot centraal belang dat er niets af kan, en soms 
zelfs bij moet. 
De vergrijzing van de bevolking vergt, hoe zuinig we 
ook zijn, meer geld voor de gezondheidszorg; Neder
land veilig houden vergt niet alleen meer politie, 
maar evenzeer handhaving van de waarborgen die 
een rechtsstaat biedt, en ook daarom meer midde
len; de integratie van grote aantallen nieuwkomers 
stelt niet alleen hoge eisen aan de betrokkenen, 
maar ook aan de gemeenschap; de taak waarvoor 
het onderwijs zich gesteld ziet, moet door herschik
king van middelen tot een goed eind worden ge
bracht, maar verdraagt zich niet met verdere bezuini
gingen; de cultuur, in zijn oude en nieuwe verschij
ningsvormen, is als bindend en zingevend element in 
een verbrokkelde samenleving te waardevol om te 
worden overgeleverd aan het spel van de markt al
leen. Dit alles wordt in de volgende hoofdstukken na
der uitgewerkt. 

Maar de prioriteit met de breedste en meest diep
gaande consequenties voor het toekomstig beleid is 
de zorg voor het milieu, of algemener gezegd: de 
noodzaak om Nederland en de wereld in ecologische 
zin leefbaar te houden voor komende generaties. In 
het Tweede Hoofdstuk worden de implicaties van 
deze gedachte voor verschillende sectoren uitge
werkt . Ook in het Vijfde Hoofdstuk over buitenlands 
beleid speelt het een wezenlijke rol. Redt de wereld 
het niet, dan redt Nederland het ook niet; we moe
ten, zonder gidslandpretenties, naar vermogen bijdra
gen aan rechtvaardiger en evenwichtiger verhoudin
gen in de wereld . 

Plannen maken is één ding, ze uitvoeren een ander. 
De enquête naar de sociale zekerheid heeft weer 
eens feilloos aangetoond hoe goede bedoelingen 
langs gebaande paden tot slechte resultaten kunnen 
leiden. De stuurinrichting van onze samenleving is 
sterk verouderd, en vergt grondige revisie. Dat is al 
lang zo, maar door het vaarwater waarin Nederland is 
terechtgekomen, is verder uitstel werkelijk niet ver
antwoord meer. De voorstellen die wij hiervoor aan-
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bieden, zijn een vaak herziene en steeds uitgebreide 
editie van wat we eerder hebben gesteld; met steun 
van de kiezer zullen we in de komende periode einde
lijk een begin kunnen maken met de uitvoering. 

• 3 
De hervorming die wij voorstaan heeft niet alleen be
trekking op het openbaar bestuur, maar ook op het 
gebied van de maatschappelijke verbanden tussen 
overheid en markt dat tegenwoordig het middenveld 
wordt genoemd. Dat de zuilen die vroeger dat mid
denveld beheersten zijn afgebrokkeld, betekent be
paald niet dat mensen niet meer bereid zouden zijn 
over de eigen schutting heen te kijken en zich in te 
zetten voor het algemeen belang . Ze zoeken daar
voor eerder nieuwe kanalen, vaak lokaal of gericht op 
een concreet doel, minder strak georganiseerd, niet 
gebaseerd op levensbeschouwelijk onderscheid . Be
lemmeringen die aan deze nieuwe dynamiek van het 
middenveld in de weg staan, moeten worden wegge
nomen. 

Ook politieke partijen zijn organisaties waaraan de 
maatschappelijke ontwikkeling niet voorbij is gegaan. 
Niet langer zijn het massale emancipatielegers, die in 
gesloten gelederen opmarcheren onder de banier 
van een ideologie. Ze worden kleinere organisaties 
die een politiek produkt aanbieden en door de kiezers 
elke keer opnieuw worden beoordeeld op de kwali
teit van dat produkt : hun boodschap, hun mensen, 
hun concrete oplossingen . Dat besef begint in de ver
kiezingsprogramma's van verschillende partijen door 
te breken . D66, dat altijd zo in de politiek heeft ge
staan, verwelkomt die ontwikkeling. Het zorgt voor 
gesprekspartners met wie we in veel opzichten van 
mening kunnen verschillen, maar met wie naar prakti
sche oplossingen kan worden gezocht, zonder vruch
teloze misverstanden over wat nu echte duidelijkheid 
is in de politiek. Wel blijft nodig dat een politieke par
tij kort aangeeft welke accenten zij aanbrengt in de 
gemeenschappelijke idealen van vrijheid, gelijkwaar
digheid en solidariteit, bijvoorbeeld in de vorm van 
een ideaal toekomstbeeld, te gebruiken als kompas 
bij het zoeken van de richting . Omdat zo'n ideaal
beeld niet iedere vier jaar verandert, nemen we een 
passage over uit ons Verkiezingsprogramma 1989-
1993. 

' In zo 'n toekomst die gelukt is, zullen de zelfstandige 
weerbare wezenlijk gelijk behandelde burgers en bur
geressen niet langs elkaar heen leven, maar in sa
menwerking hun verantwoordelijkheden aanvaarden 
op grond van hun eigen, vrije keuze. De oude, vrijwel 
gedachteloze sociale volgzaamheid zal vervangen zijn 
door sociaal verstand: een beredeneerd, door goed 
onderwijs bijgebracht algemeen inzicht in de nood
zaak van solidariteit in verdraagzaamheid. De nieuwe 
samenwerkingsverbanden die zulke burgers aangaan 
zullen zich voegen naar de actuele behoefte en ge
voelig zijn voor de democratisch geuite verlangens 
van hun deelnemers: ze zullen dus weinig gemeen 
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hebben met de vaak zo verstarde zuilen en koepels 
van het hedendaags maatschappelijk middenveld. 

In die gelukte toekomst zal de overheid zich beper
ken tot een aantal kerntaken en die uitvoeren met 
grote zorgzaamheid, maar steeds een zo groot moge
lijke ruimte latend aan de ontplooiing van persoonlijk 
en maatschappelijk initiatief. De overheid en de poli
tiek zullen er bovendien niet langer met hun rug naar 
de samenleving staan, maar een doorzichtig systeem 
vormen dat weet wat het aanricht en dat nauw luis
tert naar het stuur van de democratie.' 

In de komende regeerperiode moet veel gebeuren; 
wij willen daaraan, als de kiezers het mogelijk ma
ken, een bijdrage leveren die ook echt iets voorstelt . 
Het is tijd voor groot onderhoud. Dat gaat overlast ge
ven, want er moet ondertussen worden doorge
werkt. Het is niet anders. Nederland is een goed land 
om in te wonen, maar om het zo te houden, moet 
het nauwkeurig bekeken en waar nodig verbeterd 
worden. Dat is wat dit programma voorstelt : onze 
kijk op de herziening van Nederland. 
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I. Het economisch fundament versterken 

• 4 
De economie van ons land staat er niet goed voor. 
De werkloosheid loopt snel op. De koopkracht staat 
onder druk. Het financieringstekort van de overheid 
stijgt weer, evenals de druk van belastingen en pre
mies. De winsten van het bedrijfsleven nemen af. 
Dat stelt eisen aan het antwoord van de overheid. 
Ten dele kan dat een antwoord zijn op de tijdelijke 
vertraging in de conjunctuur, die niet alleen Neder
land, maar alle landen in Europa, en vele daarbuiten 
treft. Maar veel wezenlijker is het, de onderliggende 
zwaktes in onze economische structuur aan te pak
ken. 
Van de vraagstukken waar we voor staan, vinden 
sommige hun oorzaak allereerst in onze bijzondere 
omstandigheden, zoals de lage deelname op de ar
beidsmarkt. de verouderde en te weinig op kwaliteit 
en technologische vernieuwing gerichte industriële 
ontwikkeling, en de uitzonderlijke hoogte van belas
tingen en premies. Andere problemen komen voort 
uit internationale ontwikkelingen. De sterk toenemen
de internationale concurrentie bijvoorbeeld, niet al
leen binnen Europa, ook tussen de verschillende han
delsblokken in de wereld. De Europese interne markt 
en het perspectief van een Europese monetaire unie 
zijn voor Nederland en Europa van groot belang ter 
versterking van de sociaal-economische structuur. 

In veel ontwikkelingslanden heerst onaanvaardbare 
armoede; de migratiestroom naar Europa neemt toe. 
Het blijft daarom nodig om met handel en hulp die 
landen in staat te stellen hun eigen welvaart op te 
bouwen, in hun belang en in ons belang. Het beste is 
onze markten voor die landen open te stellen, al ver
scherpt dat op korte termijn onze eigen problemen. 
Voor Centraal- en Oost-Europa geldt hetzelfde. Na de 
politieke en economische omslag van 1989 is het 
van wezensbelang voor West-Europa om daar bij te 
dragen aan het welslagen van de overgang naar 
nieuw economisch en politiek evenwicht. Dat nu na 
te laten zou leiden tot nog ernstiger politieke instabili
teit, tot migratiestromen naar het Westen en tot spijt 
in latere jaren over ons gebrek aan visie en historisch 
besef. 

Dit alles staat bovendien in het kader van de dringen-
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de noodzaak, overal in de wereld produktie en con
sumptie snel binnen de grenzen te brengen die het 
milieu daaraan stelt, zodat duurzame ontwikkeling 
mogelijk wordt. Dit heeft vergaande consequenties 
voor het beleid, waarop in het volgende hoofdstuk uit
voerig wordt ingegaan. 

Dit zijn zware opgaven, maar Nederland staat er niet 
weerloos tegenover. Het behoort nog altijd tot de rij
ke landen van de wereld, al is het zijn kop positie 
kwijt . We hebben nog altijd een waardevol stelsel 
van sociale zekerheid - al staat het onder druk omdat 
te veel mensen er hun inkomen aan ontlenen. We 
hebben een hoog opgeleide bevolking, een gunstige 
economische ligging, een grote mate van arbeidsrust 
en stabiliteit, allemaal factoren die het sociaal-econo
misch klimaat positief beïnvloeden . 

Vanuit die sterke positie moeten we het aandurven 
ons sociaal stelsel. onze economische prestaties en 
ons sociaal-economische beleid opnieuw te toetsen 
aan de eisen van de tijd . Traditie en gewoonte zijn 
een sterke macht in ons land. We ontlenen er een ge
voel van veiligheid en continuïteit aan, maar ze kun
nen onze grootste bedreiging worden . Er is alle aan
leiding ons ervan los te maken, en met een open oog 
voor nieuwe realiteiten Nederland in sociaal en eco
nomisch opzicht te vernieuwen. Vergroting van de 
werkgelegenheid, vernieuwing van de produktiestruc
tuur en de totstandkoming van een duurzame econo
mische ontwikkeling zijn de centrale opdrachten voor 
de komende vier jaar. Daarvoor zijn grote en welover
wogen investeringen in de intellectuele en fysieke in
frastructuur onmisbaar. 
De definitie van 'Bruto Nationaal Produkt' zal zo wor
den aangepast dat elementen als uitputting/verbruik 
en ruimtebeslag daarin als (negatieve) componenten 
worden opgenomen. 

• 5 
1. Nieuwe impulsen voor de structuur 
In de tweede helft van de jaren tachtig groeide de 
werkgelegenheid in Nederland aanzienlijk. Dat kwam 
door de internationale economische opleving, maar 
ook door de sterke loonmatiging die werd betracht. 
Ten opzichte van het buitenland concurreerden we 
met lagere prijzen. Dat ging lang goed, maar het mas
keerde een structurele zwakte. Te lang hebben over-
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heid en bedrijven gedacht dat de rest van het over
heidstekort en de werkloosheid met enig geduld van
zelf wel weggewerkt zouden worden. Dat was een il
lusie. Nu het slechter gaat, blijkt dat onze industrie 
onvoldoende aansluit op de internationale markten; 
dat onze economie sterk is in sectoren waarin zich 
weinig groei voordoet en zwak in segmenten waarin 
andere landen zich sterk hebben gemaakt, zoals ken
nisintensieve, hoogwaardige produkten; dat de nieu
we economieën, die voorheen wel goedkoop, maar 
lang niet altijd hoogwaardig konden produceren, ons 
nu ook in kwaliteit naar de kroon steken of voorbij
streven - terwijl ze nog altijd zeer lage arbeidskosten 
hebben. 
In die situatie komen we er niet meer met loonmati
ging alleen. We moeten bliksemsnel beginnen met 
het inhalen van de achterstand en met het vernieu
wen en op een hoger kwalitatief niveau brengen van 
onze produktiestructuur. Met concurreren op de prijs 
alleen redden we het niet meer. 

Nederland ziet zich graag als distributieland. De trans
portsector is zeker belangrijk, maar ook hier geldt he
laas dat het zwaartepunt nog te veel ligt bij activitei
ten die weinig waarde toevoegen zijn, zoals door
voer. Zelfs de veelbesproken Betuwelijn richt zich al
lereerst op doorvoer van goederen, niet op het veel 
fijnmaziger en winstgevender proces van logistiek en 
distributie. 
Wat voor de vervoersector geldt, geldt voor veel on
derdelen van de economie. Nederlandse produkten 
en diensten moeten hoogwaardiger, kennisintensie
ver, verfijnder, beter worden . Daarbij moeten onze 
sterke kanten verder worden uitgebouwd, maar ook 
nieuwe wegen worden ingeslagen als milieutechnolo
gie, biotechnologie, telematica . Daarenboven moet 
Nederland gericht werken aan de ontwikkeling en 
produktie van energie- en materiaalbesparende pro
dukten, produktiemiddelen en produktiemethoden. 
Het overheidsinstrumentarium moet in de eerste 
plaats daarop worden gericht. 

• 6 
2. Oe haarwortels van de economie 
Ook in de komende periode zullen kleinere en middel
grote bedrijven van grote betekenis zijn voor de eco
nomische ontwikkeling. Hun geringe omvang geeft 
hen in beginsel een grote flexibiliteit, waardoor snel 
kan worden ingespeeld op nieuwe marktontwikkelin
gen. Het fijnvertakte midden- en kleinbedrijf is boven
dien belangrijk uit het oogpunt van de werkgelegen
heid, zowel voor behoud van bestaande banen als 
voor de creatie van nieuwe. Hier liggen de haarwor
tels van de economie. 
De betekenis van het midden- en kleinbedrijf wordt 
in het overheidsbeleid vaak onderschat, waardoor be
leidsmaatregelen vooral worden toegesneden op gro
tere bedrijven. Zowel in de industriële als in de dien
stensector vormt het midden- en kleinbedrijf echter 
de motor van vernieuwing. Maatregelen ter verster
king van de economische structuur dienen dan ook al-
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lereerst aan kleine en middelgrote bedrijven ten goe
de te komen. Dat geldt in het bijzonder voor de maat
regelen die gericht zijn op een versterking van de ken
nisintensiteit van onze ondernemingen en produktie. 
Ook bij het stimuleren van milieutechnologische in
vesteringen is primair aandacht voor het midden- en 
kleinbedrijf geboden. 
Het nut van niet-technologiegerichte subsidies ter sti
mulering van het midden- en kleinbedrijf moet echter 
worden betwijfeld. Voor slagvaardig ondernemer
schap werken subsidies vanwege de lange en om
slachtige procedures vaak eerder vertragend dan 
stimulerend op de bedrijfsvoering. 
Wel moet aandacht worden besteed aan de krediet
vraag vanuit het midden- en kleinbedrijf, in het bijzon
der voor meer risicovolle investeringen. De faillisse
mentswetgeving mag een nieuwe start niet langer 
onmogelijk maken. 

Het vestigingsbeleid moet krachtiger worden gemo
derniseerd. 
Toetredingsdrempels voor mensen die als onderne
mer willen starten moeten zo laag mogelijk zijn. Ge
streefd moet worden naar de realisering van een één
loket-afhandeling via de gemeente van bedrijfsvesti
gingsaanvragen door ondernemers. Aan onderne
mers mogen eisen worden gesteld op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en kwaliteit, maar die mo
gen niet leiden tot verkapte marktbescherming. 

De hoeveelheid ingewikkelde administratieve ver
plichtingen remt de ontwikkeling van vooral de kleine 
bedrijven. Belasting- en premieheffing, andere heffin
gen, statistiek, medewerking aan overheidsmaatrege
len, rapportageplichten e.d. houden, met de beste be
doelingen overigens, de kleine ondernemers van hun 
eigenlijke werk. 
Dit papierwerk voor ondernemingen moet de komen
de jaren stap voor stap worden verminderd. De 
grondslagen voor en de afdracht van belastinghef
fing, premieheffing en werknemersverzekeringen 
moeten alsnog worden geïntegreerd. Op gemeente
lijk niveau moet worden gestreefd naar integratie van 
de diverse eisen die aan ondernemingen worden ge
steld, zowel vanuit de gemeente zelf als vanuit de in 
medebewind door de gemeenten uitgevoerde taken 
(Wet Ra, milieuwetgeving). Over vergunningen moet 
sneller worden besloten. De overheid moet in de ko
mende jaren met kracht blijven streven naar vermin
dering van de regeldruk op alle terreinen. Op het ge
bied van milieuregelgeving geldt dat een verminde
rende regeldruk naar eenvoudiger, helderder, doch 
zeker niet minder strenge milieunormen moet leiden. 
Liever één duidelijke, strenge norm op termijn, dan ie
der jaar de regels bijstellen. 

In de EG moet worden aangedrongen op het onder
brengen van ambachtelijke en andere arbeidsintensie
ve diensten (reparaties, kappers) in het lage BTW-ta
rief. 
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• 7 
3. Een beleid voor industrie en technologie 
Wie welvaart wil, kiest voor innovatie. Wie voor inno
vatie kiest maakt daarbij doorgaans gebruik van nieu
we technologie . Het een kan niet zonder het ander. 
Het maatschappelijk draagvlak voor technologische 
vernieuwing in Nederland behoort internationaal tot 
de middelmaat. Waren voorheen vooral zaken als 
geografische ligging of natuurlijke grondstoffen bepa
lend voor de economische bedrijvigheid, nu gaat het 
veeleer om het ontwikkelen, toepassen en distribu
eren van technische kennis, en om de maatschappe
lijke waardering daarvoor. De inspanningen van de 
Nederlandse overheid en van bedrijven, gericht op 
nieuwe technologie, en de belangstelling onder jon
geren voor een technische carrière, blijven beide on
der de maat. 
De komende jaren is het van wezenlijk belang de ken
nis- en technologie-intensiteit van de Nederlandse be
drijven te verhogen. Veel aandacht moet worden be
steed aan verbetering van de kennisinfrastructuur en 
aan versterking van onderzoek en ontwikkeling (re
search & development, R&D) vooral in het kader van 
duurzame ontwikkeling. Dat is lang niet uitsluitend 
een taak van de overheid, maar zij moet wel initiëren 
en stimuleren waar het kan. Vooral het toegepast en 
strategisch onderzoek heeft in Nederland het laatste 
decennium te weinig aandacht gekregen. Om het ni
veau van R&D in ons land op een internationaal aan
vaardbaar peil te brengen is voortgaande fiscale sti
mulering de komende jaren de aangewezen weg. Ver
schillende mogelijkheden zijn denkbaar, zoals extra 
of versnelde investeringsaftrek bij R&D-investerin
gen. Innovatieve milieu-investeringen en investerin
gen in telematica en de toepassingen daarvan verdie
nen prioriteit. Tevens moet gedacht worden aan on
dersteuning van grootschalige initiatieven, bij voor
keur in Europees verband, ten behoeve van voor de 
Nederlandse economie wezenlijke industrieën. 

Het beleid ten aanzien van de telecommunicatie 
dient gericht te zijn op het op de markt brengen van 
de best denkbare voorzieningen. Daartoe wordt con
currentie geïntroduceerd op het gebied van de infra
structuur en alle communicatiediensten. Het resteren
de monopolie van PIT-Telecom wordt volgens een 
duidelijk vast te stellen tijdschema beëindigd. 

Nodig is dat er samenwerkingsverbanden komen tus
sen ondernemingen, voor de uitwisseling en afstem
ming van technologie. De overheid kan een onder
steunende rol spelen door het stimuleren van kennis
koppeling en kennisdiffusie . De innovatiecentra spe
len hierbij een belangrijke rol. 

De totstandkoming van nieuwe bedrijvigheid in de in
dustrie- en dienstensector moet worden ondersteund. 
Daarbij kan de drempel tot nieuw ondernemerschap 
worden verlaagd, door de nieuwe ondernemer in 
staat te stellen zijn kennis te vergroten binnen univer
siteiten, hogescholen of onderzoeksinstellingen. 
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Waar belangrijk R&D-werk te grote technische of 
commerciële risico's met zich meebrengt, moet de 
overheid ondersteuning bieden. Het technisch ont
wikkelingskrediet kan daartoe een groter toepassings
gebied krijgen . 
Vooral voor strategisch onderzoek, dat in tegenstel
ling tot het toegepast onderzoek minder op produk
ten gericht is, dient de aansluiting tussen onderzoeks
instellingen en potentiële gebruikers te worden ver
beterd. 
De deelname aan voorbereidend, middelbaar, hoger 
en wetenschappelijk technisch onderwijs moet wor
den gestimuleerd, onder meer door differentiatie van 
de studieduur en de daarbij behorende studiefinancie
ring . 

• 8 
4. Verbetering van voorwaarden 
Het mededingingsbeleid, d.w .z het scheppen van 
voorwaarden voor een zo eerlijk mogelijke concurren
tie tussen bedrijven en sectoren, is van groot belang 
voor het goed laten functioneren van markten. Dat is 
weer van betekenis voor de totstandkoming van rede
lijke prijzen, maar bijvoorbeeld ook voor de doeltref
fendheid van het milieubeleid indien dat gebruik 
maakt van marktconforme instrumenten als regule
rende heffingen of verhandelbare emissierechten. 
De effecten daarvan treden sneller of sterker op naar
mate de markt beter werkt. 
Het Nederlands mededingingsbeleid moet aansluiten 
bij de EG-wetgeving op dit terrein, die als uitgangs
punt heeft dat kartels verboden zijn, tenzij ze zijn toe
gestaan. In beginsel moet zo snel mogelijk een eind 
worden gemaakt aan alle onderlinge prijs- of marktaf
spraken. Te denken valt aan de financiële dienstverle
ning, de geneesmiddelen en de woningbouw. In een 
nieuwe Wet op de Economische Mededinging hoort 
slechts een beperkte ruimte worden gelaten voor uit
zonderingen om nuttige samenwerkingsvormen die 
voor de hele samenleving van belang zijn, te blijven 
toestaan. Op korte termijn moet het bestaande kartel
register openbaar worden gemaakt. 

In Europees verband moet op korte termijn een eind 
worden gemaakt aan de onbegrijpelijke en onredelij
ke belemmeringen die door de banken in stand wor
den gehouden voor het internationaal giraal geldver
keer tussen particulieren en kleinere bedrijven. 

De mogelijkheden voor ondernemingen om risicodra
gend kapitaal aan te trekken zijn in Nederland niet op
timaal. De slechte conjunctuur verscherpt dit pro
bleem. Banken moeten meer mogelijkheden krijgen 
om te participeren in ondernemingen. Met name kan 
daardoor meer 'geduldkapitaal' (kapitaal dat niet ogen
blikkelijk rendement oplevert) worden aangetrokken 
voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Fis
cale faciliteiten moeten banken en pensioenfondsen 
stimuleren tot investering en participatie in het pro
ces van duurzame ontwikkeling. 
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• 9 
5. De structuur van ondernemingen 
Er moet een kritisch onderzoek komen naar de be
staande beschermingsconstructies die verhinderen 
dat Nederlandse bedrijven via de beurs worden over
genomen. 
Hetzelfde geldt voor de zeggenschapsverhoudingen, 
met name voor de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen, die toezicht houdt op het functione
ren van de onderneming. De zeggenschap van werk
nemers en aandeelhouders op het beleid van de on
derneming dient te worden vergroot door een einde 
te maken aan het huidige coöptatiestelsel. De Struc
tuurwet moet zo worden aangepast dat de onderne
mingsraad en aandeelhoudersvergadering de Raad 
van Commissarissen mede kunnen benoemen en ont
slaan. 
Ook overigens moeten de bevoegdheden van onder
nemingsraden verder worden uitgebreid. Zo zal de 
ondernemingsraad de mogelijkheid moeten krijgen 
om met de werkgever afspraken te maken op het ter
rein van de arbeidsvoorwaarden. Indien voor een on
derneming geen enkele cao geldt moeten arbeids
voorwaarden kunnen worden geregeld in een onder
nemingsovereenkomst. Ook wanneer voor een be
drijfstak wél een cao geldt moet de ondernemings
raad het recht krijgen om op ondernemingsniveau 
aanvullende afspraken te maken over de arbeidsvoor
waarden. Aldus kan worden gekomen tot arbeids
voorwaarden op maat, die optimaal rekening houden 
met de feitelijke positie van een bedrijf. Het is verder 
van belang dat de rol en bevoegheden van de onder
nemingsraad in Nederland niet wordt aangetast door 
de ontwikkeling van ondernemingsraden op Euro
pees niveau. 

• 10 
6. De overlegeconomie 
Er bestaat veel kritiek op onze overlegeconomie. 
Voor een groot deel terecht: de intense en langduri
ge overleg- en adviesprocessen leiden tot trage en 
ondoorzichtige besluitvorming. Die procedures moe
ten worden teruggedrongen. Daarbij blijft gelden dat 
werkgevers en werknemers eigen, intrinsieke verant
woordelijkheden hebben, naast de taken van de over
heid. Bovendien is er sprake van wederzijdse beïn
vloeding . De loonvorming, bijvoorbeeld, is allereerst 
hun verantwoordelijkheid, maar heeft anderzijds gro
te gevolgen voor de werkgelegenheid en de over
heidsuitgaven . Advisering over de hoofdzaken van 
het beleid en overleg en afstemming in het geval van 
gedeelde of gezamenlijke verantwoordelijkheid blij
ven daarom wenselijk en zijn trouwens onontkoom
baar. Daarbij moet veel meer dan vroeger worden ge
let op de aard en inhoud van de gescheiden verant
woordelijkheden en bevoegdheden van elk der partij
en. 
Indien zulk overleg uitmondt in centrale afspraken of 
aanbevelingen mogen die voor geen der partijen vrij
blijvend van aard zijn. Afspraken, gericht op een 
meerjarig beleid ter vernieuwing, modernisering en 
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dynamisering van onze economische structuur en so
ciaal-economische verhoudingen in een meer duurza
me richting vormen een goed startpunt voor de nieu
we kabinetsperiode. Hoofddoel daarvan is om de in 
het systeem geslopen rigiditeiten en taboes op te 
heffen. 
De algemeen verbindendverklaring van cao's kan niet 
worden afgeschaft zonder ongunstige gevolgen voor 
de vaak brede inhoud van cao's. Het systeem moet 
echter meer bij de tijd worden gebracht. 
In de eerste plaats moet in cao's meer ruimte wor
den gelaten voor differentiatie van arbeidsvoorwaar
den tussen bedrijfstakken en bedrijven. Er moeten 
meer keuzemogelijkheden worden ingebouwd, zodat 
arbeidsvoorwaarden 'op maat' mogelijk worden : op 
maat van bedrijf en individu. Daartoe moet de onder
nemingsraad een sterkere positie krijgen bij de vast
stelling en invulling van arbeidsvoorwaarden. 
In de tweede plaats moeten jaarlijks - na advisering 
door of overleg met werkgevers en werknemers -
toetsingscriteria worden vastgesteld bij de algemeen 
verbindendverklaring . Daarbij moet een afweging 
worden gemaakt tussen het belang van goede en sta
biele arbeidsverhoudingen enerzijds, en het actuele 
sociaal-economische kabinetsbeleid anderzijds. In
dien de toetsingsnormen bekend zijn voordat de cao
onderhandelingen beginnen, kunnen zij nadien ook 
met recht door het kabinet worden gehanteerd om 
cao's zonodig niet algemeen verbindend te verklaren. 
Een belangrijk aandachtspunt op korte termijn is te 
beoordelen welke belemmeringen in cao's worden 
opgeworpen voor het gebruik van het loontraject tus
sen het wettelijk minimumloon en de laagste cao
loonschalen. Dit ongebruikte traject kan oplopen tot 
20 procent van het minimumloon, waardoor veel la
ger geschoolde werkgelegenheid uit de markt wordt 
gehouden. 
Tenslotte is het sterk het overwegen waard om nieu
we bedrijven gedurende een zekere periode vrij te 
stellen van het naleven van cao-bepalingen . 
Ook binnen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
(produkt- en bedrijfschappen) zijn publieke en private 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden onvoldoen
de gescheiden. Hoewel ruimte moet blijven bestaan 
voor zelfregulering door werkelijk representatieve or
ganisaties mag dit niet strijdig zijn met een goede de
mocratische controle op de uitvoering van overheids
taken, en mogen publieke taken niet met particuliere 
belangenbehartiging worden vermengd. In de komen
de kabinetsperiode moeten publieke en private taken 
daarom worden ontrafeld aan de hand van de in te 
stellen evaluatie naar de PBO. 
Het is gewenst de besturen van de Kamers van Koop
handel op rechtstreekse en democratische wijze te la
ten verkiezen, waarbij iedere ingeschrevene in het 
handelsregister een stem heeft. 

• 11 
11. De weg naar werk 

De werkloosheid in ons land stijgt tot onaanvaardba-
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re hoogte. Dat is een gevolg van de tegenzittende 
conjunctuur, maar minstens evenzeer van eigen, Ne
derlandse, structurele problemen. In ons land wer
ken relatief gezien veel minder mensen dan in ande
re Europese landen . Dat betekent dat veel meer men
sen voor hun levensonderhoud geheel of gedeeltelijk 
afhankelijk zijn van een uitkering. De verhouding tus
sen het aantal werkenden en het aantal niet-werken
den zal als we er niets aan doen de komende jaren 
en decennia verder verslechteren . We moeten im
mers rekening houden met een toenemend aantal ou
deren, die recht krijgen op AOW en pensioen. Dat 
recht dienen ze, ook in de toekomst, te behouden, 
maar dat kan alleen als daarvoor nu de voorwaarden 
worden geschapen door meer mensen aan werk te 
helpen. Randvoorwaarden die het mogelijk maken 
dat meer vrouwen participeren op de arbeidsmarkt, 
dienen verbeterd te worden . 
Een goed stelsel van sociale zekerheid met een rede
lijk bestaansniveau voor een ieder die buiten zijn of 
haar schuld niet in eigen levensonderhoud kan voor
zien moet ook in de toekomst blijven bestaan. Dat 
kan alleen als we de verhouding tussen het aantal 
werkenden en niet-werkenden drastisch verbeteren, 
anders gezegd: als we de arbeidsparticipatie sterk 
vergroten . Dat betekent dat binnen de randvoorwaar
den van de duurzame ontwikkeling de groei van het 
aantal banen de komende vier jaar de hoogste priori
teit moet hebben. Essentieel daarbij is de uitbreiding 
van, voor een ieder, betaalbare kinderopvang en bui
tenschoolse opvang. Op deze wijze kan immers de ar
beidsparticipatie van ouders worden bevorderd. 
Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie kun
nen we niet meer aankomen met banenplannen van 
het geijkte type . Plannen van de overheid om banen 
te scheppen door het stimuleren van de conjunctuur 
of via tewerkstellingsprojecten kunnen soms korte 
tijd uitkomst bieden, maar de voordelen ervan wegen 
meestal niet op tegen de kosten . Hetzelfde geldt 
voor een loonmaatregel. Die werkt wellicht even 
maar wordt dan ontdoken of ingehaald, maakt het on
mogelijk om in te spelen op uiteenlopende ontwikke
lingen in bedrijven en bedrijfstakken en verkilt het so
ciale klimaat . Wel blijft loonmatiging voor de komen
de jaren van groot belang. 
Dat alles betekent dat wij geen banenplan oude stijl 
willen presenteren. Wel kan het nodig zijn om aanvul
lende werkgelegenheid te realiseren voor groepen 
die op de reguliere arbeidsmarkt nog weinig kans 
hebben, maar dan ligt daarin de belangrijkste reden 
voor overheidsoptreden. 

• 12 
1. Drastische vermindering van de arbeidskosten 
De jaren tachtig hebben aangetoond dat een relatie
ve verlaging van de arbeidskosten gepaard kan gaan 
met een sterke toename van het aantal banen. Ook 
nu is vermindering van arbeidskosten, naast vernieu
wing van het economisch fundament, daartoe de be
langrijkste en zekerste weg. Dat moet gebeuren door 
van werkgevers en werknemers, die samen afspra-
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ken maken over de arbeidsvoorwaarden, te blijven 
verwachten dat zij streven naar een verantwoorde en 
matige loonontwikkeling . Dat is te meer noodzakelijk 
omdat de arbeidsinkomensquote de laatste twee jaar 
in snel tempo is opgelopen tot een te hoog niveau. 
Een andere reden tot loonmatiging is het milieube
leid. Maar bij matiging van de bruto-Ionen mag het 
niet blijven. 
Een groot deel van de loonkosten wordt immers be
paald door de hoogte van belastingen en premies. 
De zogenoemde 'dubbele wig' is in Nederland groter 
dan waar ook in Europa. Met de dubbele wig worden 
de extra bedragen bedoeld die de werkgever kwijt is 
aan premies boven het bruto-loon (wig 1). en wat er 
van het bruto loon van de werknemer nog afgaat aan 
premies en belastingen (wig 2) . Zeker voor de lagere 
en de middeninkomens is de wig onaanvaardbaar 
hoog, vooral vanwege de hoge sociale premies. 
Maar hoge premies en hoge belastingen worden 
voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat te wei
nig mensen bijdragen aan de belastingopbrengst van 
de overheid en aan de benodigde premies voor het 
relatief grote aantal mensen dat afhankelijk is van 
een uitkering. De lage arbeidsparticipatie en de hoge 
belasting- en premiedruk hangen dus nauw samen 
en ze versterken elkaar. 
Hoge arbeidskosten vormen een hoge drempel voor 
werkgevers om nieuwe mensen in dienst te nemen. 
Dat betekent dat meer mensen afhankelijk raken of 
blijven van een uitkering, waardoor de arbeidskosten 
opnieuw hoger worden : een negatieve spiraal tussen 
loonkosten en werkgelegenheid. De belangrijkste op
gave voor de komende jaren is die spiraal om te ke
ren tot een positieve spiraal, waarin lagere loonkos
ten leiden tot meer banen, en meer banen tot verder 
afnemende loonkosten. 
Zoals gezegd: voortgezette matiging van de bruto-Io
nen blijft daarvoor de komende jaren onontkoom
baar, maar onvoldoende. De lonen stijgen al jaren 
niet veel meer dan de inflatie en de inflatie werd de 
afgelopen jaren voor meer dan de helft veroorzaakt 
door stijgende lasten en prijzen van de overheid. De 
grootste winst is daarom te halen in de beperking 
van belastingen en premies op de loonkosten. Daar 
moet de eerstkomende jaren alle aandacht op gericht 
zijn . Dat betekent dat er een algemene lastenverlich
ting moet komen in de vorm van daling van de tarie
ven van de loon- en inkomstenbelasting, in het bijzon
der in de eerste schijf, en dus ten gunste van vooral 
de lagere-, en midden inkomens. 

De ruimte daarvoor zal, vooral in de eerste jaren van 
de komende kabinetsperiode, niet of nauwelijks kun
nen worden verdiend uit economische groei . Daarom 
zijn zowel verdere bezuinigingen op de overheidsuit
gaven noodzakelijk als een verbreding van de belas
tinggrondslagen. Dat laatste in de vorm van het 
schrappen van aftrekposten, maar ook door verschui
ving van lasten op arbeid naar lasten op milieuvervui
lende consumptie en produktie. Deze zal substanti
eel moeten zijn wil zij regulerend werken op het mi-
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lieugebruik. Een andere serieuze mogelijkheid is gele
gen in 'balansverkorting', wat betekent dat de over
heid aan de ene kant uitgaven (bijvoorbeeld subsi
dies) schrapt, maar daartegenover de belastingen ver
laagt. 

Behalve voor algemene lastenverlichting is er ook 
aanleiding om in specifieke omstandigheden op een 
gerichte manier tot lagere arbeidskosten te komen, 
vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ten 
aanzien van specifieke groepen werklozen - in het bij
zonder laag opgeleiden - èn ten aanzien van specifie
ke activiteiten - in het bijzonder het laag gekwalifi
ceerde werk en bepaalde soorten van seizoensgebon
den werk - kan een gerichte verlaging van de arbeids
kosten de arbeidsmarkt verruimen. Daarbij moet dan 
allereerst worden gekeken naar verlaging van sociale 
lasten voor werkgevers. 

Afschaffing of algemene verlaging van het minimum
loon wordt thans onwenselijk geacht. Het zal het so
ciaal minimum omlaag drukken, en het is niet nodig. 
Van meer belang is een beperking van de loonkosten 
over de gehele linie. Bovendien kan veel ruimte wor
den gevonden in de thans vaak nauwelijks gebruikte 
laagste loonschalen in de cao's. Taaksplitsing en taak
verdeling binnen arbeidsorganisaties moet kunnen lei
den tot het benutten van de lagere schalen en daar
mee tot extra werkgelegenheid voor laaggeschool
den. 

2. Een beter werkende arbeidsmarkt 

• 13 
a. scholing en activering 

Hét middel om de kansen van werklozen op de ar
beidsmarkt te verbeteren is scholing . Daarvoor be
staat al veel aandacht. maar nog lang niet voldoen
de. Grotere inspanningen zijn noodzakelijk, te orga
niseren en te financieren door het bedrijfsleven in 
samenwerking met de regionale besturen van de 
arbeidsvoorziening. Het steeds vaker optredende 
tekort aan technisch geschoold personeel vraagt 
om scholingsinitiatieven, gericht op het combine
ren van leren en werken, en om het verbeteren 
van het carrièreperspectief van technici. 
Van werklozen mag worden gevraagd dat zij bereid 
zijn mee te doen aan verbetering van hun arbeids
kansen door scholing, opleiding, werkervaringspro
jecten of banenpools, ook indien daarbij geen ga
rantie op blijvend werk kan worden geboden. Dit 
geldt ook voor taalcursussen voor hen die het Ne
derlands onvoldoende beheersen. Een weigering 
om aan zulke programma's mee te werken hoort 
een verlaging van de uitkering tot gevolg te heb
ben . Het begrip 'passende arbeid' moet worden 
verruimd tot 'gangbare arbeid' . Gangbare arbeid is 
dus alle betaalde arbeid die op de arbeidsmarkt 
door werkgevers wordt aangeboden. 
Er is niet bij voorbaat reden om wie dan ook uit te 
sluiten van welk werk dan ook, als hen dat een 
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nieuwe kans geeft op de arbeidsmarkt. Dit houdt 
onder andere in, dat er meer mogelijkheden voor 
omscholing of inpassing moeten komen voor het 
groeiend aantal structureel werkloze hoger opgelei
den. 

b. minder regels, minder instanties 
De arbeidsbureaus beschikken over meer dan hon
derd regelingen om arbeidsmarktbeleid te voeren . 
Die zijn slecht op elkaar afgestemd . Het beste is 
die wirwar te schrappen en te vervangen door een 
eenvoudige, globale regeling die arbeidsbureaus in 
staat stelt mensen echt aan werk te helpen. 
Dat laatste hoeft niet alleen door de arbeidsbu
reaus te worden gedaan. Indien particuliere ar
beidsbemiddelaars, zoals uitzendbureaus, goede 
resultaten behalen met het terugbrengen op de ar
beidsmarkt van werklozen of gedeeltelijk arbeids
geschikten, kunnen ook zij een beroep doen op de 
middelen. Een gezonde concurrentie kan het be
leid alleen maar doeltreffender maken. De bijzon
dere taak van de arbeidsbureaus - extra aandacht 
voor kansarme werklozen - moet daarbij wel over
eind blijven. 
Verder moet er een overzichtelijke, doeltreffende 
uitvoeringsorganisatie komen, die voor elke klant 
eerst nagaat hoe de kans op werk kan worden ver
groot en pas een definitieve uitkering verstrekt als 
die inspanningen er voorlopig niet toe leiden dat 
betrokkene in eigen levensonderhoud kan voor
zien. In de tussenliggende periode ontvangt betrok
kene een tijdelijke uitkering. Als eerste stap zullen 
bedrijfsverenigingen, sociale diensten en arbeids
bureaus worden verplicht om al hun activiteiten te 
bundelen. (zie ook 111.4) 

• 14 
c. flexibel werken 

Zowel bij ondernemers als werknemers groeit de 
behoefte aan flexibel werken. Deeltijdwerk is toe
genomen, maar de mogelijkheden om in verschil
lende fasen van het leven de arbeidsduur aan te 
passen aan de eigen omstandigheden zijn nog te 
beperkt . Mensen met kleine kinderen hebben 
meer behoefte aan deeltijdwerk, of zorgverlof of 
een volwaardig ouderschapsverlof . Soms is het no
dig dat een werknemer zorgverlof kan opnemen 
om te zorgen voor iemand in de nabije omgeving. 
Ouderen zouden soms, in plaats van volledig in de 
VUT te gaan, nog graag in deeltijd willen blijven 
werken, maar deeltijd-VUT is zeldzaam en kan na
delig zijn voor het pensioen . Anderen willen een 
tijd voor een familielid zorgen, of zijn toe aan een 
nieuwe periode van studie en opleiding . Zorgtaken 
kunnen beter tussen mannen en vrouwen worden 
verdeeld , zodat toetreding van vrouwen tot de be
taalde arbeidsmarkt beter mogelijk wordt . Dat 
heeft alleen echt een kans als meer flexibiliteit ont
staat in arbeidsduurpatronen. Daarom is voor iede
re werknemer een wettelijk recht op deeltijdarbeid 
nodig, waarbij alleen bij zwaarwegende belangen 
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van een bedrijf een uitzondering mag worden ge
maakt. Elke werknemer werkzaam in deeltijd heeft 
bovendien recht op gelijke behandeling ten opzich
te van voltijdwerkers. Deeltijdarbeid mag in princi
pe een loopbaanontwikkeling niet in de weg staan. 
Om een betere combinatie van arbeid en zorgta
ken mogelijk te maken verdient het aanbeveling 
om in (collectieve) arbeidscontracten mogelijkhe
den als calamiteitenverlof en zorgverlof op te ne
men. 
Bestaande rechten, bijvoorbeeld de 'ATV'-dagen 
kunnen in de onderhandelingen daarover worden 
betrokken, zodat de arbeidskosten per saldo niet 
behoeven te stijgen. VUT- en pensioenregelingen 
(inclusief de pensioenleeftijd) moeten worden afge
stemd op de behoefte aan grotere flexibiliteit en la
gere loonkosten. 

De huidige VUT-regelingen schieten hun doel voor
bij en moeten dus in opzet en reikwijdte worden 
beperkt. Ooit bedoeld als maatregel om de arbeids
markt te verruimen (ouderen maakten plaats voor 
jongeren). is de VUT nu zelf een snelle stijger on
der de arbeidskosten, als gevolg waarvan nieuwe 
werkgelegenheid wordt belemmerd. Het is juist 
goed dat ouderen die dat kunnen op een bij hen 
passende manier langer aan het werk blijven. Zo
wel voor henzelf als voor de verhoging van de ar
beidsparticipatie en het economisch draagvlak. In 
ondernemingen en andere arbeidsorganisaties 
moet daarom een gericht, leeftijdsbewust perso
neelsbeleid worden gevoerd om dat te bevorde
ren . De overheid dient leeftijdsdiscriminatie bij wer
ving en selectie te verbieden. 

Ook bij werkgevers bestaat behoefte aan meer 
flexibiliteit. Drempels voor het in dienst nemen 
van personeel moeten zo veel mogelijk worden 
weggenomen. Daarbij horen versoepeling van het 
ontslagrecht. gerichte (naast de noodzakelijke alge
mene) verlaging van loonkosten voor ongeschoold 
en seizoenswerk en het terugdringen van de kos
ten van VUT-regelingen . 

Het is van belang de bestaande rechten op het ge
bied van de arbeidstijden kritisch te herijken. Een 
andere spreiding van de werktijden over de week 
moet mogelijk worden . Bedrijfstijdverlenging is 
noodzakelijk en economisch efficiënt door de stij
gende kosten en de kortere levensduur van produk
tiemiddelen . Daarom moeten de vrije zaterdag en 
de regelingen voor overwerk op inconveniënte tij
den kritisch worden heroverwogen. 

Het streven blijft gericht op een verdere flexibilise
ring van de winkelopeningstijden, waarbij ook tota
le afschaffing van de winkelsluitingswet nage
streefd wordt . 

Een verkeerde ontwikkeling is de neiging onder 
werkgevers om steeds meer aanvullende toetre-
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dingseisen te stellen via medische keuringen . In
dien deze al noodzakelijk zijn, moeten zij in ieder 
geval worden beperkt tot strikt functiegebonden ei
sen. 

Voor werkzoekenden moet de aantrekkelijkheid 
van betaald werk ten opzichte van een uitkering 
worden vergroot, bijvoorbeeld door bij het zetten 
van een eerste stap op de arbeidsmarkt niet onmid
dellijk te korten op de uitkering. 

Vrijwilligerswerk is van belang voor maatschappelij
ke ontplooiing, participatie, integratie en vaak ook 
het zelfrespect van mensen . Het is echter, mede 
vanuit economisch oogpunt, geen alternatief voor 
betaald werk. maar meer een zinvolle aanvulling 
daarop. 

3. Aanvullende werkgelegenheid 

• 15 
Om op korte termijn tegemoet te komen aan de gro
te vraag naar banen en de werkloosheid te bestrijden 
zijn bovengenoemde maatregelen essentieel. De ef
fecten ervan worden echter niet onmiddellijk zicht
baar. Daarom moet zowel door de overheid als door 
werkgevers en werknemers worden gestreefd naar 
de totstandkoming van tijdelijke extra werkgelegen
heid, dan wel extra werkervarings- en leerplaatsen. 
Bij de financiering daarvan mag het wegvallen van uit
gaven voor uitkeringen tijdelijk worden meegere
kend . In het bijzonder wordt gedacht aan het inlopen 
van achterstallig onderhoud aan monumenten, we
gen, rioleringen en in het natuurbeheer. Voorkomen 
moet worden dat hierdoor een permanent aanvullend 
circuit van tweede-keusbanen ontstaat, zeker als het 
werk eigenlijk thuishoort in het reguliere overheids
budget. Zo'n circuit is uiteindelijk schadelijk voor de 
totale werkgelegenheid en economische activiteit. 
Bepaalde groepen laag opgeleide, langdurig werklo
zen hebben ook op langere termijn nauwelijks kan
sen op de reguliere arbeidsmarkt. Daar dient het 
scheppen van aanvullende werkgelegenheid een dub
bel doel : voorkomen dat mensen langdurig buiten 
het arbeidsproces blijven staan, en het vergroten van 
hun kansen om te zijner tijd regulier werk te vinden. 
Banenpools bieden voor deze groepen een goede 
kans op betaald werk, al vallen deelname en doorstro
ming vaak tegen. Ook een intensievere inschakeling 
van de sociale werkplaatsen, die op dit punt ervaring 
en kennis bezitten, moet worden overwogen. Daarbij 
moet overigens voorkomen worden dat de categorie 
waarvoor deze werkplaatsen oorspronkelijk bedoeld 
waren, wordt verdrongen door mensen met betere 
kansen . 

111. Blijvende sociale zekerheid 

• 16 
Juist nu het moeilijk wordt, moet het stelsel van so
ciale zekerheid ervoor blijven zorgen dat mensen die 
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tijdelijk o.f blijvend niet in hun levenso.nderho.ud kun
nen vo.o.rzien, to.ch een menswaardig bestaan heb
ben. Zij hebben recht o.p een to.ereikende uitkering, 
waarvan de ho.o.gte niet vo.o.rtdurend ter discussie 
staat. Dat de lasten daarvan gemeenschappelijk wo.r
den gedragen, is een zaak van so.ciale rechtvaardig
heid en van verlicht eigenbelang . Daaro.m wo.rdt een 
ministelsel afgewezen. 
Op den duur zijn die lasten echter alleen o.p te bren
gen als nieuw leven wo.rdt ingeblazen aan het princi
pe dat ieder in de eerste plaats vo.o.r het eigen levens
o.nderho.ud heeft te zorgen. Dat is de plicht to.t mee
do.en die tegeno.ver het recht o.p een uitkering staat . 
Wie een bero.ep do.et o.p het laatste, mo.et duidelijk 
kunnen maken dat hij o.f zij to.t het eerste niet bij 
machte is. BQvendien mo.et het stelsel zo. zijn inge
richt dat er een sterke stimulans van uitgaat o.m, 
waar dat mo.gelijk is, de eigen zelfstandigheid zo. snel 
mo.gelijk te herwinnen. En het mo.et eenvo.udiger en 
do.o.rzichter wo.rden in o.pzet en uitvo.ering . 

1. Verdeling van verantwoordelijkheden 
Er is een scherpe afbakening van de verantwo.o.rdelijk
heden in de so.ciale zekerheid tussen o.verheid, werk
gevers en werknemers, en individuele burgers . Al
leen zo. kan het stelsel betaalbaar, bestuurbaar en uit
vo.erbaar blijven . 
De o.verheid is in de eerste plaats verantwo.o.rdelijk 
vo.o.r de bescherming van het minimuminko.mensni
veau o.p een beho.o.rlijk peil. Indien het handhaven 
van de o.verheidsverantwo.o.rdelijkheid vo.o.r vo.o.rzie
ningen o.p een ho.ger peil ten ko.ste gaat van die eer
ste do.elstell ing, mo.et in beginsel het minimumni
veau de ho.o.gste prieriteit krijgen. Grefweg betekent 
dit dat de seciale zekerheid veer werkenden in begin
sel een zaak kan zijn vo.er werkgevers en werkne
mers, binnen wettelijke randveerwaarden, en in aan
vulling o.p hun met de everheid gedeelde verantweer
delijkheid veer het arbeidsmarktbeleid . 

In ieder geval geldt dit veer de Ziektewet. In beginsel 
kan werden veistaan met de regeling in het Burgerlijk 
Wetbeek waarin aan de werkgever werdt epgedra
gen het leen gedurende deze peri ede geheel ef ge
deeltelijk deer te betalen . Of een werkgever dit risico. 
wil verzekeren en bij wie kan hij het beste zelf bepa
len. Vo.er de kleinste bedrijven kan gezamenlijk naar 
een eplessing werden gezecht em het veor hen meei
lijk te dragen risico. te verevenen. De uitveering van 
de ziektewet is de verantweerdel ijkheid van werkge
vers en werknemers . 
Ten aanzien van de Werkloosheidswet zijn de mege
lijkheden to.t o.verneming deo.r marktpartijen beperkt. 
Er is thans geen aanleiding em de werkleesheidswet 
drastisch te herzien, al is het wenselijk em de indivi
duele rechten beter te laten aansluiten ep het indivi
duele arbeidsverleden, en al kan de teetreding tet de 
WW-uitkering sterker werden afgebakend . Juist in 
een peri ede van eplepende werkleesheid meeten de 
duur ef de heegte van de WW-uitkering niet wo.rden 
beperkt. Te vaak al heeft de everheid zich een enbe-
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treuwbaar verzekeraar getoond. 
De samenleving is blijvend verantwoordelijk voor een 
toereikende inkomensvoorziening voor mensen die 
in belangrijke mate arbeidsongeschikt zijn . WAO en 
AAW staan daarvoor garant . Regelmatige herkeuring 
geeft uitsluitsel over het verloop van de ar
beids(en)geschiktheid. Bij gedeeltelijk herstel dienen 
uitkerende instantie en arbeidsbemiddeling nauw co.n
tact te o.nderhouden . In geval van gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid is het redelijk en effectief dat 
de werkgever verantweerdelijk blijft veer het inke
men van een werknemer. Dit betekent dat hij hem in 
beginsel niet kan entslaan. De werkgever heeft de 
taak te bezien wat die werknemer no.g kan deen, en 
heeft bij inschakeling zelfs een veerdeel. Daarbij 
draagt de werkgever de eerste verantwo.erdelijkheid 
veer het sluiten van een verzekering tegen het pre
duktie-, dan wel het inkemensverlies als gevelg van 
de gedeeltelijke arbeidsengeschiktheid van een werk
nemer. Dergelijke - privaatrechtelijke - verzekeringen 
dienen de (her)inschakeling van betrekkenen te sti
muleren, meeten veer iedereen teegankelijk zijn en 
seciale zekerheidsbreuken veerkemen. 

Samengevat: de o.verheid heudt een bijzendere ver
antweerdelijkheid veer de bijstand, de AOW en de 
Nabestaandenwet, veo.r een deel van de arbeidsenge
schikten (AAW veer zelfstandigen en vreeggehandi
capten waarender studenten, WAO-nieuwe stijl veer 
in belangrijke mate arbeidsengeschikten). Bij gedeel
telijke arbeidsengeschiktheid gaat de verantweerde
lijkheid van werkgevers en werknemers vóór die van 
de everheid . De werklo.o.sheidwet blijft glebaal ep de
zelfde veet geregeld . De cellectieve lastendruk zal ep
nieuw meeten werden gedefinieerd in het licht van 
herziene verantweerdelijkheden . 

• 17 
2. Uitvoering 
Een regienale uitveeringserganisatie met lekale kanto
ren is de meest wenselijke eplessing veer de huidige 
uitveeringspreblemen. Mementeel zijn de arbeidsbu
reaus regienaai, de so.ciale diensten per gemeente 
en de bedrijfsverenigingen (WW, WAO, AAW, TW) 
secteraai geerganiseerd. De effectiviteit van elk van 
deze erganisaties en van het tetaal van de uitvee
ringserganen schiet daardeer ernstig tekert. Dat 
meet snel veranderen . 
Er meet zo. snel megelijk een verplichting kemen tet 
samenwerking achter één veerdeur ep regienaai en 
lekaal niveau tussen arbeidsbureaus, seciale dien
sten en bedrijfsverenigingen, zedanig dat hun activi
teiten eptimaal ep elkaar werden afgestemd. Omdat 
die samenwerking niet kan wachten ep een grendige 
reorganisatie zal deze veerlepig plaatsvinden ep basis 
van de bestaande medellen. 

Op langere termijn is integratie van de drie uitvee
ringspo.ten in een nieuwe erganisatie needzakelijk. In
schakeling en mede-verantweerdelijkheid van werk
gevers en werknemers naast de o.verheid bij de gle-
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bale besturing van deze organisatie (landelijk en regio
naal) ligt voor de hand, in het bijzonder vanwege hun 
eigen taken en bevoegdheden op het gebied van de 
cao's, waarop een goede aansluiting eveneens verze
kerd moet worden. De gevalsbehandeling moet ech
ter geschieden door een van belanghebbenden onaf
hankelijke, zelfstandige instantie. Deze sluit met het 
bevoegde bestuur een contract over de te leveren 
diensten, en wordt op de resultaten afgerekend. 
Daarnaast worden op dit werkniveau concurrerende 
organisaties zoals particuliere verzekeraars en uit
zendbureaus toegelaten, die dezelfde taken geheel 
of gedeeltelijk mogen uitvoeren. Voorzover zij aan de 
gestelde eisen voldoen, kunnen zij in concurrentie 
een beroep doen op de voor het arbeidsmarktbeleid 
beschikbare middelen. 
Het toezicht op de nieuwe organisatie en op de uit
voering wordt bij voorkeur ondergebracht bij de Alge
mene Rekenkamer, doch wordt in ieder geval geheel 
onafhankelijk van de deelnemende partijen. 

• 18 
3. Het WAO-debat 
In het debat rond de wildgroei van de WAO in de laat
ste jaren is door D66 steeds met kracht gepleit voor 
een snel en doeltreffend volumebeleid, gebaseerd 
op strengere en meer regelmatige keuringen (bij vol
ledige arbeidsongeschiktheid keuringen in tweede in
stantie) en uitgaande van de vraag wat iemand nog 
wél kan, om zodoende zoveel mogelijk gedeeltelijk ar
beidsongeschikten terug te brengen op de arbeids
markt. Alleen zo zou immers de regeling toereikend 
kunnen blijven voor degenen voor wie ze bedoeld is. 
Omdat het kabinet de werking van een goed volume
beleid heeft gekoppeld aan voortijdig ingrijpen in de 
hoogte van de uitkeringen, is een grote achterstand 
op het volumebeleid ontstaan met de daarbij beho
rende rekening. Van een dergelijk beleid is in de prak
tijk nog steeds weinig terechtgekomen - reden te 
meer om er vaart achter te zetten. 
Nu de situatie is ontstaan van een nieuwe wet met la
gere uitkeringen plus een lappendeken van aanvullen
de verzekeringen, zijn in ieder geval op twee punten 
extra garanties in de wet noodzakelijk. 

In de eerste plaats moet door de regering in de wet 
gewaarborgd worden dat chronisch zieken, of men
sen die om een andere reden niet door één van de 
bestaande verzekeringen worden geaccepteerd, zich 
toch tegen redelijke kosten kunnen bijverzekeren te
gen het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. 
Dat betekent dat een acceptatieplicht nodig blijft 
voor alle verzekeringen en tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten. 
Een tweede garantie die de wet dient te bieden is 
dat werknemers nimmer kunnen worden gedwon
gen om zich verplicht te verzekeren tegen het WAO
gat, en al helemaal niet om dat collectief te doen bij 
één (door de werkgever of de vakbond gekozen) ver
zekeraar. Die individuele verantwoordelijkheid en de 
individuele afweging tussen baten en lasten van een 
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aanvullende verzekering kunnen heel goed door de 
mensen zelf gedragen worden. Bovendien leiden 
nieuwe collectieve verzekeringen tot een hernieuwd 
risico op afwenteling van kosten op de collectiviteit. 
Er dient daarom voor iedere werknemer een zelfstan
dige vrijheid te zijn ten aanzien van de aanvullende 
verzekering. De reeds afgesloten WAO-gat-verzeke
ringen dienen met name op dit punt geëvalueerd te 
worden. 
De zogenaamde malusregeling dreigt averechts te 
werken. Bedoeld om afstoting van gedeeltelijk ar
beidsongeschikten te voorkomen, maakt zij vooral 
kleine werkgevers juist huiverig om ze in dienst te ne
men. Deze effecten moeten snel worden onderzocht 
en tegen elkaar afgewogen. Indien blijkt dat de ma
lusregeling averechts werkt, dient deze te worden af
geschaft. 

• 19 
4. De jaarlijkse ontwikkeling van de uitkeringen 
In de wet is vastgelegd dat de uitkeringen mee stij
gen met de gemiddelde ontwikkeling van de lonen in 
de marktsector, tenzij dat de werkgelegenheid te 
zeer bedreigt of de verhouding tussen het aantal wer
kenden en niet-werkenden ernstig achteruitgaat. 
Deze uitzonderingen zullen de komende jaren vrijwel 
zeker van kracht zijn. Het is daarom niet reëel en niet 
eerlijk om aan uitkeringsgerechtigden voor te houden 
dat hun uitkering volledig meestijgt met de lonen. 
Dat is zelfs in de afgelopen regeerperiode, onder gun
stige omstandigheden, niet gelukt. Om het aantal ba
nen te vergroten, de noodzakelijke loonmatiging te 
ondersteunen en de sociale zekerheid betaalbaar te 
houden is het nodig de belasting- en premiedruk te 
verminderen, en dat kan als de ontwikkeling van de 
bruto-uitkeringen de komende jaren achterblijft bij de 
gemiddelde loonontwikkeling. In de financiële verant
woording (zie bijlage 1) gaan wij er niettemin van uit 
dat de verwachte loonontwikkeling voor de helft kan 
worden gevolgd. 
Samenvattend meent D66 dat de gecombineerde 
doelstelling van de bevordering van de werkgelegen
heid en de bescherming van de koopkracht van de mi
nima tegelijkertijd, in de voorziene omstandigheden, 
het best wordt gediend door een combinatie van een 
gedeeltelijke koppeling en een gerichte belasting
maatregel, die een eventuele verlaging van de koop
kracht van de minima zo veel mogelijk ongedaan kan 
maken. 
Of en in welke mate een verhoging van de uitkerin
gen mogelijk is, zal van jaar op jaar moeten worden 
bekeken, in samenhang met de economische ontwik
kelingen, de loonvorming, de stand van de werkgele
genheid en de ontwikkeling van de koopkracht. Daar
bij moet onderscheid worden gemaakt tussen hen 
die per definitie niet op de arbeidsmarkt terecht kun
nen, zoals AOW'ers of vroeggehandicapten, en ande
re groepen. In het bijzonder voor AOW'ers en vroeg
gehandicapten wordt gestreefd naar een zo gunstig 
mogelijk welvaartseffect in vergelijking met de actie
ven. 
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De inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden zal 
bovendien niet alleen op basis van de bruto-ontwikke
ling, maar ook netto moeten worden bezien. Netto
verbeteringen door lagere belastingen en premies ko
men voor de betrokkenen immers op hetzelfde neer, 
en beperken tevens de totale arbeidskosten. 
De hierboven geschetste, geleidelijke aanpak ver
dient de voorkeur boven het doorbreken van de zgn. 
netto-netto-koppeling tussen het wettelijk minimum
loon en de laagste uitkeringen. 

5. Werken moet verschil maken 
Een groter verschil is gewenst tussen de netto-uitke
ringen en de netto-Ionen die op de arbeidsmarkt wor
den verdiend . Dat verschil is nu te klein, zeker als 
niet alleen rekening wordt gehouden met de netto
uitkering maar ook met de inkomensafhankelijke sub
sidies die daar soms nog bovenop komen. In het alge
meen bestaat hierdoor een te geringe financiële sti
mulans om aan het werk te gaan en functioneert de 
arbeidsmarkt aan de onderkant slecht. Het geleidelijk 
achter laten blijven van de bruto-uitkeringen bij de ge
middelde loonontwikkeling en het verhogen van het 
arbeidskostenforfait voor werkenden zijn twee aan
vaarebare en noodzakelijke wegen om dat verschil te 
vergroten. 

• 20 
6. Koopkracht 
Op dit moment kunnen geen garanties worden gege
ven dat de koopkracht van de uitkeringen de komen
de jaren gelijk blijft, evenmin overigens als dat voor 
andere inkomens het geval is. 
Jaarlijks zal de koopkracht van de laagste inkomens 
moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond 
van de economische ontwikkelingen, de loonvor
ming, de stand van de werkgelegenheid en de ont
wikkeling van de algemene koopkracht. In een situa
tie waarin de koopkracht in het algemeen vooruit 
gaat of zich stabiliseert, is het aanvaardbaar en in ver
band met de flexibilisering van de arbeidsmarkt zelfs 
gewenst dat denivellering ontstaat in de inkomens
verhoudingen. Daalt de koopkracht daarentegen over 
de gehele linie, dan moet alles worden gedaan om 
tot een zo gelijk mogelijke verdeling van koopkracht 
te komen. Voor de eerstkomende jaren is de tweede 
mogelijkheid de meest waarschijnlijke. 

Gedetailleerde 'koopkrachtplaatjes' die in de werke
lijkheid niet of nauwelijks een feitelijk equivalent heb
ben, mogen de aandacht niet te zeer afleiden van de 
werkelijke doelstellingen. Het beste koopkrachtbe
leid voor werkenden en werklozen is immers de crea
tie van een positieve werk/lastenspiraal waardoor 
meer mensen een inkomen uit werk verkrijgen en de 
lasten voor iedereen kunnen dalen . 

• 21 
7. De algemene bijstandswet 
a. herziening van de wet 

Het uitkeringsniveau dient te beginnen bij vijftig 
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procent van het sociaal minimum, waarop door de 
gemeenten een toeslag wordt gegeven van twin
tig procent van het sociaal minimum voor alleenwo
nenden, veertig procent voor eenoudergezinnen 
en vijftig procent indien meerdere volwassenen 
moeten worden onderhouden. Daarbij is het aan 
de uitkeringsgerechtigde om zijn of haar recht op 
zo'n toeslag feitelijk aannemelijk te maken. Boven
dien is bijstandsverlening nooit eenrichtingsver
keer. Tegenover een uitkering staat altijd de ver
plichting tot een maximale inspanning om weer in 
eigen levensonderhoud te voorzien . 
Hierbij is wezenlijk dat in de regeling gewaarborgd 
wordt dat feitelijk alleenwonenden en alleenstaan
de ouders ook inderdaad de oude uitkeringsni
veaus zullen halen. Het mag door deze herziening 
niet praktisch onmogelijk worden nog alleen te wo
nen, of alleen kinderen op te voeden . Daarom zijn 
zo objectief mogelijke, landelijke criteria nodig om 
het recht op een toeslag vast te stellen . Voorko
men moet worden dat financiële nood bij een ge
meente een onaanvaardbare druk zet op de toesla
gen. Denkbaar is dat de woonlasten uit de bereke
ning van het sociaal minimum worden losgemaakt 
en één keer per woning worden verstrekt. 

b. uitvoering 
Steeds meer wordt duidelijk dat de uitvoering van 
de Algemene Bijstandswet grote gebreken ver
toont. Controles en toezicht op de normen zijn on
voldoende en leiden ertoe dat zeer veel uitkerin
gen ten onrechte worden verstrekt. Dit moet snel 
veranderen . Bij elke bijstandsuitkering moet met 
voldoende regelmaat goed worden gecontroleerd 
of aan alle bijstandsvereisten wordt voldaan, waar
bij de organisatie van uitvoerende organen van de 
bijstandswet dusdanig zijn ingericht dat deze con
troles zo effektief mogelijk kunnen plaats vinden. 

c. nog geen individualisering 
Voor individualisering van de bijstandswet, in de 
zin dat iedereen een eigen recht heeft op een bij
standsuitkering, ongeacht het inkomen van een 
eventuele partner, is het te vroeg. Daarvoor zou no
dig zijn dat getoetst kan worden of ieder die een 
beroep doet op een bijstandsuitkering ook inder
daad en effectief wil toetreden op de arbeids
markt. Zo'n toets is in de huidige arbeidsmarktsi
tuatie niet mogelijk, nog afgezien van de onbetaal
baarheid . Individualisering en financiële zelfstandig
heid moeten trouwens ontstaan door deelname op 
de arbeidsmarkt, niet door het in het leven roepen 
van nieuwe uitkeringsrechten op grote schaal. 

d. het niveau van de bijstand 
Het niveau van een bijstandsuitkering moet toerei
kend zijn om op een redelijke manier aan de sa
menleving deel te nemen. Erkend moet worden 
dat dit, vooral als mensen erg lang op een mini
mumuitkering zijn aangewezen, niet altijd het ge
val is. 
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Zonder het principe van de landelijke normen 
aan te tasten, moet het mogelijk worden dat ge
meenten in individuele gevallen, waarin mensen 
langdurig op het minimum aangewezen zijn, en 
nadat getoetst is of zij reëel gesproken nog kans 
maken op de arbeidsmarkt, een aanvulling op de 
uitkering geven. Het gaat erom dat gemeenten 
iets kunnen doen in inkomenssituaties waarin het 
minimum te nijpend is geworden. Alleen dan is so
ciaal verdedigbaar dat de ontwikkeling van de uitke
ringen achterblijft bij de gemiddelde loonontwikke
ling. 

Bij een dergelijke aanpak is het noodzakelijk dat ge
meenten heldere criteria formuleren, dat uitvoeren
de ambtenaren hun beslissingen deugdelijk formu
leren en dat er een heldere, drempelloze beroeps
gang bij de administratieve rechter bestaat. De fi
nanciering kan worden gevonden door een vast 
percentage van de opbrengst van het achterblijven 
van de uitkeringen bij de gemiddelde loonontwikke
ling, te reserveren voor dit doel. Dit geld wordt 
overgeheveld naar de gemeenten, die het daar ver
volgens mee moeten doen. Op dit punt wordt dus 
de door gemeenten en rijk gedeelde financiering 
van de bijstand verlaten. 

e. financiering gemeenten/rijk 
Ook meer in het algemeen moet de financiering 
van de Bijstandswet op de helling. Het is onrede
lijk om het gemeentelijk bestuur rechtstreeks te la
ten opdraaien voor een werkloosheidsontwikkeling 
waarop het geen invloed heeft. Wel is het nodig 
gemeenten zo veel mogelijk ook financieel te prik
kelen tot een goede en sobere uitvoering van de 
wet. Er moet daarom onderscheid worden ge
maakt tussen het deel van de uitkeringen waarop 
de gemeente wel en waarop zij geen invloed 
heeft. Ten aanzien van het eerste deel, zoals toe
slagen en aanvullingen, moet het financiële belang 
van de gemeente worden vergroot, ten aanzien 
van het tweede deel juist verkleind. 

• 22 
8. AOW en aanvul/ende pensioenen 
Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals vergrijzing, individualisering en de toenemende 
variatie in manieren van samenleven nopen tot een 
herbezinning op zowel de AOW als de aanvullende 
pensioenregelingen. 
Zonder wijzigingen in de systematiek zal de financie
ring van de huidige AOW in de periode 2015 tot 2040 
een probleem gaan vormen. Dit maakt nu al een sa
menstel van maatregelen nodig. 
Ter vergroting van de arbeidsparticipatie en dus van 
het draagvlak voor de sociale zekerheid en de AOW, 
zal de VUT geleidelijk moeten plaatsmaken voor 
andere regelingen, zoals deeltijd-VUT, pre-pensione
ring en flexibele pensionering tussen 63 en 67 jaar. 
Tijdig voor 2015 moet verder een beperkte extra ver
hoging van de aow-premie worden ingevoerd, te stor-
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ten in een 'egalisatiefonds', teneinde de premie tus
sen 2015 en 2040 op een aanvaardbaar peil te kun
nen houden. Om de premiestijging te beperken moet 
worden bezien of gepensioneerden met een aanvul
lend pensioen eveneens kunnen bijdragen aan de 
financiering van de AOW. 
Collectieve pensioenfondsen zouden actiever moe
ten inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering en flexibilisering. Bestaande wettelij
ke belemmeringen daartoe moeten worden opgehe
ven. Tegenover de verplichte deelneming van alle 
werknemers in een bedrijfspensioenregeling, ingevol
ge de Pensioen- en Spaarfondsenwet, moeten als 
waarborgen in de wet drie brede kwaliteitseisen wor
den aangenomen: gelijke behandeling van de verschil
lende groepen pensioengerechtigden, waarbij de bur
gerlijke staat geen rol speelt; minimale koopkrachtbe
scherming van opgebouwde pensioenen; individuali
sering binnen collectieve pensioenregelingen. Dit be
tekent onder meer dat binnen collectieve regelingen 
naast het standaardpensioenpakket meer keuzemo
gelijkheden moeten worden gerealiseerd die tege
moet komen aan de wensen van individuele deelne
mers. 
Pensioenfondsen moeten een gelijke bescherming 
bieden aan opgebouwde pensioenaanspraken van ac
tieven, 'slapers' en reeds gepensioneerden. Afhanke
lijk van de evaluatie (januari 1995) van de op 1 januari 
1992 ingegane wet-Nypels/Groenman zal op dit punt 
verdere wetgeving moeten worden overwogen. Deel
nemers en 'slapers' horen periodiek te worden geïn
formeerd over de door en voor hen opgebouwde pen
sioenaanspraken. Een onafhankelijk landelijk klachten
instituut is nodig, evenals een centraal register waar 
geïnformeerd kan worden naar de pensioenregelin
gen van vroegere werkgevers. 
De gevolgen van de ongelijke behandeling van man
nen en vrouwen, ongehuwd samenwonenden en al
leenstaanden, die in het verleden zijn ontstaan, die
nen zo veel mogelijk te worden hersteld. 

De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen 
roept de vraag op of een algemene nabestaanden
wet in de toekomst nog gehandhaafd moet worden. 
Geleidelijke afschaffing is gewenst, waarbij voor we
zen en halfwezen een zelfstandig uitkeringsrecht 
moet worden gehandhaafd. 

• 23 
9. De kinderbijslag 
Het krijgen van kinderen is weliswaar een persoonlij
ke beslissing, maar dient ook een maatschappelijk be
lang. 
Tegenover de zorg voor kinderen staat momenteel 
hoogstens een afgeleid 'inkomen': de overheveling 
van de fiscale basisaftrek. 
De zorgtaak beperkt het vermogen om inkomen uit 
andere arbeid te verwerven. Dit geldt eens te meer 
in het geval van kinderen met een handicap. Deze sa
menhang dient op enigerlei wijze tot uitdrukking te 
komen in een sociaal-economisch beleid dat uitgaat 
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van het principe dat ieder zorgt voor zijn/haar eigen le
vensonderhoud . 

Voorts hebben alle kinderen recht op zo goed mogelij
ke verzorging . Daar waar deze verzorging in het ge
drang dreigt te komen of veel extra voorzieningen 
vergt, ontstaat een maatschappelijke verantwoorde
lijkheid. 

Een voor iedereen gelijke, onbelaste kinderbijslag 
doet misschien onvoldoende recht aan de hiervoor 
genoemde uitgangspunten . In elk geval kan de stij
ging van de kinderbijslag per kind worden afgeschaft 
vanaf het tweede kind. Voor het overige dienen de 
financiële implicaties van de zorg voor kinderen expli
ciet te worden betrokken bij het fiscaal beleid . Uit
gangspunt daarbij is dat inkomensbeleid allereerst via 
de fiscus wordt gevoerd, en dat subsidie- en bijdrage
regelingen zo min mogelijk inkomensafhankelijk zijn . 
Dat bevordert de inzichtelijkheid van de inkomensver
deling en beperkt de noodzaak van ingewikkelde, uit
voeringsintensieve en fraudegevoelige regelingen . 

IV. Fiscaal beleid 

• 24 
Belastingen worden geheven om de uitgaven van de 
overheid te dekken. De wijze waarop belastinghef
fing plaatsvindt heeft een grote invloed op het ge
drag van burgers en ondernemingen . Bij de vormge
ving van het belastingstelsel moet daarom niet alleen 
gelet worden op de opbrengst en op een billijke ver
deling van de lasten, maar ook op de effecten van 
het stelsel op de ontwikkeling van onze economie en 
op het handelen van bedrijven en burgers . 
Door de inrichting en werking van de overheidsuitga
ven en -heffingen is de band tussen het beslissen 
over, het betalen voor en het genieten van overheids
uitgaven de laatste decennia te vaak doorgesneden . 
De grotere mondigheid en zelfstandigheid van bur
gers, de voortschrijdende individualisering, de her
nieuwde waardering voor de werking van de markt, 
de concentratie door de overheid op haar kerntaken 
en de noodzaak om ruimte te geven aan economi
sche bedrijvigheid, maken dat deze band waar moge
lijk moet worden hersteld . 
Met het oog op vernieuwing en versterking van de 
economie, een drastische toename van de arbeids
participatie en onze internationale concurrentiepositie 
is het nodig de komende jaren de belasting- en pre
miedruk op arbeid te verlichten . Naast het voorne
men om de arbeidskosten vooral aan de onderkant te 
verlagen (zie 11). moet uit concurrentie-overwegingen 
tevens worden gezocht naar mogelijkheden om het 
toptarief van de inkomstenbelasting te verlagen. 

• 25 
1. Duurzaamheid 
Behalve door verlaging van de belastingen en pre
mies is de gewenste lastenverlichting op arbeid ook 
te realiseren door de invoering van regulerende mi-
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lieuheffingen. Dat werkt dubbel: de arbeidskosten da
len, terwijl milieuonvriendelijk gedrag wordt ontmoe
digd en een duurzame ontwikkeling van de economie 
wordt bevorderd. Uitgangspunt hierbij is, dat voor 
het gebruik van grondstoffen, energie, water, lucht, 
bodem en ruimte een prijs dient te worden betaald. 
Daartoe is een stelsel van regulerende heffingen no
dig, te beginnen met energie, afval, nutritinten, be
strijdingsmiddelen, zand, klei, grind en mergel. Nade
re studie is nodig voor de overige grondstoffen. 
Het is belangrijk dat op korte termijn in heel Europa 
regulerende energieheffingen worden ingevoerd. De 
C02-uitstoot, verantwoordelijk voor het broeikasef
fect, kan zo worden verminderd. Er kan niet gewacht 
worden op de Verenigde Staten of Japan . Komt de 
Europese heffing er voorlopig niet, dan moet Neder
land op kleinere schaal het initiatief nemen . 

Vooruitlopende op een integrale energieheffing kan 
voor kleinverbruikers een belasting worden inge
voerd ter bevordering van energiebesparing. Het ta
rief wordt zo vastgesteld dat de lage Nederlandse 
prijs voor elektriciteit en gas geleidelijk op het Euro
pese gemiddelde wordt gebracht, te beginnen met 
gemiddeld 5 cent per m3/KWh/ltr voor gas, elektrici
teit en motorbrandstof . Bij bovenmatig gebruik geldt 
een progressief tarief. Met de opbrengst kan het ta
rief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbe
lasting worden verlaagd. Ook bij gebruik van grond
water dienen progressieve tarieven te worden gehan
teerd . 

De afval rekening van consumenten moet uiteinde
lijk door de producenten worden betaald, omdat al
leen zo alle milieukosten in de prijs van produkten 
worden doorberekend . Vooruitlopend daarop moet 
een afvalstoffenheffing op gewichtsbasis worden in
gevoerd . 

Ook verhandelbare emissierechten vormen een bruik
baar instrument, mits deze rechten berusten op ver
gunningen van de overheid. Deze kan terwille van 
het milieu het plafond voor toegelaten emissies gelei
delijk verlagen. Zo'n verlaging moet ruim van te vo
ren worden aangekondigd, zodat bedrijven in de gele
genheid zijn te kiezen tussen uitstoot of investeren 
in zuivering . 

• 26 
2. Eenvoud 
De belastingwetgeving is nog steeds te ingewikkeld. 
Algemeen wordt de noodzaak erkend van een funda
mentele herziening van het belastingstelsel. Op korte 
termijn is zo'n fundamentele herziening echter wei
nig kansrijk, zoals de operaties 'Oort' en 'Stevens' 
hebben aangetoond. Vandaar dat in de komende ja
ren met kleine stappen moet worden geprobeerd de 
belastingwetgeving te vereenvoudigen. Zo kan de be
lastinggrondslag worden verbreed, door het schrap
pen van bepaalde aftrekposten . Daartegenover kun
nen dan de tarieven omlaag, wat gunstig is voor de 
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werkgelegenheid . Ecologisering van het belastingstel
sel wordt daarbij meer dan een modewoord. Het be
staande algemene reiskostenforfait kan worden afge
schaft . De opbrengsten kunnen worden aangewend 
voor verlaging van de belastingtarieven of voor een 
verlaging of afschaffing van de overdrachtsbelasting 
bij de verkoop van huizen . Zo wordt de burger dubbel 
gestimuleerd om dichter bij zijn werk te gaan wonen 
tot voordeel van het milieu. 
Een andere wens is het schrappen van de mogelijk
heid van overdracht van de basisaftrek van de niet
verdienende partner. Het is niet langer verdedigbaar 
dat aan de ene kant alles wordt gedaan om meisjes 
en vrouwen aan het werk te krijgen op de arbeids
markt, terwijl anderzijds juist het thuisblijven wordt 
beloond door een belastingpremie voor de alleenver
diener. Op termijn moet deze premie daarom geheel 
verdwijnen en moet het belastingstelsel worden geïn
dividualiseerd. Voor de generatie die in of na 1990 
18 jaar is geworden, kan de voetoverheveling me
teen worden afgeschaft. Voor hen die ouder zijn, kan 
dat gebeuren in een aantal gelijke stappen. De voet
overheveling kan blijven bestaan voor mensen die op 
het moment van invoering de 45 jaar reeds hebben 
bereikt. Van deze generatie kan, gezien de andere rol
opvattingen in het verleden, in redelijkheid niet wor
den verwacht dat beide partners een eigen inkomen 
verdienen. 

Voor mensen met jonge kinderen kan de inkomens
teruggang die wordt veroorzaakt door de afschaffing 
van de voetoverheveling worden gecompenseerd 
door verhoging van de vernieuwde kinderbijslag. De 
overige opbrengst van de afschaffing van de voet
overheveling kan worden gebruikt voor uitbreiding 
van kinderopvangvoorzieningen en voorts ter verla
ging van de belastingtarieven . 

Om de fiscale emigratie het hoofd te bieden moet de 
vermogensbelasting opnieuw worden afgezet tegen 
de wetgeving in de ons omringende landen. Gepleit 
wordt voor een gefaseerde verlaging van de vermo
gensbelasting over de gehele linie. 

In de komende jaren is versterkte aandacht nodig 
voor de bestrijding van belastingfraude. Zij die op 
een oneigenlijke en vaak ingewikkelde manier onder 
de Nederlandse belastingen uit willen komen, moe
ten erop kunnen rekenen dat ze met nieuwe anti-frau
dewetgeving worden geconfronteerd. Een goede 
rechtsbescherming voor de belastingbetaler moet 
worden gewaarborgd. Bovendien moet fraude ook in 
internationaal verband worden aangepakt. 

Bestuurlijke ontwikkelingen als decentralisatie en 
deconcentratie dienen gepaard te gaan met een ver
groting van de mogelijkheden voor gemeenten en 
provincies om eigen belastingen te heffen. Tegelijker
tijd moet worden voorkomen dat inspanningen van 
de landelijke overheid om de belastingdruk terug te 
brengen geheel of gedeeltelijk ongedaan worden 
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gemaakt door te snel stijgende gemeentelijke heffin
gen met ongunstige gevolgen voor de koopkracht en 
voor de economische bedrijvigheid in dure gemeen
ten . Rijk en gemeenten dienen in dit opzicht hun be
leid op elkaar af te stemmen in het belang van het 
landelijk economisch beleid dat in de komende jaren 
noodzakelijk is. 

Een werkelijk fundamentele herziening van het belas
tingstelsel moet intussen worden voorbereid. Een on
afhankelijke staatscommissie zal de komende jaren 
in staat moeten worden gesteld een geheel nieuw 
belastingstelsel te ontwerpen, dat dan rond de eeuw
wisseling kan worden ingevoerd. Het huidige belas
tingsysteem, waarin alle inkomsten bij elkaar worden 
opgeteld (het 'synthetisch belastingstelsel') moet bij 
voorkeur worden vervangen door een systeem waar
in inkomensbestanddelen als loon, rente, dividend 
tegen gedifferentieerde tarieven zullen worden be
last (analytisch belastingstelsel) . Zo'n systeem is min
der fraudegevoelig, en politieke prioriteiten kunnen 
daarin beter tot hun recht komen. 

• 27 
V. De overheidsfinanciën 

Gedurende een lange reeks van jaren heeft de terug
dringing van het financieringstekort de discussies 
over het begrotingsbeleid overheerst . Daartoe be
stond ook alle reden . Het is te betreuren dat het te
kort in 1994 niet zal uitkomen op het oorspronkelijk 
beoogde niveau van 3,25 procent van het netto na
tionaal inkomen. Het betekent dat een nieuw kabinet 
een forse financiële erfenis van het vorige weg te 
werken heeft en dat aan de voortgaande verdringing 
van nuttiger overheidsuitgaven door rentelasten voor
lopig geen einde komt. 
Een verdere reductie van het tekort zal ook de ko
mende jaren noodzakelijk zijn, zowel vanuit de eisen 
die de EMU daaraan stelt als vanwege de wenselijk
heid de rente-uitgaven op de begroting terug te drin
gen. Daarnaast is het noodzakelijk, geleidelijk te ko
men tot een accentverschuiving: van alle aandacht 
voor het financieringstekort naar het streven om de 
collectieve lastendruk te beperken. 
Het tekort dient uiterlijk in 1998 te worden terugge
bracht tot 2,25 procent BBP, teneinde op termijn de 
rente-uitgaven op de begroting terug te dringen en 
de omvang van de staatsschuld tot meer houdbare 
proporties te brengen. 
Bij een succesvolle vermindering van het financie
ringstekort tot is het mogelijk in de jaren daarna tot 
een meer trendmatig begrotingsbeleid te komen. 
Het steeds weer moeten bijstellen van de begroting 
bij elke tegenvaller kan dan tot een einde komen, 
waarna de politieke aandacht zich kan concentreren 
op inhoudelijke zaken. Bij de introductie van een 
meer trendmatig begrotingsbeleid is het overigens 
zaak de verwachte economische groei niet te over
schatten. Als de waarde van 2,25 procent al vóór 
1998 kan worden gerealiseerd - wat mogelijk is in-
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dien de economie aantrekt - komt een trendmatig be
grotingsbeleid reeds binnen de komende kabinetspe
riode binnen bereik. 

Kort samengevat komt het betoog in dit hoofdstuk 
op het volgende neer. 
Voor de komende jaren staat de vraag centraal op 
welke wijze het begrotingsbeleid kan bijdragen aan 
een bevredigende groei van de werkgelegenheid in 
ons land. Er bestaat een nauwe samenhang tussen 
de omvang van de collectieve lastendruk en de lage 
arbeidsparticipatie. Thans heeft die samenhang de 
vorm van een negatieve spiraal, waarin hogere lasten 
leiden tot minder banen, en minder banen weer tot 
hogere lasten. Die spiraal moet worden omgekeerd. 
Binnen de randvoorwaarden van duurzame ontwikke
ling moet alies worden gedaan om de werkgelegen
heid te vergroten, door middel van het arbeidsmarkt
beleid en tal van werkgelegenheidsmaatregelen waar
op elders uitvoerig is ingegaan, maar ook door een 
geleidelijke, vastberaden verlaging van de collectieve 
lastendruk. Daarmee kan zowel de werkgelegenheid 
als de koopkracht worden bevorderd. Het positieve 
effect op de koopkracht kan leiden tot een extra ge
matigde loonontwikkeling, wat weer gunstige gevol
gen heeft voor de werkgelegenheid. 

Een andere reden om te streven naar verlaging van 
de collectieve lastendruk en van belastingtarieven is 
gelegen in de grote verschillen ten opzichte van het 
ons omringende buitenland. De concurrentiepositie 
van de Nederlandse bedrijven op de interne Europe
se markt en het vestigingsklimaat van ons land voor 
buitenlandse bedrijven wordt daardoor ongunstig 
beïnvloed. 
Een verlaging van de lastendruk kan op drie manie
ren worden bereikt. 
Door extra bezuinigingen, waarmee de belastingtarie
ven kunnen worden verlaagd. Door eventuele extra 
economische groei die zich voordoet te reserveren 
voor een toename van de werkgelegenheid. Door ver
schuiving van lasten op arbeid naar lasten op milieu, 
waardoor weliswaar niet de totale lastendruk ver
laagd wordt, maar wel de lastendruk op arbeid, wat 
werk goedkoper maakt. In de komende vier jaar 
moet langs deze drie lijnen worden gewerkt. 

Binnen de overheidsuitgaven is het voorts zaak te 
werken aan de bevordering van de investeringsuitga
ven. De Nederlandse economie maakt een vergroting 
van de overheidsinvesteringen - nadat deze jarenlang 
zijn gedaald en eerst onlangs zijn gestabiliseerd -
hoogst noodzakelijk. Investeringen moeten daarbij zo
wel in smalle als in brede zin worden gedefinieerd. In 
smalle zin gaat het om uitgaven aan gebouwen, we
gen, water- en spoorwegen, telecommunicatienet
werken etc. Daarbij wordt financiering door derden af
gewezen wanneer deze uiteindelijk leidt tot hogere 
kosten voor de overheid. In meer brede betekenis 
gaat het ook om de investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling, in onderwijs, cultuur en kennisinfra-
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structuur, in verbetering van milieu, natuur en natuur
ontwikkeling en in meer veiligheid. Een dergelijke ver
schuiving ten gunste van de overheidsinvesteringen 
betekent echter dat de aandacht voor andere over
heidsuitgaven dienovereenkomstig afneemt. Bespa
ringen moeten vooral worden gevonden bij de om
vangrijke subsidiestromen naar gezinnen (de 'over
drachtssubsidiesl in de beperking van de overheid 
tot haar kerntaken, alsmede in het terugdringen van 
de regelgeving (en de regelgevers) op velerlei ter
rein. Bij subsidies die in het bijzonder van belang zijn 
voor de lagere inkomensgroepen moet echter reke
ning worden gehouden met het feit dat het algeme
ne inkomensbeleid reeds een sobere inkomensont
wikkeling tot gevolg heeft. 
Ook subsidies die niet tot de overdrachtsuitgaven 
worden gerekend moeten telkens kritisch onder de 
loep worden genomen. In beginsel dienen alle subsi
dies voor een bepaalde periode te worden toege
kend en steeds opnieuw afgewogen tegen andere 
overheidsuitgaven. 
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• 28 
Wie in de politiek méér dan tien jaar vooruit wil den-
ken, lijkt al gauw een bouwer van luchtkastelen. De 
tijden veranderen niet alleen snel, maar ook vaak on
verwacht. Toch is een vooruitziende blik meer dan 
ooit noodzakelijk. Dat komt vooral doordat de men
sen zo talrijk en zo machtig zijn geworden dat één 
verkeerde beweging funeste gevolgen kan hebben 
voor de aarde zelf waarop en waarvan zij leven, en 
dus voor hun eigen voortbestaan. Nu de vrees voor 
een kernoorlog op de achtergrond is geraakt, wordt 
steeds duidelijker dat de aarde ook nog op een ande
re, meer geleidelijke maar even onherroepelijke ma
nier in een woestenij kan worden veranderd. En wel 
door een menselijke activiteit die tot dusver zeker in 
ons deel van de wereld als een deugd is beschouwd: 
het vreedzaam maar ongeremd najagen van mate
riële welvaart. 

De welvaartsgroei en bevolkingstoename van de laat
ste halve eeuw heeft in de hele wereld het milieu 
aangetast. Die aantasting gaat in snel tempo door, 
veroorzaakt nu al onherstelbare schade en maakt dat 
er steeds minder ruimte overblijft voor toekomstige 
generaties. Om die ruimte voor de toekomst te her
winnen, is aanzienlijk meer nodig dan wat milieuvrien
delijkheid. Het vergt een diepgaande omslag in ons 
denken, die een aantal vertrouwde vanzelfsprekend
heden op hun kop zet. Daarbij staan enkele normbe
grippen centraal. 

In de eerste plaats het begrip duurzame ontwikke
ling. Invoering van duurzame ontwikkeling speelt zich 
af langs vier lijnen: 
- de bescherming van de draagkracht van het milieu 

(ecologische samenhang); 
- de versobering van ons consumptiepatroon; 
- vormgeving van de kwaliteit van het bestaan door 

integratie van het milieubeleid met zaken zoals so
ciale zekerheid, werkgelegenheid en huisvesting; 

- grote betrokkenheid van de burgers bij de vormge-
ving van de leefbaarheid van de woonomgeving 

De samenleving, in het bijzonder de economie, moet 
zich gaan ontwikkelen binnen de grenzen die het mi
lieu stelt. Uiteraard brengt alle menselijke bedrijvig
heid een gebruik van natuurlijke hulpbronnen mee en 
daarmee een verstoring van het milieu - maar die ver
storing dient haar grens te vinden waar het milieu 
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Ruimte voor de 
toekomst 

zich niet meer voldoende kan herstellen om ook in 
de toekomst een gelijkwaardige bedrijvigheid moge
lijk te maken. Een economische ontwikkeling die zich 
aan die voorwaarde onttrekt, is in feite roofbouw op 
wereldschaal. Zij vernietigt op den duur zichzelf en is 
dus het tegendeel van duurzaam. 

Om de economie op haar duurzaamheid te kunnen 
toetsen, is het noodzakelijk dat het milieu de prijs 
vergt die toekomt aan een zo schaars goed. Dat is in 
het economische gewoontedenken nog in volstrekt 
onvoldoende mate het geval. Pas als aan het gebruik 
van grondstoffen, energie, lucht. water, grond en 
ruimte een kostprijs wordt toegekend die gebaseerd 
is op duurzame ontwikkeling, en als die kostprijs ook 
tot uitdrukking komt in de prijs van alle goederen en 
diensten, ontstaat een gezonde basis voor fundamen
tele keuzen op sociaal-economisch terrein . 

Naast het idee van de milieu-inclusieve rekenwijze is 
tenslotte het begrip milieugebruiksruimte in dit kader 
van belang. Daaronder wordt de totale ruimte ver
staan die een proces van duurzame ontwikkeling 
biedt aan de economie. In principe hebben alle men
sen dezelfde rechten ten aanzien van deze ruimte; in 
de praktijk neemt het rijke westen de ruimte al meer 
dan volledig in beslag. Dit stelt de ontwikkelingspro
blematiek in een heel nieuw licht: kon vroeger nog 
gedacht worden dat die zou zijn opgelost als de arme 
landen even rijk zouden zijn als wij, nu is duidelijk dat 
die oplossing tegelijk de kaalslag van de aarde zou in
houden. Er zit niets anders op dan de beperkte milieu
gebruiksruimte in de wereld voor lucht, geluid, wa
ter, bodem, flora en fauna, zowel op mondiaal, regio
naal als lokaal niveau eerlijker te verdelen. 

Dit alles biedt de Nederlandse burger op het eerste 
gezicht een somber perspectief. Patronen van pro
duktie en consumptie zullen diepgaand moeten veran
deren. Er moeten offers worden gebracht voor het 
milieu in Nederland en in de wereld. Om het ergste 
te voorkomen zullen flinke stappen terug onvermijde
lijk zijn. 
Maar wellicht is die somberheid zelf ten dele een ge
volg van het vastzitten in verouderde denkkaders en 
opvattingen over de kwaliteit van het bestaan. Als Ne
derland en de wereld de koers houden die noodzake
lijk is, en als al het menselijk vernuft dat tot dusver is 
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gaan zitten in de ongebreidelde jacht op welvaart 
zich richt op duurzame welvaart, dan is veel mogelijk. 

In dit hoofdstuk gaat het om een aantal grote en klei
nere zaken die direct of indirect verband houden met 
de fundamentele vragen rond een duurzame toe
komst. Na een nadere uitwerking van het begrip en 
een uiteenzetting over het te voeren milieubeleid in 
specifieke zin volgt de behandeling van een aantal be
leidsgebieden die elk hun eigen gewicht hebben, 
maar alle opnieuw moeten worden afgewogen tegen 
de eisen van een duurzame ontwikkeling: energie, 
verkeer en vervoer, land- en tuinbouw, volkshuisves
ting en ruimtelijke ordening. 

I. Naar een duurzame ontwikkeling 

• 29 
Op wereldschaal en op langere termijn gezien, is er 
nauwelijks een hogere prioriteit denkbaar dan duurza
me ontwikkeling. Voor de internationale gemeen
schap is het wezenlijk van belang dat alle inspannin
gen daarop worden gericht. Dat geldt voor de voorne
mens van de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro 
van juni 1992, die gericht was op de combinatie van 
welvaartsgroei en milieudefensie in de wereld . Het 
geldt ook voor het beleid van de Europese Unie op 
velerlei terrein . 
De Nederlandse regering moet door middel van een 
actieve milieudiplomatie de grote betekenis van een 
doeltreffend Europees beleid voor duurzame ontwik
keling uitdragen. Er moet voldoende technische en fi
nanciële steun komen voor de zuidelijke lidstaten en 
Ierland, waarbij het cohesiefonds, de structuurfond
sen en het regionaal fonds een rol kunnen spelen. 
Daarbij zijn wel aanvullende afspraken nodig om te 
zorgen dat de gelden voor het ecologische doel wor
den aangewend. 

De Nederlandse regering moet alles doen wat in haar 
vermogen ligt om te komen tot internationale milieu
normen . Ook dient zij actief te blijven werken aan 
een mondiaal beleid ten aanzien van problemen als 
klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag, zee
vervuiling, overbevissing en bescherming van interna
tionale gebieden als Antarctica; daarbij moet zij de ei
gen verplichtingen doeltreffend nakomen. 

Uiteindelijk is duurzame ontwikkeling alleen denkbaar 
in samenhang met een rechtvaardiger verdeling van 
de welvaart in de wereld . Ontwikkelingslanden moe
ten aanvullende financiële en technische hulp krijgen 
voor de noodzakelijke investeringen in duurzame eco
nomische groei. Hetzelfde geldt voor Midden- en 
Oost-Europa, waar de verzuring kritische grenzen 
overschrijdt en het slordige kernenergiepark ook voor 
ons een directe bedreiging vormt. Ook (burger-)oorlo
gen hebben desastreuze gevolgen voor het milieu. 

• 30 
In algemene zin geldt dat internationale problemen 
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het best op internationaal niveau kunnen worden aan
gepakt. Maar soms gaat dat niet snel genoeg. Dan 
moet het nationale beleid voor duurzame ontwikke
ling erop vooruitlopen, mits dat doeltreffend is. Op 
langere termijn kan dat zelfs economisch voordeel op
leveren, als de nationale economie vroegtijdig inge
steld raakt op strenge milieu-eisen, die vroeger of la
ter ook elders worden gesteld. Het is echter zinloos 
zo ver voorop te lopen dat we struikelen over onze ei
gen goede bedoelingen. Daar is niemand bij gebaat. 
onze economie niet en het wereldmilieu niet. De uit
werking van UNCED moet vooral op lokaal niveau 
plaatsvinden. De rijksoverheid moet dit stimuleren. 
De rijksoverheid zal landelijke normen zo aanpassen 
dat lokale overheden strengere normen kunnen stel
len, bijvoorbeeld in het kader van het Bouwbesluit . 

Dat neemt niet weg dat het streven naar duurzame 
ontwikkeling en de wens om de omslag naar een si
tuatie van duurzame ontwikkeling binnen één genera
tie te maken, veel centraler dienen te staan in ons 
handelen, ook in ons economisch beleid. Duurzame 
ontwikkeling moet een dominante prioriteit zijn . Dat 
wil zeggen dat alles wat we doen zich moet verdra
gen met het streven ernaar. Dat geldt voor iedere 
burger thuis, het geldt voor ieder bedrijf of instelling, 
het geldt voor produktie en consumptie, het geldt 
ook voor de activiteiten en het beleid van de over
heid, inclusief het belastingstelsel (zie Eerste Hoofd
stuk, fiscaal beleid). Indien bepaald gedrag ook op ter
mijn niet te combineren is met de harde randvoor
waarden die het milieu stelt, moet dat gedrag in be
ginsel worden beëindigd. Soms kan dat niet, of niet 
meteen . Compenseren is dan een voorlopig alterna
tief, door het steeds duurder maken van het milieube
dreigend gedrag door middel van regulerende heffin
gen, of desnoods in het tot op zekere hoogte toe
staan van milieuvervuiling binnen plafonds, die gelei
delijk worden teruggebracht, bijvoorbeeld via verhan
delbare emissierechten. 

Duurzame ontwikkeling is zo belangrijk dat het enke
le argument dat het milieubeleid de werkgelegenheid 
aantast of dat het bepaalde sectoren in de economie 
het leven moeilijk maakt, ook in moeilijke economi
sche tijden geen argument kan zijn om met vervui
lend gedrag door te gaan. Wel kan het soms aanlei
ding zijn tijde/ijk bepaalde activiteiten te accepteren, 
mits daar voldoende compensatie en een oplossing 
op termijn tegenover staan. 

Er ligt een direct verband tussen het streven naar 
duurzame ontwikkeling en het probleem van een 
doorzichtig en slagvaardig bestuur. Het overheersen 
van de korte termijn bij beleidsbeslissingen is funest. 
Er is een gecoördineerde, projectmatige aanpak no
dig die alle departementen omspant. Daarbij is het 
beter scherpe einddoelen ruim van tevoren aan te 
kondigen en dan ook in te voeren dan de huidige 
stap-voor-stap-benadering die het einddoel in het 
vage laat. Openbaarheid is in alle opzichten van groot 
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belang. Milieu-aantasting is soms moeilijk vast te stel
len, waardoor actie te laat kan komen. Milieukennis 
mag niet meer worden afgeschermd door geheim
houding binnen bedrijven, departementen, weten
schapsinstellingen of politieke colleges. De ingrijpen
de maatregelen ten behoeve van een duurzame sa
menleving vergen echter een breed draagvlak. De 
overheid bevordert en ondersteunt daartoe een bre
de discussie onder alle geledingen van de bevolking. 
In deze discussie dienen centraal te staan de verant
woordelijkheid van elke deelnemer aan het maat
schappelijk proces ten aanzien van heden en toe
komst, en de bijdrage die vanuit wetenschap en be
drijfsleven, overheid en burger aan de totstandko
ming van duurzaamheid gegeven kan worden. 
Verwacht wordt dat deze discussie bijdraagt tot het 
wenkend perspectief ten aanzien van de positieve 
aspecten van een duurzame samenleving en de daar
toe noodzakelijke gedragsverandering. 

Het streven naar duurzame ontwikkeling vindt niet 
zijn enige motivering in de overlevingsmogelijkheden 
van mensen. De natuur heeft op zichzelf een waarde 
die niet overschat kan worden. Er moeten normen ge
steld worden in de relatie tot dieren en planten. Hun 
waarde moet worden erkend, hun bestaan gerespec
teerd. Erkenning van de ecologische samenhang ver
eist een verantwoord beheer. Behoud van de biologi
sche diversiteit vormt de voornaamste doelstelling. 

IJ, Milieubeleid 

• 31 
1. Het nationaal milieubeleidsplan 
Reeds geformuleerde milieu-beleidsdoelstellingen in 
het tweede nationaal milieubeleidsplan worden ge
handhaafd en de uitvoering wordt met meer voortva
rendheid aangepakt. 
Voor na het jaar 2000 worden zij aangevuld met 
kwantitatieve doelstellingen inzake C02, nitraat, afval 
en verdroging. 
De berekeningsmethode voor de economische groei 
als maatstaf voor onze welvaart, moet zo worden aan
gepast dat de eis van duurzaamheid meetbaar en con
troleerbaar wordt, en zo zijn dwingende invloed kan 
doen gelden op alle aspecten van het overheidsbe
leid. 
Het milieubeleid moet samenhangend en praktisch 
zijn. Daarbij is het gewenst om tot een objectieve me
thodiek te komen voor het kwantificeren van effec
ten van milieumaatregelen, zodat deze onderling af
gewogen kunnen worden. Hierdoor kan met de be
schikbare middelen een maximaal effekt bereikt wor
den. Ook wordt de invulling van de milieu-gebruiks
ruimte eenvoudiger. Als voor een bepaald milieupro
bleem een beleid is ontwikkeld, mag het niet worden 
doorkruist door strijdige regels op andere terreinen. 
Kern van het milieubeleid is het formuleren van helde
re doelstellingen . Voor het bereiken van die doelstel
lingen op de afgesproken tijdstippen staat gerichte 
samenwerking tussen betrokken partijen voorop. 
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Geconstateerd moet worden dat de uitvoering van 
het in NMP en NMP-plus afgesproken milieubeleid 
op een aantal terreinen stokt, zowel tussen de depar
tementen als tussen de bestuurslagen en in relatie 
tot de doelgroepen. Een heldere verdeling van verant
woordelijkheden tussen overheden vraagt om con
centratie van de uitvoering zoveel mogelijk bij één 
overheidslaag. Op lokaal en regionaal niveau moeten 
de reguliere lagere overheden de taken uitvoeren. 
Aparte milieuschappen zijn ongewenst, omdat het 
milieubeleid goed ingepast moet worden in het gehe
le lokale en regionale beleid. 
Voor de activiteiten van de lagere overheden is een 
vorm van nationale kaderstelling, sturing en controle 
op hoofdlijnen noodzakelijk. Deze sturing moet zich 
richten op te realiseren inhoudelijke doelen en nor
men. 

De particuliere milieu-organisaties zijn van grote bete
kenis voor het vestigen van de aandacht op tekortko
mingen bij de handhaving door de overheid van mi
lieuwetten en - regels. Om die reden is de spoedige 
totstandkoming van de wettelijke regeling voor het 
groepsactierecht - waardoor belangenorganisaties 
naar de rechter kunnen stappen - van groot belang. 

• 32 
2. bedrijven en burgers 
De Nederlandse en de Europese overheid moet het 
gebruik van op duurzame ontwikkeling gerichte pro
duktiemethoden en produkten stimuleren. Er moet 
worden gestreefd naar het sluiten van overeenkom
sten tussen overheden, consumenten en producen
ten, maar erkend moet worden dat in bepaalde situa
ties de overheid wettelijk beperkende maatregelen 
zal moeten treffen . Naleving moet kunnen worden af
gedwongen. Democratische controle dient gewaar
borgd te zijn . 
Teneinde duurzame technologie gestalte te geven 
zullen bedrijven milieuzorgsystemen moeten opzet
ten. Bij deze zorgsystemen moeten de energie-aspec
ten worden betrokken. Voor bepaalde categorieën be
drijven wordt een jaarlijks milieuverslag wettelijk voor
geschreven. Dit milieuverslag, gewaarmerkt door 
een milieu-accountant, is voor de overheid een aan
grijpingspunt ter handhaving van nationale en Europe
se regelgeving. 

Er dient een volgplicht voor produkten te komen . 
Voordat een produkt op de markt komt, moeten be
drijven de gevolgen voor het milieu en de behande
ling in de afvalfase in kaart brengen. Daarnaast is een 
algemene terugnameplicht gewenst voor afgedankte 
verpakkingen en produkten. 

Nederland moet een voorsprong durven te nemen in 
een milieuvriendelijk produktenbeleid. Er moet ge
streefd worden naar ondersteuning door andere lan
den, in het bijzonder onze buurlanden, van de maatre
gelen die hiervoor nodig zijn, en uiteindelijk naar Euro
pese afspraken. 
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Een aantal toepassingen van kwik, cadmium en 
chloor moet worden verboden. Dit geldt ook voor 
broomhoudende brandvertragers en pvc-verpakkings
materiaal. Aangezien het exacte milieu-effect van 
vele produkten nog onbekend is, is meer onderzoek 
nodig. 

In 2000 moet er 10% minder afval zijn, minstens 
55% moet terug in de kringloop, maximaal 25% mag 
nog worden verbrand en 10% gestort. Beperking van 
de hoeveelheid wordt o.m. bereikt door geïntegreer
de produktiemethoden, hergebruik door scheiding 
van afval aan de bron, een brede invoering van statie
geldsystemen, en door het terugdringen van weg
werpartikelen en -verpakkingen. Het is noodzakelijk 
een nadere landelijke coördinatie en sturing in het af
valbeleid over de provinciegrenzen heen te realiseren. 

Burgers komen bij het waarmaken van duurzame ont
wikkeling voor moeilijke keuzen te staan. Er moet an
ders met geld en tijd, met uitgaan en thuisblijven wor
den omgegaan. De overheid kan dit wel beïnvloeden 
(door middel van heffingen en subsidies). doch niet 
afdwingen: het lukt alleen als de mensen meeden
ken en meewerken. Milieu-organisaties hebben hier
bij een belangrijke rol gespeeld en zullen die ook 
moeten blijven spelen. 

Natuur- en milieu-educatie moet in het onderwijs 
geïntegreerd worden in de bestaande relevante, met 
name sociaal-economische vakken, vakken. Het mi
lieukunde-onderzoek en -onderwijs dient te worden 
gestimuleerd. 

De overheid moet initiatieven nemen voor meer ge
richte voorlichting aan de burger over de eigen bijdra
ge aan milieuverbetering en over de ecologisering 
van het fiscale stelsel. 

De overheid zal zelf een goed voorbeeld moeten ge
ven. Departementen en de Hoge Colleges van Staat, 
Provincies en Gemeenten toetsen daartoe perma
nent het eigen handelen aan de eisen van duurzame 
ontwikkeling bijvoorbeeld ten aanzien van inkoop, on
derhoud, gebruik van dienstauto's en gebruik van de 
overheidsgebouwen . 

• 33 
3. Natuur 
Om een krachtiger natuur- en landschapsbeleid te 
kunnen voeren hoort de centrale overheid voor de 
hoofdlijnen verantwoordelijk te blijven. Er is een aan
zienlijke achterstand in het tot stand brengen van na
tuurwetgeving die volledig, samenhangend, logisch 
en inzichtelijk is. Het zorgprincipe voor natuur en land
schap moet wettelijk worden verankerd. Voorts is 
een snelle voltooiing van de Flora- en Faunawet en 
een snelle uitvoering van internationale natuurrichtlij
nen nodig. 
De voor de uitvoering van het Natuur Beleids Plan be
schikbare middelen zullen zodanig worden verhoogd 

277 

dat uitvoering van de ecologische hoofdstructuur om
streeks 2010 voltooid is. Daarnaast moet worden ge
streefd naar een aanzienlijke extra uitbreiding van het 
natuurareaal. De uitgaven voor het ontwikkelen en 
behouden van de natuur moeten worden verhoogd, 
vooral ten bate van effectief beheer en de aankoop 
van agrarische gronden. Het is van groot belang het 
aankooptempo te verhogen. Daarom dient in voldoen
de financiële middelen via het Groenfonds te worden 
voorzien om op een vertrouwenwekkende wijze de 
realisatie van de natuurdoelstellingen tijdig te kunnen 
starten. Alleen dan is realisatie van het NBP in 20 jaar 
mogelijk. 
Voor het natuurbeheer is aankoop en beheer door na
tuurorganisaties gewenst. Om de doelmatigheid van 
het beheer te verhogen dienen de natuurorganisaties 
beter samen te werken. Beheersovereenkomsten 
voor boeren dienen aantrekkelijker te worden ge
maakt en een prestatiegericht karakter te krijgen. 
Voor de zogenaamde 'witte gebieden' (de gebieden 
buiten de ecologische hoofdstructuur) dient een alge
mene natuurbasiskwaliteit in stand te worden gehou
den. 
Natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen 
moeten doeltreffend beschermd worden tegen scha
delijke invloeden. Naast een krachtig generiek mest
beleid worden de negatieve gevolgen van mest en 
ammoniak bestreden met aanvullende gebiedsgerich
te maatregelen. Grind- en kleiwinning in het rivieren
gebied is slechts toelaatbaar onder stringente voor
waarden. 
Naast de zorg voor de Nederlandse natuur, is een Ne
derlandse bijdrage aan het behoud van de mondiale 
biodiversiteit. een gemeenschappelijk erfgoed van de 
mensheid, van groot belang. 
Naast voortzetting van bestaande inspanningen in 
o.a. ontwikkelingslanden en t.b.V. de 'global com
mons', heeft Nederland bijzondere mogelijkheden 
om een bijdrage te leveren aan het behoud van de 
Europese natuur. 

De achteruitgang van de vitaliteit van het Nederland
se bos moet worden gestopt. Functiebeloning voor 
bestaande bossen en landgoederen gericht op meer 
variatie en natuurwaarden, alsook op recreatief mede
gebruik, is gewenst. Aanleg van nieuwe bossen is ge
wenst. Daarnaast dienen bos- en natuurgebieden te 
worden gecompenseerd die als gevolg van ander 
zwaarwegend, collectief belang verloren gaan door 
ruimtelijke functies zoals woningbouw, industrieter
reinen en infrastructuur. Analoog aan de 1 %-regeling 
voor de kunst wordt een 'groene' procentsregeling 
wenselijk geacht. De teelt van duurzame houtsoor
ten, zoals Robinia pseudoacacia L. dient te worden 
gestimuleerd. Bij de aanleg van bossen dient tevens 
rekening gehouden te worden met biodiversiteitscri
teria en recreatiedoelstellingen. 

In het wild levende zoogdieren en vogels zijn bezit 
van de gemeenschap en worden wettelijk be
schermd. Jacht op deze dieren is alleen aanvaardbaar 
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bij economische schade, gevaar voor de volksgezond
heid of ten behoeve van de openbare veiligheid, in
dien andere middelen ter voorkoming van schade 
hebben gefaald. De jacht op trekvogels wordt verbo
den. De handel in bedreigde dier- en plantensoorten 
wordt meer systematisch bestreden. 

4. Water 

• 34 
a. Noordzee 

Bescherming van de Noordzee tegen verdere aan
tasting van het eco-systeem moet in de komende 
kabinetsperiode via gerichte regelgeving haar be
slag krijgen. De veiligheid van de Noordzee is hier
bij tevens van groot belang. 
Het vervoer van olie of gevaarlijke stoffen over zee 
dient aan restricties te worden gebonden, onder
meer via een strikt aansprakelijkheidsregime voor 
alle eigenaren van schepen. 
Nederland dient, in internationaal verband, sterk 
aan te dringen op grotere algehele veiligheid van 
schepen. Tevens moet in internationaal verband 
worden getracht te komen tot afspraken omtrent 
het niet meer toelaten van verouderde tanksche
pen in de territoriale wateren van de Noordzee en 
het geheel uit de vaart nemen van tankschepen 
die niet meer aan de eisen voldoen. 
Nadere afspraken in IMO-verband over de toege
stane lozing van nitraten, fosfaten en pesticiden 
en andere schadelijke stoffen en over aanscher
ping van de huidige normering zijn nodig. Duurt 
dat te lang, dan kunnen regionale afspraken voorlo
pig uitkomst bieden. 
Aanwijzing van de Noordzee tot exclusieve econo
mische zone (EEZ) geeft extra beschermingsmoge
lijkheden. Nederland moet zich hier internationaal 
voor inspannen. De positie van maritieme politie 
moet worden verstevigd. Sancties moeten worden 
aangescherpt door hogere boetes en meer inten
sieve handhaving. Nederland zal zich inspannen 
voor de aanwijzing van beschermde gebieden in 
de Noordzee, waarin beperkingen aan diverse vor
men van exploitatie gelden. 

• 35 
b. Zeevisserij 

De zeevisserij in de wateren van de Unie moet 
worden afgestemd op optimale (paai)bestanden 
van de commercieel belangrijke soorten, niet op 
minimale bestanden, waartoe het huidige beleid 
neigt. Daarnaast zal veel aandacht moeten worden 
besteed aan de bescherming van de zee bewoners 
die niet commercieel belangrijk zijn, maar wel veel 
schade lijden door de visserij. Tevens zal de Neder
landse regering moeten bijdragen aan het bescher
men van de bewoners van zeeën buiten die van 
de Unie. 
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• 36 
c. Waddenzee 

Bescherming van het waddengebied moet betrek
king hebben op de gehele Waddenzee met inbe
grip van alle droogvallende platen en zeegaten. 
Dit noodzaakt tot het verleggen van scheepvaart
routes voor schepen met een gevaarlijke lading, 
van 20 km ten Noorden van de Waddeneilanden 
tot 80 km. Nederland moet zich daar sterk voor ma
ken. 
Gaswinnings- en off-shore-activiteiten en militaire 
activiteiten mogen de functie van het waddenge
bied als belangrijk natuurgebied en als onderdeel 
van de internationale ecologische hoofdstructuur 
niet bedreigen. De Waddenzee moet mede met 
het oog daarop worden aangewezen als bijzonder 
kwetsbaar gebied. Het moratorium dient te wor
den verlengd, mede uit een oogpunt van energie
voorziening van toekomstige generaties. 
Een goede waterkwaliteit is randvoorwaarde voor 
een duurzame ontwikkeling. Daartoe zullen zowel 
punt- als diffuse lozingen aangepakt moeten wor
den . Er moeten voor de Waddenzee bijzondere wa
terkwaliteitsdoelstellingen worden gesteld. Richt
lijn daarbij zijn de streefwaarden uit de Nota Milieu
kwaliteitseisen voor bodem en water, met een aan
scherping voor zoutwaterorganismen. 

d. IJsselmeer/Markermeer 
Bescherming van het Ijsselmeer moet in eerste in
stantie betrekking hebben op de kwaliteit van het 
(drink-)water. Prioriteit heeft de versterking van 
het ecologisch evenwicht en daarmee samenhan
gend de terugdringing van de vervuiling en de ge
volgen daarvan. Zo blijven de diverse functies die 
aan het gebruik van dit watergebied zijn verbon
den ook voor de komende decennia gewaarborgd. 
Het storten van vervuild (haven-)slib, het boren 
naar gas/olie en het droogleggen van delen van 
het Ijsselmeer zijn ontwikkelingen die niet in dit 
beeld passen. 

e. Maas en Rijn 
De Nederlandse regering heeft een eigen verant
woordelijkheid voor de sanering van de Maas. De 
aanbevelingen uit de internationale Maas-conferen
tie (onderzoek, nadere saneringsafspraken en -nor
men) moeten verder worden uitgewerkt, en leiden 
tot de instelling van een Maascommissie naar het 
voorbeeld van de Rijncommissie. Een nieuwe par
lementaire Maasconferentie zal de ministeriële 
Maascommissie moeten stimuleren. De overheid 
moet initiatieven tot het civiel aansprakelijk stellen 
van vervuilende bedrijven bevorderen. 
Het 'Rijn Actie Programma' moet voortvarend wor
den voortgezet, waarbij Nederland conform interna
tionale afspraken extra inspanningen moet verrich
ten om de nitraat-vervuiling terug te dringen. Dit 
geldt tevens voor Noordzee en Waddenzee. 
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• 37 
f. rivierdijken 

Bij de rivierdijkverzwaring worden normen voor 
aanvaardbaar risico gehanteerd die zeer veel stren
ger zijn dan wat gebruikelijk is op andere levensge
bieden. Dat is niet nodig, zodat het programma 
aanzienlijk kan worden verlicht. 
De volgorde van aanpak in het prioriteitenprogram
ma dient te worden bepaald door de veiligheidsrisi
co's. Vanwege de waarde voor het landschap zuI
len bij de rivierdijkversterking landschappelijke, na
tuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten moeten 
worden ontzien. 
Voor elk dijkverzwarings-tracé dient een Milieu Ef
fect Rapportage (MER) te worden opgesteld. In
dien deze zorgvuldiger aanpak een zekere vertra
ging tot gevolg heeft, moet dat worden aanvaard. 

g. integraal waterbeheer 
Het beleid met betrekking tot het kwantitatieve èn 
kwalitatieve waterbeheer dient zich meer te rich
ten op de samenhang tussen de waterhuishou
ding, de natuur en het milieu. Logische implicatie 
van een dergelijke integrale benadering is dat de fi
nancieringsstructuur van het waterbeheer hierop 
wordt afgestemd. Dit geeft tevens een extra im
puls voor het realiseren van de doelstellingen ten 
aanzien van met name stikstof, PAK's, zware meta
len, PCB's, dioxinen en fosfaten. 
Het plan Waterspoor, waarbij de mate van water
gebruik bepalend is voor het te betalen bedrag, 
moet worden ingevoerd. 

• 38 
5. Openluchtrecreatie 
De toegankelijkheid van recreatiemogelijkheden in 
het stedelijk en niet-stedelijk gebied neemt af als ge
volg van verstedelijking, grootschalige infrastructure
le werken en exploitatieproblemen van beheerders. 
Die ontwikkeling moet worden gekeerd. Kosten voor 
aanleg, beheer en vernieuwing van basisrecreatie
voorzieningen moeten ten laste komen van de alge
mene middelen van de overheden. 
Er moet snel een Wet Openluchtrecreatie tot stand 
komen, met daarin een regeling voor blijvende toe
gankelijkheid van de basisrecreatievoorzieningen die 
in eigendom en beheer zijn bij de overheden, of na
mens hen in beheer bij anderen. Voorts moet deze 
wet een visie op het samenspel in taken en verant
woordelijkheden in de recreatiesector bevatten. 

• 39 
111. Energiebeleid 

Energiebeleid is van doorslaggevende betekenis voor 
het realiseren van duurzame ontwikkeling. Op dit mo
ment vindt technologisch zonder bijzondere inspan
ning een toename van de 'energie-efficiency, van on
geveer 1,5% per jaar plaats. Ons energieververbruik 
daalt echter niet: de vraag naar energie neemt meer 
toe dan de besparingsinspanning oplevert. Op lange-
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re termijn moet gelet op de afspraken op de UNCED
conferentie een forse vermindering van het energie
verbruik het doel zijn. Thans lijkt een groei van de 
energie-efficiency met 3% per jaar haalbaar. Daar
voor is het nodig dat energie duurder wordt. Voorals
nog is stabilisatie van het energieverbruik een goed 
resultaat, maar terugdringing van het energiegebruik 
is noodzakelijk. 

Het energiebeleid moet gericht zijn op schone ener
gie, zuinigheid, en betrouwbaarheid. Het streeft naar 
ontmoediging van energiegebruik, het besparen op 
energiegebruik, maximale inzet van zonne- en stro
mingsenergie, effectieve inzet van fossiele brandstof 
en het meetellen van de milieukosten in de prijs. 
Ontmoedigen van energiegebruik kan het best wor
den bereikt door het benutten van de marktreguleren
de werking van hogere energieprijzen. De energie
prijs zal omhoog moeten, uiteindelijk ook voor de 
energie-intensieve industrie. Ter versterking van het 
beleid inzake energiebesparing is het noodzakelijk 
om tegemoetkomingen in de vorm van een degres
sieve tariefstructuur af te bouwen en te onderzoeken 
of en hoe op termijn excessief energiegebruik door 
kleinverbruikers en industrie progressief in rekening 
kan worden gebracht. Deze omslag in tariefstructuur 
vergt tijd en grondige voorbereiding en kan dus niet 
worden verwacht in de komende kabinetsperiode. 
Als voorbeeld gelden de glastuinbouw en de primaire 
aluminiumindustrie, die in Nederland alleen kunnen 
bestaan dankzij forse kortingen op de energieprijs. 
Het omgekeerde zou moeten gebeuren: de schaar
ste aan fossiele brandstoffen zou in hun prijs tot uit
drukking moeten komen. Er moet volhardend wor
den gestreefd naar internationale afspraken daarover. 
Ook moet de mobiliteitsgroei worden afgeremd: mo
biliteit is in zijn algemeenheid te goedkoop. 

Bij de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen 
moet systematisch aandacht besteed worden aan 
aspecten van zonne-energie en warmte-isolatie. De 
normen voor het maximale energiegebruik per ruimte
eenheid worden de komende vier jaar aanzienlijk ver
scherpt. Ruimtelijk beleid, volkshuisvesting en vesti
gingsbeleid voor bedrijven en woningbouw moeten 
worden doorgelicht op hun bijdrage aan de energiebe
sparingsdoeistelling. Nadere aandacht moet worden 
besteed aan de mogelijkheid om warmtekrachtinstal
laties te bouwen die afval als brandstof gebruiken. 
Deze kunnen tevens een bijdrage leveren aan de re
ductie van de C02 emissie door substitutie van fos
siele brandstoffen. 
Bij de evaluatie van de BTW-tariefstelling moet Ne
derland opnieuw het milieu-aspect van produkten ter 
sprake brengen, en dan in het bijzonder aandringen 
op het invoeren van het lage BTW-tarief voor arbeids
loon in dienstverlening en reparatie. 

Het gebruik van actieve zonne-energie, passieve zon
ne-energie, windenergie en afval- en restwarmte 
moet worden gestimuleerd. De produktie van alle de-
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centraal opgewekte elektriciteit moet aanzienlijk wor
den uitgebreid. Bijvoorbeeld de glastuinbouw kan 
daar een toenemende bijdrage aan leveren. Dit kan 
worden gerealiseerd door een verbetering van de te
ruglevertarieven aan het centrale elektriciteitsnet en 
door een geringere stijging van de gasprijs voor 
warmte/kracht installaties. De distributiebedrijven 
moeten hierin een belangrijke rol spelen. De over
heid moet de randvoorwaarden vaststellen binnen 
welke de nutsbedrijven hun afwegingen dienen te 
maken ten aanzien van produkten, prijs en inkoop. 

De bouw van nieuwe grootschalige elektriciteitscen
trales is alleen nodig voorzover gedecentraliseerde 
opwekking en stadsverwarmingseenheden onvol
doende in de behoeften kunnen voorzien. Nieuw pro
duktievermogen in de elektriciteitssector moet pri
mair worden gebouwd waar het koelwater kan voor
zien in de warmtebehoefte. Zolang er geen bevredi
gende oplossing is voor het veiligheids- en het afval
probleem, zullen er geen nieuwe kerncentrales wor
den gebouwd. De bestaande centrales worden geslo
ten als de economische levensduur ten einde is geko
men. Er moet een verschuiving plaatsvinden van on
derzoek op het gebied van kernsplijting naar onder
zoek gericht op energiezuinige technieken en duurza
me energiebronnen. 

De organisatiestructuur van het energiebeleid en van 
de energiesector moet worden doorgelicht en aange
past aan de eisen van doelmatigheid, slagvaardigheid 
en doorzichtigheid. Dit moet mede bezien worden te
gen het Europese perspectief. Gegeven de eenwor
ding van de Europese energiemarkt moeten distribu
tiebedrijven meer mogelijkheden krijgen om in het 
buitenland actief te worden. 

• 40 
IV. Verkeer en vervoer 

1. Mobiliteit 
Er moet een nieuw evenwicht worden gezocht tus
sen de economische en maatschappelijke functies 
van verkeer en vervoer, en de negatieve effecten er
van, zoals aantasting van milieu, natuur en leefbaar
heid, ruimtebeslag, energiegebruik en onveiligheid. 
Voor dat nieuwe evenwicht is uiteindelijk zowel een 
vermindering van de groei van de totale mobiliteit, 
als onmiddellijk een verschuiving naar vervoerswijzen 
met de minste negatieve effecten noodzakelijk. 
Wonen, werken en winkelen moeten dichter bij el
kaar worden gebracht, of door hoogwaardige open
baar vervoersverbindingen beter aan elkaar worden 
gekoppeld. Fiscale regelingen zoals het reiskostenfor
fait en de overdrachtsbelasting op onroerend goed 
moeten worden herzien om de verkleining van de af
stand tussen wonen en werken te stimuleren met 
name in dichtbevolkte gebieden. (Zie Eerste Hoofd
stuk, Fiscaal beleid) 

Voornaamste doel van het mobiliteitsbeleid blijft ook 
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in de komende periode een verschuiving in de ver
voerswijze: vermindering van de groei van milieuon
vriendelijk autogebruik ten gunste van het openbaar 
vervoer en de fiets. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de specifieke situatie in dunbevolkte 
gebieden. 

2. Minder groei autogebruik 
Overheidsmaatregelen om de groei van het autover
keer af te remmen zijn onvermijdelijk. Anders ont
staat een onaanvaardbare aanslag op onze leefomge
ving, en raken economische centra onbereikbaar. 
Om de doelstelling van het Struktuurschema verkeer 
en vervoer te halen (niet meer dan 35% groei in 
2010) is een aanzienlijke vergroting van de inspan
ning nodig. 
Belangrijk aangrijpingspunt blijven de kosten van het 
autogebruik. Die zullen zoveel mogelijk variabel moe
ten worden gemaakt, zodat betaald wordt voor het 
gebruik van de auto en niet voor het bezit ervan. Een 
instrument daarvoor is de brandstofaccijns, die ech
ter gebonden is aan Europese marges. Daarom zal 
moeten worden gezocht naar nieuwe instrumenten 
voor variabilisering van de autokosten, zoals elektroni
sche tolheffing of spitsvignetten. 
Op den duur zullen de kosten van autogebruik stij
gen, omdat de maatschappelijke kosten van milieu
aantasting en ruimtebeslag in de prijs moeten wor
den verdisconteerd. 
Beheersing van het autogebruik moet ook geschie
den door een stringent parkeerbeleid met het aantal 
plaatsen en de tarieven als variabelen. Gemeenten 
en regio's moeten worden gestimuleerd om zo'n be
leid te ontwikkelen, met een maximaal gebruik van 
de wettelijke mogelijkheden. 
In dit beleid past ook een terughoudendheid met de 
aanleg van nieuwe en de verbreding van bestaande 
autowegen. Aanleg kan alleen gerechtvaardigd wor
den uit een oogpunt van leefbaarheid en verkeersvei
ligheid, niet ter verruiming van de capaciteit. Uit
gangspunt moet zijn een optimaal gebruik van het be
staande wegennet, zonodig met toepassing van ver
keersgeleidingssystemen. 

• 41 
3. Bevordering van openbaar vervoer. 
Afremmen van de autogroei is niet mogelijk zonder 
gelijktijdige verbetering van het openbaar vervoer. 
Het openbaar vervoer moet een aantrekkelijk alterna
tief zijn, zowel in prijs, in kwaliteit als in reistijd. Daar
aan valt nog veel te verbeteren. Het openbaar ver
voer heeft een bijzondere waarde voor hen die niet 
de beschikking hebben over een auto, zoals de 25% 
huishoudens zonder autobezit. Het openbaar vervoer 
is voor hen geen alternatief, maar een noodzaak. Het 
gebruik van taxi's met name als voor- en natransport 
van openbaar vervoer verbindingen dient bevorderd 
te worden. De efficiëntie van het taxigebruik (zoals 
bijvoorbeeld het in andere landen gangbare aanroe
pen van een taxi op een willekeurig punt) dient verbe-
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terd te worden door aanpassing van de regelgeving. 
Voortgegaan moet worden met investeringen in de in
frastructuur voor trein en bus. Een extra prioriteit 
heeft de infrastructuur voor hoogwaardig openbaar 
vervoer in kwetsbare binnensteden. Daar zijn dure 
voorzieningen nodig waaraan het rijk zal moeten bij
dragen. 
Openbaar vervoerbedrijven moeten worden gestimu
leerd om de kwaliteit te verbeteren, met name op 
het gebied van comfort, frequentie, onderlinge aan
sluiting en aansluiting op andere vervoerswijzen . 
Het streven van de overheid is erop gericht de subsi
diëring van het openbaar vervoer te verminderen, en 
daarnaast op de vergroting van de afstand t.a .v. de 
overheid, onder meer door verzelfstandiging van de 
Nederlandse Spoorwegen, concurrentie tussen open
baar vervoerbedrijven en grotere vrijheid van tarief
stelling. Het overheidsbeleid ten aanzien van het 
openbaar vervoer ontwikkelt zich op dit moment on
evenwichtig in de richting van investeringen in grote 
infrastructurele projecten . Ondertussen wordt echter 
op de subsidie voor de exploitatie van bestaande ver
bindingen drastisch bezuinigd waardoor het voorzie
ningenniveau wordt aangetast, met name bij het 
stads- en streekvervoer. Een neerwaartse spiraal in 
het gebruik van openbaar vervoer is hiermee in gang 
gezet. Deze ontwikkeling staat haaks op de doelstel
lingen van het D66-mobiliteitsbeleid. 
Subsidiëring van openbaar vervoer moet gericht blij
ven op het bevorderen van een effectief, efficiënt en 
redelijk rendabel openbaar vervoer dat in prijs en kwa
liteit concurrerend is met de auto. In dit kader kan de 
subsidie verminderen naarmate een betere organisa
tie van het openbaar vervoer en een stijging van de 
prijs voor autogebruik dat toelaten. Beperking van 
kosten bij het openbaar vervoer mag - ook in minder 
dicht bevolkte gebieden - niet leiden tot aantasting 
van een maatschappelijk noodzakelijk niveau van 
voorzieningen. 

• 42 
4. De voetganger. 
Het te voet gaan als alternatief voor korte autoritten 
moet worden bevorderd. Een veilig en comfortabel 
gebruik van de openbare ruimte door de voetganger 
moet zijn gewaarborgd . De voetganger als zwakste 
verkeersdeelnemer dient extra te worden beschermd 
in het kader van een duurzaam veilig verkeersbeleid. 

5. De fiets. 
Het gebruik van de fiets als milieuvriendelijk individu
eel alternatief voor de auto moet met kracht worden 
bevorderd. 
Daartoe moet worden geïnvesteerd in de uitbreiding 
van het aantal verkeersveilige en sociaalveilige fiets
voorzieningen. Gecombineerd gebruik van fiets en 
openbaar vervoer wordt bevorderd. 

• 43 
6. De vervoerregio 
De spil van het mobiliteitsbeleid moet de vervoerre-
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gio worden. Daar zullen openbaar vervoersaanbod, 
parkeerregulering en ruimtelijke ordeningsinstrumen
ten op regionaal niveau op elkaar worden afgestemd. 
De autonomie van vervoerregio's moet worden ver
groot door decentralisatie van bevoegdheden en van 
financiële middelen. In de nieuwe bestuurlijke organi
satie van Nederland gaan de agglomeratiebesturen 
en provincies-nieuwe-stijl als vervoerregio functione
ren . 

• 44 
7. Verkeersveiligheid 
In een verkeersveiligheidsbeleid voor de lange ter
mijn moet de nadruk worden gelegd op optimale aan
passing van de infrastructuur aan menselijke vermo
gens, op voertuigvoorzieningen die gebruiksgemak 
en veiligheid vergroten, en op de opleiding en contro
le van verkeersdeelnemers. 
Er moet een gedifferentieerd systeem van maximum 
snelheden komen van 120, 1 DO, 80, 70, 50 en 30 km 
voor het gemotoriseerd verkeer, onder erkenning dat 
energiebesparing en milieubehoud door snelheidsver
laging worden bevorderd. De controle op maximum
snelheden moet sterk worden geïntensiveerd door in
voering van een effectief strafpuntensysteem en 
door verbetering van de controle. 
In het algemeen moet worden gestreefd naar gelijke 
verkeersregels in alle Europese landen, bijvoorbeeld 
door het invoeren van de rechts-voorrang regel van 
fietsen ten opzichte van auto's zoals die overal in Eu
ropa geldt. 

• 45 
8. Goederenvervoer 
De verwachte sterke groei van het vrachtverkeer 
leidt tot een extra milieubelasting. In het kader van 
een te ontwikkelen structuurschema goederenver
voer zullen maatregelen worden getroffen om een 
trendbreuk te realiseren . Deze uit zich o.a. in een for
se verschuiving in de overstap van goederenvervoer 
over de weg naar rail en water. 
Prioriteit wordt gegeven aan investeringen in rail- en 
waterverbindingen. De achterstand in aanleg en on
derhoud van vaarwegen moet met voortvarendheid 
worden ingelopen . 
Het aandeel van de binnenvaart moet worden ver
sterkt door structurele maatregelen die de concurren
tiepositie van de bedrijfstak als geheel vergroten . 
Gecombineerd vervoer kan de efficiency en milieu
vriendelijkheid van goederenvervoer vergroten en 
moet door de overheid worden gestimuleerd. Stads
distributiecentra worden met kracht bevorderd . 

• 46 
9. Vliegverkeer 
Vliegen vormt een zware belasting voor het milieu. 
Daarom dient ook de luchtvaartsector, evenals ande
re bedrijfssectoren, zijn bijdrage te leveren aan een 
vermindering van de milieubelasting door verbetering 
van de luchtvaarttechnologie en doorberekening van 
milieukosten in de prijs van de vliegtickets. Om de 
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groeiende vliegverkeersstroom in te dammen, moet 
er accijns komen op kerosine en BTW op vliegtic
kets. Voor beide is internationale overeenstemming 
nodig. Nederland moet het voorbeeld geven door 
BTW- of een vergelijkbare heffing in te voeren op bin
nenlandse vluchten. Er dient een wettelijke nacht
norm te worden vastgelegd die rekening houdt met 
piekbelasting. Een jaargemiddelde als norm, zoals 
door het kabinet Lubbers-Kok wordt voorgesteld, is 
uit een oogpunt van volksgezondheid niet aanvaard
baar. Een onafhankelijke instantie moet worden be
last met de controle op de naleving van de geluid
scontouren, zowel overdag als 's nachts. 

10. Grote projecten 
• 47 
a. hogesnelheidslijnen 

Als Nederland moet worden aangesloten op het 
Europese net van hogesnelheidslijnen dient dit ge
toetst te worden aan criteria van duurzame ontwik
keling. Deze kunnen op middellange Europese af
stand een goed alternatief voor auto en vliegtuig 
vormen. De Hogesnelheidstrein dient op wat lange
re termijn in Nederland te beschikken over een ei
gen baan, hetgeen niet een eigen tracé hoeft in te 
houden. Bij de tracékeuze dient het Groene Hart 
ontzien te worden; ook indien dit tot extra kosten 
leidt. Komt het tot aanleg dan moet dat technisch 
geavanceerd, zorvuldig, en dus gedeeltelijk onder
gronds plaatsvinden. 

• 48 
b. Zestienhoven 

De aansluiting op Rotterdam en Schiphol brengt 
Rotterdam op 20 minuten van de nationale luchtha
ven, waardoor een nieuwe eigen luchthaven niet 
nodig is. Om aan de woningbouw doelstellingen 
als genoemd in de VIN EX-nota te kunnen voldoen, 
moet het huidige vliegveld Zestienhoven worden 
gesloten. 

c. Schiphol 
Schiphol kan alleen verder groeien in het kader van 
de duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat uit
breiding gepaard moet gaan met milieuverbete
ring. De uitbreiding van Schiphol moet worden be
zien in samenhang met de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van de regio. Voorts is afstemming 
van beleid voor Schiphol en de regionale luchtha
vens nodig. 
Als blijkt dat geen van de onderzochte groei-alter
natieven van het PASO voldoet aan van tevoren 
vastgestelde milieu-uitgangspunten, dan zal de 
conclusie moeten zijn, dat de groei van Schiphol 
tot mainport volgens het onderzochte Plan van 
Aanpak op de huidige lokatie niet mogelijk is. Niet 
de milieunormen die voor de economie het beste 
uitkomen,moeten gelden, maar de normen die 
voor het milieu noodzakelijk zijn. 
De milieugevolgen moeten tenminste worden ge
toetst aan de afspraken die zijn vastgelegd in het 
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beleidsconvenant dat gesloten is op basis van het 
Plan van Aanpak Schiphol e.o. De afspraken heb
ben o.m. betrekking op: 
- uitstoot van schadelijke stoffen; 
- bodem-, lucht- en waterkwaliteit; 
- geluidshinder gedurende dag en nacht . 
Uitgangspunt voor aanleg van een eventuele nieu
we baan is een zodanige ruimtelijke inpassing dat 
het aantal ernstig geluidsgehinderden maximaal 
wordt teruggedrongen. 
Er moet een norm worden vastgesteld voor exter
ne veiligheid van vliegverkeer. Bestaande veilig
heidsnormen voor transport en industriële activi
teit en de praktijkervaring ermee staan model bij 
het ontwerpen van de norm voor vliegverkeer. 
Naast normen voor het individueel risico moeten 
normen worden vastgesteld voor de aanvaardbaar
heid van groepsrisico's . 
Het belang van Schiphol voor de werkgelegenheid 
versus de milieu- en veiligheidsproblemen rond 
Schiphol benadrukken de noodzaak van het maat
schappelijk draagvlak voor de luchthaven. De instel
ling van een Adviesraad Schiphol op basis van de 
Wet R.O. sluit aan op de behoefte in de Schiphol
regio. 

• 49 
d. Betuwelijn 

De ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zor
gen voor een toenemende groei van de overslag 
van goederen in de Rotterdamse haven. Deze ont
wikkeling, samen met de beperkingen die het auto
verkeer in de Alpenlanden ondervindt, maken een 
toename in het gebruik van railvervoer waarschijn
lijk. Het is de vraag of die groei door de bestaande 
infrastructuur, ook als die optimaal wordt benut en 
verbeterd, blijvend kan worden opgevangen. Een 
besluit tot aanleg van een nieuwe Betuwelijn be
hoeft herziening zolang ecologische en maatschap
pelijke bezwaren ondergeschikt blijven aan econo
mische/financiële afwegingen. Komt het tot aanleg 
dan dient dit technisch geavanceerd te gebeuren, 
ten minste verdiept en op knelpunten onder
gronds. Een optimale mix van vervoersmodalitei
ten, waaronder railvervoer, is daarbij wenselijk. De 
aandacht lijkt zich nu vooral te richten op railver
voer en met name de Betuwelijn. De uitbreiding 
van andere vervoerswijzen, met name transport 
via water, moet echter niet uit het oog worden ver
loren. 

V. land- en tuinbouw 

• 50 
Het beleid voor de grondgebonden akkerbouw en 
veeteelt in Nederland wordt in belangrijke mate be
paald door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) van de Europese Unie (EU). Dit is toe aan her
ziening. Het systeem van geldelijke steun voor de 
produkten moet verdwijnen, in welke vorm ze ook 
wordt verstrekt. Het veiligstellen van de voedselvoor-
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ziening van de EU en het op peil houden van inko
mens van de boeren kan worden bereikt door middel 
van een goed gekozen, jaarlijks vast te stellen, richt
prijs voor graan, dat een spilfunctie heeft in het aan
gepaste systeem. 
Door het geleidelijk afschaffen van de interventie, 
van de toeslagen voor productie en verwerking, en 
van de exportsubsidies, zal de agrarische sector in de 
EU gaan passen in de gewenste vrije markt. Tevens 
komt zo een einde aan de vaak fnuikende concurren
tie op de markten van de ontwikkelingslanden. 
Daarnaast is het nodig om doelstellingen m.b.t. na
tuur en landschap in het EU-landbouwbeleid te veran
keren. Het beschermen van het milieu moet een cen
trale rol krijgen in het GlB, waarvan de doelstellin
gen, zoals die zijn vastgesteld in het kader van het 
Verdrag van Rome, dienen te worden uitgebreid met 
dit vereiste. Om de reusachtige achteruitgang van na
tuurwaarden een halt toe te roepen is, naast een be
leidsombuiging, een belangrijke ombuiging van finan
ciële bestedingen nodig, gericht op het ondersteu
nen van natuurvriendelijk, extensieve landbouw en 
de beschikbaarstelling van middelen voor natuurbe
heer waar de landbouw zich terugtrekt. 
Een deel van de Nederlandse land- en tuinbouw en 
veeteelt stelt het zonder de bemoeienissen van het 
GlB. Zij zijn tot nog toe welgevaren en hebben een 
belangrijke bijdrage aan export en werkgelegenheid 
gegeven. Het betreft de tuinbouw, de teelt van aard
appelen en de pluimvee- en varkenshouderij. 
Door het hoge gebruik aan meststoffen en toxische 
middelen voor de bescherming van het gewas en 
door het lozen van organisch afval dragen zij ook veel 
bij aan het vervuilen van atmosfeer, bodem en water. 
Dat zal snel moeten verminderen door het terugdrin
gen van emissies. Dit kan in de tuinbouw o.a. gereali
seerd worden door de toepassing van gesloten teelt
systemen. De ontwikkeling en toepassing van derge
lijke systemen kunnen door het innovatieve karakter 
ervan de concurrentiepositie van Nederland verster
ken. 
Ook voor het behoud van de, reeds sterk geslonken, 
voorraden grondwater zal de landbouw in sommige 
streken een veer moeten laten, zowel voor het be
schermen van natuurgebieden en bossen, als voor 
de voorziening met drinkwater. 

Het is voor de agrarische sector een zware taak om 
van een eenzijdig op hoge produktie gerichte bedrijfs
voering om te schakelen naar een systeem dat mede 
in belangrijke mate is gericht op zorgvuldig beheer 
van zowel het produktie-milieu als van de omgeving. 
Wegen en middelen om tot duurzame landbouw te 
komen zijn o.a.: 
1. Het brengen van evenwicht tussen de aanvoer van 

mineralen met mest en veevoer enerzijds en de af
voer met de opbrengsten anderzijds; 

2. Het verminderen van de afhankelijkheid van toxi
sche middelen voor de bescherming van gewas
sen; 
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3. Een zorgvuldig en gedifferentieerd beheer van het 
grondwaterpeil door de provinciale besturen en wa
terschappen. 

Een stelsel van heffingen en toeslagen zou regule
rend en stimulerend kunnen werken. Naast wet- en 
regelgeving kunnen bindende convenanten tussen 
overheid en bedrijfsleven belangrijke middelen zijn. 
Voor een economisch gezonde landbouw (die produ
ceert met de best beschikbare 'technical means', 
waarbij de omgeving zo min mogelijk wordt belast 
met systeem-vreemde stoffen en door het onttrek
ken van water) die ruimte biedt aan natuur- en land
schapswaarden, zijn voldoende mogelijkheden. 

• 51 
Biologische landbouw 
Ten behoeve van een gezonder voedselpakket en de 
vraag naar biologische geteelde produkten dient de 
teelt en de afzet hiervan te worden bevorderd. 

Voor het verkrijgen van evenwicht tussen vraag en 
aanbod op de markt, bij een redelijk niveau van de 
prijzen is het noodzakelijk de totale produktie-capaci
teit van de landbouw te verminderen. Het blijvend uit 
produktie nemen van landbouwgronden moet daar
om worden gestimuleerd. Het toekomstperspectief 
voor agrarische bedrijven is afhankelijk van milieu
vriendelijke produktiemethoden en van natuurproduk
tie en landschappelijk behoud. Vooral het veiligstellen 
van veenweidegebieden en landschappelijke open
heid zijn een deeltaak van de agrariër geworden. 
Het is in veel streken zinvol de boeren tegen een ver
goeding te betrekken bij het behoud van natuur- en 
landschapswaarden, zowel op hun eigen gronden als 
daarbuiten. In afwijking van het huidige stelsel met 
kortlopende beheersovereenkomsten, dient dit, voor 
wat betreft aanpassingen in de bedrijfsvoering, te ge
schieden door het sluiten van overeenkomsten. Ex
tensivering, bosaanleg en natuurproduktie door boe
ren kan, naast aankoop door de overheid, het areaal 
en de kwaliteit van natuur en milieu vergroten. Waar 
milieudoelstellingen niet worden gehaald dienen boe
ren sociaal verantwoord te worden uitgekocht. 
Voor het beheer van de landelijke gebieden, met inbe
grip van het waterhuishouden, is een door de over
heid gestuurd Ruraal Beleid geboden, waarin de ver
schillende belangen en gebruiksvormen in onderlinge 
samenhang worden geregeld. 
De pachtwet moet worden herzien en worden ont
daan van de eenzijdige bepalingen die alleen zijn ge
richt op de agrarische belangen en de bescherming 
van de pachter. 
De bosbouw voor produktie van hout en vezel is een 
vorm van landbouw, geen natuurbeheer. Het Neder
landse beleid zal, in het raam van dat voor de gehele 
EU, professioneler worden . 

Taakstelling, organisatie, instelling, personele bezet
ting en politieke leiding van het Ministerie van land
bouw, Natuurbeheer en Visserij zijn toe aan grondige 
herziening. Het instituut van de PBO in de landbouw 
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is eveneens daaraan toe. 
De giftige stoffen die worden gebruikt in de land- en 
tuinbouw, door volkstuinders en bezitters van andere 
soorten tuinen, door gemeentelijke plantsoendien
sten en andere overheidsinstellingen, welke stoffen 
gewoonlijk worden aangeduid als gewasbescher
mingsmiddelen, loofdoders en onkruidverdelgers, die
nen niet langer vrij te verkopen en te kopen te zijn. 
Zij moeten slechts worden verstrekt door geregi
streerde, bevoegde personen, die een opleiding in 
toxologie hebben en die verplicht zijn van elke leve
rantie boek te houden, met inbegrip van naam en 
adres van de koper en het beoogde doel van het ge
bruik. 

• 52 
Dieren hebben een intrinsieke waarde en dienen res
pectvol en waardig behandeld te worden. Uitbreiding 
van alle vormen van bio-industrie is niet gewenst. 
Mede in EG-verband moet voortdurend aandacht wor
den gevraagd voor de naleving en de verdieping van 
de Europese richtlijnen met betrekking tot het wel
zijn van dieren bij transporten bij huisvesting in de in
tensieve veehouderij en de bio-industrie. 

• 53 
VI. Volkshuisvesting 

De overheid heeft ervoor te zorgen dat de woning
markt toegankelijk is voor iedereen, dat schaarsten 
op die markt worden opgeheven, dat er zo zuinig mo
gelijk wordt omgegaan met grondstoffen en energie 
en dat de woningvoorraad zorgvuldig wordt beheerd. 
Onverlet ieders eigen verantwoordelijkheid is volks
huisvesting een overheidstaak die vooral bestaat uit 
het scheppen van mogelijkheden voor elk individu 
om in zijn huisvesting te voorzien. Van de overheid 
wordt bijzondere aandacht gevraagd voor die groe
pen in de samenleving, die dat niet, of onvoldoende 
kunnen. Voor personen met de laagste inkomens 
moeten voldoende goedkope woningen beschikbaar 
komen door het bevorderen van de doorstroming en 
door een distributiebeleid voor vrijkomende goedko
pe woningen. De doorstroming wordt allereerst op 
gang gebracht door het verlenen van voldoende ver
gunningen voor de bouw van woningen voor de mid
den en hogere inkomens. Het distributiebeleid van 
woningen concentreert zich op de goedkope woning
voorraad. De markt voor duurdere woningen wordt 
volledig geliberaliseerd. Niettemin is het instrument 
van de doorstromingsheffing naar verwachting onmis
baar. 

De volkshuisvesting kan het beste regionaal worden 
aangepakt. Het aangewezen beleidsinstrument daar
toe is een regionaal volkshuisvestingsplan dat in be
ginsel gebaseerd moet zijn op de woon behoefte van 
de consumenten. 
In het huisvestingsplan worden doelstellingen gefor
muleerd inzake de differentiatie naar prijs en kwaliteit 
van de bestaande en toe te voegen voorraad. Ook 
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binnen wijken dient de voorraad zo gedifferentieerd 
mogelijk opgebouwd te zijn. Planning van nieuw
bouw, renovatie, beheer en onderhoud, evenals het 
beleid inzake vernieuwing van oude stadsdelen en na
oorlogse wijken moeten erin zijn vastgelegd. Ook de 
rol van de woningcorporaties moet in een huisves
tingsplan worden geformuleerd. Zij kunnen worden 
ingezet ten behoeve van een relatief brede doel
groep, maar het zwaartepunt moet blijven liggen bij 
de lagere inkomensgroepen. Het stadsvernieuwings
beleid moet als adequaat sturingsinstrument worden 
ingezet om problemen in de steden aan te pakken. 
Gezien de te verwachten bevolkingsgroei, het gege
ven dat stadsvernieuwing een permanent proces is 
en de zich uitbreidende structurele problemen, is ein
digheid niet reëel. 
Zowel in de goedkope als in de middenklasse en de 
duurdere sectoren kan de rol van een overheid in het 
plan worden beperkt tot het scheppen van bouwmo
gelijkheden, de bereikbaarheid van de voorzieningen 
en het op peil houden van de kwaliteit van de openba
re ruimte. 

De prijs van het wonen wordt dan een weerspiege
ling van de kwaliteit van het aanbod waarbij de huur
prijs overeenkomt met de marktprijs. Voor de laagste 
inkomensgroepen is de marktprijs vooralsnog alleen 
op te brengen met behulp van individuele huursubsi
die. Door middel van een effectieve woningdistribu
tie ten behoeve van deze groepen kan het met dit in
strument gemoeide budget geleidelijk worden ver
laagd. In het woonruimteverdelingssysteem dient 
het eigen initiatief en de eigen keuzemogelijkheid 
van de woningzoekenden centraal te staan. Het 
'Delftse systeem' kan hierbij als voorbeeld dienen. 

Het ruimtelijke-ordeningsbeleid dient de voorwaar
den te scheppen waarbinnen de volkshuisvestings
doeleinden kunnen worden bereikt. Nu bekend is dat 
de woningbehoefte groter is dan voorzien, zullen nog 
meer inspanningen moeten worden verricht om vol
doende lokaties tijdig beschikbaar te krijgen. Dit 
vraagt om een scherpere prioriteitsstelling binnen de 
volkshuisvesting. Woningsubsidieregelingen moeten 
worden afgeschaft. 

Eigen woningbezit is een effectief middel gebleken 
om verval van woningen en buurten tegen te gaan 
en blijft daarom gewenst. Stimulering kan alleen 
plaatsvinden bij beschikbaarheid van voldoende koop
woningen en een goed financieel garantiebeleid. 

Ouderen hebben recht op zelfstandig wonen, zolang 
zij daartoe in staat zijn . Mede met het oog op de 
groeiende omvang van de groep ouderen in de sa
menleving dient de behoefte aan ouderenwoningen, 
wooncomplexen waar men zorg kan bieden, en wo
ningaanpassingen uitdrukkelijk te zijn opgenomen in 
het volkshuisvestingsplan. 
In het aanbod van woonzorgdiensten is voor een niet
ingewijde nauwelijks de weg te vinden. Dit aanbod 
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moet zo worden ingericht dat de cliënt terecht kan 
op één adres, waar de coördinatie van wonen, zorg, 
indicatie en dienstverlening plaatsvindt. 

• 54 
VII. Ruimtelijke Ordening 

Binnen een gezond en veilig leefmilieu helpt ruimtelij
ke ordening levensomstandigheden te maken waarin 
- naar het ideaal van D66 - mensen zich, zowel indivi
dueel als gezamenlijk, naar eigen inzicht kunnen ont
plooien in sociaal, cultureel en economisch opzicht. 
Een ruimtelijke ordening die rekening houdt met duur
zame ontwikkeling zal voor alles soberheid betrach
ten in het ruimtegebruik per inwoner en per activi
teit . Er moeten heldere keuzes worden gemaakt tus
sen gebieden waar verdichting en verzwaring van het 
gebruik van de ruimte nog mogelijk is en gebieden 
waar dat niet kan . Voorkomen moet worden dat - bij 
voorbeeld door hoge kosten van bodemsanering en 
verschil in grondprijzen - het beter gebruik maken 
van bestaand stedelijk gebied wordt ontlopen en in 
plaats daarvan de weg van de minste weerstand 
wordt gekozen: nieuwe claims op het buitengebied. 
Compacte steden zijn noodzakelijk voor vernieuwing 
van de economische basis, voor de werkgelegen
heid, het draagvlak van voorzieningen, het voorko
men van onnodig autoverkeer en een milieuvriende
lijk ru imtegebruik. Er moeten daarom betere kansen 
worden gegeven aan verdichting en herinrichting van 
de stedelijke gebieden, o.a. door stimulering van dub
bel grondgebruik, door bevordering van openbaar ver
voer en fietsverkeer, door ontwikkeling van stedelijke 
activiteiten in stadsgewesten en door het afremmen 
van de bebouwing tussen de verstedelijkte gebieden 
in. Bij noodzakelijke uitbreidingen aan bestaande ste
delijke gebieden krijgen gemeenten een voorkeurs
recht voor grondaankopen. Bij de groei van kleinere 
steden en dorpen - voorzover onvermijdelijk, dan wel 
passend binnen afgesproken taakstellingen - wordt 
als uitgangspunt gehanteerd dat deze wordt opgevan
gen binnen de bebouwde kom. Verbetering van be
staande baatbelastingsinstrumenten is noodzakelijk. 

Veel steden danken hun aantrekkelijkheid mede aan 
een historisch centrum met monumentale gebouwen 
en fraaie parken . Behoud en herstel van deze culture
le waarden zijn van wezenlijk belang, ook voor het 
creëren van een aantrekkelijk woon-, leef- en werkkli
maat. Meer in het algemeen moet de belevingswaar
de van de bebouwde en onbebouwde ruimte worden 
verhoogd door aandacht voor vormgeving en histori
sche continuïteit . 

Behoud, ontwikkeling en versterking van ruimtelijke 
diversiteit in landschappen is een fundamentele voor
waarde voor duurzame ontwikkeling. De te verwach
ten inkrimping van het areaal landbouwgrond biedt 
nieuwe mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Daar
naast baart de afnemende leefbaarheid zorgen . Een 
gebiedsgericht beleid (gebaseerd op de kernbegrip-
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pen werkgelegenheid, bereikbaarheid en voorzienin
gen) zal volwaardige aandacht dienen te krijgen . Het 
ruimtelijk beleid moet zorgen dat die kansen zo goed 
mogelijk worden benut. In landelijke gebieden moe
ten de doelstellingen van natuurbeheer, duurzame 
landbouw, recreatie en andere activiteiten op regiona
le schaal in onderling verband tot ontwikkeling wor
den gebracht, te beginnen met akkerbouw- en zand
grondgebieden. 

Een verkorting van de besluitvormingsprocedures in 
de ru imtelijke ordening is wenselijk, mits de rechten 
van de burgers gewaarborgd blijven. De wettel ij ke 
procedures dienen daarvoor zo te worden aangepast 
dat een democratisch gekozen orgaan na inspraak en 
na afweging en motivering van de ingekomen bezwa
ren beslist, waarna beroep openstaat bij de admini
stratieve rechter. 
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• 55 
De verstandhouding tussen burgers en politiek is da
nig verstoord . Steeds meer wordt de overheid gezien 
als een weliswaar niet echt kwaadaardige, maar wel 
buitengewoon onhandige reus, die veel ruimte in be
slag neemt, zich overal mee bemoeit, met zichzelf in 
de knoop raakt en er vaak niet in slaagt de eenvoudig
ste dingen tot een goed einde te brengen. Daarbij 
spreekt hij onophoudelijk in nota 's, regels, beleids
voornemens, vernieuwingen, ombuigingsvoorstellen 
en andere raadselen, in een taal die soms in de verte 
aan Nederlands doet denken . Politieke partijen gaan 
in dit verband niet vrijuit; ze doen er goed aan hun ei
gen functioneren, helderheid en democratisch gehal
te tegen het licht te houden . 

Omgekeerd krijgen de burgers vaak het verwijt dat zij 
de arme reus voor de gek houden, uitgekiend van 
hem profiteren waar het uitkomt en ze hun eigen ver
antwoordelijkheid aan hem kunnen overdoen, maar 
zich voor het overige niets van zijn regels aantrekken, 
en daarmee ook niet van de gemeenschap en van de 
publieke zaak. 

Die situatie is niet nieuw. Ze is geleidelijk gegroeid 
naarmate de burgers het geloof verloren in het poli
tiek-maatschappelijk evenwicht van het zuilenstelsel, 
en de overheid steeds omvangrijker en gedetailleer
der taken naar zich toe trok. Ze wordt wel steeds pijn
lijker. We staan immers voor grote problemen: her
stel van economie en werkgelegenheid, de overgang 
naar duurzame ontwikkeling, handhaving van veilig
heid en recht in steeds moeilijker omstandigheden, 
herziening van de sociale zekerheid, de gezondheids
zorg, het onderwijs. Die krijgen we niet onder de 
knie zonder een goed bestuur. Daarom is de staatsin
richting van Nederland aan een snelle en grondige re
visie toe . 
Het moet een herziening worden van verschillende 
kanten . De burger moet meer directe invloed krijgen 
op de politiek; de gekozen vertegenwoordigers moe
ten het stuur van de overheid steviger in handen krij
gen; de overheid moet leren doen wat moet en laten 
wat ook een ander kan . Dat vergt een omslag in het 
denken, maar die komt er niet zonder de steun van 
concrete ingrepen in de organisatie. 

In dit hoofdstuk worden daartoe voorstellen gedaan. 
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Een helder bestuur 

Vervolgens komt de problematiek van veiligheid en 
criminaliteit. politie en justitie uitvoerig aan de orde. 

I. Ruim baan voor de democratie 

• 56 
1. Kies de minister-president! 
Nederland is een democratie, maar een verbazend in
gewikkelde democratie. Alleen in verkiezingstijd lijkt 
alles even eenvoudig . Lijsttrekkers van grote partijen 
kijken de burger vanaf hun borden vastberaden aan 
boven leuzen als 'kies de minister-president', of 'laat 
de oude zijn karwei afmaken' . Het is ermee als met 
veel reclame: het geeft een mooi gevoel, maar je 
moet het niet letterlijk nemen . In Nederland kiezen 
de burgers hun regeringsleider of hun regering niet. 
Ze kiezen een parlement . Met hun stem op de man 
met het bekende gezicht bepalen ze hoeveel men
sen met minder bekende gezichten achter hem aan 
de blauwe zetels in de Tweede Kamer gaan inne
men. De volgorde waarin die binnenkomen wordt (be
halve bij D66) niet eens rechtstreeks door de partijle
den bepaald, laat staan door de kiezers . En ook het 
zo gekozen parlement kiest niet rechtstreeks de mi
nister-president . Formeel wordt hij. als alle ministers, 
benoemd door de Koningin; in feite is die benoeming 
het resultaat van besloten onderhandelingen binnen 
een kleine politieke elite. 

Toen de partijen nog stabiel verankerd waren in le
vensbeschouwelijke zuilen, leverde dit alles geen on
overkomelijke problemen op. Tegenwoordig zijn de 
burgers meer geneigd tot eigen politieke keuzen op 
grond van wisselende overwegingen. Bij het bepalen 
van hun stem is het ideologisch etiket van de kandi 
daat niet meer automatisch doorslaggevend; de 
vraag of iemand persoonlijk vertrouwen inboezemt, 
wordt steeds belangrijker. De behoefte aan een direc
te band tussen kiezer en gekozene groeit; de verkie
zingsreclame speelt gretig op die behoefte in . Maar 
het politieke bestel zelf, met zijn volksvertegenwoor
digers zonder gezicht en zijn regering zonder kiezers
mandaat, blijft onveranderd, en drijft steeds verder 
van de burger af. 

Daarom blijft het in de eerste plaats nodig dat de mi
nister-president rechtstreeks wordt gekozen door het 
volk. Dat betekent niet dat gebroken moet worden 
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met het in ons land zo hecht verankerde vertrou
wensbeginsel. De gekozen minister-president for
meert een kabinet, dat het vertrouwen moet winnen 
en behouden van het parlement. Er komt dus een 
verhouding tussen regering en parlement die ook in 
de praktijk meer dualistisch is. De regeringsfracties 
zijn veel minder gehouden tot vrijwel onvoorwaardelij
ke steun aan al het doen en laten van de regering . 
Hoewel ook in dit systeem een globaal regeerak
koord denkbaar is, zal veel vaker dan thans naar parle
mentaire meerderheden moeten worden gezocht, 
die wisselend van samenstelling zullen zijn en vaker 
dwars door de fracties heen zullen ontstaan. Zo krijgt 
het parlement dat te doen waarvoor het bestemd is: 
niet met kunst- en vliegwerk een kabinet in het zadel 
houden, maar de opvattingen van de kiezers verte
genwoordigen en het regeringsbeleid controleren en 
toetsen. 

• 57 
2. Een andere volksvertegenwoordiger 
Niet alleen de regering, ook het parlement en het indi
viduele kamerlid heeft een meer directe band nodig 
met de kiezers : een eigen gezicht voor de mensen 
die op hem of haar gestemd hebben, een eigen basis 
van vertrouwen die meer is dan alleen een afgeleide 
van het vertrouwen dat de lijsttrekker inboezemt. Er 
zijn kamerleden die daar aardig in slagen, maar ze 
hebben het stelsel niet mee. Door de onpersoonlijke 
manier van hun verkiezing en de specialisatie waarin 
ze dreigen te worden opgesloten, blijven ze vaak 
voor de meeste kiezers onbekenden - en een onbe
kende is geen drager van vertrouwen. 
Een oplossing ligt in het districtenstelsel . Niet in de 
radicale vorm, waarin elke parlementariër zijn eigen 
district heeft - dat leidt tot een te grote vertekening 
van de politieke krachtsverhoudingen in het land, 
doordat te veel stemmen niet meetellen . Een gema
tigde vorm van het districtenstelsel, het meervoudig 
districtenstelsel kan dat bezwaar goeddeels onder
vangen. Daarbij gaat het om een beperkt aantal grote 
districten of kieskringen; binnen elk district wordt 
een aantal volksvertegenwoordigers naar evenredig
heid van stemmen gekozen . De kieswet moet dusda
nig worden veranderd dat bij verkiezingen de voor
keurstemmen meer invloed krijgen bij de bepaling 
van de volgorde waarin zetels worden toegewezen. 

Het voordeel is, dat kandidaten meer op eigen kracht 
de steun van hun kiezers moeten verwerven . Hun 
persoonlijkheid gaat meer tellen, ze worden herken
baarder en makkelijker aan te spreken, terwijl de nei
ging tot overmatige specialisatie op een vakgebied 
wordt tegengegaan. 

In de komende kabinetsperiode dienen voorts maatre
gelen te worden getroffen die werkers in de publieke 
en private sector gelijkwaardige rechtspositionele 
voorwaarden bieden bij het aanvaarden van een poli
tiek democratische functie in overheidsverband, het
zij als bestuurder, hetzij als volksvertegenwoordiger. 
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De thans voor ambtenaren geldende regelingen zijn 
hierbij zoveel mogelijk uitgangspunt. 

• 58 
3. Het referendum 
Burgers beschouwen hun stem niet langer als een 
onbeperkt mandaat aan een partij om namens hen af
wegingen te maken en beslissingen te nemen. Als in 
zo veel andere democratische landen moeten de bur
gers ook in Nederland de mogelijkheid krijgen zich 
rechtstreeks uit te spreken over belangrijke kwes
t ies. Zo 'n referendum hoort te voldoen aan strenge 
eisen van zorgvuldigheid . Er mag geen manipulatie 
mogelijk zijn door vraagstelling of interpretatie, het 
moet om wezenlijke zaken gaan en het resultaat mag 
niet worden genegeerd. 
Aan deze voorwaarden wordt voldaan door het corri
gerend wetgevingsreferendum. Dit houdt in dat. in
dien een voldoende groot aantal burgers dit wenst, 
een wet of planologische kernbeslissing die door het 
parlement is aangenomen, voor het van kracht wor
den aan de kiezers ter goedkeuring wordt voorge
legd. Wordt zo'n wet daarbij door een meerderheid 
afgewezen, dan gaat de wet niet door en moeten re
gering en parlement eventueel een nieuwe wet ma
ken . 

Op den duur zouden burgers ook van hun kant het ini
tiatief moeten kunnen nemen om tot wetgeving te 
komen. Eerst moet echter ervaring worden opge
daan met het referendum . Aan de hand daarvan kan 
de gedachte van het volksinitiatief verder worden uit
gewerkt. 

• 59 
4. De Eerste Kamer 
Het parlement bestaat uit twee Kamers, waarvan de 
tweede rechtstreeks door de burgers gekozen wordt 
en de eerste niet . Deze eigenaardigheid kan wel his
torisch worden verklaard, maar valt nauwelijks te ver
dedigen op grond van helder democratisch denken . 
Een belangrijke taak van de Eerste Kamer is het be
waken van de kwaliteit van de wetgeving. 

Invoering van de mogel ijkheid van constitutionele 
toetsing, in hoogste instantie door de Hoge Raad, is 
gewenst. Erkend wordt dat daarmee de staatkundige 
functie van de Eerste Kamer wordt gereduceerd. 

11. Het stuur in de revisie 

• 60 
1. Het gevecht met de hooiberg 
Ook als de burgers de politiek weer in de greep krij
gen, dan heeft de politiek daarmee het overheids
apparaat nog niet in de greep, en heeft dat overheids
apparaat nog niet geleerd alert en in de juiste maat 
te reageren op de weerbarstige werkelijkheid waarin 
de burgers leven. 
De overheid heeft te veel hooi op haar vork . Ze heeft 
steeds meer taken en taakjes aangetrokken en 
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steeds meer mensen om die uit te voeren . Het over
zicht is zoek geraakt. Voor de buitenstaander is de po
litiek een wereld apart geworden, waarin specialisti
sche politici, ambtenaren, deskundigen en gevestig
de belangenbehartigers voor elk beleidsterrein afzon
derlijk in clubverband de problemen formuleren en 
de bijpassende oplossingen bedenken. De maat
schappij laat zich echter weinig gelegen liggen aan 
de Haagse knippatronen en modellen, zodat het be
leid onvoldoende rekening houdt met wat zij werke
lijk vraagt en wat zij aankan . 

Daarbij is het zwaartepunt in de besluitvorming ver
schoven van de politiek naar de clubverbanden. We 
doen alsof het kabinet regeert en het parlement con
troleert, alsof de politiek zegt wat er gebeuren moet 
en de bureaucratie zorgt dat het gebeurt . In werkelijk
heid zijn het steeds meer de gesloten bolwerken van 
bureaucraten, belanghebbenden en beterweters die 
de dienst uitmaken en zowel burgers als politici het 
nakijken geven . Zo wordt de agenda van de politiek 
steeds meer bepaald door de schema's van de bu
reaucratie op de lange en de incidenten van de me
dia op de korte termijn . 

Het bezwaar tegen deze stand van zaken is natuurlijk 
niet dat zo veel mensen met verstand van zaken zich 
met de problemen van de gemeenschap bezighou
den . Dat is alleen maar nuttig en zelfs volstrekt nood
zakelijk in een ingewikkelde samenleving als de 
onze. Het bezwaar is dat het hele proces zo ondoor
zichtig is dat alle vertegenwoordigers dreigen weg te 
lekken in de anonimiteit, en zo versnipperd dat het in 
feite stuurloos is geworden. Daar komen hoofdlijnen 
en wezenlijke beslispunten niet of veel te laat uit 
naar boven om te worden onderworpen aan een be
slissend en richtinggevend politiek oordeel. 

De politiek kan niet de hele hooiberg tegelijk aan, dat 
is duidelijk . Wie dat probeert, raakt zelf bedolven . Er 
is de afgelopen jaren een begin gemaakt met de dis
cussie over de kerntaken van de overheid. Dat onder
zoek moet voortgaan en tot meer concrete resulta
ten leiden. De rijksoverheid moet zorgen voor funda
mentele bestaanszekerheden als gegarandeerde vrij
heidsrechten, een duurzaam milieu, veiligheid en een 
behoorlijk bestaansminimum voor alle burgers. Daar
naast hoort ze de maatschappelijke dynamiek te sti
muleren door krachtig, maar niet opdringerig bij te 
dragen aan goed onderwijs en economische en cultu
rele ontplooiing. Bij alles wat zij doet hoort ze zich af 
te vragen of het niet even goed of beter gedaan kan 
worden door de burgers zelf, door hun maatschappe
lijke verbanden of door de markt. 

Bij alle taken die de overheid ook bij nader inzien aan 
zichzelf houdt, moet worden nagegaan op welk ni
veau zij moeten worden uitgevoerd, door het rijk of 
door provincies, regio's of gemeenten. Decentraal be
tekent dichter bij de burger; dat verdient dus, waar 
het praktisch mogelijk is, de voorkeur. Overal waar ta-
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ken worden verplaatst, horen de banen en de midde
len daarbij . 

Als zo het hooi tot hanteerbare proporties is terugge
bracht, moet ook de kwaliteit van de vork worden ge
toetst. Om de bureaucratie weer tot werktuig te ma
ken van de politiek, moet het proces waarbij beslui
ten worden voorbereid en gevormd in de eerste 
plaats doorzichtig worden gemaakt, zodat elke even
tuele rolvermenging van ambtenaren, deskundigen 
kamerleden en belangenbehartigers aan de openbaar
heid kan worden getoetst. Verder zal het proces zo 
moeten worden georganiseerd dat de grote samen
hang gaat domineren over de details, en dat de poli
tiek weer precies daar kan aangrijpen waar de echte 
knooppunten liggen. 

• 61 
2. Het kabinet 
Als de politiek zich meer gaat toeleggen op kernta
ken en op sturing op hoofdlijnen zal zij er tevens voor 
moeten zorgen dat er niet een onsamenhangende 
veelheid van beleid uit de verschillende departemen
ten op de maatschappij wordt afgevuurd. De departe
mentale verkokering is nog steeds een probleem, on
danks de vele coördinerende maatregelen die op het 
niveau van de ministerraad zijn genomen. 
Een eigen coördinerende en regisserende taak van 
de minister-president kan hierin verbetering brengen. 
Daarvoor zijn nieuwe bevoegdheden nodig, zoals een 
aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte van de andere 
ministers. Ook zou hij individuele ministers en staats
secretarissen moeten kunnen ontslaan. Zo'n verster
king van bevoegdheden moet wel gepaard gaan met 
een versterking van de legitimatie van de minister
president, zoals hierboven bepleit . 
Voor sommige brandende kwesties, zoals de sociale 
vernieuwing en het minderhedenvraagstuk, zou de 
aanstelling van een project-minister kunnen leiden 
tot een meer energieke en samenhangende aanpak. 
Zo'n functie heeft echter alleen zin als deze ook 
wordt toegerust met voldoende en op de juiste plek 
gesitueerde mensen en middelen om de barrières 
van de departementale autonomie te doorbreken. 

In het algemeen is een wezenlijke verbetering 
alleen mogelijk door versterking van de rol van de mi
nister-president in combinatie met een verkleining 
van de ministerraad. In zo'n kernkabinet is de afstem
ming tussen hoofdbeleidsgebieden beter gewaar
borgd, omdat de ministers dat als hoofdtaak hebben. 
De vele uitvoerende politieke taken van onze huidige 
ministers worden dan overgelaten aan onderminis
ters. 

• 62 
3. Het parlement 
Ook het parlement moet de gelegenheid krijgen, op 
het juiste moment richtinggevend in te grijpen op 
hoofdlijnen. Dat vereist in een vroeg stadium een sa
menspraak met maatschappelijke groepen, organisa-
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ties en individuele burgers om het terrein te verken
nen en richtingen te kunnen aangeven. 
Daartoe kan naast de enquête achteraf een 'strategi
sche verkenningsprocedure' dienstig zijn. Dit is door 
het parlement te entameren strategisch onderzoek 
ter verwerving van eigen kennis, waarmee beleids
processen in gang kunnen worden gezet of bijge
stuurd. 
Zo kunnen burgers en maatschappelijke organisaties 
worden gestimuleerd tot actief meedenken over we
zenlijke politieke vragen. 

• 63 
4. Departementen en bestuursorganen 
Kleinere departementen met een strakkere scheiding 
tussen beleid en uitvoering kunnen het functioneren 
van zowel de politiek als de bureaucratie ten goede 
komen. Kerndepartementen met uitvoerende dien
sten op afstand zijn minder log en reageren beter op 
politieke sturing. Daarbij moet wel aan een aantal es
sentiële voorwaarden worden voldaan . De instelling 
van zelfstandige bestuursorganen moet bij wet ge
schieden; daarbij zullen ook kwaliteitswaarborgen 
moeten worden vastgelegd. Zo moet de beperking 
van ministeriële verantwoordelijkheid en parlementai
re controle die het gevolg is van het meer op afstand 
plaatsen, gecompenseerd worden door garanties op 
het gebied van toezicht, controle, openbaarheid en 
rechtsbescherming . De Nationale Ombudsman en de 
Algemene Rekenkamer hebben hier een belangrijke 
functie te vervullen . Als Nederland vol raakt met in 
aard en omvang sterk verschillende, ondoordringbare 
uitvoerende diensten, wordt de bureaucratie alleen 
maar erger en komt er van politieke sturing niets te
recht. 

• 64 
5. Ambtenaren 
Een minder verkokerde overheid heeft behoefte aan 
een ander type ambtenaren . Daarom moet er een al
gemene rijksbestuursdienst komen naar het model 
van de Britse Civil Service, die niet alleen tot de hoge
re functies beperkt blijft . In het algemeen is plaatsing 
in één bepaalde functie voor een termijn van zes jaar 
wenselijk. Ook uitwisseling met het bedrijfsleven 
moet worden bevorderd. Voor een vernieuwde rijks
dienst, kleiner en beter, moet binnen de loonsom fi
nanciële ruimte worden gevonden om marktconfor
me salarissen te betalen. De overheid moet goede 
mensen kunnen aantrekken . Dit geldt voor (top)func
ties op beleidsniveau, maar evenzeer voor (top)func
ties op beheersniveau . 

Het streven naar gelijkstelling van ambtenaren aan 
werknemers in de particuliere sector wordt ge
steund, op voorwaarde dat dit over de hele linie ge
beurt en niet alleen daar waar de ambtenaren zich in 
een voordelige uitgangspositie bevinden. 

De ingrijpende reorganisatie van de rijksoverheid die 
noodzakelijk is, vergt een goed flankerend beleid 
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voor de betrokken ambtenaren. Veel aandacht moet 
worden besteed aan om- en bijscholing, die de ruim
te voor herplaatsing vergroot. Het voorkeursbeleid 
ten gunste van vrouwen, allochtonen en gehandicap
ten moet worden voortgezet. 

• 65 
6. De burger beschermd 
a. tussen kast en muur 

Een andere eis die aan de overheidsorganisatie 
moet worden gesteld, is dat zij geen doolhof ople
vert voor de individuele burger. In de sociale zeker
heid, in de zorgsector en elders komt het nog veel 
te vaak voor dat de mensen van het kastje naar de 
muur worden gestuurd . De algemene regel hoort 
te zijn dat burgers zo veel mogelijk met hun con
crete probleem op één adres terecht kunnen, ook 
als dat probleem zich niet houdt aan verfijnde amb
telijke indelingen van de werkelijkheid. De ambtelij
ke dienst die de mensen te woord staat, hoort zelf 
voldoende van die indelingen op de hoogte te zijn 
om hen de weg te wijzen en met raad en daad bij 
te staan. De bereikbaarheid van de overheid voor 
de burger dient zodanig te zijn, dat afstand en 
werktijden geen belemmering vormen voor de bur
ger. De rechten van de burger in zijn contacten 
met overheden worden vastgelegd in een hand
vest voor de burger ('citizens charter'). 

b. de persoonlijke levenssfeer 
Zoals overal gaat ook bij de rijksoverheid het op
slaan en uitwisselen van gegevens steeds vaker 
via geautomatiseerde gegevensbestanden, die on
derling worden gekoppeld . Dat is doelmatig en het 
vereenvoudigt de bestrijding van misbruik van ge
meenschapsvoorzieningen, maar er kleven ook na
delen aan. De persoonlijke levenssfeer kan in het 
gedrang komen . Die mag niet verder worden aan
getast dan strikt noodzakelijk en wettelijk geregeld 
is . De burger mag niet het gevoel krijgen weerloos 
te zijn overgeleverd aan oncontroleerbare registra
tiesystemen . Daarom is aanscherping van de Wet 
Persoonregistraties noodzakelijk. 

c. de Nationale Ombudsman 
Er dient een behoorlijke regeling te zijn voor de be
handeling van klachten tegen het optreden van de 
overheid . Op rijksniveau is dat geregeld door het in
stituut van de nationale ombudsman. Deze hoort 
ook de bevoegdheid te krijgen tot oordelen over 
klachten betreffende decentrale overheden, in al 
die gevallen waarin gemeenten en provincies zelf 
niet in een adequate klachtenregeling hebben voor
zien . 

d. Openbaarheid van bestuur 
Een te groot deel van de beleidsvorming en -uit
voering van de overheid voltrekt zich nog in beslo
tenheid . De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) 
is in de praktijk nog te veel een Wet tot voorko
ming van openbaarheid om aan deze situatie een 
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einde te kunnen maken. De uitzonderingsgronden 
in de WOB voor openbaarheid van overheidsdocu
menten worden daarom drastisch beperkt. 

111. Helder bestuur op elk niveau 

• 66 
1. Het Koninkrijk 
De staatkundige band met Aruba en de eilanden van 
de Nederlandse Antillen blijkt hechter dan velen heb
ben gedacht. De mensen daar kiezen niet voor onaf
hankelijkheid, en ze hebben daar deugdelijke rede
nen voor. In het Caraïbisch gebied zijn sterke, deels 
criminele, internationale krachten werkzaam die de 
handhaving van deugdelijk, veilig en democratisch be
stuur tot een moeilijke opgave maken, zeker voor klei
ne eilanden die uitsluitend op eigen kracht zouden 
kunnen vertrouwen. Ook de onderlinge samenwer
king van die eilanden, hoe belangrijk ook, biedt daar
toe naar hun eigen inzicht onvoldoende draagvlak. 
Gestreefd moet daarom worden naar een nieuwe 
staatkundige structuur, waarin elk eiland autonomie 
geniet naar de mate van zijn kunnen en de wensen 
van de bevolking, terwijl het Koninkrijk de zorg op 
zich neemt voor de zaken die de bestuurskracht van 
het eiland te boven gaan. De eerste zorg is het garan
deren van goed bestuur; bijstand aan de eilanden zal 
zich in de eerste plaats richten op de versterking daar
van. 

De bewoners van de eilanden zijn Nederlanders. Der
halve is het personenverkeer tussen de delen van 
het Koninkrijk vrij; eventuele uitzonderingen dienen 
zorgvuldig te worden gemotiveerd, en berusten in 
principe op wederkerigheid. 

Het probleem van de talrijke kansarme Antilliaanse 
jongeren wordt niet opgelost door vliegreizen, hetzij 
heen of terug. Er is een gemeenschappelijke inspan
ning van Nederland én de betrokken eilanden nodig 
om voor deze jongeren reële kansen te creëren en ze 
die te laten grijpen. In het licht van de blijvende rela
tie binnen het Koninkrijk dient de positie van het Ne
derlands op de eilanden te worden versterkt. 

• 67 
2. Decentralisatie 
Overheidstaken moeten zo dicht mogelijk bij de men
sen worden uitgeoefend. De rechtstreeks gekozen 
besturen van provincie of regio's en gemeenten 
staan dichter bij de mensen, kunnen hen directer bij 
het bestuur betrekken en kunnen daardoor ook beter 
beoordelen wat wenselijk en nodig is dan de rijks
overheid die noodgedwongen op grotere afstand ope
reert. 
Vooral in zaken die te maken hebben met de directe 
woon- en leefomgeving van de burger, bijvoorbeeld 
op terreinen als volkshuisvesting, openbare veilig
heid, werkgelegenheid, scholing en bijstandverle
ning, cultuur, aspecten van onderwijs, emancipatiebe
leid en maatschappelijke zorg, alsmede de zorg voor 
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minderheden, kan meer verantwoordelijkheid bij de 
gemeenten worden gelegd. Bij de volksgezondheid, 
het natuurbeheer, ruimtelijke ordening, milieu en het 
openbaar vervoer kunnen ook taken aan het midden
niveau (provincies, regio's) worden overgedragen. 
Decentralisatie mag echter geen synoniem voor be
zuiniging zijn. Dat het daar de laatste tijd vaak op 
neergekomen is, verklaart voor een belangrijk deel 
waarom er bij de betrokkenen vaak zoveel weerstand 
tegen decentralisatie bestaat. De overdracht van ta
ken moet gepaard gaan met beleidsruimte en vol
doende financiële middelen; een beleidseffectrappor
tage moet daarvoor de onderbouwing bieden. 

Er moet gezocht worden naar nieuwe bestuursinstru
menten tussen overheden, die het mogelijk maken 
op meer gelijkwaardige wijze met elkaar om te gaan. 
Concrete. zonodig meerjarige, afspraken tussen het 
rijk en een of meer gemeenten over een uit te voe
ren taak en de middelen alsmede over verslaglegging 
en evaluatie zijn veel effectiever en minder kostbaar 
dan strakke regelgeving. Dergelijke convenanten ho
ren niet tussentijds te worden opengebroken. 

Decentralisatie van taken vergt een bestuurlijke orga
nisatie die aansluit bij de schaalniveaus van de be
langrijkste takencomplexen. Op dit moment schort 
het daar aan. De maatschappelijke werkelijkheid is 
onze bestuurlijke organisatie ontgroeid. 
In de loop der jaren zijn steeds meer taken terecht 
gekomen op een niveau dat ligt tussen gemeenten 
en provincies in. Zij worden behartigd in ondoorzichti
ge, democratisch slecht te controleren, intergemeen
telijke samenwerkingsverbanden. Dat kan goed gaan 
in situaties waarin het om een beperkt aantal taken 
en regelingen gaat en de belangen van de samenwer
kende gemeenten niet tegengesteld zijn. In toene
mende mate is dat niet meer het geval. 

Zeker in en om de vier grote steden is de verweven
heid tussen stad en randgemeenten zo groot, heb
ben zovele taken een regionale schaal gekregen en 
frustreren belangentegenstellingen soms zozeer een 
verantwoord regionaal beleid dat binnen de komende 
kabinetsperiode moet worden toegewerkt naar de 
totstandkoming van volwaardige, rechtstreeks geko
zen regionale besturen, die alle boven-lokale en pro
vinciale taken in die regio gaan behartigen, alsmede 
de taken die alsnog door het rijk worden gedecentrali
seerd. 

Daarnaast zullen de grote steden ook anderszins 
meer beleidsruimte en financiële mogelijkheden moe
ten krijgen om de knelpunten als gevolg van een cu
mulatie van problemen zoals kwetsbare sociale struc
tuur, verpaupering, minderheden, veiligheid en crimi
naliteit, slechte huisvesting etc. op eigen wijze aan 
te pakken. 

In de andere BON-gebieden, maar ook in de overige 
delen van het land, moet een ontwikkeling naar re-
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gio's dan wel provincies nieuwe stijl in gang worden 
gezet . Voor de wirwar van de democratisch moeilijk 
controleerbare samenwerkingsverbanden en functio
nele verbanden moet ook daar een oplossing komen. 
Daarbij moet veel waarde worden gehecht aan de ini
tiatieven uit de gebieden zelf, al mogen er natuurlijk 
geen vage stukjes niemandsland tussen de gebieden 
overblijven. Het tempo mag verschillen, maar uitein
delijk moet Nederland zijn gereorganiseerd in drie vol
waardige bestuurslagen met rechtstreeks gekozen 
besturen, rijk, provincie nieuwe stijl of regio en ge
meenten. 
Binnen die hoofdstructuur moet een differentiatie in 
takenpakketten mogelijk zijn . In een stadsregio/pro
vincie zullen andere en wellicht meer taken naar het 
regioniveau getild worden dan in een meer landelijk 
gebied, waar de coördinatieproblemen geringer zijn 
en via een gemeentelijke herindeling ook al het een 
en ander valt op te lossen. 
De gemeentelijke bestuurslaag mag in geen geval 
worden uitgekleed. De toekomst van de gemeente 
als bron van de lokale democratie blijft gewaarborgd. 
Om die reden is handhaving van een volwaardige ge
meentelijke bestuurslaag met een integraal takenpak
ket noodzakelijk . Gemeentelijke herindelingen zullen 
nodig blijven om voldoende bestuurskrachtige ge
meenten tot stand te brengen. 

• 68 
3. Lokale democratie 
a. de gekozen burgemeester 

De burgers zijn in staat en moeten dus ook in staat 
worden gesteld om hun eigen burgemeester 
rechtstreeks te kiezen . Daardoor krijgt het gemeen
terechtelijke systeem een geheel andere struc
tuur. De burgemeester en zijn wethouders komen 
in een meer dualistische relatie ten opzichte van 
de gemeenteraad te staan. Het college stelt voor, 
de raad controleert. Dat zal een verlevendiging van 
de gemeentelijke democratie met zich brengen. 
De besluiten zullen veel meer in openbare raads
discussies tot stand komen. In die situatie kunnen 
ook wethouders van buiten de raad worden aange
steld . Benoeming van de burgemeester door de 
gemeenteraad kan beschouwd worden als een eer
ste stap in deze richting . 
Ook voor de regionale en provinciale besturen is 
een rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van 
het dagelijks bestuur gewenst. 

b. kiesrecht voor vreemdelingen 
Nu ingezetenen zonder de Nederlandse nationali
teit hun eigen gemeentebestuur mogen kiezen, 
ligt het voor de hand dat zij dat recht ook krijgen 
bij een regiobestuur dat gemeentelijke taken krijgt 
opgedragen . Daarom moet het kiesrecht van 
vreemdelingen worden uitgebreid tot de rechts
treekse verkiezing van het regiobestuur. Dit geldt 
ook voor de verkiezing van het provinciaal bestuur. 
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c. referenda 
Verschillende gemeenten hebben al initiatieven ge
nomen met lokale referenda . Die hebben niet altijd 
tot overtuigende resultaten geleid, maar de grond
wettelijke problemen maken echte correctieve re
ferenda nog niet mogelijk. Niet alleen op rijksni
veau, maar ook op gemeentelijk en provinciaal ni
veau moeten correctieve referenda kunnen wor
den gehouden. Natuurlijk kunnen gemeentebestu
ren ook langs andere wegen hun burgers dichter 
bij het bestuur proberen te betrekken. 

4. Over de grens 
Grensoverschrijdende samenwerking op lokaal en re
gionaal niveau is voor een Europa zonder grenzen 
van grote betekenis en dit dient met kracht te wor
den gestimuleerd. Grensgebieden zullen elkaar in 
nauwe samenwerking moeten vinden. Passende en 
democratisch gelegitimeerde grensoverschrijdende 
bestuursvormen moeten worden ontwikkeld . 

5. Gemeentefonds en provinciefonds 
De verdeling van de financiële middelen tussen de 
gemeenten onderling en tussen de provincies onder
ling is achtergebleven bij de stormachtige ontwikke
lingen die zich in de loop der jaren hebben voltrok
ken . Er is een scheefgroei ontstaan, waarvan met 
name de grotere probleemgemeenten de dupe zijn 
geworden. Een herijking van de verdeelsleutels is on
vermijdelijk; vooral de aspecten sociale structuur, vei
ligheid en milieu moeten een zwaarder accent krij
gen. Als gevolg hiervan is het mogelijk om de ver
schillen tussen de gemeentelijke belastingtarieven 
van de in een regio liggende gemeenten te verklei
nen. De komst van regio's of provincies nieuwe stijl 
maakt dat er ook een herverdeling tussen de fond
sen zal moeten gaan plaatsvinden ten gunste van 
een regiofonds . 

IV. Veiligheid met recht 

• 69 
1. Criminaliteit en veiligheid 
De toename van de criminaliteit stelt de samenleving 
voor nieuwe en grotere problemen . Een groeiend ge
voel van onveiligheid doet afbreuk aan de samen
hang in die samenleving en ondermijnt het vertrou
wen in de overheid . Daarom wordt allerwegen de 
roep gehoord om meer middelen voor bescherming 
van de burgers; wij stellen daarnaast als evenwaardig 
het behoud van het evenwicht tussen rechtshandha
ving en individuele rechtsbescherming . Het gevaar 
dreigt dat dit kostbare evenwicht uit het oog wordt 
verloren. 
Tegelijkertijd staan we meer dan ooit voor de reali
teit, dat overtreding van regels nooit alleen met straf
rechtelijke middelen kan worden bestreden. Daar
voor zal de capaciteit van die middelen nooit voldoen
de zijn . Het strafrecht kan niet meer zijn dan sluitstuk 
van een brede maatschappelijke aanpak van de crimi
naliteit. 
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Gezocht moet worden naar nieuwe wegen in die bre
de maatschappelijke aanpak, zowel buiten als binnen 
het strafrecht. Essentieel hierbij is dat de burgers 
zich erkend en gesteund weten in hun bereidheid bij 
te dragen aan het voorkomen en bestrijden van crimi
naliteit en onveiligheid. Daarbij staan ons de volgen
de hoofdlijnen voor ogen. 

a. analyse en onderscheid. 
De ene misdaad is de andere niet: het optreden 
van georganiseerde bendes kan moeilijk worden 
vergeleken met fraude bij de sociale zekerheid. 
Een overheid die voor de taak staat criminaliteit te 
bestrijden met beperkte middelen, moet analyse
ren, en elk probleem met de meest geëigende mid
delen aanpakken. Daarbij moet onderscheid wor
den gemaakt naar vormen en oorzaken van crimina
liteit. Denkbaar is dat professionele misdaad uit
breiding van opsporingsbevoegdheden nodig 
maakt, dat bij sociale zekerheidsfraude herijking 
van regels de aangewezen weg is, terwijl bij veel
voorkomende criminaliteit meer moet worden geïn
vesteerd in preventie en beveiliging. 
Binnen strafrecht en gevangeniswezen moet ster
ker worden gedifferentieerd naar soorten van da
ders. Professionele misdadigers, drugverslaafden, 
ontspoorde allochtone jongeren en verkeersover
treders hebben elk een andere aanpak nodig. 
Onderscheid is ook nodig naar slachtoffers. Als uit 
analyse blijkt dat bepaalde groepen vaker slachtof
fer zijn van bepaalde vormen van criminaliteit kun
nen voorlichting en preventie gerichter worden in
gezet. 

• 70 
b. mogelijkheden buiten het strafrecht. 

Overtreding van regels kan nooit alleen met het 
strafrecht worden bestreden. Het strafrecht moet 
gereserveerd blijven voor problemen die niet op 
een andere manier kunnen worden opgelost, en 
voor daders die niet op een andere manier kunnen 
worden gecorrigeerd. Daarom is een grotere inves
tering in criminaliteitsbestrijdende maatregelen 
buiten het strafrecht nodig, evenals een grotere 
inspanning om overtreders buiten de sfeer van 
het strafrecht te houden of ze daar weer uit te ha
len. 
De wetgever moet geen regels maken als de hand
haafbaarheid daarvan niet kan worden gegaran
deerd. Als er wel regels worden gemaakt moet kri
tisch worden bezien of de handhaving daarvan bui
ten de sfeer van het strafrecht kan geschieden, bij
voorbeeld door middel van het administratieve 
recht, het burgerlijk recht of door afspraken met de 
betrokkenen of hun vertegenwoordigers. Zo kun
nen verkeersregels nog verder uit het strafrecht 
worden gehaald, door de handhaving daarvan niet 
langer op te dragen aan de politie, maar aan een 
gespecialiseerde dienst. Hierbij dienen de essen
tiële waarborgen die het strafprocesrecht biedt te 
worden gehandhaafd. De hoogte van sancties 
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staat ter beoordeling van onafhankelijke rechters. 
Op het gebied van de preventie is nog veel te 
doen. Herstel van normen en waarden is een bela
den begrip, maar de overheid moet daar in alle 
nuchterheid wel degelijk naar streven, door begrip 
te kweken voor het hoe en waarom van regels, en 
door de loyaliteit jegens de gemeenschap te ver
sterken. 
In de tweede plaats is er de meer specifieke pre
ventie, gericht op bepaalde vormen van criminali
teit of op een groep van potentiële daders. Hier is 
een aanzienlijke vergroting van de inspanning no
dig. En ook hier moeten problemen en instrumen
ten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. 
Uitgangspunt is daarbij. dat preventie beter werkt 
naarmate de actieve participatie van de betrokke
nen groter is. Dat geldt voor betrokkenen bij het te 
beschermen belang, zoals winkeliers, openbaar 
vervoerbedrijven en huisbewoners, maar ook voor 
potentiële dadergroepen. 

c. terughoudende toepassing 
Als iemand wél met het strafrecht in aanraking 
komt is vrijheidsstraf een uiterste middel, dat te
rughoudend moet worden toegepast omdat het de 
banden met de samenleving lossnijdt. 
Een ruime toepassing van andere strafsoorten is 
gewenst, zoals taakstraffen en dagdetentie. De 
mogelijkheid van elektronisch huisarrest moet wor
den onderzocht. Ook de mogelijkheid van 'dading' 
tussen dader en slachtoffer moet worden uitge
breid . Projecten die er op gericht zijn jongeren bui
ten het criminele circuit te houden, zoals de HAL T
projecten, moeten worden uitgebreid en versterkt. 
Binnen het gevangenisregime dreigt de doelstel
ling van resocialisatie steeds meer te worden opge
offerd. Dat is niet goed. In terugkeer naar de sa
menleving moet juist meer worden geïnvesteerd, 
waarbij een differentiatie naar soorten van gedeti
neerden noodzakelijk is. Zo is een specifiek regime 
voor drugverslaafden nodig. Daartoe moet de mo
gelijkheid van een aparte justitiële inrichting voor 
verslaafde delinquenten worden onderzocht. Dat 
geldt ook voor een nieuwe detentievorm voor 
jeugdigen, met intensieve begeleiding gericht op 
gedragsaanpassing en snelle terugkeer naar de sa
menleving. 
In de vrijheidsstraf moeten verschillende detentie
fasen kunnen worden ingebouwd, met een laatste 
fase gericht op terugkeer in de maatschappij. Als 
laatste fase moet een alternatieve straf mogelijk 
zijn. De voorwaardelijke invrijheidstelling moet ge
differentieerd kunnen worden toegepast, en geen 
automatisme zijn. 
Extra inspanning is tenslotte nodig om hen, die ge
vangenisstraf hebben ondergaan, daadwerkelijk te
rug te brengen in de samenleving door werk en 
woonruimte. Daar ligt de belangrijkste taak voor 
de reclassering, die daarvoor beter moet worden 
toegerust. Daarnaast heeft de reclassering een be
langrijke taak in het voortraject, bij het onderken-
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nen en begeleiden van risicogroepen en potentiële 
daders. 

• 71 
d. verbetering van de werking van het strafrecht 

Als iemand de regels van het strafrecht overtreedt 
moet dat strafrecht ook adequaat kunnen reage
ren . Na overtreding moet een sanctie volgen, en 
liefst zo snel mogelijk. 
Daaraan ontbreekt nog veel; pakkans en ophelde
ringspercentage zijn te gering, de berechting of de 
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf komen 
pas lange tijd na de overtreding of helemaal niet. 
Ook wie pleit voor een terughoudend gebruik van 
het strafrecht moet constateren, dat de capaciteit 
van de 'justitiële keten ' van politie, openbaar minis
terie, rechterlijke macht en tenuitvoerlegging nog 
steeds te gering is om het hoofd te bieden aan de 
stijging van de criminaliteit, en aan nieuwe, bewer
kelijk vormen daarvan zoals zware professionele 
misdaad, milieudelicten en fraude . 
De capaciteit moet groter worden . De aanwezig
heid van politie op straat moet worden vergroot. 
zowel om de opsporing van strafbare feiten te ver
beteren, als om het gevoel van veiligheid te vergro
ten . 
Ook het aantal cellen moet worden vergroot. Een 
verdachte, die op bevel van de rechter in voorlopi
ge hechtenis moet worden gehouden, mag niet 
door gebrek aan celcapaciteit wordt heengezon
den . Daarvoor is bouwen van cellen overigens niet 
het enige middel: ook het systeem van prioriteits
stelling en verdeling bij de beschikbare ceIcapaci
teit moet worden verbeterd en flexibeler gemaakt. 
Maar politie en cellen zijn niet het enige. Het capa
citeitstekort manifesteert zich ook in de andere 
schakels van de justitiële keten, bij openbaar minis
terie, rechterlijke macht en de tenuitvoerlegging 
van geldboetes. Capaciteitsvergroting zal zo moe
ten geschieden, dat die schakels optimaal op el
kaar worden afgestemd . 
Daarnaast zal verdere verbetering van de bedrijfs
voering nodig zijn in alle schakels van de justitiële 
keten, en met name in de koppeling tussen die 
schakels . Verbetering van efficiency, automa
tisering en organisatiestructuur zijn daarvoor de 
noodzakelijke middelen. 
Bij het al of niet toepassen van het strafrecht 
speelt het openbaar ministerie een sleutelrol. Ge
let op de beschikbare capaciteit moeten prioritei
ten voor opsporing en vervolging worden gesteld. 
De consequentie daarvan is, dat de politiek over 
de hoofdlijnen van die prioriteitsstelling moet kun
nen meebeslissen. Op landelijk niveau het parle
ment via de Minister van Justitie, op lokaal niveau 
de gemeenteraad via de burgemeester. 
Het is noodzakelijk om materieel en formeel straf
recht aan te passen aan de eisen en de criminali
teit van deze tijd. 
Als de telefoon mag worden afgetapt valt niet in te 
zien waarom dat bij fax en datacommunicatie niet 
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zou mogen . Als DNA-onderzoek een betrouwbaar 
bewijsmiddel is kan dat in het strafproces worden 
toegelaten . 
Daarbij dreigt echter voortdurend het gevaar, dat 
onder druk van het capaciteitstekort te lichtvaardig 
wordt overgegaan tot uitbreiding van de bevoegd
heden van politie en justitie, tot versoepeling van 
procedures en tot verruiming van strafbaarstellin
gen. Dan komt het evenwicht tussen rechtshand
having en rechtsbescherming, dat uitgangspunt 
van het strafrecht behoort te zijn, nadrukkelijk in 
gevaar. Tegen die achtergrond hebben wij ons ver
zet tegen de bevoegdheid van de politie om bij klei
ne vergrijpen op straat te fouilleren, tegen omke
ring van de bewijslast bij het ontnemen van weder
rechtelijk verkregen voordeel, en tegen de gedach
te dat het cellentekort zou moeten worden opge
lost door het plaatsen van twee gedetineerden in 
één cel. Het gevaar van het laatste is, behalve het 
bezwaar voor de bewaking, dat het een broed
plaats oplevert voor nieuwe misdaad. Waar dit ge
vaar tot een minimum beperkt blijft, zijn nauwkeu
rig te omschrijven uitzonderingen denkbaar. 
Niet in het minst zal in het strafrecht de positie 
van het slachtoffer moeten worden versterkt. Een 
landelijk netwerk van bureaus voor slachtofferhulp 
moet worden gesubsidieerd, en in het strafproces 
moet de aandacht voor het slachtoffer worden ver
groot. onder meer door gelijktijdige behandeling 
van een schadevergoedingsvordering . 

• 72 
2. Politie 
In de komende kabinetsperiode moet het accent lig
gen op de versterking van de inhoudelijke kwaliteit 
van het politiewerk. In meerdere opzichten is verho
ging van het rendement van de politie-inspanningen 
nodig en mogelijk. 
Verdere uitvoering van kleinschalige politiezorg bin
nen de regiokorpsen is essentieel voor de beheer
sing van veel voorkomende criminaliteit. inbreuken 
op de openbare orde, en onveiligheidsgevoelens. De 
integratie van toezicht, recherche en hulpverlening in 
het functioneren van de politie op stadsdeel-, wijk-
en dorpsniveau bevordert de kennis van slachtoffers, 
van omgevingsrisico's en daders, en stimuleert het 
probleemgericht werken . Versterking van de toezicht
functie en actief rechercheren in de sfeer van veel 
voorkomende criminaliteit zijn wenselijk om te laten 
merken dat strafrechtelijke normen er wel degelijk 
toe doen. 

De politie moet een actief contact onderhouden met 
vertegenwoordigers van risicogroepen en met ande
re publieke diensten. Belangrijk is het zoeken naar ei
gentijdse vormen van sociale controle. 

Gerichte investeringen in de bestrijding van fraude-, 
milieu- en georganiseerde criminaliteit zijn nodig. Die 
investeringen liggen voor de politie in de sfeer van in
formatietechnologie, opleiding en externe deskundig-
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heid. Bij georganiseerde criminaliteit is het opstellen 
van een code voor het politie-optreden nuttig om de 
risico's voor de maatschappelijke integriteit van de 
politie te mijden, dan wel te verminderen. 

In de komende kabinetsperiode komt er een gefa
seerde uitbreiding van circa 10.000 politiemensen. 
Deze sterkteverhoging moet ten goede komen aan 
uitvoerend politiewerk in de basispolitiezorg en aan 
de bestrijding van de zware, georganiseerde criminali
teit. De toedeling moet voor een deel geschieden op 
basis van met de korpsen gesloten overeenkomsten. 
Korpsen verplichten zich daarbij tot het behalen van 
de afgesproken resultaten, tot het verrichten van de 
afgesproken inspanningen, en tot het geven van in
zicht in de feitelijke bedrijfsresultaten, zowel aan de 
overheid als aan de samenleving . Voor het overige 
moet de sterkte verdeeld worden op basis van alge
meen geldende criteria die de werkdruk in de ver
schillende korpsen bepalen . 

Het algemeen beleid gericht op versterking van de 
positie van vrouwen en allochtonen in overheids
dienst in de politiesector vraagt extra aandacht. De 
politie moet een afspiegeling zijn van de samenleving 
als geheel. Een grondige herziening van het stelsel 
van rechtspositie en secundaire arbeidsvoorwaarden 
moet een nieuw flexibeler evenwicht tussen bedrijfs
eisen en personeelsbeleid mogelijk maken. De moge
lijkheden voor het aantrekken van politiemensen, 
met alleen surveillerende taken - binnen een globaal 
landelijk kader dat maatstaven voor opleiding en se
lectie geeft - moeten worden verruimd. 

Bij de vormgeving van het politiebestel zijn een goe
de bestuurlijke, democratische inpassing die grenzen 
stelt aan het zelfstandig politie-functioneren, de hand
having van burgerrechten en doelmatigheid de uit
gangspunten. 
Europese politiesamenwerking is nuttig en praktisch, 
wel moet uitbreiding van deze samenwerking steeds 
worden getoetst aan de uitgangspunten. Nationaal 
moet het beheer van de politie (inclusief het korps 
Landelijke Politiediensten) berusten bij de minister 
van Binnenlandse Zaken: hiertoe dienen de directies 
Politie van Justitie en Binnenlandse Zaken te worden 
samengevoegd. De divisie luchtvaart van de mare
chaussee moet onder het algemene politiebestel wor
den gebracht. 

• 73 
3. Wet en recht 
a. kwaliteit wetgeving 

De aandacht voor de kwaliteit van wetgeving moet 
worden vergroot. Een prikkel daartoe is constitutio
nele toetsing. Bovendien valt het niet in te zien, 
waarom toetsing aan internationaalrechtelijke bepa
lingen wel mogelijk is maar toetsing aan de Grond
wet niet. Gestreefd wordt daarom naar een stelsel 
van toetsing, met de Hoge Raad als hoogste colle
ge. 
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Tevens moet de aandacht voor de kwaliteit van Eu
ropese regelgeving vergroot worden. De democra
tische controle van het nationale parlement op Eu
ropese regelgeving moet worden versterkt zolang 
een volwaardige controle door het Europees Parle
ment nog niet is gerealiseerd. 

b. herziening rechterlijke organisatie 
De reorganisatie van de rechterlijke macht moet 
worden voltooid . Uitgangspunt is toegang tot de 
rechter in twee feitelijk instanties en beperkte toe
gang tot de rechter in cassatie, bijvoorbeeld in de 
vorm van een verlofstelsel. In de administratieve 
rechtspraak heeft de Hoge Raad als cassatierech
ter de voorkeur, in verband met de rechtseenheid 
tussen de verschillende rechtsgebieden. 
De integratie van rechtbanken en kantongerechten 
is aanvaardbaar en zelfs wenselijk, mits de voorde
len van de huidige kantongerechtsprocedure (de 
vereenvoudigde procedure en de geografische be
reikbaarheid) blijven bestaan. In de nevenzitttings
plaatsen van een geïntegreerd gerecht van eerste 
aanleg moeten bovendien andere zaken zoals poli
tierechterzaken en familierechtzaken behandeld 
kunnen worden. 

c. herziening personen- en familierecht 
De modernisering van het naamrecht, het gezag 
over en de omgang met minderjarigen, en het af
stammingsrecht moeten prioriteit hebben . Dat 
geldt ook voor de totstandkoming van een vorm 
van geregistreerd partnerschap voor homoseksu
elen. Een religieus huwelijk moet bovendien geslo
ten kunnen worden los van het burgerlijk huwelijk. 
In het nieuwe erfrecht moet de positie van de 
langstlevende echtgenoot versterkt worden door 
aan eventuele kinderen een recht op geld, in 
plaats van een recht op goederen te geven. Ook 
moet de legitieme portie van kinderen worden af
geschaft. omdat daarvoor in de huidige samenle
ving onvoldoende rechtvaardiging te vinden is. 

d. rechtsbijstand 
Het grondrecht op toegang tot de rechter moet 
ook na de totstandkoming van de nieuwe wet op 
de rechtsbijstand zorgvuldig worden gewaarborgd. 
Een aanzienlijke verhoging van de eigen bijdrage 
voor gefinancierde rechtsbijstand brengt de toe
gang tot de rechter in gevaar en moet daarom wor
den afgewezen . 
Essentiële rechtsgebieden mogen bovendien nooit 
van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand 
worden uitgesloten. 

• 74 
e. drugs 

Internationaal komt er steeds meer waardering 
voor het Nederlandse drugsbeleid, dat is geba
seerd op twee uitgangspunten: enerzijds de schei
ding tussen soft drugs en hard drugs, anderzijds 
de tweeledige aanpak van strafrechtelijk optreden 
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tegen grootschalige handel in strafbare feiten ge
pleegd door verslaafden, gekoppeld aan hulpverle
ning om de verloedering van de individuele ver
slaafde zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Met betrekking tot hard drugs zal dit beleid moe
ten worden voortgezet en uitgebouwd. Internation
aal moet aandacht worden gevraagd voor de resul
taten . Voorzichtige experimenten in de richting van 
verdergaande liberalisatie, bijvoorbeeld door gecon
troleerde verstrekking, moeten niet worden afge
wezen, maar het vrijgeven van hard drugs is in de 
afzienbare toekomst niet aan de orde. Nederland 
moet in internationaal verband de discussie over 
de kosten en baten van het hard drugsbeleid aan
zwengelen. Soft drugs daarentegen moeten zo 
spoedig mogelijk geheel uit de sfeer van het straf
recht worden gehaald. Liefst in internationaal ver
band, maar zonodig moet Nederland alleen verder 
gaan op de ingeslagen weg door ook handel en 
teelt te decriminaliseren . Daarvoor pleiten vele ar
gumenten. De ervaringen die in Nederland zijn op
gedaan, rechtvaardigen niet langer het optreden 
met strafrechtelijke middelen. Het beleid dat ge
bruik van soft drugs straffeloos laat, maar handel 
en aanvoer verbiedt. leidt tot onverdedigbare incon
sistenties . Zolang de handel in soft drugs aan de 
zware criminaliteit wordt overgelaten, vindt ver
vlechting met de handel in hard drugs plaats en 
komt de beoogde scheiding van markten niet tot 
stand. Dit leidt tot de conclusie, dat het drugsbe
leid er zeer mee gebaat zou zijn als het minst be
dreigende deel van de drugsproblematiek geheel 
uit de sfeer van het strafrecht wordt gehaald. Intus
sen moet overlast door coffeeshops krachtiger 
worden bestreden. Dat wordt echter alleen maar 
gemakkelijker, als die coffeeshops in een legaal ju
ridisch en bestuurlijk kader kunnen worden inge
bed . 
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IV 

• 75 
I. Naar een ander middenveld 

De overheid mag zich niet te veel bemoeien met wat 
tussen burgers omgaat, zelfs al zou haar democra
tisch gehalte onberispelijk zijn . In een gezonde sa
menleving wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de 
mensen zelf, door hun individueel handelen of door 
hun vrijwillige toetreding tot een grote verscheiden
heid aan samenwerkingsverbanden: het maatschap
pelijk middenveld. 
Zo'n middenveld bestaat in elke democratische sa
menleving, maar niet overal in dezelfde mate en met 
hetzelfde karakter. Bij ons werkt het niet alleen in de 
sociaal-economische sector, maar ook bijvoorbeeld in 
het onderwijs, de cultuur en de welzijns- en gezond
heidszorg. De wijze waarop de taken tussen over
heid en middenveld verdeeld zijn, verschilt van ter
rein tot terrein, en ligt niet voor altijd vast . Bij het 
vaststellen en herzien van die taakverdeling hoort de 
politiek zich te laten leiden door respect voor de vrij
heid en mondigheid van burgers en hun organisaties, 
maar ook door de zorg voor de kwaliteit en de betaaI
baarheid van het geleverde produkt en de toeganke
lijkheid ervan voor alle mensen, ook de niet georgani
seerden. 

D66 staat een radicale democratisering van de sa
menleving voor. Dat betekent een voortdurende kriti
sche aandacht voor het democratisch gehalte van het 
bestuur, maar ook, gezien de greep die het midden
veld heeft op de manier waarop onze samenleving is 
ingericht, voor het democratisch gehalte van dat mid
denveld. 
In de eerste helft van deze eeuw had zich in Neder
land hiervoor een unieke structuur ontwikkeld . Het 
middenveld had zich nationaal georganiseerd in een 
aantal netwerken of zuilen op levensbeschouwelijke 
grondslag, die ieder voor zich vrijwel het gehele maat
schappelijke terrein bestreken, van kerk, partij en vak
organisatie tot omroep-, reis-, jeugd- en sportvereni
ging . Tussen deze zuilen was weinig onderlinge sa
menwerking of zelfs sociaal contact; alleen op natio
naal niveau vond in de verschillende sectoren voort
durend en redelijk doeltreffend overleg plaats, zowel 
met elkaar als met de overheid. 

Dat dit overleg mogelijk was en dat de sociale af-
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stand tussen de zuilen niet tot al te hevige spannin
gen en conflicten leidde, kwam ook doordat de Ne
derlanders van die tijd, in weerwil van hun zo nadruk
kelijk beleden ideologische verscheidenheid, voor het 
overgrote deel veel gemeen hadden, zowel in funda
mentele opvattingen als in levensstijl. Nederland was 
een tamelijk homogeen land. 

Zolang de mensen zich wezenlijk vertegenwoordigd 
achtten door de eigen zuil en veelal actief deelnamen 
aan het drukke verenigingsleven daarbinnen, had het 
zuilenstelsel goede democratische papieren. Een aan
tal maatschappelijke ontwikkelingen bracht daar ver
andering in. De individualisering heeft gemaakt dat 
burgers zich in het maatschappelijk verkeer meer als 
kritische consumenten zijn gaan opstellen . Zij geven 
hun vertrouwen aan een instelling of organisatie 
steeds minder op grond van de globale ideologische 
intentie, en steeds meer op grond van concrete doel
stellingen en resultaten . Daarmee is ook het actief 
deelnemen aan het werk van organisaties minder van
zelfsprekend geworden. 

De Nederlandse samenleving waaiert bovendien ster
ker uiteen. In plaats van een beperkt aantal, elkaar 
min of meer in evenwicht houdende zuilen, die wat 
manieren van doen en denken van de leden betreft 
bovendien in veel opzichten op elkaar leken, is een 
grote en onoverzichtelijke variatie ontstaan in levens
opvatting en levensstijl, met sterke contrasten tus
sen bijvoorbeeld oude stadswijken, plattelandsdor
pen en welvarende forensenstadjes . 

Dit alles is van grote betekenis voor het goed en de
mocratisch functioneren van het middenveld. De 
hechte interne vervlechting van de zuilen is verdwe
nen. De samenstellende delen zijn vaak opgegaan in 
of verdrongen door organisaties op bredere of alge
mene, soms ook juist smallere ideologische basis. AI 
die organisaties, oude en nieuwe, hebben in meerde
re of mindere mate te maken met problemen van le
denwerving en vooral van het actief betrekken van le
den bij de besluitvorming; daarvan is uiteindelijk hun 
representativiteit afhankelijk. In sommige sectoren, 
het onderwijs bijvoorbeeld, bestaat intussen nog 
steeds de oude, op de zuilen gebaseerde overleg
structuur met de overheid; naarmate de maatschap
pelijke werkelijkheid zich verder van deze structuren 
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verwijdert, vormen zij een lastiger obstakel voor het 
ontstaan van nieuwe, probleemgerichte samenwer
kingsvormen van onderop. 

Wij maken ons zorgen over de verzwakking van het 
middenveld, zowel uit een oogpunt van democratie 
als van doelmatigheid. 
Juist in een tijd dat de verzorgingsstaat onder zware 
druk staat en velen in hun isolement aan de onder
kant van de samenleving dreigen vast te lopen, is het 
noodzakelijk dat een sterk net van vrije organisaties 
mee helpt zorgen voor een groot aantal noodzakelijke 
voorzieningen op allerlei gebied, op een manier die 
sober is, doeltreffend, algemeen toegankelijk en wer
kelijk gedragen door de gemeenschap. Valt dat weg, 
dan is het alternatief hetzij een gigantisch uitdijende 
rechtstreekse overheidsbemoeienis, hetzij een over
heersing door de commercie en dus van het recht 
van de economisch sterkste . 

Daarom is een vernieuwing van het middenveld drin
gend gewenst. Wij verwachten daarbij het meest van 
die samenwerkingsvormen die zich uitstrekken tot 
alle betrokkenen bij een concreet probleem, over le
vensbeschouwelijke en culturele of etnische grenzen 
heen. Daarvan gaat de sterkste impuls tot werkelijk 
meedoen uit. Gezien de aard van veel problemen en 
probleemgebieden zal het hierbij vaak om lokale sa
menwerking gaan, gestimuleerd en waar nodig ge
stuurd door de democratisch gekozen lokale over
heid . 

Deze opvatting betekent geenszins dat de betekenis 
van levensbeschouwelijke uitgangspunten of culture
le identiteit voor het maatschappelijk handelen van 
mensen wordt miskend. Wij erkennen ieders recht 
om zich op basis van dergelijke onderscheidingen te 
organiseren. Wel heeft de ervaring ons geleerd dat 
het in de praktijk heel goed mogelijk is het eigene te 
behouden en toch bij de aanpak van concrete opga
ven gemeenschappelijke uitgangspunten voor samen
werking te vinden met andersdenkenden. 

• 76 
11. Allochtonen: een krachtig integratiebeleid 

Een bijzonder aspect van onze veranderende samen
leving is de relatief grote toestroom van migranten, 
die Nederland en in het bijzonder de grote steden in 
korte tijd een stuk kleurrijker en veelvormiger hebben 
gemaakt . Op zichzelf is dat geen probleem, integen
deel zelfs . De Nederlandse samenleving is altijd zeer 
open geweest, met veel uitvliegers en nieuwkomers, 
en is daar in het algemeen wel bij gevaren. Noodzake
lijk is daarbij echter dat de nieuwaangekomenen de 
kans krijgen zich een eigen, volwaardige plaats te ver
werven, en dat er geen groepen zijn die vastlopen in 
een economisch, sociaal en cultureel isolement. 
Waar dat laatste dreigt, is doeltreffend overheidsin
grijpen geboden. 
Twee categorieën immigranten zijn reden tot zorg. In 
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de eerste plaats degenen die hier weliswaar rechtma
tig verblijven, maar onvoldoende voor de situatie hier 
zijn toegerust om zich op eigen kracht een blijvende 
plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. Zij ontko
men niet aan de afhankelijkheid van de sociale voor
zieningen; dat maakt hun positie kwetsbaar, en het 
betekent, zeker als hun aantal sterk zou blijven stij
gen, een extra last voor de al zo zwaar onder druk 
staande verzorgingsstaat. In de tweede plaats de ille
gale immigranten . Die hebben vaak wel werk, zij het 
ongeschoold en voor Nederlandse begrippen zeer 
laag betaald, maar ze missen elke vorm van sociale 
bescherming en zijn dus eveneens uiterst kwetsbaar. 
Illegaal werken vergroot daarnaast het werkloosheids
probleem op de legale arbeidsmarkt. Daarom moet il
legaal werken worden tegengegaan. 

De grootste concentratie van deze beide categorieën 
immigranten is te vinden in de grote steden, in het 
bijzonder in bepaalde wijken waar veelal ook de eco
nomisch zwaksten van de autochtone bevolking ver
blijven. In deze wijken en hun randgebieden hoopt 
zich een ernstige sociale problematiek op die men
sen en groepen schaadt in hun ontwikkeling en een 
voedingsbodem kan blijken voor spanningen, racisme 
en discriminatie. 

• 77 
1. Oplossingsrichtingen 
Voorzover deze probleemmigratie een vlucht tegen 
wil en dank is uit de omstandigheden van armoede, 
honger, oorlog en onderdrukking die in een zo groot 
deel van de wereld heersen, is op de langere duur de 
enige goede oplossing uiteraard het wegnemen van 
deze mensonwaardige omstandigheden in de landen 
van herkomst zelf. Voor D66 houdt ontwikkelingssa
menwerking, met bijzondere nadruk op het verbete
ren van de handelsvoorwaarden voor de arme landen 
en het afremmen van de bevolkingsgroei, een zeer 
hoge prioriteit, evenals een op handhaving van vrede 
en mensenrechten gericht buitenlands beleid. 
Daarnaast dient een zorgvuldig en helder toelatings
beleid te worden gevoerd. Bij een ongerichte en on
geremde toevloed van mensen die bij voorbaat kans
loos in onze samenleving komen te staan, is nie
mand gebaat. Harmonisatie binnen Europa van het 
asielbeleid en ook van het toelatingsbeleid op andere 
gronden, dus met betrekking tot arbeidsmigratie en 
gezinsvorming, en -hereniging, is dringend geboden. 
In het algemeen zijn de thans geldende toelatingsre
gels aanvaardbaar, mits ze realistisch en weloverwo
gen worden toegepast en mits er een degelijk op
vangbeleid naast komt te staan . Een quoteringsstel
sel wordt afgewezen, omdat het een rechtvaardige 
afweging van elk individueel geval onmogelijk maakt. 
De thans geldende toelatingseisen en asielprocedu
res zijn in belangrijke mate geënt op het toelaten van 
individueel vervolgden van stabiele, repressieve regi
mes en onvoldoende toegesneden op mensen die 
eenmaal door chaos en rechteloosheid gedreven de 
perspectieven van hun opvang trachten te optimalise-

D66: 76-77 



ren door asiel aan te vragen in West-Europa. De op
vang van vluchtelingen dient zoveel mogelijk in de re
gio plaats te vinden . Nederland dient hieraan ruimhar
tig financieel bij te dragen. 

Illegale immigratie dient effectief te worden ontmoe
digd . Wie hier eigenlijk niet mag zijn, mag ook niet 
langs een omweg gebruik maken van sociale voorzie
ningen - met uitzondering overigens van de gezond
heidszorg en het onderwijs aan leerplichtige kinde
ren . Omdat er nauwelijks illegale immigranten zou
den zijn als er geen zwart werk was, is de meest 
doeltreffende vorm van ontmoediging een streng op
treden tegen werkgevers die zulk werk aanbieden . 
Tegenhanger van een dergelijk sanctiebeleid voor 
werkgevers is een beleid dat het mogelijk maakt het
zelfde type werk op legale wijze aan te bieden, zodat 
juist ook legale immigranten met een lage scholings
graad de kans krijgen aan de slag te komen. 

• 78 
2. Integratie 
Zijn immigranten eenmaal legaal in Nederland geves
tigd, dan horen ze ook dezelfde rechten en plichten 
te hebben als ieder ander. Na vijf jaar legaal verblijf in 
Nederland moet er een in beginsel onaantastbaar ver
blijfsrecht komen. 

Voorzover deze allochtone burgers een achterstand 
hebben in scholing en de kans op het vinden van een 
huis en een baan, moet hen de gelegenheid worden 
geboden die achterstand in te lopen. Daarvoor is een 
opvangbeleid nodig, gericht op een snelle integratie 
in de Nederlandse samenleving . Respect en waarde
ring voor het meegebrachte culturele erfgoed zijn 
daarbij op zijn plaats, maar dat mag geen barrières op
werpen die het isolement in stand houden, en mag 
evenmin in botsing komen met de mensenrechten. 
Integratie betekent geven en nemen. Niet alleen de 
nieuwkomers moeten zich aanpassen, ook de Neder
landse samenleving en cultuur zullen door hun komst 
veranderingen ondergaan. 
In de opvang moet meer samenhang komen . Dat kan 
op twee manieren . In de eerste plaats door het socia
le vernieuwingsbeleid, gericht op de verbetering van 
de levensomstandigheden en de gemeenschapszin 
in probleemgebieden, met kracht voort te zetten . No
dig is een integrale aanpak, met voldoende ruimte 
voor experimenten, ook bestuurlijk. De nog steeds 
bestaande verkokering in het beleid moet worden 
doorbroken door instellingen waar nodig tot samen
werking te verplichten . 

In de tweede plaats is een individuele aanpak nodig. 
Per geval moet worden nagegaan wat de beste inte
gratiemogelijkheden zijn en welke hulp daarbij nodig 
is, zowel op het gebied van onderwijs en aangepaste 
scholing als bij het vinden van een woning en werk. 
Daartegenover horen duidelijke verplichtingen van de 
betrokkene te staan om aan integratie mee te wer
ken . Zo'n trajectbegeleiding is relatief duur, en vergt 
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daarom een ingrijpende herstructurering van het net
werk van intermediaire welzijnsorganisaties en de be
steding van de daarin omgaande middelen. Veel kan 
ook worden gedaan door de georganiseerde migran
ten zelf. 

• 79 
3. Onderwijs en scholing 
In het algemeen vraagt het onderwijs aan leerlingen 
met een zwakke sociaal-economische achtergrond 
blijvend extra zorg van de overheid . Tegenwoordig 
gaat het hierbij vaak om kinderen uit gezinnen van 
niet-Nederlandse herkomst. Ondanks de inzet van 
veel extra middelen zijn de kansen van allochtone kin
deren tot dusver onvoldoende verbeterd . 
Om hierin verandering te brengen is het dringend 
noodzakelijk dat de thans beschikbare financiële mid
delen en deskundigheden veel gerichter en doeltref
fender worden ingezet. Dat kan alleen als de ge
meente bij deze inzet een coördinerende en als het 
moet doorslaggevende rol speelt. 

Een goede beheersing van het Nederlands is onmis
baar om te slagen in onze samenleving. Het verwer
ven van het Nederlands als tweede taal heeft daar
om zeer hoge prioriteit in het onderwijs. 

Het onderwijs in de taal van het land van herkomst 
binnen de gewone schooluren is aan herwaardering 
toe. Als het geïsoleerd wordt gegeven, zonder sa
menhang met de overige lesstof, en door docenten 
die zelf onvoldoende bekend zijn met de Nederland
se taal en cultuur, kan het leiden tot vergroting van 
achterstanden . Kunnen er daarentegen wegen wor
den gevonden om dit onderwijs beter in de school 
als geheel te integreren, dan kan het emanciperend 
werken en het onderwijs als geheel beter toeganke
lijk maken voor kinderen in de eerste leerjaren. 

In het voortgezet onderwijs moeten betere opvang
mogelijkheden komen voor leerlingen met voldoende 
leervermogen die het Nederlands nog niet voldoende 
beheersen om het normale studietempo te kunnen 
volgen . 

Een toename van het aantal allochtone docenten die 
zelf het Nederlandse onderwijs hebben doorlopen is 
van onschatbare betekenis voor een geslaagd integra
tiebeleid en moet zoveel mogelijk worden gestimu
leerd. 

Er wordt niet getornd aan het recht van ouders om 
volgens de bestaande regels scholen te stichten op 
basis van religieuze en culturele identiteit. Op grond 
van het integratiestreven hebben scholen waar alloch
tonen en autochtonen elkaar ontmoeten en samen
werken op grond van wederzijds respect en begrip 
de voorkeur. Daarvoor is noodzakelijk dat ook alloch
tone ouders sterker worden betrokken bij de school, 
en gestimuleerd worden tot deelname aan medezeg
genschapsraden en schoolbesturen. 
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Nieuwkomers die niet meer leerplichtig zijn moeten 
in de gelegenheid worden gesteld opvangcursussen 
te volgen in basiskennis van de Nederlandse taal en 
de Nederlandse samenleving. Maken ze van deze ge
legenheid geen gebruik zonder overigens over die ba
siskennis te beschikken, dan heeft dat sancties in de 
uitkeringssfeer tot gevolg. 
De rijksoverheid moet de gemeenten in staat stellen 
tot het organiseren van voldoende cursussen met 
een vast bedrag per immigrant. Het wegwerken van 
de wachtlijsten voor basiseducatie blijft van groot be
lang . De mogelijkheden van de educatieve televisie 
dienen zo goed mogelijk te worden benut. 

• 80 
4. De arbeidsmarkt 
Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan 
moet er een wet komen ter bevordering van evenre
dige arbeidsdeelname van allochtonen. Bedrijven die
nen te worden verplicht jaarlijks in het openbaar te 
rapporteren hoeveel allochtonen zij in dienst hebben. 
Ook moeten ondernemingen taakstellende werkplan
nen opstellen om te komen tot evenredige deelname 
van allochtone werknemers in hun onderneming . Der
gelijke verplichte, ofschoon niet noodzakelijk openba
re, plannen dienen de instemming te krijgen van de 
Ondernemingsraad. Ook de diverse onderdelen van 
de overheid moeten zulke plannen opstellen. 
Op het niveau van de onderneming of de bedrijfstak 
dient het beleid inhoud te krijgen door samenwerking 
tussen werkgevers, werknemers, minderhedenorga
nisaties en arbeidsvoorzieningsinstanties. De rijks
overheid houdt een initiërende, controlerende en 
coördinerende taak. 
De overheid dient bij het verstrekken van opdrachten 
rekening te houden met de inspanning die een werk
gever zich getroost om allochtonen in dienst te ne
men. 

5. Huisvesting 
Dat allochtone bevolkingsgroepen vaak in bepaalde 
wijken bij elkaar wonen, is ten dele het gevolg van 
een door de betrokkenen zelf gevoelde behoefte, 
maar ook voor een belangrijk deel van de onmogelijk
heid elders onder dak te komen. Integratiebeleid be
tekent daarom ook dat er een door de hele stad ge
spreid aanbod komt van ruime en betaalbare wonin
gen. 

6. Registratie 
Tegenover de vrijheid van iedere burger om zich te or
ganiseren op grond van etnische of culturele identi
teit, staat het recht van een ieder, zich desgewenst 
aan identificatie met zulke groeperingen te onttrek
ken . Registratie naar etniciteit is slechts aanvaard
baar in die gevallen waarin de noodzaak ervan voor 
het bereiken van concrete beleidsdoeleinden kan 
worden aangetoond. Ook dan moet ze in individuele 
gevallen achterwege worden gelaten indien daar 
door de betrokkene uitdrukkelijk om wordt verzocht. 
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111. Welzijn 

• 81 
Welzijnsbeleid richt enerzijds zich op problemen van 
mensen die niet in staat zijn op eigen kracht volwaar
dig in de samenleving te functioneren . Die proble
men doen zich op veel terreinen voor: gezondheid, 
veiligheid, werk en inkomen, discriminatie, perspec
tief voor jongeren, leefklimaat van ouderen, voorzie
ningen voor gehandicapten . Anderzijds moet welzijns
werk gericht zijn op het bevorderen van de verdere 
ontwikkeling en emancipatie van niet-gemarginali
seerde groepen, bijvoorbeeld jongeren. 

Verdergaande decentralisatie van het welzijnswerk is 
nodig, omdat alleen zo de hulp, op maat en in goed 
overleg met de betrokkenen kan worden geboden . 
De in het verleden te zeer toegenomen afhankelijk
heid van door de overheid betaalde voorzieningen 
dient af te nemen en plaats te maken voor activering 
van mensen, preventie, samenwerking en eigen ver
antwoordelijkheid. 

Daarom moeten de doelstellingen van de sociale ver
nieuwing positief worden beoordeeld . Worden die 
goed uitgevoerd, dan stimuleert dat de mensen, be
trekt ze bij de oplossing van eigen problemen en be
vordert de directe samenwerking tussen burgers en 
overheid, zowel wat het beleid als wat de uitvoering 
betreft. De overheid heeft daarbij tot taak verstarring 
en verkokering, overmatige regelgeving en bureaucra
tie uit te bannen. Uitvoerende organisaties, die zich 
door vele bezuinigingsronden te zeer met zichzelf 
zijn gaan bezighouden, moeten hun aandacht weer in 
de eerste plaats richten op de behoeften van de bur
gers. 

Welzijnsvoorzieningen zijn geen compensatie voor on
toereikende faciliteiten op het gebied van onderwijs, 
werkgelegenheid of huisvesting . Het welzijnswerk 
dient zich primair toe te leggen op het tegengaan van 
marginalisering en sociaal isolement . Dat vraagt om 
een goede samenwerking met andere diensten en or
ganisaties en diensten die op hetzelfde terrein opere
ren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, sociale 
dienst, woningbouworganisatie, sport- en andere ver
enigingen en politie. Waar bestaande regels en struc
turen zulke samenwerkingsvormen bemoeilijken, 
moeten ze worden aangepakt. Ook is meer ruimte 
vereist voor experimenten ter bevordering van de 
coördinatie op wijk- en buurtniveau . 

Binnen de overheid zelf groeit eveneens de nood
zaak van coördinatie . Zo is er dringend een geïnte
greerd beleid nodig ten aanzien van jeugdhulpverle
ning en justitiële jeugdbescherming. De neiging om 
bepaalde voorzieningen zoals jeugdbescherming en 
de eerste opvang van asielzoekers steeds meer in de 
justitiële sfeer te trekken moet worden tegengegaan . 
Welzijnsvoorzieningen zijn er voor mensen die het 
niet, nog niet of niet meer op eigen kracht kunnen 
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rooien; justitiële voorzieningen zijn er voor degenen 
die wel kunnen maar niet willen. 
Door de aanhoudende bezuinigingsdruk is er inmid
dels een groeiend tekort aan institutionele opvang 
van jongeren met opvoedings- en gedragsproble
men. Wanneer deze opvang langer achterwege blijft 
loopt de maatschappij het risico dat deze jongeren in 
sterkere mate zullen uitvallen. De overheid dient daar
om meer middelen beschikbaar te stellen, mede ge
let op de noodsignalen die hierover worden uitgezon
den door kinderrechters en door opvanginstellingen 
voor jongeren. Het mag niet voorkomen dat een 
groep mensen in deze maatschappij bij voorbaat 
kansarm wordt gemaakt door het ontbreken van gel
delijke middelen. 

• 82 
1. Ouderen 
Voor het zolang mogelijk zelfstandig wonen van oude
ren is een combinatie van technische aanpassingen 
van woningen en een efficiënte beschikbaarheid van 
de thuiszorg op basis van een cliëntgebonden budget 
noodzakelijk. Financiële scheiding van wonen en zorg 
is daarbij het uitgangspunt. 
Individuele woningaanpassingen komen uit het bud
get van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Speci
fieke technische voorzieningen bij de bouw van oude
renwoningen of wooncomplexen waar zorg geboden 
kan worden behoren door de zorgsector bekostigd te 
worden. 
Het jaarlijkse budget hiervoor kan gevonden worden 
in de afzondering van een percentage van de vermin
dering van het aantal verzorgingshuizen. D66 wil het 
aantal verzorgingshuizen reduceren door deze gelei
delijk van functie te laten veranderen. Zo zal de vraag 
naar een woonvorm 'binnen de muren' (gesteld door 
ouderen die steeds meer zorg behoeven) leiden tot 
omvorming naar verpleeghuis- of psychogeriatrie-af
delingen. 
Verzorgingshuizen zullen in aantal afnemen, maar zij 
mogen niet volledig verdwijnen. 
De indicatie voor de mate van hulp en zorg komt bij 
een onafhankelijke commissie. 
Op lokaal niveau moet er één adres komen waar ou
deren terecht kunnen met hun vragen. Daar vindt de 
lokale en regionale samenwerking van verschillende 
instanties in het ouderenbeleid plaats, zodat wonen, 
welzijn, oudereneducatie, maaltijdvoorziening en de 
zorg gemakkelijk bereikbaar zijn. Op korte termijn 
heeft verstrekking van de eerste-lijnszorg voor oude
ren hoge prioriteit. 

• 83 
2. Gehandicapten 
Het beleid met betrekking tot mensen met een 
handicap is erop gericht optimale ontplooiingsmoge
lijkheden te bieden. Hiertoe dienen zoveel mogelijk 
belemmeringen voor deelname aan het maatschappe
lijk leven te worden weggenomen. Basisvoorwaar
den voor het vervullen van deze doelstelling zijn een 
garantie voor een volwaardig inkomen en een ade-
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quaat voorzieningenniveau. 
Voor werkelijke integratie van mensen met een handi
cap is meer in het bijzonder van belang de toegang 
tot het reguliere onderwijs en de betaalde arbeid. Dit 
laatste dient de overheid desnoods af te dwingen 
middels verplichtende wet- en regelgeving. 
Gehandicaptenbeleid heeft raakvlakken met vrijwel 
alle denkbare beleidsterreinen. Als het goed is, wordt 
in het algemene beleid op al die terreinen reeds reke
ning gehouden met de belangen van mensen met 
een handicap. Bij kinderopvang moeten met nadruk 
ook faciliteiten worden geboden voor de opvang van 
kinderen die bijzondere zorg behoeven. 
Teneinde dit te kunnen toetsen dienen de betreffen
de departementen inzichtelijk te maken in hoeverre 
zij dit inderdaad hebben gedaan. De coördinerend be
windspersoon voor het gehandicaptenbeleid heeft 
hier een grote verantwoordelijkheid. Deze dient toe
gerust te worden met de instrumenten die hij of zij 
nodig heeft om de collega's daadwerkelijk aan te 
spreken. 

• 84 
3. Sport 
Het onderhouden van een goed sportklimaat vergt 
een gezamenlijke inspanning van de georganiseerde 
sportwereld, de overheden, bedrijfsleven en burgers. 
Anderzijds zou de georganiseerde sport, gezien haar 
brede maatschappelijke draagvlak, een grotere in
breng kunnen hebben in de bestrijding van discrimina
tie en sociaal isolement en de bevordering van de 
doelstellingen van sociale vernieuwing; zij dient daar
toe te worden aangemoedigd. 
Er moet een statuut en een fonds voor topsporters 
komen ter verbetering van hun maatschappelijke en 
juridische status. De coördinatie van de bemoeienis
sen die een reeks van ministeries met de sport heb
ben, moet worden versterkt. 

Sponsoring is van grote betekenis voor de financie
ring van de sport. Er is behoefte aan goede algeme
ne afspraken over de rechten en plichten van spon
sors en gesponsorden; in eerste instantie nemen de 
betrokken partijen daartoe zelf het initiatief. Regels 
ten aanzien van reclame in de sport kunnen worden 
versoepeld. 

De overheid draagt bij aan gerichte voorlichting over 
schadelijke gevolgen van de toediening van lichaams
vreemde stoffen in de sport, ziet er mede op toe dat 
het onder medisch toezicht gebeurt, en levert een 
substantiële bijdrage aan een laboratorium voor do
pingonderzoek in Nederland. 

• 85 
4. Emancipatie 
Naast betere mogelijkheden voor vrouwen om aan 
betaalde arbeid, incl. hogere functies, deel te nemen 
is het emancipatiebeleid ook gericht op vergroting 
van de invloed van vrouwen op het maatschappelijk 
leven. Een van de middelen hiervoor is meer vrou-
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wen te benoemen in hogere bestuurlijke functies. 
Functies in het openbaar bestuur moeten meer even
wichtig over mannen en vrouwen worden verdeeld; 
het gaat bij politiek immers om het nemen van beslis
singen die alle burgers raken . 
Voldoende, goede en betaalbare kinderopvang is een 
essentiële voorwaarde om het emancipatiebeleid han
den en voeten te geven. 
Bij kinderopvang moeten met nadruk ook faciliteiten 
worden geboden voor de opvang van kinderen die bij
j!:ondere zorg behoeven. 
Men zal extra aandacht moeten besteden aan de ont
plooiingsmogelijkheden van vrouwen uit buitenland
se culturen, die in Nederland een dubbele achter
stand hebben. Van belang bij de oplossing van econo
mische problemen is ook de versterking van de eco
nomische rol van vrouwen. Het economisch belang 
van vrouwen blijft in de huidige situatie zowel kwalita
tief als kwantitatief onderbenut. 

IV. Volksgezondheid 

• 86 
Evenwicht in invloedsposities vormt een voorwaarde 
voor - en tevens een doelstelling van - elke democrati
sche samenleving . Hierdoor wordt immers voorko
men, dat een of enkele personen de andere leden 
van die samenleving gaan overheersen en zijn of hun 
wil gaan opleggen, daarmee de democratie zelve in 
gevaar brengend . De noodzaak tot evenwicht geldt 
niet alleen, of juist niet alleen, op het niveau van de 
overheid maar ook op het niveau van individuen en 
groepen . Bevordering van evenwicht in de invloeds
posities van individuen en groepen in de samenle
ving moet daarom in een democratie als een belang
rijke taak van de overheid worden beschouwd. Naar 
de mening van D66 geldt de wenselijkheid van even
wicht in invloedsposities ook waar het gaat om de 
zorg voor gezondheid. Gestreefd moet worden naar 
een evenwicht in de posities van hen, die in elk pro
ces van zorgverlening de hoofdrol vervullen : zorgvra
gers of zorggebruikers aan de ene kant en zorgaan
bieders of zorgverleners aan de andere kant. 
In vergelijking met de huidige situatie betekent dit 
dat de positie van de zorggebruikers, als individu en 
als groep, fors moeten worden versterkt. Naar de me
ning van D66 staan hiertoe vele wegen open: vergro
ting van de keuzevrijheid van de zorggebruiker, als pa
tiënt en als verzekerde; invoering van een cliëntge
bonden budget, zeker waar het gaat om verpleging, 
verzorging en begeleiding; versterking van de solidari
teit tussen zorggebruikers; ondersteuning van patiën
ten- en consumentenorganisaties; haast maken met 
wettelijke regeling van de rechten van de zorggebrui
ker. 
In een dergelijk democratisch model zijn de inspan
ningen van overheden en verzekeraars mede gericht 
op herstel en behoud van het evenwicht in de in
vloedsposities van gebruikers en verleners van zorg. 
In vergelijking met de huidige situatie dienen de ziek
tekostenverzekeraars zich daarom meer op te stellen 
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als zorgverzekeraars en als uitvoerders van solidari
teitsafspraken tussen verzekerden; zij zijn er ook om 
de belangen van hun verzekerden te behartigen. Het 
optreden van de overheid zal veel meer dan thans 
een actief-toezichthoudend karakter moeten krijgen, 
waarbij verloop en effecten van het zorg proces 
steeds worden getoetst aan maatschappelijk aanvaar
de desiderata bij voorbeeld met betrekking tot solida
riteit of met betrekking tot betaaibaarheid, bereikbaar
heid en kwaliteit van de zorgverlening. 
Meer op korte termijn zullen ingeslagen wegen hun 
beslag moeten kunnen krijgen, daar waar dat binnen 
de context van het hierboven geschetste model mo
gelijk en gewenst is. 

• 87 
1. De zorg en de kosten 
In de politieke discussies rond de gezondheidszorg 
staat de kostenontwikkeling centraal. In het alge
meen neemt de gemiddelde levensverwachting van 
de mensen nog steeds toe. Mensen op leeftijd ma
ken intensiever gebruik van medische zorg . In komen
de jaren is verhoging van de uitgaven voor de gezond
heidszorg daarom onvermijdelijk. Prioriteit heeft hier
bij de verhoging van het budget voor de verzorging 
en verpleging van oudere of demente mensen en 
mensen met lichamelijke of verstandelijke handicaps 
en chronisch-psychiatrische patiënten. 
Juist met het oog op de noodzaak om voor die sector 
meer geld vrij te maken, blijft het noodzakelijk om 
het beleid gericht op de beheersing van de kosten in 
de gezondheidszorg verder te ontwikkelen. De over
heid heeft daarvoor een eigen verantwoordelijkheid, 
maar medewerking en medeverantwoordelijkheid 
van de andere drie partijen is onontbeerlijk. 

In de eerste plaats de medische beroepsgroep. De 
specialisten, die grote invloed hebben op de totale 
kosten van de gezondheidszorg, moeten meer verant
woordelijkheid nemen voor de financiële gevolgen 
van hun keuzen. Hun vrijheid van handelen staat in 
schril contrast tot de financiële gebondenheid van de 
ziekenhuizen en andere medische instellingen. Er 
moet een honoreringssysteem komen dat prikkels in 
zich bergt voor zowel kwalitatief als financieel verant
woord werken . Daartoe dient zowel werken op uurta
rief of een gemengd abonnement- en verrichtingen
systeem als het werken met specialisten in loon
dienst te worden beproefd . Daarnaast dient de medi
sche beroepsgroep sterk gestimuleerd te worden om 
de effectiviteit van het eigen handelen te toetsen. 
Draconische maatregelen tot verkleining van het ver
zekerde pakket en daarmee tot het verminderen of 
stopzetten van de vergoeding van nu nog gangbare 
onderdelen van hulpverlening, kunnen pas met gezag 
opgelegd worden als niet werkzame en verspillende 
behandelingen geschrapt zijn . Daarvoor heeft de me
dische beroepsgroep een eerste verantwoordelijk
heid . 
Ook individuele gebruikers moeten een afweging ma
ken bij medische consumptie. Naar de mate dat de 
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vrijheid van het gebruik van bepaalde medische voor
zieningen groter is, zullen de kosten daarvan ook 
meer door de gebruikers moeten worden gedragen. 
Maar ook omgekeerd: naar de mate dat ziekte of ge
brek medische consumptie noodzakelijk kan maken, 
is collectieve financiering daarvoor aangewezen. Uit 
het oogpunt van kostenbeheersing is het wenselijk, 
alle verzekerden te verplichten een bijdrage in de me
dische kosten voor eigen rekening te nemen. De 
hoogte van het verplichte eigen risico zal bij voorkeur 
inkomensafhankelijk zijn. Indien hiertegen echter op 
basis van nader onderzoek teveel technische of inko
menspolitieke bezwaren dan wel bezwaren in ver
band met de bescherming van de persoonlijke levens
sfeer zouden kleven, dient het verplichte eigen risico 
op een nominaal bedrag te worden gesteld. Een des
noods hoog verplicht eigen risico heeft de voorkeur 
boven een onoverzichtelijke lijst van eigen bijdragen 
voor uiteenlopende medische voorzieningen. 
Het premie- en bijdragenstelsel op het gebied van de 
gezondheidszorg zal overigens moeten harmoniëren 
met sociaal-financiële en -fiscale maatregelen, zoals 
elders in het programma opgenomen. 

Van de eigen verantwoordelijkheid van de ziektekos
tenverzekeraars voor de kosten van de gezondheids
zorg is tot nu toe, ondanks in theorie hooggespannen 
verwachtingen, in de praktijk weinig of niets geble
ken. Zolang ziektekostenverzekeraars zich onvoldoen
de bereid tonen zelf invloed uit te oefenen op de uit
eindelijke kosten van de zorg, zal van uitbreiding van 
hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden geen 
sprake kunnen zijn. 
Tenslotte zal ook de overheid in de komende jaren 
niet ontkomen aan het maken van keuzen met het 
oog op kostenbeheersing in de gezondheidszorg. De 
zogenaamde care-voorzieningen, o.a. die voor gehan
dicapten, psychiatrische patiënten en ouderen, moe
ten in elke geval deel uitmaken van het pakket. Ver
der moet met het oog op zowel de kosten als de 
kwaliteit van de gezondheidszorg de huisarts in het 
basispakket worden opgenomen. Het creëren van 
een financieel schot tussen huisarts en specialist be
moeilijkt doelstellingen als substitutie en zorg op 
maat. Hetzelfde geldt voor een financieel breukvlak 
tussen specialistische zorg en ziekenhuiszorg. Tegen 
deze achtergrond houdt D66 vast aan het streven om 
het merendeel van de relevante voorzieningen onder
deel te laten uitmaken van het basispakket. met dien 
verstande dat er sprake is van een oplopende priori
teit naarmate de verzekerbaarheid van een voorzie
ning tegen sociaal nog aanvaardbare kosten afneemt. 
Hierbij zal de verzekerde weer de vrijheid hebben om 
te kiezen voor breed erkende alternatieve geneeswij
zen. De oplossing van het dilemma van de gezond
heidszorg: meer (veelal dure, geavanceerde en kort
durende) geneeskundige behandeling (voor betrekke
lijk weinigen) en/of meer (verpleeg)zorg voor (steeds 
meer) ouderen en langdurig zieken moet zo dicht mo
gelijk bij de eigen verantwoordelijkheid van de men
sen worden gezocht: door een (grotendeels) inko-
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mensafhankelijk verplicht eigen risico, kan een bespa
ring in de kosten van het eerste deel, en een geleide
lijke verschuiving naar het tweede deel worden ge
realiseerd . 

• 88 
2. Stelselherziening 
De verandering van de structuur en de financiering 
van de gezondheidszorg - de zogenaamde stelselher
ziening, inmiddels vaak het plan-Simons genoemd -
heeft in de afgelopen periode bij mensen en instellin
gen die daarmee in de praktijk zijn geconfronteerd 
voornamelijk weerstand gewekt. Niettemin zijn er 
een aantal manco's in de huidige gezondheidszorg
structuur die een verandering noodzakelijk maken. 
De gezondheidszorg wordt op uiteenlopende wijze 
gefinancierd. Daarnaast is zij zo georganiseerd dat in 
veel gevallen de wensen en noden van de patiënt 
passend gemaakt moeten worden in het aanbod van 
de zorginstellingen in plaats van andersom. Een en 
ander is niet bevorderlijk voor het tot stand komen 
van zorg op maat, keuzemogelijkheden voor patiën
ten en ontwikkelingen in de richting van een cliëntge
bonden budget. Verder hebben de provinciale en lan

.delijke overheden de planning en bouw van intramu-
rale medische instellingen krachtens de wet in een 
verstikkende houdgreep. Tenslotte is er het verschil 
tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden met 
betrekking tot de premieheffing. 

Om aan al deze gebreken in het ziektekostenverzeke
ringsstelsel iets te doen is het door ons op grond van 
opeenvolgende verkiezingsprogramma's gesteunde 
streven gericht op de totstandkoming van een ver
plichte ziektekostenverzekering van rechtswege voor 
allen die in Nederland wonen. Het basispakket moet 
uiteindelijk de hoofdonderdelen van het huidige zie
kenfondspakket bevatten, alsmede de oude AWBZ
voorzieningen, de gezinszorg, de zorg in de bejaarde
noorden en de thuiszorg. 

Omdat gezondheid en ziekte in hoofdzaak worden be
paald door niet door de betrokkene te beïnvloeden 
factoren als fysieke gesteldheid bij de geboorte, soci
aal-economische en maatschappelijke omstandighe
den, geslacht en leeftijd, is grote onevenredigheid in 
de verdeling van de kosten niet acceptabel. Daarom 
moet de basisverzekering, in onderlinge concurrentie 
uitgevoerd door zorgverzekeraars, voor een belang
rijk deel inkomensafhankelijk gefinancierd worden . 

Wel moet het beleid om die moderne ziektekosten
verzekering te verwezenlijken op een aantal punten 
ingrijpend worden gewijzigd. Eerst zal een diepgra
vende evaluatie moeten plaatsvinden van de in de af
gelopen zes jaar in het kader van de stelselherziening 
genomen stappen. Bovendien mag bij het realiseren 
van de basisverzekering het kind niet met het badwa
ter verdwijnen. Ziekenfonds en particulier verzeke
ringsstelsel moeten niet geleidelijk worden onttakeld 
ten gunste van de AWBZ, maar beide moeten voorlo-
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pig in stand blijven en stap voor stap gelijk worden 
getrokken, financieel en in andere opzichten. Mocht 
verdere versmelting van de beide subsystemen niet 
mogelijk zijn, dan is daarmee ons gezondheidszorg
systeem nog niet in een onverantwoord veranderings
avontuur gestort. 

Daarnaast dient het terugtreden van de overheid uit 
de planning en financiering van de gezondheidszorg 
minder radicaal plaats te vinden dan thans wordt 
voorzien. Wel moet de overheid zich minder in detail 
gaan bezighouden met de planning, de bouwen de 
kosten per produkt. Ook dient de overheid nadrukke
lijker dan in de voorliggende plannen is voorzien ruim
te te bieden voor het regionaal organiseren van de 
zorg, wettelijk de mogelijkheid te behouden voor ac
tieve beïnvloeding van de zorg voor gehandicapten, 
demente en andere bejaarden en psychiatrische pa
tiënten. Zolang dit niet tot hogere kosten leidt, moet 
de zorgdrager ervoor kunnen kiezen de zorg waar
voor hij of zij geïndiceerd is geheel of gedeeltelijk 
thuis te ontvangen. Bovendien moet de consumen
ten/patiëntenfederatie in financiële zin maar ook op 
het punt van de wettelijk toe te kennen bevoegdhe
den aanzienlijk versterkt worden. De positie van de 
zorgvrager dient verder te worden versterkt door een 
goede rechtspositie en een laagdrempelige klachten
opvang en klachtbehandeling. 

• 89 
3. Gezondheidsbeleid 
De aandacht voor de structuur en financiering van de 
gezondheidszorg is te zeer ten koste gegaan van het 
gezondheidsbeleid dat zijn aangrijpingspunten zoekt 
in de gezondheidstoestand van de burger. Daarin 
dient verandering te komen. Verbetering van de 
volksgezondheid is mogelijk door gericht beleid op 
leef- en eetgewoonten, veilig sexueel verkeer, ar
beidsomstandigheden, het psychosociale klimaat en 
een rechtvaardiger verdeling van gezondheidszorg. 
Een verschuiving van het accent van gezondheids
zorgbeleid naar gezondheidsbeleid is nodig. Kortom: 
aandacht voor preventie. 

• 90 
4. Medisch-ethische vraagstukken 
Het is in de eerste plaats de taak van de direct betrok
ken beroepsgroepen om een zodanige bekendheid te 
geven aan de medisch-ethische en -technische dilem
ma's die zich op hun vakgebied voordoen, dat over 
hun keuzen daarbij een politiek en maatschappelijk 
oordeel kan worden gegeven. De Gezondheidsraad 
vervult op dit terrein een essentiële en zeer gewaar
deerde rol. Het voornemen tot instelling van een Na
tionale Commissie Medische Ethiek moet dan ook 
niet worden uitgevoerd. Zij zou afbreuk doen aan de 
pluriformiteit en de helderheid van de verschillende 
verantwoordelijkheden tussen politiek en overheid 
enerzijds en het maatschappelijk veld anderzijds. 
Op steeds meer terreinen in de gezondheidszorg 
doet zich een spanningsveld voelen tussen de grond-
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rechten van het individu, zoals zelfbeschikkingsrecht 
en privacy, en het algemeen belang. Dat geldt bijvoor
beeld bij het medisch-wetenschappelijk onderzoek 
van personen, bij de keuze tussen een toestem
mingssysteem en een geen-bezwaarsysteem bij or
gaandonatie en bij kunstmatige inseminatie door ano
nieme donoren. Omdat in deze gevallen beargumen
teerd kan worden dat onverkorte handhaving van het 
zelfbeschikkingsrecht directe gevolgen kan hebben 
voor het leven en welzijn van anderen en daarmee in 
strijd komt met het algemeen belang, is een absolute 
keuze tussen deze twee niet te maken. Niettemin 
dient steeds zo lang mogelijk gezocht te worden naar 
de oplossing die het zelfbeschikkingsrecht zoveel als 
enigszins mogelijk is onaangetast laat. 

In het politieke debat over ethische kwesties speelt 
soms de vraag of leeftijd een criterium mag zijn bij 
het verdelen van schaarste in de gezondheidszorg. 
Ons standpunt is dat in geval van noodzakelijke selec
tie alleen medische criteria aanvaardbaar zijn . 

Het gebruik van nieuwe medische technologie heeft 
o.a. op het gebied van keuringen tot dilemma's ge
leid. Gericht onderzoek naar ziekten die zich pas op 
langere termijn zullen manifesteren, in het kader van 
de totstandkoming van een verzekerings- of arbeids
overeenkomst dient bij wet verboden te worden. 

De bij het Regeera kkoord 1989 ingevoerde versterk
te invloed van het Ministerie van Justitie op wetge
ving op medisch-ethisch gebied was geen succes en 
is niet voor herhaling vatbaar. 

De betrekkelijk liberale euthanasiepraktijk in Neder
land wordt niet gedragen door de desbetreffende ver
bodsbepaling in het Wetboek van Strafrecht. Het uit
eindelijke sluitstuk voor het door ons sterk uitgedra
gen streven om te komen tot legalisering van die 
praktijk blijft gelegen in verandering van de artikelen 
293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht. Gege
ven de in de Tweede Kamer in meerderheid aanvaar
de wettelijke meldingsregeling voor gevallen van le
vensbeindigend handelen is het nu bovenal noodzake
lijk om zowel in regelgeving als in de praktijk principi
eel en helder onderscheid aan te brengen tussen le
vensbeëindigend handelen op uitdrukkelijk en aan
houdend verlangen van betrokkene en het levens
beëindigend handelen door medici dat niet op een 
zodanig verzoek geschiedt. 

• 91 
5. Preventie 
Preventie moet meer aandacht krijgen in de vorm 
van goede voorlichting en het stimuleren van ge
dragsverandering. Maatregelen die het individu straf
fen voor gedrag dat alleen de eigen gezondheid in ge
vaar brengt moeten worden afgewezen. Op het ge
bied van preventie heeft de overheid een belangrijke 
voorbeeldfunctie. Nederland loopt bijvoorbeeld ver 
achter bij de meeste Europese landen bij het verbie-
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den van tabaksreclame. Die achterstand moet snel 
worden ingehaald. In de Tabakswet ontbreken sanc
ties node. 

V. Onderwijs 

• 92 
Onderwijs is een kostbaar goed. In twee generaties 
is het aantal jaren dat de gemiddelde Nederlander op 
school zit met sprongen gestegen. Vroeger ging 
tweederde van de bevolking na het lager onderwijs 
de maatschappij in, nu volgt haast iedereen voortge
zet en een snel groeiend percentage hoger onder
wijs. Het aandeel van de onderwijsbegroting in het to
taal van de overheidsuitgaven schoot omhoog. Dat 
moest ook. Onze samenleving wordt steeds ingewik
kelder en is onderhevig aan versnelde verandering. 
Steeds meer en beter onderwijs is nodig, alleen al 
om iedereen aan werk te helpen in overeenstem
ming met ieders talent en belangstelling. 
Het voorbereiden van nieuwe generaties jongens en 
meisjes op de arbeidsmarkt is bovendien niet de eni
ge uitdaging waar het onderwijs zich voor gesteld 
ziet. De school moet jonge mensen helpen bij het 
ontdekken van eigen gaven; bij het leren maken en 
verantwoorden van eigen keuzen en het respecteren 
van de keuze die een ander maakt; bij het vinden van 
een eigen plek in een wereld die verandert, en dus 
bij het vormen van cultureel besef. sociaal verstand 
en zorg voor het milieu. 

De school kan dat alles niet alleen, dat zou ook niet 
goed zijn. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de 
ouders, en tal van sociale verbanden werken mee. 
Maar in een tijd van toenemende veelvormigheid en 
individualisering, waarin veel vertrouwde zekerheden 
wegvallen, komt er wel steeds meer op de school af. 
Elk groot maatschappelijk probleem dringt de klas bin
nen en verandert daarbij in een onderwijsprobleem. 
Van het grootste belang is daarbij dat ook de kinde
ren die maatschappelijk op achterstand liggen, door 
de school alle kans krijgen hun weg in de wereld te 
vinden. 

• 93 
Goed onderwijs is een gemeenschapsbelang. Het is 
daarom terecht dat de overheid daarvoor namens 
ons allen de rekening betaalt. Omdat de ontwikkeling 
in de richting van steeds meer vraag naar onderwijs 
nog lang niet is uitgewerkt. ligt hier echter een groei
end probleem. We kunnen niet onbeperkt doorgaan 
met nog langer studeren en daarvoor nog meer over
heidsmiddelen ter beschikking stellen: de grens 
komt in zicht. Om toch te kunnen blijven voldoen aan 
de vraag, is het redelijk dat bij hogere en meer gespe
cialiseerde onderwijsvormen een groter beroep 
wordt gedaan op bijdragen van degenen die van die 
specialisaties direct de vruchten plukken: de student 
zelf en het bedrijfsleven. Wel dient ook het hoger on
derwijs toegankelijk te blijven voor iedereen die er de 
gaven voor heeft. 
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In hoofdzaak zal de oplossing echter gevonden moe
ten worden in een doelmatiger aanwending van de 
beschikbare middelen, anders gezegd: in het stimule
ren van kwaliteit. Voor het hoger onderwijs geldt niet 
nog méér onderwijs, maar nog béter onderwijs. An
derzijds mogen de investeringen in het onderwijs 
niet verder dalen, zoals al jaren het geval is. 

Zorg voor kwaliteit betekent niet: nog meer regels. In
tegendeel. Het onderwijs zucht onder een overmaat 
aan gedetailleerde regelgeving en bureaucratische 
rompslomp. Dat kan en moet anders. Er moet meer 
ruimte komen voor noodzakelijke vernieuwingen van 
onderop en van binnenuit. De kennis van zaken, de 
toewijding en de vindingrijkheid die in het onderwijs 
zelf liggen opgeslagen, moeten tot gelding worden 
gebracht om passende antwoorden te vinden op de 
wisselende en soms tegenstrijdige eisen van de sa
menleving. 

De vrijheid van onderwijs is een levend begrip. In de 
praktijk is het vastgelopen in historisch gegroeide 
vanzelfsprekendheden, in koepels, zuilen, convenan
ten en een eindeloos, ondoordringbaar netwerk van 
centrale regels en besluiten. Er is een doorbraak no
dig om terug te keren tot de wezenlijke kern van de 
onderwijsvrijheid: de directe verantwoordelijkheid. in 
zelfgekozen verbanden. van ouders en docenten 
voor zo goed mogelijk onderwijs, daartoe in staat ge
steld door een eenvoudig en doorzichtig stelsel van 
waarborgen door de overheid. 

Vrijheid moet uiteraard gepaard gaan met het afleg
gen van verantwoording. Naarmate scholen minder 
afhankelijk zijn van regels en meer zelf gaan beslis
sen, horen zij duidelijker te zijn over hun resultaten, 
zowel tegenover de overheid die de rekening betaalt 
als tegenover ouders die moeten beslissen waar ze 
hun kinderen heensturen. 

• 94 
1. Onderwijsgevenden 
Goed onderwijs staat of valt met de mensen die on
derwijs geven. Daarom is het dringend noodzakelijk 
dat het onderwijsberoep omhoog gaat in aanzien en 
toerusting. Nu de ergste salarisachterstanden met 
onze hartelijke steun zijn weggenomen, komt de na
druk daarbij vooreerst te liggen op de werkomstandig
heden. Het beroep moet afwisselender en uitdagen
der worden. Mobiliteit is daarbij van groot belang, 
niet alleen binnen de eigen school, maar ook tussen 
scholen en tussen de onderwijssector en andere sec
toren. Niet iedereen is leraar voor het leven en som
migen ontwikkelen die gave later. Het rechtspositie
besluit onderwijspersoneel is in veel opzichten een 
obstakel voor mobiliteit, en moet daarom worden her
zien. Ook de bestaande bevoegdheidsregelingen zijn 
niet op de meest wenselijke situatie toegesneden. 
De opleiding voor het leraarsberoep moet worden 
verbeterd. De toekomstige leraar moet een keuze 
kunnen maken voor welke leeftijdsgroep van kinde-
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ren hij of zij opgeleid wil worden . Her- en bijscholing 
blijft nodig gedurende de hele docentenloopbaan en 
hoort als een gewoon onderdeel van de beroepsuit
oefening te worden gezien. In de komende kabinets
periode dient de mogelijkheid van het opnemen van 
sabbatsverlof te worden gerealiseerd, op voorwaarde 
dat betrokkenen dit zelf financieren . Het verlof mag 
dan vrij worden ingevuld . 

De ondersteuning voor basisscholen, scholen voor 
speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs is aan 
een grondige herziening toe . De bestaande structuur 
van de verzorging en de nascholing is te ingewikkeld 
en ondoelmatig . 

Uitgangspunt van de nieuwe structuur dient de con
crete vraag te zijn vanuit de scholen zelf, die over de 
middelen moeten beschikken om die vraag effectief 
te maken op de aanbiedersmarkt. Wel blijft de rijks
overheid verantwoordelijk voor het instandhouden 
van een minimale basisvoorziening voor de onder
steuning van scholen. Een afzonderlijke wettelijke re
geling is daartoe nodig. 

De beroepsopleiding van docenten en allerlei vormen 
van ondersteuning ten behoeve van de school prak
tijk, zoals nascholing, maken deel uit van de genoem
de voorziening . Dit geheel van professionele studies 
kan het beste in regionale educatieve faculteiten of 
educatieve netwerken worden ondergebracht. 

• 95 
2. Leerlingen 
Voor teveel leerlingen is het onderwijs een doolhof. 
Ze bereiken het einddoel niet en komen onvoldoende 
toegerust in de maatschappij terecht, of ze bereiken 
het pas na lange en kostbare omwegen. Het zonder 
meer blokkeren van die omwegen uit een oogpunt 
van doelmatigheid wijzen wij af. Leerlingen zijn ver
schillend, het onderwijs dient zich daarbij aan te pas
sen. Aan elke leerling moet een bij hem of haar ho
rende kans tot ontplooiing worden geboden . 
Hiertoe dienen de scholen samen met de leerl ing 
een op die leerling toegesneden leerweg te ontwikke
len, waarop ook de beoordeling en de evaluatie van 
de leerresultaten zullen zijn gericht . Leerlingen met 
een achterstand dienen de mogelijkheid van een wat 
langere leerweg geboden te krijgen als hun resulta
ten een succesvolle afsluiting langs die weg voorspel
len. 

Anderzijds is nodig dat de leerplicht doeltreffender 
wordt gehandhaafd en dat vroegtijdig schoolverlaten 
krachtig wordt ontmoedigd. Gerichte samenwerking 
tussen scholen en alle andere betrokken instanties is 
daarvoor nodig. 

Leerlingen moeten serieus worden genomen door 
de school. Ze hebben rechten, maar ook de verplich
ting om iets te maken van het geboden onderwijs. In 
de overgang van kind naar aankomend burger kan 
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men hen daarop beter te vroeg aanspreken dan te 
laat. 

• 96 
3. Verantwoording 
Vrijheid van onderwijs betekent dat scholen in hoge 
mate vrij zijn in de bepaling van inhoud en vormge
ving van het onderwijs. Niettemin is een goede bewa
king en bepaling van de kwaliteit een kerntaak van de 
centrale overheid . Die taak wordt belangrijker naarma
te de scholen meer autonoom worden . 
Daartoe is nodig dat scholen zowel vooraf als achter
af verantwoording afleggen van hun doen en laten . 
Deze verantwoording moet zo zijn ingericht dat de de
tailregelzucht geen nieuwe kansen krijgt en dat reke
ning wordt gehouden met verschillen in uitgangsposi
tie . Verantwoording is zinloos zonder een doeltref
fend schooltoezicht. De wettelijke kwaliteitseisen 
waaraan scholen moeten voldoen, dienen daarom re
gelmatig op hun waarde te worden getoetst. De mi
nister blijft direct verantwoordelijk voor het niveau en 
de kwaliteit van de examens. 

4. Vernieuwing 
• 97 
Tot dusver worden de initiatieven tot vernieuwing 
van bovenaf genomen, in samenwerking tussen cen
trale overheid en koepelorganisaties . Het zwaarte
punt moet worden verlegd naar de basis . Er moet 
meer worden gedaan aan het stimuleren van vernieu
wingen die direct voortkomen uit de behoefte van de 
scholen. Daartoe moeten de wettelijke mogelijkhe
den voor experimenten op school niveau worden ver
ruimd, zowel in onderwijskundig als bestuurlijk op
zicht. De overheid moet de scholen ook door finan
ciële prikkels uitdagen tot het invoeren van verande
ringen die aantoonbaar tot goede resultaten leiden. 

5. Bestuur en beheer 
a. autonomie 

Het beleid dat gericht is op versterking van de au
tonomie van de school, en de daarbij behorende 
meer globale bekostiging wordt gesteund, vanuit 
de overtuiging dat het onderwijs alleen bij de tijd 
kan blijven als de noodzakelijke vernieuwing van 
de school zelf uitgaat. Wel moeten daarbij enkele 
wezenlijke voorwaarden worden gesteld. Over
heidstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs 
blijft geboden . Schoolvrijheid is geen vrijbl ijvend
heid, maar staat in dienst van de meer principiële 
vrijheid van de schoolgebruikers. Ook heeft de au
tonome school een verantwoordelijkheid die ver
der gaat dan de eigen kring, en is zij gehouden 
een bijdrage te leveren aan de oplossing van brede
re sociale problemen, zoals in het kader van achter
standsbeleid en sociale vernieuwing . 

b. de juiste maat 
Wat de schaal van de school betreft is een zo 
groot mogelijke variatie gewenst. Een netwerk van 
grote en kleine scholen en verschillende schoolty-
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pen van mavo tot gymnasium is de beste garantie 
dat elke leerling tot zijn of haar recht komt, en dat 
het onderwijs als geheel tijdig het goede antwoord 
vindt op nieuwe uitdagingen . Veelvormigheid kan 
onoverzichtelijk zijn, maar van eenvormigheid ko
men zeker ongelukken. 
In de thans lopende kabinetsperiode zijn verschil
lende schaalvergrotingsoperaties in gang gezet; de 
daarvoor opgegeven redenen hadden betrekking 
op doelmatigheid (kleine scholen zijn relatief duur), 
op onderwijskundige overwegingen (brede scho
lengemeenschappen werden gunstig geacht voor 
de ontwikkelingskansen van veel leerlingen) en op 
het streven naar autonomie (meer zelfstandigheid 
vergt sterkere scholen) . De in dit kader in gang ge
zette operaties moeten worden afgerond. Daarna 
mag niet verder worden voortgegaan op de weg 
van schaalvergroting. Dat zou de voordelen doen 
omslaan in schade. Zeer grote scholen hebben on
derwijskundig ook ernstige nadelen. Bovendien 
zou de noodzakelijke variatie in het onderwijsstel
sel geweld worden aangedaan. 

Verdere bestuurlijke schaalvergroting terwille van 
de autonomie wordt niet uitgesloten, maar deze 
mag niet leiden tot nieuwe ondoorzichtig heden en 
moet worden getoetst aan eisen van interne demo
cratie. 

Er mag niet meer worden getornd aan het voorzie
ningenpatroon in kleinere plattelandsgemeenten . 
De openbare school verdient daar bijzondere be
scherming als afzonderlijke onderwijsvoorziening. 

• 98 
c. verankering onderwijsvrijheid 

Ouders en leerlingen zijn de werkelijke dragers 
van de onderwijsvrijheid zoals die in de Grondwet 
is vastgelegd. In de gewone onderwijswetten 
moet die positie beter worden verankerd, om te 
beginnen bij planning en fusies van scholen. De 
overheid dient daarbij rekening te houden met de 
feitelijke voorkeuren en behoeften van ouders, ook 
als die het verlangen behelzen naar instandhou
ding van een school met een bepaalde onderwijs
kundige structuur die buiten het geijkte richtingbe
grip valt. Verder moeten wettelijke belemmerin
gen voor samenwerkingsscholen worden opgehe
ven. 

d. identiteit 
Het spreekt vanzelf dat scholen voor bijzonder on
derwijs voldoende ruimte moeten krijgen om hun 
levensbeschouwelijke of godsdienstige overtui
ging te beleven. De overheid is door de Grondwet 
gehouden deze overtuiging te eerbiedigen. Daar 
staat tegenover dat de overheid van deze scholen 
mag verwachten dat zij verantwoording afleggen 
over de invulling van hun identiteit; in het uiterste 
geval wordt het verlies van aanspraak op over
heidsbekostiging niet uitgesloten . 
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e. decentralisatie 
Onderwijsbeleid is, om historisch verklaarbare re
denen, in hoge mate centralistisch. De tijd is geko
men om een aantal taken die om verschillende re
denen doeltreffender kunnen worden uitgevoerd 
op lokaal niveau, over te hevelen naar de gemeen
ten. In de eerste plaats wordt hierbij gedacht aan 
de planning en huisvesting van basisscholen, het 
achterstandsbeleid in verband met de sociale ver
nieuwing en de ondersteuning van de scholen. Als 
bewerkelijke onderwijstaken overgaan naar de ge
meenten, dient dit uiteraard tot uitdrukking te ko
men in een vermindering van de bezetting op het 
departement. 

f. bestuur openbaar onderwijs 
Mede met het oog op de versterking van de rol 
van gemeenten in het onderwijsbeleid is verzelf
standiging van het openbaar onderwijs noodzake
lijk, zodat de dubbelrol van de gemeente als 
schoolbestuur en als lokale overheid kan worden 
opgeheven. 
Aangezien de plaatselijke omstandigheden sterk 
variëren, is het ongewenst dat één bepaalde be
stuursvorm wordt voorgeschreven voor het open
baar onderwijs. Direct belanghebbenden ter plaat
se kunnen het beste hun eigen maat van bestuur 
kiezen uit een welomschreven reeks van mogelijk
heden. Daarbij hoort in ieder geval meer ruimte in 
de wetgeving voor verzelfstandiging van het open
baar onderwijs in de vorm van een overheidsstich
ting, zoals uitgewerkt in ons initiatief-wetsvoorstel 
terzake. 

g.overschrijdingsregeling 
In de financiering van het onderwijs is een bevoor
deling van het bijzonder onderwijs geslopen. Ge
meenten zijn verplicht elke extra investering in het 
openbaar onderwijs ook aan het bijzonder onder
wijs te geven. Omgekeerd geldt deze verplichting 
niet. Deze ongelijkheid en ondoelmatigheid moet 
worden opgeheven. Extra investeringen voor open
bare scholen horen alleen te worden doorbere
kend indien daaraan feitelijk en aantoonbaar be
hoefte is. 

• 99 
6. Basisonderwijs en speciaal onderwijs 
De rijksoverheid moet meer gaan investeren in een 
vakbekwame begeleiding van kinderen, zodat zowel 
de meest intelligente leerlingen als die met leerpro
blemen beter tot hun recht komen, waar mogelijk bin
nen de eigen basisschool. In dat kader wordt de vor
ming van samenwerkingsverbanden van reguliere en 
speciale basisscholen gesteund, mits ze niet aan het 
doel voorbijschieten. Daarvoor is nodig dat die ver
banden zo kleinschalig mogelijk zijn, en dus bij voor
keur alle openbare en bijzondere scholen in de streek 
omvatten; dat ze functioneel zijn en dus geen voor
stadium van bestuurlijke of andere fusies; dat er ook 
in het eindstadium in ieder geval een minimaal stel-
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sel van speciale scholen blijft bestaan, als garantie 
voor het behoud van specifieke deskundigheid en als 
laatste toevlucht voor kinderen die het ook bij de 
meest intensieve zorg op de reguliere school niet bol
werken. 

• 100 
7. Basisvorming en tweede fase 
Nu de wet op de basisvorming van kracht is, moet al
les worden gedaan om er een succes van te maken. 
Dat lukt alleen als alle nadruk wordt gelegd op de 
ruimte die elke school krijgt voor inhoudelijke vernieu
wing van het onderwijs en als wordt afgezien van de 
directe koppeling met schaalvergroting en fusies. De 
belangrijkste opgave is, de basisvorming te maken 
tot een reële kwaliteitsverbetering van het onderwijs, 
in het bijzonder voor de zwakkere leerlingen. De con
trole op de door scholen te bereiken kerndoelen 
moet in wettelijk verplichte evaluaties terug te vin
den zijn. 
Na de basisvorming, in de tweede fase van het alge
meen voortgezet onderwijs, moet de aandacht zich 
geheel richten op een betere aansluiting op hoger on
derwijs of een beroepsopleiding, voor ieder naar zijn 
mogelijkheden en dus gedifferentieerd. Daartoe zijn 
bredere, minder vrijblijvende vakkenpakketten nodig, 
die ook inhoudelijk meer samenhangen dan tot dus
ver. De relatie met het hoger onderwijs moet verbe
terd worden, onder andere door wettelijk voorge
schreven overleg over programma-eisen. Langs die 
weg moet vooral ook de aansluiting havo-hbo verbe
teren. Het havo met een jaar verlengen wordt niet 
wenselijk geacht. 

• 101 
8. Beroepsonderwijs 
Gezien de grote maatschappelijke behoefte aan dege
lijk en gericht beroepsonderwijs dient het aanzien en 
de aantrekkelijkheid van deze onderwijsvorm op alle 
niveaus te worden vergroot. 
In het voorbereidend beroepsonderwijs wordt zeer 
goed werk geleverd, zeker gelet op de beperkte mid
delen, de grote maatschappelijke problemen waar 
juist dit schooltype mee te maken krijgt en de mis
plaatste onderschatting ervan door veel ouders en an
dere buitenstaanders. Versterking blijft echter drin
gend nodig. Om dit schooltype aantrekkelijk te hou
den voor de brede categorie leerlingen voor wie het 
de meest aangewezen weg is, zal investeren in ver
dere inhoudelijke verbetering nodig zijn. Daarnaast is 
van belang dat er samengewerkt wordt met andere 
schooltypen, maar ook hier moet niet alle heil wor
den gezocht in fusies die zeer brede, horizontale 
scholengemeenschappen ten doel hebben. Lossere 
samenwerkingsverbanden zijn evenzeer mogelijk; 
aansluiting bij andere vormen van beroepsonderwijs -
uiteraard met behoud van de inhoudelijke basisvor
ming - is in veel gevallen de beste mogelijkheid, die 
in de bekostiging niet mag worden achtergesteld. 
Nu de sectorvorming in het middelbaar beroepsonder
wijs haar beslag heeft gekregen, moet de daarbij toe-
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gezegde inhoudelijke vernieuwing alle ruimte krijgen. 
De samenhang met het overig beroepsonderwijs, in
clusief het leerlingwezen, moet worden versterkt. De 
doorstroommogelijkheid van MBO naar HBO blijft ge
handhaafd, zodat het beroepsonderwijs over de hele 
linie gelijkwaardig blijft aan het algemeen vormend 
onderwijs. De verbinding met de arbeidsmarkt kan 
verbeterd worden door nieuwe vormen van afwisse
lend werken en leren die verder gaan dan de traditio
nele stages. Er moet één landelijke kwalificatiestruc
tuur voor het beroepsonderwijs komen, onderschei
den naar vastgestelde Europese normen. 

• 102 
9. Volwassenenonderwijs 
In een tijd dat beroepen en functies snel van inhoud 
wisselen of geheel door andere worden vervangen is 
er een steeds grotere behoefte aan bijscholing op la
tere leeftijd, als de oorspronkelijke opleiding is vol
tooid. In deze behoefte wordt voorzien door het be
drijfsleven zelf, door particuliere onderwijsinstellin
gen en via niet bekostigde contractactiviteiten van be
kostigde onderwijsinstellingen. In het algemeen 
geldt hier het profijtbeginsel. 
Wel dient de overheid te voorzien in een stelsel van 
basiseducatie. Wie vroeger de kans niet heeft gekre
gen of gegrepen om een primaire beroepskwalifica
tie te verkrijgen en bereid is later een eigen inspan
ning te leveren om die alsnog te verwerven, verdient 
daarin waar nodig te worden bijgestaan. Overigens 
hoeft dit niet altijd alleen in de vorm van aanvullend 
onderwijs te gebeuren. Veel volwassenen hebben in 
de praktijk hier of elders inzichten en vaardigheden 
opgedaan die niet tot erkende formele kwalificaties 
hebben geleid. Met spoed dient een systeem te wor
den ontwikkeld waardoor zulke praktijkbekwaamhe
den objectief kunnen worden getest en van een ge
tuigschrift voorzien. 

• 103 
10. Hoger onderwijs 
a. voor velen, niet voor ieder evenveel 

Het aantal studenten aan universiteiten en hoge
scholen is explosief gestegen. Het ideaal van ho
ger onderwijs voor velen is in belangrijke mate ge
realiseerd, al is er voor sommige bevolkingscatego
rieën nog een achterstand in te halen. Deze ont
wikkeling valt toe te juichen. De sociale en econo
mische omstandigheden maken een hoge scho
lingsgraad noodzakelijk. Maar in een zo grote 
groep studenten bestaat uiteraard een grote varia
tie aan inzet, belangstelling en talent. Ook de 
vraag op de arbeidsmarkt is gevarieerd naar ni
veau. Het aanbod van hoger onderwijs komt aan 
deze gedifferentieerde vraag niet tegemoet. De of
ficiële studieduur is voor de eerste fase over de 
hele linie vier jaar, het niveauverschil tussen we
tenschappelijk en hoger beroepsonderwijs is in 
veel gevallen vervaagd of verdwenen. Deze situa
tie is ondoelmatig en dreigt onbetaalbaar te wor
den. 
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Daarom is een stelsel van hoger onderwijs nodig 
dat gedifferentieerd is naar niveau en studieduur 
en zodoende meer tegemoetkomt aan de eisen 
van de samenleving en de mogelijkheden van stu
denten. Daarbinnen passen zowel kortere en lange
re beroepsgerichte opleidingen als meer algemene 
opleidingen en wetenschappelijke, op onderzoek ge
richte opleidingen, in duur variërend, afgezien van 
een eventuele tweede fase, van twee tot vijf jaar. 

Bij een dergelijke waaier van mogelijkheden past 
uiteraard een goede selectiemethode. Deze dient 
vooral te worden gevonden in een zo intensief mo
gelijke voorbereiding in de tweede fase van het 
voortgezet onderwijs en de propaedeuse, en een 
onafhankelijke, objectieve studievoorlichting. Waar 
specifieke toelatingseisen voor bepaalde opleidin
gen noodzakelijk zijn, mogen deze de vrijheid van 
studiekeuze niet te zeer beperken. 
De propaedeuse moet goed aansluiten op de twee
de fase van het voortgezet onderwijs en een over
zichtelijk en samenhangend beeld geven van wat 
het vakgebied in hoofdlijnen omvat, zodat de stu
denten een verantwoorde keuze kunnen maken. 

De thans bestaande differentiatie tussen wo en 
hbo is willekeurig en in veel opzichten gedateerd. 
Op den duur kan ze beter vervangen worden door 
een fijnmaziger en rationeler differentiatie binnen 
één stelsel. Op korte termijn dient de mogelijkheid 
tot samenwerking tussen instellingen voor wo en 
hbo te worden uitgebreid. 

Uiteraard zal een differentiatie naar duur en niveau 
van de opleidingen gevolgen hebben voor de diplo
mering. Het is daarom verstandig de huidige titula
tuur aan te passen aan internationale gebruiken en 
ontwikkelingen. 

• 104 
b. democratisering 

Bij de terecht gegroeide autonomie van de grote in
stellingen voor hoger onderwijs hoort een verster
king van de interne democratie. Er groeit in veel 
gevallen een zorgwekkende kloof tussen enerzijds 
het management en anderzijds de studenten en 
personeel, waarbij het zwaartepunt komt te liggen 
bij het management en de bijbehorende, sterk uit
dijende bureaucratie. Een dergelijke ontwikkeling 
is op den duur schadelijk voor de doelmatigheid 
van de instellingen en hoort te worden gestuit. In 
het hbo moet de bestuursstructuur met spoed wor
den gemoderniseerd. 
Van studenten mag een volledige inzet worden ge
vraagd. Daar staat evenwel het recht tegenover op 
een hoge kwaliteit van onderwijs en op een studie
indeling en -begeleiding die in staat stelt het doel 
tijdig te bereiken. Bovendien hebben zij recht op 
ruimte voor individuele ontplooiing binnen een aca
demisch klimaat van belangeloze kritische reflec
tie, redelijkheid, pluriformiteit en tolerantie. 
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De praktische uitwerking van dit geheel van rech
ten en plichten is in de eerste plaats toevertrouwd 
aan het democratisch proces binnen de instellin
gen zelf. Uiteindelijk houdt de overheid echter een 
controlerende taak, omdat het wezenlijk gaat om 
de kwaliteit van het onderwijs. 

De gevoeligheid van instellingen voor het oordeel 
van de gebruikers kan eveneens worden bevor
derd door een bekostigingsstelsel dat sterker stu
dentgebonden is. De verschillende varianten die 
hiervoor zijn geopperd dienen te worden onder
zocht op bruikbaarheid . 

• 105 
c. ondernemen door hogere-onderwijs-instellingen 

Universiteiten en hogescholen moeten nauwer be
trokken worden bij maatschappelijke ontwikkelin
gen en vernieuwingen. De gedachte van de onder
nemende universiteit of hogeschool houdt in dat 
de instelling zich als aanbieder presenteert op de 
groeiende markt voor kennis, en zo voor de bekos
tiging van onderwijs en onderzoek niet meer vol
strekt afhankelijk is van de overheid . Deze gedach
te strookt met de autonomievergroting van de in
stellingen en de kostenbeheersing van de over
heid, en wordt in het algemeen door ons onder
schreven. Recente discussies hebben echter dui
delijk gemaakt dat deze ontwikkeling niet pro
bleemloos is. 
In de eerste plaats is de vraag wie eigenlijk onder
neemt, de instelling of de werknemers van de in
stelling. Het antwoord is gecompliceerder dan bij 
andere bedrijven, deels vanwege een traditie van 
sterke zelfstandigheid van de academische do
cent, deels ook omdat de vraag zich hier inderdaad 
vaak niet tot het bedrijf als zodanig richt, maar tot 
een bepaalde docent met zijn specialistische ken
nis. Om het laatste probleem op te lossen, moet 
meer differentiatie in docentensalarissen overwo
gen worden; ook kan bij zeer ondernemende ge
leerden worden gedacht aan deeltijdcontracten 
zonder vaste aanstelling. In elk geval dient er snel 
een ondubbelzinnige gedragscode te komen die in 
alle gevallen uitsluitsel biedt. 

Uitgangspunt is dat de baten van het ondernemen 
in het algemeen ten goede komen aan de instel
ling als geheel. Hier doet zich een tweede pro
bleem voor. Groeit deze geldstroom aanzienlijk en 
blijft hij steken in de onmiddellijke omgeving van 
de opdracht, dan zal zich scheefgroei voordoen bin
nen de instelling. Binnen de vakgroep zal de aan
dacht verschuiven van fundamenteel naar lucratief 
toegepast onderzoek. Binnen de instelling als ge
heel zullen de vakgroepen met een sterke positie 
op de kennismarkt steeds rijker worden en de an
dere armer, ook al zijn die wellicht even belangrijk 
of belangrijker in wetenschappelijk of maatschap
pelijk opzicht. Uitgangspunt moet zijn dat de instel
lingen zelf een centraal verdelingsmechanisme zul-
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len ontwikkelen ter compensatie van deze scheef
groei. Blijft dat uit. dan zal de overheid een pas
send deel van de voor het hoger onderwijs bestem
de middelen voor die compensatie moeten afzon
deren. 

• 106 
d. studiefinanciering 

Het stelsel van studiefinanciering is aan grondige 
herziening toe. Gestreefd wordt naar een sober. 
eenvoudig en rechtvaardig stelsel. dat toegankelijk
heid van het hoger onderwijs waarborgt voor ieder 
die er de capaciteiten voor heeft. zonder hoge 
schulden na afloop bij een behoorlijke studiepresta
tie. 
De directe band tussen studiebeurs en studiepres
tatie moet worden hersteld. Daarvoor is nodig dat 
instellingen meer aandacht besteden aan studiebe
geleiding en aan studeerbaarheid. d.w.z. de reële 
mogelijkheid voor studenten om bij goede inzet de 
gevraagde studieprestaties in de voorgeschreven 
tijd te leveren. Ook uit dit oogpunt is een zekere 
variatie in de officiële studieduur van opleidingen 
nodig. Een goede studeerbaarheid houdt tevens in 
dat de student een redelijke ruimte overhoudt voor 
zelfgekozen algemene vorming. in het verenigings
leven of daarbuiten. Wie het aldus vastgestelde 
studieprogramma niet bijhoudt zonder bijzondere 
redenen als langdurige ziekte of invaliditeit. moet 
verder alles lenen tegen gangbare rente. De aflos
sing zal evenals nu inkomensafhankelijk zijn. 

In dit nieuwe stelsel is het passeren van een leef
tijdsgrens op geen enkele wijze een aanwijzing 
meer van verspilling door te traag studeren. De zo
genaamde 27+ maatregelen dienen hierin dan ook 
te vervallen. 
De inkomensafhankelijke bijdrage van ouders aan 
de studie van hun kinderen kan gezien de finan
ciële druk op het stelsel niet worden gemist. zeker 
niet bij studenten onder de 21 jaar. Deze bijdrage 
moet minder vrijblijvend worden dan zij thans is. In 
het geval dat een ouder niet of onvoldoende bij
draagt. moet de overheid de vordering overne
men. 
Het is van belang dat het nieuwe stelsel. eenmaal 
ingevoerd. stabiel blijft. Studenten moeten weten 
waar ze aan toe zijn als ze tot een bepaalde studie 
besluiten. Zijn bijstellingen niettemin onvermijde
lijk. dan horen ze niet van toepassing te zijn op stu
denten die al met hun studie zijn begonnen. 

• 107 
11. Internationalisering 
In de toekomst zullen steeds meer Nederlanders een 
groot deel van hun werkende leven elders in Europa 
doorbrengen. en Europeanen van elders in Neder
land. Het onderwijs moet daar over de hele linie in 
toenemende mate rekening mee houden. zowel in 
de basisvorming als in het beroeps- en hoger onder
wijs. 
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Een volstrekte gelijkschakeling van de Europese on
derwijsstelsels ligt niet in de lijn der verwachtingen 
en wordt door D66 ook niet voorgestaan, maar er 
dient wel sprake te zijn van vergelijkbare kwaliteit. 
De kwaliteitszorg, vooral in het hoger onderwijs, 
moet daarom verder worden geïnternationaliseerd. 

Europa zal ook in de toekomst veeltalig zijn. Zowel 
het algemene als het beroepsgerichte taalonderwijs, 
voor kinderen en voor volwassenen, vraagt daarom 
extra aandacht. Het Nederlands zal een belangrijke 
Europese taal blijven. De terechte aandacht voor 
vreemde talen mag niet leiden tot verwaarlozing van 
het Nederlands als onderwijstaal op alle onderwijsni
veaus. Niet alleen immigranten, maar allen die voor 
studie of werk langere tijd in Nederland verblijven, 
moeten zo nodig in de gelegenheid worden gesteld 
op alle gewenste niveaus goed, grondig en goed
koop Nederlands te leren. 

VI. Kunst en cultuur 

• 108 
Kunst is geen randversiering van de samenleving, 
maar hoort thuis in het hart ervan. Als alle cultuurvor
men probeert ze orde te scheppen in de chaos van 
het bestaan, maar op een eigen manier. Kunstenaars 
gaan bij voorkeur ongebaande wegen: ze kneden 
oude elementen tot nieuwe, onbekende combina
ties, houden hun publiek vreemde zaken voor ter 
overweging en verrijking van het bestaan. Kunst is 
de tegenpool van het uniforme, en ontleent daaraan 
haar zin en waardigheid. Maar kunst bestaat ook bij 
de gratie van de uitwisseling van indrukken, gedach
ten en emoties, en is daarom nooit uitsluitend indivi
dueel. In een maatschappij die haar samenhang 
dreigt te verliezen is zij een machtig middel voor het 
vinden van nieuwe vormen van verstandhouding tus
sen mensen. 
Kunstbeleid heeft met dit bijzondere karakter reke
ning te houden. Het kan niet uitgaan van stelregels 
als de meeste stemmen gelden of gelijke monniken 
gelijke kappen. Hier gaat het er juist om dat geen 
twee monniken gelijk zijn, en dat er ruimte moet ko
men voor een grote en boeiende verscheidenheid en 
uitwisseling van kapmodellen. Het scheppen van 
ruimte waarin de kunst zich kan ontplooien, vrij van 
de vervlakking die van de commercie of het onge
schoolde meerderheidsoordeel kan uitgaan, is een 
wezenlijke taak voor de overheid, die in de komende 
jaren een extra inspanning zal vergen. 

De beste manier om de kunst te steunen is de be
langstelling ervoor te vergroten. Er gaat niets boven 
een levendige vrije markt voor'kunst, met veel greti
ge afnemers en sponsors. Het stimuleren van deze 
belangstelling via het onderwijs moet worden geïn
tensiveerd. Daarnaast zijn leesbevordering, kunstzin
nige oriëntatie, het werk van bibliotheken en artothe
ken en het enorme draagvlak van de amateurkunst 
van grote betekenis. Ook van kunstenaars en kunstin-
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stellingen zelf mag een extra inspanning worden ge
vraagd op het gebied van publieks- en eigen inkom
stenwerving. Deze eis vindt zijn grens waar hij zou lei
den tot te hoge toegangsdrempels of verlaging van 
de artistieke standaard. 

Maar de kunst past nooit helemaal in de markt: dat 
ligt in haar wezen besloten. Om te voorkomen dat 
waardevolle kunst niet tot stand kan komen of alleen 
toegankelijk wordt voor een kleine geldelite, moet 
een systeem van rechtstreekse subsidiring worden 
gehandhaafd. In de komende kabinetsperiode moet 
gestreefd worden naar een lichte uitbreiding van de 
voor het Kunstenplan beschikbare middelen, vooral 
ten gunste van jonge kunstenaars en nieuwe gezel
schappen die de moeizame weg proberen te gaan 
naar brede erkenning met behoud van hun artistieke 
integriteit. 

Bij het subsidiëren van kunst doet zich steeds de 
vraag voor wie beoordeelt wat voor steun in aanmer
king komt en wat niet. Het is een goede Nederland
se traditie om dat oordeel in eerste instantie niet in 
handen te leggen van politici en beleidsambtenaren 
maar van daartoe uitgenodigde deskundigen, zoals 
de Raad van de Kunst. Dat betekent niet dat de poli
tiek haar uiteindelijke verantwoordelijkheid opgeeft. 
Zij hoort er bijvoorbeeld op toe te zien dat er geen 
eenzijdigheden optreden in de samenstelling van de 
adviescolleges, dat de adviesstructuur niet zwaar en 
doorzichtig wordt en dat adviezen goed worden ge
motiveerd. Ook beslist zij over de globale verdeling 
van middelen over de verschillende fondsen en disci
plines en bewaakt zij de geografische en sociale 
spreiding van de kunst. 

Het kunstenaarsberoep is om een aantal redenen bij
zonder kwetsbaar. Het is vaak een klein ondernemer
schap of vrij beroep met sterk wisselende inkomsten 
en een principieel tweeslachtige relatie tot de markt. 
Bovendien is het niet erkend; een systeem van be
roepserkenning, op te zetten door kunstenaarsorgani
saties, dient te worden gesteund en gewaarmerkt 
door de overheid. Voorts moet, juist nu de sociale ze
kerheid wordt aangescherpt, een sobere regeling 
worden ontworpen die de continuïteit en de vernieu
wing van kunst en kunstenaars op ruime schaal mo
gelijk maakt. 

• 109 
Er moet haast worden gemaakt met de vernieuwing 
van het auteursrecht in het licht van nieuwe techni
sche ontwikkelingen en de nieuwe Europese regelge
ving. Daarbij hoort een definitieve regeling van het 
leenrecht voor schrijvers. Opbrengsten uit het au
teursrecht dienen in de eerste plaats ten goede te ko
men aan de auteurs zelf, niet aan algemene culturele 
doelen. 

Naast de zorg voor de levende kunst en een levendig 
kunstleven heeft de overheid een belangrijke taak bij 
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het in stand houden en toegankelijk maken van het 
culturele erfgoed. Nu de rijksmusea zijn verzelfstan
digd, kan de rijksoverheid zich meer richten op het 
museale bestel in zijn geheel. Zij moet bijspringen 
waar een op zichzelf gewenste oriëntatie op de 
markt de wezenlijke museale functies van behoud en 
onderzoek en onderzoek in gevaar brengt. Overigens 
dienen musea de mogelijkheid te hebben onder strik
te voorwaarden delen van hun bezit af te stoten om 
daarmee de waarde van de collectie als geheel te ver
groten. 

De decentralisering van de monumentenzorg was op 
zichzelf juist, maar neemt niet weg dat het totaal be
schikbare budget te laag is. Er is ook op rijksniveau 
een extra impuls nodig. 

Steden worden bij het vervagen van de Europese 
grenzen steeds belangrijker als brandpunten en broei
nesten van cultuurleven. In Nederland zijn het niet 
meer alleen de grote vier die zich het toneel kunnen 
noemen van intensieve ontmoetingen tussen kunste
naars en kunstliefhebbers. Ook middelgrote steden 
streven naar een actief cultuurbeleid, met eigen 
kunstinstellingen. Voorshands dient het accent te lig
gen op steden als Groningen, Enschede/Hengelo, 
Arnhem/Nijmegen, Maastricht en Eindhoven. 
De stadsbesturen horen daartoe de ruimte te krijgen, 
bijvoorbeeld door middel van bestuursovereenkom
sten. Voor zover dit decentralisatie inhoudt, ligt het in 
de rede dat de stad meer gaat betalen, maar het rijk 
niet minder. 
De provincies behouden hun actieve, ondersteunen
de rol. 

De Nederlandse cultuur heeft een open, veelzijdig en 
internationaal karakter. Dat is een sterk punt. De keer
zijde is dat we vaak aan culturele zelfonderschatting 
lijden. De Nederlandse cultuur en de Nederlandse 
taal en literatuur zijn van grote betekenis in het veel
vormige Europese geheel, en verdienen met trots ge
toond en met vuur verdedigd te worden. Daartoe 
moet het buitenlands cultureel beleid eindelijk zijn 
aarzeling en lethargie afschudden. Samenwerking 
met Vlaanderen, bij voorkeur in de Taalunie, is daarbij 
geboden. Ook de positie van het Fries, de tweede 
rijkstaal. dient te worden gewaarborgd en in het ka
der van het Europees beleid voor het behoud van klei
nere talen te worden versterkt. 

VII. Media 

• 110 
De afgelopen jaren is het aanbod van televisie en ra
dio enorm toegenomen, zowel op de publieke zen
ders als daarbuiten. De schaarste in de ether en op 
de kabel is verdwenen. De omroepmarkt is geliberali
seerd. Commerciële televisie en radio hebben een 
stevige positie verworven. 
Het bestaansrecht van de publieke omroep staat 
overal in Europa ter discussie. Commerciële stations 
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bieden programma's die voor zeer veel kijkers aan
trekkelijk zijn. De publieke omroepen hebben nog 
geen duidelijk antwoord op de overvloed aan pro
gramma's die hun traditionele kijkers wegtrekt. Voor
alsnog trachten zij de commerciëlen op ieder terrein 
te verslaan door zich te spiegelen aan de nieuwe zen
ders. Het resultaat is daardoor dat radio en televisie 
vooral meer van hetzelfde in de aanbieding hebben. 

Ook bij de liberalisering van de ether is een sterk pu
bliek omroepbestel een groot goed. Maar dan wel 
een bestel dat zich onderscheidt van commerciële 
omroepconglomeraten. Via de overheid bekostigde 
omroep moet garanderen dat juist datgene gestimu
leerd wordt wat de vrije markt niet totstandbrengt of 
verdringt. Daarvoor is een sterke publieke infrastruc
tuur nodig en een stimulans voor programma's en 
programma-categorieën die zich onderscheiden in 
kwaliteit, pluriformiteit en redactionele onafhankelijk
heid binnen de randvoorwaarden van een door de 
overheid te ontwikkelen cultuurbeleid. 

Het Nederlandse publieke bestel is thans nog onvol
doende in staat om haar bestaansrecht waar te ma
ken. De afhankelijkheid van reclamegelden is te 
groot en de slagvaardigheid van het bestel wordt on
dermijnd door verouderde bestuurlijke verhoudingen. 
De Nederlandse omroepverenigingen hebben in be
langrijke mate hun traditionele functie van vertegen
woordigers van verzuilde maatschappelijke groeperin
gen overleefd. Naarmate zij hun greep op hun achter
ban verloren richtten zij zich in hun onderlinge wedij
ver steeds meer op de brede kijkersgunst. Voor een 
markante invulling van de eigen doelstellingen was 
steeds minder ruimte en de concurrentie met een 
voluit commerciële omroep heeft die neiging nog ver
sterkt. 

Het is toe te juichen dat de organisatie van de publie
ke omroep zich ontwikkelt naar een grotere bestuurlij
ke eenheid, waarbij de invloed van de omroepvereni
gingen afneemt en de verantwoordelijkheid voor de 
programmering komt te liggen bij de redacties van 
publieke zenders en een overkoepelend bestuur dat 
oog moet hebben voor het geheel van het bestel. 
Om dat proces te versnellen dienen de statusverschil
len tussen omroepen te worden afgeschaft. Omroep
verenigingen wordt een vijfjarige zendmachtiging ver
leend die op termijn wordt omgezet in een concessie 
voor de omroepzender. De koppeling van het lidmaat
schap aan het abonnement op een omroepblad 
wordt afgeschaft en het monopolie op de omroepge
gevens vervalt. Kleine zendgemachtigden en korte 
programma's voor specifieke groepen uit de samenle
ving krijgen op alle zenders ruimte via een open-ka
naai-constructie. 

Bestuurlijke aanpassingen zijn echter niet toereikend 
om het bestaansrecht van de publieke omroep te ver
zekeren. Daarvoor is dwingender stimulering van spe
cifieke programmering en kwaliteit gewenst. Dat kan 
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door de publieke bekostiging nadrukkelijker te koppe
len aan eisen met betrekking tot kwaliteit, pluriformi
teit en aandacht voor objectieve en grondige informa
tie, voor educatie en cultuur. 

Vandaar het voorstel om de omroepmiddelen gerich
ter in te zetten. Eén televisiezender en twee radiozen
ders moeten garant staan voor de kwaliteit van de 
programmering over de hele linie en zullen - gekop
peld aan een volledig programmavoorschrift - geheel 
gefinancierd worden uit omroepmiddelen. De overi
ge twee televisiezenders en twee radiozenders krij
gen een publiek budget voor specifieke programma's 
en een grotere vrijheid om eigen middelen te verwer
ven voor overige programma's. 

Kleinschalige omroep zal eveneens voor een deel be
kostigd worden uit de omroepmiddelen. Die midde
len kunnen flexibeler worden ingezet voor regionale, 
bovenlokale en lokale omroep op basis van jaarlijks 
door de provincie in te dienen mediaplannen. De sa
menwerking tussen de verschillende omroeplagen 
moet worden gestimuleerd. Commerciële kleinschali
ge omroep krijgt meer wettelijke ruimte om zich te 
ontwikkelen. 

De mediaconcentratie op Europees en regionaal ni
veau is een reden tot zorg en kan tot een afname van 
de pluriforme informatievoorziening leiden. Daarom 
is regulering van mediaconcentratie gewenst en 
moet redactionele onafhankelijkheid worden gewaar
borgd. 
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V Een houding In de 
wereld 

I. Naar doeltreffend internationaal bestuur 

• 111 
De oude bakens voor het buitenlands beleid zijn ver
dwenen. De wereld is onoverzichtelijker geworden, 
de kans op conflicten is toegenomen en de internatio
nale economische concurrentie verscherpt. Ook inter
nationaal is bestuurlijke vernieuwing noodzakelijk om 
de grote problemen van deze tijd effectiever te kun
nen aanpakken . 

1. Voorbij de muur 
Met het uiteenvallen van het Sovjetrijk - gesymboli
seerd door de val van de Berlijnse muur - werd de 
naoorlogse deling van Europa opgeheven . Er kwa
men vele andere delingen voor terug. Ons beeld van 
de wereld is snel verbrokkeld . Binnen en buiten Euro
pa is sprake van een verschuiving van machtsposities 
en de terugkeer van eerdere nationalistische denkpa
tronen. De luwte waarvan Nederland tientallen jaren 
lang op politiek en economische gebied geprofiteerd 
heeft is verdwenen . 
Het streven naar een internationale rechtsorde heeh 
met het verdwijnen van de tegenstelling tussen de 
supermachten een nieuwe kans gekregen, maar is er 
niet eenvoudiger op geworden. Door de desintegra
tie van staten, het opkomen van nationalisme en de 
neiging van de belangrijkste landen om meer in zich
zelf gekeerd te raken, is de bereidheid tot het bren
gen van offers voor internationale samenwerking niet 
toegenomen . Gewapende conflicten vinden vlakbij 
onze grenzen plaats en de internationale gemeen
schap lijkt niet in staat of bereid de loop der dingen 
te veranderen . De tot dusverre gebruikelijke volken
rechtelijke concepten, militaire theorieën en diploma
tieke compromissen blijken vaak tekort te schieten te
genover nationale, etnische en religieuze tegenstellin
gen. 

De internationale vervlechting van de Nederlandse sa
menleving met andere landen neemt intussen nog 
steeds toe . Het regeringsbeleid als geheel krijgt daar
door steeds meer een internationaal karakter. De Ne
derlandse inbreng in internationaal verband, de effec
tiviteit van het samen met andere landen gevoerde 
beleid en de democratische controle daarop zijn voor 
het bestuur van ons land essentiële vraagstukken ge
worden. 
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Het gaat hier om grote vraagstukken als onveiligheid 
en instabiliteit. armoede, werkloosheid, en de aantas
ting van het wereldmilieu . Zoals gesteld in hoofdstuk 
2, moet het streven naar mondiale duurzame ontwik
keling daarbij een dominante prioriteit vormen. 
De bestaande verkokering bij de internationale instel
lingen maakt dat politieke, economische, financieel
monetaire, handelspolitieke, en milieuprioriteiten niet 
goed op elkaar worden afgestemd . 

De inwerkingtreding van het verdrag van Maastricht 
betekent dat Nederland zijn belangen op een andere 
manier zal moeten verdedigen dan voorheen en actie
ver met anderen zal moeten onderhandelen. De voor
ziene verdere uitbreiding van het lidmaatschap van 
de Europese Unie en de dan noodzakelijke verder
gaande institutionele hervormingen van de Unie zui
len de positie van Nederland kunnen verzwakken . 
Des te meer moet de Nederlandse inbreng in de Eu
ropese Unie aan slagvaardigheid winnen . 

• 112 
2. Een nieuwe aanpak en de rol van Nederland 
Er is een nieuwe aanpak nodig voor internationale sa
menwerking op basis van nieuwe buitenlands-politie
ke concepten, zodat we beter in staat zijn potentiële 
conflicten op tijd te herkennen en in te dammen . De 
verschuivingen in de machtsposities noodzaken tot 
een nieuwe afbakening van verantwoordelijkheden 
en tot aanpassing van de structuur en werkwijze van 
internationale organisaties. 
Niet alleen nationaal maar ook internationaal is be
stuurlijke vernieuwing noodzakelijk . Het doel daarbij 
is het vergroten van de effectiviteit en doorzichtig
heid van internationale samenwerkingsverbanden en 
een vergroting van het democratisch gehalte, waar 
mogelijk . Voor het stelsel van de Verenigde Naties 
geldt meer in het bijzonder dat de bestaande regiona
le structuur zal moeten worden geactiveerd . 
Europa en Noord-Amerika zullen zich meer dan ooit 
moeten inspannen om vrede, veiligheid, duurzame 
ontwikkeling en vooruitgang in de wereld te bevorde
ren . Andere economisch meer ontwikkelde landen in 
Oost- en Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika, zullen in 
hun eigen regio hieraan hun bijdrage moeten leveren, 
en ook een aandeel moeten nemen in mondiale ver
antwoordelijkheden. De marginalisering van Midden
en Oost-Europa en Afrika moet door een gericht be-

D66: 111-112 



-_ .- -

leid worden tegengegaan. Aan Rusland moet als gro
te mogendheid speciale aandacht worden besteed, 
waarbij prioriteit moet worden gegeven aan het hand
haven van de democratische en hervormingsgezinde 
koers en respect voor de door buurlanden verworven 
onafhankelijkheid. 

De neiging bij een aantal grotere landen steeds meer 
zaken onderling te regelen moet worden tegenge
gaan, niet alleen omdat dergelijke gelegenheidscoali
ties beperkte resultaten opleveren, maar ook omdat 
de besluiten vanwege de gebrekkige represen
tativiteit vaak niet goed kunnen worden uitgevoerd. 

Nederland moet maximaal gebruik blijven maken van 
de mogelijkheden die de Europese, Atlantische en 
mondiale samenwerkingsverbanden bieden om tot 
een gestructureerde vorm van samenwerking te ko
men, maar zal multilaterale initiatieven meer moeten 
onderbouwen met bilaterale diplomatie. De verschui
vende machtsverhoudingen en de steeds weer veran
derende problemen vereisen ook een meer flexibel 
buitenlands beleid waarin ruimte is voor het hanteren 
van een breed scala aan instrumenten en voor wisse
lende coalities van belanghebbenden. 

Ook op nationaal niveau achten wij ruimte aanwezig 
voor aanpassingen van bestuurlijke principes. Omdat 
het niet meer mogelijk is de wereld in te delen in 
een eerste, tweede en derde wereld is de traditione
le starre indeling van het buitenlands beleid in Euro
pees beleid, Oost-West-veiligheids- en defensiepoli
tiek, ontwikkelingssamenwerking en bilaterale betrek
kingen achterhaald. 

De minister van Buitenlandse Zaken coördineert het 
buitenlands beleid. Indien zich daarbij onoverbrugba
re geschillen voordoen, treedt de algemeen coördine
rende verantwoordelijkheid van de minister-president 
voor de eenheid van het regeringsbeleid in werking. 
Als lid van de Europese Raad heeft de minister-presi
dent een medeverantwoordelijkheid voor het buiten
lands beleid. 

• 113 
3. De Europese Unie 
Europese samenwerking is geen dogma, maar een 
kwestie van praktische noodzaak. In het dichtbevolk
te en steeds meer interdependente Europa moeten 
we samen bouwen aan onze toekomst. Daarvoor zijn 
goed werkende Europese spelregels nodig en een 
goede democratische controle. Eind 1991 is in Maas
tricht een eerste aanzet gegeven tot omvorming van 
de Europese Gemeenschap in de Europese Unie. 
Het ging daarbij om een intensivering van de samen
werking op het gebied van het milieu, justitie, burger
schap, de buitenlandse en economische politiek en 
de invoering van één gemeenschappelijke munt. On
danks de diverse problemen die sindsdien de Europe
se eenheid op de proef hebben gesteld, zoals de oor
log in voormalig Joegoslavië en de monetaire onrust, 
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is er geen alternatief voor verdergaande samenwer
king . 
Nederlanders worden immers met dezelfde proble
men geconfronteerd als hun mede-Europeanen: ach
teruitgang van het milieu, werkloosheid, onveiligheid, 
een gevoel van machteloosheid. Door in Europees 
verband samen te werken kunnen deze problemen 
beter worden aangepakt. De mogelijkheden van het 
verdrag van Maastricht moeten dan ook volledig wor
den benut. 

De keuze voor meer en betere Europese samen
werking en integratie betekent geen streven naar 
uniformiteit. De aantrekkelijkheid van ons werelddeel 
is juist gelegen in het bestaan van verschillende 
culturen en volkeren met hun eigen taal, sociale en 
politieke gebruiken. In onze ogen sluiten regionale, 
nationale, en Europese identiteit elkaar dan ook 
helemaal niet uit. Het een maakt deel uit van het 
ander. 

Naarmate Europa belangrijker wordt, groeit de nood
zaak dat de Europese burgers greep krijgen op het 
Europese bestuur. Daarvoor is bij regeringen, politici, 
ambtenaren en Europese instellingen allereerst een 
andere houding nodig. Daarnaast moeten op Euro
pees niveau bestuurlijke hervormingen worden inge
voerd om het democratisch gehalte en de openbaar
heid en toegankelijkheid van de besluitvorming te ver
groten. Dit betekent onder meer versterking van de 
rechten van het Europese Parlement. Het Europese 
Parlement zou de Europese besluitvorming veel ef
fectiever dan nu moeten kunnen controleren. 

Uitbreiding van de EU met Zweden, Noorwegen, Fin
land en Oostenrijk is op zich een goede zaak maar 
moet wel gepaard gaan met een herziening van spel
regels voor de besluitvorming. Het Europees Parle
ment moet hierbij in een vroeg stadium worden be
trokken. Er zijn afspraken nodig die een slagvaardiger 
Europees bestuur en een versterking van de invloed 
van de burgers daarop, onder meer via het Europees 
Parlement, mogelijk maken. Ook zal de Europese 
Unie als zodanig geleidelijk op meer beleidsterreinen 
moeten kunnen optreden in internationale organisa
ties. Naarmate de vorming van een gemeenschappe
lijk buitenlands en veiligheidsbeleid vordert zal ook 
geleidelijk een EU-diplomatie moeten worden ontwik
keld. 

Parallel aan de uitbreiding met genoemde landen 
moet de Unie hard werken aan de voorbereiding van 
de toetreding van de Centraaleuropese landen die 
daaraan toe zijn. 

11. Vrede en veiligheidsbeleid 

• 114 
In de huidige onoverzichtelijke veiligheidssituatie 
moeten nieuwe principes en instrumenten worden 
ontwikkeld om crises beter te kunnen voorkomen en 
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te beheersen en de voorwaarden te scheppen voor 
vrede en duurzame ontwikkeling. Het internationale 
bestel, met zijn vaak overlappende organisaties, 
moet aan de nieuwe eisen worden aangepast. 
Voor een land als Nederland is de internationale 
rechtsorde een levensbelang. Nederland moet naar 
vermogen bijdragen aan het uitbannen van het recht 
van de sterkste. Een internationaal inzetbare en hoog
waardige Nederlandse krijgsmacht is nodig om ons 
land in staat te stellen zijn bijdrage te leveren aan de 
internationale rechtsorde. 

1. De internationale veiligheidssituatie 
De oude Oost-West tegenstelling is gelukkig verdwe
nen. In het Midden Oosten en Zuid Afrika is uitzicht 
op vrede. Toch hebben recente oorlogen in andere 
gebieden aangetoond dat het conflictpotentieel niet 
is verminderd. Er is een toenemend risico van prolife
ratie van massavernietigingswapens en verspreiding 
van conventionele wapens naar landen buiten Euro
pa. Tenslotte zijn armoede, opkomend fundamentalis
me, de kloof tussen arm en rijk binnen en tussen be
paalde landen, grensoverschrijdende milieuproblema
tiek, de ongebreidelde bevolkingsgroei, en de migra
tiedruk bronnen van potentiële spanning, instabiliteit 
en conflict. 

Het denken over soevereiniteit van staten is sterk in 
beweging. In sommige landen is de staat niet meer 
bij machte enig gezag uit te oefenen of lijkt de staat 
uit op genocide, zodat humanitaire interventie als 
principe aanvaardbaar is geworden. De ervaring leert 
echter dat dit beperkt effect heeft zolang de onderlig
gende politieke problemen niet worden aangepakt. In 
andere landen zijn nationale gemeenschappen, opge
hitst door populistische leiders, niet langer bereid sa
men in een staatsverband te leven, maar doordat de 
staatkundige grenzen en die van nationale gemeen
schappen door elkaar lopen is niet duidelijk op welke 
grondslag het zelfbeschikkingsrecht moet worden uit
geoefend. Dit kan dan nieuwe spanningen en gewa
pende conflicten oproepen. Het falen van de interna
tionale gemeenschap in de Joegoslavische crisis 
geeft aan dat nog geen oplossing is gevonden voor 
het hanteren van de problemen die daaruit voortko
men. Een proces van ongecontroleerde staatkundige 
versplintering kan tot burgeroorlogen leiden, het te 
lang vasthouden aan kunstmatige of verouderde 
staatsverbanden evenzeer. 

De uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht dient 
derhalve van geval tot geval te worden beoordeeld in 
het licht van de vooruitzichten voor effectieve be
scherming en medewerking van minderheden, de op
bouw van een democratie en een rechtsstaat, en de 
veiligheid en stabiliteit zowel in het land als in de om
liggende regio. 

Crisismanagement neemt in het veiligheidsbeleid te
genwoordig een centrale plaats in. Preventieve diplo
matie ter herkenning van potentiële brandhaarden en 
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ter voorkoming van crisis dient veel aandacht te krij
gen. Het afsluiten van mondiale en regionale wapen
beheersingsaccoorden om de proliferatie van massa
vernietigingswapens tegen te gaan en regionale wa
penwedlopen te doorbreken moet daarvan deel uit
maken. Wanneer de preventieve diplomatie faalt kun
nen sanctiemaatregelen nodig zijn. Het gebruik van 
militaire instrumenten kan echter in een vroeg stadi
um ook noodzakelijk blijken teneinde te voorkomen 
dat een crisis acuut wordt, zich verder uitbreidt en de 
menselijke en financiële kosten om deze in te dam
men en te beheersen de internationale gemeen
schap boven het hoofd groeien. 
Nederland zou dan ook krachtig moeten pleiten voor 
een drastische vermindering van de wapenproduktie 
in de wereld en conversie van militaire industrieën. 

• 115 
2. Heroriëntatie van de internationale instellingen 
a. de Verenigde Naties 

De laatste jaren wordt een toenemend beroep ge
daan op de Verenigde Naties voor de handhaving 
of het herstel van de internationale vrede en veilig
heid en de internationale rechtsorde. Tegelijk moet 
geconstateerd worden dat de VN overbelast dreigt 
te raken. Delegatie van vredestaken aan regionale 
organisaties als WEU en NAVO en het resoluut 
aanpakken van de organisatorische en financiële 
problemen van de VN ligt dan ook voor de hand. 
De huidige samenstelling van de Veiligheidsraad 
met zijn vijf leden met een vetorecht is verouderd. 
Ook dit maakt het steeds moeilijker om genomen 
besluiten uit te voeren. Daarom moet geleidelijk 
worden toegewerkt naar een institutionele struc
tuur en besluitvormingsprocedures die evenwichti
ger, doorzichtiger, en democratischer zijn. 
Belangrijk is daarbij een wijziging in ledenaantal en 
samenstelling van de Veiligheidsraad, maar wel zo
danig dat de besluit kracht niet wordt ondermijnd. 
Een beperkte uitbreiding van het aantal zetels is 
wenselijk, in overeenstemming met de nieuwe rea
liteit in Europa en met die in andere regio's van de 
wereld. Gestreefd moet worden naar een perma
nente zetel voor de Europese Unie die in de plaats 
kan komen van die van Frankrijk en Groot-Brittan
nië. 

Ook moet de politiek-militaire crisismanagements
taf van de VN worden versterkt, die in de uitoefe
ning van zijn taak nauwer met regionale en hulpver
leningsorganisaties moet samenwerken. Daar
naast zullen met potentiële troepenleveranciers in
tentie-overeenkomsten worden gesloten, zodat de 
VN - uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring 
van nationale parlementen bij specifieke acties - in 
beginsel kan beschikken over op korte termijn op
roepbare militaire eenheden. 

• 116 
b. Europese Unie, WEU, NAVO en CVSE 

Er zijn teveel verschillende organisaties die een 
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verantwoordelijkheid hebben voor de Europese vei
ligheid. Samenvoeging is in een aantal gevallen ge
wenst. Waar dat niet mogelijk is moet in elk geval 
een heldere taakafbakening en nauwere samen
werking worden bevorderd. 
De CVSE is er om ervoor te zorgen dat de politieke 
en bestuurlijke principes die eraan hebben bijgedra
gen dat West Europa zich de laatste vijftig jaar 
heeft kunnen ontwikkelen tot een zone van stabili
teit, democratie en sociaal-economische ontwikke
ling ook in Oost Europa worden verankerd in de sa
menleving . 
De WEU, de NAVO en de Noordatlantische Samen
werkingsraad (NASR) kunnen als militair georiën
teerde organisaties de stabiliteit in Europa een bre
der draagvlak geven. Ook kunnen ze dienen voor 
overleg over concrete veiligheidsaangelegenheden 
en voor de militaire uitvoering van vredesopera
ties, op verzoek van de VN of CVSE. 

• 117 
Het streven naar een Europese Unie wordt met 
kracht gesteund, omdat deze wezenlijk is voor de sta
biliteit van Europa. Deze stabiliteit zal alleen met een 
breed draagvlak van de Europese burgers zelf tot 
stand komen. Daarom is het van het grootste belang 
dat de Nederlandse regering streeft naar vergroting 
van de bevoegdheden van het Europees Parlement. 
Europa zal ook op veiligheidsgebied steeds meer zijn 
eigen verantwoordelijkheden moet nemen . Hiertoe is 
zowel politieke besluitkracht nodig als de bereidheid 
voldoende middelen voor het veiligheidsbeleid uit te 
trekken. Dit zal een geleidelijk proces zijn, waarbij 
gaandeweg ook sprake zal zijn van meerderheids-be
sluitvorming. De bijdragen van de VS en Canada voor 
de Europese veiligheid blijven dan ook voorlopig es
sentieel, mede omdat het machtsevenwicht in het 
nieuwe, grotere en ongedeelde Europa, en de daar
van af te leiden spelregels voor een gemeenschappe
lijk Europees veiligheidsbeleid, nog niet zijn uitgekris
talliseerd . 

De Europese Unie wordt geleidelijk voor Nederland 
het centrale kader voor het formuleren en uitvoeren 
van het buitenlandse beleid in zijn volle breedte, dus 
inclusief op termijn een gemeenschappelijk defensie
beleid . In afwachting daarvan moet de ontwikkeling 
van de WEU Europa reeds op korte termijn de moge
lijkheid geven zonodig zelfstandig en in nauwe af
stemming met de NAVO bondgenoten op te treden 
in overeenstemming met de internationale rechtsor
de. Bij de operationalisering van de WEU dient zo
veel mogelijk gebruik te worden gemaakt van de ex
pertise, communicatielijnen, commando-structuur, in
frastructuur, materieel planning en standaardisatie en 
dergelijke van de NAVO. 
Het Atlantisch bondgenootschap, dat wezenlijk blijft 
voor de Noordamerikaanse inbreng, moet eveneens 
worden hervormd . Er is geen tegenstelling tussen 
een Europese en Atlantische oriëntatie. Als Europa 
de samenwerking met de Verenigde Staten wil be-
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houden zal zij zich als een volwaardige partner moe
ten manifesteren binnen het bondgenootschap, en 
daarin een grotere zelfstandigheid aan de dag moe
ten leggen. Deze specifieke bijdrage zal aanvankelijk 
via de WEU gestalte moeten krijgen, hetgeen een in
eenschakeling van beide organisaties op militair ge
bied tot gevolg heeft. Tegelijkertijd zal de NAVO 
meer gericht moeten worden op het vervullen van cri
sisbeheersingstaken . Bij de invulling van het Atlan
tisch bondgenootschap zal de nadruk minder op mili
taire en meer op politieke samenwerking komen te 
liggen. 

Aan Centraal- en Oosteuropese en landen wordt een 
perspectief op militaire integratie in NAVO en WEU 
geboden. Met Rusland en overige landen van de voor
malige Sovjetunie moeten door deze organisaties 
speciale militaire samenwerkingsaccoorden worden 
gesloten. 

• 118 
3. Hervorming van de Nederfandse krijgsmacht 
In de nieuwe veiligheidssituatie heeft de krijgsmacht 
twee taken, die doorgaans in internationaal verband 
worden vervuld . De eerste taak blijft de zorg voor de 
veiligheid van het eigen en het bondgenootschappe
lijk grondgebied. De tweede, nieuwere, taak is crisis
beheersing en herstel of behoud van de internationa
le rechtsorde. Het beroep op de Nederlandse krijgs
macht voor deze tweede taak, die kan variëren van 
humanitaire operaties tot vredeshandhaving en vre
desafdwinging, is sterk toegenomen. Deze taak zal 
ook in de afzienbare toekomst in de praktijk waar
schijnlijk het meest aan de orde zijn, en dient ook in 
de grondwet te worden verankerd . 
Deze keuze betekent uiteraard niet dat Nederland 
aan de beheersing van elke crisis in de wereld een 
militaire bijdrage moet leveren . Inzet van de krijgs
macht dient steeds selectief te geschieden op basis 
van een afweging van de aan de orde zijnde veilig
heidspolitieke, humanitaire en andere belangen en 
de beschikbare middelen. In beginsel geldt een priori
teit voor gebieden in en rondom Europa, doch dit 
sluit inzet elders niet uit. De nieuwe veiligheidssitua
tie rechtvaardigt een ingrijpende hervorming van de 
krijgsmacht . 

Teneinde de inzetbaarheid te vergroten, en een ein
de te maken aan de onrechtvaardige situatie waarbij 
een steeds kleiner deel van de jonge mannen voor ac
tieve dienst wordt opgeroepen, is er in principe voor 
gekozen de opkomstplicht af te schaffen, zodat vanaf 
1 januari 1998 geen dienstplichtigen meer in de krijgs
macht zullen dienen . Uitvoering van dit besluit ver
eist echter wijziging van de grondwet, en de tot
standkoming van een geheel nieuw legervormings
systeem met vrijwillig dienend personeel. Onzeker is 
echter nog of op de arbeidsmarkt voldoende perso
neel kan worden gevonden. 

Ofschoon kan worden ingestemd met bovenge-
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noemd principebesluit tot afschaffing van de op
komstplicht, is het gezien de genoemde onzekerhe
den noodzakelijk de voortgang van de nieuwe leger
vorming en de herstructurering in het algemeen om 
de twee jaar substantieel te toetsen. 

De dienstplicht zou op zichzelf als optie in de grond
wet moeten blijven bestaan. Reden hiervoor is dat 
een groot conflict nooit helemaal kan worden uitge
sloten. In zo'n geval kan alleen door de inzet van 
dienstplichtigen een krijgsmacht van voldoende om
vang worden gevormd. Dit maakt het gewenst om 
ook de keuring te handhaven, waarbij zowel vrouwen 
als mannen worden opgeroepen. Dit kan tevens een 
gelegenheid zijn om te peilen of belangstelling en ge
schiktheid bestaat om vrijwillig in de krijgsmacht te 
dienen. Er moet wel naar gestreefd worden om de 
daadwerkelijke oproeping van dienstplichtigen zo 
mogelijk al eerder dan 1 januari 1998 achterwege te 
laten. 

Het toegenomen beroep op Nederland voor crisisbe
heersingstaken in de wereld vereist dat wordt geïn
vesteerd in een snel inzetbare, mobiele, en goed uit
geruste en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht. 
Deze moet zo zijn ingericht dat bepaalde eenheden 
geschikt zijn voor inzet in multinationale verbanden. 
De ervaring leert dat daarbij niet kan worden volstaan 
met alleen licht bewapende strijdkrachten, maar dat 
ook zwaardere eenheden beschikbaar moeten zijn 
met een grotere tactische mobiliteit en dat beschikt 
moet worden over snel inzetbare vuurkracht. 

De krijgsmacht moet kunnen beschikken over perso
neel dat voor de nieuwe taken voldoende gemoti
veerd en opgeleid is. Daarom moeten de lagere ran
gen langjarige contracten aangeboden worden die 
voorzien in opleidings- en doorstromingsmogelijkhe
den binnen de krijgsmacht, en daaropvolgend goede 
vooruitzichten op een nieuwe plaats geven voor te
rugkeer op de arbeidsmarkt na de looptijd van het 
contract. Ook burgers kunnen voor schaarse specialis
tische functies, bijvoorbeeld op medisch of technisch 
gebied bij crisisbeheersing op vrijwillige basis wor
den ingeschakeld. 

De financiering van de herstructurering moet 
gegarandeerd zijn. Financiële zekerheid op het 
huidige budgettaire niveau is daarom dringend ge
wenst. 

Het zogenaamde vredesdividend is na de vele en om
vangrijke kortingen op de defensiebegroting en de 
halvering van de omvang van de landmacht reeds vol
ledig uitgekeerd. Eerder lijkt er in de huidige onzeke
re tijden een vredespremie betaald te moeten wor
den. Verdere bezuinigingen op Defensie zouden het 
herstructureringsproces, het werven van gekwalifi
ceerd personeel en de aanschaf en het up to date 
houden van het nodige materieel onmogelijk maken. 
Slecht of verouderd materieel brengt bovendien de 

316 

veiligheid van het ingezette personeel in gevaar. Wel 
kan een verschuiving plaatsvinden van financiering 
van overhead naar operationele eenheden. 

Bij de keuze tegen verdere bezuinigingen op Defen
sie speelt ook een rol dat Nederland een voldoende 
en effectieve bijdrage aan de handhaving van de inter
nationale rechtsorde - inclusief de humanitaire com
ponent - moet kunnen leveren. Dit kan ook beteke
nen dat bepaalde humanitaire of vredesoperaties exo
geen moeten worden gefinancierd. Nederland zal 
daarnaast een evenredig aandeel moeten dragen in 
de activiteiten van de NAVO en de WEU, ongeacht of 
het gaat om de primaire verdedigingstaak of de nieu
we crisisbeheersingstaak. 

111. Internationale samenwerking 

• 119 
De wereld kan niet langer worden ingedeeld in een 
eerste, tweede en derde wereld. Ook wordt onze sa
menleving steeds meer geconfronteerd met econo
mische, sociale en ecologische gevolgen van ontwik
kelingen buiten onze grenzen. De bestaande grote 
verschillen in welvaart en bevolkingsgroei vormen 
een bron van latente spanning en van internationale 
migratie. Internationale samenwerking dient geba
seerd te zijn op wederzijds respect en begrip voor el
kaars situatie, belangen en beweegredenen. Kennis 
hierover en begrip hiervoor dient dan ook bevorderd 
te worden. Uitwisselings- en bewustwordingsprojec
ten zijn hiertoe voor de hand liggende middelen. 
Internationale samenwerking is niet alleen een kwes
tie van solidariteit maar ook van welbegrepen eigen
belang. Dat heeft consequenties voor de binnenland
se politiek en voor de behartiging van onze internatio
nale economische betrekkingen. Een substantiële in
spanning op het gebied van internationale samenwer
king blijft geboden. 

1. Uitgangspunten 
a. duurzame ontwikkeling 

Nederland dient bij te dragen aan het streven naar 
werkelijke duurzame ontwikkeling. Voor ontwikke
lingslanden betekent dat dat sociaal-economische 
vooruitgang wordt bevorderd zonder de fouten van 
de geïndustrialiseerde landen op milieugebied te 
herhalen. Voor Westerse landen betekent dat dat 
ingrijpende gedragsveranderingen in consumptie
en produktiepatronen noodzakelijk worden . Neder
land zal derhalve het eigen consumptiepatroon en 
de door Nederland onderhouden produktie- en han
delsrelaties kritisch dienen te analyseren op hun ef
fecten op mens en milieu in binnen- en buitenland. 
Internationale economische ontwikkeling verloopt 
vooral via het marktmechanisme, maar de overhe
den moeten hierbij de juiste randvoorwaarden 
scheppen voor bedrijven, consumenten én voor 
zichzelf. Hierbij moeten de geïndustrialiseerde lan
den hun verantwoordelijkheid nemen. 
De in 1993 opgerichte VN-Commissie voor Duurza-
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me Ontwikkeling houdt ondermeer middels natio
nale rapporten toezicht op de implementatie van 
Agenda 21 op nationaal niveau. 
Deze commissie moet ertoe overgaan het beleid 
van landen en internationale organisaties als de 
Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds 
en de op te richten multilaterale handelsorganisa
tie te toesten op de effecten voor duurzame ont
wikkeling . Regeringen en bestaande organisaties 
als de Wereldbank, de EU en de VN (o.a . UNEP, 
UNDP en UNCTAD) kunnen hieraan hun bijdrage 
leveren. 

Het streven naar duurzame ontwikkeling is een 
kwestie van de lange adem - ook in Nederland en 
Europa. In arme landen is het nog moeilijker de 
prijs te betalen die nodig is om duurzame ontwik
keling op gang te brengen. Vandaar dat internatio
nale financiële en technische steun nodig is. Bena
drukt moet worden dat overdracht van technolo
gie, kennis en financiën geen doel op zich is. Deze 
overdracht moet worden toegespitst op de situatie 
ter plaatse, en met inachtneming van aanwezige 
kennis en technologie. Consultatie en participatie 
van de plaatselijke bevolking is een vereiste. Ook 
bij het ontwerpen en uitvoeren van internationale 
maatregelen moet hiermee rekening worden ge
houden. De huidige prioriteit die wordt gegeven 
aan de thema's 'armoedebestrijding' en 'vrouwen 
en ontwikkeling' wordt uitdrukkelijk gehandhaafd. 
Naast de aandacht voor meer mondiale milieupro
blemen, zoals C02-emissies en de kwaliteit van 
oceanen, dient vergrote aandacht gegeven te wor
den aan het toenemend verlies aan biologische di
versiteit. Het bevorderen van beheer en bescher
ming en een verstandig gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen door lokale burgers wordt als een 
hoofdvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling be
schouwd. 

• 120 
b. Internationale handel 

Een vrije internationale handel geeft de landen 
met een achterstand in ontwikkeling de beste 
kans om hun positie te verbeteren, zij het dat in be
paalde gevallen in de armste landen tijdelijke be
scherming van opkomende industrieën noodzake
lijk kan zijn. Een internationaal handelsregime zal 
het internationaal milieubeleid moeten ondersteu
nen . Zolang ecologische en sociale kosten niet in 
de prijzen zijn verdisconteerd, zal het GATT-sy
steem door middel van internationale milieu-over
eenkomsten moeten worden aangevuld . De priori
teit van duurzame ontwikkeling zal door de GATT 
en de op te richten WTO moeten worden erkend. 
Uit het primaat van duurzame ontwikkeling volgt 
dat internationale milieu-overeenkomsten handels
reguierende maatregelen mogen bevatten . 
Handelsbeperkende maatregelen in milieubeleid 
mogen echter niet worden misbruikt voor verkapt 
protectionisme. Het reeds in gang gezette werk 
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op dit gebied in het kader van OESO en GATT 
dient te worden voortgezet en dient uiteindelijk te 
leiden tot een Milieucode in het kader van de 
GATT en zo mogelijk een actualisering van het 
GATT-verdrag. 
De verplaatsing van vervuilende activiteiten naar 
ontwikkelingslanden moeten worden tegenge
gaan. De samenhang tussen sociale bescherming 
van werknemers en internationale concurrentie
voorwaarden dient in de ILO te worden behandeld. 
De herziening van het landbouwbeleid moet ook 
bijdragen aan de opheffing van de armoede in de 
wereld. Dit betekent dat tariefmuren en andere 
handelsbarrières voor - verwerkte en onverwerkte -
landbouwprodukten opgeheven moeten worden. 
Het streven naar mondiaal optimale landbouw be
tekent dat bepaalde teelten weer uit Nederland zuI
len verdwijnen. 
Voor de totstandkoming van een marktconform 
landbouwbeleid is wel een tweesporenbeleid no
dig: het afbreken van de EU marktbescherming, en 
de opbouw van een geordende landbouw-wereld
markt, met multilateraal overeengekomen spelre
gels, binnen de grenzen die duurzame ontwikke
ling stelt. 

• 121 
c. hulpverlening 

Voor diverse landen, waaronder ontwikkelingslan
den en Midden- en Oosteuropese landen, is hulp 
en solidariteit van andere landen noodzakelijk . Niet 
alleen de traditionele geïndustrialiseerde landen 
hebben hier een taak te vervullen, maar ook de 
meer ontwikkelde ontwikkelingslanden. Deze on
dersteuning kan de vorm aannemen van preferen
tiële handelsaccoorden dan wel financiële en tech
nische hulp. 

Financiële of technische hulp speelt in vergelijking 
met handel en investeringen een ondergeschikte 
rol, maar kan niettemin van groot belang zijn voor 
het aanmoedigen en versterken van een goed be
leid van de regering van een land en voor een 
menswaardig bestaan van de minder bevoorrech
ten in die landen. Dit betekent dat de hulpontvan
gende landen goed moeten worden geselecteerd 
en dat daaraan een aantal basiseisen mogen wor
den gesteld. 
Ontwikkeling en vrijheid gaan hand in hand. Bij 
hulpverlening gaat het daarom niet in de eerste 
plaats om het uitdelen van geld maar om het on
dersteunen van democratische ontwikkelingen en 
rechtsstaten, zodat landen en volkeren worden toe
gerust met een goed systeem van democratische 
controle en een betrouwbaar bestuur zodat zij hun 
eigen problemen kunnen oplossen ('good gover
nance'). Naast behoorlijk macro-economisch beleid 
is daarom 'good governance' een essentiële doel
stelling en tevens voorwaarde bij het geven van 
structurele hulp. Bij de selectie van landen zijn ui
teraard ook buitenlandspolitieke factoren, zoals 
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overwegingen van interne en externe veiligheid en 
stabiliteit, van groot belang. 

Het hulpbeleid moet er ook op gericht zijn het be
leid van regeringen te ondersteunen bij het schep
pen van de juiste randvoorwaarden voor de ontwik
keling van de marktsector die, waar breed gedra
gen, op zijn beurt het democratisch draagvlak kan 
versterken . Dit kan betrekking hebben op duur
zaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbron
nen, het functioneren van het rechtssysteem, on
derwijs en exportbevordering, het opbouwen van 
infrastructuur en waar nodig allereerst het herstel 
van vrede en stabil iteit . Om dezelfde reden zullen 
relevante sectoren van de maatschappij tevens di
rect gesteund worden via het bedrijfsleven en via 
particuliere organisaties . Bovendien dient alle 
steun die de Nederlandse overheid verleent aan 
ontwikkelingslanden en Centraal- en Oosteurope
se landen een milieutoets te kunnen doorstaan . 
De ontwikkelingsinspanning van Nederland is de af
gelopen jaren door het toerekenen van allerlei an
dersoortige uitgaven aan het ontwikkelingsplafond 
steeds verder afgenomen . Daarom moet een 
streefcijfer voor ontwikkelingshulp volgens interna
tionaal erkende definities (ODA) worden gehan
teerd . Dit bedrag is thans ongeveer 0.8 procent 
van ons BNP. De dalende trend van de afgelopen 
jaren moet worden omgebogen in een stijgende, 
zodat in 1998 een niveau van 1 procent van het 
BNP aan zuivere ontwikkelingshulp (ODA) kan wor
den besteed, met de mogelijkheid van verdere 
doorgroei daarna. Nederland dient voorts de af
spraak van de internationale milieuconferentie van 
Rio de Janeiro na te komen om additioneel 0,1 pro
cent van het BNP aan te wenden voor internatio
naal milieubeleid. 

Voor de overige buitenlanduitgaven die thans wor
den toegerekend aan het ontwikkelingsplafond, zo
als de opvang van asielzoekers en de kosten van 
vredesoperaties, dient een aparte begrotingscate
gorie te worden ingesteld . 

De hulp aan Centraal- en Oost-Europa, waaronder 
Rusland, moet in de komende kabinetsperiode 
worden verdubbeld . De versnippering over de di
verse departementen moet worden tegengegaan . 

• 122 
2. Uitvoering van het ontwikkelingsbeleid 
Het op peil houden van de ontwikkelingsinspanning 
vereist dat extra aandacht wordt gegeven aan de ef
fectiviteit en kwaliteit van de hulp. Door Nederland 
zelf uitgevoerde projecten moeten t ndig aan onafhan
kelijke evaluatie worden onderworpen . Soortgelijke 
afspraken moeten worden gemaakt voor hulp via in
ternationale instellingen. 
De structurele bilaterale hulp moet geleidelijk maar 
binnen een vastomlijnde periode sterk worden gecon
centreerd op Afrika, waar de meeste minst ontwikkel-
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de landen zich bevinden. (Zie voor Suriname V.2) . 
Daarbij gaat het om landen waarmee Europa vanwe
ge hun nabijheid een bijzondere verantwoordelijkheid 
heeft. 
Hulp aan regeringen wordt verstrekt als er voldoende 
vertrouwen bestaat in hun beleid. (Eisen van 'good 
governance' - zie 111.1). Ontluikende democratieën ne
men hierbij een speciale plaats in . Bij de prioriteiten
stelling en uitvoering van hulpprogramma's kan zo de 
eigen verantwoordelijkheid van het ontwikkelings
land beter tot gelding komen . Pogingen tot vorming 
van regionale samenwerkingsverbanden verdienen 
eveneens steun. 

Nederland werkt samen met andere landen en instel
lingen in het kader van internationale consortia en 
consultatieve groepen, en daarbinnen met gelijkgezin
de donoren, teneinde een breed gedragen beleidsdia
loog te kunnen voeren met de regeringen van ontvan
gende landen en daarop de effectieve en gecoördi
neerde besteding van hulpgelden te kunnen baseren. 
Voor de levensvatbaarheid van projecten in de econo
mische sectoren is financiële rentabiliteit een vereis
te. Het bedrijfsleven kan hier een belangrijke rol spe
len. 

Daarnaast zal een belangrijk deel van de hulp sociale 
projecten omvatten waaronder die gericht op structu
rele armoedebestrijding en 'human development' . 
De belangrijke rol van de vrouw in het ontwikkelings
proces verdient hierbij speciale aandacht . Beperking 
van de bevolkingsgroei blijft een prioriteit en hierbij 
speelt alfabetisering en scholing van vrouwen een 
grote rol. Specifieke aanvullende bevolkingsprojecten 
kunnen in het algemeen het best worden geïnte
greerd in programma's voor eerstelijns gezondheids
zorg . 

Daarnaast zal er vanwege de vele conflicten in de we
reld voldoende ruimte moeten worden vrijgemaakt 
om nood- en wederopbouwhulp te verlenen. De 
noodhulp aan ontwikkelingslanden komt ten laste 
van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking 
en zal worden besteed met maximale inschakeling 
van plaatselijke krachten . Een onvoorziene stijging 
van de behoefte aan noodhulp in een bepaald jaar 
wordt gefinancierd uit een algemene omslag op de 
gehele begroting . 

• 123 
Nederland zal een vooraanstaande rol spelen bij multi
laterale ontwikkelingssamenwerking m.n. in het ka
der van EU, IMF, Wereldbank en goed functioneren
de regionale banken . Een kritische houding ten aan
zien van het ecologische en sociale beleid van met 
name de Wereldbank en het IMF is daarbij geboden. 
Daarbij kan ook worden samengewerkt met landen 
die buiten het bilaterale programma vallen en worden 
bijgedragen aan beleid t .a.v. de ook voor Nederland 
van belang geachte thema's (armoedeverlichting, 
vrouwen, milieu, 'good governance'). De tekortkomin-
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gen in de planning en uitvoering van op ontwikkeling 
gerichte activiteiten in verscheidene gespecialiseer
de organisaties van de Verenigde Naties dienen te 
worden verbeterd op straffe van verlaging van de Ne
derlandse vrijwillige bijdrage in het budget van deze 
organisaties. 
D66 wil dat de Nederlandse regering een actiever rol 
gaat spelen bij het recruteren van Nederlanders voor 
functies op alle niveaus in de multilaterale organen. 

De inhoudelijke controle op de multilaterale bestedin
gen moet worden verbeterd. 
De nadruk in het Nederlandse beleid blijft liggen (of 
wordt versterkt gericht) op de bilaterale hulp via over
heids- en particuliere kanalen. Particuliere initiatieven 
gericht op partners in de ontwikkelingslanden moe
ten kunnen rekenen op meer overheidssteun bij de fi
nanciering van hun activiteiten, zij zijn bij uitstek in 
staat om hulp terecht te laten komen bij de mensen 
die deze hulp ook het meeste nodig hebben. Boven
dien maakt de veelheid aan particuliere kanalen het 
moeilijker voor corrupte politici, ambtenaren en leve
ranciers, van deze geldstromen te profiteren. 

Nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwer
king van bedrijven en niet-gouvernementele organisa
ties, zoals werkgevers- en werknemers-, vrouwen-, 
kerkelijke, professionele en lokale organisaties, 
wordt toegejuicht. In het streven naar een democrati
sche versterking van de samenleving verdient de 
steun aan niet-gouvernementele organisaties en de 
onafhankelijke media in Centraal- en Oosteuropese 
landen eveneens blijvende aandacht. 
Extra financiële steun vanuit de begroting Ontwikke
lingssamenwerking is mogelijk waar zulke organisa
ties een kwalitatief bevredigende bijdrage kunnen le
veren aan de uitvoering van de doelstellingen van de 
ontwikkelingshulp. 

Het aandeel van de zogenoemde medefinancierings
organisaties in de hulp zal niet verder worden ver
hoogd, teneinde van hun kant een grotere eigen ver
antwoordelijkheid voor de financiering van activitei
ten te bevorderen. 

De positie van het internationaal onderwijs in Neder
land moet worden versterkt. Het aantal zgn. fellows
hips dat beschikbaar is voor het volgen van hoger be
roeps- en postacademiale cursussen aan Nederland
se internationale onderwijsinstituten wordt ver
hoogd. Zowel Nederlanders als buitenlanders krijgen 
zo de kans over de schutting van de eigen culturele 
omgeving heen te kijken. Bovendien levert het Neder
land internationaal veel vrienden op. 

• 124 
3. Centraal- en Oosteuropese landen 
De Centraal- en Oosteuropese landen moeten binnen 
de internationale samenwerking een bijzondere 
plaats moeten innemen. Op de Europese Unie rust 
de eerste verantwoordelijkheid de nog fragiele politie-
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ke en economische hervormingen te ondersteunen. 
Het perspectief op geleidelijke integratie in de be
staande Westelijke structuren, Raad van Europa, EU, 
WEU, en NAVO kan hierbij een sleutelrol vervullen. 
Vooruitlopend op volledig lidmaatschap van de EU 
kunnen de landen van Centraal-Europa geleidelijk be
trokken worden bij de formulering van EU-beleid dat 
ook voor hen van belang is. Enerzijds geeft dit hun 
de gelegenheid hun visie op een aantal gemeen
schappelijke vraagstukken duidelijk te maken, ander
zijds maakt dit het de EU mogelijk alvast met de op
vattingen van deze toekomstige partners rekening te 
houden. 

De EU moet daarnaast haar markt volledig moet ope
nen voor concurrerende produkten uit Centraal- en 
Oost-Europa, zoals landbouw-, textiel-, en metaal pro
dukten, onder voorwaarde dat deze zonder aanwijsba
re concurrentievervalsing op de markt worden ge
bracht. Vrije handel met deze landen is op langere ter
mijn ook voor de Unie, en voor Nederland zelf, voor
delig. Aangezien deze landen een lange traditie van 
industriële produktie en goed geschoolde arbeids
krachten hebben, kan een additionele hulp bij het ont
wikkelen van het moderne management- en produk
tiemethodes een doeltreffend middel zijn. 

Naast handel en hulp bestaat er een grote behoefte 
aan kapitaalvoorziening voor particuliere investerin
gen. De EU moet een garantie-faciliteit creëren waar
door bedrijven uit de betrokken landen gemakkelijker 
aan risicokapitaal en kiemkapitaal kunnen komen. 

Tenslotte moet de steun aan de maatschappelijke 
transformatie in Centraal- en Oost-Europa veel meer 
omvatten dan alleen economische, financiële en tech
nische hulp. De steun moet ook betrekking hebben 
op de transformatie van de politieke, juridische, eco
nomische en militaire structuren in democratische 
richting, op de conversie van wapen industrieën en 
het tegengaan van proliferatie van militaire kennis en 
materieel naar instabiele gebieden. Concreet moet 
de opbouw van een sociaal zekerheidsstelsel en het 
voeren van een effectief milieubeleid krachtig onder
steund worden. Overdracht van expertise op deze 
terreinen is hiervoor een begin. Er moet een samen
hangend beleid komen dat al deze aspecten in een 
geïntegreerd kader behandelt. De steun aan Midden
en Oost-Europese landen dient waar mogelijk m.b.V. 
lokale expertise te worden uitgevoerd. De bestaande 
praktijk waarbij een zeer groot deel van de gelden 
naar Nederlandse bedrijven gaat. dient te worden 
aangepast. In de hulpverlening dienen duurzame ont
wikkeling en natuur- en milieubescherming centraal 
te staan. 

• 125 
4. Mensenrechten 
De Rechten van de mens vormen een integraal on
derdeel van het internationale recht; niet alleen als in
ternationale fatsoensnormen maar ook als basisvoor-
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waarde voor zowel ontwikkeling als interstatelijke ge
rechtigheid. Gebrek aan democratische controle en 
eenzijdigheid van berichtgeving leiden tot inefficiënt 
en vaak corrupt bestuur, maar soms ook tot agres
sief gedrag tegenover andere staten. 
Ook hier moet Nederland zijn bijdrage blijven leveren 
aan de ontwikkeling van internationale rechtsregels. 
Daarnaast moet een aanmerkelijke politiek inspan
ning geleverd worden voor de toepassing van deze 
regels via de VN, Raad van Europa en andere orga
nen, met inbegrip van bestraffing van overtreders, 
niet alleen staten, ook personen. Daarbij moet wor
den ingespeeld op de mogelijkheden om in de nieu
we wereldpolitieke verhoudingen het mensenrech
tenbeleid nationaal en in Europees verband een nieu
we impuls te geven. Speciale aandacht zou moeten 
uitgaan naar de rechten van vrouwen en de rechten 
van inheemse volkeren. Ook moet Nederland aandrin
gen op een effectiever beleid ten aanzien van de 
schending van mensenrechten door ernstige milieu
vervuiling. 

De bescherming en de naleving van de rechten van 
minderheden zijn van groot belang voor de gerechtig
heid evenals voor de stabiliteit. Een bijzondere plaats 
komt toe aan de bestraffing van oorlogsmisdaden. 
Landen die als volwaardig lid van de internationale ge
meenschap geaccepteerd willen worden dienen zich 
te verplichten om hun volledige medewerking hie
raan te verlenen. Het ongestraft laten daarvan kwetst 
niet alleen het rechtsgevoel maar vormt tevens aan
leiding voor nieuwe conflicten, hetzij vanwege wraak
nemingen hetzij omdat feitelijke en potentiële oor
logsmisdadigers ervan uit zullen gaan dat zij onge
straft hun gang kunnen gaan. Amnestie voor oorlogs
misdadigers, zowel in internationale als in binnenland
se conflicten dient middels internationale verdragen 
verboden te worden. 

Nederland moet het Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind ratificeren. Ook moet Nederland daadwerke
lijk de activiteiten ondersteunen van het VN-mensen
rechten centrum, de CVSE-Hoge-commissaris voor 
Nationale Minderheden en de VN-Hoge-Commissaris 
voor de mensenrechten. Bevorderd moet worden dat 
een groter deel van de reguliere begroting van de VN 
wordt besteed aan mensenrechtenbeleid en controle 
op eerbiediging. 

De toetreding van nieuwe lidstaten uit Oost-Europa 
tot de Raad van Europa dient door Nederland bevor
derd te worden, waarbij erop moet worden toege
zien dat deze landen hun nationale mensenrechten
wetgeving in overeenstemming brengen met het ni
veau van bescherming neergelegd in de Europese 
conventie voor de Rechten van de Mens. Deze lan
den moet dan ook binnen afzienbare tijd partij wor
den bij deze conventie. Waar nodig zou Nederland, 
bij voorkeur samen met andere landen, steun aan de 
jonge democratieën moeten bieden bij dit overgangs
en wetgevingsproces. De Raad van Europa dient hier-
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voor een speciaal programma te ontwikkelen. Voor 
de CVSE is vooral een complementaire rol wegge
legd, n.1. met betrekking tot politieke ondersteuning 
van de juridische en operationele rol van de Raad van 
Europa. 

IV. Regionale vraagstukken 

• 126 
1. Midden-Oosten en Noord-Afrika 
De historische doorbraak in de betrekkingen tussen 
Israël en de PLO kan de aanzet vormen tot een alge
hele vredesregeling. Het zoeken naar een vreedzame 
samenleving in het Midden-Oosten is echter méér 
dan het oplossen van het Israëlisch-Arabisch conflict 
en het treffen van een bevredigende regeling voor de 
Palestijnse kwestie. Nederland en de andere Europe
se staten, die geografisch en historisch zo nauw met 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn verbonden, 
zullen actief moeten werken aan een proces van 
vreedzaam samenleven tussen alle volkeren in het 
Midden Oosten. Uiteraard moeten de direct betrok
ken partijen daarvoor welopenstaan. 
De sterke stromingen van fundamentalisme houden 
niet alleen een risico in voor de landen in het Midden
Oosten en Noord- Afrika, maar ook voor Europa. 
Deze tendens dient te worden tegengegaan door het 
intensiveren van samenwerking op economisch en 
politiek gebied met de landen in die regio. Het doel 
daarvan moet zijn de vicieuze cirkel van politieke en 
bestuurlijke verstarring, ernstige schendingen van 
mensenrechten, sociaal-economische stagnatie, reli
gieus fundamentalisme, en harde repressie te door
breken. De aanzienlijke overbewapening en de water
problematiek dragen ook bij aan de situatie van per
manente politieke spanning en labiele vrede. 

Wat het Israëlisch-Arabisch conflict en de Palestijnse 
kwestie aangaat moet Nederland vanuit zijn specifie
ke positie, allereerst in Europees verband, actief be
trokken blijven de ondersteuning van het vredespro
ces. Uiteindelijk dient Israël de in de oorlog van 1967 
bezette gebieden op te geven. Wat Jeruzalem be
treft kan gedacht worden aan een bijzondere status. 

Om dit te bereiken zijn vertrouwenwekkende maatre
gelen nodig die door alle partijen worden aanvaard en 
nagekomen. In dit verband is het met name van be
lang dat Israël een einde maakt aan alle nederzet
tingsactiviteiten in de bezette gebieden, inclusief 
Oost-Jeruzalem en zich inspanningen getroost om de 
sociaal-economische en mensenrechtensituatie in 
deze gebieden te verbeteren. Er ontstaat dan het per
spectief om het recht van het Palestijnse volk op een 
eigen staat te verzoenen met het recht van Israël op 
een veilig bestaan. 
De Koerdische bevolking in Turkije, Iran en Irak dient 
culturele autonomie te krijgen en een vorm van inter
nationale bescherming tegen allerlei vormen van ter
reur, ongeacht of deze wordt gepleegd door regerin
gen of zich Koerdisch noemende organisaties. 
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• 127 
2. Suriname 
Nederland moet in zijn relatie met Suriname prioriteit 
blijven geven aan de totstandkoming van een vol
waardige democratie, een rechtsstaat, en goed open
baar bestuur. Nederland dient bilateraal humanitaire 
hulp te verlenen, teneinde een gunstig klimaat te 
creëren voor het doorvoeren van de noodzakelijke 
veranderingen . De steun van de bevolking is hierbij 
onmisbaar. 

De ontwikkelingshulp voor Suriname wordt zoveel 
mogelijk langs multilaterale kanalen geleid, teneinde 
de macro-economische beleidsdialoog en de te verle
nen steun een zo breed mogelijk draagvlak te geven . 

• 128 
3. Zuid-Afrika 
De beslissing in Zuid-Afrika een einde te maken aan 
de apartheidspolitiek, een overgangsregering in te 
stellen en in 1994 algemene verkiezingen te houden 
waarbij alle stemmen gelijk tellen, wordt toegejuicht. 
Er moet nu een einde komen aan het onderlinge ge
weid en alle partijen zullen daadwerkelijk aan het de
mocratische proces moeten deelnemen . 
Buitenlandse investeringen kunnen bijdragen aan 
een sociaal-economische en maatschappelijke stabili
satie en moeten dan ook worden gestimuleerd. Daar
voor dient een internationaal economisch hulppro
gramma te worden opgezet . Instelling van een garan
tiefaciliteit voor politieke risico's waaraan buitenland
se investeringen onderhevig kunnen zijn moet in dit 
kader worden bestudeerd. 

De onderlinge relaties tussen de Nederlandse en de 
Zuidafrikaanse maatschappij op cultureel, onderwijs
en sportgebied moeten hersteld worden. 

• 129 
4. Tibet 
De gewelddadige annexatie van Tibet door China in 
de jaren vijftig blijft een bron van spanning . D66 ver
oordeelt de structurele vernietiging van het Tibetaan
se cultuurgoed en erkent de Dalai Lama en zijn demo
cratisch gekozen Tibetaanse regering in ballingschap 
als enige vertegenwoordiger van het Tibetaanse volk. 
De opstelling van de Chinese regering dient doorwer
king te hebben in de handelsrelaties van ons land en 
de Europese Unie. 
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• 130 
Deze uitgangspunten zijn bedoeld ter oriëntatie en 
voorts ter instructie van het Centraal Planbureau. Het 
tot nu toe gevoerde overleg met het CPB heeft voor
al door verdere verslechtering van de economische si
tuatie, geleid tot aanpassing van het financieel kader. 
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op het ge
actualiseerde behoedzame scenario 1995-1998, van 
21 december 1993. Hierin zijn de consequenties van 
de korte-termijnprognoses uit de MEV1994 verwerkt. 
Het CPB gebruikt dit scenario bij de analyse van de 
verkiezingsprogramma 's van politieke partijen. 

Voorts zal het programma door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne worden getoetst 
op de milieu-effecten. De uitkomsten van de bereke
ningen van het CPB en de resultaten van de toetsing 
door het RIVM worden in maart gepubliceerd. 

1. Economische groei 
D66 sluit zich aan bij het geactualiseerde behoedza
me scenario, wat betekent dat voor 1994-1998 wordt 
uitgegaan van een gemiddelde groei van 1.75% per 
jaar. Gezien de bestaande vooruitzichten voor 1994 
kan een dergelijke gemiddelde groei bepaald nog als 
ambitieus worden gezien. Mocht evenwel, in het bij
zonder in latere jaren, de groei meevallen, dan moet 
daarvan allereerst gebruik worden gemaakt om de po
sitieve spiraal tussen lasten en werk (extra) te ver
sterken, alsmede om het financieringstekort te verla
gen . Pas in tweede instantie ontstaat ruimte voor 
nieuwe overheidsuitgaven, met een accent op inves
teringsuitgaven. 

2. Financieringstekort 
D66 streeft naar een gestage vermindering van het 
tekort tot 2.5% BBP in 1998 (1,2 procentpunt vermin
dering in 4 jaar). De oorspronkelijke doelstelling 
(2,25%) is daarmee licht aangepast. Er blijft echter in 
de komende kabinetsperiode zicht bestaan op de om
slag naar een trendmatig begrotingsbeleid, en op da
ling van de schuldquote. 

3. Lastendruk 
De meerjarenvooruitzichten voor 1994-1998 leiden, 
bij ongewijzigd beleid, reeds tot een geringe vermin
dering van de collectieve lastendruk. De dreigende 
stijging van sociale-zekerheidspremies als gevolg van 
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de oplopende werkloosheid en de stagnerende groei 
dreigt deze vermindering echter ongedaan te maken. 
D66 acht het noodzakelijk dat in de komende jaren 
de collectieve lastendruk stapsgewijs wordt ver
laagd, zodat een verlaging met ten minste twee pro
centpunten wordt gerealiseerd. 
In 1998 komt de collectieve lastendruk dan uit op 
43,5% BBP (in 1994: 45,5%). Hierover moeten tij
dens de kabinetsformatie harde afspraken worden ge
maakt. Bij de verlaging ligt de nadruk op het verlagen 
van de lastendruk op arbeid, in het bijzonder in de 
eerste schijf. D66 verschuift daarnaast één procent 
lastendruk van de grondslag arbeid naar de grondslag 
milieu. 
In totaal verlaagt D66 de lasten op arbeid met 11 à 
12 miljard. 

Verschuivingen: 
- regulerende energieheffing kleinverbruikers : 

electriciteitsprijs naar Europees gemiddelde 4300 
benzine- en dieselaccijns verhoogd met inflatie 700 
afschaffing algemeen reiskostenforfait 
Ihandhaving verhoogd forfait voor openbaar vervoer) 270 
autokostenforfait naar 28% 550 
beperken fiscale aftrek lease-auto 100 

De lastenverlichting en -verschuiving als hierboven 
genoemd wordt aangewend in een evenwichtige mix 
van de volgende lastenbeperkende maatregelen : eer
ste schijf 1 B/1 B; werkgeverslasten/premies : arbeids
kostenforfait; verlenging belasting schijven; verlagen 
toptarief; afschaffen overdrachtsbelasting; gefaseer
de vermindering vermogensbelasting. 

Tenslotte zoekt D66 naar mogelijkheden om aftrek
posten te schrappen of te beperken en de grondslag 
te verbreden (balansverkorting). 

4. Koopkracht en uitkeringen 
De feitelijke koopkrachtontwikkeling van de mini
muminkomens moet jaarlijks worden bezien tegen 
de achtergrond van de gerealiseerde loonontwikke
ling de economische situatie, de werkgelegenheid 
(met als belangrijkste criterium: de verhouding tus
sen het aantal actieven en inactieven) en de netto
ontwikkeling (bepaald door inflatie, gedeeltelijke kop
peling en lastenontwikkeling). 
Daarbij kan de gecombineerde doelstelling van bevor
dering van werkgelegenheid en bescherming van de 
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koopkracht van de minima tegelijkertijd, in de voorzie
ne omstandigheden, het best worden gediend door 
een combinatie van een gedeeltelijke koppeling, ge
richte belastingmaatregelen en overig flankerend be
leid, die een eventuele verlaging van de koopkracht 
van de minima zoveel mogelijk ongedaan kunnen ma
ken . 
D66 acht het onontkoombaar dat de bruto-ontwikke
ling van de sociale uitkeringen de komende jaren ach
terblijft bij de gemiddelde loonontwikkeling . Zelfs in 
de afgelopen regeerperiode, onder gunstiger omstan
digheden, was dit het geval. Niettemin gaan wij er
van uit dat de verwachte loonontwikkeling voor onge
veer de helft kan worden gevolgd . De AOW zal daar
bij extra worden ontzien (gedifferentieerde koppe
ling). Daarnaast zal de premievrijstelling AOW voor 
65-plussers met een aanvullend pensioen in de ko
mende kabinetsperiode met de helft worden vermin
derd. Hierdoor kan de AOW premie omlaag en wordt 
de werkgelegenheid belangrijk bevorderd. Bovendien 
wordt zo het draagvlak voor de toekomstige AOW-uit
keringen extra vergroot. 

5. Overzicht ombuigingen (in miljoenen guldens) 

a. efficiency 
afslanking rijksdienst 550 

b. materiële uitgaven Rijksbegroting 
aankoopbeleid overheidsinstellingen 250 
minder externe advisering 500 
minder aanleg wegen 300 

c . onderwijs 
verkorting gemiddelde studieduur Hoger Onderwijs 500 

d. arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector 
lagere contractloonstijging 800 
wachtgelden conform marktsector 300 

e. lagere overheid 
korting op het Gemeente- en Provinciefonds 
(200 miljoen minder dan op grond van evenredigheid 
is toegestaan in de afgesloten bestuursakkoorden) 300 

f . volkshuisvesting 
algemene stimuleringssubsidies nieuwbouw huur- en 
koopwoningen 200 
doorstromingsheffing 300 
(bevorderen doorstroom uit goedkope huurwoningen; 
daardoor meer mensen met lagere inkomens in 
goedkopere woningen, waardoor minder huursubsidie) 

g. overige subsidies 
onder meer bij Landbouw en via het CBA-budget 600 

h. niet-belastingmiddelen Rijk 
aanscherping profijt beginsel 1300 

Sociale zekerheid 
beleidsmatige toepassing koppeling 
privatisering Ziektewet 
WAO/AAW/IOAW/IOAZ 
(aansluitend bij de voorstellen van de enquete
commissie) 
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3.000 
600 

1.000 

WW (beperking toetreding en beroep) 
kinderbijslag 
afschaffen progressie na tweede kind bevriezing 
hoogte kinderbijslag 
gefaseerd afschaffen AWW/ANW 
regresrecht in sociale zekerheid en zorg 

j. Zorg 
Hier gaat het om de inzet van effectieve instrumen
ten tot kostenbeheersing . De opgenomen besparin
gen worden vooral gerealiseerd door de introductie 
van verplichte, inkomensafhankelijke eigen risico's . 

Totaal ombuigingen 

6. Beleidsintensiveringen 

a. Ontwikkelingssamenwerking 
b. Midden- en Oost-Europa 
c. Veiligheid (intern) 
d. Zorg 
e. Onderwijs 
f. Duurzame investeringen 
g. Diverse intensiveringen 
h. Gemeentelijke beleidsruimte minima 

Totaal intensiveringen 

Toelichting intensiveringen: 

250 
800 

1.000 
400 

1.000 

12.950 

300 
300 
700 

1.000 
500 
400 
200 
200 

3.600 

ad a: Dit brengt de 'echte' OS-hulp op een niveau van 0,9 pro
cent BNP, met perspectief op het te bereiken niveau van 1 
procent BBP (inclusief UNCED). D66 tracht dit doel in de ko
mende kabinetsperiode te bereiken. 

ad b: Overeenkomstig congresuitspraak verdubbeling van het 
budget. 

ad c: Betreft veiligheid in de samenleving: bestrijding criminali
teit, meer pOlitie (10.000 agenten) . 

ad d: Voor de sector zorg is het voorstel dat het geld dat door 
bezuinigingen in deze sector wordt vrijgemaakt opnieuw in 
deze sector wordt aangewend om problemen op te lossen en 
prioriteiten tot uitdrukking te brengen (i.h.b. zorg voor ouderen 
en langdurig zieken, thuiszorg). 

ad e: Binnen het onderwijs wordt geld vrijgemaakt voor gerich
te kwaliteitsverbetering. 

ad f : De nadruk ligt in duurzame infrastructuur zoals energiebe
leid, duurzaam bouwen, bodemkwaliteit, waterkwaliteit (ver
droging) . Onder meer 200 miljoen extra wordt voorzien voor 
uitvoering structuurschema Groene Ruimte en het Natuur Be
leidsplan (natuurontwikkeling). 

ad g: Dit betreft O.a. monumenten, kunstenbudget. patiënten
organisaties, wetenschappelijk onderzoek en sport. 

ad h: Dit betreft het voorstel de gemeenten de mogelijkheid 
te geven om tegemoet te komen In situaties waarin het mini
mum te nijpend is geworden. 

D66: 





Christen Democratisch Appel 

Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BA Den Haag 





Het verkiezingsprogramma 'Wat echt telt' is in de pe
riode september 1992 - augustus 1993 opgesteld 
door een door het partijbestuur van het CDA ingestel
de commissie onder voorzitterschap van ir. G.J.M . 
Braks. Aan deze commissie werd verzocht de resulta
ten van de partij-politieke discussies van de laatste 
vier jaar, de door de Partijraad aanvaarde resoluties 
en vooral het vernieuwde Program van Uitgangspun
ten in het ontwerp-programma te verwerken en ge
stalte te geven . 

De commissie bestond uit de volgende personen : ir. 
G.J .M . Braks, voorzitter; prof.dr. A.H.J .J. Kolnaar, 
vice-voorzitter en subgroepvoorzitter hoofdstuk 11 ; dr. 
B.R. Bot, subgroepvoorzitter hoofdstuk V; mr. J.P.H. 
Donner, subgroepvoorzitter hoofdstuk I; prof.dr. W . 
Lemstra, subgroepvoorzitter hoofdstuk 111; drs. 
F.J .M. Werner, subgroepvoorzitter hoofdstuk IV; 
mw.mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden; mw.drs. 
L.H.J .M . Dankers; drs. P.W. Doop; mw. G.W. van 
Montfrans-Hartman; mw.drs. K.M.H. Peijs; dr.ir. 
J.H .J. Spiertz; mr. W.F.C. Stevens; mw.drs. H.J. van 
de Streek; dr. A.J . Vermaat, leden; mr. J.J.A.M. van 
Gennip, secretaris; drs. C. Bremmer; mr.drs. L.C. 
Brinkman; mw.drs. J.M. Luiten-Monchen; drs. W .G. 
van Velzen; ir. C.M . van der Wal, adviseurs . 

De commissie werd terzijde gestaan door de volgen
de rapporteurs: 
mw.drs. M .P.C. van Gils, algehele coördinatie en 
eindredactie; prof.mr.dr. J.P. Balkenende, hoofdstuk 
11 en eindredactie; drs. Th .B.F.M . Brinkel, hoofdstuk 
Ven eindredactie; ir. M.M.G.J. Geessink, hoofdstuk 
111 (natuur, land- en tuinbouw); drs. M . Jansen, hoofd
stuk IV; drs. J. van der Meulen, financiën; mr.drs. 
F.J. Paas, hoofdstuk 111 (milieu); drs. W .M. van der 
Poel, eindredactie; drs. P.M. Spierings, hoofdstuk 111 
(volkshuisvesting); mw. mr. Y.E.MA Timmerman
Buck, hoofdstuk I; mw.drs. H. Tjalma-den Oudsten, 
hoofdstuk 111 (verkeer en vervoer); F.J. Wester, eind
redactie. 
De secretariële ondersteuning was in handen van 
mw. V.J. van Kooten-van den Bosch. 

Na publikatie van het concept-programma op 20 au
gustus 1993 is het concept binnen de afdelingen van 
het CDA zeer intensief bediscussieerd. De uiteindelij
ke tekst is vastgesteld en bekrachtigd door de Partij-
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Ten geleide 

raad en Congres van het CDA op 28 en 29 januari 
1994 te Rotterdam. Elk hoofdstuk vangt aan met een 
plaatsbepaling. Deze plaatsbepaling wordt gevolgd 
door de CDA-benadering waarin de hoofdrichting van 
het betreffende onderwerp wordt aangegeven. 

We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe CDA-verkie
zingsprogramma een oplossing biedt voor vele maat
schappelijke vraagstukken . 

drs. W .G. van Velzen 
partijvoorzitter 

CDA: 



• 1 
De toekomst laat zich zelden vangen . Zeker in deze 
tijd valt op hoe de gebeurtenissen een verrassende 
keer kunnen nemen. Het is daarom juist nu nodig op
nieuw de richting te bepalen. Het CDA wil staan voor 
een beleid dat het oog gericht houdt op de toekomst. 
Dat vraagt inzet nu, om mensen aan te spreken op 
hun verantwoordelijkheid voor elkaar, voor een sa
menleving waarin ieder telt , voor een regering die 
erop uit is om daarvoor de voorwaarden te schep
pen. 

Aan het begin van de vorige parlementaire periode 
leefde ieder in de verwachting van voortgaande eco
nomische groei en van werk voor steeds meer men
sen. De cijfers leken zo gunstig. De werkloosheid 
nam af. Mede dankzij het herstelbeleid van de kabi
netten Lubbers zijn er honderdduizenden arbeids
plaatsen geschapen. Nu breekt het besef door dat 
werk en welvaart alleen bij een verregaande herstruc
turering van de economie in Nederland en in Europa 
verzekerd kunnen worden . Dat vraagt een zware 
krachtsinspanning . Maar er zijn ook kansen . Voor een 
hernieuwde economische ontwikkeling staat de ge
meenschappelijke Europese markt beschikbaar. Al
leen door samen op te trekken in Europa kunnen de 
landen van de Europese Unie de economische uitda
gingen en overlevingskansen waarmaken . Die ver
worvenheid leidde ook tot het Verdrag van Maast
richt. En er zijn kansen voor de vrije landen van Mid
den- en Oost-Europa om mee te doen in de verbrede 
economische ontwikkeling in Europa . Bovendien: er 
blijft een breed gedragen solidariteit in de samenle
ving aanwezig . Het CDA heeft vertrouwen in de toe
komst. 

• 2 
De toekomst dringt, meer dan ooit waar het het mi
lieu betreft . Gemakkelijke keuzen zijn hier niet voor
handen. Wat wij nu aan milieumaatregelen op zijn be
loop laten, gaat ten koste van komende generaties 
en van mensen elders in de wereld . De westerse le
vensstijl, waaraan ook Nederland gewend is geraakt, 
vormt een zware belasting van het milieu . Zeker in 
dit dichtbevolkte land, waar zovelen een intensief ge
bruik maken van land, water en lucht. De noodzaak 
van zorgvuldigheid in de omgang met het milieu is 
duidelijk, zowel van de kant van de politiek als van 
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personen en maatschappelijke verbanden. Het Conci
liair Proces van de kerken en de milieuconferentie 
van Rio de Janeiro gaven het al aan: 'de tijd dringt' . 
Dat stelt zware nieuwe opgaven. Tegelijk zijn er aan
grijpingspunten. Kennis op het gebied van milieube
scherming blijkt nieuwe werkgelegenheid te schep
pen. Het bewustzijn dat het milieu zorg en bescher
ming verdient, heeft zich wijd verspreid . Er is een 
sterker besef van samenhang over de hele wereld . 
Vakbonden zijn bereid inkomensruimte te besteden 
aan behoud van het milieu . Op die houding mag wor
den voortgebouwd. 

• 3 
Dicht bij huis voelen mensen zich onzeker . De hand
having van de wet - op grote en kleine schaal - ver
loopt moeilijk. De grote en de kleine criminaliteit ver
oorzaken onveiligheid . De criminaliteit wordt harder 
en beter georganiseerd. Geweld begint bijkans een 
normaal verschijnsel te worden, op de scholen, op 
de televisie . Toch wil niemand ermee leren leven. Er 
is vraag naar meer politie, meer rechters en meer cel
len . Tegelijk krijgt de overtuiging meer aanhang dat 
verzekering van de veiligheid begint in het gezin, op 
de school en in de samenleving. Er is weer plaats 
voor waarden en normen . 
Onzekerheid is er ook in internationaal verband. Bij 
de vorige Tweede-Kamerverkiezingen stond de Muur 
in Berlijn er nog. Het Sowjet-Imperium was intact en 
Europa was verdeeld in Oost en West. Vrede en vei
ligheid was een zaak van twee blokken. Daarin is radi
caal verandering gekomen. Democratie en respect 
voor de mensenrechten hebben nieuwe kansen ge
kregen. De politieke kaart van Europa is gewijzigd. 
De betonnen stabiliteit van de Koude Oorlog heeft 
plaatsgemaakt voor dynamiek en verandering. Dat 
gaat met onzekerheid gepaard . Er zijn nieuwe bedrei
gingen gekomen, getuige de gruwelen in Bosnië-Her
zegowina, of het nationalisme dat politiek opleeft. 
Maar er zijn ook nieuwe kansen, die om inzet vragen . 
Vragen van veiligheid en rechtsorde in Europa en de 
wereld zijn bespreekbaar geworden. De structuren 
liggen klaar: de Europese Unie, de Raad van Europa, 
de NAVO, de CVSE, de Verenigde Naties. De toe
komst ligt open . Waar het op aan komt, is de inzet. 

CDA: 1-3 



Richting vinden 
• 4 
Aan het begin van de vorige parlementaire periode 
leek het mogelijk de twintigste eeuw met een batig 
saldo af te sluiten. We keken de toekomst vol opti
misme tegemoet . Dat optimisme heeft een forse 
knauw gekregen. Komt er opnieuw de dreiging van 
een miljoen werklozen? Is het nog wel veilig op 
straat? Kunnen we de wereld leefbaar houden? Ver
geleken met het eind van de jaren tachtig is onze om
geving volkomen veranderd . Nu komt het erop aan. 
Maar het CDA is ervan overtuigd dat er nieuwe kan
sen zijn . Berlijn, Maastricht en Rio waren steden die 
de nieuwe perspectieven op de gebieden van veilig
heid, werk en milieu symboliseerden . Telkens wor
den nieuwe mogelijkheden geboden. Aan ons de 
taak die op te pakken. 

Teveel ontbreekt het aan daadkracht, bestaat er 
angst om knopen door te hakken. Voor een belangrijk 
deel komt dat voort uit onzekerheid . Ideologieën 
staan in een kwade reuk. Zelden komen er nieuwe 
waarden voor in de plaats . Gebrek aan waarden die 
richting geven voorbij het hier en nu, leidt dikwijls tot 
ongewisheid over de toekomst, tot een zoektocht 
naar schijnzekerheden in nationalisme, fundamentalis
me of in vage zelf bij elkaar gesprokkelde semi-religi
euze noties. Of tot een zich terugtrekken in het isole
ment van de kleinste kring . In die onzekerheid gaan 
velen hun eigen belangen vooropstellen . Dat is te 
zien in het groot bij staten, maar ook bij organisaties 
en bij individuele burgers. Het zijn pogingen om vast 
te houden aan eigen levenspeil en levensstijl, zonder 
om te zien naar de ander, ver weg of in de toekomst. 
Kiezen wij in de eerste plaats voor onszelf? En laten 
wij de ander aan zijn lot over? Dat kan de bedoeling 
niet zijn . Het CDA vindt: vrouwen en mannen wor
den pas werkelijk mens als zij zich in woord en daad 
verantwoordelijk weten. Als zij boodschap hebben 
aan elkaar. De politiek moet hen daar toe uitdagen. 

De mensen staan er met alle onzekerheid over de 
toekomst niet alleen voor. Op hun trektocht door de 
tijd heeft God hun Zijn Woord meegegeven. Zijn 
Woord scherpt het bewustzijn van de dingen, zet aan 
tot actie en biedt troost en hoop. Aan dat Woord ont
leent het CDA de bakens voor zijn politieke overtui
ging : publieke gerechtigheid, gespreide verantwoor
delijkheid, solidariteit en rentmeesterschap . Publieke 
gerechtigheid is de richtlijn voor het optreden van de 
overheid in de samenleving. Het vraagt van de over
heid om een democratische en sociale rechtsstaat in 
stand te houden, die mensen erop aanspreekt om 
verantwoordelijk te zijn, actief en betrokken . Een 
overheid die waardering heeft voor de geestelijke 
drijfveren waar zij zich door laten leiden. Uit gerech
tigheid komt veiligheid voort . 

De politiek kan het niet alleen. Mensen en de verban
den waarin zij leven hebben een roeping in de we
reld, dat is de kern van onze opvatting van gespreide 
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verantwoordelijkheid . Dat is een dubbele roeping : 
een roeping tot solidariteit, tot inzet voor de ander. 
Solidariteit vraagt offers van de sterken voor de zwak
ken . Solidariteit is onmisbaar om brood te delen met 
velen . En er is een roeping tot rentmeesterschap, tot 
zorg voor het milieu. Het staat ons niet vrij de natuur
lijke omgeving naar bel ieven te gebruiken. De schep
ping is ons toevertrouwd om te bewerken en te be
waren voor volgende generaties. De politiek kan het 
niet alleen . Ieder levert haar of zijn bouwstenen voor 
de toekomst. 

Vanuit die uitgangspunten, gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeester
schap bepaalt het CDA zijn positie in de wereld van 
vandaag. Het CDA ziet de mogelijkheden en de be
perktheden van de politiek. Het is zich bewust van 
de ruimte die nodig is om verantwoordelijkheid in de 
samenleving recht te doen. Niet de regels die de 
overheid stelt, maar de activiteiten en de vindingrijk
heid van burgers en maatschappelijke organisaties be
palen de veerkracht van de samenleving. Maar het 
mag niet bij papieren idealen blijven. Zij eisen toepas
sing in de politiek van alledag . Dat leidt tot een op
stelling waarin de volgende benaderingen voor de ko
mende parlementaire periode prioriteit hebben: 

1. herstelde verantwoordelijkheid, oftewel een sa
menleving waarin mensen hernieuwd omzien naar el
kaar. Het CDA doet een appel op solidariteit en rent
meesterschap onder mensen en hun organisaties. 

2. een samenleving waarin iedereen telt. vrouwen, 
mannen, ouderen, jongeren, minderheden, waarin 
niemand buitengesloten wordt of genegeerd. 

3. een instelling bevorderen bij burgers, maatschap
pelijke organisaties en overheid die erop is gericht nu 
al de bouwstenen te leggen voor de toekomst. 

Herstelde verantwoordelijkheid 
• 5 
Kerntaak van de overheid is het garanderen van de 
vrijheid, veiligheid en zekerheid op grond waarvan 
mensen in verantwoordelijkheid met elkaar kunnen le
ven en werken . 

Haar regelgeving moet oproepen tot verantwoordelijk
heid, niet tot betutteling en onmondigheid. Het CDA 
staat voor een politiek die burgers de mogelijkheid 
en de middelen verschaft om deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. Op eigen kracht, in eigen 
verbanden en vanuit eigen waarden en normen . De 
vele vormen van eigen initiatief van burgers en maat
schappelijke organisaties zijn uniek en onvervang
baar. Maatschappelijke organisaties zijn geen filialen 
van de staat . Zij hebben recht op zelfstandigheid, 
een eigen profiel en een eigen agenda. Iedere organi
satie met inzet, identiteit en draagvlak draagt bij tot 
versterking van de kwaliteit van de samenleving. In 
gezin en kerk, onderneming en vakbond, school en 
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actiegroep ligt de basis voor een verantwoordelijke 
samenleving. Burgers, maatschappelijke verbanden 
en overheid hebben ieder een eigen rol en inbreng. 

Een veilige omgeving is alleen te bereiken, als men
sen daadwerkelijk omzien naar elkaar. Het scheppen 
van banen gebeurt in de bedrijven zelf; werkgelegen
heid is niet bij wet af te dwingen. Daarvoor zijn onder
nemers nodig met durf en creativiteit. Dat vraagt ook 
een grotere mate van zelfregulering door werkgevers 
en werknemers op het gebied van de sociale zeker
heid. Ook het milieu is een zaak van iedereen: van de 
industrie tot de klant in de winkel. Het CDA rede
neert vanuit de gedachte dat de vervuiler betaalt. 

Ouders moeten een zelfstandige school kunnen kie
zen die aansluit bij hun opvattingen over de opvoe
ding van kinderen. Voor hun betrokkenheid moet 
ruimte zijn. In de gezondheidszorg is het nodig de ei
gen verantwoordelijkheid van de betrokkenen te ver
sterken en aanzetten te geven tot meer onderlinge 
zorg. In de welzijnssector hoort de overheid rekening 
te houden met de pluriformiteit van de samenleving 
en het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van 
burgers te bevorderen. 

In de Europese Unie en in de samenwerking met de 
landen van Midden- en Oost-Europa dringt het besef 
door van de wezenlijke bijdrage die maatschappelijke 
organisaties en bedrijven leveren aan de vorming van 
een verantwoordelijke samenleving. Ontwikkelingssa
menwerking wordt niet alleen tussen regeringen be
klonken, maar wordt gedragen door intiatieven vanuit 
de maatschappij, zowel daar als hier. 

Er is reden voor vertrouwen. Op tal van plaatsen is 
sprake van sterke maatschappelijke betrokkenheid. 
Op andere gebieden ontbreken initiatieven vanuit de 
samenleving tot nog toe. Daar zal de politiek uit moe
ten dagen verantwoordelijkheid te hernemen. Laat 
de politiek zich concentreren op de kerntaken van de 
overheid. Duurzaam democratisch bestuur is alleen 
mogelijk, als het geruggesteund wordt door een ver
antwoordelijke samenleving. 

Iedereen telt 
• 6 
Niemand mag daarbij uit het oog worden verloren. 
Herstelde verantwoordelijkheid is een remedie tegen 
versplintering, tegen egoïsme en nalatigheid jegens 
het zwakke. Een samenleving van geëngageerde 
mensen moet herkenbare verbanden bieden. 

Door te veel schaalvergroting in bijvoorbeeld het on
derwijs, de zorg of het openbaar bestuur is de verant
woordelijkheid en de identiteit van de meest betrok
kenen in de knel gekomen. Op die manier wordt de 
zogenaamde algemeenheid van bovenaf opgelegd. 

Kenmerk van ieder mens is het vermogen zin te ge
ven aan de inrichting van het leven, in kleine en grote 
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kring. In gezin, buurt, religieuze gemeenschap, onder
wijs, media of op het werk. Wij verwachten van de 
overheid dat zij borg staat voor een pluriform aanbod 
van instellingen. Door erkenning van hun fundamen
tele rechten en vrijheden en waar nodig door geldelij
ke ondersteuning. Het CDA verzet zich tegen discri
minatie van maatschappelijke organisaties op grond 
van identiteit, bijvoorbeeld doordat zogenaamd alge
mene organisaties worden bevoordeeld ten koste 
van levensbeschouwelijke. Want in de samenleving 
die ons voor ogen staat levert ieder haar of zijn bijzon
dere bijdrage. Zo ontstaat samenhang. Dat is geen 
van bovenaf opgelegde eenheid, maar van onderaf 
opgebouwde solidariteit en daarmee betrokkenheid 
op het geheel van de rechtsstaat. 

Menselijke waardigheid maakt geen onderscheid tus
sen de volwassen stemhebbende burger of het zwak
ke ongeboren of naar het einde neigende leven. Een 
verantwoordelijke samenleving sluit niemand uit. Dat 
geldt ook voor het leven in zijn zwakste of minst vol
maakte vorm. Door zijn aanwezigheid alleen al is het 
een voortdurende uitdaging tot echte verantwoorde
lijkheid en solidariteit. 

Een samenleving waarin iedereen telt schept werk. 
Door een gerichte benadering, de matiging van ar
beidskosten, een stelsel van sociale zekerheid dat 
weer uitnodigt tot deelname aan arbeid. Vergroting 
van de werkgelegenheid is essentieel. niet alleen om 
zoveel mogelijk mensen aan de slag te hebben, maar 
ook om het draagvlak voor tal van maatschappelijke 
voorzieningen - waaronder de sociale zekerheid - te 
versterken. Dat streven vraagt om inkomensmatiging 
van iedereen. De vruchten van vrijwilligerswerk zijn 
trouwens net zo goed van waarde als de resultaten 
van betaalde arbeid. Een bestel dat oproept tot parti
cipatie - economisch, sociaal en cultureel - boort alle 
mogelijke bronnen aan. Van allochtonen net zo goed 
als van autochtonen. In dat opzicht is een veelkleuri
ge samenleving een kracht, zeker als al die verschil
lende talenten worden geschoold, betrokken en be
nut. Het CDA wil daarom ook bevorderen dat oude
ren, gehandicapten en zieken zo veel mogelijk in hun 
eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daar zijn 
zij thuis. Daar zijn zij gekend. 

Internationaal past daarbij het besef dat de wereld 
één wereld zou moeten worden, waarin ieder mens 
en ieder land een plaats hebben. Om dat tot uitdruk
king te brengen, hebben het mensenrechtenbeleid, 
internationale solidariteit, milieubehoud en het waar 
nodig herstellen of garanderen van vrede een centra
le plaats in het buitenlands beleid. Daarmee wordt 
een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de diepe
re oorzaken van het vluchtelingenvraagstuk. Het CDA 
is voorstander van een open wereldeconomie, waar
in minder ontwikkelde landen en regio's volwaardig 
kunnen deelnemen. 

CDA: 6 



Bouwstenen voor de toekomst 
• 7 
Het is hoog tijd om nu knopen door te hakken en de 
bouwstenen te leveren voor de toekomst. Dat vraagt 
investeren. Niet alleen in milieu, infrastructuur en pro
duktiemiddelen, maar ook in het vermogen van de sa
menleving in te spelen op nieuwe omstandigheden. 
De uitdagingen zijn groot, of het nu gaat om interna
tionale vrede en veiligheid, bestrijding van criminali
teit of het scheppen van de voorwaarden voor be
houd van het milieu. De grootste uitdaging is mis
schien nog wel te laten zien dat een democratische 
samenleving in staat is die problemen rechtvaardig 
en duurzaam op te lossen . En met een rechtvaardig 
en slagvaardig bestuur ten dienste van de burger, dat 
vertrouwen kan verdienen door openheid en demo
cratische verantwoording. Investeren in de interne 
veiligheid is nodig: in het gevangeniswezen en in uit
breiding van de politie. Politie op straat werkt preven
tief. De zorg voor interne veiligheid en voor een ei
gentijdse rechtsbedeling is een onmisbare voorwaar
de voor een gezond en wervend economisch klimaat. 

Veel en voortdurende aandacht vraagt het draagvlak 
van werk en welvaart. Het CDA wil zich inzetten voor 
een vitaal bedrijfsleven met een krachtige concurren
tiepositie . Zo kan het de uitdagingen van meer open 
en grotere markten aan. Dat vraagt grotere uitgaven 
voor het verbeteren van de infrastructuur en de tech
nologische ontwikkeling, zodat de ruimte geschikt is 
voor een schone en bedrijvige toekomst. Dat vraagt 
matiging van de ontwikkeling van de reële arbeidskos
ten en aan de andere kant vermindering van de las
tendruk. Met het oog op de toekomst moet de over
heid haar financiën verder gezond maken. Het CDA 
streeft daarom naar een verdere vermindering van 
het financieringstekort. 

Voor een houdbare toekomst is het noodzakelijk dat 
een zorgvuldige omgang met het milieu vanzelfspre
kend wordt. In de economie, het verkeer, de huishou
dens en de landbouw. Natuurlijke kringlopen mogen 
niet langer onomkeerbaar worden aangetast en na
tuurlijke hulpbronnen moeten ook voor komende ge
neraties voorhanden blijven. Het CDA wil het beleid 
daarop inrichten. Dat zal een stimulans zijn voor tech
nologische vernieuwing van de produktiewijze en 
voor verandering in de levensstijl. Onderwijs is van vi
tale betekenis voor de persoonlijke ontplooiing van 
burgers, die zich vanuit hun waarden en normen ver
antwoordelijk weten om hun inzet te leveren voor de 
samenleving van morgen. Aldus is het beschikken 
over kennis door burgers in hoge mate bepalend 
voor de kwaliteit van de samenleving en voor het eco
nomisch draagvlak ervan. 

Het snel veranderende internationale toneel vraagt 
van de buitenlandse politiek creativiteit en tegelijk 
vasthoudendheid aan het ideaal van een rechtvaardi
ge internationale rechtsorde, naast de behartiging 
van met name politieke en economische belangen. 
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De toekomst van Nederland ligt in Europa. In de ach
terliggende jaren heeft een groot aantal landen in bij
voorbeeld Midden- en Oost-Europa of in Latijns Ame
rika de democratie en de rechtsstaat ingevoerd. On
dertussen hebben zij te kampen met grote sociale en 
economische tegenvallers en lijken velen ten prooi te 
vallen aan de opkomst van mafia-achtige organisa
ties . 

Wil de democratie daar echt wortel schieten dan heb
ben die landen naast hulp ook het perspectief nodig 
van een democratische samenleving die in staat is 
problemen werkelijk aan te vatten en verantwoorde
lijk op te lossen . 

Duidelijke en eerlijke keuzen 

In het hiernavolgende deel onderscheidt dit program 
bestuur en politiek in vijf grote aandachtsvelden: Be
trouwbaar bestuur, veiligheid en recht; Werk, inko
men en economie; Milieu, natuur en ruimte; Gezond
heid, kennis en cultuur; Nieuwe internationale verhou
dingen. Daarin worden de lijnen geschetst van een 
beleid dat de nieuwe en oude problemen beoogt aan 
te pakken. 

De toekomst laat zich zelden vangen. De politieke 
omgeving verandert radicaal. Vergeleken met de ja
ren tachtig kunnen we gerust spreken van een water
scheiding. En dat raakt de werkgelegenheid, dat 
raakt de veiligheid hier en elders in de wereld, dat 
raakt het milieu . Ingrijpende keuzen zijn onvermijde
lijk. De kiezer mag niet worden afgescheept met 
fraaie beloftes, uitstel van noodzakelijke ingrepen of 
afwenteling van de problemen op anderen. Mondige 
burgers in een volwassen democratie hebben recht 
op duidelijke en eerlijke keuzen. Zij verwachten een 
antwoord op de kansen en bedreigingen die zij erva
ren. Dit program laat zien wat voor het CDA echt telt . 

CDA: 7 



• 8 
Plaatsbepaling 

Onveiligheid, onzekerheid en twijfel aan de betrouw
baarheid van het bestuur dreigen de samenleving 
aan te tasten. De burger ziet zich geconfronteerd 
met veel voorkomende en toenemend zware crimina
liteit, in de vorm van geweld, zedenmisdrijven, frau
de en vermogensdelicten . Criminaliteit wordt beter 
georganiseerd, opereert grensoverschrijdend en 
dreigt zich structureel in de maatschappij te neste
len .· Daartegenover staat een overheid die ondanks 
alle inspanningen kampt met cellentekorten en vorm
fouten, waardoor verdachten en gestraften worden 
heengezonden. Het verband tussen daad en straf 
dreigt verloren te gaan door het te grote tijdsverloop 
tussen het plegen van een misdrijf en de bestraffing 
daarvan. Mensen verliezen daardoor het vertrouwen 
in bescherming. 

Een gevoel van onzekerheid en onmacht ontstaat 
daarnaast als gevolg van de snelle veranderingen in 
de samenleving . Technologische ontwikkelingen roe
pen tal van nieuwe ethische dilemma's op, met 
name op medisch-ethisch vlak. Toenemende plurifor
miteit, veranderingen in de samenstelling van de be
volking en sterker uiteenlopende sociaal-culturele op
vattingen doen vertrouwde zekerheden en patronen 
wegvallen . De huidige wet- en regelgeving is vaak on
voldoende toegesneden op nieuwe ontwikkelingen 
en heeft onbedoelde effecten waar zij niet meer op 
de praktijk aansluit . 

Dat heeft mede tot gevolg dat de burger zich steeds 
minder betrokken en aangesproken voelt door een 
overheid, die verscholen lijkt te gaan achter ondoor
zichtige structuren. Structuren waarin verantwoorde
lijkheden door elkaar lopen, besluitvorming moei
zaam verloopt en soms ver van de werkelijkheid lijkt 
te staan. Daarmee vindt een zekere uitholling plaats 
van het democratisch gehalte en functioneren van 
onze samenleving. 

Benadering 

De kwaliteit van de samenleving hangt af van de 
mate waarin de overheid publieke gerechtigheid 
weet te realiseren. Dat vergt in de eerste plaats een 
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duidelijk zicht op de functie en taak van de overheid 
en een voor die taak berekende overheidsorganisa
tie . De samenleving is een onderdeel van de heel
heid van de schepping die ons als rentmeesters in be
heer is gegeven voor de huidige en toekomstige ge
neraties. De overheid moet niet de pretentie hebben 
dat zij de oplossing heeft voor ieder probleem en ie
der vraagstuk dat zich voordoet. Wel is het aan haar, 
zorg te dragen voor een democratisch, betrouwbaar 
en slagvaardig bestuur. Dat kan de overheid alleen, 
wanneer burgers samen met anderen maatschappelij
ke betrokkenheid en verantwoordelijkheid niet af
schuiven, maar zelf ter hand nemen. Verantwoorde
lijkheid dragen, niet omwille van het pure eigenbe
lang, maar vanuit een betrokkenheid met de mede
mens en de leefomgeving. 

Bescherming van de veiligheid, van onze maatschap
pelijke en bestuurlijke structuren en handhaving van 
de betrouwbaarheid in het sociale verkeer vormen de 
kern van de overheidstaak. Er zijn geen eenvoudige 
oplossingen om de criminaliteit een halt toe te roe
pen en terug te dringen. Het vereist een voortduren
de inspanning en verbetering op alle niveaus: interna
tionale samenwerking; versterking van politie, open
baar ministerie en het gevangeniswezen; optreden te
gen illegale vermogens die de economie 'verzieken' ; 
bestuurlijke preventie . Maar het gaat vooral ook om 
het moreel besef bij een ieder dat onrecht niet aan
vaardbaar is, maar integendeel bestraffing vereist . Cri
minaliteit en fraude zijn niet 'gewoon ' . 

Vanuit die kerntaak dient de overheid garant te staan 
voor ontplooiingsmogelijkheden van de eigen levens
sfeer, van de waarden en verantwoordelijkheden van 
de verbanden en organisaties waarbinnen mensen 
zich betrokken weten . Zaken die zin en waarde ge
ven aan het bestaan behoeven ruimte en bescher
ming tegen de niet normatieve krachten van winstbe
jag en onverantwoorde nieuwsgierigheid . Bijzondere 
aandacht is daarbij vereist voor de nieuwe vragen op 
medisch-ethisch vlak. 

ARTIKELEN 

1. Kerntaken van de overheid 
• 9 
Het CDA streeft naar een overheid die zich richt op 
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haar kerntaken: het scheppen van de voorwaarden 
waardoor mensen in vrijheid, verantwoordelijkheid 
en veiligheid met elkaar kunnen leven en samenwer
ken. Maatschappelijke problemen verdwijnen niet 
door de samenleving in wet- en regelgeving te vatten 
en de verantwoordelijkheid alleen bij de overheid te 
leggen. Niet alleen de flexibiliteit en de inventiviteit 
van de overheid, maar ook die van de burgers en hun 
maatschappelijke organisaties bepalen de veerkracht 
en het aanpassingsvermogen van de samenleving. 

1.1,1 Het accent in wet- en regelgeving dient te 
liggen op het scheppen van de kaders en het stellen 
van de normen, die burgers en hun verbanden active
ren en die hen aanspreken op hun verantwoordelijk
heid. Overheidshandelen is gericht op het stimuleren 
en steunen van eigen organisatievermogen en verant
woordelijkheid, niet op het scheppen van overheids
verantwoordelijkheid. 

1.1.2 De overheid streeft naar het realiseren van 
publieke gerechtigheid en is primair verantwoordelijk 
voor: het stellen en handhaven van de grenzen en de 
regels voor het maatschappelijk verkeer; het beslech
ten van geschillen en belangenconflicten; het be
schermen van de externe en interne veiligheid en 
openbare orde en het bestrijden van geweld en mis
bruik van machtsposities; het scheppen van de voor
waarden en voorzieningen die een ieder in staat stel
len en stimuleren om volwaardig, naar eigen levens
beschouwelijke, ethische of morele overtuiging aan 
het maatschappelijk verkeer deel te nemen en verant
woordelijkheid voor anderen te realiseren binnen or
ganisaties van eigen keuze. Daarnaast blijft de over
heid een schild voor de zwakken. 

1.1.3 De wetgever respecteert de ruimte voor bur
gers die in eigen verbanden verantwoordelijkheid wil
len dragen voor het functioneren van voorzieningen 
en voor de ordening en normering van hun onderling 
handelen. 
Overheidsbekostiging van voorzieningen geschiedt 
met inachtneming van de pluriformiteit en de eigen 
levensbeschouwelijke identiteit alsmede op basis 
van beoordeling van het maatschappelijk rendement, 
het financieel draagvlak en het functioneren van in
stellingen. Bekostiging mag niet leiden tot participa
tiedwang tegen de eigen levensbeschouwelijke, mo
rele of ethische overtuigingen in. De ruimte voor de 
eigen identiteit (zoals bij de verdeling van gelden 
door samenwerkingsorganisaties) wordt gewaar
borgd. 

1.1.4 Een duidelijke afbakening van bevoegdhe-
den, taken en verantwoordelijkheden tussen burgers, 
organisaties en overheid is vereist. De overheid waar
borgt daarbij haar beslissingsvrijheid en handelings
ruimte in het algemeen belang. De beslissingsbe
voegdheid over de uitoefening van publiekrechtelijke 
dwang blijft in handen van de overheid. 
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1.1.5 De overheid dient de door haar gestelde re
gels uit te voeren en te handhaven. De rechtszeker
heid en het gezag van de overheid mogen niet wor
den aangetast door een 'gedoogbeleid'. Waar uit fre
quente aanpassing van regels en eisen aan nieuwe in
zichten blijkt dat een adequate wettelijke regeling 
niet mogelijk is, wordt waar mogelijk gestreefd naar 
zelfregulering, binnen wettelijke randvoorwaarden. 

1.1.6 Terwille van de geloofwaardigheid van het 
bestuurlijk handelen en de duurzaamheid van ons de
mocratisch stelsel zal het CDA hoge eisen stellen 
aan de bestuurlijke ethiek waardoor de vertegenwoor
digers op allerlei niveaus in de samenleving zich laten 
leiden. 

1.1.7 De kwaliteit van de dienstverlening door de 
overheids- en verzelfstandige diensten wordt verder 
versterkt, bijvoorbeeld door het vaststellen en publi
ceren van kwaliteitsdoelstellingen. De overheid be
trekt burgers actief bij haar besluitvorming. Van be
stuurders wordt verwacht dat wordt geluisterd naar 
burgers en dat besluiten worden uitgelegd. 

2. De inrichting en organisatie van de overheid 
• 10 
Een eerste voorwaarde voor een doeltreffend over
heidsbeleid dat beantwoordt aan de problemen en 
behoeften van de samenleving, is een doorzichtig be
stuur waarin duidelijk is wie op wat aangesproken 
kan worden. Daarvoor zijn nodig een heldere verde
ling van bevoegdheden volgens het subsidiariteitsbe
ginsei, compacte bestuurscolleges en -diensten als
mede versterking van de besluitvaardigheid en van 
democratische verantwoording en controle. Dat 
vergt veranderingen, waarin het toenemend belang 
van de Europese Unie als kader voor de besluitvor
ming betrokken moet worden. 

Het CDA gaat uit van een inrichting van Nederland in 
drie bestuurslagen. Dit impliceert een aanpassing 
van de bestuurlijke organisatie. Een 'blauwdruk' is 
daarbij niet gewenst. De wetgever dient de uitgangs
punten en de richting van de verandering aan te ge
ven waarbinnen een gedifferentieerde ontwikkeling 
mogelijk is. Op lokaal niveau is krachtig bestuur no
dig dat de overheidstaak en -zorg verzekert in het 
licht van de plaatselijke omstandigheden en behoef
ten. Tussen het plaatselijk en het landelijk niveau be
staat behoefte aan een bestuur dat richting en in
houd kan geven aan de economische, ruimtelijke en 
infrastructurele ontwikkeling, het milieubeleid, boven
lokale voorzieningen en beleid waarvoor een regiona
le verscheidenheid wenselijk is. 

Nationale overheid 
• 11 
1.2.1 De samenhang en kwaliteit van het beleid 
moet worden bevorderd door procedures te stroomlij
nen, de efficiëntie te vergroten, onderlinge beleidsaf
stemming, een duidelijke taakafbakening en eventu-
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eel een vermindering van het aantal ministeries als
mede door een betere verdeling van taken, door een 
agenderingsbevoegdheid en coördineringsbevoegd
heid van de minister-president en door de bevoegd
heid van de minister-president op het terrein van het 
buitenlands beleid in overeenstemming te brengen 
met zijn functioneren in de Europese Raad. 

1.2.2 Duidelijkheid wordt bevorderd door: de fi-
nancieel-economische discussie opnieuw te concen
treren rond de jaarlijkse behandeling van de begro
ting; de voorbereiding en behandeling van wetgeving 
te verbeteren en te versnellen; het aantal regerings
nota's en notities terug te dringen; het parlementaire 
debat te richten op hoofdzaken; een betere beheer
sing van het proces van overheidsbesluitvorming 
over projecten van strategisch belang, zoals bij de in
frastructuur. Waar het handelen van de burger afhan
kelijk is van een overheidsbeslissing, zoals bij vergun
ningen, is een snelle besluitvorming vereist. 

1.2.3 De veranderingen die nodig zijn betreffen 
ook de politieke praktijk en de politieke partijen. Ver
betering van de mogelijkheden om naast het kamer
lidmaatschap desgewenst anderszins maatschappe
lijk actief te zijn en/of te blijven, is bespreekbaar. 

1.2.4 Naast een departementale reorganisatie (zie 
artikel 1.2.1) wordt het proces van structurele beper
king van de omvang van het ambtelijk apparaat voort
gezet in de komende regeerperiode. Waar het beleid 
en de overheidstaak overwegend op provinciaal of ge
meentelijk niveau worden geformuleerd en uitge
voerd, heeft de centrale overheid geen of een zeer 
beperkt ambtelijk apparaat. Binnen de grenzen die de
mocratische controle en doelmatigheid stellen, wordt 
een verdere bestuurlijke verzelfstandiging van de uit
voering ter hand genomen. Waar de werkzaamheden 
geen uitoefening van overheidsdwang of van discre
tionaire bevoegdheden inhouden, wordt privatisering 
of de inrichting van zelfstandige organisaties bevor
derd. 

Regionaal en lokaal bestuur 
• 12 
1.2.5 Met het oog op de behoefte aan een flexi-
bel overheidsapparaat wordt onder andere de ambte
narenwetgeving herzien. In het belang van de samen
hang in het beleid wordt dé kwaliteit van en de mobi
liteit in het ambtelijk apparaat versterkt. 

1.2.6 Het aantal adviesorganen wordt, met het oog 
op slagvaardigheid en transparantie van het beleid, te
ruggebracht. De samenstelling van adviesorganen is 
afhankelijk van de aard van het werkdomein en wordt 
niet beperkt tot onafhankelijke deskundigen. Advies
verplichtingen worden beperkt tot hoofdlijnen van be
leid en regelgeving en aan termijnen gebonden. Wan
neer de overheid advies vraagt, is zij gehouden gemo
tiveerd in te gaan op de betreffende adviezen. 
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1,2.7 De overheidstaak of -zorg dient, waar dit 
naar de schaal en de aard van het te regelen onder
werp mogelijk is, bij voorkeur aan de gemeenten en 
anders aan de provincies/regio's te worden opgedra
gen of overgelaten, overeenkomstig het beginsel dat 
wat op lager niveau kan worden verricht niet op ho
ger niveau ter hand wordt genomen (subsidiariteits
beginsel). 
Het beleid inzake decentralisatie wordt met het oog 
daarop krachtig voortgezet, met inbegrip van de toe
kenning van voldoende financiële middelen pij taken
overdracht. 

1.2.8 De wetgever kanaliseert de voortschrijden-
de samenwerking tussen gemeenten. Een op de ver
schillende omstandigheden toegesneden gedifferenti
eerde ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt. Het is 
hierbij mogelijk dat tussen provincies verschil bestaat 
in de verdeling van bevoegdheden tussen de verschil
lende overheden. Herindeling van gebieden is daarbij 
niet uitgesloten. In ons land dienen niet meer dan 
drie bevoegde democratisch gelegitimeerde organen 
van algemeen bestuur te zijn. 

• 13 
1.2.9 De grootstedelijke regio's zijn voor Neder-
land van vitaal belang. De ontwikkeling hiervan tot 
maatschappelijke, economische en culturele centra is 
uitdaging en noodzaak. Het rijk ondersteunt deze in
spanning. De sociale problematiek waar deze ontwik
keling mee gepaard gaat, vereist echter een niet min
dere inspanning op het terrein van de sociale zeker
heid, de veiligheid, de leefbaarheid en het milieu. Dit 
vraagt binnen de grootstedelijke regio's om een inte
graal beleid en om een bestuur dat in staat is, maar 
ook de ruimte krijgt, om te voldoen aan de hoge ei
sen die worden gesteld aan het besturen en de on
derlinge samenwerking. 

1.2.10 In de grootstedelijke regio's, te weten de ka-
derwetgebieden, wordt de ontwikkeling van samen
werking en integratie van bestuur naar een rechts
treeks gekozen bestuursorgaan ondersteund en be
vorderd . Bij de instelling van een dergelijk bestuursor
gaan gaan nader door de wetgever aan te geven ge
meentelijke sturende taken en alle provinciale taken 
daarop over, zodat een provincie nieuwe stijl kan ont
staan. Aan de instelling van een dergelijke bestuurs
eenheid kunnen tevens consequenties worden ver
bonden op het punt van de decentralisatie van be
voegdheden en taken van de rijksoverheid. 

1.2.11 De ontwikkeling naar een steeds hechtere 
regionale samenwerking tussen gemeenten wordt 
versterkt en gestimuleerd. De regionalisering van de 
uitvoering van landelijk beleid en de intergemeentelij
ke samenwerking worden geleidelijk binnen dezelfde 
gebiedseenheden geconcentreerd. 
Met betrekking tot gemeenten in grensgebieden 
wordt rekening gehouden met grensoverschrijdende 
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samenwerking. 
Steeds meer boven lokale en grensoverschrijdende 
problemen kunnen alleen via bestuurlijke grensover
schrijdende samenwerking worden opgelost. 
Het streven van provincies en gemeenten in de 
grensstreek naar samenwerking 'over de grens' via 
het oprichten of toetreden tot regionale grensover
schrijdende samenwerkingsverbanden of openbare li
chamen wordt ondersteund. 

1.2.12 Bestuurlijke reorganisatie en voortgaande 
decentralisatie vereisen versterking van de bestuurs
kracht, samenhang en slagvaardigheid van het be
stuur op lokaal niveau en middenniveau. Naast betrok
kenheid en herkenbaarheid zijn professionaliteit en 
kwaliteit van het bestuur vereist, alsook een omvang 
van de bestuurseenheden die aansluit bij de schaal 
van het maatschappelijk verkeer en de behoefte aan 
een optimaal, bestuur. In dit kader wordt: de omvang 
van bestuurscolleges beperkt; de verhouding tussen 
dagelijks bestuurders en raden C.q. staten bezien; de 
positie van de provinciale staten en de gemeente
raad bij de benoeming van de Commissaris van de 
Koningin en de burgemeester versterkt; waar nodig 
overgegaan tot gemeentelijke herindeling. 

1.2.13 Decentralisatie, vergroting van beleidsruim
te en de beoogde bestuurlijke reorganisatie vereisen 
verruiming van de financiële armslag van de regiona
le besturen met een open huishouding/gemeenten 
alsmede een grotere eigen verantwoordelijkheid voor 
de inkomsten en uitgaven, onder gelijktijdige vermin
dering van de lasten op landelijk niveau. 

Daartoe wordt/worden in samenhang met de beoog
de bestuurlijke reorganisatie: de financieringsstroom 
naar de lagere overheid aangepast (waarbij echter de 
belangen van kleine gemeenten in het oog worden 
gehouden); een deel van het jaarlijks accrès van het 
Provincie- en Gemeentefonds bestemd voor de regio
nale besturen met een open huishouding; de bestem
mingsuitkeringen verminderd ten gunste van uitbrei
ding van het Gemeentefonds; het belastinggebied 
van de gemeente met betrekking tot het onroerend 
goed in de gemeente verruimd, onder afschaffing 
van de overdrachtsbelasting; het Fonds Sociale Ver
nieuwing gentegreerd in het Gemeentefonds. 

De Koninkrijksverhoudingen 
• 14 
1.2.14 Nederland stuurt niet eenzijdig aan op de on
afhankelijkheid van de Nederlandse Antillen en Aruba 
of delen ervan. Het Koninkrijksstatuut zal waarborgen 
moeten bieden voor duurzame instandhouding van 
de rechtsstaat en voor behoorlijk bestuur in de Neder
landse Antillen en op Aruba, zonder afbreuk te doen 
aan hun eigen karakter en belangen. Bij veranderin
gen wordt hier rekening mee gehouden alsmede met 
de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van de rechtsorde in het Koninkrijk. 
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Herstel van de bestuurskracht op de terreinen finan
ciën, onderwijs en bestrijding van drugs en criminali
teit hebben prioriteit. 

3. De kwaliteit van de rechtsorde 
• 15 
Bescherming van lijf en goed van burgers staat cen
traal in de kwaliteit van de rechtsorde. De bestrijding 
van criminaliteit en fraude omvat vier hoofdpunten. 
1) Vooral in de grote steden doeltreffende preventie 
en het voorkomen van situaties die criminaliteit be
vorderen. 
2) Versterking van politie, Openbaar Ministerie en het 
gevangeniswezen. Waar nodig door uitbreiding, maar 
vooral ook door verbetering van het rendement van 
de capaciteit en de onderlinge afstemming. Het CDA 
wil daar extra geld voor reserveren. 
3) Een beter evenwicht in de wetgeving tussen het 
belang van bestrijding van rechtsinbreuken en de be
scherming van verdachten. 
4) Versterking van internationale samenwerking en 
coördinatie. 

Het CDA gaat uit van de fundamentele waardigheid 
en uniciteit van ieder mens als persoon, die door de 
overheid gerespecteerd en waar nodig (geloof, identi
teit, privacy) beschermd wordt. Het dragen van ver
antwoordelijkheid en deelnemen aan grotere en klei
nere maatschappelijke verbanden is een wezenlijk 
kenmerk van die waardigheid van de mens. Over
heidsbeleid dat dit miskent en enkel gericht is op indi
viduen, leidt op den duur tot vereenzaming, anonimi
sering en tot verbrokkeling van de samenleving. Be
scherming van levensbeschouwelijke, morele en 
maatschappelijke waarden vereist een gelijkgestemd
heid van wetgeving binnen de Europese Unie, tenein
de uitholling daarvan door grensoverschrijdende con
currentie te voorkomen. Het overheidsbeleid is daar
bij niet gericht op het koesteren van ieder persoon in 
haar sociaal, maatschappelijk of cultureel 'hokje', 
maar om ieder, naar de kracht van zijn aspiraties en 
diepstgevoelde overtuiging, volwaardig te doen parti
ciperen en te integreren in de maatschappij. 

De snelle ontwikkelingen in de medische technologie 
confronteren de samenleving met tot voor kort onbe
kende vragen rond het ontstaan en het einde van 
menselijk leven. Eerbied voor en beschermwaardig
heid van menselijk leven dienen richtsnoer te zijn 
voor het handelen van de overheid. Dit telt in het bij
zonder waar dit leven kwetsbaar is, zoals bij zieken, 
ouderen en het (ongeboren) kind. 

Openbare veiligheid en criminaliteitsbestrijding 
• 16 
1.3.1 Preventie van criminaliteit is een zaak van 
de samenleving als geheel. Preventie dient te zijn in
gebed in ieder bestuurlijk handelen en moet aankno
pen bij lokale omstandigheden en de situatie van ver
schillende bevolkingsgroepen, waarbij de sociale au-
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toriteiten binnen die groepen zo nodig worden inge
schakeld. Gemeenten en politie ondersteunen de ac
tiviteiten van het bedrijfsleven en van maatschappe
lijke organisaties zoals scholen, woningbouwcorpora
ties, sportverenigingen, welzijnsinstellingen, die ter 
versterking van het draagvlak van de rechtsstaat bij 
de preventie worden betrokken. 

Preventie is mede gericht op het tegengaan van om
standigheden die criminaliteit bevorderen. 
Scholing en het arbeidsvoorzieningbeleid worden on
der meer daarop afgestemd. AI het mogelijke moet 
worden gedaan om pro-actief en preventief te bevor
deren dat de jeugd niet in het justitieel traject terecht 
komt. Dit dient plaats te vinden door een verstevi
ging van voorlichting, signalering van wangedrag et
cetera door overheid, scholen, sportverenigingen, po
litie en justitie. Ouders moeten hierbij hun eigen ver
antwoordelijkheid oppakken en de overheid moet 
voorwaardenscheppend optreden in de richting van 
die ouders. In het kader van preventie dient het be
lang van de werkzaamheden van de reclassering, die 
in het bijzonder dienen te worden gericht op de uit
voering van taakstraffen, te worden onderstreept. 

1.3.2 Voor de bestrijding van criminaliteit en frau-
de is naast versterking van de capaciteit van politie 
en het gevangeniswezen, vooral een doeltreffender 
en rendabel gebruik van de beschikbare capaciteit no
dig. Een optimale inzet, evenwichtig verdeeld over 
het hele land, van de beschikbare en verder op te 
voeren sterkte voor de primaire taken van de politie, 
namelijk surveillance en recherche, moet worden be
reikt. Dit vereist: cordinatie met andere overheids
diensten en samenwerking met de bevolking naar ge
lang de plaatselijke problemen of wijkproblemen; een 
zo goed mogelijk gebruik van politie en de cellencapa
citeit en een betere onderlinge samenwerking en af
stemming van politie, Openbaar Ministerie en gevan
geniswezen; verandering van de wetgeving. Door na 
te gaan of niet-primaire taken van de politie op ande
re wijze, bijvoorbeeld door particuliere beveiliging, 
kunnen worden verricht en door de inzet van de vrij
willige politie, waar mogelijk, uit te breiden, kan een 
bijdrage aan het op peil houden van de politiezorg 
worden geleverd. 

Ook op het platteland moet een adequate politiezorg 
gewaarborgd blijven. Bij fraudebestrijdiging dienen 
de bevoegdheden van uitvoerende instanties op de 
terreinen van constatering, correctie, terugvordering 
en sancties beter benut te worden. Tevens dienen 
uitvoerende instanties onderling en met de justitiële 
autoriteiten intensiever samen te werken. 

1.3.3 De inzet van de politie wordt verbeterd 
door: precisering van de taken van de politie en reor
ganisatie van taken die geen inzet van politieperso
neel vergen en door andere overheidsdiensten en/of 
door herverdeling van sterkte kunnen worden ver
richt, waarbij de overgang van voormalig defensieper-
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soneel voor taken van interne veiligheid wordt bevor
derd; invoering van individuele roosters van werktij
den die meer zijn toegesneden op de uren en plaat
sen waar politie-inzet nodig is; vermindering van ad
ministratieve lasten; het gebruik van elders bij de 
overheid beschikbare informatie ten behoeve van de 
opsporing en vervolging. 

1.3.4 Overwogen wordt om de controle-bevoegd-
heden van de politie te verruimen op plaatsen waar 
bepaalde misdrijven vaak voorkomen (zoals thans bij 
de wapen controle op Schiphol) en om buiten de poli
tiebegroting om, de kosten van opsporing bij fraude 
of het opsporen van illegale vermogens in mindering 
te brengen op de daarmee verkregen inkomsten van 
de staat. 

Bij verruiming van de controle-bevoegdheden heeft 
een goede uitvoering van de identificatieplicht de 
hoogste prioriteit. 

• 17 
1.3.5 Om een 'wegzendbeleid' van veroordeelden 
en van verdachten van ernstige misdrijven te voorko
men, heeft uitbreiding van de celcapaciteit prioriteit. 
Naast nieuwbouw worden de behandelplaatsen voor 
drugsverslaafden en daders met een geestelijke 
stoornis uitgebreid (waardoor cellen vrijkomen); wor
den zo nodig wettelijke noodmaatregelen getroffen 
inzake het bewarings- en gevangenisregime (het tijde
lijk gebruik van andere ruimten om de capaciteit uit 
te breiden); wordt voor zolang het capaciteitstekort 
bestaat en onder aanpassing van de personele bezet
ting, plaatsing van twee personen in één cel mogelijk 
gemaakt voor aan te duiden categorieën wetsovertre
ders ('gearresteerde zelfmelders', zeer kort gestraf
ten, mensen die hun boete niet betalen en vervan
gende hechtenis moeten ondergaan, met het oog op 
uitzetting ingesloten vreemdelingen); worden de mo
gelijkheden van straf of voorlopige hechtenis die 
geen beslag leggen op celcapaciteit, zoals taakstraf
fen (alternatieve sancties) en administratieve afdoe
ning, optimaal gebruikt en zo mogelijk uitgebreid (ci
vielrechtelijke aansprakelijkheid, vermogenssancties, 
maar ook borgstelling en elektronisch huisarrest). 

1.3.6 De reclassering zal in toenemende mate 
een bijdrage moeten leveren aan de justitiële keten 
door een vernieuwde bedrijfsmatig georganiseerde 
reclassering die wordt afgerekend op zijn functione
ren (het resultaat van de executie van taakstraffen, 
het succes bij maatschappelijke reïntegratie van justi
tiabelen en de vermindering van recidive). 

1.3.7 De hulp aan slachtoffers en de wettelijke be-
scherming van hun positie wordt verbeterd. 

1.3.8 Personen die gevangen zijn, ontvangen voor 
de duur van hun gevangenschap geen financiële bij
stand van gemeenschapswege. Overwogen wordt 
een regeling op grond waarvan gevangenen naar re-
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delijkheid aan de kosten voor inwoning en voeding bij
dragen. 

1.3.9 De mogelijkheid wordt onderzocht om de 
verantwoordelijkheid voor en het beheer van cellen 
ten behoeve van kortgestraften, tijdelijke bewaring 
en voorlopige hechtenis, op het niveau van de ressor
ten van de gerechtshoven bij het Openbaar Ministe
rie te leggen. 

1.3.10 Een optimaal gebruik van de beschikbare ca-
paciteit en middelen vergt afstemming en coördina
tie tussen de schakels in de justitiële keten, tussen 
de politie en andere overheidsdiensten en tussen 
wetgeving en uitvoering. Dit vereist een geïntegreer
de beleidsvoering, waarop de betrokken diensten 
aanspreekbaar dienen te zijn. 
Lokale beleidsplannen vormen enerzijds de basis 
voor het door het regionaal college vast te stellen be
leidsplan, maar kunnen anderzijds ook gebonden wor
den aan algemene elementen die ontleend worden 
aan het regionaal plan, waarbij een voldoende demo
cratische controle wordt verzekerd. 

Een deel van de sterkte is echter beschikbaar voor re
cherche, voor de bestrijding van de georganiseerde 
misdaad - met name in de grote steden - en voor de 
vorming van regionale, landelijke en eventueel inter
nationale opsporingsteams. Voor zover de centrale 
overheid een rol speelt. is de eenheid in de justitiële 
keten gewenst. Zonder afbreuk te doen aan bevoegd
heden van het regionale college in zake de verdeling 
van materieel en personeel van de politie in de regio, 
wordt op landelijk niveau de zorg voor alle schakels 
van de justitiële keten, waaronder het daarop betrek
king hebbend politiebeleid en de relevante wetge
ving, gebundeld bij de Minister van Justitie. Een nau
we samenwerking tussen het Openbaar Ministerie 
en het lokale en regionale bestuur, zoals voorzien in 
de nieuwe Politiewet moet het waarmerk van het 
nieuwe politiebestel blijven. 

1.3.11 De reorganisatie van de rechterlijke macht 
wordt voortgezet. Daarnaast worden maatregelen 
voorgesteld om de rechtsgang te bekorten. 

1.3.12 De aanpassing van het strafprocesrecht 
wordt voortgezet. De mogelijkheden van toepassing 
van 'snelrecht', met name bij betrapping op heter
daad en bij overtredingen in groepsverband, worden 
uitgebreid. Doel is een beter evenwicht tussen het 
belang van het naleven van vormen en procedures 
door politie en Openbaar Ministerie en het belang dat 
een misdrijf wordt bestraft. Wettelijke regelingen 
met betrekking tot het herstel van vormverzuimen 
door het Openbaar Ministerie worden waar mogelijk 
en met spoed ingevoerd. Daarnaast wordt de organi
satie en de werkwijze van het Openbaar Ministerie 
zodanig verbeterd dat dergelijke vormverzuimen zo
veel mogelijk worden vermeden. Een nadere defini
tie bij wet van het leerstuk van 'onrechtmatig verkre-
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gen bewijs' wordt overwogen. Overschrijding van be
voegdheden moet primair door controle en disciplinai
re stappen worden tegengegaan, niet door het vrijuit 
gaan van verdachten. 

1.3.13 Gelet op het internationale karakter van 
met name de georganiseerde misdaad en van 
grootschalige fraudes werkt Nederland mee aan de 
uitbreiding van samenwerking van de justitiële autori
teiten tussen de landen van de Europese Unie of de 
landen van het Verdrag van Schengen. Een drietal za
ken hebben daarbij prioriteit. Allereerst de samenwer
king tussen politiediensten, de uitwisseling van infor
matie en de coördinatie en samenwerking bij de op
sporing en bij de verbetering van uitleveringsprocedu
res. 

Nederland steunt de oprichting van een Europees 
centrum 'Europol' om deze samenwerking te organi
seren en te coördineren. Voorts is de samenwerking 
gericht op het bestrijden van handelingen die in alle 
landen als misdrijf worden beschouwd en de cordina
tie van politie en vervolging in verschillende landen. 
Het gebruik van uitgewisselde informatie bij de ver
volging en veroordeling wordt aan regels gebonden. 
Zolang er geen uniforme uitleg van dergelijke regels 
door een Europese rechter is gewaarborgd, dient Ne
derland zich de zeggenschap over het gebruik van 
verstrekte informatie voor te behouden. En tot slot 
de harmonisatie van de strafwetgeving waar dit no
dig is om de vervolging op één plaats van in meerde
re landen gepleegde misdrijven mogelijk te maken 
en om in nationaal en internationaal verband het be
leid tot ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel met kracht door te zetten. 

Drugs- en verslavingsbeleid 
• 18 
1.3.14 Het beleid met betrekking tot het drugsge-
bruik wordt gepreciseerd en versterkt op basis van 
de huidige beleidsuitgangspunten. 

1.3.15 Voorkomen moet worden dat Nederland in
ternationaal en met name binnen de Europese Unie 
terzake van het drugsbeleid geïsoleerd raakt. Daartoe 
is een actieve en consistente presentatie van het be
leid nodig. Met andere landen wordt samengewerkt 
om de door hen als ongewenst ervaren gevolgen van 
het Nederlandse beleid (drugstoerisme) te beperken. 

1.3.16 In het 'driehoeksoverleg' tussen het Open
baar Ministerie, de politie en de burgemeester wor
den hanteerbare criteria opgesteld om het aantal 'cof
feeshops' terug te dringen, waarbij echter voorko
men wordt dat drugshandel en -gebruik zich versprei
den en naar elders verplaatsen. Bij gebleken gebruik 
of bemiddeling in de verkoop van hard drugs ter plaat
se dient tot sluiting te worden overgegaan. Op lande
lijk niveau worden maatregelen getroffen om de ver
bouwen handel van planten en grondstoffen voor 
soft drugs tegen te gaan. De volle aandacht is verder 
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nodig voor de bestrijding van de criminele exploitatie 
van drugsverslaving. 

1.3.17 Directe of indirecte reclame voor het ge
bruik van soft drugs wordt bestreden. De overheid 
versterkt de voorlichting over de risico's van het ge
bruik van drugs. Een bijzondere inspanning wordt ge
richt op groepen waarbinnen het gebruik dreigt toe 
te nemen. De bevolkingsgroep die het aangaat wordt 
hierbij zoveel mogelijk betrokken. De hulpverlening 
wordt afgestemd op de cultuur van de betrokken 
groep. 

1.3.18 De voorwaarden voor een doeltreffend ge
bruik van de mogelijkheid om verslaafden, met inbe
grip van verdachten/veroordeelden, tot een afkickbe
handeling aan te zetten, worden verruimd en verbe
terd. 

1.3.19 De overlast door gebruikers wordt krachtig 
bestreden. Concentraties van gebruikers hebben een 
aanzuigende werking en dienen vermeden te wor
den. De mogelijkheid van gecontroleerde kleine ge
bruiksruimten kan worden overwogen. 

1.3.20 Ter voorkoming van verslaving (drugs-, alco-
hol- en gokverslaving) voert de overheid een gericht 
preventief beleid. In dat verband worden regels ge
steld met betrekking tot reclame. 

Rechtshulp 
• 19 
1.3.21 Een goede rechtspraak vereist dat deze ook 
toegankelijk is voor de minst draagkrachtigen in situa
ties waarin een ernstige aantasting van hun rechten 
dreigt. Rechtspraak is echter geen gratis goed. De 
rechtsbijstand wordt vanuit die optiek geconcen
treerd op wezenlijke problemen, waarbij van betrok
kenen een eigen bijdrage wordt verlangd en gezocht 
wordt naar andere maatregelen van volumebeheer
sing. Partijen dienen een prikkel te hebben om con
flicten onderling op te lossen. Overwogen wordt dat 
bij het aanhangig maken van wijzigingsverzoeken 
(voogdij, alimentatie, omgangsregeling) duidelijk 
wordt aangegeven, op grond waarvan wijziging nodig 
is. 

Samenlevingsopbouw 
• 20 
1.3.22 Het overheidsbeleid berust op het inzicht 
dat mensen niet alleen als individu maar ook in hun 
maatschappelijke verbanden deelnemen aan de sa
menleving. Het beleid is er op gericht om individuen 
de mogelijkheid en middelen te verschaffen om deel 
te nemen aan het maatschappelijk verkeer, op eigen 
kracht, vanuit het besef van eigen waarden en identi
teit en in eigen verbanden. 

1.3.23 De overheid schept voorwaarden voor toe-
reikende geestelijke verzorging voor mensen en groe
pen mensen die in omstandigheden verkeren waar-
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door deze bijstand voor hen minder bereikbaar of on
bereikbaar is. Hierbij moet gedacht worden aan de 
geestelijke verzorging in de krijgsmacht, in penitenti
aire inrichtingen, in rijks- en particuliere inrichtingen 
van jeugdbescherming waar maatregelen en straffen 
worden tenuitvoer gelegd en andere instellingen van 
jeugdhulpverlening. 

1.3.24 De nauwste relaties zijn die binnen het hu
welijk of binnen andere relaties waarin men zorg en 
verantwoordelijkheid voor elkaar aanvaardt. Wanneer 
daarin kinderen opgroeien, is het gezin ook de belang
rijkste 'bron' voor de overdracht van waarden. 

1.3.25 Samenlevingsvormen, waarin twee men-
sen, ook van gelijk geslacht of naaste bloedverwan
ten, duurzaam de verantwoordelijkheid voor elkaar 
aanvaarden, hebben aanspraak op met het huwelijk 
vergelijkbare rechten en plichten. Dit wordt wettelijk 
geregeld met inbegrip van de mogelijkheden van re
gistratie van deze verbanden bij de gemeentelijke 
overheid. 

1.3.26 De rechtspositie van partners in geregi-
streerde samenlevingsvormen is gelijk aan die van ge
huwden waar het hun relatie ten opzichte van elkaar 
betreft, zoals huwelijksvermogensrecht, alimentatie, 
erfrecht; in hun relatie ten opzichte van derden in het 
private verkeer, zoals huurbescherming; in hun rela
tie ten opzichte van de overheid, zoals belastingen, 
sociale zekerheid, huursubsidie en studiefinanciering. 

Inzake de rechten en plichten van partners in geregi
streerde samenlevingsvormen ten opzichte van even
tuele kinderen wordt een partnervoogdijschap moge
lijk gemaakt. Bij de adoptiewetgeving blijft als uit
gangspunt gehandhaafd dat er een juridische vader 
en een juridische moeder zijn, omdat de mogelijkhe
den die adoptie biedt, gericht zijn op vervanging van 
de afstammingsrelatie. 

1.3.27 Vanwege de gelijkwaardigheid van de echt-
genoten, moet ieder van hen op gelijke wijze over 
het arbeidsinkomen en de daarvoor in de plaats ko
mende uitkeringen kunnen beschikken, met behoud 
van de mogelijkheid om hiervan bij huwelijkse voor
waarden af te wijken. 

1.3,28 Teneinde een sociaal beleid te kunnen voe
ren dat aansluit bij de feitelijke draagkracht van niet
geregistreerde samenwonenden, zal de handhaving 
van de regels in de fiscaliteit, de sociale zekerheid en 
de controle op de uitvoering worden versterkt door 
koppeling van de gegevensbestanden. 

Vreemdelingenbeleid 
• 21 
1.3.29 Ten aanzien van vreemdelingen die voor 
duurzaam verblijf zijn toegelaten en in Nederland in 
een achterstandssituatie dreigen te geraken, is het 
beleid erop gericht hen aan te sporen zo snel moge-
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lijk volwaardig zelfstandig aan het maatschappelijk 
verkeer deel te nemen via scholing en beheersing 
van de Nederlandse taal. Aan het ongebruikt laten 
van de geboden mogelijkheden zullen ook in de sfeer 
van de verblijfsregeling consequenties worden ver
bonden. Het beleid met betrekking tot de uitwijzing 
van bij strafbare handelingen betrokken vreemdelin
gen wordt verscherpt. 

1.3.30 Nederland voert een restrictief toelatingsbe-
leid. Toelating in geval van gezinshereniging of -vor
ming is mogelijk, maar laat onverlet dat eisen gesteld 
worden om te verzekeren dat het gezin zich hier soci
aal en economisch op eigen kracht staande kan hou
den. Het beleid om schijnhuwelijken tegen te gaan 
wordt verbeterd, zo nodig door de termijn te verlen
gen gedurende welke het huwelijk bestaan moet heb
ben voor toelating en door partners over en weer aan
sprakelijk te stellen voor de kosten van elkaars onder
houd. 

1.3.31 Ten aanzien van vluchtelingen komt Neder-
land zijn verdragsverplichtingen ruimhartig na. Op
vang in de regio, waar mogelijk, heeft de voorkeur. 
Programma's van de Hoge Commissaris gericht op 
de eigen regio worden ondersteund. 

Tevens wordt meegewerkt aan toelating van vluchte
lingen die naar het oordeel van de Hoge Commissa
ris niet in hun eigen regio kunnen blijven. Bevorderd 
wordt dat degenen voor wie gerede opvang in de re
gio beschikbaar is, worden teruggezonden. De posi
tie van asielzoekers van wie tijdelijk niet in redelijk
heid kan worden geëist dat zij naar hun eigen land te
rugkeren, dient wettelijk geregeld te worden. 

1.3.32 Waar mogelijk en aanvaardbaar wordt de 
wetgeving aangepast teneinde de procedures tot 
vaststelling van de vluchtelingenstatus te bekorten. 
'Misbruik' van de procedures door personen die ken
nelijk om andere dan redenen van vervolging toela
ting zoeken, wordt tegengegaan. 

1.3.33 Nederland streeft naar een gemeenschappe
lijk toelatings- en vluchtelingenbeleid in de Unie. In af
wachting hiervan streeft Nederland naar afstemming 
en coördinatie van beleid met andere lidstaten van 
de Unie respectievelijk met de partijen bij het Ver
drag van Schengen. 

1.3.34 De duurzame aanwezigheid van grote aantal-
len illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 
is voor de betrokkenen ongewenst en vormt op ter
mijn een bedreiging voor de maatschappelijke verhou
dingen en dient daarom bestreden te worden. De re
gelgeving met betrekking tot de verblijfsstatus, het 
verstrekken van voorzieningen en de toegang tot de 
arbeidsmarkt worden op elkaar afgestemd en vereen
voudigd tot een beperkt aantal standaardcategorieën. 
De vreemdelingendienst is bevoegd tot indeling. 
Voorts wordt het vreemdelingentoezicht versterkt. 
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waarbij de overheid gebruik moet kunnen maken van 
de haar beschikbare informatie. Tenslotte worden de 
sancties voor illegale tewerkstelling verscherpt. Aan
sprakelijkheid van de werkgever voor kosten van op
vang in Nederland moet mogelijk zijn. De mogelijkhe
den van seizoenarbeid en tewerkstelling van vreem
delingen die slechts tijdelijk legaal in Nederland aan
wezig zijn, worden daarentegen verruimd. Betrokke
nen kunnen daaraan geen aanspraken op voortgezet 
verblijf ontlenen, noch rechten op sociale zekerheid 
na hun vertrek. Overwogen wordt of eventueel be
taalde premies en belastingen bij daadwerkelijk ver
trek kunnen worden uitgekeerd. 

1.3.35 Met het oog op een afdoende beheersing 
van het personenverkeer, bestrijding van illegaal ver
blijf en beheersing van de kosten, worden op rijksni
veau de bevoegdheden met betrekking tot het toela
tingsbeleid, de regeling van het verblijf en de opvang 
van vreemdelingen die slechts tijdelijk aanwezig zijn, 
in één hand verenigd. 

Medisch-ethisch beleid 
• 22 
1.3.36 De overheid bevordert dat bij onderzoek en 
toepassingen die wel worden toegestaan maar niet 
vrij zijn van ethische en maatschappelijke vragen, te
vens onderzoek naar een antwoord op die vragen 
plaatsvindt of, indien dergelijke implicaties niet duide
lijk zijn, een gedragscode wordt gehanteerd of ver
plicht gesteld bij voorbeeld als voorwaarde voor sub
sidiedieverlening. 

1.3.37 Instellingen voor gezondheidszorg en institu-
ten voor medisch onderzoek worden verplicht me
disch-ethische commissies in te stellen. De vrijblij
vendheid daarvan (bijvoorbeeld van de meldingsplicht 
en van de adviezen) wordt zonodig via wetgeving te
ruggedrongen. 

De commissies zijn verplicht een openbaar medisch
ethisch jaarverslag op te stellen. 

1.3.38 Commissies van de Gezondheidsraad wor-
den zodanig samengesteld dat niet alleen de ver
scheidenheid van disciplines maar ook de pluriformi
teit van levensbeschouwelijke stromingen vertegen
woordigd is. De Minister van Welzijn, Volksgezond
heid en Cultuur alsmede de Minister van Justitie die
nen te dien aanzien hun verantwoordelijkheid te kun
nen uitoefenen. 

• 23 
1.3.39 De overheid bevordert door regelgeving dat 
men bij in vitro fertilisatie niet méér embryo's doet 
ontstaan dan noodzakelijk voor het initiëren van een 
zwangerschap. 
Het doen ontstaan van een embryo, anders dan met 
het oog op een zwangerschap, wordt verboden. Dit 
houdt een verbod in van pre-implantatiediagnostiek 
met behulp van embryosplitsing. Ook vanwege de on-
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gewenste selectie van beginnend leven op kwaliteit 
en een ongewenste ontwikkeling in de richting van 
een wensgeneeskunde dient deze pre-implantatie
diagnostiek te worden verboden. Experimenten met 
embryo's worden verboden. Gestreefd dient te wor
den naar Europese afdwingbare rechtsregels ten aan
zien van de bescherming van leven. 

1.3.40 De overheid ondersteunt, vanwege de ethi-
sche vragen die de gangbare praktijk van in vitro-ferti
lisatie (de zogenaamde reageerbuisbevruchting) met 
zich meebrengt, onderzoek en onderzoekstoepassin
gen die een alternatief vormen voor de oplossing van 
vruchtbaarheidsproblemen. 

1.3.41 Kunstmatige voortplantingstechnieken wor-
den slechts aangewend als sprake is van onvrucht
baarheid waardoor de wens-ouders samen geen kind 
kunnen krijgen. Daarom komen alleen man/vrouw-re
laties in aanmerking voor deze voortplantingstechnie
ken. Bij niet-gehuwde wens-ouders wordt aan de 
schriftelijke instemming van de wensvader met de 
kunstmatige bevruchting het juridisch vaderschap ge
koppeld. 

1.3.42 Inzake de positie van de donor van ge-
slachtscellen geldt dat het kind bij meerderjarigheid 
recht heeft op inzage van de persoonsidentificerende 
gegevens van de donor. De wet regelt de daarvoor 
vereiste voorzieningen. In het belang van het kind 
kan bij rechterlijke uitspraak van de meerderjarig
heidseis worden afgeweken. 

1.3.43 Commerciële handel in menselijke weefsels 
en in genetisch materiaal, alsmede commerciële be
middeling bij het donorschap, worden strafbaar ge
steld. Ook in internationaal verband zet Nederland 
zich in voor de bestrijding van deze handel. 

• 24 
1.3.44 De gevolgen van medisch-technische ont-
wikkelingen (zoals het ontstaan van meerlingzwanger
schappen gevolgd door selectieve abortus en de mo
gelijkheid van het verrichten van erfelijkheidsonder
zoek gevolgd door 'proefzwangerschappen') hebben 
betekenis voor de naleving van de Wet Zwanger
schapsafbreking. Volgens deze wet mag immers 
slechts in noodsituaties tot abortus provocatus wor
den overgegaan. Het kabinet onderwerpt daarom 
deze nieuwe problematiek aan een studie. 

1.3.45 De overheid dient meer dan tot nu toe on-
derzoek en onderzoekstoepassingen in het kader van 
primaire preventie te ondersteunen. 

1.3.46 Gentherapie op het niveau van geslachtscel
len of embryonale cellen, de zogenaamde kiembaan
gentherapie, wordt verboden. Deze techniek veron
derstelt het experimenteren met embryo's. Genthera
pie op het niveau van lichaamscellen, somatische 
gentherapie, is geoorloofd mits het ingrijpen een indi-
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vidueel medisch-therapeutisch doel heeft. 

1.3.47 Gebruik van of handel in genen van een an-
dere soort, bij voorbeeld dieren, of van gesyntheti
seerde genen, ten behoeve van gentherapie bij de 
mens is ongeoorloofd, indien de betrokken genen in 
hun effect kenmerkend voor de soort zijn. Gestreefd 
wordt naar een Europees afdwingbaar verbod. 

1.3.48 Chimaeren en klonen met menselijk materi
aal moet worden verboden. Het maken van hybriden, 
waarbij een genoom ontstaat uit het samenbrengen 
van geslachtscellen van dieren en mensen, moet eve
neens worden verboden. Gestreefd wordt naar een 
Europees afdwingbaar verbod. 

1.3.49 Een gericht erfelijkheidsonderzoek als voor
waarde voor de toegang tot een verzekering of voor 
de toegang tot arbeid wordt verboden. 

• 25 
1.3.50 Het in de praktijk functioneren van de proce-
dure inzake de melding door artsen van gevallen van 
euthanasie of hulp bij zelfdoding zal regelmatig wor
den geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal de extra 
kwetsbare positie van mensen die niet of nauwelijks 
in staat zijn hun wil te uiten een bijzonder aandachts
punt vormen. 
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11 Werk, inkomen en 

• 26 
Plaatsbepaling 

Nederland ondergaat in sterke mate de invloeden 
van de internationale conjunctuur. De wereldecono
mie zal ook in de toekomst meer en meer vervloch
ten raken. De snelle economische ontwikkeling in 
Azië, het omschakelingspoces in Midden- en Oost-Eu
ropa en de toenemende mobiliteit van ondernemin
gen geven aan, dat de concurrentie op het internatio
nale vlak alleen maar toe zal nemen. In deze context 
worden kennis, technisch kunnen en een goed onder
nemingsklimaat steeds belangrijker. 

In eigen land is thans weer sprake van een fors oplo
pende werkloosheid, tegenvallende werkgelegen
heidsgroei en nog steeds te veel arbeidsongeschik
ten. Daarnaast is de arbeidsmarkt en het arbeidskli
maat te weinig flexibel. De beroepsbevolking zet 
veelal jong en abrupt een al dan niet gedwongen 
punt achter het arbeidzame leven. Gecombineerd 
met de relatief nog steeds geringe arbeidsparticipatie 
van vrouwen leidt dit tot een scheefgroei in de ver
houding tussen het aantal werkenden en degenen 
die geen betaald werk (meer) verrichten. Voorts 
kampt Nederland nog steeds, ondanks de forse verla
ging van de afgelopen tien jaar, met een hoog finan
cieringstekort, een hoge staatsschuld met een bijbe
horende rentelast en een hoge collectieve lastendruk. 

Dit alles werkt verlammend en bedreigt de concur
rentiepositie. De sterke kanten van de Nederlandse 
economie, in de industrie, de dienstverlening en de 
landbouw moeten behouden blijven en benut wor
den. Gegeven de veranderende Nederlandse samen
leving en in een sterk veranderde wereld, is een an
dere aanpak van de sociaal-economische en finan
ciële problemen nodig, willen wij tal van maatschap
pelijke voorzieningen en activiteiten overeind hou
den. 

Benadering 

In de veranderde omgeving moeten nieuwe mogelijk
heden benut worden. Meer flexibiliteit is gewenst, 
bijvoorbeeld in onze kijk op werk én werken . We 
moeten strenger worden waar het gaat om de balans 
tussen rechten en plichten in de sfeer van onze col-
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lectieve voorzieningen. We moeten zekerheid bieden 
aan hen die voor nu en straks echt op onze gezamelij
ke steun zijn aangewezen. Fraude en misbruik moe
ten worden uitgebannen. De regelgeving over de ver
deling van verantwoordelijkheden moet helder zijn. 
Overheid, particuliere organisaties en burgers moe
ten weten wie wat te doen staat. Verantwoordelijkhe
den dienen niet te worden afgewenteld, er moet een 
nieuwe balans komen tussen beslissen, betalen en 
genieten. Om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen 
bieden, moeten we onze technologie op peil houden. 
Vakmanschap zeker stellen door goede opleiding en 
scholing. Daarnaast onderzoek en ontwikkeling aanja
gen, zodat we niet alleen de boot niet missen, maar 
daar waar we sterk zijn voorop blijven lopen. Werkge
legenheid en arbeidsparticipatie moeten voorop 
staan. Om kansen te bieden aan nieuwe toetreders 
en herintreders op de arbeidsmarkt. Om keuzes mo
gelijk te maken voor hen die werk en zorg naar eigen 
inzicht willen verdelen . Om een hecht draagvlak on
der onze voorzieningen te leggen. 
Zwaartepunten in het beleid liggen aan de ene kant 
bij lagere arbeidskosten, lagere lastendruk en een la
gere overheidsschuld, maar anderzijds ook bij meer 
uitgaven voor infrastructurele investeringen en voor 
veiligheid . Tegen de achtergrond van het behoedza
me groeiscenario van het Centraal Planbureau zal dit 
het nodige vragen van burgers, sociale partners en 
overheid . 

ARTIKELEN 

1. Effecten van internationalisering 
• 27 
De internationale economische wereld is de afgelo
pen jaren sterk veranderd . Dat geldt voor de Europe
se Unie en daarbuiten . Na de val van de Berlijnse 
muur zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor econo
mische samenwerking met de landen van Midden-
en Oost-Europa. In Azië is het niet alleen meer Japan 
dat de toon aangeeft. Vele landen op dit continent, 
waaronder China, zijn belangrijke nieuwe exporteurs 
geworden . Sommigen van hen kwamen tot voor kort 
nog in aanmerking voor ontwikkelingshulp en zijn nu 
belangrijke handelspartners aan het worden. Deze 
nieuwe mogelijkheden gaan gepaard met meer con
currentie. De aandacht zal gericht moeten blijven op 
de landen en regio's die onvoldoende mee kunnen 
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komen. Door vrijere wereldhandel krijgen ook zij bete
re kansen en mogelijkheden. Kortom, de wereld is 
ook in economische zin meer vervlochten dan ooit. 
Nederland zal daar op in moeten spelen. 

11.1.1 In een open economische wereldorde moe
ten minder ontwikkelde landen en regio's volwaardig 
kunnen participeren. Daarvoor zijn in het bijzonder 
van belang kennisoverdracht en het hebben van 
reële toegang tot markten. Het vrijmaken van de we
reldhandel, onder meer via GATI-akkoorden (General 
Agreement on Tariffs and Trade). wordt ook met het 
oog daarop bevorderd, inclusief de afbraak van inter
nationale grondstoffenkartels. Er dient op te worden 
toegezien dat de baten van de toenemende handel 
ten goede komen aan werknemers in ontwikkelings
landen. 

11.1.2 Economie en milieu dienen geplaatst te wor-
den in het perspectief van een duurzame ontwikke
ling. Regulerende milieuheffingen, minstens vastge
legd in internationaal of EU-verband, kunnen daarbij 
een stimulerende rol spelen. Wat betreft regulerende 
milieuheffingen voor kleinverbruik wordt verwezen 
naar artikel" 1.1.30. 

11.1.3 Internationaal streeft Nederland zoveel mo
gelijk naar een harmonisatie van overheidsregels die 
mede de concurrentievoorwaarden bepalen. Dat 
geldt ook voor randvoorwaarden voor de economi
sche ontwikkeling, zoals de zorg voor het milieu. 

11.1.4 Verdergaande Europese integratie is noodza-
kelijk. Het streven is dan ook gericht op de voltooiing 
van een Economische en Monetaire Unie (EMU). Ter 
bespoediging van dit proces wordt er bij de vorming 
van de EMU rekening mee gehouden dat niet alle lid
staten van de Europese Unie hieraan op voorhand 
deelnemen. 

Naast de economische eenwording moet eveneens 
recht worden gedaan aan sociaal-culturele en ecologi
sche aspecten en aan de eigen verantwoordelijkheid 
van (internationale) maatschappelijke organisaties. 

11.1.5 Het streven van de Europese Unie naar een 
geïntegreerde concurrerende markt wordt met kracht 
voortgezet. Vormen van protectie via staatsbedrijven 
evenals vormen van wanordelijke concurrentie moe
ten worden bestreden in het Europese mededingings
beleid. Nederland is voorstander van een vrijer weg
en luchtverkeer. 

11.1.6 Bij de uitbouw van beleid en regelgeving 
van de Europese Unie mag geen bestuurlijke en fi
nanciële scheefgroei optreden door te veel politieke 
ambities alsmede beleidsmatige en financiële onbe
heersbaarheid. Een goede controle is daarbij onont
beerlijk, ondermeer door democratische controle 
door het Europees Parlement. 
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2. Versterking van de economische struktuur 
• 28 
Het economische herstelbeleid van de afgelopen ja
ren maakte het mogelijk om tegen elders gesignaleer
de trends in, in Nederland forse groei van de werkge
legenheid en flinke reducties van het financieringste
kort te bereiken. De veranderde omstandigheden en 
verwachtingen voor de toekomst vragen versterking 
van de economische structuur. De markt van van
daag stelt nu eenmaal andere eisen. 

11.2.1 Het beleid gericht op verdere gezondmaking 
van de overheidsfinanciën wordt voortgezet. Het be
slag van de overheid op het nationaal inkomen moet 
verder worden teruggebracht. Het aanspreken van 
de burger op zijn financiële verantwoordelijkheid 
noopt tegelijkertijd tot een uiterst behoedzaam uitga
venbeleid van de overheid. 
Reductie van consumptieve subsidies (overdrachtsuit
gaven) dient zo veel mogelijk gepaard te gaan met 
lastenverlichting om afwenteling te voorkomen en ei
gen verantwoordelijkheden te herstellen. 

11.2.2 Het financieringstekort van het rijk moet te-
rug naar 2% Bruto Binnenlands Produkt (BBP). Met 
het oog op de extra inspanningen die door middel 
van lastenverlichting ten behoeve van meer werkgele
genheid moeten worden gedaan, is het financiële be
leid in de komende kabinetsperiode in ieder geval ge
richt op realisatie van de EMU-normen. Het EMU-te
kort (CPB-definitie) wordt in de komende kabinetspe
riode met tenminste 2 procentpunt teruggebracht tot 
een niveau van maximaal 2.5% BBP in 1998. 

11.2.3 Er wordt gekozen voor een behoedzaam en 
vooral sober begrotingsbeleid. Zowel de jaarlijkse stij
ging van de netto uitgaven van het rijk alsook die van 
de sociale zekerheid (dat zijn samen de netto collec
tieve uitgaven) worden afgestemd op maximaal de 
jaarlijkse prijsstijging van het BBP. 

11.2.4 Binnen het voorgestane begrotingsbeleid 
wordt een hoger gewicht toegekend aan uitgaven 
voor veiligheid en aan investeringen in de fysieke en 
kennisinfrastructuur en andere produktieve uitgaven 
die de vestigingsfactoren en daarmee onze concur
rentiepositie ten goede komen. 

11.2.5 De financiële ruimte uit regulerende heffin-
gen wordt aangewend voor lastenverlichting. Extra fi
nanciële ruimte dankzij bijvoorbeeld meevallende eco
nomische groei. wordt eerst aangewend voor extra 
tekortreductie . De overheid ziet daarbij af van speci
fieke nationale conjunctuurpolitieke programma's, 
die gericht zijn op het aanjagen van de consumptieve 
bestedingen. 

11.2.6 Met de aangegeven financiële benadering 
moet het op termijn mogelijk zijn te komen tot een 
vermindering van de staatsschuldquote tot 50% van 
het Netto Nationaal Inkomen (NNI). een collectieve 
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bruto uitgavenquote van 50% NNI en in verband daar
mee eventueel schijfverlenging en matiging van het 
toptarief in de inkomstenbelasting. 

• 29 
11.2.7 De ingezette lijn voor wat betreft meer in-
vesteringen in de infrastructuur moet worden doorge
trokken. Het Fonds Economische Structuurverster
king (aardgasbatenfonds) en het Infrastructuurfonds 
worden ingezet ten behoeve van nieuwe publieke en 
publiek-private investeringen in de fysieke infrastruc
tuur. 

11.2.8 Ten aanzien van de opbrengsten uit deelne
mingen van het rijk moet gelden dat zij, eventueel via 
het Fonds Economische Structuurversterking (aard
gasbatenfonds) voor investeringen met een duur
zaam karakter beschikbaar moeten blijven en ingezet 
moeten kunnen worden voor versterking van de eco
nomische structuur. 

11.2.9 Het verder terugdringen van subsidies blijft 
noodzakelijk. In het bijzonder wordt hierbij gedacht 
aan relatief grote uitgavenposten zoals openbaar ver
voer, volkshuisvesting en studiefinanciering. De nood
zaak van balansverkorting (lagere belasting- en pre
miedruk en gelijktijdige vermindering van subsidies 
en aftrekposten) blijft onverminderd van kracht. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de cu
mulatieve inkomenseffecten voor de zwakkere groe
pen in onze samenleving. Voorts wordt de werking 
van het systeem van 'gekoppelde' subsidies (de over
heid levert bijdragen mits eveneens sprake is van 
substantiële particuliere bijdragen) nadrukkelijker in
gezet, voorzover subsidieverstrekking al noodzakelijk 
is. Alle subsidieregelingen dienen periodiek kritisch 
geëvalueerd te worden, waarbij onderzocht wordt of 
de subsidie de beoogde doelen bereikt, nog nodig is 
en of de procedures werken. 

• 30 
11.2.10 In het kader van een betere werking van de 
arbeidsmarkt dient de wig (de afstand tussen bruto
en nettoloon) te worden verkleind. De gunstiger fisca
le behandeling van inkomsten uit arbeid wordt voort
gezet (arbeidskostenforfait). Met het oog op de bete
re werking van de arbeidsmarkt en het scheppen van 
relatief eenvoudige arbeidsplaatsen voor personen 
met een lage scholingsgraad en/of arbeidsproduktivi
teit is daarenboven een verlaging van de laagste 
CAO-loonschalen geboden. De verantwoordelijkheid 
hiervoor berust bij werkgevers en werknemers. 
De overheid bevordert het streven van verlaging van 
de laagste CAO-loonschalen zoveel mogelijk, onder 
meer door een meer gerichte toepassing van de alge
meen verbindend verklaring van de CAO's (collectie
ve arbeidsovereenkomst). De mogelijkheden om op 
basis van een gebrek aan arbeidservaring voor een 
beperkt aantal jaren een beloning onder het niveau 
van het wettelijk minimumloon (WMU te ontvangen, 
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worden verruimd. Indien dit een betekenisvolle bijdra
ge zal opleveren voor het scheppen van eenvoudige 
arbeidsplaatsen, wordt het WML verlaagd. Een derge
lijke aanpassing van het WML zal geen invloed heb
ben op de hoogte van het sociaal minimum. 

Toelichting 
Om meer werkgelegenheid te scheppen en de ar
beidsparticipatie te vergroten is op de eerste plaats 
een loonkostenmatiging gedurende een aantal jaren 
nodig. Daarmee samenhangend wordt ook de ontwik
keling van uitkeringen gematigd (zie artikel 11.6.3). 
Daarnaast dient in het kader van een betere werking 
van de arbeidsmarkt de wig te worden verkleind, on
der meer door een verlaging van de werkgeverslas
ten, volumebeperking van het gebruik van sociale ze
kerheid en aanpassingen in het stelsel van sociale ze
kerheid (zie artikel 11.5.6). Ook wordt de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt bevorderd (zie artikel 11.5.5). 

Tevens wordt de gunstiger fiscale behandeling van in
komsten uit arbeid voortgezet. Het verwachte effect 
inzake het scheppen en vervullen van eenvoudige ar
beidsplaatsen wordt bevorderd als tegelijkertijd een 
effectief sanctiebeleid inzake het weigeren van werk 
wordt gevoerd (zie artikel 11.5.4). 

11.2.11 Bij lastenverlichting wordt uitgegaan van 
een tariefverlaging gericht op een zo groot mogelijk 
werkgelegenheidseffect aan de onderkant van het 
loongebouw. Drukverlichting aan de onderkant van 
het loongebouw, met het oog op een betere werking 
van de arbeidsmarkt, zal in belangrijke mate in de pre
miesfeer moeten worden gevonden gezien het gerin
ge aandeel van de belastingheffing in de eerste 
schijf. Ook zullen mogelijkheden van drukverlichting 
op lage (deeltijd) inkomens worden onderzocht. 

• 31 
11.2.12 Op het gebied van het consumentenbeleid 
zal de nadruk steeds meer komen te liggen bij de Eu
ropese Unie, waarbij ons land toeziet op meer onder
linge samenhang tussen richtlijnen. In Nederland zal 
de ingeslagen weg van zelfregulering op het gebied 
van leveringsvoorwaarden, klachtenbehandeling en 
produktinformatie worden voortgezet. Nederland zal 
zich ervoor inzetten dat in de Europese wetgeving 
produktinformatie naar de consument in de eigen 
landstaal of in algemeen erkende en herkende sym
bolen verplicht blijft. 

11.2.13 Binnen de Europese Unie ontstaat steeds 
meer concurrentie tussen regio's ten aanzien van het 
bedrijfs- en investeringsklimaat. Het regionaal beleid 
bevordert een geografisch evenwichtige economi~ 
sche ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op een ver
dere versterking van de economische structuur in 
het Noorden. Regionale middelen zullen meer wor
den aangewend voor de ontwikkeling en ondersteu
ning van samenwerkingsprojecten van scholen, on
derzoekscentra en bedrijven in kansrijke economi-
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sche sectoren. In de regio's waar het EU-regionaal 
beleid van toepassing is, wordt het nationale beleid 
nauw afgestemd op de Europese mogelijkheden om 
optimaal gebruik te kunnen maken van de EU-struc
tuurfondsen. Aan deze projecten dient een output
doeistelling verbonden te worden. 

11.2.14 Het exportbevorderingsbeleid richt zich met 
name op de versterking van de exportpositie van het 
midden- en kleinbedrijf (MKB). Vanwege de grote af
hankelijkheid van de Nederlandse export van de Wes
teuropese markt en vanwege de noodzaak te komen 
tot een betere spreiding wordt speciale aandacht ge
schonken aan exportondersteuning op verderweg ge
legen groeimarkten. 

11.2.15 De modernisering van de Nederlandse me
dedingingswetgeving wordt voortgezet. Een en an
der zal zijn beslag krijgen in een algehele herziening 
van de mededingingswetgeving, waarbij de Wet Eco
nomische Mededinging analoog aan de Europese re
gelgeving van een verbodsysteem zal uitgaan. 

11,2.16 In gereguleerde sectoren zoals vervoer, 
openbaar vervoer, de openbare nutssector, genees
middelen en telecommunicatie wordt de marktwer
king indien mogelijk versterkt. 

11.2.17 Om te komen tot meer flexibliteit en dyna
miek in onze economie, wordt in de komende perio
de een 'Program Flexibilisering' uitgevoerd. Vergelijk
baar met de aanpak bij de zogenaamde Heroverwe
gingen zullen op de verschillende terreinen activitei
ten worden ondernomen die zijn gericht op het ver
minderen van regelgeving en waar mogelijk het over
dragen van activiteiten van de overheid aan de parti
culiere sector. De inhoud van het Program richt zich 
ondermeer op: het doorbreken van de stroperigheid 
van procedures; flexibilisering van het arbeidsmarkt
beleid en van bedrijfstijden; een nieuwe wet econo
mische mededinging; de overdracht van werknemers
verzekeringen en de vermindering en deregulering 
van administratieve lasten. Het doel van dit Program 
is om door middel van minder regels en lasten te ko
men tot meer gespreide verantwoordelijkheid en 
meer markt, kansen en groei. 

11.2.18 Terwille van voldoende sociaal-economische 
dynamiek wordt overbodige bureaucratie tegenge
gaan voor bedrijven. Daarom dienen alle wetsvoor
stellen met belangrijke economische effecten bij aan
bieding aan de Ministerraad vergezeld te gaan van 
een gedegen bedrijfseffectentoets. Ook worden op 
zo kort mogelijke termijn afhandelingstermijnen vast
gesteld. 

11.2.19 Industrie- en technologiebeleid, onderwijs
en wetenschapsbeleid, economische ontwikkeling 
en werkgelegenheid dienen in hun onderlinge samen
hang onderwerp van integraal kabinetsbeleid te zijn. 
Met name als het er om gaat problemen op te lossen 
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in de sectoren die direct produktief zijn. Het Ministe
rie van Economische Zaken dient voor deze regiefunc
tie tussen de verschillende departementen voldoen
de toegerust te worden. 

11.2.20 De rijksoverheid voert een wervend beleid 
ten behoeve van het aantrekken van buitenlandse in
vesteringen. 

3. Overlegeconomie 
• 32 
Nederland wordt internationaal hoog aangeslagen 
vanwege zijn relatieve arbeidsrust. Dit is een belang
rijk concurrentievoordeel. Ook het sociale klimaat on
derscheidt zich in het algemeen niet door grote con
flicten of tegenstanden. Eén en ander is te danken 
aan het feit dat ons sociaal-economisch leven geken
merkt wordt door rede en overleg. Verantwoordelijk
heden zijn gespreid naar plaats en functie. Repre
sentatieve maatschappelijke organisaties zijn daarbij 
onmisbaar. Een scherpere herschikking van verant
woordelijkheden blijft evenwel geboden. Centraal 
moet daarbij staan een overheid die zich meer richt 
op haar kerntaken. Afwegingsmechanismen moeten 
verbeteren ten behoeve van snellere besluitvorming 
en uitvoering. 

11.3.1 De bestuurlijke vormgeving van de Neder-
landse overlegeconomie wordt geënt op de eisen die 
een herstel van verantwoordelijkheden en een verder
gaande internationalisering stellen. Dit betekent dat 
de bestuurlijke slagkracht moet worden vergroot. 
Noodzakelijke initiatieven behoren niet in de kiem te 
worden gesmoord door regeldruk, afwentelmechanis
men, verplichte maar weinig 'verplichtende' advies
ronden en stroperige betrekkingen tussen overheid 
en samenleving. 

11.3.2 De overheid - zowel de centrale overheid als 
de provinciale/regionale en lokale overheden - is bij 
de beleidsvoorbereiding en -uitvoering met name ge
baat bij advisering door en overleg met private partij
en die relevante sociaal-economische instrumenten 
in handen hebben. Coördinatie van sociaal-econo
misch beleid is bij spreiding van verantwoordelijkhe
den geboden. 

11.3.3 Als overleg- en adviesforum behoudt de So
ciaal-Economische Raad (SER). mede gelet op de vor
ming van maatschappelijke consensus, een belangrij
ke functie met een wettelijk verankerde, termijnge
bonden adviesplicht op hoofdzaken. 

11.3.4 Wat betreft de financiële instrumenten van 
de overheid wordt gezocht naar methoden die een 
herstel van verantwoordelijkheid mogelijk maken zo
als meer lump sum financiering en het op ruimere 
schaal toepassen van het profijtbeginsel. Tot dat her
stel behoort ook meer financiële verantwoordelijk
heid van de mede-overheden, waaronder een grotere 
medebekostiging van bijstand, algemene voorzien in-
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gen en individuele huursubsidie. Het verleggen van fi
nanciële verantwoordelijkheden is geen bezuinigings
instrument. Het kan echter wel bijdragen aan een 
doelmatiger en behoedzamer beleid. In dat verband 
wordt gestreefd naar een Algemene Voorzieningen 
Wet (zie artikel 11.5.18). 

11.3.5 De overheid concentreert zich op haar kern
taken. Dat betekent dat de burger meer eigen verant
woordelijkheid wordt gelaten. Van burgers en hun or
ganisaties wordt dan ook verwacht dat publieke arran
gementen gaandeweg worden vervangen door rege
lingen en voorzieningen in de particuliere sfeer. Dat 
kan op verschillende terreinen, waaronder delen van 
de sociale zekerheid. 

11.3.6 Nederland bevordert in Europees verband 
het creëren van voorwaarden die leiden tot een inten
sieve, ge'integreerde investering in menselijk kapi
taal, research en kennisinfrastructuur, zulks met het 
oog op hun betekenis voor het innoverend vermogen 
van de samenleving en de welvaartsontwikkeling op 
lange termijn. 

11.3.7 Het instrument van de algemeen verbin-
dend verklaring (AW) van collectieve arbeidsovereen
komsten (CAO) als middel van sociaal-economische 
ordening blijft gehandhaafd. Binnen het kader van de 
wet is niet algemeen verbindend verklaren van 
CAO's of onderdelen daarvan mogelijk, indien sprake 
is van aperte strijdigheid met van tevoren aangekon
digd overheidsbeleid waarover ook advies is ingewon
nen. 

4. Verhoging van de inzet van kennis 
• 33 
Investeren in kennis en technologie is noodzakelijk 
met het oog op een voorspoedige, duurzame ontwik
keling. Een land als Nederland, met een hoog wel
vaartsniveau, dat wil concurreren, moet investeren 
in: opleidingen die zijn toegespitst op de behoeften 
van arbeidsmarkt en bedrijfsleven; een hoog niveau 
van onderzoek en ontwikkeling; een goed georgani
seerde kennisinfrastructuur. De overheid moet daar
bij vooral een stimulerende en motiverende rol spe
len. 

11.4.1 Nederland streeft naar een geavanceerde sa-
menleving met een hoge kwaliteit van het bestaan, 
gebaseerd op een sterke en concurrerende marktsec
tor. Technologische expertise wordt daarom op een 
hoog peil gehouden. Dit vereist een forse verhoging 
van de beschikbaarheid en toepassing van kennis 
('kennisintensiteit') van het bedrijfsleven, ook in de 
dienstensector, en de overheid. Naast een algemene 
versterking van de vestigingsfactoren is een intensi
vering van het nationale technologie-, industrie- en 
wetenschapsbeleid noodzakelijk. Speerpunten zijn on
der meer informatietechnologie, milieutechnologie, 
biotechnologie en logistiek. Bij de uitbreiding van na
tionale technologieprogramma's worden afstemming 
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met de technologieprogramma's van de Europese 
Unie alsmede aansluiting op de behoeften van het 
MKB in de overwegingen betrokken. 

11.4.2 De achterstand van de Nederlandse bedrijfs
research op vooroplopende landen groeit. Deze trend 
moet worden omgebogen. Dit is in de eerste plaats 
de verantwoordelijkheid van de ondernemingen zelf, 
maar de overheid moet optimale condities creëren. 
Een belangrijk element vormt een algemene fiscale 
Research en Development(R&D)-faciliteit zoals deze 
in veel landen, ook in Europa, al bestaat. Daarnaast 
stelt de overheid ook zelf financiën beschikbaar voor 
onderzoek. 

11.4.3 Het onderzoek in Nederland is nog te wei-
nig relevant voor het bedrijfsleven. In de bekostiging 
van het universitaire onderzoek worden binnen de 
eerste en tweede geldstroom meer middelen vrijge
maakt voor technologiegericht onderwijs en onder
zoek. Ter bevordering van de aansluiting van weten
schappelijk onderzoek en de kennisvraag van het be
drijfsleven worden onderzoekers die gelden uit de 
derde geldstroom verwerven nimmer gekort op de 
eerste en tweede geldstroom. Deze verschuiving in 
de geldstroom dient weloverwogen te geschieden, 
waarbij keuzen dienen te worden gemaakt in plaats 
van generieke kortingen. 
De omvang van het natuurwetenschappelijke en tech
nische onderzoek is momenteel absoluut en relatief 
te gering en sluit onvoldoende aan op de kennisvraag 
in de bedrijven. De kleine en middelgrote onderne
mingen maken nog te weinig gebruik van de kennisin
frastructuur en de kennis die beschikbaar is bij de gro
te bedrijven. De samenwerking tussen kenniscentra 
en ondernemingen alsmede toepassingsgericht on
derzoek ('netwerken' en 'clusters') moet worden ge
stimuleerd. De betrokkenheid van het bedrijfsleven 
bij het universitair onderwijs dient nadrukkelijk te wor
den versterkt. De overheid dient waar mogelijk de 
kennis die zij in huis heeft aan het in Nederland werk
zame bedrijfsleven ter beschikking te stellen. 

11.4.4 Ook de kennisintensiteit van de overheids-
sector moet omhoog. De mogelijkheden van nieuwe 
technologie in de overheidsadministratie en bij over
heidstaken als milieuverbetering, criminaliteitsbestrij
ding, ouderenzorg, weg- en waterbouw, energievoor
ziening, woningbouw en dergelijke moeten beter 
worden benut. 

11.4.5 Met het oog op de maatschappelijke inbed-
ding van technologische ontwikkelingen zullen de pu
blieksvoorlichting en het technologisch aspectenon
derzoek worden versterkt. 

11.4.6 Standaardisatie, normalisatie en certificatie -
in het bijzonder te realiseren op EU-niveau - worden 
van overheidswege ondersteund, met het oog op de 
afzet op internationale markten . 
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11.4.7 Oe overheid bevordert de deelname van fi-
nanciële instellingen (banken. verzekeringsmaat
schappijen en pensioenfondsen) in risicodragend kapi
taal door het wegnemen van wettelijke barrières. 
Ook moeten banken en institutionele beleggers gro
tere ru imte krijgen voor deelnemingen in en het ver
strekken van financieringsfacil iteiten voor risicovolle 
projecten. De Particuliere Participatie Maatschappij 
(PPM)-regeling wordt toegespitst op technologische 
starters om kansrijke, nieuwe initiatieven te onder
steunen. 

5. Arbeidsparticipatie en sociale zekerheid 
• 34 
In Nederland zijn naar verhouding te weinig mensen 
die nog betaald werk verrichten en relatief velen die 
een arbeidsloos inkomen ontvangen. Daardoor wordt 
het draagvlak onder onze maatschappelijke en socia
le voorzieningen kleiner. Er dreigt een situatie te ont
staan waarin het geld niet meer opgebracht kan wor
den om alles op het huidige peil te handhaven . De be
reidheid bij het werkende en betalende deel om nog 
langer zo fors bij te dragen aan de voorzieningen van 
anderen die zelf goed in staat moeten worden ge
acht in het eigen onderhoud te (blijven) voorzien, 
wordt zwaar op de proef gesteld. Vergroting van de 
arbeidsparticipatie kan deze negatieve trend keren . In 
dit program ligt verder de nadruk op de participatie 
van vrouwen en daarnaast wordt extra aandacht be
steed aan de problematiek van de langdurig werklo
zen en de minderheden. 

11.5.1 Betaalde en onbetaalde arbeid dienen ook in 
het overheidsbeleid gelijk te worden gewaardeerd. 
Dat neemt niet weg, dat participatie en integratie in 
de samenleving in belangrijke mate berusten op het 
vermogen tot deelname aan het arbeidsproces, tot 
het verwerven van een inkomen, tot het ontwikkelen 
van het besef van de eigen waarde voor de samenle
ving en tot beleving van de eigen identiteit in zelfge
kozen maatschappelijke verbanden. Op die uitgangs
punten wordt de integratie van migranten en achter
gestelde groepen in de samenleving gestoeld. 

11.5,2 Voor groepen voor wie de reguliere arbeids
markt geen oplossing biedt, dient te worden voorzien 
in aanvullend, samenhangend beleid : banenpools, so
ciale werkvoorziening, vrijwilligerswerk, oprekking 
van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) en dergelijke. 
De inzet van werklozen bij maatschappelijk nuttig 
werk wordt bevorderd. Vrijwilligerswerk door uitke
ringsgerechtigden wordt als bijdrage aan de samenle
ving gewaardeerd en gesteund, knelpunten worden 
weggenomen. De doorstroming naar de reguliere ar
beidsmarkt wordt overigens blijvend gestimuleerd. 
Een bijzonder accent wordt gelegd op de bevorde
ring van arbeidsparticipatie van migranten. Op het ge
bied van arbeidsvoorlichting en arbeidsbemiddeling 
dienen gemeentelijke Sociale Diensten en Regionale 
Bureaus voor Arbeidsvoorzieningen (RBA's) nauw sa
men te werken. Het vacature aanbod, de inschrijving 
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van werkzoekenden en de voorlichting moeten voor 
de burger gemakkelijk bereikbaar zijn . 

11.5.3 Beleidsmaatregelen van de overheid wor-
den getoetst op de bijdrage die ze leveren aan de be
vordering en continuering van arbeidsparticipatie van 
met name bestaande uitkeringsgerechtigden (waaron
der langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschik
ten en migranten). 
Met het oog op de emancipatie van de vrouw dient 
economische zelfstandigheid te worden bevorderd . 
Deelname van vrouwen aan betaalde arbeid moet on
dermeer mogelijk worden gemaakt door via CAO-on
derhandelingen voorwaarden te scheppen voor de 
herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid . De 
afstand tussen bruto- en nettoloon wordt daartoe ver
kleind en het verschil tussen loon en uitkering ver
groot . De ontwikkeling van het wettelijk minimum
loon blijft gerelateerd aan de WKA (Wet op de Koppe
ling met Afwijkingsmogelijkheden) . Bovendien wordt 
de mogelijkheid geboden van onderscheid op basis 
van arbeidservaring. Indien vervolgens voor het 
scheppen van eenvoudige arbeidsplaatsen en de ver
hoging van de arbeidsparticipatie in de gehele ar
beidsmarkt een generieke aanpassing van het wette
lijk minimumloon (WML) een betekenisvolle bijdrage 
levert, wordt het WML verlaagd . De hoogte van het 
sociaal minimum wordt hierdoor niet aangetast. 'Inko
mensprijzen' (dat wil zeggen inkomensgerelateerde 
subsidies en tegemoetkomingen) worden mede van
uit het motief van de (hernieuwde) deelname aan be
taalde arbeid bezien. De sociale zekerheid wordt ge
plaatst in het perspectief van bevordering van ar
beidsparticipatie en herstel van verantwoordelijkhe
den. De uitkeringsgerechtigde wordt gestimuleerd 
het uiterste te doen om opnieuw door eigen arbeid in 
een inkomen te voorzien . Elementen van opbouw 
van rechten naarmate men langer heeft gewerkt, 
worden in het stelsel van sociale zekerheid waar mo
gelijk versterkt. 

• 35 
11.5.4 Een rechtvaardig sociaal beleid impliceert, 
dat er een stelsel van sociale zekerheid blijft bestaan 
waarop diegenen kunnen terugvallen voor wie er 
geen andere mogelijkheden meer zijn . De zware 
claim die het sociale zekerheidsstelsellegt op de soli
dariteit wordt primair veroorzaakt door de omvang 
van het aantal uitkeringsgerechtigden en niet zozeer 
door de hoogte van de individuele uitkeringen. Meer 
en betere controle is nodig en het sanctiebeleid dient 
te worden aangescherpt. Dit heeft de voorkeur bo
ven het verder verlagen van de hoogte van de uitke
ringen . In navolging van de Algemene Bijstandswet 
(ABW) dienen ook in de Werkloosheidswet (WW) al
gemene normen te worden geïntroduceerd voor een 
strikt uitgevoerd sanctiebeleid . De mogelijkheid 
wordt onderzocht van een onafhankelijke periodieke 
steekproefsgewijze controle van de instellingen die 
belast zijn met het sanctiebeleid. Daarenboven die
nen er hardere sancties te worden getroffen voor 
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werkgevers die illegalen betaald werk laten verrich
ten. De onderlinge gegevensuitwisseling tussen uit
voeringsorganisaties van sociale zekerheid, fiscus, ge
zondheidszorg en arbeidsbemiddeling wordt bevor
derd. 

11.5.5 Flexibilisering van de arbeid is nodig, onder 
meer in verband met de afstemming op de verschil
lende fasen in een mensenleven. Binnen de bedrij
ven kan dit door deeltijdbanen, flexibele arbeidstij
den, deeltijd-VUT (Vervroegde Uit Treding). bedrijfs
tijdverlenging en onbetaald verzorgingsverlof. 

Buiten de onderneming gaat het om het erkennen 
van meer flexibele arbeidsverhoudingen zoals sei
zoenarbeid, tijdelijk werk en om het minder rigide ma
ken van het ontslagrecht. Sociale partners dragen op 
dit vlak, met name in het kader van de rechtspositio
nele voorwaarden, een eerste verantwoordelijkheid. 
Dit geldt ook voor de zeer gewenste mogelijkheden 
van deeltijdwerk, herintreding en - indien mogelijk -
terugkeeropties na onbetaald verlof voor bepaalde 
tijd. De herdefiniëring van arbeidsrelaties op basis 
van uurloon kan bij dit alles een rol spelen. De werk
gever is gehouden gemotiveerd antwoord te geven 
op verzoeken tot overgang op deeltijdarbeid. De pen
sioengerechtigde leeftijd blijft niet langer gefixeerd 
op de leeftijd van de AOW (Algemene Ouderdoms 
Wet). maar wordt geflexibiliseerd. 

11.5.6 Werknemersverzekeringen tegen inkomens
derving (Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet op de Ar
beidsongeschiktheidsverzekering) worden overgedra
gen aan sociale partners, opdat een betere afstem
ming kan worden bereikt tussen werkgelegenheid, in
komensontwikkeling, sociale zekerheid, arbeidsvoor
ziening, scholing en technologische vernieuwing. 
Daartoe vormen 'bredere' CAO's geschikte kaders. 
Bovenwettelijke sociale zekerheidsafspraken vallen 
buiten de definitie van de collectieve lastendruk. Zo
lang deze overdracht niet is gerealiseerd, worden de 
werknemersverzekeringen herzien volgens de artike
len 11.5.8, 11.5.9 en 11.5.10. 

11.5.7 De regering verplicht zich een maximale in-
spanning te verrichten om wachtgelders op de ver
schillende deelterreinen zoals onderwijs, gezond
heidszorg en veiligheid weer actief aan het arbeids
proces te laten deelnemen. 

11.5.8 De Ziektewet gaat geleidelijk verdwijnen, 
staande de verplichting in het Burgerlijk Wetboek 
voor de werkgever om gedurende een bepaalde pe
riode in inkomensvervanging te voorzien. De periode 
van twee of zes weken wordt daartoe verlengd. 
Deze ombouw wordt na verloop van tijd geëvalueerd 
op nadelige effecten. 

• 36 
11.5.9 De WAO (Wet op de Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering) voorziet in een systeem van rech-
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ten waarbij de duur en hoogte van de uitkering afhan
kelijk worden gesteld van de premieplichtige periode. 
Verdere premiedifferentiatie tussen bedrijfstakken en 
het dragen van eigen risico door bedrijven (zoals in 
de Ziektewet) worden mogelijk gemaakt. De huidige 
malusregeling wordt herzien voorzover de uitvoering 
leidt tot onbillijke resultaten. Ook de bonusregeling, 
de arbeidsomstandigheden alsmede het aspect van 
de versnelde herkeuring, worden in verband met het 
terugbrengen van het aantal arbeidsongeschikten na
der bezien. De doelstelling blijft een verlaging van 
het aantal arbeidsongeschikten. Daarbij wordt bevor
derd dat ook de groepen met grotere risico's zich 
kunnen (bij)verzekeren op basis van condities die ver
gelijkbaar zijn met die voor de overige werknemers. 

11.5.10 Voor vroeggehandicapten wordt de AAW (Al
gemene Arbeidsongeschiktheidswet) zonder vermo
genstoets gehandhaafd. Een grotere mate van onder
linge risicodekking door zelfstandigen past bij het 
spoor van herstelde verantwoordelijkheid. Voorals
nog blijft ook voor hen de AAW als afzonderlijke rege
ling gehandhaafd. Werknemers komen in de toe
komst niet meer in aanmerking voor een AAW-uitke
ring. Premie en uitkering lopen voor hen volledig via 
de WAO. Hierdoor komt de franchise te vervallen. 

11.5.11 De wettelijke systematiek van de WW blijft 
voorshands gehandhaafd. Binnen deze systematiek 
wordt gestreefd naar verdere decentralisatie door 
meer gewicht toe te kennen aan de wachtgeldfond
sen van de afzonderlijke bedrijfstakken. De referte
eis wordt na de beoogde verhoging van 26 weken 
werk naar 39 weken, nader onderzocht op zijn gevol
gen voor de werking van de arbeidsmarkt. 

11.5.12 Ervan uitgaande dat de kosten daar gelegd 
moeten worden waar deze zijn gemaakt dienen de 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen de 
kosten van de uitkeringen waar mogelijk en zinvol te 
verhalen op de veroorzaker daarvan (regresrecht). 

11.5.13 De financiële en bestuurlijke verantwoorde
lijkheid van sociale partners voor de arbeidsvoorzie
ning dient te worden vergroot. Dit kan ook gepaard 
gaan met een gelijktijdige verlaging van de lasten
druk. De afstemming tussen de uitvoering van de so
ciale zekerheid en de arbeidsvoorziening wordt verbe
terd . Vermindering van het aantal scholingsregelin
gen en beperking van loonkostensubsidies krijgen in 
het beleid extra aandacht. 

• 37 
11.5.14 De sociale zekerheid voor ambtenaren 
wordt per 01-01-1996 op dezelfde leest geschoeid 
als die voor werknemers in het bedrijfsleven met ge
lijktijdige risicoverevening. De wachtgeldregeling 
wordt vervangen door een werknemersverzekering, 
met redelijke overgangsbepalingen voor bestaande 
gevallen. 
Het instrument van de algemene arbeidstijdverkor-
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ting (ATV) binnen de overheidssector wordt herover
wogen. Gezien de noodzaak van vergroting van ar
beidsparticipatie wordt in het arbeidsvoorwaarden
overleg aangedrongen op een geleidelijke terugdrin
ging van VUT-regelingen. In dat overleg dient voorts 
meer aandacht te worden besteed aan de bevorde
ring van flexibele pensionering en van meer deeltijdar
beid, ook in leidinggevende functies. 

11.5.15 De overheid onthoudt zich van maatregelen 
die een ingreep inhouden in de private financiering 
van pensioenen. Private bekostiging van aanvullende 
pensioenvoorzieningen wordt in ieder geval niet ver
der fiscaal ontmoedigd. 

• 38 
11.5.16 De systematiek van de Algemene Ouder
domswet (AOW) blijft in de komende regeerperiode 
onveranderd in stand. 

11.5.17 De Algemene Bijstandswet blijft het sluit
stuk van de sociale zekerheidswetgeving. De individu
ele uitkering wordt verzelfstandigd en vervolgens ge
steld op 50% van het huidige niveau van het sociaal 
minimum voor gehuwden/samenwonenden. De inko
menstoets wordt gehandhaafd, terwijl het niveau van 
de vermogenstoets geleidelijk wordt opgetrokken tot 
het prijsniveau van de gemiddelde woning in Neder
land. Gemeenten krijgen een grotere beleidsvrijheid 
en financiële verantwoordelijkheid binnen landelijk 
vastgestelde normen. De kwaliteit van de uitvoering 
en het toezicht op een zorgvuldige naleving worden 
verbeterd. Bestrijding van fraude en oneigenlijk ge
bruik wordt geïntensiveerd, onder andere door de 
koppeling van bestanden. 

11.5.18 In het verlengde van artikel 11.5.17 wordt de 
introductie van een Algemene Voorzieningen Wet 
voorgesteld. Onder meer voorzieningen krachtens de 
Bijzondere Bijstand, individuele huursubsidies, zorg 
voor kinderen tot 12 jaar zoals bedoeld in de Toesla
genwet. bijdragen in verband met extra lasten we
gens ouderdom en het niet voor zichzelf kunnen zor
gen (m.u.v. de huishoudelijke hulp, valt onder de 
AWBZ). aanvulling op de bijstandsuitkering in ver
band met hogere (woon)lasten van alleenstaanden 
en voorzieningen krachtens de Wet Voorzieningen ge
handicapten worden in de toekomst toegekend op ba
sis van deze wet. De uitvoering ervan berust bij de 
gemeenten. De wet kent, overeenkomstig de bepa
ling in art. 11.5.17 ten aanzien van de ABW, een inko
mens- en vermogenstoets. De bewijslast van het 
hebben van de bedoelde extra lasten berust bij de be
trokkenen. De Toeslagenwet, de IOAW en de IOAZ 
(de wetten Inkomensvoorziening Oudere en gedeelte
lijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers res
pectievelijk gewezen Zelfstandigen) worden opgehe
ven, evenals diverse departementale inkomensrege
lingen. 
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• 39 
11.5.19 Binnen de Algemene Kinderbijslagwet 
wordt de differentiatie in de bedragen per kind her
zien. De relatief slechtere positie van het eerste kind 
wordt verbeterd ten nadele van het derde en volgen
de kind. Bij de verstrekking van kinderbijslag ten be
hoeve van kinderen die buiten Nederland wonen, 
wordt analoog aan de grondslag voor de bepaling van 
de bedragen in ons land rekening gehouden met de 
feitelijke kosten van kinderen in het betreffende land. 
Voorzover dit mocht strijden met internationale rege
lingen dringt -Nederland aan op wijziging daarvan. 

11.5.20 De Algemene Nabestaandenwet wordt op 
termijn, en met inachtneming van een overgangsre
geling voor bestaande gevallen, afgeschaft. Dit tegen 
de achtergrond van de toegenomen mogelijkheden 
van particuliere verzekering, de wenselijkheid van het 
verwerven van een inkomen via betaalde arbeid en 
de voorgestelde Algemene Voorzieningen Wet. Reke
ning wordt gehouden met vrouwen die geboren zijn 
voor 1950 en altijd onbetaalde arbeid hebben verricht. 

11.5.21 De eisen voor het stichten van kinderop-
vangvoorzieningen worden aangepast aan de geble
ken maatschappelijke behoefte, zodat de marktwer
king beter tot gelding kan komen. Speciale aandacht 
gaat uit naar uitbreiding van voorzieningen voor bui
tenschoolse opvang, verlengde dagopvang, 24-uurs 
opvang en gastouder-projecten. 

Kinderopvang is de verantwoordelijkheid van ou
ders/verzorgers en sociale partners. Particuliere initi
atieven voor kinderopvang waaruit betrokkenheid van 
ouders en verzorgers blijkt, hebben de voorkeur. Het 
aanbod aan gesubsidieerde plaatsen dient voorbehou
den te blijven aan mensen die andere vormen van kin
deropvang niet kunnen financieren. 

• 40 
11.5.22 Beheersing van de Nederlandse taal, scho-
ling en zomogelijk arbeidsparticipatie zijn voorwaar
den voor een volwaardige deelname aan de samenle
ving. Onderwijsinstellingen dienen hierop in te spe
len, onder meer door een actief wervingsbeleid. Daar 
tegenover staat dat wie zich niet wil laten scholen 
danwel bijscholen of Nederlands wil leren, op het ni
veau van de uitkering dient te worden gekort. 

11.5.23 Naast de wijzigingen in het stelsel van soci
aal-economische zekerheid die gericht zijn op een sti
mulering van arbeidsparticipatie, worden zo nodig 
specifieke projecten ontwikkeld, gericht op verho
ging van de arbeidsparticipatie onder groepen waar 
deze structureel laag is. 

6. Inkomensontwikkeling en fiscaal beleid 

• 41 
De inkomensontwikkeling zal in de komende jaren 
ten dienste moeten staan van de zorg voor meer 
werkgelegenheid, een beter milieu en meer veilig-
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heid. We moeten een reële prijs betalen voor solidari
teit en rentmeesterschap. Daarom dient. mede ge
zien de snel voortschrijdende internationalisering, ar
beidskosten- en inkomensmatiging voor iedereen de 
leidraad te zijn. Een inkomensontwikkeling, waarbij 
de arbeidsinkomensquote stapsgewijs daalt, is een in
vestering in de toekomst. 

Op fiscaal gebied wordt ons land geconfronteerd 
met het wegvallen van de fiscale grenzen binnen de 
EU. Nederland zal daarop adequaat moeten reageren 
om zijn (fiscale) concurrentiepositie te behouden. Het 
fiscaal beleid is gericht op bevordering van werkgele
genheid - vooral aan de onderkant van de arbeids
markt - en ondernemerschap, op vermindering van 
de fiscale druk en doet recht aan het draagkrachtbe
ginsel. Eenvoudige regelgeving, minder administratie
ve lasten voor het bedrijfsleven en effectieve fraude
bestrijding zijn instrumenten die mede helpen het fis
caal klimaat in ons land te verbeteren. 

Inkomensontwikkeling 
• 42 
11.6.1 Gegeven de financieel-economische ontwik
keling alsook de noodzaak van nieuwe afwegingsme
chanismen en herstel van verantwoordelijkheid kan 
de overheid geen garanties geven voor koopkrachtbe
houd in de komende regeerperiode . 
Alle inkomensgroepen zullen de lasten van de sobere 
verwachtingen moeten dragen, rekening houdend 
met ieders draagkracht. Bijzondere aandacht voor de 
positie van de zwakkeren in de samenleving blijft ge
boden waarbij de inspanningen ook gericht zijn op 
het bieden van hulp aan werkzoekenden bij het vin
den van werk . 

11.6.2 De loonkosten, met name ook aan de onder-
kant van het loongebouw, zijn veelal een belemme
ring voor de vergroting van de arbeidsparticipatie. 
Daarom dient vooral de premiedruk sociale verzeke
ringen te worden teruggebracht, zulks met het oog 
op de inkorting van het bruto-netto-traject. 
Deelname aan betaalde beroepsarbeid moet voor de 
uitkeringsgerechtigde een nettovoordeel opleveren. 

11.6.3 Werkgevers en werknemers stellen - in de 
particuliere en (de semi-)publieke sector - de arbeids
voorwaarden, waaronder de lonen en de bovenwette
lijke sociale zekerheid, vast. De overheid ziet toe op 
de koopkracht ontwikkeling van degenen die zijn aan
gewezen op een minimumuitkering. De WKA wordt 
zodanig aangepast dat netto mutaties ook mogelijk 
worden gemaakt via tariefsveranderingen in plaats 
van alleen bruto-veranderingen. 

Fiscaal beleid 
• 43 
11.6.4 Nederland dient zijn gunstige fiscale concur-
rentiefactoren te behouden. Het is daarom gewenst 
om ondermeer in EU-verband internationale afspra
ken te maken om ongewenste concurrentie op fis-
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caal vlak tegen te gaan. Belastingen die van invloed 
zijn op de landsgrensoverschrijdende mobiliteit zoals 
de winstbelasting, de vermogensbelasting en de be
lasting op dividend en rente-inkomsten worden op in
ternationale leest geschoeid. Mede gezien hun in
vloed op de economische activiteit, en staande het 
gestelde in artikel 11.2.11, wordt gestreefd naar een 
beperking of afschaffing van de vermogensbelasting, 
te beginnen bij ondernemingsgebonden vermogens, 
een matiging van de belastingdruk voor midden- en 
hogere inkomens door verlenging van de tweede 
schijf en invoering van een optioneel splitsingsstelsel 
(dat wil zeggen dat een deel van het inkomen van de 
verdienende partner naar keuze mag worden overge
heveld naar de niet-verdienende partner) . 

11.6.5 De fiscale tarieven worden afgestemd op 
de benodigde middelen voor de bekostiging van de 
overheidstaken en op de internationale omgeving. In 
de fiscaliteit wordt recht gedaan aan de draagkracht
gedachte. Een systeem met belastingschijven en in
flatiecorrectie blijft gehandhaafd. Zolang niet een op
tioneel splitsingsstelsel is ingevoerd, geldt hetzelfde 
voor de voetoverheveling. Vanwege de systematiek 
van de meerdere belastingschijven worden aftrekpos
ten afgerekend tegen het marginale tarief, De hypo
theekrente-aftrek blijft in zijn huidige vorm gehand
haafd. 

11.6.6 De naleving en de handhaving van de belas
tingwetgeving worden versterkt door eenvoudiger re
gelgeving, door meer gerichte controle en door effec
tieve fraudebestrijding, In dit beleid past een vermin
dering van de administratieve lasten voor het bedrijfs
leven. Tegelijkertijd wordt de rechtsbescherming van 
de belastingbetaler in de uitvoering van de belasting
wetgeving versterkt. Aanpassing van het belastingsta
tuut in deze zin vormt daarvan een onderdeel. 

11.6.7 Hervorming en vereenvoudiging van het fis
cale systeem blijven gewenst, waarbij de relatie tus
sen belastingen en premies mede moet worden be
trokken . Aanpassingen van het systeem vinden in 
principe plaats op basis van budgettaire neutraliteit, 
De ontwikkeling in de richting van een analytisch sys
teem (waarbij de inkomsten per afzonderlijke bron 
worden belast) wordt bevorderd , 

• 44 
11.6.8 Herstel van verantwoordelijkheid houdt 
mede in dat gewerkt wordt aan een verdere decentra
lisatie van het belastinggebied. Dat betekent dat het 
gemeentelijk belastinggebied, ten koste van de rijks
belastingen, kan worden verruimd, mits dit niet ge
paard gaat met een gelijktijdige verhoging van de al
gemene belastingdruk. 

11.6.9 Op termijn wordt de overdrachtsbelasting 
bij verkoop van woningen afgeschaft. Ter bevorde
ring van de zorg voor het milieu wordt het reiskosten
forfait eveneens afgeschaft. De door dit laatste vrijko-
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mende budgettaire ru imte wordt aangewend voor 
een verhoging van het arbeidskostenforfait, mede 
met het oog op een vereenvoudiging van de heffing . 

11.6.10 Herstel van verantwoordelijkheid houdt eve
neens in dat gezocht wordt naar mogelijkheden om 
belasting te verschuiven, ondermeer via een verla
ging van het laagste tarief van de loon- en inkomsten
belasting, van arbeid naar vervuilende activiteiten en 
schaarse grondstoffen. 

11.6.11 Tevens wordt onderzocht of de lage BTW
heffing ook kan gelden voor milieuvriendelijke produ
centen en energie besparende diensten. 

7. Ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf 
• 45 
Het gezamenlijke midden- en kleinbedrijf is de groot
ste werkgever van ons land. Het MKB is niet alleen 
van economische, maar ook van grote sociaal-culture
le waarde. Goede mogelijkheden om te ondernemen 
zijn van vitaal belang voor onze samenleving. 

11.7.1 Ten behoeve van middelgrote en kleine on-
dernemingen. die bij uitstek van belang zijn voor de 
groei van werkgelegenheid, wordt een adequaat voor
waardenscheppend beleid gevoerd . De overheid be
vordert in samenwerking met Kamers van Koophan
del, branche-organisaties en dergelijke, verbetering, 
voorlichting en begeleiding van startende onderne
mers. De exportbevordering door de overheid dient 
zich op de eerste plaats te richten op het MKB. In EU
verband wordt, met het oog op gelijke concurrentie
voorwaarden. aangedrongen op gelijkschakeling van 
overheidsfaciliteiten in de verschillende lidstaten. 
Binnen dit algemene MKB-beleid wordt prioriteit ge
geven aan verlicht ing van de (collectieve) administra
tieve lastendruk en uitbreiding van investeringsfacili
teiten en van zelfstandigenaftrek . Door middel van 
verbetering van de facilitering worden startende on
dernemers aangemoedigd . 

Maatregelen (ook in de fiscale sfeer en de bonus/ma
lus in de WAO) en regelingen die het ondernemen 
kunnen ontmoedigen, worden kritisch geëvalueerd 
en eventueel afgeschaft . De druk van de vermogens
belasting op de directeur-grootaandeelhouder wordt 
teruggebracht . Tevens dient aandacht geschonken te 
worden aan de positie van de meewerkende levens
partner. 

11.7.2 De technologie-oriëntatie van kleine en mid-
delgrote ondernemingen wordt ondersteund. Het 
(technische) beroepsonderwijsveld wordt intern her
schikt en beter gecoördineerd met als doel een bete
re externe afstemming met kleine en middelgrote on
dernemingen. Waar mogelijk dienen sectorgewijs en 
regionaal clusters te ontstaan van onderwijsinstellin
gen, onderzoekscentra en kleine en middelgrote on
dernemingen gericht op het aansluiten van kennis en 
vaardigheden van schoolverlaters/afgestudeerden op 
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de vraag van deze ondernemingen. Daartoe moet de 
regelgeving worden aangepast ten einde initiatieven 
binnen sectoren en regio's te honoreren. 

11.7.3 Het beleid van kennisverspreiding, onder 
meer via de InnovatieCentra. wordt voortgezet. De 
samenwerking tussen voorlichtings- en adviesinstan
ties (onder andere Kamers van Koophandel , Institu
ten Midden- en Kleinbedrijf en Innovatiecentral. tot ui
ting komend in 'het Ondernemingshuis als het ene lo
ket' . dient in de volgende kabinetsperiode te worden 
gerealiseerd . Daarbij worden de taken van de huidige 
instanties alsmede het relevante subsidie-instrumen
tarium herbezien . De provincies en gemeenten wor
den, waar nodig, bij het innovatiebeleid betrokken. 

11.7.4 De uitvoering van de herziene vestigings-
wetgeving is nodig om de marktwerking te stimule
ren. Waar nodig wordt de kwaliteit van het onderne
merschap gestimuleerd. Bureaucratische regels die 
het vestigen en uitbreiden van bedrijven belemme
ren worden zoveel mogelijk versoepeld . 

11.7.5 Maatregelen in de sfeer van belastingen en 
heffingen - of het nu gaat om lastenverlichting of bij
voorbeeld om de introductie van lokale heffingen en 
heffingen op milieugrondslag - worden zo vormgege
ven dat bedrijven in het MKB ten opzichte van het 
grootbedrijf niet in een nadelige concurrentiepositie 
komen. 

11.7.6 Mede gezien recente voorstellen in Duits-
land ten aanzien van een gematigde heffing op winst
inkomen zal de instelling van een ondernemings
winstbelasting worden onderzocht . 

11.7.7 Op Europees niveau zal gezocht worden 
naar een manier om het MKB intensiever te betrek
ken in de sociale dialoog. 
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Plaatsbepaling 
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De ruimte in Nederland is schaars. Zij moet worden 
verdeeld over landbouw, woningbouw, bedrijvigheid, 
infrastructuur voor verkeer en vervoer, recreatie en 
natuur. Ruimtelijke ordening is woekeren met de 
schaarse ruimte. Natuur en landschap staan zwaar on
der druk. In dat spanningsveld produceert de Neder
landse agrarische bedrijfstak. Op grond van demogra
fische ontwikkelingen zal de vraag naar woningen ver
der toenemen. Vollere wegen leiden, ondanks de her
bezinning op het autogebruik versus het openbaar 
vervoer, tot de noodzaak van nieuwe investeringen in 
de infrastructuur. Daarnaast zal ook de noodzakelijke 
uitbreiding van de werkgelegenheid nog veel beslag 
op onze ruimte leggen. 

In het dichtbevolkte Nederland, met zijn hoge ver
keersintensiteit, sterke industrialisatie en intensieve 
landbouw, is de oplossing van het milieuprobleem 
zeer dringend. In de loop van een paar generaties 
heeft de moderne westerse mens een stijl van leven 
ontwikkeld die het milieu zeer zwaar belast. Dit pro
ces moet worden gekeerd. Milieubeleid is een kwes
tie van overleven geworden. Veel is al op gang ge
bracht voor de verbetering van het milieu. Maar pro
blemen die samenhangen met de intensieve veehou
derij, het autogebruik en het energieverbruik, vragen 
om verdergaande oplossingen. 

Benadering 

De Schepper heeft de aarde aan mensen in beheer 
gegeven. Zij moeten daarom zorgvuldig met de aarde 
omgaan, opdat niet alleen de huidige maar ook ko
mende generaties er op kunnen leven. Dat betekent 
dat mensen, als rentmeesters, verantwoordelijk zijn 
voor de heelheid van de schepping. Zij dienen reke
ning te houden met de gevolgen die het handelen 
heeft voor de generaties die na hen komen. 

Het CDA staat voor een houdbare ontwikkeling in so
ciaal, technologisch, economisch en ecologisch op
zicht. Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) vormt 
het kader voor het politieke antwoord op de indruk
wekkende milieuproblemen, nationaal, continentaal 
en mondiaal. Duurzame ontwikkeling houdt volgens 
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Milieu, natuur en 
ruimte 

het NMP in, dat elke generatie haar eigen milieupro
blemen oplost. De overheid moet daartoe de voor
waarden stellen. Dat wil zeggen: niet overvragen, 
maar wel kiezen. Wij staan voor een keuze, die duide
lijkheid biedt aan burgers, bedrijven en maatschappe
lijke organisaties over de doelstellingen die in de ko
mende jaren moeten worden bereikt. Wij kiezen voor 
instrumenten die hen confronteert met hun verant
woordelijkheid. 
Het verbruik van energie en grondstoffen moet zui
nig en efficiënt zijn. De uitstoot en verspreiding van 
schadelijke stoffen naar de milieucompartimenten bo
dem, water en lucht, moet terug naar een niveau 
waarop de natuur afval kan opvangen en neutralise
ren. De problemen zijn zo groot, dat de overheid prio
riteiten moet stellen. Zij moet zich het sterkst richten 
op milieuproblemen die onomkeerbare gevolgen heb
ben voor de mens en zijn leefomgeving. 

Het is onjuist om van de overheid te verwachten dat 
ze zelfstandig alle milieuproblemen oplost. Wie vol
staat met een verwijzing naar de overheid, ontkent 
dat men zelf in eigen gedrag en werk, privé en in 
maatschappelijke verbanden, de omvang van het mi
lieuprobleem mede bepaalt. Een cultuuromslag is 
noodzakelijk voor het behoud van de kwaliteit van 
het milieu. Milieuwaarden horen mee te wegen in 
het keuzegedrag van producenten en consumenten. 
De overheid schept daartoe de voorwaarden. Het 
CDA staat een benadering voor die vervuiling aan
pakt aan de bron. De vervuiler is verantwoordelijk en 
betaalt. Een goed vormgegeven milieubeleid zal ver
nieuwing van de wijze van produktie en consumptie 
uitlokken. Dat kan een belangrijke prikkel zijn voor 
nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

ARTIKELEN 

• 47 
,. Leefbaarheid en milieu 
In de komende jaren moeten verdere stappen in de 
richting van een duurzame ontwikkeling worden ge
zet. Het milieu blijft een hoofdpijler van het beleid. 
Het CDA streeft nationaal, Europees en mondiaal 
naar een situatie waarin de intrinsieke waarde van 
het natuurlijk milieu wordt beschermd doordat van 
overheidswege grenzen worden gesteld aan het ge
bruik van dit milieu. Deze grenswaarden dienen te 
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waarborgen dat natuurlijke kringlopen niet onomkeer
baar worden aangetast en dat op natuurlijke hulpbron
nen geen roofbouw wordt gepleegd. De discussie in 
de afgelopen jaren over de doelstellingen van het mi
lieubeleid heeft geresulteerd in het Nationaal Milieu
beleidsplan en het Nationaal Mil ieubeleidsplan Plus. 
Daarin zijn langetermijn-doelstellingen geformuleerd 
voor een groot aantal doelgroepen . Terecht worden 
deze in het onlangs uitgekomen NMP2 niet opnieuw 
ter discussie gesteld. 

Het accent ligt voor het CDA op het verwezenl ijken 
van bestaande doelen, niet op het formuleren van 
nieuwe. In alle sectoren wordt hard gewerkt aan het 
real iseren van lange termijn doelstellingen . Vaak gaat 
dat gepaard met grote inspanningen en investerin
gen. Het milieu is niet gebaat bij het steeds opnieuw 
formuleren van normen, maar bij het realiseren er
van . Alle aandacht moet daarom zijn gericht op de uit
voering. 

Milieubeleid moet voorwaarden scheppen voor en 
een beroep doen op de verantwoordelijkheid van bur
gers, natuur- en milieuorganisaties, producenten- en 
consumentenorganisaties. Het CDA kiest voor instru
menten die het zelfordenend vermogen van de sa
menleving versterken . Pas waar van deze instrumen
ten onvoldoende mag worden verwacht, wordt regel
geving ingezet, die geloofwaardig wordt gehand
haafd. Hoofdaccenten van het te voeren mil ieubeleid 
liggen bij de wijze van produktie en consumptie, het 
tegengaan van verspilling, de afval problematiek, de 
energiebesparing, het verkeer en de mestproblema
tiek. 

111.1.1 Maatschappelijke verandering en aanpas-
sing aan een duurzame ontwikkeling vereist besten
digheid in doelstellingen en beleid. Het CDA wenst 
een fundamentele bezinning over een ingrijpend ver
anderde, meer verantwoorde en sobere wijze van le
ven en inrichting van de economie en neemt daartoe 
concrete initiatieven waarbij een breed scala aan or
ganisaties wordt betrokken . De uitvoering van het in
gezette beleid wordt gentensiveerd. Het in de natio
nale milieubeleidsplannen en de Wet Milieubeheer 
neergelegde systeem van grens- en streefwaarden is 
een adequaat instrument om beschermingsniveaus 
in te voeren . Op deze waarden gebaseerde regelge
ving dient te worden overeengekomen op de schaal 
waarop de problematiek zich doet gelden en de be
drijvigheid zich afspeelt. Dikwijls zal dat de Europese 
Unie of de OESO (Organisatie voor Economische Sa
menwerking en Ontwikkeling) zijn . 

111.1.2 In zoverre grens- en streefwaarden nog niet 
wetenschappelijk zijn vastgesteld of technisch en 
economisch niet direct haalbaar zijn, worden in een 
goed gedefinieerd tijdpad, op basis van een politieke 
afweging, consistente waarden voor milieudoelstellin
gen vastgesteld. 
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Appel op verantwoordelijkheid 
• 48 
111.1.3 Het milieubeleid richt zich op een samenhan-
gend gebruik van sociale, fiscale, financiële en juridi
sche sturingsinstrumenten. De overheid kiest die in
strumenten waarvan de beste resultaten mogen wor
den verwacht en die sterk appelleren aan de verant
woordelijkheid van burgers en bedrijven . Er wordt zo
veel mogelijk een beroep gedaan op het vermogen 
van branche-organisaties en organisaties van consu
menten, werkgevers en werknemers, zichzelf te re
guleren. Regelgeving en vergunningverlening wor
den ingezet wanneer de beleidsdoelstellingen onvol
doende worden gerealiseerd door sociale en econo
mische instrumenten. 

111.1.4 Voor een duurzame ontwikkeling zijn maat-
schappelijke veranderingen nodig. De overheid bevor
dert dat de betrokken maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven hun onderzoek, inspraak, advise
ring, voorlichting en milieu-educatie daarmee in over
eenstemming brengen. Waar genoemde organisaties 
op deze onderdelen tekort schieten, draagt de over
heid zelf zorg voor voorlichting en educatie op het ge
bied van milieuzorg . 

111.1.5 Producenten zijn verantwoordelijk voor de 
produktkwaliteit, met inbegrip van de produktieme
thoden . De overheid geeft inhoud aan haar verant
woordelijkheid door het stellen van regels ten aan
zien van produktie, handel, alsmede het in bezit heb
ben en toepassen van milieugevaarlijke stoffen . De 
overheid bevordert de mogelijkheid voor de toepas
sing van milieuvriendelijke alternatieven. De verant
woordelijkheid van consumenten voor het koopge
drag moet beter tot haar recht komen. De produktin
formatie moet worden verbeterd en er moet een Eu
ropese Milieukeur worden ingevoerd. Milieukosten 
komen zo veel mogelijk tot uitdrukking in de kostprijs 
van een produkt of dienst. De branche dient verant
woordelijk te zijn voor de recycling van verpakkingen. 

111.1.6 Afspraken tussen de rijksoverheid en het be-
drijfsleven vormen vanwege hun snelle werking en 
het recht dat zij doen aan de eigen verantwoordelijk
heid een goede basis voor het beleid . Het convenant 
is een geschikt instrument om concrete doelen in ge
zamenlijk overleg te bereiken. Voor convenanten zijn 
wetgeving en NMP richtinggevend . Eenmaal in een 
convenant neergelegde afspraken binden partijen . 
De nakoming van convenanten dient nauwlettend te 
worden bewaakt. Wanneer onvoldoende voortgang 
wordt gerealiseerd via het sluiten van convenanten, 
worden alsnog wettelijke maatregelen opgelegd. 

111.1.7 Voorlichting dient om de gekozen technolo
gische, financiële en juridische sturingsinstrumenten 
bekend te maken en voor een maatschappelijk draag
vlak te zorgen, maar wordt ook als zelfstandig be
leidsinstrument ingezet. Natuur- en milieu-educatie 
krijgt een volwaardige plaats in het onderwijs . Ook 
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het gezin kan een goede bijdrage leveren aan een 
groeiend milieubewustzijn. 

111.1.8 De overheid vervult binnen de samenleving 
een voorbeeldfunctie in haar dagelijkse omgang met 
het milieu. Ze brengt dit in haar aanbestedingsbeleid. 
in het inkoopbeleid en in de inrichting van de huishou
delijke dienst via een systeem van interne milieuzorg 
tot uitdrukking. 

De vervuiler betaalt 
• 49 
111.1.9 Om te bevorderen dat de vervuiler betaalt. 
moeten heffingen zo dicht mogelijk aansluiten bij de 
mate waarin wordt bijgedragen aan vervuiling of ver
spilling. 

111.1.10 Vanuit een goede zorg voor het milieu zijn 
maatregelen in de fiscale sfeer noodzakelijk. Te den
ken valt aan een verbruiksbelasting op schaarse 
grondstoffen (grondwater, primaire bouwstoffen). 
Verder wordt in EU-verband een herziening bepleit 
waarbij milieuvriendelijke produkten - wat kan blijken 
uit het voeren van een (Europees) Milieukeur - en 
dienstverlenende activiteiten die er op gericht zijn de 
levensduur van produkten te verlengen onder het 
lage BTW-tarief komen te vallen. Milieubelastingen 
worden ingevoerd op grond van hun betekenis 
voor het milieu en de opbrengsten worden als extra 
middelen via de algemene middelen ingezet voor 
maatregelen ter verbetering of bescherming van het 
milieu. De Nederlandse overheid probeert, om con
currentievervalsing tegen te gaan, deze milieumaatre
gelen zoveel mogelijk op Europees niveau te coördi
neren. 

111.1.11 Bestemmingsheffingen (bedoeld om de kos
ten van milieubeleid te dragen) moeten daar worden 
toegepast, waar ze er toe kunnen bijdragen dat de 
vervuiler betaalt. De opbrengsten van bestemmings
heffingen moeten ten behoeve van het terugdringen 
van vervuiling worden besteed. 

111.1.12 Waar de toepassing van regulerende heffin
gen (bedoeld om ongewenst gedrag te corrigeren) 
leidt tot een lastenverzwaring voor burgers, worden 
deze gecompenseerd met lastenverlichting, bij voor
keur in de sfeer van verlaging van de op arbeid druk
kende kosten. 

111.1.13 Waar dit verantwoord kan, moet de noodza
kelijke beperking van de milieugebruiksruimte voor 
het bedrijfsleven hanteerbaar worden gemaakt door 
milieuvergunningen verhandelbaar te maken. 

111.1.14 Waar van noodzakelijke milieu-investeringen 
ten behoeve van continentale of mondiale problemen 
elders een hoger internationaal milieurendement 
mag worden verwacht, mag, gecontroleerd en op 
voorwaarde van vergelijkbare investeringen elders, in 
Nederland van milieu-maatregelen worden afgezien. 
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111.1.15 Subsidies zijn als tijdelijk instrument in te 
zetten wanneer de omschakeling naar een schonere 
produktie of consumptie voor kortstondige proble
men zorgt. Het verstrekken van dergelijke subsidies 
verstoort de gewenste internalisering en dient daar
om terughoudend te geschieden. 

Geloofwaardige regelgeving 
• 50 
111.1.16 Milieuregelgeving wordt beoordeeld op har
monisatie van regelgeving en consistentie in het wet
gevingsbeleid. Daarnaast dient extra zorg uit te gaan 
naar fraudegevoeligheid, cumulatie van milieuvergun
ningen in bestaande gebieden en/of sectoren en het 
aspect van de uitvoerbaarheid. Milieuregelgeving 
moet effectief worden gehandhaafd. Een op deze 
taak berekende omvang en toerusting van controle
apparaten moet worden verzekerd. Ter bevordering 
van een efficiënte inzet van de handhavingscapaciteit 
moeten categorieën lichte milieu-overtredingen waar 
mogelijk administratief worden afgedaan. Het straf
recht moet gereserveerd blijven voor ernstige vor
men van milieucriminaliteit. Milieuschade wordt waar 
mogelijk civielrechtelijk verhaald op de vervuiler. De 
bestaande achterstand in het verlenen van milieuver
gunningen dient te worden ingelopen. 

111.1.17 Er wordt een beleid ontwikkeld waarin risi
co's voor veiligheid en gezondheid van mensen, voor 
kwetsbare milieucomponenten (waaronder lucht en 
water) en voor natuurlijke ecosystemen, worden ge
minimaliseerd. Bij het beperken van de risico's is het 
ALARA-principe (risico's moeten zo laag zijn als rede
lijkerwijs bereikbaar is) maatgevend. Belangrijke aan
dachtsgebieden vormen verkeer en vervoer, indus
trie, de biosfeer, de afvalverwerking en de lozing van 
vervuild water. 

Vervuiling 
• 51 
111.1.18 De hoeveelheid afval moet naar beneden. In 
het jaar 2000 moet - overeenkomstig de doelstellin
gen in het NMP en het NMP+ - een reductie van 10% 
ten opzichte van 1990 zijn gerealiseerd. Het gebruik 
van milieubelastend verpakkingsmateriaal wordt ont
moedigd. Uitgangspunten voor het afvalstoffenbeleid 
zijn allereerst preventie, vervolgens hergebruik, daar
na verbranding en tenslotte storting. De overheid be
vordert de totstandkoming van faciliteiten om deze 
uitgangspunten in de praktijk te kunnen brengen. 

111.1.19 In de komende jaren neemt de regering ex
tra maatregelen ten behoeve van de verwerking van 
gescheiden ingezameld materiaal. De verwerkings
capaciteit en de afzetmarkt voor compost en pro
bleemstoffen moeten in overeenstemming worden 
gebracht met de aangeboden hoeveelheid. De over
heid dient de voorwaarden te scheppen voor afzet en 
hergebruik van de hierdoor verkregen produkten. Het 
certificeren van het verwerkings- en afzetproces voor
komt ongewenste toepassing. 
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111.1.20 Import en export van afval geschiedt alleen 
in het kader van een verantwoorde verwerking of ver
wijdering en op basis van bilaterale afspraken tussen 
de autoriteiten van de betreffende landen. Export van 
schadelijk afval naar ontwikkelingslanden wordt ver
boden, tenzij een verantwoorde verwerking is gega
randeerd. 

111.1.21 Voor bedrijven die vanuit milieu-oogpunt risi
covol zijn, wordt een milieuzorgsysteem verplicht ge
steld. 
Voor deze bedrijven moet ook een milieuboekhou
ding en een jaarlijks milieuverslag verplicht worden. 

111.1.22 Omdat voor de sanering van waterbodems 
de financiële en technische middelen tekort schie
ten, moet de nadruk liggen op verontreinigingen die 
de volksgezondheid bedreigen naast het nautisch 
noodzakelijke baggerwerk in verband met het open
houden van vaargeulen voor de scheepvaart. 

111.1.23 De te beperkte middelen voor bodemsane
ring vergen een herziening van het multifunctionali
teitsbeginsel. Dit vergt uitwerking van specifieke nor
men voor verschillende gebruiksfuncties van grond. 
Bodemverontreiniging die de volksgezondheid niet 
bedreigt, kan voorlopig worden geïsoleerd volgens 
de lBC-criteria (isoleren, beheersen, controleren) om 
verdergaande verspreiding te voorkomen. Sanering 
wordt zo mogelijk verricht door de vervuiler. Is sane
ring door de overheid noodzakelijk dan worden de 
kosten op de vervuiler verhaald . Pas als dit onmoge
lijk is, betaalt de overheid de kosten van sanering. De 
stortprijs van vervuilde grond dient verhoogd te wor
den om te stimuleren dat vervuilde grond, die 
schoon kan worden gemaakt, aangeboden wordt bij 
erkende grondreinigende bedrijven. Technologische 
ontwikkelingen, die sanering bevorderen, worden ge
stimuleerd. 

111.1.24 De gezondmaking van het water moet 
plaatsvinden per watersysteem. De komende jaren 
zal gestreefd worden naar het inlopen op de handha
vingsachterstand . Waar het beleid is geformuleerd 
en de normen scherp zijn, moet ook de handhaving 
van hoge kwaliteit zijn. De waterkwaliteitsbeheerder 
is hiervoor verantwoordelijk. 

Energie 
• 52 
111.1.25 De regering werkt met kracht aan een abso
lute vermindering van de C02-uitstoot van 3 à 5% in 
het jaar 2000 ten opzichte van het niveau van 
1989/1990. Daartoe wordt in 1994 een aanvullend 
pakket maatregelen uitgewerkt en ingezet, met 
name op het gebied van de energiebesparing. 

111.1.26 Maatregelen voor eneJgiebesparing zijn 
noodzakelijk op het gebied van proces- en produktin
novatie, stimulering van energievriendelijke produk
ten, verkeer- en vervoersbeleid, isolatienormen en 
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warmte-krachtkoppeling . Op voortvarende wijze zal 
moeten worden gewerkt aan de verdere ontwikke
ling en toepassing van alternatieve en duurzame ener
giebronnen. De mogelijkheden van water-, wind- en 
zonne-energie moeten optimaal worden benut. 

111,1.27 Gelet op de energiebehoefte, de al bestaan
de import van door kerncentrales gegenereerde ener
gie en de zorg voor het milieu, wordt uitbreiding van 
kernenergie in de afweging betrokken. Voordat het 
aantal kerncentrales kan worden uitgebreid, moet 
zijn voldaan aan twee absolute voorwaarden. De vei
ligheid moet zodanig zijn dat het risico tot binnen de 
grenzen van het aanvaardbare is teruggebracht. Voor 
de afval problematiek moet een veilige en kwalitatief 
hoogwaardige oplossing zijn gevonden, die geen 
onomkeerbare schadelijke gevolgen heeft voor de 
kwaliteit van de leefomgeving . 

111.1.28 Om de veiligheid van Midden- en Oosteuro
pese kerncentrales te bevorderen, is technologische 
ondersteuning vanuit het Westen noodzakelijk. 

111.1.29 De overheid biedt duidelijkheid inzake de 
energiebesparing die zij verwacht om richting te ge
ven aan de toekomstige investeringen die op dit mo
ment worden voorbereid . Deze doelstellingen moe
ten zo veel mogelijk in internationaal verband worden 
voorbereid . Nationaal wordt voortgegaan op de weg 
van het sluiten van convenanten met de industrie. 

111.1.30 Teneinde de kosten en baten van energiezui
nig gedrag in een beter evenwicht te brengen, maakt 
Nederland zich sterk voor de invoering van een regu
lerende energieheffing op EU- of OESO-niveau. Als 
deze heffing niet op korte termijn wordt gereali
seerd, wordt in Nederland geleidelijk een verhoging 
van de prijzen voor kleinverbruikers met een verbruik 
lager dan een zekere drempel, ingevoerd. De op
brengst daarvan wordt voor het grootste deel terug
gesluisd door middel van lagere kosten op arbeid en 
kapitaal en daarnaast aangewend voor de bevorde
ring van energiebesparing . 

111.1.31 Tevens wordt technologische vernieuwing, 
die leidt tot een substantiële vermindering van ener
gieverbruik, bevorderd door middel van convenanten, 
waarbij tegenover vrijstelling van energieheffing, een 
evenredige inspanning van het betrokkken bedrijfsle
ven gegarandeerd wordt. Hierbij wordt gedacht aan 
bijvoorbeeld de glastuinbouw en de aluminium- en 
non-ferro-industrie. 

Europees en mondiaal perspectief 
• 53 
111.1.32 Waar de schaal van milieuproblemen dit 
noodzakelijk maakt, wordt met kracht gewerkt aan 
een aanpak op Europees of mondiaal niveau. Vanuit 
het milieubelang is snelle samenwerking van de Euro
pese Unie met Scandinavische en Middeneuropese 
landen zeer gewenst. 
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111.1.33 De formulering van lange termijndoelstellin
gen en de ontwikkeling van een geschikt instrumenta
rium voor een Europees milieubeleid wordt door Ne
derland bevorderd. Europese samenwerking op het 
gebied van milieubeleid moet normverhogend wer
ken. Ten aanzien van grensoverschrijdende milieu-ef
fecten richt het Nederlandse beleid zich allereerst op 
de ons omringende landen. Nauwe samenwerking, in 
het bijzonder met Duitsland, ligt hierbij voor de hand. 
Nederland neemt, als de aard en ernst van specifiek 
nationale milieuproblemen dat wenselijk maakt, eer
dere of verdergaande maatregelen dan de EU-richtlij
nen voorschrijven. 

111.1.34 Nederland zet zich in om tot één Europese, 
integrale aanpak te komen van de milieuproblematiek 
op basis van het Vijfde Milieu-actieprogramma. Ne
derland bevordert Europese maatregelen voor het be
houd van het tropisch regenwoud en spant zich in 
om op EU-niveau de coördinatie te verbeteren van 
maatregelen tegen verzuring, de groei van de afval
stoffenstroom en grensoverschrijdende vervuiling. 
Nederland zal de fosfaat- en stikstofnormen zoals af
gesproken in het Noordzee Aktieplan realiseren. 

111.1.35 In VN-verband moet de Nederlandse rege
ring bevorderen dat in een 'Handvest voor het be
houd van de schepping' overheidstaken inzake de be
scherming van het milieu op wereldschaal worden 
vastgelegd. Nederland zet zich - nationaal en interna
tionaal - in voor uitvoering van besluiten die tijdens 
de UNCED (United Nations Conference on Economic 
Development) genomen zijn . 

111.1.36 Nederland stimuleert in internationaal ver
band het overdragen van milieuvriendelijke technie
ken en de ontwikkeling en toepassing van alternatie
ve en duurzame energiebronnen in ontwikkelingslan
den. Een methode voor steun is de instelling van in
ternationale fondsen, die bijvoorbeeld worden ge
voed uit een wereldtoeslag op energiegebruik of uit 
verhandelbare vervuilingsrechten . Hogere prijzen 
moeten overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
tegengaan. 

111.1.37 Nederland steunt de internationale aanpak 
van mondiale milieuproblemen, zoals het broeikasef
fect, aantasting van de ozonlaag, woestijnvorming, 
ontbossing en grensoverschrijdende luchtverontreini
ging. De ontwikkeling van duurzame landbouw en 
van programma 's die zijn gericht op het tegengaan 
van woestijnvorming en bodemerosie worden bevor
derd. 

2. Natuur en landschap 
• 54 
Het natuurbeleid beoogt de diversiteit en gevarieerd
heid in landschap en flora te bewaren en te verbete
ren en de mogelijkheden voor natuurbeleving door 
de burger te vergroten . Dat houdt een keuze in die 
ruimte schept voor natuureducatie, voor natuurbe-
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houd en voor natuurontwikkeling in de toekomst. Het 
CDA wil de nog aanwezige natuur- en landschaps
waarden beschermen en vergroten. Het kiest er in 
de eerste plaats voor particuliere eigenaren te stimu
leren bos- en natuurgebieden, maar ook de vanuit dat 
oogpunt waardevolle landbouwgebieden en landgoe
deren, op een verantwoorde manier te beheren. Het 
natuur- en landschapsbeleid zal meer dan tot nu toe 
uitgevoerd worden in samenwerking met de particu
liere natuur(beheers)organisaties en de overige ge
bruikers van het landelijk gebied. 

111.2.1 Het Natuurbeleidsplan, het Bosbeleidsplan 
en het Structuurschema Groene Ruimte bieden de ka
ders voor de inrichtingsplannen in de komende twin
tig jaar. 
De overheid zal daartoe in deze kabinetsperiode 
meer financiële middelen beschikbaar moeten stel
len, alsmede private financiers in de gelegenheid stel
len deel te nemen in de financiering van deze plan
nen. Bij de opstelling van inrichtingsplannen dient re
kening te worden gehouden met economische en so
ciale gevolgen. 

111.2.2 Bij de besteding van de beschikbare midde-
len voor natuur-, bos- en landschapsbeleid krijgt het 
stimuleren van verantwoord beheer door grondgebrui
kers voorrang boven aankoop van terreinen. 

111.2.3 De overheid steunt initiatieven vanuit natuur
beschermingsorganisaties en particuliere vormen van 
natuurbeheer voor de verwerving van natuurreserva
ten, waaronder Relatienota-reservaatsgebieden, voor 
bosaanleg en voor natuurontwikkeling. Daarvoor is 
een gecoördineerd aankoopbeleid nodig via de 
Dienst Beheer Landbouwgronden en in de toekomst 
door de in het Struktuurschema Groene Ruimte ver
meide Gemeenschappelijke Uitvoeringsdienst. 

• 55 
111.2.4 Een geïntegreerde afstemming tussen re-
creatie, toerisme, natuur en landbouw is noodzakelijk 
om de verschillende ruimtelijke functies in de toe
komst gestalte te geven. Een samenhangend beleid 
voor recreatief-toeristische mogelijkheden zal in de 
ecologische hoofdstructuur worden voorgestaan. 

111.2.5 Een geïntegreerde Flora- en faunawet wordt 
tot stand gebracht ter bescherming en ontwikkeling 
van de soortenrijkdom van in Nederland in het wild le
vende dieren en planten. Bij de toepassing van de 
wet en in het soortenbeschermingsbeleid wordt de 
bijzondere verantwoordelijkheid van Nederland voor 
de natte gebieden en voor trekvogels tot uitdrukking 
gebracht. Uniforme regelgeving in Europees verband 
is gewenst. 

111.2.6 Bos- en natuurgebieden zullen als regel 
opengesteld zijn voor natuurvriendelijk recreatief me
degebruik. 
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111.2.7 Het bosbouwbeleid wordt gericht zowel op 
aanleg van nieuwe als op veelzijdig beheer van be
staande bossen. Daar waar gronden uit produktie 
worden genomen. verdient bebossing aanbeveling. 

111.2.8 De overheid schept voorwaarden voor een 
verantwoorde natuur- en milieu-educatie om mensen 
in staat te stellen hun verantwoordelijkheid voor de 
natuurlijke leefomgeving te dragen en over te dragen 
op anderen. 

111.2.9 Nederland zet zich in voor een versterking 
van het natuurbehoud en het bosbeleid in Europa. 
waarbij de realisering van de Ecologische Hoofdstruc
tuur in Europa en de invoer van de Habitatrichtlijn als 
basis dienen. 

111.2.10 In internationaal verband stimuleert Neder
land de tot standkoming van overeenkomsten ter be
scherming van bedreigde ecosystemen. waaronder 
het tropisch regenwoud en bedreigde dier- en plante
soorten. Voor bedreigde dier- en plantesoorten en 
voor produkten ervan is de regel dat handel daarin 
niet wordt toegestaan. 

• 56 
111.2.11 De Waddenzee is een belangrijk natuurge
bied met een grote biologische diversiteit . Boringen 
zijn slechts toelaatbaar wanneer de risico's daarvan 
binnen de grenzen van de aanvaardbare normen blij
ven en er geen onomkeerbare schade voor het na
tuurlijk leefmilieu optreedt. 

111.2.12 Landbouwactiviteiten worden verder ver
breed naar het natuurbeheer. In het kader van het EU
landbouwbeleid wordt bezien of bepaalde inkomens
toeslagen gekoppeld kunnen worden aan inspannin
gen ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer. 

111 .2.13 Er wordt sterker gestreefd naar integratie 
van natuur en landbouw op bedrijfsniveau. Naast ver
werving van belangrijke gebieden via wettelijke be
scherming schept de overheid meer mogelijkheden 
voor beheer en onderhoud van natuur- en landschaps
gebieden door boeren. Fiscale faciliteiten en subsidie
instrumenten worden niet alleen ten behoeve van 
landbouwers. maar ook ten behoeve van particuliere 
eigenaren van natuurterreinen. landgoederen en his
torische buitenplaatsen gehanteerd. 

111.2.14 Op gronden die nu nog een agrarische be
stemming hebben maar aangewezen zijn voor natuur
doeleinden. worden in bestemmings- en beleidsplan
nen geen gebruiksbeperkingen opgelegd voordat het 
aankoopplan of het plan van inrichting. verzekerd van 
de benodigde financile middelen. definitief is vastge
steld en aankoop heeft plaatsgevonden. 

111.2.15 Er moet meer onderzoek plaatsvinden naar 
de kosten en baten van natuurbeheer. Er dient een 
doelmatig vergoedingen- en beloningssysteem ont-
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wikkeld te worden. waarbij grondgebruikers structu
reel worden gestimuleerd natuur- en landschapsbe
heerstaken uit te voeren. 

111.2.16 Waardevolle cultuurlandschappen moeten 
beschermd worden uit hoofde van hun natuur- en mi
lieufunctie. De functie van de landbouw daarin dient 
gewaarborgd te worden om de instandhouding moge
lijk te maken. 

111.2.17 Bij het realiseren van meervoudige functies 
in het landelijk gebied speelt het instrument van land
inrichting een belangrijke rol. Het zal worden benut 
om zowel de herstructurering in de landbouw als de 
realisering van natuurreservaten en natuurontwikke
lingsprojecten mogelijk te maken. De ontwikkeling 
van natuurgebieden. waar nu landbouwgebieden zijn. 
zal in nauw overleg dienen te geschieden met alle be
trokken partijen. 

3. Land- en tuinbouw en visserij 
• 57 
Het land- en tuinbouwbeleid in Nederland is op lange
re termijn gericht op het bevorderen van een concur
rerende. veilige en duurzame land- en tuinbouw. Dat 
vergt veel aandacht voor onderwijs. voorlichting en 
onderzoek. Als gevolg van het EU-beleid. de GATI-af
spraken en het milieubeleid staat de landbouw voor 
fundamentele veranderingen. Het is daarom noodza
kelijk de bestaande kennisinfrastructuur in stand te 
houden en waar nodig aan te passen aan de huidige 
behoeften. Hoge eisen worden gesteld aan de inrich
ting en organisatie van de agrarische produktiekolom. 
De institutionele voorwaarden zijn daarvoor in Neder
land aanwezig . Technologische vernieuwing blijft no
dig voor een verdere kwaliteitsverbetering van pro
duktieprocessen en produkten . Ook voor het realise
ren van milieu- en natuurdoelstellingen zijn innovatie
ve ontwikkelingen op het gebied van biologisch en 
ecologisch gefundeerde produktiesystemen vereist. 

Met betrekking tot het milieu draagt het agrarisch be
drijfsleven de verantwoordelijkheid om aan de milieu
doelstellingen te voldoen . Wel krijgt elke onderne
mer daarbij ruimte om aanpassingen te realiseren . In
dividueel zal de agrariër een milieuvriendelijke be
drijfsvoering moeten waarmaken met organisatori
sche hulpmiddelen zoals de mineralenboekhouding 
en gebruiksregistratiesystemen . 

Maatschappelijke organisaties in de land- en tuin
bouwsector kunnen bijdragen aan de verankering van 
de gespreide verantwoordelijkheid op het gebied van 
produktie. verwerking. distributie. onderwijs. voorlich
ting en onderzoek. De functies van het Landbouw
schap en de agrarische produktschappen worden in 
dit kader gecontinueerd. 

Marktwerking 
• 58 
111.3.1 Het markt- en prijsbeleid voor landbouwpro-
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dukten wordt in de eerste plaats bepaald door de Eu
ropese Unie. Het door de Europese Unie vastgestel
de landbouwbeleid dient onvoorwaardelijk door elke 
regering binnen de Europese Unie te worden uitge
voerd. Binnen dat overheidskader zal het markt- en 
prijsmechanisme geleidelijk worden hersteld. Rand
voorwaardenscheppend en kaderstellend overheids
beleid blijft nodig, maar de landbouw heeft uiteinde
lijk een evenwichtige economische omgeving nodig 
om blijvend te kunnen bestaan. 

111.3.2 De produktie-omvang dient beter aan te slui-
ten bij de vraag. Spanningen met betrekking tot het 
landbouwbudget, de positie van de ontwikkelingslan
den en de internationale handel kunnen primair wor
den aangepakt door de produktie-omvang van met 
name de zware marktordeningsprodukten beter te be
heersen. Produktiebeheersing kan tijdelijk worden ge
realiseerd door produktiebeperkende maatregelen zo
als quota, braaklegging en produktieplafonds. Maatre
gelen ter vermindering van het produktiepotentieel, 
met name het teveel aan landbouwgrond binnen de 
Europese Unie, moeten worden voortgezet. 

111.3.3 De richting van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) naar een meer marktgericht 
beleid veronderstelt een economisch rendabele land
bouw. Bij prijsdalingen wordt ter compensatie een 
systeem van geregionaliseerde inkomenstoeslagen 
gehanteerd. Indien het niveau van compensaties on
voldoende blijkt te zijn, dan kunnen er aan eventuele 
aanvullende compensaties extra tegenprestaties wor
den verbonden. 

111.3.4 Interventie en exportrestituties zijn in hun 
huidige vorm en in de huidige omstandigheden ver
storende instrumenten van de EU-landbouwpolitiek. 
Mede in GATI-verband zullen overeenkomsten moe
ten worden afgesloten en nageleefd om tot een vrij
ere handel te komen. Een beperkte vorm van ver
schuiving van prijsondersteuning naar directe en aan 
voorwaarden verbonden toeslagen per hectare of per 
dier kan van belang zijn. Deze voorwaarden moeten 
vooral gericht zijn op produktiebeheersing. 

111.3.5 Teneinde vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen, blijven vooralsnog quota en produktiebe
perkende maatregelen nodig. Negatieve effecten op 
de eigen voedselproduktie in ontwikkelingslanden 
moeten worden voorkomen. Op den duur zullen 
deze geleidelijk en in overleg met andere landen moe
ten verdwijnen. 

111.3.6 Compenserende steunverlening uit hoofde 
van prijsdalingen door achterstanden in de landbouw
structuur kan door inzet van de structuurfondsen 
plaatsvinden. Daar waar het marktproces een sociaal 
verantwoorde inkomensvorming onvoldoende kan be
werkstelligen, zullen - niet alleen in EU-verband, 
maar ook nationaal - aanvullende maatregelen moe
ten worden getroffen. 
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111.3.7 Een geleidelijk meer marktgericht beleid ver-
eist begeleidende maatregelen in de sociale, econo
mische en ruimtelijke sfeer, juist met het oog op de 
inkomensontwikkeling van de agrariërs. Te denken 
valt aan premies voor braaklegging, natuurbeheer, 
onttrekking van landbouwgronden en passende be
drijfsbeindiging. 

111.3.8 Onder erkenning van de eigen verantwoor-
delijkheid van agrarisch zelfstandigen, vraagt hun spe
cifieke positie vooralsnog om adequate regelingen op 
fiscaal gebied en op het gebied van de sociale zeker
heid, mede met het oog op de positie van de mee
werkende levenspartner. 

Duurzame technologie 
• 59 
111.3.9 De overheid stuurt en financiert het funda-
mentele en strategische land- en tuinbouwkundig on
derzoek. Als het gaat om specifieke toepassingen zal 
de agrarische produktiekolom zelf moeten participe
ren, overeenkomstig de wijze van financiering voor 
het praktijkonderzoek in de primaire sector. 

111.3.10 Techniek en technologie zijn niet alleen op 
een verbetering van de efficiency gericht, maar zuI
len ertoe moeten bijdragen dat de agrarische sector 
ook in de toekomst kan voldoen aan natuur- en mi
lieu-eisen en aan de kwaliteitseisen van de produk
ten. 

111.3.11 Een goede positionering van de Nederland
se landbouw veronderstelt een intensivering van on
derzoek, voorlichting en onderwijs. Veranderingen 
vanuit de markt en natuur- en milieurandvoorwaar
den vragen om een versterking van de kennisdoor
stroming. 

111.3.12 Met biotechnologie kan de land- en tuin
bouw in principe schoner, efficiënter en op een 
milieuvriendelijke manier produceren. Het biotechno
logisch handelen dient op basis van internationaal 
overeengekomen gedragscodes, zowel op risico's 
voor de mens en de natuur als opethische aspecten 
getoetst te worden. 

111.3.13 Informatietechnologie, met name om inzicht 
te verkrijgen in de bedrijfsvoering, is een belangrijk 
hulpmiddel bij de beheersing van de milieuproblema
tiek. In het bijzonder valt daarbij te denken aan ge
bruiksregistratiesystemen, waaronder gewasbescher
mingsmiddelen en geneesmiddelen, mineralenboek
houding en milieu-effectrapportage. Overheid en be
drijfsleven dienen deze technologie krachtig te stimu
leren . 

111.3.14 Onderzoek naar de teelt van gewassen voor 
non-food, de zogenoemde agrificatie, dient te wor
den gestimuleerd. Nonfood produktie kan leiden tot 
een verruiming van het bouwplan en een daling van 
de ziektedruk, waardoor het gebruik van chemische 
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bestrijdingsmiddelen kan verminderen. Daarnaast le
veren de vastlegging van C02, de afbreekbaarheid 
van het eindprodukt en de hernieuwbaarheid van de 
grondstoffen milieuvoordelen op. Bovendien kan agri
ficatie op termijn het perspectief van de landbouw 
verbeteren. 

111.3.15 Het welzijn van dieren moet voldoende ge
waarborgd zijn. Het dier moet zoveel mogelijk be
schermd worden tegen menselijke handelingen die 
het dierlijk welzijn aantasten. Op basis van nieuw tot 
stand gekomen regelgeving wordt scherper gecontro
leerd. 

111.3.16 De sterke intensivering van het internatio
naal transport en de handel in levend vee, stelt hoge
re eisen aan de preventieve gezondheidszorg. Op ba
sis van meer stringente regelgeving door de overheid 
zal het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor de uitvoering van maatregelen en voor de 
daarmee gepaard gaande bedrijfsrisico's en sancties. 

land- en tuinbouw en milieu 
• 60 
111.3.17 De overheid stelt, na overleg met het geor
ganiseerde bedrijfsleven, de milieudoelstellingen op 
hoofdlijnen vast. Op basis van deze doelstellingen en 
van een goed onderbouwd tijdpad zullen de normen 
worden vertaald naar het bedrijfsniveau, waarbij de 
landbouwer en tuinbouwer in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk zijn om aan deze doelstellingen te 
voldoen. Is de ondernemer hiertoe niet bereid of in 
staat dan volgen beperkingen in de bedrijfsvoering. 

111.3.18 De regulering, aanwending en distributie 
van mest naar tijd, plaats en opslag en de grootschali
ge mestverwerking moeten geïntegreerd worden. 
Het mestbeleid moet er op gericht zijn dat in het jaar 
2000 evenwichtsbemesting, rekening houdend met 
grondsoort, gewas en klimaatinvloeden, wordt be
reikt. De normen voor het traject 1995-2000 dienen 
geleidelijk en zoveel mogelijk in overeenstemming 
met de technologische en economische mogelijkhe
den te worden bijgesteld in de richting van de eind
normen. 

111.3.19 De mestwetgeving moet zodanig worden 
aangepast dat fosfaat- en stikstofnormen op bedrijfs
niveau worden geïntegreerd. Invoering van de ver
plichte mineralenboekhouding gekoppeld aan een re
gulerende heffing op het overschot is noodzakelijk. 
Overheid, land- en tuinbouw zullen dit hulpmiddel 
krachtig moeten stimuleren. 

111.3.20 Met betrekking tot de ammoniakuitstoot 
mag opgemerkt worden dat de agrarische sector het 
stankprobleem grotendeels onder controle heeft en 
dat de dwingend afgesproken reductie met 50% in 
het jaar 2000 goed realiseerbaar is . Inzet is dat de am
moniakuitstoot in het jaar 2000 met 70% is terugge
bracht. Daarna wordt een verdere reductie gereali-
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seerd, met name in concentratiegebieden van inten
sieve veehouderij. Dit leidt tot een zware technische 
alsmede economische inspanning. De bouw van 
emissie-arme stallen en de aanpassing van bestaan
de stallen dient fiscaal te worden bevorderd. Daar
naast kan door onderzoek, voorlichting en demonstra
tie-objecten worden onderzocht op welke wijze een 
verdere reductie van de ammoniakuitstoot kan wor
den gestimuleerd. Het tijdspad voor bovengenoemde 
reductie dient ook aan sociaal-economische doelstel
lingen te worden getoetst. 

111.3,21 Naast een investeringsvrijstelling tot het jaar 
2010 komen Groene-Labelstallen in aanmerking voor 
investeringssubsidies en/of de fiscale regeling ver
vroegde aftrek milieu-investeringen. Verbeteringen in 
bestaande stallen vallen onder dezelfde fiscale facili
teiten. 

111.3.22 Het gebruik van gewasbeschermingsmidde
len, uitgedrukt in kilogram werkzame stof per jaar, zal 
in het jaar 2000 met 50% moeten zijn verminderd 
ten opzichte van de periode 1984-1988, zoals in de 
bestuursovereenkomst 'Uitvoering Meerjarenplan Ge
wasbescherming' tussen overheid en bedrijfsleven is 
afgesproken. Voor een aantal pesticiden geldt 1995 
reeds als einddatum. Ecologische, biologische en 
geïntegreerde produktiesystemen worden bevorderd. 

111.3.23 Verdroging met als gevolg een onherstelba
re schade aan natuur en landschap in kwetsbare de
len van Nederland door een dalende grondwaterspie
gel, maakt een vermindering van de waterafvoer en 
van de wateronttrekking door de landbouw maar ook 
de industrie en waterleidingbedrijven noodzakelijk. In 
2000 moet t.o. v. 1985 het verdroogde areaal ten min
ste met 20% zijn teruggebracht. Daarna moet het ver
drogingsbeleid met kracht worden voortgezet. Ge
biedsgericht kan dat door middel van convenanten 
tussen overheid en bedrijfsleven worden gereali
seerd. De provincies en waterschappen hebben hier 
het voortouw. 

Visserij 
• 61 
111.3.24 De instandhouding van de verschillende vis
bestanden dient gewaarborgd te zijn. De overheid be
vordert een verantwoorde visserij en een evenwichti
ge exploitatie van visbestanden. Primair zullen vangst
capaciteit en vangstmogelijkheden op elkaar moeten 
worden afgestemd. 

111.3.25 Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor 
de invulling van ondernemingsbeslissingen, waaron
der spreiding van de visserij en bewaking van de uit
putting van vangstrechten. De overheid draagt verant
woordelijkheid voor collectieve taken, zoals het be
heer van het nationale quotum en de inpassing van 
de visserij in het ecosysteem. 

111.3.26 Indien het samenwerkingspakket tussen 
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overheid en visserijsector op basis van de voorstellen 
van de Stuurgroep Biesheuvel in de praktijk niet 
slaagt, zullen maatregelen worden getroffen om de 
overcapaciteit van de kottervloot te reduceren . 

111.3.27 De aandacht voor experimentele visserij 
blijft bestaan. De mogelijkheden voor viskweek wor
den gestimuleerd. 

• 62 
111.3.28 De ruimtelijke ordening behoort het integra
tiekader te zijn, waarbinnen de ruimtelijke consequen
ties van alle andere beleidsterreinen worden samen
gebracht binnen de mogelijkheden die de bestaande 
omgeving ons biedt. Hierbij dient met name gelet te 
worden op milieu, veiligheid en leefbaarheid. 

4. Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer 

Bij de inrichting van de schaarse ruimte staat duur
zaamheid voorop . Zo zal ruimtelijke ordening meer 
kunnen bijdragen aan het realiseren van milieudoel
stellingen en natuurbehoud . Een geïntegreerde aan
pak van ruimtelijke ordening en andere beleidsterrei
nen vraagt gerichte investeringen. Behoud van groe
ne gebieden vereist goede benutting van het be
bouwde gebied. In een tijd waarin grotere verkeers
stromen moeten worden vermeden is het zaak het le
ven, wonen en werken dichter bij elkaar te brengen. 
Om het wonen in de stad aantrekkelijker te maken, 
is verbetering van de leefbaarheid in de grote steden 
nodig . In de toekomst zal de nadruk dan ook meer op 
meervoudig ruimtegebruik en ondergrondse infra
structuur moeten liggen. Overheidsinvesteringen zuI
len vooral gedaan worden in: de technische infra
structuur, met nadruk op rail-achterlandverbindingen; 
de groenstructuur, met prioriteit voor bos- en recrea
tiegebieden bij stadsgewesten en projecten voor na
tuurontwikkeling; de kwaliteit van de leefomstandig
heden in de steden. 

111.4.1 Het beleid ten aanzien van de bouwen het 
onderhoud van de fysieke infrastructuur is een kern
taak van de overheid. De uitvoering van dit beleid kan 
echter op grotere afstand van de overheid worden ge
zet . Ruimtelijk beleid wordt gerealiseerd op de daar
toe per gebied meest passende schaal. Functionali
teit en samenhang zijn hierbij de kernbegrippen. Re
gio's dienen te worden bepaald op basis van de regio
vorming in het kader van de bestuurlijke vernieu
wing . Bij aanbesteding van overheidsprojecten op 
het terrein van de fysieke infrastructuur en telecom
municatie, zal extra aandacht worden besteed aan 
spin-off (uitstralings) effecten. Europese regelgeving 
op dit terrein dient hierbij als basis . 

111.4.2 Het beleid ten aanzien van de ruimtelijke or
dening dient onverwijld te worden voortgezet. Stede
lijke problematiek dient integraal te worden aange
pakt en vraagt extra inspanning om de stedelijke kwa
liteit te verbeteren . 
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111.4.3 Voor de handhaving en verbetering van de 
leefbaarheid van het landelijk gebied en de zoge
naamde 'kleine kernen ' zijn extra inspanningen nood
zakelijk. 

111.4.4 Beslissingen in de sfeer van de ruimtelijke 
ordening worden getoetst op hun mobiliteitseffec
ten . Vestiging van niet-regiogebonden economische 
activiteiten in gebieden buiten de Randstad wordt be
vorderd door middel van stimuleringsmaatregelen en 
overleg met bedrijfstakken. 

• 63 
111.4.5 Bij de uitvoering van projecten kunnen naast 
algemene middelen tevens gelden uit mobiliteitshef
fingen, kapitaalmarktmiddelen en andere bronnen 
worden gebruikt. Deze middelen kunnen worden ge
stort in het daartoe ingestelde Infrastructuurfonds. 

111.4.6 Mede terwille van het aantrekken van kapi
taal, maar ook met het oog op de zekerheid van be
langhebbenden zoals omwonenden van mogelijke tra
cé's en om speculatie te voorkomen, is het wenselijk 
besluitvormingsprocedures te vereenvoudigen en te 
versnellen. Daarom wordt de nieuwe Tracéwet zo
veel mogelijk toegepast. ook in de verkorte PKB
vorm (Planologische Kernbeslissingen) . Voor grote ge
compliceerde projecten kan worden gekozen voor 
een 'plan van aanpak' gevolgd door een 'lex specia
lis' . 

111.4.7 De grootste knelpunten in de infrastructuur 
doen zich voor in de Randstad. Deze knelpunten moe
ten worden opgeheven. Vanuit het beginsel dat de 
gebruiker betaalt, wordt gezocht naar manieren om 
de financiering ook daar te leggen, bijvoorbeeld door 
een systeem van (spits)vignetten of een elektroni
sche spitsbijdrage voor weggedeelten . De afwikke
ling van het openbaar vervoer binnen en tussen ste
delijke gebieden verdient verbetering . 

111.4.8 Om investeren in infrastructuur met risico ka-
pitaal mogelijk te maken, is een helder verkeer- en 
vervoersbeleid nodig. Het verkeer- en vervoersbeleid 
wordt getoetst aan randvoorwaarden van duurzaam
heid, zoals genoemd in het NMP en in de Bestrij
dingsnotitie Verzuring. Conform het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer (SW) wordt vastgehouden aan 
het terugdringen van de groei van de automobiliteit 
van 70% naar 35% in het jaar 2010. Daarvoor wordt 
een samenhangend beleid gevoerd dat is gericht op 
vermindering van de vervoersbehoefte (door een ver
antwoord ruimtelijk ordeningsbeleidl. het bevorderen 
van technische innovatie en verandering van de ver
voersnorm door stimulering van milieuvriendelijke al
ternatieven en ontmoediging van het autogebruik. Dit 
betekent het bevorderen van o.a. het openbaar ver
voer, carpoolen, fietsgebruik, telewerken en een ef
fectief prijsbeleid ten aanzien van de auto . 

Naast de afspraken met betrekking tot de motorrijtui-
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gen belasting en de accijnsen op motorbrandstoffen 
wordt de groei van de mobiliteit beperkt via (spits)
vignetten en later in Europees verband via rekeningrij
den. De opbrengsten komen ten goede aan het Infra
structuurfonds. De verdere ontwikkeling van de eco
nomische distributiefunctie mag daarbij niet worden 
belemmerd. 

111.4.9 Algemene Maatregelen in de sfeer van regu-
lerende heffingen (MRB en accijns) treffen ook men
sen in die gebieden. waar het openbaar vervoer on
voldoende is. De regering komt met voorstellen voor 
compenserende maatregelen . 

• 64 
111.4.10 Voor de Nederlandse Spoorwegen wordt 
een proces van verzelfstandiging op gang gebracht 
waarbij de kostendekkingsgraad geleidelijk zal oplo
pen naar 100%. Voor die lijnen waarvoor dit niet mo
gelijk is, treedt waar wenselijk de rijksoverheid of de 
vervoersregio op als contractant. De financiële verant
woordelijkheid voor het stads- en streekvervoer 
wordt gedecentraliseerd naar de vervoerregio's. Hier 
wordt gestreefd naar een geleidelijk oplopende kos
tendekkingsgraad van 50% van het landelijk gemid
delde, hetgeen meer in overeenstemming is met het 
Europees gemiddelde. Het openbaar vervoer wordt 
meer gedifferentieerd aangepakt. Privatisering vormt 
hierbij een mogelijkheid. Voor het gehele openbaar 
vervoer wordt een grotere vrijheid in bedrijfsvoering 
en tariefstelling ingevoerd. Verder wordt aan onderlin
ge aansluitingen en aan voor- en natransport (trein
taxi en fiets) meer aandacht gegeven. 

111.4.11 Zowel voor het personen- als voor het 
vrachtvervoer wordt krachtig genvesteerd in de infra
structuur van het openbaar vervoer. Daarnaast zal 
ook het vervoer over water worden bevorderd. In het 
personenvervoer zal een beroep op zelfregulering 
moeten worden ondersteund door de beschikbaar
heid van hoogwaardig openbaar vervoer en door de 
variabele kosten van automobiliteit relatief sterker te 
laten stijgen dan die van het openbaar vervoer. 
Voorts wordt gestreefd naar verhoging van de bezet
tingsgraad per auto . In het vrachtvervoer moet trans
port over water meer nadruk krijgen. Bevordering 
van goederenvervoer per spoor vraagt verzelfstandi
ging van de NS en ontwikkeling van adequate over
slagterminals. De mogelijkheid van de aanleg van on
dergrondse verbindingen wordt hierbij serieus betrok
ken. Bij de aanleg van grote infrastructurele verbindin
gen, zoals de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn, 
dient de kwaliteit van het milieu en van de woonom
geving optimaal gewaarborgd te worden. 

111.4.12 Ter bescherming van het milieu dienen emis
sienormen periodiek herijkt te worden aan de stand 
van het technisch en economisch mogelijke. Ook is 
beperking nodig van het energieverbruik van ver
voersmiddelen. Hiervoor dient uiterlijk in 1998 een 
richtlijn tot stand te komen. Om de zuuremissie door 
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het verkeer te beperken wordt het zwavelgehalte in 
diesel en stookolie stapsgewijze verminderd . 

• 65 
111.4.13 Schiphol wordt uitgebouwd tot 'mainport' 
waarbij maximaal rekening wordt gehouden met mi
lieu en veiligheid. Een vijfde baan wordt met spoed 
gereali-seerd. Verder zal de mogelijkheid worden be
zien om een aantal taken van Schiphol over te dragen 
aan andere in de nabijheid gelegen vliegvelden, bij
voorbeeld Lelystad. 
Voor Schiphol en de regionale luchthavens worden 
geluidscontouren vastgelegd. Hiertoe wordt naast de 
KE-normering (Kosten Eenheden) één landelijke 
nachtnormering vastgesteld. Bij de vaststelling daar
van wordt rekening gehouden met de bijzondere posi
tie van Schiphol. In internationaal verband worden la
waaireducerende maatregelen voor vliegtuigen bevor
derd. 

111.4.14 Nederland zet zich in multilateraal verband 
in voor terugdringing van het luchtverkeer en voor in
voering van accijns op vliegtuigbrandstof. Daartoe 
wordt de aanleg van hogesnelheidslijnen bevorderd 
en wordt het gebruik van schonere en geluidarmere 
vliegtuigen bevorderd. 

111.4.15 Vervoer over rail en water dient te worden 
bevorderd. Gezien de eenwording van de Europese 
markt zorgt Nederland voor een zo goed mogelijke af
stemming met de nationale structuurschema's ver
keer en vervoer van de buurlanden, waardoor nationa
le investeringen beter aansluiten op het Europese 
net van wegen, vaarwegen en spoorwegen. Tevens 
dient Nederland aansluiting tot stand te brengen op 
het hogesnelheidsnet, zowel tussen Amsterdam en 
Parijs als de verbinding naar Duitsland. 

111.4.16 Voor een betere ontsluiting van de route 
naar Scandinavië (uitbreiding Europese Unie) wordt 
gestreefd naar de aanleg van de zogenaamde 'Zuider
zeespoorlijn' . Tevens wordt het (goederen)treinver
keer met Noord-Duitsland verbeterd. 

111.4.17 Nu de harmonisatie in EU-verband op het ge
bied van accijns, motorrijtuigenbelasting en snelheids
begrenzers vanaf 1994 wordt doorgevoerd, ligt het 
accent op een verdere harmonisatie van veiligheids
voorschriften en verkeersregels met betrekking tot 
het vervoer. De liberalisatie van het goederenvervoer 
over de weg dient te worden gevolgd door een libera
lisatie van het rail goederenvervoer en het vervoer 
over water. Voor de binnenvaart is vooralsnog een 
marktordening nodig. 

111.4.18 De waterinfrastructuur vraagt aanpassingen 
aan de actuele eisen. Doorlaatmaten moeten worden 
aangepast aan het containervervoer. Het onderhoud 
van vaarwegen dient zodanig te zijn, dat veiligheid en 
bevaarbaarheid van waterwegen niet in gevaar ko
men. Onderzoek naar technologische vernieuwingen 
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in de reiniging van veNuild baggerslib wordt bevor
derd. 

• 66 
111.4.19 Het streven naar 25% minder verkeers
slachtoffers wordt onverkort voortgezet. Bij investe
ringen ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt 
het accent gelegd op die plaatsen waar de onveilig
heid het grootst is, zoals de 80-km wegen. Gestreefd 
wordt naar een adequate beveiliging van gelijkvloer
se kruisingen en naar omleggingen van wegen voor 
doorgaand autoverkeer om dorpskernen. Het beleid 
ten gunste van meer veilige fiets- en voetpaden als
mede verbeterde oversteekmogelijkheden wordt ac
tief voortgezet. In gebieden waar het aantal verkeers
slachtoffers boven het landelijk gemiddelde ligt, 
wordt, in onderling overleg tussen de diverse be
stuurslagen een verkeersplan opgesteld. 

111.4.20 De veiligheid in het luchtverkeer dient te 
worden versterkt door een efficinte Europese vorm 
van luchtverkeerscontrole (Air Traffic Control). Daar
naast moet de mogelijkheid worden geopend om de 
kwaliteit van hier landende en vertrekkende vliegtui
gen te controleren. 

111.4.21 Nederland bevordert in EU-verband de har
monisatie van het veNoer van gevaarlijke stoffen. 

111.4.22 Het dijkversterkingsprogramma wordt vol
tooid waarbij naast de zorg voor de veiligheid de zorg 
voor de cultuur-historische en natuurlandschappelijke 
waarden van belang zijn. 

111.4.23 In 1995 op de vierde Noordzee-ministerscon
ferentie in Kopenhagen moet Nederland erop aandrin
gen dat voor alle schadelijke stoffen waarvoor nu een 
50% reductie bestaat ten opzichte van 1985 waar 
mogelijk gestreefd zal worden naar een 70% reduc
tie. Dit geldt in internationaal verband ook voor de nu
triënten. 

111.4.24 De Nederlandse rampenplannen moeten vol
doende toegesneden zijn op grote rampen in onze 
Noordzee. Hierbij dient ook te worden meegenomen 
welke de gevolgen kunnen zijn van grote rampen 
voor de bevolking van de kustgebieden en voor de 
Waddenzee. 
Overwogen wordt om een nationaal centrum aan te 
wijzen van waaruit de rampen bestrijding optimaal 
kan worden georganiseerd. Een kwalitatief voldoen
de inspectie en bergingscapaciteit wordt gehand
haafd. Eén gebundelde, zelfstandige kustwacht met 
opsporings- en coördinatiebevoegdheid en eigen ma
terieel op zee en in de lucht is onmisbaar voor het 
handhaven van de naleving van regels op de Noord
zee en in het kader van de rampenbestrijding. Neder
land neemt het voortouw om na te gaan op welke wij
ze de kustwachten van alle Noordzeelanden tot sa
menwerking kunnen komen. 
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5. Wonen 
• 67 
Herstelde verantwoordelijkheid is het uitgangspunt 
van de CDA-visie op het wonen. Bevordering van het 
eigen woningbezit is daartoe een eerste opgave. Het 
maatschappelijk rendement op het in het verleden 
geïnvesteerd vermogen van de woningvoorraad 
moet worden vergroot. 

De rijksoverheid formuleert de voorwaarden betref
fende beschikbaarheid, betaaibaarheid, kwaliteit en 
leefbaarheid, waarbinnen burgers en aanbieders van 
woondiensten het goede wonen zelfstandig vormge
ven. Dit gebeurt in het bijzonder door een strategisch 
nieuwbouwbeleid, afgestemd op de behoeften in de 
regio, en door een toewijzingsbeleid van de goedko
pe voorraad aan mensen met lagere inkomens. Om 
in de komende jaren voldoende bouwlocaties be
schikbaar te laten komen, zal op bestuurlijk niveau 
moeten worden ingezet op een versnelling van proce
dures met name gericht op een intensivering van de 
bodemsanering met extra prioriteit voor woning
bouw. Aldus moeten 20.000 woningen per jaar extra 
kunnen worden gebouwd. 

Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor een 
goede huisvesting en een goed woonklimaat overge
dragen aan partijen in de sector op lokaal vlak. Zo
doende wordt het rijk meer partner van de woning
bouwcorporaties op het terrein van toezicht en ken
nisuitwisseling en minder dominant op het terrein 
van de financiering. Stadsvernieuwing hangt nauw sa
men met het verbeteren van de kwaliteit van de 
volkshuisvesting. Het omvat naast het wonen ook 
het werk-, produktie- en leefmilieu en wordt in de 
eerste plaats gericht op mensen die in achterstands
situaties wonen en werken. 

• 68 
111.5.1 Decentralisatie van taken en bevoegdheden 
naar andere overheden en verzelfstandiging van wo
ningbouwcorporaties worden consequent doorgezet. 
Aan zelfregulering binnen de sector en het sluiten 
van bindende overeenkomsten met overheden wordt 
de voorkeur gegeven boven formele wetgeving. Alge
mene - voor het gehele land gelijkgeldende - instru
menten worden veNangen door maatwerk. 

111.5.2 Het Besluit Woninggebonden Subsidies 
(BWS) wordt omgezet in een volkshuisvestingsfonds 
met grote flexibiliteit teneinde naar plaatselijke en re
gionale omstandigheden optimale keuzes te kunnen 
maken. 

111.5.3 De verdere verzelfstandiging van woning-
bouwcorporaties is gebaat bij het wegstrepen van nu 
bestaande objectsubsidieverplichtingen van het rijk 
tegen lopende rijksleningen aan toegelaten instellin
gen. Deze operatie dient ertoe te leiden dat nu werk
zame toegelaten instellingen op eigen kracht, los van 
generieke objectsubsidies van het rijk, hun primaire 

CDA: 66-68 



taken om sociale huurwoningen te bouwen en te ex
ploiteren, kunnen voortzetten. 

111.5.4 De sociale taakstelling van de toegelaten in-
stellingen maakt een stringente rijkssturing van het 
huurbeleid overbodig. 

111.5.5 De Individuele Huursubsidie blijft een vang-
net voor lagere inkomens om goed en betaalbaar wo
nen mogelijk te maken. Mocht de invoering van de in 
artikel 11.5.18 genoemde Algemene Voorzieningen 
Wet niet doorgaan dan wordt de inrichting van het in
strumentarium, met inbegrip van de financiële verant
woordelijkheid van toegelaten instellingen, gemeen
ten en andere betrokkenen, heroverwogen juist ter 
vergroting van de doeltreffendheid op het lokale vlak. 

111.5.6 De zorg voor een evenwichtige verdeling 
van de woningvoorraad (scheefheidbestrijding) is een 
regionale en lokale aangelegenheid. De leveranciers 
van woondiensten zijn hiervoor, in de regiospecifieke 
context. primair verantwoordelijk. Instrumenten zoals 
verscherping van het toewijzingsbeleid, het aanbie
den van attractieve alternatieven via strategisch 
nieuwbouw- en verbeterbeleid en een voorkeursbe
leid bij toewijzingen (aan mensen die een goede en 
goedkope huurwoning achterlaten), hebben de voor
keur. Maatregelen dienen zodanig te zijn dat ze niet 
leiden tot het ontstaan van gettovorming in bepaalde 
(stads)gebieden. Daarnaast zullen reeds aan de Twee
de Kamer voorgelegde wetsvoorstellen (tijdelijke 
huisvestingsvergunningen en tijdelijke huurcontrac
ten met revisiebeding) als aanvullend wetsinstrumen
tarium ten aanzien van de doorstroming moeten wor
den ingevoerd. 

111.5.7 Naast het gevarieerd bouwen en verbou
wen van lokaties in bestaand stedelijk gebied is de 
toekomstige nieuwbouwopgave sterk afhankelijk van 
kwalitatief hoogwaardige lokaties gelegen aan de 
rand van de verstedelijkte gebieden. Het tegemoet 
komen aan de in het Trendrapport Volkshuisvesting 
'92 gebleken behoefte aan duurdere nieuwbouw 
(huur en koop) in met name de verstedelijkte gebie
den vraagt om een integrale benadering op regionaal 
en lokaal niveau. 

111.5.8 Het kabinet ontwikkelt een spoedprogram
ma, waarbij op bestuurlijk niveau moet worden inge
zet op een versnelling van procedures, om in de ko
mende jaren voldoende bouwlocaties beschikbaar te 
laten komen. Er zal daarbij sprake moeten zijn van 
een intensivering van de bodemsanering, met extra 
priortiteit voor woningbouw. Ook de prioriteitsstelling 
voor investeringen met betrekking tot infrastructuur, 
openbaar vervoer en grondexploitatiebijdragen richt 
zich hierop. Aldus moeten 20.000 woningen per jaar 
extra kunnen worden gebouwd. 

111.5.9 Het rijk zet, gelet op de toegenomen wo-
ningdruk en met het oog op de stimulerende werking 
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die daarvan uitgaat, de schaarse middelen in voor 
specifieke opgaven. Met name de grote bouwloka
ties in het kader van VINEX Merde Nota Extra) die
nen aldus versneld in uitvoering gebracht te worden. 

111,5,10 Door het rijk wordt in samenspraak met de 
organisaties van lagere overheden, aanbieders en vra
gers van woondiensten een nieuw 'woningbehoefte
signaleringssysteem' ontwikkeld, met als uitgangs
punt de woonwensen van specifieke categorieën 
woonconsumenten. Op centraal politiek vlak vindt be
sluitvorming plaats over de erkenning van de verande
ringen in woningbehoefte. De aldus gekwantificeer
de en gedifferentieerde woningbehoefte wordt tijdig 
verwerkt in de afweging en planning van ruimtelijke 
belangen. De erkende woning behoef te is de leidraad 
bij toewijzing voor lokale partijen, waarbij een even
wichtige bevolkingsopbouw in buurten, gemeenten 
en regio's wordt nagestreefd. 

• 69 
111.5.11 Een geïntegreerde aanpak van wonen, 
dienstverlening, begeleiding, dan wel zorg op maat 
op lokaal niveau wordt mogelijk gemaakt. Met name 
ten behoeve van de leefomstandigheden van bijzon
dere aandachtsgroepen zoals ouderen, gehandicap
ten en ex-asielzoekers. Initiatieven daartoe worden 
door de maatschappelijke organisaties en lagere over
heden ontwikkeld. 

111.5,12 De voorkeuren van woonconsumenten voor 
woning en woonomgeving behoren een grotere rol 
te spelen in het beleid van onder andere rijk, regio's, 
gemeenten en aanbieders van woondiensten. Dit 
komt ondermeer tot uiting in de volkshuisvestings
plannen van gemeenten en regio's voor nieuwbouw 
en verbetering en in een huursombeleid waarbij prijs 
en kwaliteit meer met elkaar in overeenstemming 
worden gebracht. 

111.5.13 Uitgangspunt bij huurbescherming blijft de 
individuele positie van de woonconsument. Door het 
bieden van differentiatie in woonkwaliteit kan meer 
worden ingespeeld op het feit dat er woonconsumen
ten zijn die in bepaalde fases van hun leven andere ei
sen stellen. Te denken valt aan het kamergewijs ver
huren van woningen aan jongeren. Bewoners wor
den ingeschakeld bij het beheer van de woning en 
woonomgeving . 

111.5.14 Het eigen woningbezit wordt mede bevor
derd door het stimuleren van woonprodukten in ei
gentijdse financierings- en/of eigendomsconstruc
ties. In de afwegingen bij de verkoop van sociale 
huurwoningen aan zittende huurders worden de voor
keuren van deze huurders voor hun woning en woon
omgeving betrokken. 

111.5.15 Stads-, dorpsvernieuwing en monumenten
zorg dragen bij aan de instandhouding en vernieu
wing van de leefbaarheid van de bestaande voorraad . 
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De prioriteit voor de dorps- en stadsvernieuwing blijft 
daarom gehandhaafd. 

111.5.16 De rijksmiddelen zoals die per 1994 over ge
meenten en provincies zijn verdeeld worden - na eva
luatie in 1997 - gedecentraliseerd naar Gemeente- en 
Provinciefonds. 

111.5.17 Het aanschrijvingsinstrumentarium wordt 
aangescherpt. De hanteerbaarheid van het instru
ment wordt vergroot door de mogelijkheid te openen 
nalatige verhuurders een administratieve boete op te 
leggen . 
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IV 

• 70 
Plaatsbepaling 

Ontwikkelingen op het gebied van kennis en techno
logie volgen elkaar snel op. Op het gebied van de ge
zondheidszorg is bijvoorbeeld veel meer mogelijk ge
worden. Communicatie gaat snel en over grote af
standen. Wereldwijde informatie komt via tal van 
soorten (nieuwe) media direct tot ons. Tegelijk heb
ben mensen veel meer mogelijkheden gekregen, zijn 
vrijer en onafhankelijker geworden. De samenleving 
ondergaat structurele veranderingen. Dit gaat ge
paard met kansen en problemen. De betaaibaarheid 
en toegankelijkheid van de gezondheidszorg staat on
der druk. Mensen voelen zich onzeker over de norme
ring van nieuwe technische mogelijkheden. Radio en 
televisie worden in toenemende mate beïnvloed 
door commerciële belangen. 

In de zorgsector zijn de afgelopen kabinetsperiode be
langrijke wijzigingen in wet- en regelgeving tot stand 
gekomen. Zorgvernieuwing op basis van solidariteit 
en eigen verantwoordelijkheid vormde en vormt nog 
steeds de leidraad voor het standpunt van het CDA 
in dit proces van verandering. Het onderwijs vervult 
in onze samenleving belangrijke taken: algemene 
maatschappelijke voorbereiding, persoonlijke ont
plooiing en beroepskwalificatie. Om de uitvoering 
van deze taken mogelijk te maken, heeft het CDA 
zich door de jaren heen ingezet voor onderwijs van 
goede kwaliteit, onderwijs dat toegankelijk is, talent 
tot ontplooiing laat komen en een pluriform aanbod 
kent. De samenstelling van de bevolking verandert 
sterk. Met name in grote steden is er een zeer ster
ke toename van schoolgaande kinderen van allochto
ne afkomst. Hier ligt voor de zelfstandige school een 
geweldige uitdaging om actief en creatief in te spe
len op nieuwe behoeften. Vereenzaming is één van 
de nieuwe bedreigingen voor het welzijn van de 
mens geworden. Niet iedereen kan functioneren in 
de anonimiteit van de grote steden. 

Benadering 

Centraal in de benadering van het CDA staan herstel
de verantwoordelijkheid en participatie. Mensen moe
ten zelf betrokken zijn bij hun leefomgeving. Dat 
vraagt op het terrein van gezondheid, kennis en cu 1-

364 

Gezondheid, kennis 
en cultuur 

tuur om een herbezinning op datgene wat de over
heid moet regelen en datgene wat burgers en hun or
ganisaties of verbanden zelf beter kunnen. Als het 
gaat om de volksgezondheid is het aan de overheid 
om de regels te stellen over wat wel en wat niet kan . 
Dit geldt voor de ethische grenzen waarbinnen de 
mens zelf z'n verantwoordelijkheid kan, mag en 
soms ook moet nemen, alsook voor de betaaIbaar
heid en beheersbaarheid van het stelsel van gezond
heidszorg. De overheid draagt zorg voor de risico's 
die menselijkerwijs te groot zijn om door de burger 
zelf gedragen te worden. Maar daarnaast heeft een 
ieder de ruimte om naar eigen mogelijkheden zelf te 
bepalen hoe en waarvoor zij of hij tegen ziektekosten 
verzekerd wil zijn. 

Het CDA zet zich in voor een betere spreiding van 
verantwoordelijkheden, die het stelsel van gezond
heidszorg betaalbaar houdt en weer beter beheers
baar en bestuurbaar maakt. De beroepsmatige zorg 
vult de onderlinge hulp aan. Van de burger mag wor
den gevraagd zorg te dragen voor eigen en ander
mans gezondheid door middel van een verantwoorde 
levensstijl en persoonlijke preventie. 

Een herschikking van verantwoordelijkheden stelt 
het CDA ook voor waar het gaat om het onderwijs . 
De overheid moet ons onderwijs zo inrichten dat jon
ge mensen goed opgeleid worden voor de taken en 
uitdagingen waarvoor zij in de toekomst staan. Het 
dient bij te dragen aan de realisering van waarden en 
normen en aan de persoonlijke ontplooiing van de 
leerlingen. Dat vraagt om een onderwijssysteem dat 
een breed en kwalitatief hoogwaardig lesaanbod kan 
garanderen. Onderwijs is investeren in mensen . In
vesteren in onderwijs betekent ook steun geven aan 
de mensen voor de klas . Goed onderwijs staat of valt 
met goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Aan
vaarding van en respect voor pluriformiteit is voor het 
CDA een centraal uitgangspunt. Ouders moeten kun
nen kiezen voor onderwijs dat zijn inspiratie vindt in 
voor hen herkenbare waarden en normen. Onderwijs
instellingen moeten in staat zijn hieraan invulling te 
geven. Dit is een zware verantwoordelijkheid, die 
echter wel degelijk gedragen kan worden. 

Gezin, familie en vrienden en tal van eigen organisa
ties zijn bij uitstek de verbanden die geborgenheid 
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bieden en vereenzaming en achterblijven voorko
men. Mensen kunnen vanuit die verbanden participe
ren en emanciperen. Op die manier kan iedereen in 
de multiculturele samenleving van vandaag op eigen 
wijze mee doen vanuit de eigen geestelijke drijfve
ren. Om dat eigene kans te geven moet de overheid 
ervoor waken dat de commercie geen overheersen
de rol gaat spelen bij de cultuurdragers. Geestelijke 
vrijheid vraagt om pluriformiteit en verscheidenheid. 

ARTIKELEN 

1. Gezondheidszorg 
• 71 
Het CDA wil de wet- en regelgeving op het terrein 
van de gezondheidszorg aanzienlijk vereenvoudigen 
en belemmeringen voor zorgvernieuwing wegne
men. Zorgvernieuwing is immers op de eerste plaats 
een taak van hen die de zorg uitvoeren. Het is de 
taak van de overheid, de publieke preventie te behar
tigen, het belang van de volksgezondheid ook op an
dere beleidsterreinen te laten doorklinken, de kwali
teitszorg te bevorderen op basis van zelfregulering 
en certificatie, zorg te dragen voor de financiële toe
gankelijkheid van essentiële zorg, de levensbeschou
welijke toegankelijkheid van het aanbod te bewaken, 
de vrije artsenkeuze te waarborgen alsmede de col
lectief gefinancierde uitgaven binnen aanvaardbare fi
nanciële grenzen te houden. 

Voor de infrastructuur behoudt de rijksoverheid een 
medeverantwoordelijkheid, terwijl de feitelijke vorm
geving en uitvoering van de zorg, de bekostiging en 
het beheer van de voorzieningen behoort tot de ver
antwoordelijkheid van de zorgaanbieders en de zorg
verzekeraars. Kenmerkend voor deze benadering is 
dat op lokaal niveau meer ruimte wordt gegeven om 
bij overeenkomst tussen zorgverleners en zorgverze
keraars inhoud, vorm en volume van zorg te regelen. 
Het CDA kiest voor meer marktconforme bestuursin
strumenten maar wijst het vrije marktmechanisme 
als leidend beginsel voor de ordening van de zorgsec
tor van de hand. Bijzondere aandacht dient gegeven 
te worden aan het overbruggen van de kloof die is 
ontstaan tussen de veelal landelijk werkende zorgver
zekeraars en de doorgaans op een bepaalde regio 
georiënteerde zorgaanbieders. 

Zorgvernieuwing 
• 72 
IV.1.1 De overheid faciliteert en stimuleert zorgin
houdelijke vernieuwing en past wet- en regelgeving 
aan, waar deze belemmerend werkt voor zorgvernieu
wing. 

IV.1.2 Binnen het kader van de beschikbare finan
ciële mogelijkheden wordt prioriteit gegeven aan de 
zorg. 

IV.1.3 Om het gehandicapten mogelijk te maken 
zo veel mogelijk in de samenleving te participeren, is 
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een stelsel nodig van voorzieningen dat gericht is op 
versterking van de hulp die thuis, in dagverblijven en 
kleinschalige woonvormen wordt geboden. Om hen 
daarin te ondersteunen is een stelsel nodig van voor
zieningen dat gericht is op vergroting van de mobili
teit en op versterking van de hulp die thuis, in dagver
blijven en kleinschalige woonvormen wordt geboden. 
De stichtingskosten van speciale woonvormen voor li
chamelijk of geestelijk gehandicapten, alsmede woon
vormen voor chronisch-psychiatrische patiënten die
nen te worden gefinancierd uit middelen, welke be
stemd zijn voor sociale woningbouw. 

IV.1.4 Ouders en verzorgers die gehandicapte kin
deren thuis verzorgen moeten, ongeacht de leeftijd 
van die kinderen, in daarmee verband houdende ex
tra kosten tegemoet gekomen worden. Zij mogen 
niet financieel benadeeld worden ten opzichte van 
een situatie waarin het kind verblijft in een intramura
le voorziening. Het cliëntgebonden budget moet nu 
zo spoedig mogelijk worden ingevoerd, waardoor het 
experimentele stadium ervan direct wordt beëindigd. 
Voorts dient ook de ondersteuning van voor ouderen 
zorgdragende familieleden positief gewaardeerd te 
worden. 

IV.1.5 Ontwikkeling en uitbreiding van thuiszorg 
krijgt waar nodig en/of mogelijk prioriteit boven vo
lume-uitbreiding van intramurale voorzieningen. 

IV.1.6 Zelfzorg en mantelzorg (vrijwilligershulp) die
nen gestimuleerd en ondersteund te worden. Hier
toe dienen ondermeer de sociale- en de rechtspositio
nele aspecten van het opnemen van zorgverlof voor 
mannen en vrouwen die betaalde arbeid verrichten in 
geval van ernstige ziekte van een gezins-, familielid 
of alleenstaande bijzondere aandacht. Werkgevers 
en werknemers worden gestimuleerd om in het loon
overleg hiertoe regelingen in de CAO op te nemen. 
De gevolgen voor uitkeringen en pensioenrechten 
vragen nadere uitwerking. 

IV.1.7 De positie van de huisarts, in nauwe samen
werking met de overige eerstelijns gezondheidszorg, 
als poortwachter naar de tweedelijns gezondheids
zorg wordt versterkt. 

IV.1.8 De kleinschalige, niet klinische medisch-spe
cialistische behandelcentra worden in wet- en regel
geving op gelijke wijze behandeld als andere zorg
voorzieningen. Zij worden bij voorkeur ontwikkeld 
door en vanuit de bestaande intramurale voorzienin
gen. 

IV.1.9 De positie van verplegenden en verzorgen
den in de zorgsector wordt verbeterd. Aan de aanbe
velingen uit het rapport 'In hoger beroep' zal verder 
inhoud worden gegeven. De opleiding van verplegen
den op twee deskundigheidsniveaus moet worden in
gepast in het HBOV- en het MBOV-onderwijs, geba
seerd op de zogenaamde instellingsvariant. De deel-
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name van wachtgelders in de gezondheidszorg, met 
name in de thuiszorg, aan het arbeidsproces zal ac
tief worden bevorderd. 

IV.1.10 Ten einde een betere volumebeheersing 
van medisch specialistische hulp te verkrijgen, is een 
herziening van de tariefstructuur geboden. Afzonder
lijke vergoeding van vooral diagnostische verrichtin
gen wordt ingeperkt en vervangen door een vast be
drag per patiënt. Medisch handelen volgens vast
staande protocollen wordt bevorderd en gefacili
teerd. Met voortvarendheid zal worden gewerkt aan 
de invoering van de voorstellen van de commissie 
Biesheuvel. 

• 73 
IV.l.ll De capaciteit van de verzorgingshuizen zal 
geleidelijk worden gesplitst in erkende verpleeghuis
plaatsen bekostigd uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziekten kosten (AWBZ) en zogenaamde woon/zorg
voorzieningen. De Wet Bejaardenoorden kan op ter
mijn worden ingetrokken. Binnen de Algemene Voor
zieningen Wet dient een gemeentelijke regeling te 
komen waaruit de huisvestingslasten en de huishou
delijke hulp van woonzorgcomplexen worden bekos
tigd, voorzover de bewoners deze niet zelf kunnen 
dragen. Deze nieuwe regeling moet van kracht zijn al
vorens de Wet Bejaardenoorden en de Volkshuisves
tingsubsidies kunnen worden ingetrokken. Ouderen 
die geheel zelfstandig wonen, dienen ook in de toe
komst gebruik te kunnen maken van de Wet op de In
dividuele Huursubsidie, totdat hierin in de Algemene 
Voorzieningen Wet wordt voorzien. Vanzelfsprekend 
dient gedurende dit herstructureringsproces de ver
zorging van huidige bewoners van verzorgingshuizen 
qua plaats en kwaliteit gegarandeerd te blijven. 

IV.l.12 Op grond van zorginhoudelijke overwegin
gen worden binnen de structuur van de gezondheids
zorg vier transmurale clusters van met elkaar samen
hangende voorzieningen onderscheiden: de verple
ging en verzorging; de verstandelijke en/of lichamelij
ke gehandicaptenzorg; de psychiatrische hulpverle
ning; de medisch curatieve hulp. 

IV.1.13 Kwaliteit van zorg is primair de verantwoor
delijkheid van zorgaanbieders. De overheid stelt in 
kwaliteitswetgeving algemene randvoorwaarden. De 
oprichting van een privaatrechtelijk certificatie-insti
tuut dat normeringen vaststelt waaraan de zorgverle
ning kan worden getoetst, is daarbij essentieel. 

IV.1.14 In het overheidsbeleid dient voor de identi
teit van instellingen in de zorgsector te worden opge
komen. 

IV.1.15 Daar waar grenzen aan de zorg voorkomen, 
moeten medische criteria gelden bij de selectie . Het 
hebben van een lichamelijke of verstandelijke handi
cap alsmede leeftijdsfactoren zijn op zichzelf geen cri
teria die een bepalende rol spelen. 
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IV.1.16 Ethiek moet een verplicht vak worden in de 
opleiding van medici en andere beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg. 

IV.1.17 Informatieverstrekking en voorlichting aan
gaande het donorcodicil dienen te worden geïntensi
veerd . 

Het zorgverzekeri ngsstelsel 
• 74 
IV.1.18 Zorgvernieuwing en kostenbeheersing ver
gen een eenduidige en doorzichtige financierings
structuur waarin naar het mogelijke de eigen verant
woordelijkheid van zorgverleners, zorgverzekeraars 
en verzekerden gestalte krijgt. 

Het verzekeringsstelsel dient gebaseerd te zijn op so
lidariteit en eigen verantwoordelijkheid, waarin substi
tutie kansen krijgt. De vertegenwoordigers van pa
tiënten-organisaties dienen een rol te vervullen in het 
overleg van de centrale organisaties van aanbieders 
en verzekeraars van zorg. 

IV.1.19 De gemoderniseerde AWBZ moet gereser
veerd worden voor: de bekostiging van de chroni
sche zorg; de verpleging en verzorging van ouderen 
en langdurig verpleegbehoeftigen; de verstandelijke
en lichamelijke-gehandicaptenzorg; de psychiatrische 
hulpverlening; collectieve preventieprogramma's. 
Omwille van doelmatigheid en functionele zorginhou
delijke samenhang is het gewenst alle voorzieningen 
die in deze sectoren werkzaam zijn, te bekostigen uit 
één en dezelfde verzekering, te weten de AWBZ. 
Voor de vergoeding van huishoudelijke hulp wordt in 
de AWBZ een subsidieregeling opgenomen, die reke
ning houdt met de draagkracht van de betrokkene. 

IV.1.20 Voor de medisch curatieve zorg wordt bij 
wet een basispakket vastgesteld dat alle zorgverzeke
raars tenminste in hun verzekering moeten opne
men. Dit basispakket bevat, getoetst aan de criteria 
uit het rapport 'Keuzen in de zorg', essentiële me
disch curatieve zorg die de draagkracht van burgers 
en hun samenlevingsverbanden te boven gaat. Ge
neesmiddelen kunnen uit de AWBZ en getoetst aan 
de hiervoor bedoelde criteria, deels worden opgeno
men in het basispakket voor de medisch curatieve 
zorg. Verstrekkingen die slechts beperkt in het basis
pakket worden opgenomen zijn: fysiotherapie, plasti
sche en reconstructieve chirurgie, taxivervoer, tand
heelkundige hulp, geneesmiddelen en hulpmiddelen. 
Uitzondering wordt gemaakt voor chronische ziekten 
en aandoeningen. Het staat de zorgverzekeraars vrij 
het meerdere in de vorm van een aanvullende verze
kering aan te bieden, waarvan de premie door de ver
zekerde zelf betaald moet worden. 

IV.1.21 Kunstmatige voortplantingstechnieken en 
vrijwillige sterilisatie worden niet opgenomen in het 
basispakket van de zorgverzekering. Deze kunnen in 
een aanvullend pakket opgenomen worden. 
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IV.1.22 De totstandkoming van een eenduidig verze
keringsstelsel vergt een verdergaande integratie en 
harmonisatie van ziekenfondsen, particuliere verzeke
raars en ambtenarenverzekeringen middels een wet 
op de zorgverzekering. 
In deze wet op de zorgverzekering worden nadere be
palingen opgenomen waar zorgverzekeraars aan moe
ten voldoen . Deze bepalingen hebben in ieder geval 
betrekking op: het verplicht te stellen basispakket 
voor de medisch curatieve sector; de acceptatie
plicht; de wijze en mate van verevening ; de betrok
kenheid van verzekerden in het beleid van de verze
keraar; het toezicht. 
De Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging 
Oudere Ziekenfondsverzekerden (MOOZ). de Wet In
terne Lastenverevening Particuliere Ziekteverzeke
raarsbedrijven (ILPZ) en de Wet Toegang tot Ziekte
kostenverzekeringen (WTZ) kunnen worden ingetrok
ken en opgaan in de wet op de zorgverzekering. Om
wille van substitutie van de zorg, dienen de zorgver
zekeraars zowel het medisch curatieve basispakket 
als het AWBZ pakket uit te voeren . 
Het toezicht op de uitgaven krachtens de AWBZ 
wordt bij wet toegekend aan een zorgverzekeraar per 
regio en/of instelling. De overheid ziet er op toe dat 
chronisch zieken, ouderen en gehandicapten onder 
een nader vast te stellen inkomensgrens geen hoge
re premie hoeven te betalen dan andere groepen bur
gers. Bij een eenduidig verzekeringsstelsel dient wel 
de vrije artsenkeuze gewaarborgd te blijven . 

IV.1.23 Een gemoderniseerde versie van de Zieken
fondswet wordt opgenomen in de wet op de zorgver
zekering en blijft daarin werkend als overkoepelend 
regime voor mensen onder de loongrens als zorgver
zekering gehandhaafd. 
In die gemoderniseerde Ziekenfondswet wordt een 
deel van de premie inkomensafhankelijk en een deel 
door de verzekerde zelf betaald ; per verstrekking wor
den verplichte bijbetalingen vastgesteld, met name 
voor die verstrekkingen, op het gebruik waaNan de 
verzekerde zelf invloed kan uitoefenen. 

IV.1.24 Nog bestaande verschillen in tarieven voor 
particulier- en ziekenfondsverzekerden, die door de 
zorgverleners in rekening kunnen worden gebracht, 
moeten worden afgeschaft. 

IV.1.25 Tussen met elkaar samenhangende en sub
stitueerbare zorgvormen moet meer worden samen
gewerkt. De zorgverzekeraars zullen regionale con
tactpunten moeten gaan opzetten om deze regionale 
samenwerking te ondersteunen . Zonodig zullen deze 
bij wet geregeld worden . 

Deregulering Wet Tarieven Gezondheidszorg en 
Wet Ziekenhuisvoorzieningen 
• 75 
IV.1.26 De tariefrichtlijnen van het Centraal Orgaan 
Tarieven Gezondheidszorg (COTG) blijven de wettelij
ke basis voor het vaststellen van de tarieven en bud-
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getten. Wel wordt de mogelijkheid verruimd om op 
lokaal en regionaal niveau door middel van overeen
komsten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
van deze richtlijnen af te wijken, teneinde substitutie 
van zorg en een grotere flexibiliteit in de zorgverle
ning te bewerkstelligen . Daarmee wordt de verant
woordelijkheid van partijen op lokaal niveau vergroot . 

IV.1.27 De rijksoverheid blijft bevoegd om vergun
ningen af te geven voor grote bouwinvesteringen in 
de zorgsector. Zij toetst de bouwaanvragen aan een 
bouwplafond. 
Zij legt jaarlijks, bij voorkeur bij het indienen van de 
rijksbegroting en het Financieel Overzicht Zorg, een 
meerjarig intentioneel investeringsschema voor aan 
de Tweede Kamer. 

IV.1.28 Waar in de afgelopen jaren de garantiestel
ling door diverse overheden ten behoeve van de fi
nanciering van de bouw van intramurale voorzienin
gen nagenoeg is verdwenen, moet in samenwerking 
met partijen gewerkt worden aan het oprichten van 
een waarborgfonds. 

2. Onderwijs en de inzet van kennis 
• 76 
Het CDA wil ernst maken met de vergroting van de 
eigen verantwoordelijkheid van de school. Daarom 
dient er meer ruimte te komen voor schoolbesturen 
om in samenspraak met de ouders een herkenbaar 
school beleid te voeren . Schoolbesturen moeten een 
zo groot mogelijke handelingsvrijheid hebben met be
trekking tot de inrichting van het onderwijs, het per
soneelsbeleid, de besteding van de middelen alsme
de het inzetten van onderwijsverzorging en nascho
ling. De aansluiting tussen onderwijs en arbeid reikt 
verder dan het ene moment waarop jeugdigen als 
schoolverlater aan de eerste baan beginnen. Mensen 
zullen in staat moeten zijn om met nieuwe ontwikke
lingen mee te groeien. Onderwijs zal een brede alge
mene basis moeten leveren. Ervaring opdoen met de 
toepassing van techniek is daarvan een belangrijk on
derdeel. 

Het CDA kiest voor een onderwijsstelsel dat toegan
kelijk en pluriform is en garant staat voor kwaliteit. 
Het onderwijs zal de kans moeten kijgen zich tot een 
kwalitatief hoog peil te ontwikkelen met een beheers
baar kostenniveau . Het beleid zal de sector in staat 
moeten stellen de vernieuwingen van de afgelopen 
jaren te laten wortelen. Daarom wil het CDA voor de 
komende periode geen wijzigingen meer in de struc
tuur van het onderwijsbestel en geen verdere schaal
vergrotingsoperaties. Voorkomen moet worden dat 
het onderwijs het als cultuurdrager aflegt tegen het 
denken in termen van economisch nut. Tussen wel
vaart, vrijheid, opvoeding, zingeving en cultuur be
staan nauwe betrekkingen. Het onderwijs heeft daar
in een centrale positie . Ook gezien de toenemende 
invloed van Europa moet het beleid gefundeerd blij
ven op de beginselen van de vrijheid van onderwijs 
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en financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs. 

Kwaliteit en identiteit 
• 77 
IV.2.1 Gekozen wordt voor één landelijk bestel 
met openbaar en bijzonder onderwijs, waarin een ie
der, ongeacht afkomst en/of inkomen, gelijke aan
spraken heeft op onderwijs van gelijkwaardige kwali
teit. 

IV.2.2 Het onderwijsbestel biedt ruimte voor ou-
ders en hun maatschappelijke organisaties om onder
wijs overeenkomstig de eigen godsdienst of levens
beschouwing inhoud te geven. De bijzondere school, 
gedragen door een rechtspersoon met ideële doel
stellingen, heeft onverminderd de voorkeur. 

IV.2.3 Niet alleen van de overheid mogen impul
sen tot het oplossen van vraagstukken worden ver
wacht. Zelfstandige instellingen zullen hierin eigen 
beleid moeten formuleren. De overheid schept daar
toe de voorwaarden. 
Bij de bekostiging zal het accent meer liggen op de 
vraag (deelnemers) en minder op het aanbod (instel
lingen). 

IV.2.4 De kosten van het leerplichtig onderwijs ko
men volledig voor rekening van de overheid. Voor het 
onderwijs buiten de leerplichtige leeftijd bestaat de 
mogelijkheid om een eigen bijdrage te vragen, die 
geen afbreuk doet aan de toegankelijkheid. Voor 
tweede-kans-onderwijs zal in de regel een kostendek
kende deelnemersbijdrage gelden. 

IV.2.S Het aantal door de rijksoverheid vast te leg
gen kwaliteitseisen (voorwaarden voor deugdelijk on
derwijs), wordt teruggebracht tot het leerplan, de toe
latingsvoorwaarden, de eindtermen/exameneisen en 
de kwalificaties van docenten. 

IV.2.G Kwaliteitsbewaking vraagt om beoordeling. 
Gekozen wordt voor zelfbeoordeling door de instellin
gen. De overheid heeft in dit kader een voorwaarden
scheppende rol en de zorg voor toezicht zoals in de 
Grondwet is bedoeld. Van scholen wordt verwacht 
dat zij een duidelijk profiel (schoolprogram) hebben 
en dat zij zich in een openbaar jaarverslag verantwoor
den. 

IV.2.7 Achterstanden in het onderwijs moeten zo 
vroeg mogelijk worden aangepakt. Intensivering van 
succesvol gebleken projecten van opvang in de voor
schoolse periode in nauwe samenwerking met de ou
ders van de kinderen is daarom noodzakelijk. Bij kin
deren van allochtone afkomst bevordert de overheid 
de noodzakelijke beheersing van de Nederlandse 
taal. Dit is vooral van belang voor leerlingen die direct 
uit het buitenland komen. Faciliteiten voor het onder
wijs in de Nederlandse taal worden uitgebreid en 
goed gecoördineerd. Het verdient aanbeveling het 
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onderwijs in eigen taal en cultuur buiten de reguliere 
schooltijden plaats te doen vinden. Hiervoor wordt 
een eigen bijdrage van de ouders en/of verzorgers 
verwacht. Het grote belang van ouderparticipatie 
wordt onderkend. Dit zal middels ondersteunende 
maatregelen gestimuleerd worden. 

IV.2.8 Initiatieven op Europees niveau, die bijdra
gen aan de bevordering van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs, worden gestimuleerd. Uitwisselingspro
gramma's van de Europese Unie kunnen een belang
rijke bijdrage leveren aan het ontwikkelingsproces en 
Europees bewustzijn van Nederlandse middelbare 
scholieren en studenten. De integratie van de Europe
se dimensie in onderwijs en onderzoek is primair een 
verantwoordelijkheid van de instellingen. 

IV.2.9 De financiering van de onderwijsverzorging 
dient vooral te geschieden op basis van de vraag van 
de scholen. Een geleidelijke afbouw van de aanbod-fi
nanciering is gewenst. 
Voor de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) en de 
specifieke onderwijsverzorgingsinstellingen wordt 
een financieringsvorm ontwikkeld waarin rekening 
kan worden gehouden met hun landelijke taakstel
ling, vooral waar het betreft de levensbeschouwelijke 
inbreng van de LPC's. 

Personeel, management en bestuur 
• 78 
IV.2.10 Een koppeling wordt gelegd tussen het func
tioneren van het personeel, de loopbaanontwikkeling 
en de salariëring. Daartoe worden de mogelijkheden 
van functiewaardering en -differentiatie uitgebreid. 
Gelden voor de nascholing maken deel uit van het 
budget van de school. 

IV.2.11 Een maximale inspanning wordt verricht om 
wachtgelders mede door formatie-uitbreiding in het 
onderwijs weer in het onderwijsproces in te schake
len. Om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te ver
groten, worden de bevoegdheidsregels globaler. De 
kwaliteit van de lerarenopleidingen, als belangrijkste 
schakel voor de kwaliteit van het onderwijs, wordt op 
dezelfde wijze bewaakt als andere sectoren van het 
hoger onderwijs, namelijk via interne kwaliteitscontro
le en onafhankelijke visitatiecommissies. 

IV.2.12 Schoolbesturen en schooldirecties krijgen 
bij globale overheidsregels meer verantwoordelijk
heid. Het bevoegd gezag zal zich op hoofdlijnen van 
beleid concentreren. Besturen en directies worden in
tensief voorbereid en begeleid in het proces naar een 
grotere eigen verantwoordelijkheid. 

IV.2.13 Werkgevers in het onderwijs dienen in staat 
te worden gesteld hun verantwoordelijkheid voor het 
personeelsbeleid te nemen. De overheid bevordert 
dat de werkgevers zich inspannen om meer vrouwen 
te benoemen in schoolleidersfuncties. Aanzienlijke 
vermindering van landelijke regelgeving omtrent ar-
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beidsvoorwaarden is gewenst. Voor de onderwijssec
tor geldt hetgeen ten aanzien van de rechtspositie 
van ambtenaren is opgemerkt (zie artikel 11.5.14 en 
11.6.3). 

IV.2.14 In het licht van de vergroting van de eigen 
verantwoordelijkheid wordt de lump sum-bekostiging 
op bestuursniveau in alle onderwijsvormen gereali
seerd. Het aantal parameters wordt zoveel mogelijk 
beperkt. Zij berusten op een toereikende bekostiging 
van elke school die aan de wettelijke normen vol
doet. Besluitvorming over de spreiding van onderwijs
voorzieningen moet zoveel mogelijk binnen de een
heid van het schoolbestuur plaatsvinden. 

IV.2.15 Met het oog op maatschappelijke decentrali
satie is bekostiging van het onderwijs via schoolbe
sturen en niet via de lagere overheid noodzakelijk. 
Dit geldt ook voor de gelden in het kader van het ach
terstandenbeleid en terzake van voorzieningen voor 
gebouwen. 

IV.2.16 In het verlengde van de ontwikkelingen bin
nen het hoger onderwijs krijgen de schoolbesturen in 
het basis- en voortgezet onderwijs het recht de 
schoolgebouwen te kopen. Dit wettelijk te veranke
ren recht stimuleert een optimaal gebouwengebruik 
en -beheer door de besturen. 

IV.2.17 De zelfstandige school vraagt een slagvaar
dig schoolbestuur. Betrokkenheid van ouders is daar
bij belangrijk. Voor het bijzonder onderwijs is de deel
name van ouders in de besturen gewenst. 

IV.2.18 Openbaar onderwijs als onderwijs van en 
voor de publieke gemeenschap heeft in het Neder
landse onderwijsbestel een eigen plaats. Binnen de 
kaders van de wet wordt de participatie van ouders 
bij het openbaar onderwijs vergroot. De bestuurs
vorm van het openbaar onderwijs kan worden verbe
terd door publiekrechtelijke vormen van verzelfstandi
ging binnen het openbaar bestuur of de instelling van 
een functionele commissie. 

IV.2.19 Bij de invulling van nieuwe bestuurlijke ver
houdingen in het onderwijs, dient de financile gelijk
stelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs, over
eenkomstig de grondwettelijke eisen, gehandhaafd 
te blijven. 

Onderwijs in de leerplichtige leeftijd en in de bo
venbouw AVO/VWO 
• 79 
IV.2.20 Basisonderwijs is er voor alle leerlingen van 
4 tot 12 jaar. Daarbij verdient de positie van leerlin
gen die moeilijk meekomen bijzondere aandacht. De 
samenwerking tussen basisonderwijs en speciaal on
derwijs kan de zorgbreedte van de basisschool ver
groten. Een wettelijke regeling voor het primair on
derwijs is in dat kader gewenst. Ook de positie van 
hoogbegaafde leerlingen vraagt bijzondere aandacht. 
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IV.2.21 De voortdurende technologische ontwikke
lingen en de toepassing daarvan vergen van mensen 
orintatie op technische vakken. AI in de basisschool 
dient daarmee een aanvang te worden gemaakt. Ver
groting van deskundigheid van docenten is daarvoor 
een belangrijke voorwaarde. 
Op de PABO's (Pedagogische Academie Basis Onder
wijs) zal dan ook meer aandacht aan techniek moe
ten worden geschonken. Tevens zullen leerkrachten 
zich, indien nodig, moeten laten bijscholen op het ge
bied van technologische ontwikkelingen en het tech
niekonderwijs op de basisschool. Verbreding van de 
beroepsmogelijkheden van meisjes kan worden gesti
muleerd door de inhoud van het onderwijs en de ma
nier van onderwijzen van technische vakken aantrek
kelijker en relevanter te maken. 

IV.2.22 Er is sprake van hernieuwde aandacht voor 
de kwaliteit van het VBO binnen het voortgezet on
derwijs. Dit verdient ondersteuning. Brede scholenge
meenschappen AVONBO (Algemeen Voortgezet On
derwijsNoorbereidend Beroepsonderwijs) kunnen 
daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Middelen 
voor outillage voor de vakken techniek en verzorging 
in het AVONBO verdienen verruiming. Samenwer
king tussen AVONBO scholengemeenschappen en 
bedrijven/branches maakt het beroepsonderwijs aan
trekkelijker en bevordert de aandacht voor het vak
manschap. 

IV.2.23 De toepassing van de leerplichtwet wordt 
verscherpt. Het vroegtijdig schoolverlaten en het spij
belen worden aangepakt door een snelle signalering 
en begeleiding van dreigende uitvallers. Bijstellen 
van de schoolkeuze en het vroegtijdig aanbieden van 
beroepsgerichte vakken en/of stages in de eerste ja
ren van het voortgezet onderwijs zijn middelen om 
het aantal gediplomeerde schoolverlaters te vergro
ten. Ook de verantwoordelijkheid van de ouders is 
hierbij in het geding. 

IV.2.24 Om inefficiënte leerwegen te vermijden, 
worden de toelatingsvoorwaarden in het voortgezet 
onderwijs door de scholen nauwgezet toegepast. Pre
ventief toezicht hierop door de inspectie is noodzake
lijk. 

IV.2.25 Met het oog op een goede aansluiting op 
het hoger onderwijs, moet het HAVO (Hoger Alge
meen Voortgezet Onderwijs) zich primair richten op 
het hoger beroepsonderwijs en het VWO (Voorberei
dend Wetenschappelijk Onderwijs) op het weten
schappelijk onderwijs. Deze ontwikkeling mondt uit 
in een beperkt aantal uitstroomprofielen voor respec
tievelijk het HAVO en het VWO. Deze kwalitatieve 
verzwaring van het HAVO en het VWO maakt een 
toelatingsexamen tot het hoger onderwijs overbodig . 

IV.2.26 De instroom van natuurwetenschappelijke 
en technische opleidingen op WO- (Wetenschappe-

CDA: 79 



lijk Onderwijs) en HBO- (Hoger Beroeps Onderwijs) 
niveau moet worden bevorderd. Wiskunde als ver
plicht examenvak in het HAVO en het VlNO is daar
om nodig. In het kader van de internationalisering is 
uitbreiding van het aantal moderne vreemde talen als 
verplicht onderdeel van het examen noodzakelijk. 
Het aantal verplichte examenvakken in het HAVO en 
het VWO dient in dit verband te worden uitgebreid 
tot zeven respectievelijk acht. 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
• 80 
IV.2.27 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
zullen in het perspectief worden geplaatst van vergro
ting van arbeidsparticipatie. Daartoe worden de los 
van elkaar staande voorzieningen voor onderwijs en 
scholing met elkaar verbonden. 

IV.2.28 Het leerlingstelsel zal met 20.000 plaatsen 
extra worden uitgebreid. In verband hiermee wordt 
de formatie van de Regionale Onderwijscentra ver
ruimd. 

IV.2.29 In aansluiting op de basisvorming zullen leer
lingen de kans moeten krijgen om tenminste de start
kwalifikatie (niveau primair leerlingwezen) te behalen. 
Er wordt een sluitend aanbod ontwikkeld van werk of 
scholing voor jongeren onder andere via het Jeugd
werkgarantieplan (JWG). 

Uitbreiding van het Jeugdwerkgarantieplan (JWG) 
wordt voorgestaan op voorwaarde dat sprake zal zijn 
van een afdoende controle en sanctiebeleid. 
Bereidheid tot deelname is voorwaarde voor het ver
krijgen van een uitkering. 

IV.2.30 Binnen het beroepsonderwijs en de volwas
seneneducatie zal een breed programma-aanbod tot 
stand moeten komen, dat zich richt op jeugdigen, vol
wassenen, ouderen, werkzoekenden en werkenden. 
Delen van de volwasseneneducatie die zich richten 
op persoonlijke ontplooiing worden uit een kosten
dekkende eigen bijdrage gefinancierd. Voor werkzoe
kenden zal de financiering via sociale zekerheid en ar
beidsvoorziening tot stand moeten komen. De basis
educatie en programma's voor allochtonen boven de 
leerplichtige leeftijd gericht op beheersing van de Ne
derlandse taal dienen kosteloos beschikbaar te zijn. 

IV.2.31 De verzelfstandiging van de instellingen 
voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
wordt voortgezet. In lijn met de maatschappelijke de
centralisatie dienen de Regionale Onderwijscentra 
een lump sum vergoeding te krijgen voor beroepson
derwijs, basiseducatie en overig volwassenenonder
wijs. Bij de vorming van de Regionale Onderwijscen
tra dient wettelijk ruimte te zijn voor het vormgeven 
van eigen identiteit. 

IV.2.32 Er dient een vloeiende overgang te zijn tus
sen beroepsopleidingen en beroepsuitoefening. Alle 
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beroepsopleidingen moeten op termijn een leer-ar
beidsovereenkomst bevatten. De combinatie van Ie
ren en werken wordt op het niveau van de instellin
gen gestimuleerd. Deze dualisering komt uiteindelijk 
in de plaats van de huidige stages. 

IV.2.33 Programmatische afstemming tussen voor
bereidend beroepsonderwijs (VBOl. middelbaar be
roepsonderwijs (MBO) en cursorisch beroepsonder
wijs (CBO en bedrijfsopleidingen) wordt bevorderd. 
Programma-differentiatie in plaats van niveau-diffe
rentiatie in het VBO moet leiden tot een verbeterde 
aansluiting tussen VBO en MBO/CBO en bedrijfsop
leidingen. 

-- -

IV.2.34 Vanuit de behoefte aan beroepsonderwijs 
met herkenbare opleidingen en diploma's zijn lande
lijk vastgestelde en binnen het beroepsonderwijs 
functionerende eindtermen noodzakelijk. Het bedrijfs
leven wordt sterker betrokken bij de inhoud van het 
onderwijsprogramma om een goede aansluiting te 
verkrijgen op gevraagde kwalificaties. 

Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
• 81 
IV.2.35 De programmering in het HBO en het WO 
moet zich gaan concentreren op de primaire doelstel
lingen van elke deel soort binnen het hoger onder
wijs. Het wetenschappelijk onderwijs behoort zich 
toe te leggen op de kernwetenschappelijke studie
richtingen. waarbij de synergie tussen onderwijs en 
onderzoek van belang is. Het programma-aanbod bin
nen het HBO en het WO wordt beperkt tot herkenba
re kernprogramma's. 

IV.2.36 Instellingen voor hoger onderwijs zullen, 
mede in het licht van een vernieuwd stelsel van stu
diefinanciering, de onderwijsprogramma's zo effec
tief en efficiënt mogelijk moeten inrichten. 

IV.2.37 Het HBO en het WO moeten zich in de sa
menleving duidelijker profileren als twee naast elkaar 
staande vormen van hoger onderwijs. Het beleid dat 
doorstroming van het HBO naar het WO actief stimu
leert, wordt beëindigd. De samenwerking tussen het 
HBO en het WO richt zich vooral op specifiek be
roepsgerichte studies en opleidingen. De doorstro
ming van MBO naar HBO moet mogelijk blijven. 

IV.2.38 Vanwege het grote belang van technisch op
geleiden in ons land, wordt een convenant afgeslo
ten tussen de technische universiteiten en de over
heid. Doel van dit convenant is om de deelname aan 
technische opleidingen verder te stimuleren. Hierin 
dient aandacht te worden gegeven aan betere studie
begeleiding, verhoging van het rendement en verlen
ging van de cursusduur. Ook het bedrijfsleven kan in 
zulke convenanten participeren. 

IV.2.39 De voorgestelde uitbreiding van het aantal 
verplichte examenvakken voor het HAVO en het 
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VWO maakt een toelatingsexamen tot het hoger on
derwijs overbodig. De instellingen voor hoger onder
wijs beoordelen na het eerste leerjaar of de betrok
ken student geschikt is voor de gekozen studierich
ting. 

IV.2.40 De kwaliteit van de wetenschapsbeoefening 
moet sterk worden bevorderd. Taakverdeling tussen 
universiteiten en onderzoeksinstituten wordt gesti
muleerd. De oprichting van onderzoeksscholen aan 
universiteiten wordt bevorderd mits strenge kwali
teitscriteria worden gehanteerd, voldoende allocatie 
van middelen plaatsvindt en de band tussen onder
wijs en onderzoek niet teloor gaat. 

IV.2.41 Herstel van verantwoordelijkheid houdt in 
versterking van instellingen en organisaties op het 
terrein van onderzoek, wetenschaps- en technologie
beoefening. De overheid bewaakt de samenhang tus
sen wetenschaps- en technologiebeleid. Ook bevor
dert zij landelijke dan wel internationale taakverdeling 
met betrekking tot fundamenteel en strategisch on
derzoek. 

Studiefinanciering 
• 82 
IV.2.42 Bijstelling van het stelsel van studiefinancie
ring is gewenst. Gekozen wordt voor een nieuw stel
sel van studiefinanciering dat voldoende garanties 
biedt voor de toegankelijkheid van het onderwijs, ei
gen verantwoordelijkheid van studenten stimuleert 
en zodanig is opgezet dat het oneigenlijk gebruik te
gengaat. 

IV.2.43 Bij de uitwerking kiest het CDA voor een be
nadering waarbij een ieder die tot 27 jaar onderwijs 
in het MBO, HBO of WO volgt. deze investering in 
zijn/haar toekomst naast een beurs via leningen finan
ciert. Hierbij dient een norm voor de maximale studie
schuld te worden geformuleerd. Voor VWO/HAVO
leerlingen zal het regime van de kinderbijslag gaan 
gelden. Het bestaande model voor terugbetaling blijft 
gehandhaafd. 

IV.2.44 In het stelsel zal meer aandacht moeten zijn 
voor vermindering van fraude. Dit dient te gebeuren 
door sluitende controle en vereenvoudiging. 

IV.2.45 De toekenning van studiefinanciering zal 
gaan gelden voor de periode van de cursusduur van 
de eerste studie die is aangevangen, vermeerderd 
met een jaar. De in deze kabinetsperiode geformu
leerde beleidslijnen inzake studievoortgangscontrole 
worden voortgezet en waar mogelijk aangescherpt. 

3. Welzijn 
• 83 
Het welzijnsbeleid kiest als uitgangspunt dat burgers 
zich geborgen weten in hun gemeenschappen en ver
banden: familie, buurt, werkkring, school, kerk, ver
eniging. Dat geldt voor ouderen en jongeren, voor 
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vrouwen en mannen, voor autochtonen en allochto
nen, voor mensen met en mensen zonder een handi
cap. Juist hier zijn het particulier initiatief en de vrijwil
lige inzet van burgers van onschatbare betekenis. Ac
tieve participatie voorkomt problemen van vereenza
ming en isolement en bevordert de veerkracht en 
veelkleurigheid van de samenleving. De verantwoor
delijkheid van de overheid dient dan ook zo dicht mo
gelijk bij die burger - het lokaal bestuur - gelegd te 
worden: decentraal waar mogelijk, centraal waar 
noodzakelijk. Bovendien moet zoveel mogelijk wor
den voorkomen dat bepaalde problemen gekoppeld 
worden aan specifieke doelgroepen. Dit leidt al snel 
tot stigmatisering. De problemen moeten centraal 
staan, niet de doelgroepen: generiek beleid waar mo
gelijk, categoraal waar noodzakelijk. 

IV.3.1 Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in sportclubs, 
thuiszorg of wijkbeheer is onmisbaar in onze samen
leving. Op de overheden wordt een appel gedaan om 
in voorwaardenscheppende zin het vrijwilligerswerk 
zoveel mogelijk te stimuleren. De overheid bevordert 
de aantrekkelijkheid van het vrijwilligerswerk onder 
meer in een voorlichtingscampagne. Verder zal ge
zocht worden naar andere vormen om het vrijwilli
gerswerk te stimuleren zoals bijvoorbeeld het cliënt
gebonden budget in de gezondheidszorg. 

IV.3.2 De positie van ouderen en ouderdom in 
onze samenleving is aan herwaardering toe. De sa
menleving heeft actieve, betrokken ouderen nodig 
(denk bijvoorbeeld aan het belang van ouderen bij het 
overdragen van kennis en ervaring aan jongeren op 
de werkvloer). maar ook voor ouderen zelf is integra
tie en participatie in de samenleving van groot be
lang; de mogelijkheid om actief te zijn versterkt het 
gevoel van eigenwaarde. Solidariteit tussen de gene
raties draagt bij aan de kwaliteit van onze samenle
ving. 

Het beeld van zorgafhankelijkheid is vervangen 
door een groeiende groep mondige burgers, die 
een positieve bijdrage levert aan tal van maatschappe
lijke activiteiten. Deze ontwikkeling verdient onder
steuning door het wegnemen van belemmeringen: 
het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie, het bevorde
ren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, het 
bevorderen dat de ouderen volwaardig kunnen partici
peren. 

IV.3.3 Groot belang wordt gehecht aan het feit dat 
mensen zichzelf organiseren om hun gemeenschap
pelijke belangen vanuit een eigen religieuze en cultu
rele identiteit op een verantwoorde wijze gezamenlijk 
te behartigen. Deze zelforganisaties kunnen een be
langrijke bijdrage leveren aan de betrokkenheid van 
groepen mensen bij de samenleving. De overheid be
vordert de totstandkoming van deze eigen organisa
ties en werkt er aan mee dat zij gebruik kunnen ma
ken van de in onze wetgeving opgenomen rechten 
op een eigen cultureel aanbod in de samenleving. 
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IV.3.4 Culturele minderheden moeten zich zowel 
in eigen kring als in relatie tot de hen omringende 
maatschappij kunnen ontplooien. De beoogde eman
cipatie moet ertoe leiden dat zij zo snel mogelijk, met 
behoud van de eigen identiteit, kunnen participeren 
in de samenleving. De overheid dient hun organisa
ties te erkennen. Ten aanzien van degenen die in een 
achterstandssituatie dreigen te geraken, zijn belangrij
ke voorwaarden voor deelname aan het maatschap
pelijk verkeer: scholing, als ook de mogelijkheid om 
voldoende kennis te verwerven van de Nederlandse 
samenleving, in het bijzonder van de taal. 

IV.3.5 De regering dient inspanningen te verrich
ten voor de emancipatie en participatie van leden uit 
etnische minderheidsgroepen. Integratie geschiedt 
veelal vanuit en op basis van de eigen religieuze en 
culturele identiteit. Daarbij moeten minderheidsgroe
pen niet in een isolement gedrongen worden. Het op
leiden van geestelijken wordt in dit kader zoveel mo
gelijk bevorderd. Werken aan een multi-culturele sa
menleving waarin etnische minderheden en autochto
nen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds res
pect met elkaar omgaan, houdt in dat men met ver
schillen die er zijn, moet leren omgaan. 

IV.3.G De overheid treedt met alle beschikbare mid
delen op tegen uitingen van racisme, vreemdelingen
haat en fundamentalisme dat gericht is op geweldda
dige bestrijding van andersdenkenden. Projecten die 
gericht zijn op bestrijding van rascisme, onder andere 
in de sport, worden bevorderd. 

IV.3.7 De overheid waarborgt de toegang tot gees
telijke verzorging in ziekenhuizen, andere intramurale 
zorginstellingen (zoals verpleegtehuizen of zwakzinni
geninrichtingen). bejaardenoorden en instellingen van 
jeugdhulpverlening. Om te komen tot een goede 
maatschappelijke vorm van begeleiding van patiënten 
in de terminale fase zullen zorginstellingen blijvend 
worden aangemoedigd om in deze verantwoordelijk
heid op zich te nemen. 

IV.3.8 De overheid moet haar beleid ten aanzien 
van jeugdigen en jongeren in heldere uitgangspunten 
vastleggen en komen tot integratie en afstemming 
van het beleid op de terreinen van jeugdbescher
ming, jeugdhulpverlening, onderwijs, sport, arbeids
voorziening en bijstand. Met name afstemming tus
sen de ministeries van WVC en Justitie is op korte 
termijn dringend gewenst. Speciale aandacht gaat uit 
naar de toenemende problematiek van bepaalde groe
pen opgroeiende jongeren, met name in de grote ste
den. Doel is te komen tot een sluitend (opvang)cir
cuit, gericht op volwaardige integratie en participatie 
in de samenleving. 

IV.3.9 Er wordt voorzien in een gedifferentieerde 
mogelijkheid van dag/nacht-opvang van probleemjon
geren. Het beleid richt zich op een adequate opvang 
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van deze jongeren en in het algemeen op het voorko
men van criminaliteit. Dit laatste in het bijzonder 
waar (groepen van) jongeren, mede als gevolg van 
hun sociale omstandigheden, meer dan hun leeftijds
genoten, gevaar lopen om terecht te komen in een 
crimineel circuit. 

IV.3.10 In de sfeer van de jeugdbescherming wordt 
een onderscheid gemaakt tussen jeugdigen en jonge
ren in probleemgroepen. 
Ten aanzien van deze laatsten wordt het beleid afge
stemd met de jeugdhulpverlening. Decentralisatie 
van bevoegdheden wordt hierbij overwogen. 

IV.3.11 Kinderopvang is de verantwoordelijkheid 
van de ouders/verzorgers en sociale partners 
(zie artikel 11.5.21 ). Ouders en verzorgers dragen 
naar draagkracht bij aan de kosten van kinderopvang. 
De mogelijkheden tot ouderparticipatie in de kinder
opvang worden uitgebreid, te denken valt aan mede
zeggenschap en mogelijkheden tot beroep bij geschil
len. 

4. Cultuur 
• 85 
De commercialisering neemt hand over hand toe. 
Meer dan ooit vragen de geestelijke vrijheid en ont
plooiing en het cultureel erfgoed om bijzondere zorg. 
Kunst en cultuur zijn bij uitstek terreinen waar pluri
formiteit en meningsverscheidenheid tot hun recht 
moeten kunnen komen. Het economisch belang mag 
niet overheersend zijn. Een pluriform media-aanbod 
behoort tot de nationale verworvenheden waarop we 
zuinig moeten zijn. 

IV.4.1 De belangrijkste criteria voor ondersteuning 
van kunst zijn kwaliteit, verscheidenheid, sociale en 
geografische spreiding. 

IV.4.2 Aangezien de overheid zich geen oordeel 
aanmatigt over kunst, wordt de beoordeling overgela
ten aan de Raad voor de Kunst, respectievelijk aan 
de besturen van fondsen toevertrouwt. Advisering 
over het wel of niet toekennen van subsidies ge
schiedt op basis van openbare beoordeling en expli
ciete criteria. Bij de samenstelling van de adviesorga
nen wordt ook rekening gehouden met de hierboven 
genoemde criteria voor kunstbeleid. 

IV.4.3 Het is van groot belang dat kunstenaarsver
enigingen zelf tot een beroepserkenning komen. 

IV.4.4 Er moeten hogere eisen worden gesteld 
aan de kunstopleidingen in Nederland. 
Afgestudeerden zullen zich staande moeten kunnen 
houden in een sterk geïnternationaliseerde omge
ving. Door strengere selectie en eventueel door ver
mindering van opleidingen zal gestreefd worden naar 
kwaliteitsverbetering. De vooropleidingswegen wor
den verbeterd. 
Ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van 
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afgestudeerden zullen hier duidelijke keuzes moeten 
worden gemaakt. 

IV.4.5 De sociale regelgeving moet het ook in de 
toekomst mogelijk maken dat (her)scheppende kun
stenaars die hun beroepsmatigheid bewezen heb
ben, in staat blijven een actieve rol te vervullen. Ook 
de opbouw van pensioenrechten wordt hierbij betrok
ken. 

• 86 
IV.4.6 Publieksparticipatie moet gestimuleerd wor
den. Dat kan door middel van onderwijs, goede voor
lichting en publiciteit. Kunsteducatie moet een geïnte
greerd onderdeel vormen van het basis en voortge
zet onderwijs. Samenwerking met kunstinstellingen 
moet gestimuleerd worden. 

IV.4.7 Het auteursrecht, als belangrijk instrument 
voor de kunstenaar om een redelijke beloning te ver
krijgen, wordt op een aantal onderdelen versterkt en 
uitgebreid. Daarbij is een goede wettelijke regeling 
van het leen- en verhuurrecht van belang. De toegan
kelijkheid van de bibliotheken blijft gewaarborgd. 

IV.4.8 Internationaal cultuurbeleid is van groot be
lang in de context van toenemende Europeanisering 
en internationalisering. Via samenwerking tussen ver
schillende departementen zal een effectief beleid 
moeten worden ontwikkeld om de Nederlandse cul
tuur in het buitenland onder de aandacht te brengen. 
In ieder geval is op het gebied van de Nederlandstali
ge cultuur samenwerking met Vlaanderen noodzake
lijk. 

IV.4.9 Het cultuurbeleid is erop gericht de Neder
landse taal te handhaven en de doorgaande ontwikke
ling daarvan te bevorderen in Europese context. 
Nationaal wordt in wetgeving vastgelegd dat vitale 
cultuuractiviteiten, zoals het onderwijs en de om
roep, in de Nederlandse taal plaatsvinden, met be
houd van de positie die de Friese taal heeft. Interna
tionaal wordt bescherming van het Nederlands als 
één van de Europese talen nagestreefd. 

IV.4.10 In een plan voor monumentenbeheer wor
den op basis van duidelijke criteria te restaureren mo
numenten geselecteerd. Om achterstanden weg te 
werken, is extra en op prioriteiten gerichte inzet van 
middelen voor het beheer van monumenten, waaron
der kerkgebouwen, noodzakelijk. Decentralisatie van 
monumentengelden naar de gemeenten wordt her
overwogen. Nagegaan wordt of de verdeling van sub
sidies op provinciaal niveau kan worden vastgesteld. 

IV.4.11 Bescherming, ontwikkeling en toegankelijk
heid van het cultureel erfgoed omvat niet alleen de 
monumentenzorg, maar ook landschapsverzorging, 
architectuur, stadsvernieuwing en toerismebeleid. 
Deze beleidsterreinen moeten in samenhang worden 
bezien. 
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IV.4.12 Het beleid ten aanzien van de persorganen 
wordt gebaseerd op de ondernemingsgewijze organi
satie ervan. De overheid beperkt zich hoofdzakelijk 
tot tijdelijke ondersteuning. 
Van dit instrument wordt alleen gebruik gemaakt in
dien daarmee duurzaam het voortbestaan en de ont
wikkeling van de pluriformiteit bevorderd kan wor
den. 

IV.4.13 Er wordt een omvattend bestel voor de tele
communicatie-infrastructuur ontwikkeld, zodat een 
optimale benutting en uitwisselbaarheid van de ver
schillende communicatiemiddelen alsmede een opti
male toegang voor dienstverleners mogelijk is. 

IV.4.14 Er wordt. ook via een wettelijke regeling, 
rekening gehouden met het gegeven dat er commer
ciële omroep is. 
Deze regeling gaat tegen dat oneigenlijke concurren
tievoordelen van de commerciële omroep ten opzich
te van de publieke omroep optreden. 

IV.4.15 Het beleid met betrekking tot de publieke 
omroep is gestoeld op een viertal uitgangspunten en 
doelstellingen. 

1. Binnen het bestel voor telecommunicatie-infra
structuur verzekert de overheid voldoende distributie 
voor de publieke omroep. 

2. De systematiek van de landelijke publieke omroep 
gaat uit van onderscheiden levensbeschouwelijke, 
maatschappelijke en culturele organisaties en instel
lingen die daarin samenwerken met behoud van iden
titeit en zelfstandigheid. 

3. Het omroepbeleid ten aanzien van de landelijke pu
blieke omroep is gericht op een gevarieerd en pluri
form aanbod dat beantwoordt aan de behoeften en 
belangen van het publiek, op het nuttig en verant
woord gebruik van de omroepmogelijkheden en op 
het voortbestaan van een publieke omroep die de 
veelkleurige Nederlandse cultuur en identiteit ver
sterkt en de geestelijk-<:ulturele pluriformiteit tot uit
drukking brengt. Het non-profit karakter van de publie
ke omroep blijft verzekerd. 

4. Teneinde een gezonde ontwikkeling op lange ter
mijn mogelijk te maken, moet de overheid de organi
saties in de landelijke publieke omroep een meerjari
ge concessie verlenen. 

IV.4.16 De regering zal het sluiten van convenanten 
tussen publieke en commerciële omroepen bevorde
ren ter beperking voor een bepaald tijdstip van pro
gramma's met een agressief karakter. 
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• 88 
Plaatsbepaling 

v 

Het einde van de Koude Oorlog heeft een nieuwe 
fase in de wereldgeschiedenis ingeluid. Deze wordt 
gekenmerkt door hoop en ontnuchtering, door nieu
we kansen, maar ook onvoorspelbare risico's. Ster
ker dan voorheen laten staten zich door hun nationa
le eigenbelang leiden. De voormalige indeling van de 
wereld in twee kampen heeft in vele regio's plaats 
gemaakt voor felle locale conflicten, religieus funda
mentalisme, twijfel over de betekenis van bestaande 
samenwerkingsverbanden en snel wisselende allian
ties. Nieuwe scheidslijnen en tegenstellingen doe
men op tussen culturen en godsdienstige blokken. 
De economische stagnatie versterkt de neiging om 
terug te vallen op nationale posities. Oude vanzelf
sprekendheden verdwijnen. 

Aan internationale organisaties als de Verenigde Na
ties, de Noordatlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 
en ook aan de Europese Unie worden zware eisen ge
steld om hun verantwoordelijkheden waar te maken 
in de nieuwe verhoudingen. De nauwe betrokken
heid van de Verenigde Staten met Europa blijft van 
groot belang, niet alleen wat betreft de veiligheidspo
litiek maar ook de economische betrekkingen. Hoop 
bestaat dat de bevrijding van de landen van Midden
en Oost-Europa kansen zal bieden op meer recht en 
welvaart in dit deel van de wereld. Vooral bij het uit
blijven van economisch herstel zal de teleurstelling in 
deze landen snel kunnen inzetten. Ook de nationalitei
tenkwestie, met haar explosief potentieel, kan een 
ernstige bedreiging vormen voor het streven naar 
rechtvaardige en stabiele verhoudingen. De ontwikke
lingen in de landen van het voormalige Joegoslavië 
en in Rusland en de overige staten van het GOS (Ge
menebest van Onafhankelijke Staten) baren grote zor
gen, gezien het gevaar van spanningshaarden aan de 
grenzen van Europa en het onrecht dat daar de men
sen wordt aangedaan. Kon voorheen met de term 
Derde Wereld gemakshalve het Zuidelijk Halfrond 
worden bedoeld, tegenwoordig is de situatie veel ge
nuanceerder. Een aantal landen en regio's in Latijns 
Amerika en Zuidoost Azië maakt een snelle economi
sche groei door. Andere gebieden worden geken
merkt door hardnekkig stagnerende ontwikkeling, zo
als Afrika ten Zuiden van de Sahara. 
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Nieuwe i nternatio
nale verhoudingen 

De burger ondervindt de gevolgen van besluiten die 
in EU-verband worden genomen voor een groeiend 
aantal beleidsterreinen. Daarnaast zal verdergaande 
internationalisering het beleid beïnvloeden. De groei
ende onderlinge afhankelijkheid van landen en volken 
is met name merkbaar op het terrein van de wereld
economie, waardoor de internationale economische 
concurrentie verhevigt. 

Benadering 

Deze tijd van snelle veranderingen vraagt van het Ne
derlands buitenlands beleid creativiteit, flexibiliteit in 
het vasthouden aan het ideaal van een rechtvaardige 
internationale rechtsorde en de behartiging van speci
fieke belangen op met name politiek en economisch 
terrein. 

De mogelijkheden om zelfstandig buitenlands be
leid te voeren en uit te dragen zijn evenwel voor 
Nederland beperkt. Een stevige inbedding in bre
dere samenwerkingsverbanden blijft daarom voor
waarde zowel voor behoud en verbreding van veilig
heid en welvaart als voor het uitdragen van waarden 
die gericht zijn op gerechtigheid en vrede. De factor 
van de Europeanisering zal het accent van de Neder
landse buitenlandse politiek sterk bepalen. De toe
komst van Nederland ligt in Europa. De nieuwe ver
houdingen in Europa scheppen mogelijkheden en op
gaven om de intermedaire rol van Nederland in de 
richting van andere continenten ook nieuwe inhoud 
te geven. 

Buitenlandse politiek is een van de kerntaken van de 
overheid. Toch is het van belang vernieuwde nadruk 
te leggen op de verantwoordelijkheid van maatschap
pelijke organisaties, ondernemingen, kerken, vakbon
den, mensenrechten- en milieubewegingen. Herstel
de verantwoordelijkheid duidt op een visie op ontwik
kelingssamenwerking, waarin de nadruk niet eenzij
dig bij de markt of bij de staat gelegd wordt, maar bij 
initiatieven die uit de samenleving voortkomen. In de 
samenwerking met Midden- en Oost-Europa bete
kent herstelde verantwoordelijkheid het ondersteu
nen van de ontplooiing van sterke en pluriforme maat
schappelijke organisaties aldaar. De Nederlandse bui
tenlandse politiek zal dan ook de toenemende beteke
nis van de activiteiten van particuliere initiatieven die 
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staan in het teken van internationale solidariteit en ge
rechtigheid erkennen en stimuleren. 

In de opvatting van het CDA is de wereld één we
reld . Om dat tot uitdrukking te brengen, dienen het 
mensenrechten beleid, internationale solidariteit, mi
lieubehoud en het waar nodig herstellen of garande
ren van vrede, een centrale plaats te hebben in het 
buitenlands beleid . Daarmee kan ook een bijdrage 
worden geleverd aan de bestrijding van de diepere 
oorzaken van het vraagstuk van de migratie . Het CDA 
wil als politieke beweging ook zelf bijdragen aan de 
verdieping van het democratisch proces en versprei
ding van het christen-democratisch gedachtengoed. 

ARTIKELEN 

1. Plaats en taak van Nederland in de internationale 
verhoudingen 
• 89 
Het scheppen van voorwaarden om de eigen samen
leving naar inzichten van publieke gerechtigheid in te 
richten en de gewenste sociaal-economische ontwik
keling te bevorderen, alsmede het op effectieve wij
ze uitdragen van deze inzichten in het internationale 
verkeer, behoren tot de kerntaken van de Nederland
se regering op het terrein van de buitenlandse poli
tiek. Door het wegvallen van de bipolaire machtsver
houdingen zoekt Nederland, op basis van de bestaan
de verworvenheden in de internationale verbanden, 
nieuwe instrumenten voor de totstandkoming van de 
internationale rechtsorde . 

V.l.l Bevordering van publieke gerechtigheid is 
een integraal onderdeel van het Nederlands buiten
lands beleid en heeft hoge prioriteit . Het gaat daarbij 
om het uitbannen van honger en armoede en het 
scheppen van omstandigheden waarin mensen als 
verantwoordelijke personen tot hun recht komen en 
landen een volwaardige positie kunnen innemen in 
de wereldeconomie. Bevordering van de internationa
le publieke gerechtigheid omvat tevens: steun aan 
de vestiging van een democratische en sociale 
rechtsstaat waarin de mensenrechten worden geres
pecteerd; milieubehoud; opvang van vluchtelingen in 
de regio; vredesoperaties . 

V.l.2 Nederland heeft een open economie die ont-
vankelijk is voor politieke en economische ontwikke
lingen in het buitenland . Binnen het brede kader van 
de internationale publieke gerechtigheid houdt buiten
lands beleid daardoor mede in het scheppen van 
voorwaarden in de internationale betrekkingen voor 
de gewenste sociaal-economische ontwikkeling in ei
gen land. Daaronder vallen doelen als vrijmaking van 
de wereldhandel, harmonisatie van concurrentievoor
waarden, verdergaande samenwerking en integratie 
in Europa. Met de verwezenlijking van deze doelstel
lingen wordt tegelijk een solide basis geschapen 
voor internationale solidariteit vanuit de Nederlandse 
samenleving. 
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V.1.3 Nederland stelt minimaal 1,5% van zijn net-
to nationaal inkomen aan middelen ter bescikking 
voor ontwikkelingssamenwerking en voor overige lan
den die nog niet in staat zijn op eigen kracht hun eco
nomische en ecologische ontwikkeling op gang te 
brengen. 
De hulp aan de allerarmste landen krijgt daarbinnen 
een gegarandeerde voorrangspositie ter hoogte van 
0.75% NNI. Aan het begin van de kabinetsperiode 
worden vaste afspraken gemaakt over de additionele 
uitgaven ten behoeve van de internationale publieke 
gerechtigheid. 

V.l.4 De bevordering van de democratie en de na-
leving van de rechten van de mens, waaronder de 
rechten van minderheden, heeft een centrale plaats 
in het buitenlands beleid . Economische, sociale en 
culturele mensenrechten zijn weliswaar anders van 
aard, maar evenzeer van belang voor bescherming 
van de menselijke waardigheid als de burgerlijke en 
politieke rechten. 

• 90 
V.l.S Nederland streeft naar versterking van inter-
nationale organisaties die ten dienste staan van de 
ontwikkeling van de internationale rechtsorde. Daar
binnen levert Nederland een bijdrage waarin de ten 
onzent levende rechtsopvattingen tot uitdrukking ko
men . Gedacht wordt hierbij in het bijzonder aan orga
nisaties als de Europese Unie, de Westeuropese 
Unie (WEU). de Raad van Europa, de NAVO, de Con
ferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(CVSE) en de VN o 

V.l.6 Nederland blijft voor de handhaving van de 
vrede en veiligheid aangewezen op multilaterale ka
ders. Wil de NAVO hoofd instrument van het veilig
heidsbeleid blijven, dan zal zij een relevante rol in de 
vrede en veiligheid in Europa moeten blijven spelen. 
Dat vraagt hechtere samenwerking tussen de NAVO, 
de WEU en de CVSE alsmede nauwere betrokken
heid bij de NAVO van Middeneuropese staten, in het 
perspectief van aansluiting. De Nederlandse defensie
inspanning zal op een zodanig niveau worden gehou
den dat op adequate wijze voldaan kan worden aan 
afspraken in het kader van de NAVO en de WEU en 
aan verplichtingen in het kader van de VNo Zwaarte
punt van het Nederlandse veiligheidsbeleid ligt op 
het Europese continent. 

V.l.7 Nederland streeft naar de ontwikkeling en 
naleving van effectieve internationale normen voor 
de bescherming van het milieu in het kader van de 
OESO, de Europese Unie, de samenwerkingspro
gramma's met Midden- en Oost-Europa en de VN o 

V.l.8 Nederland bevordert programma's van hulp 
aan en samenwerking met Midden- en Oost-Europa 
die gericht zijn op: versterking van het democratise
ringsproces; de overgang naar een sociaal-ecologi
sche marktgeoriënteerde economie; de vorming van 
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een verantwoordelijke samenleving; bescherming 
van de levensbeschouwelijke en culturele pluriformi
teit; overdracht van kennis; herstel van het milieu, bij
dragen aan de ontwikkeling van een eigen, duurzame 
levenskrachtige agrarische sector. De rol van vrou
wen behoeft extra nadruk. Nederland steunt de ont
wikkeling van een eigen grondstoffen- en hulpbron
neninfrastructuur in Midden- en Oost-Europa op ba
sis van het Energiehandvest . Aan maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven uit Nederland wordt 
in de hulp- en samenwerkingsprogramma's een actie
ve rol toegekend. Zij krijgen daarvoor adequate facili
teiten . De inschakeling van Nederlandse expertise en 
capaciteit wordt gestimuleerd. 

V.1 .9 De internationalisering van de misdaad raakt 
ook Midden- en Oost-Europa: criminele organisaties 
met hun thuisbasis in de Europese Unie expanderen 
naar het Oosten. Ook het omgekeerde is het geval. 
Dit dwingt tot vergaande hulp en samenwerking met 
Midden- en Oost-Europa op het terrein van de crimi
naliteitsbestrijding. 

2. Europese integratie 
• 91 
Juist in een tijd waarin nationalisme in opkomst is, is 
het proces van integratie in de Europese Unie een on
misbaar instrument in het streven naar een orde in 
Europa die gekenmerkt wordt door vrede, recht en 
welvaart . De oorspronkelijke opzet van de EU als in
strument van vrede en verzoening , van bevordering 
van democratie en economische ontwikkeling en van 
toenemende vervlechting van de betrokken samenle
vingen, blijft volop actueel. Dit proces zal worden uit
gebreid over de landen van Midden- en Oost- Euro
pa, die daarvan deelgenoot wensen uit te maken. Ne
derland zet zich in voor een Unie met duidelijke ei
gen taken die onder effectieve controle staan van het 
Europese Parlement. In het licht van de uitbreiding 
met Oostenrijk, Noorwegen, Finland en Zweden is ex
tra aandacht nodig voor verdieping en institutionele 
versterking van het integratieproces. Nederland 
zoekt naar nieuwe wegen om het integratieproces 
gaande te houden en Europa dichter bij de burger te 
brengen. 

V.2.1 Nederland is voorstander van de volledige 
en loyale uitvoering van de verplichtingen in het ka
der van het Verdrag van Maastricht dat voorziet in 
een Europese Politieke Unie (EPU) en een Economi
sche en Monetaire Unie (EMU). die op weg naar een 
federaal Europa, onafscheidelijk van elkaar verwerke
lijkt moeten worden . De institutionele structuur dient 
zich bij uitbreiding van deze Europese Unie zo te ont
wikkelen dat ook de kleinere lidstaten reële medezeg
genschap behouden . 

V.2.2 Nederland houdt een voorkeur voor geza-
menlijke en gelijktijdige voortgang van het integratie
proces. Evenwel, meerdere snelheden moeten als 
tussenoplossing op deelterreinen niet worden uitge-

376 

sloten, mits het integratieproces zelf er op termijn 
mee wordt gediend. Onder die voorwaarde speelt Ne
derland in op initiatieven van hechtere samenwerking 
binnen de EU. 

V.2.3 Ook om Europa dichter bij de burger te bren-
gen, blijft Nederland ijveren voor volwaardige demo
cratische bevoegdheden voor het Europese Parle
ment. De rol van de afzonderlijke nationale parlemen
ten wordt versterkt ten aanzien van gebieden waar 
de Europese Unie en lidstaten gedeelde bevoegdhe
den hebben . Er komt een betere afstemming en sa
menwerking tussen leden van de Staten Generaal en 
het Europese Parlement. De Nederlandse regering 
zorgt er, waar mogelijk, voor dat de Staten Generaal 
vooraf worden gekend in belangrijke beslissingen die 
zich aandienen op het Europese vlak. 

V.2.4 De Europese Unie moet openstaan voor 
nieuwe lidstaten, die de wil hebben verder mee te 
gaan in het proces van verdieping van de integratie, 
zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Uit
breiding van de Europese Unie mag niet leiden tot 
verwatering van het communautaire karakter van de 
Unie. Op weg naar volledige aansluiting worden aspi
rant-lidstaten nauwer betrokken bij de werkzaamhe
den en de instellingen van de Unie en krijgen zij toe
gang voor hun produkten tot de gemeenschappelijke 
interne markt en steun bij het toegroeien naar koppe
ling van hun valuta aan de Europese munteenheid 
(ECU). 

• 92 
V.2.5 De Raad van Europa vervult een onmisbare 
rol in het bevorderen van de democratie, de beginse
len van de rechtsstaat en politieke pluriformiteit in de 
landen van Midden- en Oost-Europa. 

V.2.G Nederland is voorstander van toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel. Dat betekent dat de 
Unie alleen daar moet optreden, waar een doelstel
ling beter op het niveau van de Unie dan op het ni
veau van de afzonderlijke lidstaten kan worden be
reikt. 

V.2.7 De EU dient de voorwaarden te scheppen 
voor aanwezigheid en participatie van maatschappelij
ke organisaties op Europees niveau, zoals kerken, mi
lieu- en mensenrechtenorganisaties, vakbonden en 
werkgevers, consumentenorganisaties, wetenschap
pelijke instellingen en ook politieke partijen. Dit be
leid dient ter versterking van een verantwoordelijke 
samenleving, die ook op Europees niveau betekenis 
krijgt en daarmee tevens de burger dichter bij Europa 
betrekt. Het CDA ondersteunt het idee van een Euro
pees burgerschap zoals verwoord in het Verdrag van 
Maastricht. 

V.2.S Het beleid dat in het kader van de Europese 
Unie gevoerd wordt, heeft de geestelijke vrijheid , 
maatschappelijke initiatieven en de pluriformiteit in 
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culturen en in onderwijs te respecteren . De Neder
landse taal blijft een van de officiële talen in de EU . 

In het Europa zonder grenzen neemt het belang van 
hechtere vormen van samenwerking tussen Neder
land en Vlaanderen toe . De Nederlandse regering 
speelt actief in op nieuwe mogelijkheden van samen
werking. 

V.2.9 Op het terrein van de sociale zekerheid stelt 
de Europese Unie toereikende minimumnormen vast 
die rekening houden met relevante verschillen tus
sen lidstaten. Lidstaten houden de vrijheid om natio
naal verdergaande sociale normen te hanteren. De 
sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers 
op Europees niveau wordt bevorderd. 

V.2.10 Openheid en solidariteit blijken uit de Euro
pa-akkoorden en hun uitvoering, die uitzicht bieden 
op toetreding tot de Unie van landen van Midden- en 
Oost-Europa. Vooruitlopend op de toetreding tot de 
Unie kunnen landen toetreden tot de Europese ruim
te (EER). De toegankelijkheid van de Europese markt 
dient te worden verruimd door het slechten van de 
nog bestaande handelsbarrières voor de produkten 
waarmee de Midden- en Oost-Europese landen kun
nen concurreren op de wereldmarkt. 

V.2.11 Nederland zet zich ervoor in dat de andere 
lidstaten van de Europese Unie de internationaal afge
sproken normen voor de hoogte van uitgaven voor 
ontwikkelingssamenwerking naleven. De voortzet
ting van de interne markt dient gepaard te gaan met 
een groeiende toegankelijkheid voor de exportproduk
ten van ontwikkelingslanden met als einddoel volledi
ge openstelling. 

Ter vergroting van de doelmatigheid moet het ontwik
kelingsbeleid van de lidstaten en van de Commissie 
beter gecoördineerd worden. De controle op de ef
fectiviteit van het gemeenschappelijke ontwikkelings
beleid wordt versterkt. 

3. Vrede en veiligheid 
• 93 
Vrede in Europa is meer dan alleen militaire veilig
heid. Zij omvat tevens respect voor de mensenrech
ten, waaronder de rechten van minderheden, en het 
recht op zelfbeschikking . Conflictbeheersing wordt 
steeds meer een zaak van versterking en handhaving 
van de internationale rechtsorde, met de daarbij beho
rende instrumenten van vreedzame slechting van ge
schillen en zo nodig het garanderen of afdwingen van 
de vrede. Ondertussen blijft er een dreiging, die min
der voorspelbaar is geworden en het risico in zich 
bergt van het snel escaleren en overslaan van conflic
ten . Dat maakt versterking van mondiale en regionale 
veiligheidsstructuren noodzakelijk. De veiligheid van 
Nederland is in toenemende mate afhankelijk van de 
veiligheid in de wereld en met name in Europa. Met 
het oog daarop moeten de reeds bereikte vormen 
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van samenwerking in de NAVO en de CVSE worden 
behouden en versterkt. Het belang van een specifie
ke Europese veiligheidsconceptie neemt toe. Neder
land is bereid deel te nemen aan vredebewarende en 
vredeherstellende operaties in multilateraal kader. 

V.3.1 De Organisatie van de Verenigde Naties 
biedt het volkenrechtelijke raamwerk waarbinnen de 
wereldrechtsorde tot stand moet komen. Nederland 
is voorstander van grotere effectiviteit van de VN op 
het terrein van handhaving en herstel van de interna
tionale vrede en veiligheid. De regering ondersteunt 
daarom initiatieven tot de invoering van snel inzetba
re VN-eenheden ter uitvoering van besluiten van de 
VN-Veiligheidsraad met het oog op een gezamenlijk 
gewapend ingrijpen, zoals bedoeld in de artikelen 42, 
43 en 45 van het Handvest van de Verenigde Naties. 
Zolang de controle op en de coördinatie van de uit
voering van de VN-taken nog gebrekkig is, dient Ne
derland per actie afzonderlijk een mogelijkheid te heb
ben om de Nederlandse participatie bij deze VN-een
heden te blokkeren. 

V.3.2 Aangezien de ontwikkelingen, de uitdagin-
gen en de prioriteiten in onze complexe wereld con
stant veranderen, is een aanpassing van de doelstel
lingen, de organisatie en de werkwijze van het VN-ap
paraat dringend nodig. Inzicht moet verworven wor
den in de kostenopbouw en de effectiviteit van het 
apparaat. 

V.3.3 De CVSE dient te worden versterkt als regio-
nale organisatie uit hoofde van Hoofdstuk VIII van 
het Handvest van de Verenigde Naties, onder andere 
ten behoeve van het handhaven van de vrede en vei
ligheid en van respect voor de mensenrechten, waar
onder de rechten van minderheden. Bij de organisato
rische versterking moet de flexibiliteit van de CVSE 
behouden blijven. Nederland zet zich in voor krachti
ge en waar nodig snelle besluitvorming. 

V.3.4 De blijvende betekenis van de NAVO is gele
gen in de mate van militaire integratie onder de bond
genoten en de betrokkenheid van de Verenigde Sta
ten bij de Europese veiligheid. De NAVO dient zich te 
ontwikkelen als veiligheidsinstrument van de CVSE. 
Aan die Middeneuropese staten die voldoen aan crite
ria van democratie, van naleving van de rechten van 
de mens waaronder de rechten van minderheden, 
die de bereidheid hebben afstand te doen van territo
riale aanspraken op buurlanden en bereid zijn deel te 
nemen aan de geïntegreerde militaire structuur, 
wordt het perspectief op lidmaatschap van de NAVO 
geboden. In de tussentijd worden zij nauwer bij de 
werkzaamheden en de instellingen van het Bondge
nootschap betrokken. 

V.3.5 Gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk 
gezamenlijk optreden van de EU in de deelname aan 
VN-vredesoperaties. De totstandkoming van een ge
loofwaardig en effectief veiligheidsbeleid van de Eu-
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ropese Unie is dringend noodzakelijk. In gevallen 
waarin de EU besluit tot gezamenlijk optreden, moet 
worden voorzien in de mogelijkheid dat enkele lidsta
ten de troepen leveren. Uit een oogpunt van onderlin
ge solidariteit en van effectiviteit is het aanbevelens
waardig dat de financiële lasten van dergelijke opera
ties volgens een vaste verdeelsleutel over alle lidsta
ten worden verdeeld. 

• 94 
V.3.6 Nederland zet zich in voor verdergaande ver-
mindering van de bewapening in het algemeen en 
van wapens voor massale vernietiging in het bijzon
der. Het CSE-verdrag, de START-I en START-II verdra
gen, alsmede het chemische wapenverdrag, moeten 
worden uitgevoerd. Extra zorg is nodig voor het te
gengaan van de verspreiding van kernwapens over 
meer landen, onder andere door een verscherping 
van het Non-Proliferatieverdrag. Nederland is voor
stander van het volledig stopzetten van kernproeven. 
Het proces van kernwapenvermindering dient te wor
den uitgebreid over andere landen dan alleen de Ver
enigde Staten en de Russische Federatie. 

V.3.7 In het kader van de hulpprogramma's voor 
de landen van Midden- en Oost-Europa wordt aan
dacht besteed aan financiering van de ontmanteling 
van kernwapens en aan hulp en steun bij de beveili
ging van kernreactoren. De EU ondersteunt de om
bouw van militaire produktie in de voormalige Oost
blokstaten naar civiele industrieën. 

V.3.S Nederland voldoet aan de taken die in 
NAVO-verband worden afgesproken. Het reserveert 
eenheden ten behoeve van deelname aan vredesope
raties - zowel vrede-afdwingende als vredebewaren
de - in het kader van de VN of de CVSE. Dat houdt te
vens de principiële bereidheid in om daadwerkelijk 
mee te doen, bij voorrang in regio's binnen Europa of 
direct er aan grenzend. 

• 95 
V.3.9 Voor de bepaling van de Nederlandse defen-
sie-inspanning zijn van doorslaggevende betekenis 
de in feite nog onzekere ontwikkeling van de veilig
heidssituatie en de in bondgenootschappelijk ver
band gemaakte afspraken. 

Afhankelijk daarvan wordt besloten tot al of niet inten
sivering van het budget. De regering zet zich met 
kracht in voor verdergaande internationale specialisa
tie en taakverdeling. 

V.3.10 Binnen de kabinetsperiode '94-'98 wordt de 
opkomstplicht voor eerste oefening afgeschaft, in
dien de veiligheidspolitieke en financiële omstandig
heden alsmede de situatie op de arbeidsmarkt dit toe
laten. Tot het moment van afschaffing wordt, onder 
voorwaarde van voldoende vulling, een zogenaamde 
dienstrechtsysteem gehanteerd. De overgangsperio
de wordt benut voor een aanpassing van de defensie-
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organisatie en een sociaal verantwoord personeelsbe
leid ook ten aanzien van dienstplichtigen. Onderzocht 
wordt in hoeverre militairen in actieve dienst onder 
bijzondere omstandigheden kunnen worden ingezet 
voor civiele taken. 

4. Mensenrechten en regionale vraagstukken 
• 96 
Het CDA streeft naar een wereldrechtsorde in het ka
der van de Verenigde Naties, die gekenmerkt wordt 
door vrede en veiligheid. Wereldwijd respect voor de 
rechten van de mens maakt daar wezenlijk onderdeel 
van uit. Er moeten effectievere systemen komen van 
internationale controle op naleving van de mensen
rechten. 

Mensenrechtenbeleid 

V.4.1 Het Nederlands buitenlands beleid onder-
steunt ontwikkelingen van democratisering en nale
ving van de mensenrechten in de wereld. Mensen
rechten zijn een geïntegreerd bestanddeel van het 
buitenlands beleid. Het beleid ten aanzien van ontwik
kelingssamenwerking en internationale economische 
samenwerking dient zo te zijn ingericht dat het bij
draagt aan respect voor de mensenrechten, democra
tisering en versterking van de rechtsstaat. Nederland 
steunt bewegingen en organisaties die zich daarvoor 
inzetten. 

V.4.2 Versterking van de VN dient gepaard te 
gaan met vergroting van de representativiteit van 
haar besluitvormende organen. Deze moeten zodanig 
worden ingericht dat recht wordt gedaan aan demo
grafische, economische en militaire verhoudingen. 
Nederland steunt een versterking van de rol van de 
Veiligheidsraad, waarbij de permanente leden van de 
Veiligheidsraad, die tevens lid zijn van de EU, zich 
steeds meer opstellen als vertegenwoordigers van 
de EU. 

V.4.3 Nederland is voorstander van de verdere op
bouw van effectieve systemen van internationale con
trole op naleving van de mensenrechten. Voor Euro
pa bieden met name de CVSE en de Raad van Euro
pa het aangewezen kader, voor de wereld is dat de 
VNo Systematische en grove schendingen van de 
rechten van de mens worden beschouwd als een 
bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. 
Als zodanig kunnen zij aanleiding zijn voor internatio
nale interventie. Deze kan uiteenlopen van diploma
tieke stappen via economische sanctiemaatregelen 
tot gewapend optreden. Steeds zal daarbij de meest 
effectieve benadering gezocht moeten worden. Naar
mate de EU-regelgeving zich over meer terreinen uit
strekt, wordt het van des te groter belang dat de EU 
partij wordt bij het Europese Verdrag over de Rech
ten van de Mens. 

V.4.4 Om mogelijke bereikte resultaten van inter
nationale interventie voor langere tijd veilig te stellen, 
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kan voortgezette bestuurlijke steun aan het betrok
ken land uit hoofde van de VN noodzakelijk zijn. De 
VN behoort daartoe de bevoegdheid te krijgen in het 
licht van de bredere opdracht de internationale vrede 
en veiligheid te bevorderen, alsmede de politieke, 
economische en sociale vooruitgang, de eerbied voor 
de rechten van de mens en de ontwikkeling tot her
stel van zelfbestuur te stimuleren. 

V.4.5 Nederland steunt de instelling van een VN-
Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens, 
waarbij de verworvenheden die zijn bereikt door de 
VN-Commissie voor de Mensenrechten voluit ge
handhaafd blijven. Nederland zet zich in voor verster
king van de mogelijkheden voor de CVSE-Hoge Com
missaris voor de Minderheden om actief en effectief 
op te kunnen treden. 

V.4.6 Factoren die van invloed zijn op de nationale 
identiteit, zoals religie, taal en cultuur, verdienen be
scherming door volkenrechtelijke normen. Deze nor
men dienen in de eerste plaats te worden verwezen
lijkt door de vorming van eigen maatschappelijke or
ganisaties van de betrokken nationale groep. Ten 
tweede door regionale autonomie. Wanneer een na
tionale gemeenschap deel uitmaakt van een groter 
staatsverband waarin een andere nationale groep 
overheersend is, wanneer de garantie voor de bele
ving van de eigen identiteit ontbreekt. wanneer het 
grotere verband alleen bijeen kan worden gehouden 
met behulp van onderdrukking en schending van 
mensenrechten, en wanneer de betrokkenen zich 
daarover op democratische wijze hebben uitgespro
ken, kan dit ook leiden tot staatkundige onafhanke
lijkheid . Nederland steunt de ontwikkeling van 
criteria en procedures om hieraan praktisch inhoud 
te geven. 

V.4.7 Nederland werkt in internationaal verband 
mee aan een actieve ondersteuning van verzoenings
processen tussen landen en binnen landen, waarin 
verschillende bevolkingsgroepen strijd hebben gele
verd. Onderdeel hiervan kan zijn het tegengaan van 
ongebreideld wapenbezit in vele landen van de we
reld, waardoor het geweld wordt verscherpt. Maat
schappelijke activiteiten gericht op verzoening en het 
voorkomen en het bestrijden van ethnische en religi
euze conflicten worden ondersteund. 

V.4.8 Het verhandelen van vrouwen, kinderen en 
mannen vormt een ernstige inbreuk op de menselij
ke waardigheid. Dit verschijnsel wordt krachtig be
streden. Op het internationale vlak wordt hiertoe spe
cifiek gewerkt aan armoedebestrijding, aan bewust
wordingsprocessen bij de potentile slachtoffers en 
aan uitbreiding van de internationale strafrechtshulp. 
In het nationale kader wordt de strafrechtelijke vervol
ging van de daders en de hulp aan de slachtoffers 
verbeterd. 
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Regionale vraagstukken 
• 97 
V.4.9 De moedige stap die Israël en de Palestijn-
se Bevrijdingsorganisatie (PLO) hebben gezet tot we
derzijds erkenning wordt toegejuicht. Het Akkoord 
van Washington is een belangrijke stap op weg naar 
verbetering van de relaties tussen Israël en de Arabi
sche landen en tussen joden, christenen en moslims. 
Voor het welslagen van het vredesproces dienen de 
Europese landen, alsook Nederland, bij te dragen aan 
de economische ontwikkeling van de Gaza-strook en 
de Westelijke Jordaanoever. Zo kan Europa het zijne 
bijdragen om de angst voor en de werkelijkheid van 
het zogenaamde fundamentalisme uit te bannen, aan
gezien slechte sociale omstandigheden een voedings
bodem blijken te zijn voor extremisme. Aandacht is 
nodig voor een actief beleid gericht op uitbanning 
van massavernietigingswapens in de regio. Een uit
eindelijke regeling zal voorwaarden moeten bevatten 
voor een optimale ontwikkeling van de hele regio, in 
economisch, sociaal, veiligheidspolitiek en politiek 
opzicht. Nederland blijft zich via de daarvoor meest 
geëigende kanalen inzetten voor het stimuleren van 
een regionale samenwerking van economische, duur
zame en veilige ontwikkeling in het Midden-Oosten 
via bijvoorbeeld technische invalshoeken als water, 
milieu en de agrarische sector. 

• 98 
V.4.10 De Nederlandse regering geeft, vanuit de 
norm van de publieke gerechtigheid, bijzondere aan
dacht aan de hardnekkig stagnerende ontwikkeling 
van grote delen van Afrika ten Zuiden van de Sahara. 
Het beleid dient met name gericht te zijn op bevorde
ring te zijn op bevordering van democratie en men
senrechten, goed bestuur, armoedebestrijding, ont
wikkeling van menselijke hulpbronnen en grotere sa
menwerking met particuliere organisaties in Afrika. In 
landen waar grootschalige conflicten heersen, dient 
het ontwikkelingsbeleid hand in hand te gaan met 
vredesbeleid . 

V.4.11 Nederland steunt het overgangsproces van 
Zuid Afrika naar een rechtvaardig, niet raciaal, staats
bestel, dat door alle relevante democratische politie
ke groeperingen gedragen wordt. Het Nederlandse 
beleid is, in samenwerking met de EUpartners, ge
richt op versterking van het vredesproces, het tegen
gaan van extremistisch geweld, democratische toe
rusting en de versterking van een verantwoordelijke 
samenleving. De steun voor politieke en maatschap
pelijke organisaties in Zuid-Afrika die zich inzetten 
voor gelijkberechtigdheid, democratische vorming en 
toerusting blijft gehandhaafd. Daar liggen de bouw
stenen voor een nieuw Cultureel Akkoord op non-ra
ciale basis. dat te zijner tijd met de nieuwe democra
tisch gekozen Zuidafrikaanse regering kan worden ge
sloten. Een sociaal en ecologisch verantwoorde eco
nomische ontwikkeling van vooral het platteland van 
Zuid-Afrika wordt aangemoedigd. Dat is tevens van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van de hele 
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Zuidelijk Afrikaanse regio. De EU bevordert de samen
werking van Zuid-Afrika met zijn buurlanden. 

• 99 
V.4.12 Nederland streeft, in samenwerking met de 
EU, naar een stabiele ontwikkeling van de zogenoem
de jonge democratieën in Latijns Amerika. Het beleid 
is gericht op versterking van het democratiseringspro
ces, respect voor de mensenrechten, bevordering 
van de sociale markteconomie en regionale samen
werking. 

V.4.13 Nederland zet zich in voor de uitvoering van 
het Raamverdrag, de bevordering van het democrati
seringsproces, alsmede de totstandkoming van een 
betrouwbaar bestuur, en van een staat, waarin veilig
heid en recht voldoende gewaarborgd zijn en van 
een gezond financieel beleid in Suriname. Op basis 
van het Raamverdrag met dat land dienen de betrek
kingen tussen Nederland en Suriname genormali
seerd te worden. Nederland streeft ernaar dat Surina
me de samenwerking met internationale organisaties 
en met landen in de Latijnsamerikaanse regio uit
breidt. 

V.4.14 Naarmate de economische ontwikkeling van 
de Zuidoostaziatische landen en in Latijns Amerika 
voortschrijdt, dienen de betrekkingen met Nederland, 
C.q. de Europese Unie, uit de sfeer van de ontwikke
lingssamenwerking te komen en geleidelijk plaats te 
maken voor gelijkwaardige economische betrekkin
gen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de betrek
kingen met de Volksrepubliek China. Internationale 
samenwerking in de regio wordt bevorderd. Het on
derhouden van economische betrekkingen dient on
derdeel te zijn van bredere contacten, waarvan ook 
de bevordering van het respect voor de mensenrech
ten deel uitmaakt. 

5. Internationale solidariteit en ontwikkelingssamen
werking 
• 100 
De fundamentele veranderingen in de internationale 
politieke en economische verhoudingen vragen om 
een meeromvattende kijk op ontwikkeling. Ontwikke
lingssamenwerking dient meer dan ooit te worden 
geplaatst in het bredere perspectief van de internatio
nale rechtsorde. Daarbij gaat het uiteraard om het bij
dragen aan de totstand koming van omstandigheden 
waarin mensen als verantwoordelijk persoon tot hun 
recht komen en waarin landen een volwaardige posi
tie kunnen innemen in de wereldeconomie, zodat 
honger en armoede worden uitgebannen. 

V.5.1 Voor landen die voor een ontwikkelingsrela-
tie in aanmerking komen gelden criteria als de mate 
van onderontwikkeling, terughoudendheid bij bewa
peningsuitgaven, eerbiediging van de mensenrech
ten, het hebben van (of de bereidheid te komen tot) 
behoorlijk openbaar bestuur, milieubeleid en zelfwerk
zaamheid. 
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V.S.2 Teneinde de effecten van de samenwerking 
met ontwikkelingslanden te vergroten, worden hulp
verlening en de relaties op financieel, economisch en 
politiek terrein beter gecoördineerd. Voor de nood
hulp wordt een jaarlijkse reservering gemaakt op de 
begroting. De noodhulp aan ontwikkelingslanden 
komt ten laste van de begroting van ontwikkelingssa
menwerking en zal worden besteed met maximale in
schakeling van plaatselijke krachten . Een onvoorzie
ne stijging van de voorziening van noodhulp in een 
bepaald jaar kan worden gefinancierd uit een algeme
ne omslag op de gehele begroting. 

V.5.3 Ontwikkelingssamenwerking dient te wor-
den gekenmerkt door doelmatigheid en effectieve be
nutting van de middelen. Dit wordt bevorderd door 
aan te sluiten bij breed gedragen maatschappelijke 
en economische veranderingsprocessen in de betrok
ken landen zelf. Daarbij vindt er een betere benutting 
plaats van de relevante kennis en ervaring in Neder
land. De Nederlandse ontwikkelingshulp wordt gege
ven via gouvernementele kanalen (deze omvatten in
ternationale organisaties en bilaterale hulp) en via 
non-gouvernementele organisaties. 
In grotere mate dan voorheen wordt hulp verleend 
aan maatschappelijke en economische initiatieven en 
instellingen, die hun succes bewezen hebben bij de 
aanpak van de sociale en economische problemen in 
de eigen situatie. Dit beleid wordt systematisch uitge
werkt. Daarbij wordt een belangrijke ondersteunende 
rol voor het maatschappelijk initiatief en het bedrijfsle
ven uit Nederland voorzien. De beschikbare middelen 
voor de niet-gouvernementele organisaties kunnen 
de komende jaren verder toenemen. 

V.5.4 Overdracht van particuliere middelen naar 
ontwikkelingslanden, zowel in de sfeer van het be
drijfsleven als in de sfeer van de vrijwillige solidariteit 
wordt met geëigende middelen bevorderd. Regelin
gen ter stimulering van Nederlandse bedrijfsinveste
ringen worden uitgebreid. 

Hierbij kan gedacht worden aan Premieregelingen, 
de Particuliere Ontwikkelings en Participatie Maat
schappij (POPM)regeling, bedrijfstrainingen-, investe
ringsbevorderings- en technische assistentieprogram
ma's van de Nederlandse Financierings Maatschappij 
voor Ontwikkelingslanden (FMO). Daarnaast dient er 
meer ruimte te zijn voor premiëring van vrijwillige bij
dragen (fiscale stimulering) en dient de eigen bijdra
ge in medefinancieringsorganisaties reële inhoud te 
krijgen. Dat kan door nauwere samenwerking met 
fondswervende organisaties. 

• 101 
V.S.5 De besteding van Nederlandse hulpgelden 
moet sterker dan in het verleden worden gericht op 
de economische verzelfstandiging van ontwikkelings
landen en het bevorderen van hun integratie in de 
wereldeconomie. Ontbinding van hulpgelden in inter
nationaal verband wordt verder nagestreefd. De ont-
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binding van Nederlandse hulpgelden in Europees ver
band wordt bepaald door de mate waarin ook andere 
leden van de EU ook hun bijdrage ontbinden en hun 
bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking opvoeren. 
Het programma voor ontwikkelingsrelevante export
transacties wordt uitgebreid. 

V.5.6 In de uitvoering van het Nederlandse beleid 
terzake van ontwikkelingssamenwerking dienen des
kundigheid, betrokkenheid en continuïteit voorop te 
staan. In de bilaterale hulp ligt de nadruk naast armoe
debestrijding op vergroting van de economische zelf
standigheid en versterking van de infrastructuur. 
Operationele concentratie moet worden bevorderd 
met name door de reductie van het huidige grote aan
tal speciale programma's waarbij afstemming dient 
plaats te vinden met bilaterale en multilaterale dono
ren. 
Specifieke projecten worden beoordeeld op hun bre
dere effecten op de sociale omgeving waarin zij wor
den uitgevoerd. Bij ontwikkelingsprojecten moet zo
veel mogelijk worden aangesloten bij locale initiatie
ven. 

V.5.7 Grotere aandacht is nodig voor de effectie
ve besteding van de middelen. De begrotingssyste
matiek moet uitgaan van de behoefte, de kwaliteit, 
de verwerkingscapaciteit en zo mogelijk meerjarige 
samenwerking . Waar de huidige systematiek leidt tot 
bestedingsdruk, dient zij te worden aangepast. 
De controle op de besluitvorming over en de beste
ding van ontwikkelingsgelden moet zodanig zijn dat 
zij bijdraagt tot optimale effectiviteit en efficiency er
van. 

V.5.S Juist voor die landen, die in staat zijn zich 
economisch te ontwikkelen, is een zwaarder accent 
nodig op openheid van de westerse markten en op 
bedrijfsinvesteringen aldaar, meer dan op de traditio
nele middelenoverdracht. Nederland zet zich in EU
verband in voor een zo vrij mogelijke wereldhandel, 
waarin de toegangsmogelijkheden voor exportproduk
ten van ontwikkelingslanden tot de markten van de 
rijkere landen verbetert. 

V.5.9 Een oplossing van het schuldenvraagstuk is 
noodzakelijk. Dat vraagt zorgvuldige internationale 
procedures, die toegesneden zijn op de situatie van 
het betrokken land. De gekozen aanpak moet betaal
baar zijn en sociaal aanvaardbaar. 

• 102 
V.5.10 De snelle groei van de wereldbevolking is 
verontrustend. Vermindering van de bevolkingstoena
me in ontwikkelingslanden dient te worden bevor
derd door voorlichtingsprogramma's en maatregelen 
die de bestaanszekerheid en het welvaartspeil verho
gen. 

V.5.11 Ontwikkelingsprogramma's die bewezen 
hebben een gunstig effect te hebben op de omvang 
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van het bevolkingsvraagstuk, worden gestimuleerd. 
Dit probleem dient niet op zich te worden be
schouwd, maar moet worden bekeken in de gehele 
context, waaronder de gevolgen voor het milieu. 

V.5.12 In het kader van de participatie van de bevol
king in het ontwikkelingsproces wordt de essentiële 
rol van vrouwen erkend, niet alleen door vrouwen en 
hun organisaties in de ontwikkelingslanden te betrek
ken bij de formulering en uitvoering van program
ma's, maar ook door projecten die hun sociale en 
economische positie versterken nadrukkelijk te steu
nen en door vrouwen daarin grotere zeggenschap te 
geven. 

POLITIEK MANDAAT 

• 103 
Tussen de jaren tachtig en nu ligt een waterschei
ding; in internationale verhoudingen, in binnenlandse 
ontwikkelingen, in politieke en economische trends. 
Maar niet alleen daar. Bijna abrupt dringt het besef 
door van de noodzaak van een algehele herbezinning, 
juist op het terrein van waarden en normen. Een ver
antwoordelijke samenleving kan niet per wet afge
dwongen worden. Zij heeft vooral burgers nodig met 
verantwoordelijkheidsbesef, burgers die boodschap 
hebben aan de medemens en op basis van respect 
en tolerantie met elkaar samenleven. Burgers, die de 
zin van hun leven verankerd weten in betrokkenheid 
bij anderen en bij de gemeenschap. 

Burgers, maatschappelijke organisaties en overheid 
worden getest op het vermogen nieuwe richting te 
geven aan de ontwikkelingen die op ons af komen. 
Ontwikkelingen, in binnen- en buitenland, die kunnen 
raken aan onze opvattingen over de menselijke waar
digheid en leefbaarheid, aan de fundamenten van 
onze samenleving. Juist nu gaat het om principiële 
politiek, met een samenhangend programma, zo stelt 
het nieuwe Program van Uitgangspunten van het 
CDA. Bij alle onzekerheid bieden de uitgangspunten 
van de christen-democratie perspectief en richting. 

In de komende parlementaire periode gaat het vooral 
om werk, veiligheid, milieu. Werk, dat brood op de 
plank brengt; veiligheid in de eigen én in de interna
tionale omgeving; milieu ten behoeve van leefbaar
heid voor mensen nu, en voor mensen elders en in 
de toekomst. Maar er is meer. Voor het CDA bete
kent werk ook zorgen voor behoud van de menswaar
digheid van de omgeving, inzet voor het algemeen 
belang, ook als daar niet voor betaald wordt. Veilig
heid omvat ook bescherming van geestelijke vrijheid 
en identiteit, tegen verborgen en sluipende onder
drukking of oplegging van één bepaald waardenpa
troon in. Bij de zorg voor leefbaarheid gaat het ook 
om een geestelijk leefklimaat, dat de mens in staat 
stelt zich te ontwikkelen volgens haar of zijn roeping 
en opdracht. 
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Herstelde verantwoordelijkheid. een samenleving 
waarin voor iedereen een plaats is. een keuze voor 
de toekomst bij alle afwegingen; dat zijn de voorwaar
den voor een samenleving die werk biedt. veiligheid 
en leefbaarheid. Dat is wat echt telt. Dáárvoor vraagt 
het CDA een mandaat. 
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• 104 
Zoals aangegeven in het concept-programma was de 
erin opgenomen Financiële Verantwoording voorlopig 
van aard. Op basis van de meest recente gegevens 
is thans een nieuw overzicht opgesteld, waarbij het 
zogenaamde behoedzame scenario van het Centraal 
Plan Bureau nog steeds als uitgangspunt geldt 
(1.75% groei per jaar). 

De hiernavolgende tabellen inzake uitgaven en inkom
sten wijken niet alleen af van de oorspronkelijke, 
voorlopige opstelling uit augustus '93, maar ook van 
de overzichten, die aan de Partijraad zijn voorgelegd 
op 28-01-1994. De reden hiervan is gelegen in door 
de raad en later de Partijconventie overgenomen 
amendementen op het conceptprogramma. De finan
ciële consequenties van deze wijzigingen zijn in de 
nu voorliggende versie van met name tabel 1 zo 
goed mogelijk verwerkt. 

Het saldo van de beleidsintensiveringen en ombuigin
gen is ruim voldoende voor de nagestreefde reële 
stabilisatie van de netto collectieve uitgaven (zie art. 
11.2.3) . Voor het Rijk zou bovendien op basis van ta
bel 1. al in 1998 een financieringstekort van 2% BBP 
(zie art . 11.2.2) gerealiseerd kunnen worden. 

Tegen de achtergrond van de buitengewoon ongun
stige werkgelegenheidsontwikkeling wordt evenwel 
de voorkeur gegeven aan een beleid gericht op meer 
groei en werkgelegenheid dan in het behoedzame 
scenario is verondersteld . Structuurversterkende 
maatregelen en maatregelen gericht op een betere 
werking van de arbeidsmarkt zijn daarvoor van het 
grootste belang. Daarenboven zullen de volgens ta
bel 1 vrijgemaakte middelen bij voorkeur optimaal 
worden ingezet voor meer werk en wel door verklei
ning van de wig, primair aan de onderkant van de ar
beidsmarkt. Op basis van het totaal aan ombuigingen 
én de beleidsintensiveringen wordt aldus een beteke
nisvolle werkgelegenheidsimpuis tot stand gebracht. 
Volgens het programma dient de werkgelegenheid te
recht een topprioriteit te hebben. 

Randvoorwaarden bij deze operatie horen te zijn: 
- Het verzekerd zijn van de medewerking van socia

le partners en van hun maximale inspanningen op 
het vlak van de loonmatiging; 
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- Het financieringstekort van het Rijk moet zo snel 
mogelijk terug naar 2% BBP. In de komende perio
de moet het EMU-tekort (thans 4.5% BBP volgens 
de CPB-definitie), staande de genoemde extra in
spanningen met het oog op meer werk en de overi
ge beleidsintensiveringen op het terrein van veilig
heid en milieu, in 1998 niet alleen voldoen aan de 
EMU-norm voor dat tekort, zijnde 3% BBP in 
1996. Meer dan dat blijft een daling van dat tekort 
tot 2.5% BBP in 1998 wel degelijk geboden. De 
omvang van de staatsschuld en de rentelasten 
daarover spelen bij deze afweging vanzelfspre
kend een rol. 

De eerste voorwaarde kan gestalte krijgen in de 
vorm van duidelijke afspraken met sociale partners. 
In de marktsector en in de collectieve sector wordt 
zoveel mogelijk gestreefd naar nominale loonstabilisa
tie. 

De post 'Werk boven Inkomen' in Tabel 1 onder Rijk 
is een concretisering van de bedoelde loonmatiging 
bij de overheid in ruime zin: op een zelfde relatieve 
matiging wordt gemikt onder Sociale Verzekeringen 
in de gepremieerde en gesubsidieerde sektor. 
Extra financiële ruimte als gevolg van onder meer 
een hogere groei of een lagere rentevoet wordt bin
nen dit plan bij voorkeur aangewend voor verdere te
kortreductie. 

De voornemens met betrekking tot de uitgaven zijn 
samengevat in Tabel 1. Vermeld staan meer of min
der uitgaven voor 1998 in vergelijking met het boven
genoemde scenario. Volgens Tabel 1. wordt er oplo
pend tot een bedrag van 1.5 mld per jaar extra be
steed aan investeringen in kennis en fysieke infra
structuur waaronder ook milieutechnologie, aan veilig
heid (personeel politie, materiaal, cellen) en intensive
ring van bodemsanering met extra prioriteit voor wo
ningbouw en aan natuurbeheer. Extra geld wordt er 
ook uitgetrokken voor de dienstverlening in de thuis
zorg. 

De lijn van loonmatiging wordt doorgetrokken naar 
de sociale zekerheid. Staande de huidige economi
sche vooruitzichten met op de achtergrond de WKA, 
is een bovenwaartse bijstelling van de uitkeringen 
zonder verbetering van de werkgelegenheid ook niet 
direct waarschijnlijk. Hiermee is in tabel 1. rekening 
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gehouden. (Dit laat uiteraard onverlet dat het sy
steem van de WKA en van de begrotingsopstelling 
voorziet in een jaarlijkse definitieve besluitvorming) 
Ook de koppeling van de kinderbijslag aan de prijzen 
is niet doorgevoerd. Subsidies zijn eveneens bevro
ren gedurende de gehele periode. Tenslotte is de ge
memoreerde verdere loonkostenmatiging in de collec
tieve sector ingeboekt, waarover nader overleg met 
organisaties van werkgevers en werknemers plaats 
dient te vinden. 
De bevriezing van de kinderbijslag impliceert niet, dat 
de verschuiving in niveaus ten voordele van het eer
ste kind niet door zou gaan, maar dit is een budget
tair neutrale herverdeling. De overige ombuigingen 
komen grotendeels overeen met hetgeen reeds in 
de oude Financiële Verantwoording van augustus 
1993 was opgenomen. 

Er wordt nadrukkelijk naar gestreefd, om zowel in 
het onderwijs als elders bij de overheid (bij de politie 
bijvoorbeeld) meer wachtgelders in te zetten . De ge
volgen hiervan voor de uitgaven zijn verwerkt. 

In Tabel 2. worden de extra inkomsten samengevat. 
Het gaat hierbij allereerst om extra inkomsten als ge
volg van milieumaatregelen (dat zijn lastenverzwarin
gen voor de burgers). Volgens het programma wor
den deze in principe aan de burgers teruggegeven, 
tenzij ze worden aangewend om ermee samenhan
gende uitgaven te financieren . Regulerende heffin
gen worden eveneens teruggeploegd via lastenver
lichting elders, bij voorkeur op arbeid . Daarom zijn 
deze in dit overzicht pro memorie meegenomen. 
De opbrengst van de regresrechten in de sociale ze
kerheid (verhaal van schade op de veroorzakers) zal 
zich vertalen in lagere premies. 

Als deel van een totaal van 700 miljoen, is voor oude
ren zonder of met een klein aanvullend pensioen een 
bedrag, oplopend tot 450 miljoen in 1988, gereser
veerd. 

Afgezien van de algemene lastenverlichting, de gere
serveerde 450 miljoen en een AWBZ-regeling voor 
lasten van thuiszorg met betrekking tot AOW'ers, en 
van de bovendien gereserveerde 250 miljoen wordt 
in de doorberekening van het CPB geen additioneel 
inkomensflankerend beleid geëxpliciteerd. In de prak
tijk en tegen de achtergrond van het actuele financi
eel-economische beeld, de resultaten op het terrein 
van de inspanningen voor meer groei en werkgele
genheid en van het in de laatste alinea gestelde zal af
zonderlijk en jaarlijks moeten worden bezien wat 
voor het inkomensflankerend beleid nodig is. 

Het CPB is voorts verzocht het program van het CDA 
door te rekenen op basis van de bovenbedoelde opti
male aanwending van de vrij gemaakte middelen 
voor extra werkgelegenheid via lastenverlichting, 
naast intensiveringen van het beleid voor meer veilig
heid en een beter milieu. Uiteraard moeten dan wel 
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modelmatige veronderstellingen worden gemaakt 
over de omvang en dosering van de te nemen maat
regelen . Bij wijze van voorbeeld wordt een belasting
verlaging eerste schijf annex verlaging werkgeverslas
ten in dat rekenmodel ingezet, die in de doorbereke
ning pondspondsgewijs wordt doorgevoerd in de 
twee beginjaren. 

De uiteindelijk keuze van middelen 1 en instrumenten, 
evenals de dosering en de timing van uitgaven- inten
siveringen en lastenverlichtingen dient naar de me
ning van het CDA echter geen inzet te zijn van het 
programma, maar van bestuurlijke afwegingen bin
nen het financiële raamwerk dat dit verkiezingspro
gramma biedt. Het CDA kiest er principieel voor, 
deze zaken aan de orde te stellen bij de besprekin
gen over het regeerakkoord en met de sociale part
ners. 

De resultaten in het CDA-programma zijn door het 
CPB doorgerekend, waarnaar wij hier verwijzen. De 
gekozen inzet voor het CDA: namelijk het fors stimu
leren van de werkgelegenheid, is door het CPB be
vestigd (februari 1994). 

• 105 
Tabel 1: Uitgaven2 

mld. gld ., 1998, prijzen 1994 

Meer Minder Saldo 
Rijk 
Werk boven Inkomen 
Collectieve dienstverlening 
Onderwijs/studiefinanciëring 
Volkshuisvesting 
Openbaar Vervoer 
Overige Subsidies 
Evenr. aandeel Lagere Overheden 
Fysieke en Kennis-Infrastructuur 
en M ilieutechnologie 

Veiligheid 
Bodemsanering/Woningbouw. 

Energiebesparing en Natuurbeheer 
MKB, JWG, Leerlingenstelsel 

Saldo: 

Sociale Zekerheid 
Koppeling 
ABW/AKW/WW en Sanctiebeleid 

0.5 
0.7 

0.3 
0.1 

Specifieke problematiek 0.25 
Spec. problematiek ouderen 0.45 

Saldo Rijk, Sociale Zekerheid: 

Sociale Verzekeringen 
Werk boven Inkomen 
Koppeling 
ZW/AWW/WAO/WW en Sanctiebeleid 
Zorgsector 
Thuiszorg 0.2 

Saldo Sociale Zekerhe id en Zorg: 

Totaal Saldo: 
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2.7 
0.5 
0.7 
0.9 
0.3 
1.6 
0.9 

0.8 
0.9 

1.4 
4.4 
2.5 
0.8 

6.0 

1.0 

8.9 

15.9 



Tabel 2. Inkomsten3 

mld. gld .. 1998. prijzen 1994 

Meer Minder Saldo 

Rijk: 

Benzine en diesel accijns 
Roadpricing Randstadspits 
Regulerende heffingen 

Sociale Zekerheid: regres 

Saldo: 

1.2 
0.2 
pm 

0.4 

1.8 
+pm 

, Op dit moment is sprake van een belastingmeevaller. Er is 
geen rekening mee gehouden in de financiële verantwoording 
en de doorberekening van dit program. 

2 In het program staan maatregelen die leiden tot lastenver
schuivingen tussen overheid en burgers. zoals bij de ziekte
wet en in de zorgsector. Deze verschuivingen hebben in princi
pe geen macro-eCQnomische (inkomens)effecten en zijn daar
om niet in de tabel opgenomen. 

3 De in deze tabel opgenomen bedragen worden terugge
ploegd in de vorm van lastenverlichting of extra uitgaven. 
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Volkspartij van Vrijheid en Democratie 

Postbus 30836 
2500 GV 's-Gravenhage 





Richtsnoer voor dit programma en voor het politieke 
handelen van de WO vormen de liberale beginselen, 
te weten : vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraag
zaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardig
heid van de mens. 

• 1 
De burger moet de belangrijke vraagstukken in de po
litiek weer kunnen herkennen en weten waarvoor hij 
kiest. Politici moeten daarom heldere keuzen maken. 
In dit programma maakt de VVD duidelijk waar ze nu 
en straks voor staat. De WD maakt haar keuzen hel
der door een programma met een beperkt aantal ac
tiepunten. Voordat wij dit programma presenteren, 
schetsen wij in deze inleiding ontwikkelingen waar
mee de Nederlandse samenleving wordt geconfron
teerd. De contouren van het politieke antwoord erop 
worden daarbij duidelijk . Vervolgens werken wij dit 
antwoord verder uit in ons kern programma voor de 
volgende regeerperiode . 

Durf schept onze toekomst 
Op de drempel van een nieuw tijdperk, aan het begin 
van een periode met belangrijke veranderingen in 
ons bestaan, moet de noodzakelijke vernieuwing van 
de samenleving met durf en creativiteit worden aan
gepakt. In deze tijd vol onzekerheden moeten angst 
voor verandering, verlamming door gebrek aan fanta
sie plaatsmaken voor dadendrang en scheppings
kracht. Nederland moet weer aan de slag. Voor de 
WD geldt dat wij ons moeten inspannen om het be
ste uit de samenleving te halen. 

Willen wij onze positie in de wereld en in een ver
enigd Europa verbeteren, dan moet de samenleving 
actiever worden . Dat geldt in principe voor iedereen 
in ons land. De WD vindt de huidige ontwikkeling, 
die leidt tot toenemende werkloosheid en passiviteit 
dan ook volstrekt onaanvaardbaar . Hierdoor raakt de 
samenleving uit haar evenwicht. De positie van onze 
open-markteconomie wordt in toenemende mate be
dreigd door verplaatsing van hoogwaardige dienstver
lening en produktie naar regio's die door lage arbeids
kosten een grote aantrekkingskracht hebben. Steeds 
minder mensen moeten zorgen voor het draagvlak 
van onze welvaart en onze voorzieningen, terwijl 
steeds meer mensen door werkloosheid, ziekte en ar
beidsongeschiktheid aan de kant komen te staan . 
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Nederland moet 
weer aan de slag 

Enerzijds dus een toenemende belasting van de wer
kende bevolking en anderzijds een groeiende leegte 
in het bestaan van velen . Daarom: met ons allen 
weer aan de slag . 

De toename van de werkloosheid heeft niet alleen 
economische gevolgen. Werkloosheid is vooral ook 
een sociaal probleem. Mensen die kunnen en willen 
werken staan niet graag aan de kant. De ontplooiing 
van talenten, het zich opgenomen voelen in het maat
schappelijk verband, hangen vaak samen met het 
hebben van betaald werk. De burger voelt zich verant
woordelijk voor zijn bestaan en wil die verantwoorde
lijkheid waarmaken door zelf een inkomen te verdie
nen. Gerechtvaardigde verlangens worden gefrus
treerd indien men aangeleerde kennis en vaardighe
den niet kan gebruiken door een stagnerende econo
mie. Talenten worden zo onnodig verspild . Niettegen
staande het grote belang van betaalde arbeid onder
strepen wij hier de grote maatschappelijke betekenis 
van vrijwilligerswerk. Door deze activiteiten worden 
maatschappelijk nuttige taken verricht en worden 
mensen in staat gesteld talenten te ontplooien . 

• 2 
Inkomen en werk 
De WD wil een beleid gericht op een sterke groei 
van de werkgelegenheid. Dit niet in de eerste plaats 
om allerlei luxe behoeften te kunnen bevredigen, 
maar vooral om een groot aantal mensen weer een 
zinvol bestaan te geven. De VVD vindt dat inspan
ning, proberen verder te komen, te weinig wordt ge
prikkeld . Aan de ene kant is er te weinig verschil tus
sen de hoogte van de lonen en de uitkeringen, aan 
de andere kant zijn de lonen te sterk in elkaar ge
drukt. De VVD vindt dat inspanningsverschillen moe
ten leiden tot inkomensverschillen. Het is niet recht
vaardig als deze verschillen door de overheid voor 
een groot deel worden weg belast. 

Lastenverlichting 
Terwijl de arbeidskosten in Nederland relatief hoog 
zijn, raken wij. als het gaat om de netto-inkomens in 
Europa, steeds verder achterop. Kortom, de collectie
ve lasten zijn te hoog. Deze lasten verslechteren bo
vendien onze internationale concurrentiepositie. De 
VVD wil die lasten verlagen met het oog op de werk
gelegenheid. Dit kan door een efficiënte en effectie-
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ve uitvoering van de sociale verzekeringswetten te 
realiseren en door de hoogte van de uitkeringen te 
beperken, waardoor de sociale premies naar bene
den kunnen. Dat kan verder door meer te bezuinigen 
op ondoelmatige overheidsbestedingen in de con
sumptieve sfeer, waardoor de belastingen kunnen da
len. Er moet evenwel voor worden gewaakt dat een 
lastenverlichting op Rijksniveau niet wordt gereali
seerd door een onevenredige afwenteling van lasten 
op de lagere overheden, waardoor deze genoodzaakt 
worden over te gaan tot lastenverhoging voor burger 
en bedrijfsleven. 

Bezuinigingen zijn ook nodig om de groei van de 
staatsschuld te beperken. Nu groeit die schuld ster
ker dan het nationale inkomen, waardoor toekomsti
ge generaties worden geconfronteerd met toenemen
de lasten, omdat de huidige generatie de rekening 
voor de eigen consumptieve uitgaven niet wenst te 
betalen. De WO vindt dat ernaar gestreefd moet wor
den dat de overheid alleen geld leent voor investerin
gen met een langdurig rendement. Tegenover de last 
voor het nageslacht staat dan een nagelaten kapitaal. 

• 3 
Zelfstandig en verantwoordelijk 
De laatste tijd hoort men steeds vaker dat verder be
zuinigen eigenlijk niet meer kan. De WO vindt echter 
dat een aanzienlijk bedrag door de overheid ondoel
matig wordt uitgegeven. Subsidies en andere inko
mensoverdrachten leiden vaak tot het zinloos rond
pompen van geld. Indien de verantwoordelijkheid van 
de overheid voor de sociale zekerheid wordt beperkt 
tot uitkeringen op een basis niveau, dan kan dat een 
aanmerkelijke besparing opleveren. De uitkeringen 
moeten op termijn worden geïndividualiseerd; dat is 
mogelijk indien de uitkeringsgerechtigde niet meer 
de enige kostwinner in het gezin is. Beperking van 
de uitkeringshoogte is aanvaardbaar, ervan uitgaande 
dat beide levenspartners in beginsel zelf de mogelijk
heid hebben om betaalde arbeid te verrichten . Daar
door daalt de lastendruk en krijgen de mensen een 
grotere keuzevrijheid. De WD wil deze keuzevrijheid 
vergroten, omdat zij weet dat mondige en zelfstandi
ge mensen een grotere verantwoordelijkheid toe
komt. Echt belangrijke bezuinigingen op het totaal 
a"an uitkeringen komen echter voort uit de groei van 
de werkgelegenheid, waardoor het aantal uitkerings
gerechtigden wordt teruggedrongen. De bezuinigin
gen hier zijn dus zowel een voorwaarde voor, als een 
gevolg van werkgelegenheidsgroei. 

• 4 
Kerntaken 
Verlaging van de overheidsbestedingen is mogelijk 
als de overheid zich beperkt tot haar kerntaken . Deze 
taken moeten met voortvarendheid worden aange
pakt. Dat wil zeggen dat de overheid moet doen wat 
noodzakelijk is, en nalaten wat efficiënter in de parti
culiere sector gedaan kan worden . Op een aantal ter
reinen van overheidszorg is meer geld nodig. De mis-
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daadbestrijding bijvoorbeeld vergt meer. De zorg 
voor de veiligheid van de burger immers is een kern
taak van de overheid . De WD wil dat de burger zich 
weer veilig voelt. Voor het schoonmaken en schoon
houden van het milieu zal ook meer geld moeten wor
den uitgetrokken. Onze infrastructuur moet worden 
gemoderniseerd en uitgebouwd, dat kost geld . Het
zelfde kan worden gezegd over de investeringen in 
onderwijs en volksgezondheid. Het gaat hierbij om 
broodnodige investeringen in de toekomst. Overi
gens is het niet zo dat overal waar we een beter re
sultaat van het beleid willen er ook per definitie meer 
geld moet worden uitgegeven. Meer geld betekent 
lang niet altijd meer resultaat. 

Een effectief bestuur 
De overheid moet effectief zijn in de uitoefening van 
haar kerntaken . Het overheidsbestuur is vaak weinig 
doeltreffend. De overheid is vaak onmachtig tot een 
goede taakuitoefening . Ten dele hangt die onmacht 
samen met de grote omvang van het staatsapparaat. 
Afslanking kan hier dus helpen. Die onmacht heeft 
echter ook te maken met de overdreven pretenties. 
Een bescheiden overheid is beter in staat datgene te 
realiseren waar ze voor staat . Zo langzamerhand 
heeft de politiek geleerd dat de samenleving niet 
maakbaar is. Voor zover de overheid processen wil 
beïnvloeden, kan dat het best door globale sturing. 
Fijnmazige regelgeving werkt niet. Een overheid die 
zo rechtvaardig wil zijn dat ze in elk concreet geval 
en elke individuele situatie een aangepaste behande
ling wil geven, zal die pretentie niet waar kunnen ma
ken. Specifieke regelgeving stimuleert voorts fraude 
en oneigenlijk gebruik van voorzieningen. Uitvoering 
van te specifieke regels vergt een omvangrijke bu
reaucratie en lange bureaucratische processen. Deze 
bureaucratie staat snelle en efficiënte besluitvorming 
in de weg, waardoor onnodige maatschappelijke kos
ten worden gemaakt. De besluitvaardigheid wordt 
verder beperkt door onze 'overlegcultuur' . Inspraak 
van belangenbehartigers kan zo ver gaan dat beslui
ten achterwege blijven door het ontstaan van patstel
lingen. Harmonie door overleg en inspraak is mooi, 
maar de overheid mag bij het doorhakken van kno
pen het conflict niet uit de weg gaan. Aan de andere 
kant worden de belanghebbenden soms geconfron
teerd met pasklare voorstellen zonder dat er een 
reële kans geboden wordt om op constructieve wijze 
bij te dragen aan het ontwikkelen van alternatieven . 
Ook daar verzet de WD zich tegen. De besluiteloos
heid heeft ook te maken met het ontbreken van een 
heldere politieke regie . De politiek slaagt er niet in 
duidelijk prioriteiten te stellen en deze helder over te 
brengen. Van strategisch handelen is hierdoor nauwe
lijks sprake. Verlammingsverschijnselen treden op 
door het gemis aan duidelijk omschreven doeleinden. 
Vergroting van de effectiviteit van het overheidsbe
stuur is vaak gediend met decentralisatie van het be
stuur. Dichter bij de burger kan de overheid soms ef
fectiever handelen en komt de democratische contro
le beter tot haar recht. Decentralisatie dient dan wel 
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gepaard te gaan met een overdracht van voldoende fi
nanciële middelen. 

Gebrek aan werk, gemis aan zorg voor veiligheid en 
een weinig doeltreffend overheidsbestuur 
Dit zijn de hoofdproblemen in de Nederlandse samen
leving die de WD te lijf wil gaan. Wij moeten echter 
niet de illusie hebben deze problemen in de komen
de regeerperiode te kunnen oplossen. Het gaat hier 
om een doelstelling voor de langere termijn. Om het 
doel te bereiken moeten we met ons allen aan de 
slag . De WD wil daar zo snel mogelijk mee begin
nen. In de komende regeerperiode kunnen we al een 
eind op weg raken . Welke prioriteiten de VVD voor 
die periode stelt, is aangegeven in het navolgend 
kernprogramma. 

Een meer gedetailleerde uitwerking van dit kernpro
gramma vindt plaats in een aanvullende nota. Daarin 
zijn ook standpunten en besluiten verwerkt die de 
laatste jaren op partijraden en congressen tot stand 
zijn gekomen. Immers, een verkiezingsprogramma 
kan niet op zichzelf staan, maar dient de weergave te 
zijn van een consequente politieke lijn, die doorlo
pend door een actieve achterban wordt getoetst en 
geplaatst in het kader van de belangrijkste maat
schappelijke vraagstukken van het moment. 
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• 5 
Het hoofdprobleem van de Nederlandse economie is 
de geringe deelname van de potentiële beroepsbevol
king aan het arbeidsproces. Te weinig mensen zijn ac
tief om bij te dragen aan onze welvaart. Te veel men
sen staan aan de kant en zijn afhankelijk van een uit
kering. Dat is niet alleen slecht voor de economie, 
het zet ook velen buiten de maatschappelijke verban
den die immers vaak verweven zijn met het arbeids
proces. De bestaande en helaas weer toenemende 
inactiviteit heeft te maken met een slecht functione
rende arbeidsmarkt en met het feit dat de inkomens
verhoudingen de mensen te weinig prikkelen om 
zich in te spannen. Verder is het met het oog op de 
noodzakelijke groei naar een duurzame economie no
dig dat wij meer investeren in onze toekomst. Daarbij 
moet de verdiencapaciteit van de industrie, de dienst
verlening, het midden- en kleinbedrijf en de land
bouw worden versterkt. 

De WO wil daarom: 
- de afstand tussen uitkeringen en inkomens uit be

taald werk vergroten; 
- de kosten van laaggeschoolde arbeid doen verla

gen, omdat vooral hier de werkloosheid het 
grootst is; 

- specifieke maatregelen treffen om te zorgen dat 
de participatiegraad van mensen ouder dan 50 jaar 
wederom op Europees niveau komt; 

- de lastendruk en de progressie in de belasting ver
lagen, omdat inspanning beter moet worden be
loond; 

- ruimte scheppen voor broodnodige investeringen 
in onze toekomst . 

Concreet stelt de VVD de volgende beleidswijzigin
gen voor: 

• 6 
Sociale zekerheid 
Op termijn wil de VVD de uitkeringen beperken 
tot een basisniveau. De VVD bepleit dus de invoering 
van een basisstelsel voor de uitkeringen. De uitvoe
ring van het basisstelsel wordt zo geregeld dat de 
burger één loket aantreft waarbij eerst wordt nage
gaan of er werk is en pas als dat er niet is wordt 
een uitkering verstrekt . De regelgeving moet 
zodanig helder zijn dat controle op rechtmatigheid 
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van de uitkering eenvoudig is uit te voeren . 

Uitkeringen boven het basisniveau zijn mogelijk door 
vrijwillige aanvullende verzekeringen in de particulie
re sector. In veel gevallen zullen over deze aanvullen
de verzekeringen afspraken tussen de sociale part
ners in de CAO's worden gemaakt . Om het vrijwillige 
karakter van die verzekeringen te waarborgen, mo
gen deze afspraken niet algemeen verbindend wor
den verklaard . In andere gevallen zal er sprake zijn 
van individuele verzekeringen . 

Het basisstelsel wordt alleen ingevoerd voor nieuwe 
gevallen. Bij de hoogte van het basisniveau voor 
deze nieuwe gevallen gaat de WO uit van 60% van 
het huidige wettelijk minimumloon . Dit geldt voor 
alle uitkeringen behalve de AOW. De AOW-uitkerin
gen wil de WO intact houden. De uitkeringen voor 
de bestaande gevallen (uitgezonderd de AOW) zullen 
door bevriezing van de hoogte ervan verder worden 
beperkt. De VVD is voorstander van individualisering 
van de regelingen op fiscaal en sociaal terrein . Op ter
mijn moeten ook de bijstandsuitkeringen worden 
geïndividualiseerd. Vooralsnog blijft het sociaal mini
mum voor kostwinners op 100% van het huidige wet
telijke minimumloon. 

De mogelijkheid moet worden geschapen dat ie
mand met een uitkering door betaalde arbeid kan bij
verdienen tot maximaal een inkomen van 70% van 
het huidige wettelijke minimumloon. 
De WO bepleit aanpassing van de hoogte van de uit
keringen om zo de kosten van ons sociaal zekerheids
stelsel terug te brengen. Om te voorkomen dat uitke
ringsgerechtigden hierdoor in een sociaal niet accep
tabele situatie terechtkomen, is een flankerend be
leid (waaronder het verlenen van bijzondere bijstand 
in individuele gevallen) nodig . Bovendien is een be
perking van het beroep op de uitkeringen door stren
gere toepassing van de (aan te scherpen) uitkerings
voorwaarden noodzakelijk. Het oneigenlijke gebruik 
van de voorzieningen moet krachtig worden bestre
den, onder meer door gebruik te maken van de wet
telijke mogelijkheid bestanden te koppelen . AI deze 

1 De financiële vertaling van de voorstellen in deze paragraaf 
vindt men in extenso in een bijlage. 
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maatregelen zijn nodig om duurzaamheid van het so
ciale stelsel te bewerkstelligen. 

Minimumloonkosten en flexibilisering van de arbeids
markt 
De VVD bepleit een verlaging van de minimumloon
kosten door verlaging van het wettelijk minimumloon 
en de sociale verzekeringspremies. Verlaging van het 
wettelijk minimumloon is echter pas effectief indien 
de minimumloonschalen in CAO's die liggen boven 
het niveau van het wettelijk minimumloon niet langer 
algemeen verbindend worden verklaard. In het alge
meen is de VVD tegen het algemeen verbindend ver
klaren van de looncomponent in de CAO's. 

• 7 
Collectieve-lastendruk 
In de komende regeerperiode moet de collectieve-las
tendruk terug naar maximaal 50% van het netto na
tionaal inkomen. De progressie in het stelsel wordt 
beperkt door een verlenging van de tweede schijf 
voor de inkomstenbelasting. Individualisering van het 
fiscale stelsel betekent onder meer dat de mogelijk
heid tot voetoverheveling geleidelijk moet verdwij
nen. Voorts moeten ook de vermogensbelasting en 
de overdrachtsbelasting geleidelijk worden afge
schaft. Hiervoor is al opgemerkt dat lastenverlichting 
op Rijksniveau niet via een afwenteling op lagere 
overheden dient te geschieden, omdat deze nood
zaakt tot lastenverzwaring op lokaal niveau. 

De voorgestelde lastenverlichting noodzaakt tot ver
dere bezuinigingen. De WD acht bezuinigingen mo
gelijk in de volgende categorieën van uitgaven: 
- sociale zekerheid (overgang naar een basisstelsel); 
- subsidies (objectsubsidies in de woningbouw, stu-

diefinanciering etc.). De WD streeft op termijn 
naar een inkrimping van de subsidiestroom met 
20%. In de komende regeerperiode is een beper
king met circa drie miljard gulden mogelijk; 

- kosten overheidsbestuur. Als wij erin slagen het 
overheidsbestuur effectiever te maken en de Rijks
dienst te herstructureren, dan is een beperking 
van het aantal ambtenaren mogelijk. De WD wil 
naar een kleinere maar effectievere overheid (zie 
het hoofdstuk over Effectief Bestuur). 

De staatsschuld 
De hier genoemde bezuinigingen zijn nodig om de 
lastendruk terug te brengen, maar ook om de groei 
van de staatsschuld te beperken. Daartoe moet het 
tekort van de overheid worden beperkt tot het be
drag van de overheidsinvesteringen. De WD wil op 
termijn dat de overheid alleen geld leent voor het 
doen van materiële investeringen. Tegenover de last 
voor het nageslacht staat dan een nagelaten kapitaal. 
Beperking van de groei van de staatsschuld is ook 
mogelijk door een grotere terughoudendheid bij de fi
nanciële ramingen bij de begroting. Dat voorkomt dat 
steeds weer tegenvallers moeten worden gecompen
seerd door additionele bezuinigingen. Bezuinigingen 
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mogen pas leiden tot beleidsintensiveringen na vol
doende mate van zekerheid over de te bereiken be
sparingen . 

• 8 
Investeren in de toekomst 
Bovenstaande maatregelen zijn nodig om de Neder
landse economie weer mee te laten dingen naar een 
toppositie in de Europese Unie. De sanering van de 
overheidsfinanciën en de beperkingen van de collec
tieve lastendruk zijn echter onvoldoende om ons 
weer terug te brengen in de kopgroep . De kwaliteit 
van onze infrastructuur (w.o. de milieu-kwaliteit). het 
niveau van het onderwijs, de effectiviteit van het 
overheidsbestuur en de uitgaven ten behoeve van 
technologisch onderzoek zijn onder de maat. Stimule
ring van technologische infrastructuur en innovatie 
zijn nodig voor onze toekomst. Ook moeten wij de 
flexibiliteit van onze economie vergroten. Dat is met 
name van belang voor het midden- en kleinbedrijf, 
waar de groei van de werkgelegenheid vandaan 
moet komen. De aanpassingen aan veranderende 
omstandigheden verlopen veel soepeler als de mark
ten (met name de arbeidsmarkt) beter functioneren . 
De VVD wil hier meer concurrentie en dynamiek door 
deregulering2 De flexibiliteit van onze economie is 
ook gediend met besluitvormingsprocedures die niet 
worden vertraagd door een stroperige overlegcul
tuur. Flexibiliteit en doelmatigheid dienen ook ken
merken te zijn van de technologische ontwikkeling. 
Ook hier moeten belemmerende structuren worden 
weggenomen . Op het gebied van telecommunicatie 
krijgen nieuwe diensten een kans door liberalisatie 
van de regelgeving ter zake van de infrastructuur. De 
overheid moet hier knelpunten wegnemen en proce
dures vereenvoudigen . Nu de Europese economie, 
maar ook de wereldeconomie een opener karakter 
krijgt, is het van het grootste belang dat wij meer in
vesteren in de kwaliteit van onze economie. In dit 
kernprogramma komen wij daarop nog een aantal ma
len terug . 

• 9 
De land- en tuinbouw 
De ontwikkelingen in de land- en tuinbouw verdie
nen onze bijzondere aandacht. Voor de WD is het 
uitgangspunt van het (Nederlandse en Europese) 
landbouwbeleid het voortbestaan van goed gestructu
reerde land- en tuinbouwbedrijven en een voedselpro
duktie, die de consument voedsel voor redelijke prij
zen garandeert . Een levenskrachtige land- en tuin
bouwen een levensvatbaar platteland zijn belangrijke 
elementen van een evenwichtig landbouwbeleid . De 
marktregulering zal moeten worden afgestemd op de 
internationale afspraken, zoals die in het kader van 
onder meer de GATI zijn overeengekomen. Belang-

2 Te denken aan : verkorting ontslagprocedures, vergroting 
concurrentie vrije beroepsbeoefenaars, beperking bescher
mingsconstructie voor Beurs NV's etc. 
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rijk is dat, waar mogelijk, nieuwe markten en afzet
mogelijkheden worden gestimuleerd. 

De overheid dient de aanwending van landbouwpro
dukten in de 'non-food-sector' te bevorderen. De 
landbouw zal als leverancier van industriële grondstof
fen voor de 'non-food-sector' een belangrijke rol kun
nen gaan spelen bij het doorbreken van sommige mi
lieubelastende processen. De verdiencapaciteit in de 
land- en tuinbouw dient mede versterkt te worden 
met het oog op de noodzakelijke investeringen in het 
milieu. In het licht van de belangrijke bijdrage van de 
agrarische sector aan de betalingsbalans, alsook van
wege het belang van de leefbaarheid van het platte
land en het beheer van het landschap, moeten agra
riërs de kans krijgen het stadium van economische 
en ecologische duurzaamheid als zelfstandig onderne
mer te bereiken. 
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• 10 
Over de effectiviteit van het overheidsbestuur maakt 
de WD zich ernstig zorgen. Ondanks het zeer om
vangrijke deel van de nationale middelen dat in de 
overheidssector wordt besteed, slaagt die sector er 
steeds minder in om die zaken aan te pakken waar
voor wij de overheid hebben bedoeld . De onmacht 
van de overheid hangt samen met: 
- overbelasting. De pretenties zijn overdreven. De 

politiek legt zich vast op doelstellingen en taken 
die niet waargemaakt kunnen worden . 

- overgewicht. Effectief strategisch gedrag wordt 
niet gestimuleerd bij omvangrijke budgetten . 

- gebrek aan politieke regie. Een heldere prioriteits
stelling ontbreekt. Zonder duidelijkheid over doel
einden kan de overheid niet doeltreffend handelen . 

- te specifieke regelgeving. Door te fijnmazige re
gels raakt de overheidssector overspannen en daar
door arbeidsongeschikt. Een geldverslindende bu
reaucratie is het gevolg. 

- het bestaan van een overlegcultuur waardoor pat
stellingen ontstaan. Knopen worden niet doorge
hakt en conflicten gaat men uit de weg. 

- een gebrek aan controle. Er is onvoldoende contro
le op het functioneren van de overheidsorganen 
en op de realisatie van voorgestelde maatregelen 
ter verbetering van dit functioneren. 

Teneinde de overheid beter te laten functioneren wil 
deWD: 
- dat er bij de kabinetsformatie wordt besloten wel

ke doeleinden worden nagestreefd en welke pro
jecten in de komende regeerperiode topprioriteit 
hebben; 

- dat er in geval verschillende departementen bij 
een project zijn betrokken, een projectminister 
wordt aangewezen; 

- dat de positie van deze projectminister wordt geba
seerd op helderheid van doelstellingen en midde
len. Een eigen budget is noodzakelijk. Voorts moet 
de projectminister de bevoegdheid krijgen tot di
recte aansturing van relevante onderdelen van de
partementen; 

- dat de kwaliteit van het openbaar bestuur wordt 
verbeterd door extra aandacht te besteden aan de 
organisatie van de Rijksdienst . Conform de aanbe
velingen van de zogenoemde commissie-Wiegel 
wordt de ontwikkeling naar kerndepartementen 
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met kracht voortgezet; 
- dat de rijksdienst wordt ingekrompen door het pri

vatiseren, verzelfstandigen (intern en extern), de
centraliseren en beëindigen van taken van de rijks
overheid . De WD streeft naar een kleinere, maar 
vooral ook effectievere overheid; 

- dat de beloning van de ambtenaren bij een effec
tief en efficiënt werkende overheid moet sporen 
met die in de marktsector en niet wordt bepaald 
als ware die het sluitstuk van de begroting. De 
ambtenaren zijn de laatste jaren in zekere zin het 
slachtoffer van de politieke weigerachtigheid de 
subsidiestaat ingrijpend te herzien; 

- dat efficiëntiebevordering in de diverse sectoren 
van de overheid broodnodig is. Hierdoor kan markt
conformiteit in de beloning van ambtenaren wor
den bereikt. 

• 11 
Reorganisatie Binnenlands Bestuur 
De WD vindt dat een reorganisatie van het binnen
lands bestuur nodig is. Gezien het beginsel van de op
timale bestuurlijke schaal, gezien de grootstedelijke 
problematiek, gezien ook de gevolgen van de Europe
se integratie, zijn nieuwe investeringen in de bestuur
lijke infrastructuur nodig. De WD blijft daarbij uitgaan 
van het bestaan van drie volwaardige bestuurslagen: 
Rijk, provincie en gemeenten . Schaalvergroting door 
gemeentelijke herindeling is noodzakelijk voor een 
krachtig lokaal bestuur. Bij de verdeling van taken en 
bevoegdheden over de bestuurslagen moet het de
centralisatie-principe gelden . Alleen als er goede argu
menten zijn om een taak niet aan het lokaal bestuur 
toe te kennen, komt deze op een ander niveau te
recht. Binnen nader vast te stellen kaders, waarbij 
per taak één bestuurslaag verantwoordelijk is voor de 
uitvoering en één bestuurslaag voor het toezicht en 
de coördinatie, moeten er mogelijkheden zijn voor 
pluriformiteit en regionale differentiatie, zowel wat 
betreft de vorm als het tijdstip van doorvoering van 
bestuurlijke reorganisaties. 

De WD verzet zich tegen een proces van sectorale 
regionalisatie . Verschillende bestuurssectoren krijgen 
daarbij ieder een eigen regio en bestuur (politie, ver
voer, milieu, arbeidsvoorziening, etc.) . Alleen bij inte
graal bestuur is democratische controle mogelijk. Van
daar dat de WD vindt dat functionele regio's moeten 
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opgaan in integraal bestuur. Zonodig worden provin
cies omgevormd in provincies-nieuwe stijl. Als onder
deel van het proces van decentralisatie krijgen deze 
provincies meer rijkstaken toegedeeld . Een aantal 
grootstedelijke agglomeraties kan de bestuurlijke sta
tus van 'provincie-nieuwe-stijl' krijgen. In het alge
meen geldt het principe dat de besluitvorming zo 
dicht mogelijk bij de burger moet plaatsvinden. Dat 
betekent ook dat slechts die overheidstaken naar het 
Europese niveau worden gebracht waarvan duidelijk 
is dat hier besluitvorming op nationaal niveau ondoel
matig is. 

• 12 
De burger en de politiek 
Grote zorgen maakt de WO zich over de groeiende 
afstand tussen de burger en het politieke bedrijf. De 
traditionele binding van de kiezer aan de politieke par
tijen is tanende. De WO bepleit daarom een hervor
ming van het kiesstelsel. In het nieuwe stelsel zal 
het gewicht van de voorkeurstemmen bij de bepaling 
wie van een partij zitting zal nemen in de Tweede Ka
mer, veel groter moeten worden. De band tussen de 
burger en zijn politieke vertegenwoordigers wordt zo 
versterkt. Hierdoor kan ook de eventuele voorkeur 
van de kiezer voor politici uit de eigen regio beter tot 
haar recht komen. Voorts dient in de wijze waarop de 
politiek wordt bedreven het dualisme tussen rege
ring en Staten-Generaal beter tot zijn recht te komen. 
Ook hierdoor kan het vertrouwen van de burger in de 
politiek weer groeien. 
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• 13 
Een van de belangrijkste overheidstaken is de zorg 
voor de veiligheid van de burger. De WD vindt dat 
de overheid deze taak heeft verwaarloosd. Dit heeft 
geleid tot een ontoelaatbare aantasting van (het ge
voel van) veiligheid . Wij moeten daarom meer midde
len vrijmaken voor deze belangrijke overheidstaak. 
Bovendien moet het apparaat ten behoeve van de 
rechtshandhaving efficiënter en slagvaardiger opere
ren . 

Preventie voorop 
De VVD is van mening dat misdaadpreventie het 
meest effectieve instrument is om de veiligheid van 
de burger te vergroten. Hoewel er een grotere in
spanning nodig is om door strafrechtelijke repressie 
het recht te handhaven, wil de VVD meer nadruk leg
gen op de preventie . Misdaadpreventie is effectiever 
en minder kostbaar dan de strafrechtelijke handha
ving . Veiligheid is dan ook vooral een zaak van burger 
en bestuur. 

Bij het preventieve optreden is een aanmerkelijke en 
zichtbare versterking van de politie van doorslagge
vende betekenis. Meer politie zichtbaar op straat aan
wezig heeft een preventieve uitstraling. Hiervoor 
moeten meer middelen beschikbaar komen. Zodra 
de overheid met een zichtbare aanwezigheid van poli
tie op straat en aanvaardbare aanrijtijden heeft duide
lijk gemaakt dat de veiligheid van de burger haar 
ernst is, kan ook van andere geledingen in de samen
leving worden gevergd dat deze zich inspannen voor 
de versterking van de veiligheid van de burger. Wij 
denken hierbij aan preventieve veiligheidsmaatrege
len bij het openbaar vervoer, door de winkelstand en 
door de beheerders van onroerend goed. 

Inzet van inactieven 
De VVD wil dat de veiligheid van de omgeving wordt 
verbeterd door een grotere inzet van hulpagenten en 
toezichthouders, zoals conducteurs en controleurs. 
Hiertoe moeten enkele tienduizenden arbeidsplaat
sen worden gecreëerd . Deze kunnen bij voorkeur 
worden bezet door werklozen of gedeeltelijk arbeids
ongeschikte burgers. De hiermee gepaard gaande 
kosten kunnen worden gedekt uit de middelen die 
worden gebruikt om de nu nog economisch inactie
ven een bestaan te verschaffen. De VVD denkt dat 
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het mogelijk is om het geld dat door de overheid 
moet worden uitgegeven vanwege de toenemende 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, voor een 
deel te gebruiken voor de verbetering van de veilig
heid van de burgers. Zonodig moet een en ander wor
den geregeld door speciale wetgeving . Meer in het al
gemeen is de WD van mening dat intensiever moet 
worden gezocht naar mogelijkheden om inactieven in 
te schakelen bij maatschappelijk nuttige activiteiten. 

• 14 
Strafrecht 
Naast een vergroting van het budget ten behoeve 
van misdaad preventie vergt de strafrechtelijke hand
having een grotere effectiviteit van het justit iële pro
ces . Het is ontoelaatbaar dat bij de opsporing, vervol
ging, berechting en de executie van straf capaciteits
problemen leiden tot grote vertragingen en kwaliteits
vermindering . De geloofwaardigheid van de overheid 
is ook hier in het geding. Verbetering van de kwali
teit. de efficiëntie en uitbreiding van de capaciteit 
van het openbaar ministerie, van de rechterlijke 
macht en van het gevangeniswezen zijn dus nodig. 

Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een 
verontrustende toename van de activiteiten van de 
georganiseerde misdaad. De VVD bepleit hier een 
hardere aanpak, waaronder een uitbreiding van de 
controlerende diensten van de overheid . 

De VVD is voorts van mening dat indien in het straf
proces niet is voldaan aan bepaalde vormvoorschrif
ten, het aan de strafrechter is om te bepalen of de 
vormfouten zodanig ernstig zijn dat het proces geen 
doorgang kan vinden. 
De positie van het slachtoffer in het strafproces 
moet worden verbeterd. De mogelijkheden om het 
slachtoffer tegemoet te komen voor de geleden ma
teriële en immateriële schade of letsel moeten wor
den verruimd. 
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• 15 
De zorg voor de fysieke infrastructuur omvat de vol-
gende terreinen van overheidszorg: ruimtelijke orde
ning, verkeer en waterstaat en milieubeheer. De over
heidsinvesteringen ten behoeve van deze infrastruc
tuur (vaar)wegen, (lucht)havens, bruggen, openbaar 
vervoer, telecommunicatie etc.) zijn de afgelopen 
decennia als percentage van het nationale inkomen 
schrikbarend gedaald. De investeringsuitgaven zijn 
gaandeweg weggedrukt door de groei van de over
heidsconsumptie. Om de economische structuur van 
Nederland te versterken is een hoge prioriteit vereist 
voor deze produktieve investeringen. 

• 16 
Verkeer en Vervoer 
Wil Nederland een vooraanstaande rol spelen als dis
tributieland en ook in voldoende mate zijn internatio
nale concurrentiepositie verbeteren, dan is een sub
stantiële toename van de investeringen in de ver
keersinfrastructuur van groot belang. Dit geldt voor 
de wegen, spoorwegen, havens en luchthavens en 
vaarwegen. Vooral de internationale verbindingen 
moeten op hoog peil gebracht worden. De huidige 
congesties op de wegen en knelpunten bij de spoor
wegen moeten verdwijnen . De congestieproblemen 
zijn niet overal even groot. De Randstad heeft andere 
problemen dan de rest van Nederland. De oplossin
gen zullen niet overal dezelfde zijn. 

Een verbetering van het openbaar vervoer is nodig. 
Vooral in de Randstad zijn aanzienlijke investeringen 
in dit vervoer dringend gewenst. Door een beter 
openbaar vervoer moet aan de automobilist een seri
eus alternatief worden geboden. Voorts is het van be
lang de kosten van autogebruik zoveel mogelijk varia
bel, dus evenredig aan het weggebruik, te maken. 
Hierbij mag echter geen groot verschil ontstaan met 
de variabele autokosten in de buurlanden. Buiten de 
Randstad kan het openbaar vervoer niet altijd een vol
waardig alternatief bieden voor de auto. Het aanpak
ken van knelpunten in het wegennet zal dan een ho
gere prioriteit moeten hebben. 

• 17 
Milieu en Natuur 
Zorg voor en verbetering van de milieukwaliteit is 
een absolute voorwaarde voor het zeker stellen van 
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de kwaliteit van het bestaan en voor een duurzame 
ontwikkeling. Hiervan is sprake wanneer de milieupro
blemen niet worden afgewenteld op toekomstige ge
neraties en indien het menselijk handelen wordt inge
past in het stelsel van natuurlijke kringlopen. De mi
lieuproblemen waar wij nu voor staan zijn zo groot en 
talrijk, dat wij deze niet allemaal tegelijk kunnen op
lossen. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Van 
elke ingezette milieugulden moet een zo groot moge
lijk rendement ten behoeve van het milieu worden 
verkregen. Ruime steun bij de oplossing van de gi
gantische milieuproblemen in Centraal en Oost-Euro
pa is daarom zeer wenselijk. 
Elk beleid gericht op duurzame ontwikkeling brengt 
onvermijdelijk meer financiële lasten met zich mee. 
De WD hecht daarom grote waarde aan een milieu
en natuurbeleid dat voldoet aan hoge eisen wat be
treft effectiviteit, efficiëntie en geloofwaardigheid. 
Een effectief milieubeleid dient uiteindelijk geba
seerd te zijn op de eigen verantwoordelijkheid en het 
draagvlak van burgers en bedrijven. Meer voorlich
ting en zelfregulering zijn nodig om onnodige bureau
cratie te voorkomen. 

Als concrete prioriteiten stelt de WD: 
- aanpak van het broeikaseffect door een verdere be

perking van het energieverbruik en de uitstoot van 
C02; 
afvalpreventie, met meer nadruk op de verantwoor
delijkheid van producenten (voor de gevolgen van 
hun produkten tijdens en na gebruik) en consumen
ten, alsmede stimulering door de overheid van de 
benodigde infrastructuur en het hergebruik; 
het verder tegengaan van verspreiding van milieu
gevaarlijke stoffen; 
minder verzuring door aanscherping van beleid ge
richt op schoner verkeer en vervoer, minder vervui
lende bedrijven en particulieren, en realisering van 
het beleid gericht op terugdringing van de mestpro
blematiek; 
verontreiniging van het grondwater met kracht be
strijden via stringentere wettelijke waarborgen 
voor kwantiteit en kwaliteit; 
bij uitbreiding van de fysieke infrastructuur dient 
belasting van milieu en natuur zo veel mogelijk 
voorkomen, of indien onmogelijk, elders gecom
penseerd te worden; 
snellere uitbreiding van bos- en natuurgebieden in 
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constructieve samenwerking met de landbouw en 
ander grondbeheer, rekening houdend met de kos
ten van aankoop en met een passende vergoeding 
voor inrichting en beheer; 

- actieve inzet voor internationale afspraken, waaron
der met name die op Europees niveau, rond mon
diale problemen (zoals C02). 

Efficiëntie en eerlijkheid worden bevorderd door een 
stringentere toepassing van het beginsel 'de vervui
ler betaalt'. Voor de WD geldt dat de te hanteren in
strumenten zoveel mogelijk marktconform moeten 
werken. Goed milieugedrag wordt zodoende beloond 
en slecht gedrag wordt afgestraft. De WD wil, waar 
mogelijk en verantwoord, in het licht van de interna
tionale concurrentiepositie, en niet leidend tot lasten
verzwaring in algemene zin, een verschuiving van de 
fiscale lasten op arbeid naar milieubelastende produk
tiefactoren realiseren. Kosten van het milieu dienen 
in de prijzen door te werken. De rijksoverheid dient 
maximaal ontvankelijk te zijn voor kostenbesparende 
voorstellen vanuit het bedrijfsleven en de lagere over
heden. De VVD vindt het voor de effectiviteit en eer
lijkheid van het te voeren beleid noodzakelijk iedere 
milieumaatregel te toetsen op zijn uitvoerbaarheid. 
Handhaving blijft van het grootste belang voor de ge
loofwaardigheid van het beleid en wordt. waar nodig, 
versterkt. 

• 18 
Wonen 
Tot de zorg voor de fysieke infrastructuur rekenen 
wij ook het beleid op het gebied van de volkshuisves
ting. De VVD vindt dat de overheid zich op dit terrein 
verder moet terugtrekken. De objectsubsidies kun
nen worden afgeschaft. De individuele huursubsidie 
wordt een onderdeel van de bijzondere bijstand en 
dus beperkt tot degenen die deze ondersteuning 
echt nodig hebben. Een marktconform huurbeleid 
kan bovendien de doorstroming bevorderen. De WD 
vindt dat het eigen woningbezit gestimuleerd moet 
worden. De aftrekbaarheid van hypotheekrente mag 
daarom niet worden aangetast. Voorts mag de door 
de huidige regering voorgenomen verhoging van het 
huurwaardeforfait niet doorgaan. 
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• 19 
Onderwijs 
Investeren in de toekomst is ook het investeren in 
kennis en in de mens. De kern van het beleid van de 
WO zal zijn dat zodanige voorwaarden worden ge
schapen dat iedereen zich optimaal kan ontplooien. 
Een van de meest belangrijke voorwaarden hiertoe is 
het aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 
Hier ligt een kerntaak van de overheid. Onderwijs 
dient de ontplooiing en daarmee ook het vermogen 
tot het verrichten van betaalde arbeid. De economi
sche waarde van deze 'investeringen in de mens' 
kan moeilijk worden overschat. Dat geldt zowel voor 
jongeren als voor volwassenen. 

In de afgelopen decennia is het beleid sterk gericht 
op het bevorderen van de doorstroming in het onder
wijs. Kwantiteit, in de zin van het klaarstomen van 
een zo groot mogelijk aantal afgestudeerden, was be
langrijker dan kwaliteit. Dit streven werd een succes 
dankzij de verlaging van de niveaus. De doorstroming 
werd bevorderd door de prestatie-eisen steeds ver
der neerwaarts aan te passen. 

De VVD verzet zich tegen deze ontwikkeling. Dit wil 
zeggen dat de WO de kwaliteit weer op het gewen
ste peil wil brengen door adequate selectienormen 
te hanteren. Voorts verzet de WO zich tegen een fi
nancieringstelsel voor het onderwijs waarbij de bud
getten worden toegewezen op basis van het relatie
ve aantal personen dat de opleiding met succes 
heeft afgerond. Een dergelijk criterium prikkelt de in
stellingen tot normverlaging. 

Het HBO en het WO dienen behouden te blijven als 
onderscheiden en onafhankelijke vormen van Hoger 
Onderwijs met een duidelijk eigen karakter. Daar
naast dienen de eindtermen van VWO en HAVO aan
gescherpt te worden, teneinde betere aansluiting te 
garanderen op het WO en het HBO. 

• 20 
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt ook met 
de kwaliteit van de onderwijsgevenden. Het niveau 
van de opleidingen voor leraren moet drastisch wor
den verbeterd. De kwaliteit van de opleiding hangt 
overigens ook af van de potentiële vaardigheden van 
de opgeleiden. Meer kwaliteit kan worden aangetrok-
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ken door een perspectief op betere arbeidsvoorwaar
den. Meer differentiatie in de salariëring en de rechts
positie van leraren is geboden. Kwaliteit en inspan
ning moet beloond worden. Gebeurt dat onvoldoen
de dan verdwijnt de kwaliteit. 

Om het ondernemerschap binnen de onderwijsinstel
lingen te stimuleren moet de zelfstandigheid van de 
instituten worden vergroot. De VVD bepleit autono
mie-vergroting en deregulering in het gehele onder
wijs. Dit heeft ook consequenties voor de taakstel
ling en inrichting van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. 

• 21 
De VVD vindt dat het huidige systeem van studiefi-
nanciering ondoelmatig en te kostbaar is. Bij de toe
kenning van beurzen (hoogte van het bedrag; wijze 
van terugbetaling) moet meer rekening worden ge
houden met de studieprestaties. De WO pleit daar
om voor invoering van de prestatiebeurs. De presta
tiebeurs bestaat uit een basisbeurs die verdiend kan 
worden door studiepunten te behalen en een gedeel
te dat geleend kan worden. De prestatiebeurs stelt 
het zelfstandig individu centraal en doet een beroep 
op de eigen verantwoordelijkheid van de student. 
Overigens is de WO van mening dat de financiering 
van de studiekosten voor een groter deel kan plaats
vinden door individuele leningen. De last van de in
vestering in de toekomst ligt dan bij degene die het 
toekomstig rendement incasseert. Overheidsgaran
ties dienen deze leningen mogelijk te maken. 

• 22 
Investeren in de mens dient de ontplooiing in de 
meest ruime zin. Velen vinden hun ontplooiing in ui
tingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur verdie
nen een voorwaarden scheppend en activerend be
leid. Het onderwijs zal hierbij een belangrijke rol spe
len. 

• 23 
Volksgezondheid 
Het belang van goed onderwijs is duidelijk. Dat geldt 
ook voor een andere investering in de mens, name
lijk de financiële inspanningen ten behoeve van de 
volksgezondheid. Echt flink bezuinigen in deze sector 
is niet goed mogelijk en ook ongewenst. Van groot 
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belang echter is een gezond financieringsstelsel van 
de gezondheidszorg. In de afgelopen jaren zijn pogin
gen ondernomen om dit stelsel te hervormen. De ge
kozen richting van deze hervorming was echter funda
menteel verkeerd. In plaats van vergroting van markt
werking en concurrentie koos men voor het integre
ren van de particuliere sector en de ziekenfondssec
tor in een volksverzekering. De WD keert zich tegen 
deze ontwikkeling. 
De VVD bepleit: 
- herstel van de AWBZ als volksverzekering voor de 

onverzekerbare risico's. Verder mag een volksver
zekering niet gaan; 

- een integratie op termijn van de ziekenfondssector 
in de particuliere verzekeringssector. Ziekenfond
sen zullen dan als normale verzekeraars gaan func
tioneren; 

- de verplichting voor een ieder om zich via een parti
culiere verzekeringsmaatschappij te verzekeren te
gen de kosten van medisch noodzakelijke verstrek
kingen uit een afgeslankt ziekenfondspakket. Er is 
dan ook sprake van een acceptatieplicht; 

- een premiestelling, die zoveel als mogelijk de risi
co's weerspiegelt, maar wel zodanig is dat de ver
plichte verzekering voor iedereen betaalbaar is. 

De VVD wenst waarborgen voor kwalitatief hoog
waardige gezondheidszorg. Daartoe is het onder 
meer nodig dat zij die in deze sector werkzaam zijn 
passend worden beloond. Dat wil zeggen dat de belo
ning in overeenstemming moet zijn met de marktver
houdingen. 

• 24 
Hulp en zorg 
Investeren in de mens betekent hulp en zorg voor 
mensen die dat nodig hebben. De kwaliteit van de sa
menleving wordt mede bepaald door de wijze waar
op de samenleving omgaat met ouderen. Ondanks 
de stijgende kosten van de zorg voor ouderen mag 
deze zorg geen sluitpost worden. Het oplossen van 
knelpunten in de zorgsector verdient prioriteit. Wij 
doelen hier op de wachtlijstproblematiek bij de zorg 
voor ouderen (o.a. verpleeghuizen). voor gehandicap
ten (o.a. zwakzinnigenzorg). bij de zorg voor verslaaf
den, voor dak- en thuislozen en in de jeugdhulpverle
ning. Bij hulp en zorg moet meer aandacht zijn voor 
de bevordering van de zelfstandigheid en de vergro
ting van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. 
Zorg moet gericht zijn op een respectvol en mens
waardig bestaan voor hen die volledig van de zorg af
hankelijk zijn. 

• 25 
Minderhedenbeleid 
Werk en een redelijke gezondheid zijn essentiële 
voorwaarden voor het welbevin-den, de ontplooiing 
en daarmee voor maatschappelijke integratie. De inte
gratie van allochtonen en etnische minderheden ver
loopt niet altijd soepel, dat is bekend. De overheid 
dient naar onze opvattingen garant te staan voor de 
rechten van deze minderheden. Het gaat daarbij zo-
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wel om de klassieke grondrechten als om de sociale 
grondrechten. Het stimuleren van de integratie als on
derdeel van het minderhedenbeleid verdient dan ook 
absolute prioriteit. Het gaat daarbij ondermeer om 
werkgelegenheidsbeleid, scholing en taalbeheersing. 
Vooral bij deze groepen is het werkloosheidspercen
tage hoog en laat de scholing in de regel veel te wen
sen over. De VVD vindt dat er, naast een recht op 
hulp bij integratie, een plicht bestaat tot het volgen 
van onderwijs om de kans op het verkrijgen van een 
eigen, gerespecteerde plaats in de samenleving te 
vergroten. De VVD is een voorstander van de invoe
ring van een inburgeringscontract. Het betreft hier 
een verplichte overeenkomst tussen overheid en 
nieuwkomer, waarin een aantal verplichtingen aan
gaande onderwijs, scholing, arbeidsmarkt en huisves
ting is opgenomen. 

• 26 
De VVD vindt verder dat de effectiviteit van een be
leid ter bevordering van de integratie van minderhe
den in gevaar komt bij een te sterke stijging van de 
immigratie. Immigratie moet daarom, binnen de ruim
te van de verdragsbepalingen, meer aan voorwaar
den worden gebonden. Een beleid ter beperking van 
de immigratie vereist een gemeenschappelijke aan
pak op het niveau van de Europese Unie. Daarbij 
moet de aanzuigende werking op economische asiel
zoekers worden beperkt en de uitstroom van afgewe
zen asielzoekers worden vergroot. Uitgangspunt blijft 
dat politieke vluchtelingen in aanmerking komen voor 
de vluchtelingenstatus en dat economische vluchte
lingen geen toegang tot Nederland krijgen. Neder
land is geen immigratieland. 
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• 27 
Algemeen 
Het buitenlands beleid, voorgestaan door de WD, 
dient de waarden en belangen van Nederland. Vrede, 
vrijheid en veiligheid staan bovenaan. Bij vrijheid ho
ren democratie en de rechten van de mens. Bij vrede 
en veiligheid horen niet alleen defensie, maar ook vre
desoperaties. De bestrijding van armoede en interna
tionale milieuvervuiling zijn eveneens belangrijke ta
ken in het internationaal beleid. Het bevorderen van 
de welvaart in de wereld vergroot de politieke stabili
teit. Voor een open economie als de onze, is vrijhan
del van levensbelang. 

• 28 
Europa 
De WD wil een Europese Unie die grensoverschrij
dende problemen aanpakt, handelsbelemmeringen af
breekt en de schaalvoordelen van de samenwerking 
van lidstaten benut. Naast de totstandkoming van de 
Economische en Monetaire Unie is met name ook op 
milieugebied, bij het bestrijden van criminaliteit en in 
de buitenlandse politiek een gezamenlijke aanpak 
dringend nodig. 

Maar de Europese Unie moet niet te veel willen. Za
ken als onderwijs, volksgezondheid, cultuurpolitiek 
en sociale zekerheid kunnen beter door binnenlandse 
overheden geregeld blijven. Is een gezamenlijke aan
pak vanuit de Europese Unie gewenst. dan moet dit 
beleid wel democratisch worden gecontroleerd. Dit 
betekent dat overal waar de EU-ministerraad met 
meerderheid van stemmen beslist, het Europees Par
lement het laatste woord moet krijgen. Landen die 
willen toetreden tot de EU horen stabiele democra
tieën te zijn die de verplichtingen van het lidmaat
schap kunnen aanvaarden. Voor de Centraaleuropese 
landen die economisch nog te zwak zijn, moeten 
overgangsregelingen worden getroffen om hen bij de 
EU te betrekken. 

• 29 
Vrede, vrijheid en veiligheid 
Vrijheid kan alleen worden gewaarborgd als er vrede 
heerst en oorlogsdreiging wordt afgewenteld. Daar is 
een geloofwaardig bondgenootschap met andere de
mocratische landen voor nodig. West-Europa is in de 
NAVO met Noord-Amerika verenigd. Die samenwer-
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king moet behouden blijven. Stabiele democratische 
landen in Centraal-Europa kunnen worden uitgeno
digd nauw met de NAVO samen te werken. Van be
lang is nu vooral dat Nederland naar vermogen een 
goede bijdrage levert aan internationale vredeshand
having in het kader van de VN, de NAVO, de CVSE, 
de EU, de WEU of andere organisaties. 

• 30 
De afgelopen jaren is de defensie-inspanning aange
past aan de gewijzigde veiligheidssituatie. Gezien de 
politieke instabiliteit nabij West-Europa, doet ons 
land er goed aan flexibel inzetbare, goed uitgeruste 
en geoefende strijdkrachten te handhaven. Afschaf
fing van de opkomstplicht van dienstplichtigen dient 
afhankelijk te zijn van de haalbaarheid van een be
roepsleger en een geloofwaardige en mobilisabele re
serve. De beroepsmilitairen moeten dan wel kunnen 
rekenen op de adequate middelen om hun internatio
nale taken uit te voeren. Dat betekent dat de begro
ting niet verder onder het niveau van de Prioriteiten
nota mag zakken. Wie de krijgsmacht nog verder wil 
ontmantelen, zoals anderen soms bepleiten, neemt 
te grote risico's voor vrede, vrijheid en veiligheid in 
een ongewisse toekomst. Het opheffen van oplei
dingsfaciliteiten en het drastisch afstoten van materi
eel dient gefaseerd plaats te vinden, afhankelijk van 
de internationale politieke situatie. 

• 31 
Ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en 
milieu 
De WD vindt dat er jaarlijks circa 1,5% van het netto 
nationale inkomen moet worden uitgetrokken voor 
ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en 
internationale milieuhulp. Omdat er ook in Midden-
en Oost-Europa armoede heerst, vindt de WD dat 
een substantieel deel van dit bedrag voor samenwer
king met die landen dient te worden besteed. Van be
lang bij de ontwikkeling van Midden- en Oost-Europa 
is bovendien dat er geen onnodige handelsbelemme
ringen bestaan: handel is belangrijker dan hulp. Han
del dient het bedrijfsleven in Midden- en Oost-Euro
pa. Meer dan voorheen moeten de hulpinspanningen 
worden gericht op landen van waaruit veel migratie 
plaatsvindt, zonder dat de verdeling van de hulp di
rect wordt gerelateerd aan de emigratie naar Neder
land. Het grote belang van het wereldmilieu vereist 
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dat wij meer middelen voor internationale milieuhulp 
opzij zetten . Het mondiale evenwicht tussen mens 
en natuur dreigt immers ernstig verstoord te worden. 

Bij de besteding van het geld moet nadrukkelijk wor
den gelet op de doeltreffendheid van de hulp. Contro
le is steeds nodig opdat maximale effecten worden 
bereikt . 
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Financiële aspecten WO-Verkiezingsprogramma 
1994-1998 

• 32 
Onderstaande berekeningen en cijferopstellingen zijn 
gemaakt na overleg met het Centraal Planbureau. Er 
wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een reële 
economische groei van nul procerit ten opzichte van 
het behoedzame scenario van het CPB en er wordt 
geabstraheerd van zogenaamde inverdien-effecten. 

1. Invoering basisstelsel 
Concrete maatregelen 
- Basisstelsel met als norm 60% van het nu gel

dende wettelijk minimumloon voor alle verze
kerden (exclusief AOW: blijft 70%); 
alleenstaandennorm in bijstand en toeslagen
wet naar 60% van het huidige wettelijke mini
mumloon; 
sociaal minimum voor kostwinners blijft 
100%. Voor één-oudergezin zonder partner 
wordt de norm 80%; 
basisstelsel wordt alleen ingevoerd voor nieu
we gevallen; 
geen indexering voor bestaande uitkeringen, 
met uitzondering van AOW; 
opbrengst van de overgang naar een basisstel
sel wordt ingezet voor premieverlaging ; 
de bijzondere bijstand fungeert als sociaal 
vangnet per individueel geval. De daarvoor be
stemde gemeentelijke middelen worden met 
f 250 miljoen verruimd. 

2. Kinderbijslag 
Oe progressie in de kinderbijslag wordt afge
schaft (voor ieder kind een gelijk bedrag). Invoe
ring woonlandbeginsel. Opbrengst wordt ge
bruikt voor verhoging kinderbijslag als flanke
rend sociaal beleid en gedeeltelijk voor een alge
mene lastenverlichting. 

• 33 
3. Financieringstekort 
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Met betrekking tot het financieringstekort kiest 
de WO op termijn voor de gulden financierings
regeI. In 1998 dient het tekort op de gewone 
dienst, inclusief rentebetalingen en afschrijvin
gen, zodanig beperkt te zijn dat de toepassing 

Bijlage 

van de gulden financieringsregel in het zicht 
komt. Het financieringstekort dient mede beoor
deeld te worden aan de EMU-norm van 60% 
schuldquote collectieve sector. Ter voorkoming 
van voortdurende bezuinigingsoperaties wordt 
per regeringsperiode en per begrotingsjaar geko
zen voor terughoudende ramingen . Blijken de za
ken beter te lopen, dan kunnen beleidsintensive
ringen plaatsvinden. Bezuinigingen mogen pas 
leiden tot beleidsintensiveringen na voldoende 
mate van zekerheid over de te bereiken bespa
ringen. 

4. Rijkssubsidies 
Bij de rijkssubsidies wordt gedurende vier jaar 
2,5% gekort (f 3 miljard) met name in de sfeer 
van studiefinanciering, objectsubsidies en volks
huisvesting . Terughoudendheid wordt betracht 
bij kortingen op de individuele huursubsidie als 
belangrijk sociaal vangnet, mede gelet op de in
voering van het basisstelsel. Wél wordt gepleit 
voor een krachtige bevordering van de doorstro
ming. De individuele huursubsidie wordt opgeno
men in de bijzondere bijstand. 

• 34 
5. Verkleining overheidsapparaat 

Via taakafstoting, privatisering en verzelfstandi
ging wordt het overheidsapparaat in enge zin 
verkleind . Contract-loonstijgingen conform ge
middelde marktsector, met nadruk op midden
en hoger kader. Stroomlijning VUT collectieve 
sector. 

• 35 
6. Overige maatregelen rijksbegroting 

- aanscherping profijtbeginsel bij collectieve 
dienstverlening; 

- ontwikkelingssamenwerking blijft 1,5% van 
het nationaal inkomen. Hulp aan armste lan
den conform internationale norm voor OOA
uitgaven. Voorts hulp aan arme landen in 
Oost-Europa en internationale milieuhulp. 

7. Zorgsector 
Per saldo geen besparing op gezondheidszorg. 
Efficiëntievergroting en doelmatigheidsprikkels 
zijn nodig om autonome stijging kosten gezond-
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heidszorg (vergrijzing; kwaliteitsstijging) op te 
vangen . 

• 36 
8. Fiscaal beleid 

- afschaffing voetoverheveling voor nieuwe ge
vallen conform wetsvoorstel-De KorteNan 
Rey; 

- geleidelijke afschaffing vermogensbelasting 
en overdrachtsbelasting; 

- verlenging schijflengte 2e schijf ten behoeve 
van middeninkomens; 

- fiscale maatregelen ten behoeve van het mid
den- en kleinbedrijf; 

- de door het huidige kabinet gewenste stijging 
van het huurwaardeforfait in de periode 1995-
1998 met 1 %punt per jaar wordt niet doorge
voerd; 

- volledig herstel inflatiecorrectie. 

• 37 
9. Beleidsintensiveringen 

1) politie/justitie; 
2) lex specialis: 20.000 banen in de sfeer van 

zorg/toezicht/criminaliteitsbestrijding. 
3) infrastructuur; 
4) effectieve en ontbureaucratiserende arbeids

bemiddeling en scholing voor werklozen/ 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten; 

5) onderwijs/onderzoek/technologie. 

Globale cijferopstelling WO-Verkiezingsprogramma 
1994 - 1998 

Besparingen Miljard 

min istelsel/bevriezi ng 12 
subsidies 3 
rijksbegroting 5 

Totaal 20 

Besteding Miljard 

reductie financieringstekort 3 
lastenverlichting per saldo 10 
intensiveringen 2 
niet ingevulde besparingen 
kabinet-Lubbers/Kok' 5 

Totaal 20 

In de bestaande beleidsvoornemens van het kabi
net bleek circa f 5 miljard aan besparingen niet inge
vuld. De WO was hierdoor genoodzaakt: 
- f 3 miljard extra te bezuinigen op de Rijksbegro

ting; 
- de lastenverlichting met f 1 miljard te beperken, en 
- f 1 miljard minder uit te trekken voor de beleidsin-

tensiveringen, dan aanvankelijk in de bedoeling lag. 
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Voor precieze uitwerking van alle bedragen wordt ver
wezen naar de doorrekening van het CPB, opgeno
men in Vijf verkiezingsprogramma's, Economische 
gevolgen van voorgenomen beleid, Sdu, februari 
1994. 
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(kernprogramma in tien punten) 

• 38 
Dit kabinet kan zijn taak niet aan. Weifelmoedigheid, 
bureaucratie en passiviteit zijn de kenmerken van dit 
regeringsbeleid. Grote problemen zijn nog steeds 
niet opgelost. De WO wil ze daadkrachtig aanpak
ken, nièt door compromissen, maar met heldere op
lossingen en waar nodig krachtige maatregelen. Daar
voor heeft zij vier jaar lang in de oppositie gepleit. 
• Wie wil werken moet worden beloond. 
• Wie niet wil werken moet zelf voor de gevolgen 

opdraaien. 
• Wie niet kan werken mag rekenen op onze hulp. 
• Wie een leven lang hard heeft gewerkt, heeft 

recht op een AOW waaraan niet wordt geknaagd. 

Een veilige wereld, een veilig land, maar ook een veili
ge straat 
Dat kan. Met meer politie op straat en werkloze bur
gers als hulpkrachten, met meer cellen, meer geld 
voor de rechtelijke macht en meer aandacht voor 
hulp aan het slachtoffer. Een bijdrage aan een veilige 
wereld leveren wij met een krachtig leger en actieve 
deelname aan internationale vredesoperaties. 

Ook de overheid moet aan de slag 
Nederland is overlegland. Patstellingen hebben tot 
besluiteloosheid geleid. We moeten weer knopen 
durven doorhakken. De overheid moet terug naar 
haar kerntaken: de rest moeten we weer aan de bur
gers en hun organisaties overlaten. Projecten met 
topprioriteit moeten krachtig worden aangepakt door 
projectministers. 

De WO wil verder: 
- dat we ophouden met subsidies die leiden tot het 

zinloos rondpompen van geld; 
- dat migranten een kans krijgen om aan de slag te 

gaan; 
- dat Nederland zijn eigen identiteit in een Verenigd 

Europa behoudt; 
- dat meer milieuhulp naar Oost-Europa gaat. 

Aan de kiezer de keus 
Als oppositiepartij heeft de WO gedaan wat ze kon. 
Maar als regeringspartij kan ze meer. Hier volgt ons 
programma in tien punten. 
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Nederland moet 
weer aan de slag 

• 39 
1. Werk en inkomen: prestaties belonen 

- Prestaties moeten beter worden beloond. 
- Verschil tussen lonen en uitkeringen moet 

groter worden. 
- Uitkeringen naar beneden ~ sociale premies 

naar beneden ~ meer werkgelegenheid. 
- Beperking van de sociale uitkeringen voor 

nieuwe gevallen tot een basisniveau. Reste
rende risico's kunnen burgers en hun organi
saties zelf verzekeren. Wel meer mogelijkhe
den om bij te verdienen zonder verlies van de 
uitkering. 

- AOW blijft intact. 
- Meer ruimte voor ondernemersinitiatieven, 

lastenverlichting voor bedrijven en burgers. 
- Het voortbestaan van goed gestructureerde 

land- en tuinbouwbedrijven moet gegaran
deerd zijn. 

• 40 
2. Overheid: Terug naar de kerntaken en afslan

ken 
- Globale besturing in plaats van fijnmazige wet

geving en bemoeienis. 
- Rijkstaken waar mogelijk privatiseren, verzelf

standigen, decentraliseren of afstoten ~ kern
departementen ontwikkelen ~ naar een klei
nere en effectievere overheid. 

- Projectministers aanstellen voor projecten 
met topprioriteit. 

- Wildgroei in inspraakmogelijkheden aanpak
ken. 
Meer directe invloed van de burger op de poli
tiek door de voorkeurstem een groter ge
wicht te geven. 

- Collectieve lastendruk (het totaal aan belastin
gen en premies door de burgers betaald) 
moet terug naar ten hoogste 50% van het 
Netto Nationaal Inkomen (het totaal aan in
komsten door de burgers verdiend) door in
voering van een basisstelsel in de sociale ze
kerheid, door vergroting van de doelmatig
heid bij de overheid en door ondoelmatige 
subsidies te beperken. 
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• 41 
3. Veiligheid vergroten door een harde crimina-

liteitsbestrijding 
- Meer middelen voor meer politie op straat. 
- Inschakelen van werkloze burgers als hulp-

krachten . 
- Uitbreiding aantal cellen . 
- Meer geld voor openbaar ministerie en rech-

terlijke macht . 

• 42 
4. Investeren in de mens 

Minderhedenbeleid: voorwaarden aan migranten 
- Stimulering van integratie door middel van in

burgeringscontract inzake het leren van de Ne
derlandse taal, het volgen van onderwijs en 
het actief deelnemen aan het arbeidsproces. 

- Economische vluchtelingen geen toegang tot 
Nederland . Hulp aan het land van herkomst. 

Gezondheidszorg: geen volksverzekering 
- Uitsluitend algemene verzekering tegen on

verzekerbare risico 's; overige risico 's individu
eel onderbrengen bij particuliere verzeke
raars. Wel een verzekeringsplicht voor een ba
sispakket. ; 

Onderwijs: accent op kwaliteit boven kwantiteit 
- Betere aansluiting op de arbeidsmarkt. 
- Salariëring onderwijsgevenden optrekken, 

maar ook verschillen inbouwen. 
- Studiefinancieringssysteem veranderen in 

een stelsel met een prestatiebeurs en met 
door de overheid gegarandeerde leningen. 

- Selectie aan de poort van de universiteit. 

5. Hulp en zorg 
- Oplossing knelpunten zorgsector. 
- Aanpak wachtlijstproblematiek . 
- Hulp gericht op bevordering zelfstandigheid 

en eigen verantwoordelijkheid . 

• 43 
6. Infrastructuur: beter openbaar vervoer en 

minder auto's 
- Randstad : omvangrijke investeringen in het 

openbaar vervoer. De auto pas extra belasten 
voor het gebruik van de weg in de regio als 
het openbaar vervoer een goed alternatief is. 

- Overig Nederland: opheffing van knelpunten . 

• 44 7. Milieu: meer guldens naar Oost-Europa 
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- Duizend km. ten oosten van Nederland is 
onze milieugulden aanzienlijk beter in te zet
ten dan in eigen land. 

- Nationale accenten op afvalpreventie, het te
gengaan van de verspreiding van gevaarlijke 
stoffen en verontreiniging van grondwater. 

- Vermindering van het broeikaseffect door be
perking van energiegebruik. 

- Snellere uitbreiding van bos- en natuurgebie
den. 

• 45 
8. Vrede en veiligheid: internationaal actief en 

nationaal alert 
- Actieve deelname aan internationale vredes

operaties. 
- Adequate defensiekrachten, ook na afschaf

fing opkomstplicht in 1988. 

9. Europa: gezamenlijk naar buiten treden met 
respect voor eigen nationale identiteit 
- Alleen landen met een stabiele democratie en 

economie worden toegelaten als lid van de 
EU. 

- Om de democratische controle te versterken : 
meer bevoegdheden voor het Europees Parle
ment. 

- De WO wil een EU die grensoverschrijdende 
problemen aanpakt. handelsbelemmeringen 
afbreekt en schaalvoordelen benut. 

- Onderwijs, volksgezondheid, cultuurpolitiek 
en sociale zekerheid blijven het primaat van 
de lidstaten. 

10. Ontwikkelingshulp: meer geld voor Oost-Eu
ropa 
- 1,5% van het netto nationaal inkomen blijft 

de norm. 
- Besteding conform de internationale norm 

voor hulp aan de armste landen. 
- Meer hulp voor Oost-Europa en meer interna

tionale milieuhulp. 
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Deze beleidsnota is een aanvullende nota bij het 
Kernprogramma 1994-1998: Nederland moet weer 
aan de slag. De nota moet daarom in samenhang 
met het Kernprogramma worden gelezen en bevat, 
naast aanvullingen op het Kernprogramma, ook uit
werkingen op punten waar dat nodig is. 

INLEIDING 

• 46 
Voorliggende beleidsnota is een aanvullende nota bij 
het Kernprogramma 1994-1998: Nederland moet 
weer aan de slag. In het kernprogramma maakt de 
WD haar keuzen helder door een programma met 
een beperkt aantal actiepunten. Daarmee geeft de 
partij haar prioriteiten aan voor de komende regeerpe
riode en doorbreekt daarmee de slechte gewoonte 
om Verkiezingsprogramma's te laten bestaan uit was
lijsten met vaak onomstreden verlangens. De VVD 
kiest! Door slechts de prioriteiten aan te geven, 
wordt haar visie op een aantal beleidsterreinen ech
ter niet duidelijk. Deze beleidsnota dient om deze 
leemte aan te vullen. Deze nota moet daarom in sa
menhang met het Kernprogramma worden gelezen 
en bevat, naast aanvullingen op het Kernprogramma, 
ook uitwerkingen op punten waar dat nodig is. 

De structuur van deze beleidsnota volgt die van het 
Kernprogramma. De nota bestaat uit bijlagen bij ach
tereenvolgens de hoofdstukken: 
- Een actieve economie; 
- Effectief bestuur; 
- Een veilige omgeving; 
- Investeren in de toekomst; 
- Investeren in de mens; 
- Mondiale welvaart, vrede en veiligheid. 

In deze bijlagen zijn ook standpunten en besluiten 
verwerkt die de laatste jaren op partijraden en con
gressen van de WD tot stand zijn gekomen. Een ver
kiezingsprogramma kan immers niet op zich zelf 
staan, maar dient een weergave te zijn van een con
sequente politieke lijn. Die politieke lijn wordt door 
een actieve achterban getoetst en geplaatst in het ka
der van de belangrijkste maatschappelijke vraagstuk
ken van het moment. 
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Aanvullende 
beleidsnota 

EEN ACTIEVE ECONOMIE 

• 47 
1.1. Economische groei en werkgelegenheid ko-
men voort uit ondernemersinitiatief. Het beleid moet 
erop gericht zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven 
dusdanige voorwaarden te scheppen, dat een gun
stig klimaat voor deze initiatieven tot stand komt. Dit 
geldt voor alle sectoren en bedrijvigheid en komt tot 
uiting in: 
- het voorkomen van onnodige en te ingewikkelde 

regelgeving en het beperken van administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven; 
het wegnemen van belemmeringen, bijvoorbeeld 
in het vestigingsbeleid, en het tegengaan van me
dedingingsbeperking; 
het afstemmen van beroepsopleidingen op de ar
beidsmarkt; 
het wegnemen van onnodige beperkingen in de 
RO-sfeer; 
een zodanig milieubeleid dat ook de economische 
belangen - de werkgelegenheid - afweegt; 
een beperking van de tijd die nodig is om vergun
ningsprocedures te doorlopen; 
en uiteraard het vermijden van directe of indirecte 
lastenverhoging - afschaffen van de bonus-malus
regeling. 

1.2. De VVD wenst een offensief groeibeleid. 
Daarin staan technologische vernieuwing en export
bevordering centraal. Exportbevordering vergt verla
ging van onze reële loonkosten (per eenheid produkt) 
naar het niveau van onze belangrijkste internationale 
concurrenten. Het beleid gericht op technologische 
vernieuwing in industrie en dienstverlening omvat: 
- herstel van de winstgevendheid van het bedrijfsle

ven, waardoor de financiële ruimte ontstaat voor 
technologische vernieuwing; 

- bevordering van nieuwe bedrijfsinvesteringen als 
dragers van de technologische vernieuwing; 

- extra stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling 
in het bedrijfsleven, en stimulering van de samen
werking tussen kenniscentra en ondernemingen 
(via netwerken); 

- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek; 
- het scheppen van 'excellente' opleidingsmogelijk-

heden in de technische en natuurwetenschappelij
ke vakken; 
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- het bevorderen van een adequate telecommunica
tie-infrastructuur, zoals onder andere telematica
centra . 

• 48 
1.3. Oneigenlijk gebruik van werkloosheidsvoor-
zieningen moet krachtig worden bestreden . In een 
heroriëntatiegesprek wordt voor de langdurig werklo
ze, alsook voor de gedeeltelijk resp. tijdelijk arbeids
ongeschikte nagegaan hoe de kansen op het vinden 
van werk kunnen worden vergroot. De werkloze (ge
deeltelijk resp. tijdelijk arbeidsongeschikte) wordt ver
plicht zich te laten om-, her- of bijscholen als daar
door het zicht op het vinden van betaald werk wordt 
vergroot . Onttrekt men zich aan deze plicht, dan 
wordt er gekort op de hoogte van de uitkering. Voort
gaande bestudering van de verschillende stelsels van 
sociale zekerheid ter zake van de fraudegevoeligheid 
is gewenst. 

1.4. Om-, her- en bijscholing vormen een belang-
rijk instrument om werkzoekenden kansrijker te ma
ken op de arbeidsmarkt. 

• 49 
1.5. In het Kernprogramma staat vermeld dat de 
WO met betrekking tot het financieringstekort op ter
mijn kiest voor de gulden financieringsregel. Het fi
nancieringstekort is dan gelijk aan het tekort op de ka
pitaaldienst. Dit tekort dient mede te worden beoor
deeld in het licht van de zogenoemde EMU-norm van 
60% schuldquote collectieve sector. 

1.6. De door de WO voorgestane lastenverlich
ting vergemakkelijkt de voor het scheppen van werk 
noodzakelijke loonmatiging. De WO verzet zich te
gen een centrale looningreep ingeval de loonmati
ging onvoldoende is . Een centrale looningreep staat 
haaks op de noodzaak van loondifferentiatie ter verbe
tering van de werking van de arbeidsmarkt. 

• 50 
1.7. De VVD wenst naast de in het Kernprogram-
ma vermelde belastingmaatregelen op termijn een 
vermindering van de tarieven van de successiebelas
ting, alsook wederinvoering van het tussentarief voor 
kinderen van broers en zusters. 

1.8 . De inflatiecorrectie blijft gehandhaafd op 
100% ter vermijding van een sluipende aanscherping 
van de progressie en om redenen van billijkheid . 
Deze aanscherping van de progressie treft vooral de 
inkomens in de middengroepen. 

1.9. Het belastinggebied van de lokale overhe-
den moet worden verruimd onder de voorwaarde dat 
de rijksbelastingen hiertoe navenant worden verlaagd. 

• 51 
1.10. Voor een beleid met betrekking tot de exter-
ne waarde van de gulden blijft een stabiele verhou-
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ding tussen de gulden en de Duitse Mark een richt
lijn . Het monetaire beleid dient hiermee in overeen
stemming te zijn . Niettegenstaande de problemen 
met de handhaving van het Europese Monetaire Stel
sel moet de weg naar het realiseren van een Econo
mische en Monetaire Unie (EMU) worden begaan. 

1.11 . Door een krachtige ondersteuning van de 
voltooiing van de interne Europese markt worden 
nieuwe kansen geboden aan de Nederlandse indus
trie, landbouw en dienstverlening. Het vrije verkeer 
binnen de Gemeenschap dient te fungeren als een 
stimulans voor de externe liberalisering in het kader 
van de GATI. Binnen het kader van de EG dient Ne
derland zich in te zetten voor Europese projecten ten 
behoeve van technische vernieuwing . 

Industrie 

• 52 
1.12. De betekenis van de industrie voor de werk-
gelegenheid en de export is groot. Een gezonde in
dustrie is essentieel voor een bloeiende economie. 
Fiscale maatregelen ter bevordering van het investe
ringsklimaat voor de industrie zijn nodig. 

1.13. Technische vooruitgang in de industrie leidt 
tot economische groei en is noodzakelijk voor be
houd van werkgelegenheid . De coördinatie van het 
beleid ter stimulering van de technologische vernieu
wing geschiedt door de minister van Economische 
Zaken . De Nederlandse industrie staat voor een zwa
re opgave in een veranderende wereldmarkt . Naast 
het beleid terzake van een goed vestigingsklimaat 
moet de overheid de voorwaarden scheppen voor 
een voortdurende technologische vernieuwing van 
produkten en produktieprocessen . De vernieuwing 
zelf is de verantwoordelijkheid van de ondernemin
gen . Met betrekking tot het voorwaardenscheppende 
beleid valt allereerst te denken aan een stimulering 
van het onderzoek, zowel door versterking van de in
frastructuur (universiteit en instituten) als door fiscale 
maatregelen ten behoeve de onderneming zelf . Daar
naast is met name een consistent RO- en milieube
leid, dat in zijn effecten op werkgelegenheid niet on
gunstig afsteekt bij andere Europese landen, een 
noodzakelijkheid . 

Regionaal beleid 

• 53 
1.14. Het regionaal beleid moet de regionale eco-
nomische structuur versterken en de regionale werk
gelegenheid vergroten. Het gaat daarbij in de eerste 
plaats om het versterken van de marktsector. 

Consumentenbeleid 

• 54 
1.15. De rechtspositie van de consument moet 
worden versterkt. Het consumentenbeleid moet wor
den gericht op betere informatieverschaffing om de 
consument in staat te stellen in vrijheid zijn beslissin
gen te nemen. 
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Energie 

• 55 
1.16. Het energiebeleid blijft gericht op het waar-
borgen van de voorzieningszekerheid met een mini
male milieubelasting. Daartoe is allereerst bevorde
ring van de toepassing van energiebesparende tech
nieken nodig. De brandstofinzet dient te bestaan uit 
verschillende energiedragers, derhalve moet ook 
(mede ten behoeve van de bijdrage aan het milieu) 
de optie voor de toepassing van kernenergie in veili
ge vorm opengehouden worden, mits er sprake is 
van veilige opslag en duurzame verwerking van het 
afval en de afbraak van centrales is gewaarborgd. Ver
der moet voortgang worden gemaakt met onderzoek 
en ontwikkeling van een schonere inzet van steen
kool en duurzame energiebronnen. 

Landbouw en Visserij 

• 56 
1.17. Waar in het Kernprogramma wordt gespro-
ken over marktregulering in de landbouw, wordt voor 
de granen daarmede onder verstaan een combinatie 
van hectaretoeslagen, garantieprijsvorming en pro
duktiebeperking via braaklegging . Voor een evenwich
tig gemeenschappelijk landbouwbeleid is deze combi
natie zodanig dat er sprake kan zijn van een rendabe
le graanteelt op goede bedrijven, zodat ongewenste 
produktieverschuivingen achterwege blijven. 

1.18. Een aanvullend beleid blijft nodig om be-
drijfsbeëindiging van niet-levensvatbare bedrijven te 
vergemakkelijken . 

1.19. Bij een evenwichtig landbouwbeleid pas 
ook aandacht voor natuur, milieu en landschap. Aan
dacht voor de consument betekent het verder ontwik
kelen van kwaliteitscriteria. Internationale afspraken, 
bijvoorbeeld over een Europees keurmerk, moeten 
worden nagestreefd. Overheidsbeleid ten aanzien 
van de agrarische sector mag niet leiden tot concur
rentievervalsing tussen de verschillende lidstaten . 
Naast producenten van agrarische produkten zijn boe
ren en tuinders ook beheerders van landschap en na
tuur. Zij dragen bij aan de vorming van het landschap. 
Het particuliere initiatief van boeren en tuinders bij 
dit beheer van landschap en natuur moet worden ge
stimuleerd en gewaardeerd. Het verder aantasten 
van gebruiks- en eigendomsrechten dient te worden 
tegengegaan. 

1.20. Het visserijbeleid dient erop gericht te zijn 
de concurrentiepositie van de visserijsector te hand
haven binnen de kaders die een verantwoord vis
standbeheer stellen. 

Midden- en Kleinbedrijf 

• 57 
1.21. Het Midden- en Kleinbedrijf is, als motor 
voor nieuwe werkgelegenheid, gebaat bij een goede 
kennis- en vervoersinfrastructuur. Meer specifiek be
staat er voor het MKB de noodzaak van een adequa-
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te financiële (vermogens)structuur. De WO bepleit 
met het oog op deze financiële structuur afschaffing 
van de vermogensbelasting en een aanpassing van 
het successierecht, waardoor de overdracht van de 
onderneming binnen de familie wordt vergemakke
lijkt. 

1.22. De winkelsluitingswet wordt verder gelibera-
liseerd. 

1.23. De overheid dient faciliteiten te scheppen 
voor verkenningen van de exportkansen voor kleine 
bedrijven. Bij de Europese markt van overheidsaanbe
stedingen dient ook het Midden- en Kleinbedrijf be
trokken te worden. Het Nederlandse MKB moet ook 
als toeleverancier mee kunnen doen met grote pro
jecten in het buitenland. De procedures voor het ver
werven van internationale merk- en patentrechten 
dient te worden vereenvoudigd. 

1.24. Door de veelheid aan overheidsregelingen 
zijn de administratieve lasten voor de onderneming 
zeer groot. De WO bepleit een vermindering van de 
administratieve lasten voor de ondernemer. De be
staande bedrijventoets moet worden geïntensiveerd. 

2. EFFECTIEF BESTUUR 

• 58 
2.1. De WO maakt zich zorgen over een toene-
mend gebrek aan democratisch gehalte van de be
sluitvorming. De partij verzet zich tegen : 
- het door functionele decentralisatie doen ontstaan 

van te veel bestuursorganen met bevoegdheden 
die verder gaan dan die welke samenhangen met 
de uitvoering van beleid en die niet, of in te gerin
ge mate, democratisch gecontroleerd worden; 

- het proces van sectorale regionalisatie . De WO 
vindt dat functionele regio's moeten opgaan in inte
graal bestuur, dat rechtstreeks wordt gekozen; 

- het ontstaan van een democratisch tekort met be
trekking tot de besluitvorming op Europees niveau 
vanwege een gebrek aan bevoegdheden van het 
Europees Parlement; 

- het verschijnsel dat de rechter noodgedwongen bij 
zijn taakuitoefening uitspraken moet doen die een 
politiek karakter hebben. Hiervan is sprake indien 
de wetgever te traag veranderingen in de maat
schappelijke opvattingen over wat wenselijk en 
nuttig is, in de nieuwe wetgeving tot uitdrukking 
brengt. De rechtsonzekerheid wordt zo vergroot . 
Ook daarom wordt rechterlijke toetsing van de wet 
aan de grondwet afgewezen. 

2.2. Hoewel aan delegatie van wetgeving vaak 
niet valt te ontkomen, verdient het aanbeveling dat 
de wetgever bij toedeling van regelgevende bevoegd
heden terughoudendheid betracht. 

2.3. Rechtszekerheid voor de burger is een be-
langrijk element van democratie. Veranderingen in 
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overheidsbeleid moeten daarom tijdig bekend zijn. 
Dit noopt naast de openbaarheid van bestuur, tot een 
actieve voorlichting over het overheidsbeleid. Maatre
gelen mogen de rechten van burgers niet met terug
werkende kracht beknotten. 

2.4. De wetgever dient niet als vanzelfsprekend 
steeds te kiezen voor de strafrechterlijke handhaving 
van regelgeving . 

2.5. De ministeriële verantwoordelijkheid (en die 
van de staatssecretaris) sterkt zich uit tot het ambte
lijk handelen van ambtenaren. Tussentijdse wisseling 
van ministers/staatssecretarissen moet mogelijk zijn 
zonder dat een kabinetscrisis het gevolg is. 

2.6. Een doelmatig en democratisch functione-
ren van het staatsbestel vereist een duidelijke schei
ding van de bevoegdheden tussen Staten-Generaal 
en Regering (dualisme). Dit betekent ook dat regeer
akkoorden kort en globaal moeten zijn. 

2.7 . De positie de Sociaal-Economische Raad ver-
dient heroverweging. Het is ongewenst dat de rege
ring over vrijwel alle aangelegenheden van sociaal
economisch beleid advies aan de SER vraagt. 

2.8. De noodzakelijke procedures die burger en 
bedrijven moeten doorlopen dienen in zo kort moge
lijk tijd te worden afgewerkt. Onzekerheid gedurende 
lange tijd is fnuikend voor initiatieven en kweekt frus
tratie. Als besluiten door het desbetreffende demo
cratische orgaan (Parlement, Staten, Gemeenteraad) 
zijn genomen, mag de uitvoering ervan niet overma
tig worden opgehouden door bezwaar- en beroeps
procedures. 

2.9. De WD wil vasthouden aan de praktijk van 
de door de Kroon benoemde burgemeester. 

2.10. In het algemeen wenst de WD zoveel als 
mogelijk de overheidstaken territoriaal te decentrali
seren. Indien gedecentraliseerde taken en bevoegd
heden door een lagere overheid goedkoper zijn uit te 
voeren, dan dienen de daaruit voortvloeiende bespa
ringen ten goede te komen aan die lagere overheid . 

2.11 . Een grotere autonomie van provincies en ge
meenten wordt verkregen door overheveling van een 
aanmerkelijk bedrag aan specifieke uitkeringen naar 
de algemene uitkeringen uit het Provincie- en Ge
meentefonds en door een vermindering van de cen
trale regelgeving. Dit leidt tot bestuurlijke differentia
tie in die zin, dat de lokale of provinciale voorzienin
gen niet overal gelijk behoeven te zijn. 

2.12. Flexibilisering van de huidige beloningssyste-
men voor ambtenaren dient te worden gerealiseerd, 
opdat verschillen in individueel functioneren en ar
beidsmarktpositie meer dan thans tot hun recht kun
nen komen. 
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2.13. 
Bij de benoeming van topambtenaren dient niet de 
politieke voorkeur, maar de bekwaamheid en ge
schiktheid maatstaf te zijn. 

3. EEN VEILIGE OMGEVING 

• 59 
3.1 . In haar Kernprogramma bepleit de WD een 
zichtbare versterking van de politie. Dat wil zeggen 
dat het gaat om meer politieagenten op straat en niet 
om begrotingsposten die vervolgens bureaucratisch 
omgezet worden in meer bureaus, auto's en compu
ters. 

3.2. Verwaarlozing van criminaliteitsbestrijding 
en zorg voor de veiligheid van de burger leiden niet al
leen tot een ontoelaatbare aantasting van (het gevoel 
van) veiligheid, maar brengt mensen er ook toe zich
zelf de middelen te verschaffen om voor hun eigen 
veiligheid te zorgen. De toepassing van geweld moet 
echter voorbehouden zijn aan een democratisch ge
controleerde overheid. Daarom moeten voor de hier 
bedoelde overheidstaken meer middelen worden vrij
gemaakt. 

3.3. Om het strafrecht met zijn beperkte capaci-
teit minder te belasten, moet de wetgever niet als 
vanzelfsprekend steeds kiezen voor strafrechtelijke 
handhaving van regelgeving. Overtredingen van orde
ningsregels (regels met een instrumenteel karakter) 
moeten zoveel mogelijk langs bestuurlijke weg wor
den aangepakt, voor zover een civielrechtelijke of 
tuchtrechtelijke procedure niet tot een bevredigende 
oplossing kan leiden. 

3.4. Door budgetfinanciering wordt het politie ma-
nagement in staat gesteld meer differentiaties in be
loningssystematiek en promotiebeleid door te voe
ren . Een decentralisatie van het arbeidsvoorwaarden
beleid kan zo worden gerealiseerd. 

3.5. Bij de bepaling van de sterkte(toedeling) van 
de politie moeten, naast inwonersaantal en bevol
kingssamenstelling, de omvang en de aard van de cri
minaliteit ter plaatste worden meegewogen. Een en 
ander mag echter niet leiden tot verkleining van poli
tiekorpsen in die regio's waar juist door preventief be
leid en optreden de omvang en aard der criminaliteit 
resp. is gedaald of ten gunste is veranderend. 

3.6. Ten behoeve van de bestrijding van bovenlo
kale (zware) criminaliteit is de instelling van regionale 
en interregionale politieteams noodzakelijk. 

3.7. De automatisering van het landelijk informa-
tienetwerk voor uitwisseling van gegevens over crimi
nele activiteiten dient met spoed te worden voltooid. 

3.8. Gezien de geavanceerde technische uitrus-
ting van criminele organisaties dient de politie over 
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betere technische hulpmiddelen te beschikken. De 
politie moet de beschikking krijgen over de modern
ste hulpmiddelen voor efficiëntere misdaadbestrij
ding. 

3.9. Snelrechtprocedures bij vandalisme alsme-
de bij criminaliteit tijdens sportwedstrijden moeten 
vaker worden toegepast. Daarbij moet er naar wor
den gestreefd de daders de aangebrachte schade zo
veel mogelijk te laten vergoeden . 

3.10. Een deel van de veel voorkomende 
(jeugd)criminaliteit hangt nauw samen met de proble
matiek van het druggebruik. De bestrijding van han
del in verdovende middelen verdient hoge prioriteit. 
De voorlichting omtrent de schadelijke gevolgen van 
druggebruik en de mogelijkheden voor medische be
handeling en begeleiding van druggebruikers worden 
versterkt . 

3.11 . In gevangenissen moeten handel in drugs 
en druggebruik onmogelijk worden gemaakt. 

3.12. Internationale samenwerking ter bestrijding 
van criminaliteit, in het bijzonder binnen de Europese 
Gemeenschap (Europol). is nodig vanwege het feit 
dat de zware criminaliteit in toenemende mate een in
ternationaal karakter krijgt . Deze samenwerking is te 
meer noodzakelijk vanwege het wegvallen van de bin
nengrenzen in de Europese Gemeenschap. Het bin
nenlands vreemdelingentoezicht dient aan de gewij
zigde situatie te worden aangepast. Afspraken in Eu
ropees verband zijn noodzakelijk met betrekking tot 
de voorwaarden waaronder opsporings- een aanhou
dingsbevoegdheden buiten de nationale landsgren
zen, onder gezag van de ter plaatste bevoegde autori
teiten, kunnen worden uitgeoefend . 

3.13. De bestrijding van criminaliteit en onveilig-
heid mag niet worden gehinderd door een te beperk
te identificatiepl icht. 

3.14. In haar Kernprogramma bepleit de VVD een 
grotere inzet van hulpagenten en toezichthouders. Bij 
de selectie en opleiding van deze functionarissen 
moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met 
de te stellen kwaliteitseisen in relatie tot de te ver
richten taken. Voorkomen moet worden dat het voor 
de burger onduidelijk is, welke de taken en bevoegd
heden van de verschillende functionarissen zijn . 

4. INVESTEREN IN DE TOEKOMST 

Milieubeleid 
• 60 
4.1 . Menselijke activiteiten zijn in onze Wester-
se samenleving vrijwel onlosmakelijk verbonden met 
milieuproblemen als verontreiniging, uitputting en 
aantasting . Bij het streven naar een duurzame samen
leving mogen die problemen niet afgewenteld wor
den op volgende generaties. Problemen die in de hui-
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dige tijd ontstaan, moeten wij ook in deze tijd oplos
sen en niet doorschuiven naar de toekomst. Dat kan 
maar op één manier. Nieuwe vervuiling moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen en milieuschade, die in 
het verleden is veroorzaakt, moet ongedaan worden 
gemaakt. Wanneer er op korte termijn geen ingrijpen
de maatregelen worden genomen, zullen er proble
men ontstaan die voor toekomstige generaties onaan
vaardbare (o .a. financiële) offers zullen vragen. 

4.2. Uitgangspunt van liberaal milieubeleid vormt 
de individuele verantwoordelijkheid naast de collectie
ve verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 
milieubeleid . Speciale aandacht vergt de eigen verant
woordelijkheid van bedrijven . De overheid moet min
der regels en voorschriften produceren en zich meer 
richten op voorlichting en op 'zelfregulering' en 'zelf
controle ' . Bedrijven en burgers kunnen hun verant
woordelijkheid alleen dan waarmaken indien het op
treden van de overheid berekenbaar is . Normstelling 
en beleidsconsequenties moeten voor de (middel)lan
ge termijn helder zijn . 

4.3. Bij de toepassing van vivisectie is terughou-
dendheid gewenst. Vivisectie is slechts toegestaan 
ingeval de noodzaak ervan kan worden aangetoond. 

4.4. Methoden moeten worden ontwikkeld die 
zowel het milieu verbeteren als de economie verster
ken . Het gaat erom processen zo te ontwikkelen dat 
met minder grondstoffen, minder energie en minder 
schadelijke emissies in lucht, bodem en water, nutti
ge produkten worden gemaakt. De overheid moet 
een voorwaarden scheppend beleid voeren ten behoe
ve van de ontwikkeling van milieutechnologie, die 
pas op langere termijn (mogelijk) rendabel zal zijn. Ge
dacht kan worden aan verbetering van conversie-pro
cessen in de landbouw, industrie, energie-sector en 
vervoer. Stimulering kan onder meer in de vorm van 
subsidies en/of gunstige fiscale regelingen plaatsvin
den . 

4.5. Veel milieumaatregelen doen een beroep op 
de medewerking van de samenleving. De doelstellin
gen die men wil bereiken moeten dan ook gedragen 
worden door die samenleving; de zin moet ervan kun
nen worden ingezien . Milieudoelstellingen moeten 
daarom realistisch, consistent, toetsbaar en onder
bouwd zijn . Referentiepunt vormt daarbij de uitgangs
stelling dat het milieu niet boven zijn natuurlijke 
draagkracht belast wordt (duurzaamheidsprincipe) . 
Gesloten overeenkomsten (bijv. convenanten) dienen 
door wetgeving te worden gewaarborgd . 

4.6. Iedere milieumaatregel dient kritisch te wor
den bezien op zijn uitvoerbaarheid . De te verwachten 
druk op het controlerend apparaat dient te worden 
aangegeven . Hetzelfde geldt voor de consequenties 
voor het opsporings- en vervolgingsapparaat . 

4 .7. Milieuvervuiling kan lokaal, regionaal en/of 
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(inter)nationaal plaatsvinden. Maatregelen moeten 
dan ook op de geëigende niveaus en in onderlinge sa
menhang worden genomen. Zij dienen gebaseerd te 
zijn op objectieve criteria zoals milieu-kengetallen. Mi
lieuvervuiling kent geen grenzen. Het stimuleren van 
een degelijk Europees milieubeleid en de eenduidige 
uitvoering en handhaving daarvan hebben hoge priori
teit. 

4.8. De VVD ondersteunt de gedachte dat de ver-
vuilerfyeroorzaker betaalt. Goed milieugedrag dient 
door de marktwerking beloond te worden. Emissie
rechten dienen verhandelbaar te zijn. Bestemmings
heffingen moeten bestemd zijn voor het desbetref
fende milieudoel en mogen niet devalueren tot een 
ordinaire belasting. Zij moeten onderworpen zijn aan 
parlementaire controle. 

4.9. Landbouwkundige ontwikkelingen en be-
drijfsvoering dienen gericht te zijn op verduurzaming. 

4.10. Het natuurgebied moet worden uitgebreid. 
Hierdoor wordt een bijdrage geleverd tot het behoud 
van bedreigde soorten (zowel fauna als flora). 

4.11. Bij uitbreiding van de fysieke infrastructuur 
dient belasting van milieu en natuur zo veel als moge
lijk worden beperkt. In belaste gebieden moet de aan
leg van fysieke infrastructuur ondergronds worden 
overwogen. 

Ruimtelijke ordeningNolkshuisvesting 
• 61 
4.12. Bij de beslissingen omtrent overheidsinves-
teringen in infrastructuur ten behoeve van vervoer 
moet worden ingespeeld op nieuwe technieken die 
ons verder helpen bij de oplossing van de mobiliteits
problemen in dit dichtbevolkte land. 

4.13. De WO wil meer aandacht besteden aan 
het voorkomen en verspreiden van verkeersbewegin
gen door: 
- thuis-ftelewerken, carpooling en bedrijfsvervoers

plannen; 
- door een betere etmaal-spreiding van werk-, win

kel-, onderwijs- en recreatie-activiteiten. 

4.14. Van de door de automobilist opgebrachte 
overheidsmiddelen dient een groter deel te worden 
aangewend voor de verkeersinfrastructuur, inclusief 
het openbaar vervoer. 

• 62 
4.15. Ruimte is schaars in Nederland . We zullen 
de komende jaren bijzonder kritisch de invulling van 
die ruimte beleidsmatig moeten aansturen. Fouten 
kunnen we ons slecht veroorloven. Speciaal aan
dachtspunt hierbij is het dichterbij elkaar plannen van 
woon- en werkfuncties en het situeren van woonf 
werklocaties nabij openbaar vervoer-voorzieningen. 
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4.16. De VVD bepleit herstel van de marktwerking 
op het terrein van de huren. De huurliberalisatie 
moet verder worden uitgebreid. Hierdoor wordt ook 
de doorstroming bevorderd. Een beleid gericht op 
doorstroming moet zodanig zijn, dat de keuzevrijheid 
blijft gewaarborgd. In dit verband dient in het woning
bouwprogramma hoge prioriteit te worden gegeven 
aan de bouw van voor ouderen aantrekkelijke wonin
gen met een centrale ligging ten opzichte van de 
voorzieningen. 

4.17. Huurders van sociale huurwoningen moeten 
worden gestimuleerd hun woning te kopen. 

4.18. De wet op de stads- en dorpsvernieuwing 
blijft een belangrijk instrument om steden en dorpen 
leefbaar te houden en het woongenot te verbeteren. 

5. INVESTEREN IN DE MENS 

Onderwijs 
• 63 
5.1 . Een belangrijke kerntaak van de overheid 
heeft betrekking op haar verantwoordelijkheid voor 
het aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 
Dit wil echter nog niet zeggen dat de overheid ook al
tijd moet fungeren als leverancier van het onderwijs. 
Zo veel als dat gaat moeten onderwijsinstellingen 
worden verzelfstandigd en op grotere afstand van de 
politiek worden gebracht. De financiële bijdrage van 
de onderwijsvragenden, na de leerplichtige periode, 
moet meer in overeenstemming zijn met het profijt
beginsel. 

5.2. Gezien de snelheid van met name technolo-
gische ontwikkelingen, raakt kennis snel verouderd. 
Meer aandacht moet daarom worden geschonken 
aan permanente educatie. 

5.3. Vanwege de negatieve effecten van een 
snelle opeenvolging van veranderingen in het onder
wijs, moet terughoudendheid worden betracht met 
verder gaande vernieuwingen en veranderingen. 

5.4. Vanwege de toenemende internationalise
ring en het verdwijnen van de grenzen in Europa is 
een grotere aandacht voor het aanleren van meerde
re moderne vreemde talen broodnodig. 

5.5. De openbare school moet autonomer wor-
den als het gaat om aangelegenheden die de betrok
ken school zelf betreffen. Openbare scholen moeten 
daartoe worden verzelfstandigd . Het openbare karak
ter van deze scholen moet echter behouden blijven. 

5.6. Het onderwijs aan pedagogische academies 
voor basisonderwijs (PABO) behoeft op alle terreinen 
kwalitatieve versterking. 

5.7. In het basisonderwijs zal met het oog op ver-
groting van de doelmatigheid een schaalvergrotings-
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beleid moeten worden ontwikkeld. Differentiatie daar
bij is nodig met het oog op de bijzondere problema
tiek van de dunbevolkte plattelandsgebieden. 

5.8. Duidelijke eindtermen voor het basisonder-
wijs moeten worden geformuleerd . Deze eindtermen 
moeten worden afgestemd op de ingangsniveaus bij 
het voortgezet onderwijs. Voorts moet in het onder
wijs meer aandacht worden gegeven aan het begin
sel dat bij elk individu ook een verantwoordelijkheid 
voor de samenleving berust. 

5.9. Er moet één wettelijke regeling komen voor 
het basis- en speciaalonderwijs . 

5.10. De veelzijdigheid van ons stelsel van voort-
gezet onderwijs moet behouden blijven. Er is geen 
enkele reden om het bestaansrecht van het zelfstan
dig gymnasium ter discussie te stellen. Hoog begaaf
den dienen in het onderwijs extra aandacht te krijgen. 

5.11. Voor de verschillende vormen van voortge
zet onderwijs moeten duidelijke eindtermen worden 
geformuleerd. Deze eindtermen moeten beter wor
den afgestemd op de ingangsniveaus bij de volgende 
stadia van het onderwijs. Voor het WlO betekent dit 
dat het aantal eindexamenvakken moet worden ver
groot. 

5.12. In het beroepsonderwijs moet bij het opstel
len van leerplannen en het formuleren van examen-ei
sen meer rekening worden gehouden met de eisen 
van het bedrijfsleven. Het VBO verdient extra aan
dacht. Brede scholengemeenschappen AVONBO zijn 
een middel om het beroepsonderwijs te versterken. 

5.13. De grenzen tussen het WO en het HBO zijn 
vervaagd. De WD verzet zich tegen deze ontwikke
ling . In het WO dient het weer primair te gaan om: 
- kennismaking met de resultaten van wetenschap

pelijk onderzoek; 
- analytisch denken; 
- het aanleren van vaardigheden om zelfstandig on-

derzoek te doen. 
In het HBO moet de beroepsmatige inrichting wor
den versterkt. 

5.14. In het onderzoek op universiteiten ligt het 
accent op fundamenteel onderzoek vanuit het begin
sel van de academische vrijheid . Daarnaast moet er 
ruimte zijn voor een marktgericht onderzoek. 

Cultuur 
• 64 
5.15. Kunst en cultuur verdienen een voorwaar-
denscheppend en activerend beleid, nationaal zowel 
als internationaal. 

5.16. Het huidige beleid om niet te bezuinigen op 
de scheppende kunsten moet worden voortgezet. 
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5.17. In gebouwen, geschriften en afbeeldingen 
is de geschiedenis en de ontwikkeling van ons land 
en volk zichtbaar geworden. Zij vormen onze culture
le erfenis, maken deel uit van onze nationale identi
teit. De WD kiest voor beheer en behoud van onze 
erfenis (wat verloren is gegaan of gaat, komt nooit 
meer terug) . 

5.18. Culturele ontwikkeling en kunstzinnige vor-
ming van de jeugd voortbouwend op het verleden, 
werken aan de toekomst. Het ontwikkelen van cul
tuurbesef en het bevorderen van actieve en passieve 
deelname aan de cultuur in haar vele kunstzinnige ui
tingsvormen is van het grootste belang voor ontplooi
ing van de individuele burger en voor de samenleving 
als geheel. 

5.19. Aandacht voor de ontwikkeling en het ge
bruik van de Nederlandse taal, cultuurdrager bij uit
stek, is onder de maat. Zij vormt het samenbindend 
element. Niet voor niets is het gezegde ontstaan: 
'De Taal is gansch het volk' . In het onderwijs, maar 
ook op andere terreinen, moet er daarom meer aan
dacht komen voor de Nederlandse taal en cultuur. De 
samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op 
het gebied van taal en cultuur moet worden bevor
derd. 

Media 
• 65 
5.20. In het omroepbestel moet er naast een pu-
blieke omroep (via omroepbijdragen gefinancierde 
netten) ook plaats zijn voor commercieel geëxploi
teerde netten. In dit bestel vervult een onafhankelij
ke en neutrale NOS de functie van publieke omroep. 
De Hilversumse omroepverenigingen krijgen dezelf
de mogelijkheden als de commerciële omroep. Voor 
de (afgeslankte) publieke omroep moeten voldoende 
middelen beschikbaar zijn teneinde de kwaliteit ervan 
te waarborgen. 

5.21 . De nieuwe media (informatiespreiding langs 
elektronische weg) zullen de bestaande media (krant, 
radio, televisie) niet onberoerd laten. Er is echter 
geen enkele reden om door overheidsingrijpen de po
sitie van de traditionele media ten opzichte van de 
nieuwe media blijvend te beschermen. 

5.22. Aan de verspreiding van televisieprogram-
ma's met behulp van kabels, straalzenders en satellie
ten mogen geen belemmeringen in de weg worden 
gelegd. 

Sport 
• 66 
5.23. De groei van de sport in de afgelopen decen-
nia trekt een zware wissel op (het op peil houden 
van) de organisatorische infrastructuur (kwaliteit van 
leiding en begeleiding). Daarnaast ziet deze sector 
zich geplaatst voor een toenemend aantal maatschap
pelijke taken, welke slechts vanuit een goede organi-
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satiestructuur structureel en met effect kunnen wor
den uitgevoerd. Op het sportbudget op de begroting 
van WVC mag dan ook niet worden gekort. 

5.24. De WO heeft met anderen met succes ge-
pleit voor het Fonds voor de Topsporter. Vergroting 
van dit Fonds door terugploeging van overdrachtsuit
gaven (Sociale Zaken, Onderwijs) is gewenst. 

Recreatie 
• 67 
5.25. De instandhouding en ontwikkeling van ba
sisvoorzieningen op het gebied van openluchtrecrea
tie, zoals bijvoorbeeld van vrij toegankelijke bossen, 
watergebieden en stranden, en de specifieke recrea
tieve infrastructuren zoals wandel-, vaar- en fietsrou
tes, moeten bij voorkeur door wettelijke regelingen 
worden veilig gesteld. Eigenaren van bossen en na
tuurgebieden ontvangen voor deze publieke functie 
een (beperkte) tegemoetkoming . Dit betekent een 
aanmerkelijke bezuiniging vergeleken met het thans 
gevoerde beleid, waar deze terreinen met overheids
geld van de particulieren worden verworven. 

5.26. Er moet gestreefd worden naar een doelma-
tige en daadkrachtige coördinatie van het rijksbeleid 
ten aanzien van de openluchtrecreatie en het toeris
me onder verantwoordelijkheid van een daartoe aan
gewezen bewindspersoon. Integratie van het beleid 
op deze terreinen en die van landbouw en natuurbe
houd is noodzakelijk. 

Gezondheidszorg 
• 68 
5.27. De gezondheidszorg moet voor elke ingeze-
tene toegankelijk en betaalbaar zijn, met vrije keuze 
van zorgaanbieder en verzekeraar. Dat betekent ech
ter niet dat ieder te allen tijde een onbeperkt beroep 
op de gezondheidszorg mag doen. Van de burger 
mag een grotere eigen verantwoordelijkheid worden 
verwacht, zowel in zijn leefstijl als in de kosten van 
gezondheidszorg die hij veroorzaakt. Dit betekent dat 
de gezondheidszorg minder op collectieve basis 
moet worden gefinancierd en georganiseerd dan 
thans het geval is. 

5.28. De VVD wenst een sociale verzekering voor 
de zorg voor chronisch zieken waaronder psychiatri
sche zorg, verpleeghuiszorg en zwakzinnigenzorg, 
met premies die inkomensafhankelijk zijn en met no
minale eigen bijdragen in verband met besparingen 
thuis. Vermogensafhankelijke eigen bijdragen wijst 
de VVD af. 

5.29. Er moet een verplichting tot verzekering ko
men voor een breed, doch ondiep, pakket (afgeslankt 
ziekenfondspakket) met een acceptatieplicht voor de 
verzekeraars. De te betalen premies zijn nominaal. 
Naast eigen bijdragen is er een eigen risico aan de 
voet. 
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5.30. De bevordering van de kwaliteit en de toe-
gankelijkheid van de gezondheidszorg, alsmede de 
planning en de garantie voor de materiële infrastruc
tuur van de gezondheidszorg, blijft de taak van de 
overheid. 

5.31 . Minder noodzakelijke, meer persoonlijk ge-
richte gezondheidsvoorzieningen en zelfzorgartikelen 
kunnen in een vrijwillig aanvullend pakket worden ver
zekerd. 

5.32. Voor de WO zijn belangrijke randvoorwaar-
den, dat met het stelsel geen inkomenspolitiek 
wordt bedreven, dat er een voldoende draagvlak is 
voor de veranderingen, en dat er voldoende waarbor
gen zijn voor kostenbeheersing . 

5.33. Tot een actief gezondheidsbeleid behoren: 
- voorschriften en passende controles die leiden tot 

een schoon leefmilieu; 
- bevordering van arbeidsomstandigheden die de ge

zondheid niet bedreigen; 
- het weren van de voor de gezondheid gevaarlijke 

of schadelijke stoffen in voedingsmiddelen; 
- voorlichting ter bevordering van gezond gedrag en 

beperking van voor de gezondheid schadelijk ge
drag (preventie); 

- internationaal gecoördineerd onderzoek naar voor
koming en bestrijding van levensbedreigende ziek
ten . 

5.34. Belangrijke onderdelen van een op preven-
tie gericht beleid betreffen de voorlichting : 
- gericht op het voorkomen van verdere versprei

ding van AIDS; 
- over de effecten van het gebruik van drugs, alco

hol en tabak; 
- over de relatie tussen leefwijze en gezondheid. 

5.35. Reallocatie van de middelen is ondermeer 
gewenst vanwege de 'vergrijzing' van de bevolking. 
Meer geld moet beschikbaar komen voor de ouderen
zorg en de verpleegtehuizen . 

5.36. Meer middelen moeten ook beschikbaar ko
men voor de zwakzinnigenzorg en de psychiatrie. De 
overheid heeft tot taak het functioneren van voorzie
ningen voor geestelijk gehandicapten bij voortduring 
nauwgezet te controleren . 

5.37 . De verzekeringsarrangementen moeten zo
danig zijn dat wanneer adequate verpleging thuis de 
voorkeur verdient, er geen formele of bureaucrati
sche belemmeringen bestaan voor deze thuiszorg . 
De keuzevrijheid kan hier worden bevorderd door 
een systeem van geldelijke doeluitkeringen (cliënt-ge
bonden budget) . Slechts in geval dit budget volstrekt 
ontoereikend is voor verpleging thuis, valt niet te ont
komen aan intramurale verpleging. 

5.38. De VVD staat een beleid voor, waarin gelei-
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delijk de bejaardenoorden en de verpleegtehuizen 
voor somatische patiënten bestuurlijk en organisato
risch zullen samensmelten tot een nieuw soort 'zorg
huizen'. De verpleegtehuizen dienen zich vooral toe 
te leggen op de verpleging van psycho-geriatrische 
patiënten, op de zorg voor chronisch bedlegerige pa
tiënten en op kortdurende revalidatie. 

Ouderen 
• 69 
5.39. Het ouderenbeleid dient een zo lang mogelij-
ke deelname van ouderen aan de samenleving te be
vorderen. De huidige en toekomstige generatie senio
ren wordt aanzienlijk ouder. Liberalen wensen dat de 
ouderen, zolang zij dat kunnen en willen, onbeperkt 
aan onze samenleving deelnemen. Leeftijdsgrenzen 
die ouderen discrimineren moeten uit, bij of krach
tens wet gestelde, bepalingen verdwijnen. 

5.40. Mogelijkheden voor flexibele pensionering 
moeten worden bevorderd. 

5.41. Ouderen moeten in staat zijn zo lang moge
lijk zelfstandig te wonen door de bouw van passende 
woningen, aanpassing van bestaande woningen, goe
de eerste-lijnszorg en flankerend beleid. Ouderen die 
om praktische en sociale redenen niet langer zelfstan
dig kunnen wonen, moet de mogelijkheid van opna
me in een bejaardentehuis worden geboden. 

Jongeren 
• 70 
5.42. Daar waar het gaat om bevordering van 
maatschappelijke participatie en integratie, vormen 
de jongeren een belangrijke groep. Jongeren zijn im
mers de toekomst van de samenleving. 

5.43. De basis voor onvoldoende maatschappelij-
ke participatie en integratie ontstaat vaak op jonge 
leeftijd. Daardoor ontstaan toekomstige problemen. 
Verslaving aan drank, drugs of gokken en het gebrek 
aan een goede afgeronde opleiding, leiden tot werk
loosheid. In toenemende mate gaat de groei naar zelf
standigheid gepaard met problemen. Sommige jonge
ren bereiken daardoor niet het gewenste niveau van 
zelfstandigheid. De groep jongeren die in aanraking 
komt met de jeugdhulpverlening groeit, het aantal 
zwerfjongeren stijgt, evenals het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters. De samenleving kan zich om econo
mische redenen (verhouding actieven/inactieven) en 
sociale redenen (sociale onrust) niet permitteren om 
aan deze problemen voorbij te gaan. 

5.44. Met het oog op de maatschappelijke integra-
tie en participatie van jongeren, bepleit de VVD de 
volgende aanpak: 
- vroegtijdige signalering van jongeren die in de pro

blemen dreigen te raken moet op school gebeu
ren. Schoolmaatschappelijk werk is daarvoor nood
zakelijk; 

- de controle op de leerplicht dient te worden verbe-
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terd, tegelijk met aansluitend een aanpak van 
vroegtijdige schoolverlaters; 

- -de aanpak via het JWG dient sluitend te zijn, waar
bij ook de profit-sector betrokken moet worden; 

- -er dient een sluitende aanpak in de jeugdhulpverle
ning en jeugd bescherming te komen; 

- -de afstemming van het beroepsonderwijs moet 
worden verbeterd. 

Gehandicapten 
• 71 
5.45. De WD is tegenstander van een beleid dat 
mensen met een handicap in een hokje plaatst met 
het etiket 'gehandicapt' erop. Daarom wijst de WD 
in beginsel een categoriaal beleid voor gehandicap
ten af. 

5.46. Vroegtijdige onderkenning en behandeling 
van lichamelijke en verstandelijke handicaps moeten 
het resultaat zijn van een doeltreffend beleid op het 
terrein van de volksgezondheid. 

5.47 . Thuiszorg van gehandicapten, indien ge
wenst, moet zo min mogelijk worden belemmerd 
vanwege financiële motieven. 

5.48. Het reguliere onderwijs moet meer mogelijk
heden bieden om gehandicapten een opleiding te ge
ven. 

5.49. Openbaar vervoer en voor het publiek toe
gankelijke gebouwen moeten bruikbaar, bereikbaar 
en toegankelijk zijn voor alle burgers, dus ook voor 
mensen met een handicap. De VVD verzet zich tegen 
de afbraak van gemeenschapsvoorzieningen die met 
name van belang zijn voor de zelfredzaamheid van ge
handicapten. 

Migranten 
• 72 
5.50. De overheid moet illegale immigratie krachti-
ger bestrijden. Tevens dient zij de aantrekkelijkheid 
van remigratie te vergroten door een terugkeer-optie 
in te voeren. 

5.51. Beleidsmakers dienen de, doorgaans jonge 
en gezonde, immigranten meer te zien als human re
sources die een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
ontwikkelen van een economisch draagvlak in Neder
land, dan als probleemgevallen die louter komen pro
fiteren van onze sociale voorzieningen, meer als een 
mogelijke aanwinst dan als een mogelijke last dus. 
Om dit potentieel tot ontplooiing te brengen is een 
betere opvang noodzakelijk. 

5.52. Etnische apartheid belemmert de emancipa-
tie van allochtonen. Hoewel de overheid, gezien het 
grondwettelijk recht op eigen organisaties, een even
tuele verzuiling niet kan tegenhouden, dient zij op dit 
punt een ontmoedigingsbeleid te voeren. 
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5.53. Het behoud van de culturele identiteit is een 
taak van de betrokkenen zelf. De overheid dient zich 
te onthouden van het subsidiëren van activiteiten op 
het gebied van de eigen taal en cultuur; het Onder
wijs in Eigen Taal en Cultuur moet van het reguliere 
lesprogramma worden geschrapt. 

5.54. Bij het streven naar verbetering van de on-
derwijsprestaties van allochtonen zijn de volgende 
maatregelen nuttig: het verplichten van huiswerkklas
sen aan leerlingen die onvoldoende presteren, het 
vergroten van het aantalopvangprojecten voor alloch
tone kinderen van twee tot vier jaar, het krachtiger 
optreden tegen schoolverzuim, het betrekken van de 
allochtone ouders bij het onderwijs en (eventueel) 
het invoeren op basisscholen van aparte klassen 
waarin allochtone kinderen in het Nederlands wor
den klaargestoomd voor het onderwijs dat ze later 
samen met autochtone kinderen krijgen. 

5.55. Wenselijk is de invoering van een basis-edu
catieplicht, die geldt voor pas gearriveerde migranten 
en voor allochtonen die een beroep doen op sociale 
voorzieningen. Om deze plicht, waaraan als sanctie 
een (aanzienlijke) korting op de uitkering zijn gekop
peld, in te voeren is het eerst evenwel noodzakelijk 
de scholingsfaciliteiten voor allochtonen sterk uit te 
breiden. 

5.56. Het beste middel om voor allochtone (en au-
tochtone) werklozen de mogelijkheden om aan de 
slag te komen, te vergroten, is het flexibeler maken 
van de arbeidsmarkt. Een gunstig effect op de werk
gelegenheid kan vooral uitgaan van een afschaffing 
van het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppeld 
het niet langer verbindend verklaren van CAO's. 

5.57. Bij een te sterke stijging van het migratiesal-
do ontstaat het gevaar dat het migrantenbeleid min
der effectief wordt. Een samenhangend migratiebe
leid om dit te voorkomen, vergroot de ontplooiings
mogelijkheden van de migranten. Een samenhan
gend migratiebeleid moet stoelen op duidelijke crite
ria. Uitgangspunt bij dit beleid blijft dat politieke vluch
telingen in aanmerking komen voor de vluchtelingen
status. De zogeheten economische vluchtelingen krij
gen geen toegang tot Nederland. 

5.58. Discriminatie en racisme blijken belangrijke 
oorzaken te zijn van de achterstandspositie van vele 
migranten . Discriminatie en racisme dienen met 
kracht te worden bestreden via voorlichting en onder
wijs. 

6. MONDIALE WELVAART, VREDE EN VEILIGHEID 

• 73 
Internationale rechtsorde; mensenrechten 
6.1. Handhaving van de grondregels van de inter-
nationale rechtsorde is voor een ordelijk verloop van 
de betrekkingen tussen staten van het grootste be-
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lang. Nederland moet zich hiervoor gezamenlijk met 
andere landen inzetten. 

6.2. De Verenigde Naties vormen een centraal in-
strument bij het nastreven van een internationale 
rechtsorde. Nederland moet de onpartijdigheid, het 
gezag en de doelmatigheid van de Verenigde Naties 
bevorderen en, waar mogelijk, de vredesoperaties 
van deze organisatie steunen, hetzij door de levering 
van (politie)manschappen, hetzij door levering van 
materieel. Het optreden van Nederland in de VN 
moet zoveel als mogelijk worden gecoördineerd bin
nen de Europese Gemeenschap en met andere Wes
terse landen. 

6.3. Nederland dient bij te dragen tot de verster
king van de controle- en toetsingsmechanismen van 
de VN met betrekking tot de rechten van de mens. 
Hierbij gaat het om zowel de klassieke als de sociale 
rechten van de mens. Tot die mensenrechten beho
ren politieke rechten, waaronder vrijheid van me
ningsuiting door middel van een vrije pers, en het 
recht van gevrijwaard te blijven van discriminatie, 
maar ook economische, zoals het recht op een be
staansminimum in een gezonde leefomgeving. Deze 
rechten blijken beter te verwezenlijken naarmate de 
armoede in een samenleving afneemt. Armoedebe
strijding is dus een belangrijk afgeleid doel van het 
buitenlands beleid van de WD. 

NAVO 
• 74 
6.4. De NAVO blijft onmisbaar als het belangrijk-
ste forum voor overleg binnen de Westerse wereld 
over veiligheidsvraagstukken. De NAVO heeft ook 
een taak buiten het verdragsgebied. Een Europese 
rol inzake vredeshandhaving 'out of area', bijvoor
beeld in de vorm van militaire operaties in het ver
band van de West-Europese Unie (WEU) mag niet 
strijden met de in NAVO-verband uitgezette koers, 
doch dient daaraan complementair te zijn. 

Europese Gemeenschap 
• 75 
6.5. De VVD wil een Europese Gemeenschap 
met één markt, één munt, één handelsbeleid en één 
toelatingsbeleid voor vreemdelingen. Ook op milieu
gebied en in de buitenlandse politiek is één gezamen
lijke aanpak dringend nodig. 

6.6. De VVD bepleit een handelsbeleid in de Eu
ropese Gemeenschap gericht op het wegnemen van 
handelsbelemmeringen en het tegengaan van protec
tie. 

6.7. Bij de vormgeving van het verdere verloop 
van de Europese integratie moet rekening worden ge
houden met de soms en vooralsnog prevalerende ge
voelens van nationale en regionale identiteit. Ver
onachtzaming van deze gerichtheid kan een afkeer 
van het gehele integratieproces opwekken. 
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6.8. De WO kan zich in de grote lijnen van het 
EMU-verdrag vinden. Een onafhankelijke Europese 
Centrale Bank dient de prijsstabiliteit te bewaken. 
Wij onderschrijven de noodzaak van het stellen van 
eisen aan de toelating van een lidstaat tot het eindsta
dium van de EMU. Lidstaten die niet aan alle conver
gentie-criteria voldoen, behoren niet tot de eindfase 
te worden toegelaten. Zolang de EMU niet is gereali
seerd, is nauwe monetaire samenwerking met Duits
land essentieel. 

6.9. De openstelling van de binnengrenzen nood-
zaakt tot een gemeenschappelijk visum- en immigra
tiebeleid aan de buitengrenzen. Deze openstelling 
moet gepaard gaan met een nauwere samenwerking 
tussen politie- en justitie-autoriteiten in de Europese 
Gemeenschap bij misdaadbestrijding (terrorisme, 
drugshandel, etc.) . 

6.10. Alle stabiele democratische landen in Euro-
pa met een markteconomie die de verplichtingen van 
het EG-lidmaatschap kunnen naleven, moeten lid kun
nen worden van de EG . Dat geldt in de eerste plaats 
voor de Scandinavische landen, Oostenrijk en Zwit
serland. Later moeten ook de meest gevorderde Oos
teuropese landen kunnen toetreden. Als tussenstap 
bepleit de WD verbetering van de Europa-akkoorden 
en een vrijhandelszone, waarin de beperkingen op de 
handel met Oosteuropese landen worden opgehe
ven. De Oosteuropese landen hebben groot belang 
bij een ruimere toegang tot de EG-markt. 

6.11. Het Europees Parlement beschikt over on-
voldoende bevoegdheden om zijn democratische con
troletaken optimaal te kunnen uitvoeren. 

Midden- en Oost-Europa 
• 76 
6.12 . Het Nederlandse beleid ten aanzien van Mid-
den- en Oost-Europa moet zich richten op het onder
steunen van democratisering, welvaartscreatie en vei
ligheid . Politieke stabiliteit en economische groei in 
deze gebieden zijn in het belang van West-Europa. 

6.13. Economische samenwerking is het beste 
middel om deze doelstellingen te bereiken, waarbij 
voor het Westerse bedrijfsleven een belangrijke rol is 
weggelegd . Het overheidsbeleid dient daarbij voor
waardenscheppend, drempelverlagend en stimule
rend te zijn . 

6.14. Oosteuropese landen die stabiele democra
tieën zijn dienen nauwer bij de politieke consultaties 
in NAVO-kader te worden betrokken. De NAVO kan 
hen voorts helpen bij de hervorming van hun strijd
krachten . Zij kunnen samen met NAVO-landen VN
vredesoperaties uitvoeren. Toetreding tot de NAVO 
kan pas plaatsvinden als de NAVO-leden daarover 
consensus hebben bereikt. Zo mogelijk dient dan ook 
afstemming met Rusland te hebben plaatsgevonden 
over de veiligheidsstructuur van heel Europa. 
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Internationale handel en ontwikkelingssamenwerking 
• 77 
6.15. Handel schept gemeenschappelijke belan
gen tussen landen en volkeren, en draagt zo bij aan 
vredesbehoud. Handel is ook een instrument ter be
strijding van armoede in ontwikkelingslanden. Handel 
draagt bovendien bij aan werk en inkomen in ons ei
gen land . Zo vrij mogelijke handel. in Europa zowel 
als wereldwijd, is voor de WD een belangrijke doel
stelling van buitenlands beleid . 

6.16. Doel van de ontwikkelingssamenwerking is 
de duurzame armoedebestrijding en verzelfstandi
ging van de economieën van de ontwikkelingslan
den. Versterking van de infrastructuur, het onderwijs, 
voorziening in basisbehoeften en werkgelegenheid 
zijn belangrijke aspecten daarvan. 

6.17. Ontwikkelingssamenwerking moet niet 
plaatsvinden met landen waarin sprake is van een 
voortdurende en/of flagrante schending van de men
senrechten, of met landen die een aperte agressie 
tentoonspreiden . Aan dergelijke landen mag dan 
slechts die hulp worden gegeven die, buiten de over
heid om, rechtstreeks en controleerbaar de bevolking 
ten goede komt. 

6.18. De vrije ondernemingsgewijze produktie 
dient ook in ontwikkelingslanden te worden gestimu
leerd. Op het terrein van de handelspolitiek bepleit 
de WD de totstandkoming van die overeenkomsten 
binnen het kader van de GATT, waardoor het markt
mechanisme in de internationale economische be
trekkingen wordt versterkt. 

6.19. Het beleid gericht op beperking van de be-
volkingsgroei moet hoge prioriteit krijgen . Daarbij 
wordt uitgegaan van het individuele recht op de be
slissing omtrent het al of niet krijgen van kinderen. 
Ook het emancipatiebeleid is van direct belang voor 
het bewerkstellingen van een betere gezinsplanning 
en een betere gezondheidssituatie voor moeder en 
kind. 

6.20. Ontwikkelingssamenwerking met Suriname 
wordt afhankelijk gesteld van de inspanningen van 
de regering van Suriname ter verbetering van de eco
nomische structuur en de mate waarin dat land de 
mensenrechten eerbiedigt. 

De Nederlandse Antillen en Aruba 
• 78 
6.21 . Nederland moet in het Koninkrijksbeleid de 
Nederlandse Antillen en Aruba steunen op hun weg 
naar een perspectiefrijke toekomst. De ontwikkelings
hulp moet daarbij primair worden besteed aan verzelf
standiging van de economie en vergroting van de 
werkgelegenheid . Voorwaarde voor hulp is een goe
de financiële huishouding van de Antillen en Aruba . 
Er moet worden voorzien in een adequate bestuurs
structuur voor deze delen van het Koninkrijk. 

VVD: 76-78 



Zuid-Afrika 
• 79 
6.22. De WD ondersteunt van harte het op gang 
gekomen democratiseringsproces in Zuid-Afrika. De 
politieke partijen die zich aldaar hiervoor inzetten ver
dienen onze steun . Waar mogelijk, dienen ook inspan
ningen binnen het kader van de ontwikkelingssamen
werking gericht te worden op dit proces van demo
cratisering . 

Midden-Oosten 
• 80 
6.23. Het vredesproces in het Midden-Oosten 
wordt door de WD van harte verwelkomd. Neder
land dient als lid van de internationale gemeenschap 
mee te werken aan het scheppen van condities om 
dit proces tot een goed einde te brengen. 
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Oost West 
Thuis Best 

Deze uitgave valt onder de verantwoording van de 
Thomas Hobbes Stichting. 
Prijs per exemplaar: /25,-
Adres: Postbus 13843 
2501 EV Oen Haag 

Oost west, thuis best .. . 

De CD presenteert haar programma voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 3 mei 1994. De programcom
missie heeft, onder leiding van haar voorzitter, de 
heer W . EIsthout. het concept voorbereid en aan het 
Congres voorgelegd . Na de gebruikelijke Congres
pprocedure en stemmingen is het programma in on
derstaande vorm vast gelegd, en wordt hierbij gepre
senteerd . 

Het mag niet verwonderen dat het program een ge
heel eigen geest uitademt, welke nogal afwijkt van 
de grote zittende politieke partijen. De politieke doel
stell ing van de CD is het pogen de achterstelling van 
de Nederlandse samenleving samenleving in al haar 
geledingen ongedaan te maken. In al haar geledingen 
mag letterlijk worden genomen. Zowel onze econo
mie als ons onderwijs, de huisvesting, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid, als wel het sociale 
stelsel zijn door onze tegering op de tocht gezet on
der invloed van een onheilspellend, internationaal op
doemend, dwaallicht . 

Daartegenover stelt de CD de waarde van het eige
ne, zoals dat door de loop der eeuwen onder invloed 
van Christendom en Humanisme is gegroeid en opge
bouwd. Vanuit historisch perspectief hebben wij Ne
derlanders de oudste rechten. Derhalve is ons land in 
de eerste plaats voor de Nederlanders. 

Vanuit dit perspectief mag de naam van het program
ma niet verbazen. Het is een bekend oud Nederlands
gezegde, dat onder het juk van het huidige politieke 
beleid door het O.M . is aangeklaagd. Ten gevolge 
van de achterstelling en verwaarlozing van onze cu 1-
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Thuis Best 

tuur, onze normen en waarden en onze belangen 
heeft het curatorium van de Stichting er gemeend 
goed aan te doen deze, mogelijk ietwat provoceren
de naam te geven. Zij zal ongetwijfeld de publiciteit 
halen . 

Het program staat borg voor het benadrukken van 
onze nationale belangen in een toenemende diffuse 
internationale wereld . Juist vanwege die internationa
le verstrengeling is het meer dan noodzakelijk dat 
onze eigen bevolking zich beschermd weet door de 
eigen overheid , en dat meer dan alleen in verkiezings
tijd . Het moge opvallen dat meerdere top-politici af 
en toe openlijk sommige van onze opvattingen uiten, 
de vraag is of dat veel meer waard is dan wat kretolo
gie in verband met de komende verkiezingen. Ons ei
gen land en onze eigen samenleving kan slechts voor 
de toekomst van de eigen jeugd borg staan. Die erfe
nis te bewaken en te bewaren voor het nageslacht is 
de eerste opgave van de regering. Daarop heeft de 
CD willen wijzen met al de kracht die haar momen
teel gegeven is. 

Drs J. Janmaat 
Voorzitter 

• 2 

De kern van het CD programma is samengevat in on
derstaand 10 punten program. 

10 PUNTEN PROGRAMMA 

1. Stop discriminatie van Nederlanders 
2. Invoeren doodstraf 
3. Verlagen van de woonlasten 
4. Bevorderen van Nederlandse producten 
5. Benzine F 1.50 per liter 
6 . Asielzoekers te werk stellen in werkkampemen-

ten 
7. Schoner milieu zonder belastingverhoging 
8. Stop afbraak van de eigen cultuur 
9. Controle op personenvervoer bij de grens 

10. Nederland geen immigratieland 

CD : 1-2 
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Het programma van de politieke partij Centrumdemo
craten gaat uit van de onverbrekelijke eenheid en 
saamhorigheid van het Nederlandse Volk . Het is geba
seerd op de gemeenschappelijke geschiedenis en de 
daaruit gevormde cultuur. 

PREAMBULE 

De partij stelt zich ten doel het algemeen welzijn van 
het Nederlandse volk te bevorderen op de grondslag 
van de normen en waarden zoals die zich in de loop 
van de europese geschiedenis onder invloed van het 
christendom en het humanisme hebben ontwikkeld. 

Deze normen en waarden liggen ten grondslag aan 
de centrumdemocratische ideologie, op welke het 
partijprogram gebaseerd is. 

De kern van deze ideologie omvat enerzijds het stre
ven naar behoud en ontwikkeling van de Nederland
se staatkundige en culturele identiteit, en anderzijds 
het bevorderen van de nationale saamhorigheid in 
ons land, door te trachten ongewenste tegenstellin
gen tussen onderscheidene geledingen van de Neder
landse samenleving te doen voorkomen, dan wel 
deze tegenstellingen in harmonie tot oplossing te 
(doen) brengen, waarbij wordt uitgegaan van de vol
strekte gelijkwaardigheid van die maatschappelijke 
geledingen. 

UITGANGSPUNTEN 

• 4 

De Centrumdemocraten gaan bij hun programma uit 
van de Nederlandse samenleving in haar huidige si
tuatie. Dit programma geeft aan welk beleid de rege
ring moet voeren om, naar de idee van de CD, te ko
men tot de samenleving die de partij voorstaat. Daar
in staat centraal dat niet-Nederlandse invloeden wor
den terug gedrongen. De partij beseft dat op sommi
ge punten de voorgestelde wijzigingen van het beleid 
vergaand zijn. De oorzaak daarvan ligt sinds het begin 
van de jaren zeventig in het lang voortdurend falend 
regeringsbeleid, gedragen door de grote partijen. 

424 

Part ij -P ra 9 ra m ma 

Géén van hen uitgezonderd. Alle hebben zij aan de re
geringscoalitie deelgenomen. 

Het zijn natuurlijk niet alleen zeer ingrijpende wijzigin
gen, die de partij wil aanbrengen in het regeringsbe
leid. Ook minder ingrijpende beleids ombuigingen 
moeten worden doorgevoerd om de sterk ontwrichte 
maatschappelijke situatie te verbeteren . Een aantal 
van die ombuigingen zijn in dit programma reeds aan
gegeven. Enkele andere kunnen in een later stadium 
voorgesteld en ingevoerd worden . 

Waar het programma geen aanwijzigingen geeft, kan 
het huidige beleid worden voortgezet. Het spreekt 
voor zich dat de aspecten van het beleid, welke niet 
voor veranderingen in aanmerking komen, in dit pro
gramma niet zijn opgesomd. 

Wat evenwel de ingrijpende veranderingen voor het 
regeringsbeleid betreft staan de beleidsvoornemens 
in het programma. Met deze benadering komt de par
tij geheel tegemoet aan de betekenis van de afkor
ting van haar naam, in het bijzonder de officiële CD, 
zoals deze in de moderne computerwereld voor de 
software wordt gebruikt, en hier is toegespitst op de 
politiek: 

CHANGE DIRECTORY 

De verandering van het beleid zal letterlijk worden 
toegespitst op het stoppen van het Anti-Nederlander 
Beleid. 

CD: 3-4 



POLITIEK PROGRAMMA 

I STAATSBESTEL 

• 5 

1. 
De partij staat een bindend referendum voor. Daar
voor kan voor vraagstukken, die van essentieel be
lang zijn voor de samenleving, de wil van de meerder
heid van het volk worden gevolgd . Het referendum 
kan slechts worden afgewezen bij een meerderheid 
van tweederde in gezamenlijke vergadering van de 
Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal. Het 
referendum moet bij wijziging van de Grondwet wor
den ingevoerd. 

2. 
a. De zetels in de Staten Generaal worden in aantal 
verminderd. De Tweede Kamer gaat 100 zetels teI
len, de Eerste Kamer 50. Beide Kamers krijgen een 
Voorzitter, die geen lid is van de Staten Generaal. De 
Voorzitter moet partijloos zijn . De Voorzitters worden 
voorgedragen en benoemd en ontslagen door de Ver
enigde Vergadering der Staten Generaal. De ambster
mijn der Voorzitters is twaalf jaar . Mocht de Verenig
de Vergadering binnen twee maanden na een vacatu
re niet tot de keuze van een Voorzitter zijn gekomen, 
wordt deze binnen 7 dagen door het Staatshoofd be
noemd. Het Staatshoofd beëdigd de Voorzitters van 
de beide Kamers. 
b. Naast en onder de Voorzitters worden tegelijkertijd 
voor elk der Kamers een eerste en tweede onder
voorzitter benoemd. In geval van ontstentenis van de 
Voorzitter neemt de eerste ondervoorzitter zijn plaats 
over tot de benoeming van de nieuwe Voorzitter 
heeft plaats gevonden. 
c. Het aantal Ministeries wordt terug gebracht naar 
tien . 

3. 
De lijsttrekkers van de politieke partijen, welke heb
ben deelgenomen aan de samenstellende verkiezin
gen der kamer, zijn de enige kandidaten voor het Mi
nister-presidentschap. Bij hun ontstentenis, of, het 
om welke reden dan ook verlaten van de politiek, is 
de eerstkomende op de lijst hun opvolger. 

4 . 
Opheffen van de onschendbaarheid van leden der 
Staten Generaal. 

5. 
Bewindslieden en ambtenaren zijn persoonlijk aan
sprakelijk in geval van wanbeheer, als dat hen per
soonlijk kan worden aangerekend. 

6. 
Rijksbegrotingen mogen geen open eind regelingen 
bevatten. 
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7. 
Overheidsbetrekkingen staan slechts open voor men
sen, die het Nederlanderschap in derde generatie be
zitten . 

8 . 
Voor het verkrijgen van het Nederlanderschap wordt 
een Staatsexamen afgelegd. Het examen toetst de 
elementen van algemene ontwikkeling, staatsinrich
ting, en beheersing van de Nederlandse taal in woord 
en geschrift. 

9. 
Het bezit van meerdere nationaliteiten wordt verboden. 

10. 
Voor iedere stemgerechtigde Nederlander geldt een 
opkomstplicht bij verkiezingen en referenda . 

11 . 
Artikel 1 van de grondwet komt te vervallen . 

11 GRONDGEBIED 

• 7 
1. 
De soevereiniteit van de Nederlandse Staat wordt ge
waarborgd in de Grondwet. Overdracht van nationale 
bevoegdheden kan niet plaats vinden dan na een 
volksreferendum en goedkeuring door de beide ka
mers der Staten Generaal. Het referendum dient, 
evenals de goedkeuring de Staten Generaal met ten
minste tweederde meerderheid te geschieden . 

2. 
Grenscontrole op personenvervoer vindt ook na 1992 
plaats. Personen welke niet over bescheiden beschik
ken inzake personalia ed, wordt de toegang tot het 
land voorshands geweigerd . 

3. 
De Koninklijke Marechaussee wordt in mankracht ver
groot. Het salaris aangepast aan het karakter van eli
te-corps. Voor de grenscontrole en andere taken wor
den verder gaande bevoegdheden verschaft . 

4 . 
Vestigingseisen voor Nederland en de Koninkrijksde
len moeten gelijk zijn . 

111 DEFENSIE 

• 8 
1. 
De dienstplicht moet worden gehandhaafd. Kazernes 
moeten daartoe worden vrijgehouden en onderhou
den . 
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2. 
Het Nederlandse defensie apparaat wordt onder 
meer getraind op het bestrijden van terrorisme en de 
mogelijkerwijze toekomstig opkomende stadsguerilla . 

3. 
Het defensie apparaat moet zoveel als mogelijk zelf
standig kunnen optreden. Gestreefd moet worden 
naar een apparaat, dat mogelijk in directe eigen Ne
derlandse opdrachten kan voorzien . 

4. 
Het defensiebudget wordt niet verlaagd . 

5. 
De defensie moet als zijnde het zwaard van de over
heid in stand worden gehouden. Zij dient ter verdedi
ging van onze vrijheid . 

IV JUSTITIE 

• 9 

1. 
a. De strafmaat wordt wettelijk verhoogd . Dat geldt 
voor zowel de minimum als de maximum straffen . 
b. De doodstraf wordt als zwaarste sanctie ingevoerd. 

2. 
De detentie moet worden verscherpt . De woonom
standigheden in de gevangenissen moeten afge
stemd zijn op het gegeven dat een straf moet wor
den uitgezeten. Meerdere gevangenen op een cel 
kan worden ingevoerd. Weekendverlof wordt afge
schaft bij straffen, welke hoger zijn dan drie maan
den. Bij voorkeur moet de straf worden uitgezeten in 
het land van herkomst van de crimineel. Waar moge
lijk worden gevangenen uitgewisseld. 

3. 
De financiële consequenties voor de slachtoffers of 
hun nabestaanden wordt in de eerste plaats verhaald 
op degenen, die het misdrijf hebben uitgevoerd en 
daarvoor veroordeeld zijn . Desgewenst kan, na het 
uitzitten van de straf, beslag worden gelegd op het in
komen, voor zover dat meer is dan het minimuminko
men . Eventueel vermogen kan, ter delging van de fi
nanciële kosten der slachtoffers of hun nabestaan
den, worden geconfisceerd . 

• 10 

4 . 
Een algehele identificatieplicht wordt ingevoerd. De 
bevoegdheden van het politie-apparaat worden uitge
breid . 

5. 
Er komt één overkoepelend politie-apparaat, de Rijks
politie. Zij is bevoegd voor het gehele land. Beperkin-
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gen voor de bevoegdheid, zoals onder andere de ge
meentegrenzen vervallen. 

6. 
De directe bevoegdheden van de burgemeester als 
hoofd van de politie zijn hiermede komen te verval
len. Zij krijgen slechts adviserende functies, te weten 
aan de Hoofdcommissarissen van de politie. Er komt 
een landelijke Raad van de Politie, die direct onder 
de verantwoordelijke Minister van Binnenlandse Za
ken staat. 

7. 
De capaciteit van de politie wordt opgevoerd, in rela
tie met de benodigde sterkte om de criminaliteit ef
fectief te bestrijden. 

• 11 

8. 
Het bewust overbrengen van besmettelijke ziekten 
valt onder het strafrecht. 

9. 
Snelheidsovertredingen op snelwegen worden eerst 
boven de 150 km beboet. 

10. 
De wegsleepregeling en het aanbrengen van de wiel
klem mogen slechts geschieden als het geparkeerde 
voertuig een ernstige belemmering voor het verkeer 
vormt . 

11 . 
De openbare veiligheid moet worden vergroot. Het 
dragen van slag- steek- of vuurwapens, of andere 
voorwerpen die daartoe geschikt zijn gemaakt. is ver
boden en wordt streng gestraft . Het dragen van bi
vakmutsen ter verhindering van visuele identificatie 
is verboden . 

V Cultuur 

• 12 

1. 
Het regeringsbeleid geeft voorrang aan de ontplooi
ing van de Nederlandse cultuur. De cultuur wordt 
geïntegreerd in het onderwijs . 

2. 
De invloed van vreemde cultuurelementen, dan wel 
het overbrengen van gehele culturen, wordt terugge
drongen en gestopt. Subsidies voor het ontwikkelen 
van vreemde culturen in ons land worden afgeschaft, 
de instituten ontbonden. De stimulering van de eigen 
Nederlandse cultuur wordt met klem door de over
heid bevorderd, al het andere remt de overheid waar 
mogelijk af. De multiculturele samenleving wordt ge
stopt, en zo snel mogelijk ongedaan gemaakt. Vreem-
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delingen en minderheden passen zich aan de Neder
landse gewoonten en gebruiken aan of verdwijnen 
over de landsgrenzen. 

3. 
De regering heeft met haar onoverwogen beleid veel 
Nederlandse jongeren in hun jeugd voor onverant
woorde keuzes met betrekking tot de levenspartner 
geplaatst . Dat heeft geleid tot multi-culturele huwelij
ken . De regering draagt de volle verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen en verleent alle mogelijke facilitei
ten om, op wens van de Nederlandse partner, de hu
welijken te beëindigen en de partner zo snel mogelijk 
naar het land van herkomst te laten remigreren. 

• 13 

4. 
Het omroepbestel wordt verdeeld in een publieke 
zender en een gecommercialiseerd stelsel. De publie
ke zender, NOS, geeft objectieve voorlichting en ach
tergrondinformatie. De commerciële zenders zijn vrij 
inzake indeling van hun zendtijd, behoudens de be
perkingen die de wet stelt. 

5. 
Het uitzenden van harde pornografische program
ma 's op de Nederlandse televisiestations is verbo
den . De overheid stelt beperkingen aan het te tonen 
geweld op de tv. Bij niet houden aan de voorschrif
ten kan van overheidswege de zendmachtiging wor
den ingetrokken . 

• 14 

6. 
De echtscheidingsprocedure zal bemoeilijkt worden 
als tot het gezin nog minderjarige kinderen behoren. 

7. 
Een huwelijk kan niet binnen de eerste 2 jaren wor
den beëindigd . 

VI ONDERWIJS 

• 15 

1. 
Het onderwijs in eigen taal en cultuur voor de etni
sche minderheden wordt alleen gegeven in verband 
met remigratie. Voor het volgen van het onderwijs 
moet reeds een verklaring van vertrek worden gete
kend door onderwijsnemenden en de regering van 
het land van herkomst . Voor het overige wordt het 
onderwijs in de eigen taal en cultuur voor de minder
heden afgeschaft. Buitenlandse onderwijskrachten 
gaan onmiddelijk terug naar het land van herkomst 
na het stoppen of voltooien van de onderwijstaak. Re
migratie-onderwijs wordt uit de onwikkelingsgelden 
betaald. Deze kosten komen niet ten laste van het on
derwijsbudget. 
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2. 
Het onderwijs wordt ingesteld op het verwerven en 
ontwikkelen van intellectuele, technische en/of am
bachtelijke kwaliteiten of vermogens. Leerlingen wor
den op deze kwaliteiten voor het volgen van hoger 
onderwijs geselecteerd. 

3. 
De specialisatie in het middelbaar onderwijs verdwij
nen. Het middelbaar en voorbereidend hoger onder
wijs worden in twee categoriëen onderscheiden: een 
talen- en een wiskunde-afdeling . Daarnaast zullen 
evenwel de overige vakken een onderdeel van het to
tale onderwijs uitmaken. Verdere in- en onderverde
lingen worden ongedaan gemaakt. Er wordt een alge
meen standaard pakket van vakken ingevoerd, waar
over aan het einde van de schoolperiode staatsexa
men wordt afgelegd. 

4. 
Op het universitair onderwijs wordt weer de nadruk 
gelegd op het verwerven van kennis over de weten
schap. De samenstelling, aanpak en uitvoering van 
het wetenschappelijk onderwijs berust geheel bij de 
leiding van de universiteiten. 

• 17 

5. 
Studiebeursen en leningen, die van overheidswege 
verstrekt worden ten behoeve van studenten, die fi
nanciëel niet in staat zijn universitair onderwijs te vol
gen, worden aan strenge normen onderworpen. Het 
wetenschappelijk onderwijs moet gediend zijn met 
de gesubsidiëerde studie . Prestaties worden geist. 
Blijft na de uitkomst van de tentamens en/of exa
mens het studieresultaat achterwege, moet de finan
ciëring worden beëindigd . Het principe is dat slechts 
meer dan gemiddeld intellectueel begaafden het we
tenschappelijk onderwijs volgen . Uitgesloten moet 
worden geacht dat ieder kind wetenschappelijk on
derwijs moet kunnen volgen. 

6. 
Het onderwijs moet in al haar geledingen meer effi
cient gaan functioneren. De onderwijstaken moeten 
door het onderwijscorps worden verzorgd . De organi
satorische taken moeten door meer op het bedrijfsle
ven ingestelde werknemers worden verzorgd . Deze 
laatsten hoeven niet dezelfde opleidingen te hebben 
genoten. 

7. 
Aan het onderwijs ligt ten grondslag dat het kind, de 
leerling en de student zich willen ontwikkelen en 
daartoe het onderwijs volgen. Ontbreekt deze wil , 
moet de overheid na het bereiken van de leerplichti
ge leeftijd, geen onderwijs opdringen. 
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8 . 
Het onderwijs is kostenvrij voor het middelbaar on
derwijs. De huidige schoolgeldregelingen worden on
middelijk afgeschaft . Voor het volgend hoger en uni
versitair onderwijs blijven collegegelden ingesteld. 
Deze gelden moeten echter gezien worden als een 
symbolische financiële drempel. 

• 18 

9. 
De overgang van het middelbaar onderwijs naar het 
universitaire onderwijs is geen directe. Alle leerlin
gen, die het middelbaar onderwijs en/of het voorbe
reidend hoger onderwijs verlaten, stoppen voor twee 
jaar jaren met het dagonderwijs. De militaire of ver
vangende dienstplicht wordt na het verlaten van dat 
onderwijs voldaan. Andere werkzaamheden in de 
maatschappij moeten kunnen worden vervuld. Twee 
jaar na het verlaten van het m.o. kan met de universi
taire studie worden begonnen. 

10. 
Zowel voor het middelbaar- als voor het hoger onder
wijs worden toelatingsexamens afgenomen. 

VII ECONOMIE 

• 19 

1. 
Het gemengde economische systeem, dat Neder
land heeft gekenmerkt moet gehandhaafd blijven of 
hersteld worden . De geforceerde privatisering van 
overheidsinstellingen wordt waar mogelijk ongedaan 
gemaakt. 

2. 
Er moet een strikte scheiding komen en blijven tus
sen de economische en politieke machthebbers. 
Evenals in de overheidsorganen waar sprake is van 
onverenigbaarheid van functies, zo moet deze on-ver
enigbaarheid eveneens van toepassing zijn tussen 
ambtsdragers en directies van het bedrijfsleven. 

3. 
In de dienstensector wordt het kleinschalige bedrijfs
leven bevorderd. Dat moet onder andere geschieden 
door wettelijke eisen te herstellen voor onderne
mers, zoals die reeds van kracht waren. Het terzijde 
schuiven van deze eisen ten aanzien van etnische on
dernemers is discriminatie van en concurrentieverval
sing voor de overige ondernemers. 

4 . 
Subsidies voor individuele ondernemers of bedrijven 
is niet toegestaan . De subsidies worden slechts be
drijfstaksgewijze toegewezen als daar een noodzaak 
toe blijkt. 
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5. 
Het verstrekken van overheidssteun kan slechts be
drijfstaksgewijze geschieden. De overheid krijgt voor 
de steun preferente aandelen. Er wordt een rege
ringscommissaris benoemd, met grote bevoegdhe
den en faciliteiten, die een effectieve controle van de 
gelden mogelijk maakt. 

6. 
De subsidie- en voorkeursregeling voor de etnische 
ondernemers wordt ongedaan gemaakt. Bestaande 
ondernemingen zijn voor de belastingdienst gelijk. 

7. 
Gebruik van Nederlandse producten en diensten wor
den door de eigen overheid bevorderd. De overheid 
zelf neemt voor de uitvoering van haar eigen taak 
deze regel serieus en maakt derhalve van deze pro
ducten en diensten bij voorkeur en voorrang gebruik. 

8. 
Ondernemers voeren een evenwichtig personeelsbe
leid. Positieve discriminatie van werknemers, uit wel
ke hoofde dan ook, is niet toegestaan . Eveneens 
wordt het verboden nagenoeg alleen minderjarigen 
in dienst te nemen. 

9. 
Het bestaande bedrijfsleven moet worden be
schermd tegen de drang van de overheid bouwloka
ties te vestigen op reeds in gebruik zijnde bedrijfs
gronden, tenzij het bedrijfsleven accoord gaat. 

• 20 

VIII LANDBOUW EN VISSERIJ 

1. 
Het minder grootschalig landbouw- en veeteeltbedrijf 
wordt gestimuleerd. 

2. 
Bij internationale afspraken inzake gemeenschappe
lijk beleid genieten de Nederlandse belangen de voor
keur. De minister consulteert daarbij de desbetreffen
de organisaties. 

3. 
De Nederlandse akkerbouw, glastuinbouw en vee
houderij voorzien ten minste in de eigen Nederlandse 
behoefte. 

IX ENERGIEBELEID 

• 21 

1. 
Gasprijzen worden, voor zover het particulier verbruik 
betreft, niet meer gekoppeld aan de olieprijzen. De 
gasprijs voor binnenlands verbruik mag niet hoger lig
gen dan de goedkoopste exportprijs . 
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2. 
De accijns op benzine wordt verlaagd. De tijdelijke 
heffing verdwijnt onmiddelijk. De prijs komt op f 1,50 
per liter. 

3. 
De bouw van kerncentrales wordt uitgesteld tot het 
afvalprobleem is opgelost. De veiligheidseisen voor 
nieuw te bouwen centrales moeten aan de technolo
gische ontwikkelingen worden aangepast. Aan gasge
stookte centrales wordt de voorkeur gegeven. 

4. 
Het vergroten van de capaciteit van milieuvriendelijke 
energie wordt door de overheid gestimuleerd. 

X VERKEER 

• 22 

1. 
De douane moet tol heffen van automobilisten afkom
stig uit landen, welke er tolwegen op na houden . 

2. 
De wegenbelasting moet worden omgeslagen in de 
literprijs van de brandstof. De tijdelijke heffing op 
benzine wordt onmiddell ijk afgeschaft. de prijs wordt 
teruggebracht naar f 1,50 per liter. Andere, slechts 
in Nederland op de auto rustende belastingen wor
den afgeschaft. 

3. 
Tol wordt op het wegvervoer niet geheven . De in de 
benzine te verdisconteren wegenbelasting wordt aan
gepast aan de noodzaak het wegennet al dan niet uit 
te breiden . Het onderhoud zal een meer stabiele fac
tor in zake deze belasting zijn. Regionale belasting 
wordt afgeschaft. 

4 . 
Halogeenlampen op auto's mogen alleen op de ver
stralers worden aangebracht. Vanwege de verblinden
de effecten zijn deze lampen op het dimlicht niet toe
gestaan. 

5. 
Hel schijnende rode mist-achterlampen mogen alleen 
enkelvoudig zijn, om verwarring met remlichten te 
voorkomen. De mistachterlamp moet links van het 
midden worden aangebracht. Auto's die twee mist
lampen hebben, kunnen eenvoudig worden aange
past door uit het rechterlicht het lampje te verwijde
ren . 

6. 
De centra van de steden worden auto-luw. Parkeer
plaatsen worden aan de randen van de centra aange
legd. Uitzonderingen worden bij de wet geregeld. 
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7 . 
Op de snelwegen en opritten komen pijlen, welke de 
rijrichting aangeven. Deze simpele maatregel is ter 
voorkoming van het ' spookrijden'. De automobilist 
wordt bij de opritten gewaarschuwd omdat hij tegen 
enkele grote pijlen op het wegdek inrijdt . Bij de oprit
ten komen eveneens waarschuwinglichten die aange
ven dat in de verkeerde ofwel ' spookrichting' wordt 
gereden. 

8. 
In buitenwijken wordt de maximumsnelheid 60 km, 
rond de autovrije centra 40 km per uur. Op snelwe
gen wordt de maximimsnelheid 140 km, behoudens 
enkele kilometers voor verkeersknooppunten en -plei
nen. 

• 23 

9 . 
Werknemers die regelmatig dezelfde afstand voor 
slechts het woon-werk-verkeer afleggen, moeten het 
openbaar vervoer bij voorkeur gebruiken. De over
heid stelt daartoe bepalingen bij sollicitaties voor, wel
ke door het bedrijfsleven worden opgevolgd. 

10. 
Het zware vrachtverkeer over grote afstanden wordt 
overgeheveld naar het railvervoer. Systemen van con
tainervervoer per vrachtwagen en trein worden in 
hun ontwikkeling van overheidswege bevorderd. De 
overheid steunt de aanleg van goederen-railstations 
bij de industrie-centra. Tevens zal het spoorwegnet 
worden uitgebreid o.a. met de Betuwelijn en de 
Hoge snelheidslijn. 

11 . 
Voor een evenwichtiger verdeling van het vrachtver
voer wordt eveneens de vervoerscapaciteit vergroot. 
De binnenschippersbeurs dient te worden gehand
haafd. 

12. 
Het gehele net van autowegen wordt van verlichting 
voorzien welke brandt van een half uur voor zonson
dergang tot een half uur na zonsopgang . 

13. 
De op- en uitritten van snelwegen worden met ver
lichte zuilen gemarkeerd. 
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14. De overheid moet de dijkverzwaringen en dijkver
hogingen met spoed ter hand nemen. Bij deze projec
ten kunnen langdurig werklozen en asielzoekers wor
den ingeschakeld. 
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XI WERKGELEGENHEID 

• 25 

1. 
Het verlenen van dienstverband geschiedt bij voor
keur aan Nederlanders. Het achterstellen van Neder
landse werknemers bij de werknemers van de min
derheden, al dan niet van nederlandse nationaliteit, 
moet strafbaar worden gesteld. 

2. 
Eerst als er geen Nederlandse sollicitanten zijn, zou
den vreemdelingen in aanmerking voor het werk 
moeten komen. 

3. 
Bij voortdurende werkloosheid, toenemende automat
isering en industrialisering wordt verkorting van de 
werktijden trapsgewijze ingevoerd. 

4. 
Voor asielzoekers worden kampementen ingericht. 
Van staatswege worden projecten opgesteld . 

XII SOCIAAL STELSEL 

• 26 

1. 
Het sociaal stelsel wordt afgestemd op de Nederland
se samenleving. Het is in de eerste plaats bestemd 
voor het welzijn van de eigen bevolking. 

2. 
Voor buitenlandse werknemers. welke voor slechts 
een korte periode aanwezig zijn. geldt een speciaal 
voorschrift inzake de premieheffing. Zij vallen onder 
de ziekte- en te herinvoeren ongevallenwet. Zij zijn 
slechts voor ziekte en ongevallenwet verzekerd . Zie 
ook XIII punt 4. 
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3. 
Werknemers, welke door een bedrijfsongeval levens
lang buiten werk worden gesteld. krijgen hun gehele 
leven een uitkering welke maximaal het laatst ver
diende loon behelst, minimaal 70% daarvan. De uitke
ring is afhankelijk van de handicap. De uitkering 
wordt jaarlijks verhoogd met minimaal het inflatieper
centage. 

4 . 
De werknemers, welke nu in de WAO ondergebracht 
zijn. worden opnieuw aan een medische keuring on
derworpen . De mogelijke aanpassing van deze socia
le wet wordt bezien. 

5. 
De ziektewet kent een uitkering van 100%. Over de 
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eerste twee ziektedagen wordt geen uitkering ver
strekt. over de eerste week 50% van het loon. Ver
volgens gaat de 100% uitkering in. Duurt de ziekte 
langer dan een maand, wordt ook over de beginperio
de het volledige loon uitgekeerd. 

6. 
De maximale duur van de ziektewet is onbeperkt. Na 
anderhalf jaar wordt de uitkering terug gebracht naar 
80% . 

7. 
De WW is het eerste half jaar 80%. daarna 70% en 
na twee jaren 65% van het laatst genoten inkomen. 
Deze laatste uitkering is onbeperkt. Het minimum 
loon is de bodem van de uitkeringen. 

8 . 
De AOW moet worden verhoogd tot f 2000,- netto 
per maand voor echtparen. De verhoging wordt gefa
seerd in vijf achtereenvolgende jaren tot stand ge
bracht . De verhouding echtparen - alleenstaanden 
blijft gehandhaafd op 70%. 

9 . 
Strengere fraude-bestrijding. 

10. 
Op ouderenvoorzieningen wordt niet gekort. 

XIII HUISVESTING 

• 28 

1. 
De voorrang bij huisvesting voor minderheidsgroe
pen en vreemdelingen wordt opgeheven. 

2. 
Bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd wordt 
iedereen automatisch als woningzoekende geregi
streerd, tenzij betrokkene daarvan af wenst te zien . 

3. 
De nieuwbouw wordt afgestemd op de bevolkingspo
litiek. Als het beleid wordt afgestemd op kleine gezin
nen, worden van overheidswege geen grote wonin
gen gesubsidieerd. 

4 . 
De woonlasten worden van overheidswege naar een 
lager plafond gebracht, afgestemd op werkelijke pro
ductie- of bedrijfskosten. 

5. 
De overheid dient zich niet te bemoeien met herver
deling van woningen naar inkomen . De woonruimte 
dient een vrije keuze te zijn, onafhankelijk van het in
komen. 
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6. 
Huurcontracten ten behoeve van particulieren mogen 
niet aan termijnen worden gebonden. 

XIV VOLKSGEZONDHEID 

• 29 

1. 
Buiten Nederland wonende relaties van hier werken
de of verblijvende vreemdel ingen vallen niet onder 
het Ziekenfonds en kunnen niet in Nederland worden 
verpleegd op kosten van het Ziekenfonds 

2. 
Er komt een volksverzekering als basis. Deze is uit
drukkelijk alleen voor de Nederlandse bevolking. De 
verzekering geldt niet voor vakantiegangers of ande
re, hier verblijvende, vreemdelingen . 

3. 
De werksituatie van medici behoeft verbetering . De 
wensen van het personeel zelf dienen als basis voor 
de aan te brengen wijzigingen . 

4. 
De aidstest wordt verplicht, evenals tests voor ande
re besmettelijke en overdraagbare ziekten . 

5. 
De behandeling van patienten door homeopathische 
artsen komt eveneens in het ziekenfondspakket . 

6. 
Strenge controle op prostituées inzake aanwezigheid 
van besmettelijke ziekten . Blijkt het dragen van een 
ziekte het geval, gaat onmiddelijk een verbod van ui
toefenen van het beroep in. 

7. 
Er komen aparte ziekenhuizen en klinieken voor aids
patienten. 

8. 
Het bewust doneren van met aidsvirus besmet bloed 
valt onder het strafrecht en wordt gezien als poging 
tot doodslag .. 

9. 
Bestrijding van ongedierte wordt verplicht. 

10. 
De Nederlandse overheid verplicht zich om de voor
zieningen van ouderen niet te korten . 

• 30 

XV MILIEU 

1. 
De zorg voor het milieu is van groot belang. De rege-
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ring moet waar dan ook maatregelen treffen om be
scherming en verbetering van het milieu na te stre
ven . 

2. 
Zo moet een verbod op productie van en handel in 
spuitbussen met freon als aandrijfgas in ons land 
met onmiddelijke ingang worden afgekondigd. 

3. 
Meer mogelijkheden moeten worden opgebouwd ter 
verwerking van de afvalstoffen. Lozing van giften op 
de binnenlandse wateren moet zwaarder gestraft 
worden. 

4. 
Frankrijk en Duitsland moeten onder druk worden ge
zet om hun lozingen in het Rijnwater te stoppen. Van 
Frankrijk moeten de ten onrechte betaalde miljoenen 
guldens om het zout van de kalimijnen niet in het 
Rijnwater te lozen, worden teruggevorderd, nu dat 
land zich geen beperkingen heeft opgelegd en haar 
beloftes in deze zin heeft gebroken. Eventueel moe
ten franse bezittingen in ons land in conservatoir be
slag worden genomen om de naleving van deze inter
nationale verdragen af te dwingen. 

5. 
Het landelijk karakter van ons moet behouden blij
ven, natuur gebieden worden niet opgeofferd aan 
grootschalige bouwlokaties. 

XVI DIERENBESCHERMING 

• 31 

1. 
De cultuur en ontwikkeling van de mens uit zich on
der andere door de manier waarop de dieren in de sa
menleving worden behandeld . Nadrukkelijk moet de 
positie en de situatie van het dier worden verbeterd . 

2. 
Een verbod op onverdoofd ritueel slachten wordt na
gestreefd. 

3. 
De normen in de bio-industrie moeten ten voordele 
van het dier worden verbeterd . Kist-kalveren worden 
verboden. In deze industrie tekent zich het morele 
verval van het social isme af, of dat nu de nationale, 
dan wel de internationale tak betreft. 

4 . 
Er moet een verbod komen van wedstrijden, waarin 
dieren elkaar in vechtsporten bestrijden. Het kweken 
van agressie bij dieren wordt strafbaar gesteld. 

5. 
Het afval van honden op straat moet verdwijnen . Ei
genaren van honden moeten er voor zorgen dat het 
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door hun hond veroorzaakte afval direct wordt verwij
derd. Daarmede is de noodzaak van de hondenbelas
ting verdwenen . 

6. 
De medische proeven op dieren moeten aan banden 
worden gelegd, zodat niet jaarlijks duizenden dieren 
sterven aan schijnbaar nutteloze medische proeven. 
De aantallen moeten scherp worden teruggebracht, 
de normen verscherpt onder welke de proeven de
snoods mogen worden uitgevoerd. 

7. 
Er moet een verbod komen op de verkoop van bont, 
afkomstig van baby-dieren. Eveneens moet het opzet
ten van baby-dieren verboden worden, en onder het 
strafrecht worden gebracht. 

8 . 
Het oormerken van vee wordt afgeschaft. 

9. 
Transport van vee moet diervriendelijk geschieden. 

10. 
Het in huis houden van naar hun aard ongeschikte 
dieren wordt van overheidswege verboden . 

XVII MINDERHEDENBELEID 

• 32 

1. 
De remigratie van de hier wonende minderheden 
naar eigen land wordt met kracht gestimuleerd. 

2. 
Werkloze buitenlandse werknemers moeten remigre
ren. Zes maanden na de laatste tewerkstellingsdag 
wordt de remigratie verplicht. 

3. 
Sociale uitkeringen welke worden uitgekeerd in het 
land van herkomst geschieden naar het woonlandprin
cipe. 

4. 
Het nieuwe sociaal stelsel moet ruimte open laten 
om nieuw aan te stellen buitenlandse werknemers 
buiten bepaalde wetten te houden. Zij zullen niet 
meer onder de WW en de AOW hoeven te worden 
gebracht. Deze premies worden geheven en met de 
werkgeversdelen van deze premies uitbetaald bij re
migratie. 

5. 
Buitenlandse werknemers zullen worden gewezen 
op de mogelijkheden twaalf weken zo lang mogelijk 
te werken. De wet moet daarop worden aangepast. 
Na deze periode krijgen zij twee weken vakantie, 
waarin zij op kosten van de onderneming een retour 
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naar hun oorsprokelijke woonplaats toegewezen krij
gen. Zo blijven zij binnen het sociale systeem van hun 
geboorteland functioneren . Gezinshereniging kan op 
deze manier plaats vinden in het land van herkomst. 

6. 
Asielzoekers moeten om dringende politieke rede
nen hun land hebben verlaten . Reden voor het asyl 
kan alleen maar zijn dat zij gevaar lopen minimaal 
langdurige gevangenisstraffen te krijgen voor politie
ke opvattingen, welke dan nog aan democratische 
waarden moeten worden getoetst. Asielzoekers moe
ten op aanwezigheid van besmettelijke ziekten wor
den onderzocht. Azielzoekers worden direct na hun 
binnenkomst in werkkampementen ondergebracht. 
De regering zorgt voor projecten, welke kunnen varië
ren . 

7. 
Adoptie van kinderen uit derde wereldlanden wordt 
aan strenge normen onderworpen. Aangetoond zal 
moeten worden dat het in het belang van het kind is 
dat het uit zijn omgeving wordt weggerukt. Het is de 
adoptiefouders verboden enige financiële middelen 
voor de overkomst van de adoptiefkinderen aan te ne
men, op straffe van weigering van toelating tot Ne
derland. Dit om de handel in deze kinderen hun ver
werpelijke grond te ontnemen . 

8. 
De toelating van vreemdelingen zal aan strenge nor
men moeten worden onderworpen. Mensen van bin
nen de EG kunnen weliswaar niet de toegang wor
den ontzegd, maar zij kunnen geen aanspraak maken 
op welke sociale voorziening dan ook. Bij gebrek aan 
middelen moeten zij het land worden uitgezet. De 
overheid is niet verplicht buitenlandse werkzoeken
den financiële ondersteuning en woonruimte aan te 
bieden. 

9. 
De hier aanwezige minderheden moeten zich aanpas
sen aan de nederlandse cultuur. Integratie van ande
re culturen worden, waar mogelijk, afgeremd. 

10. 
De voorkeursbehandelingen voor de minderheden, 
zoals voorrang bij huisvesting, werk en onderwijs, 
wordt ongedaan gemaakt. De mogelijkheden voor be
ginnende etnische ondernemers om te starten zon
der te voldoen aan de wettelijke eisen, worden onge
daan gemaakt . Subsidies en belastingvrijstellingen 
ten gunste van de etnische ondernemers verdwijnen . 

11 . 
Ter voorkoming van schijnhuwelijken moet een 
vreemdeling aantoonbaar in Nederland minstens 
twee jaren onafgebroken hebben samengewoond al
vorens het huwelijk kan worden afgesloten. 
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12. 
Op de risicovluchten van de Nederlandse Luchtvaart 
Maatschappij en reist de Koninklijke Marechaussee 
mee om bij de ingang van het vliegtuig de reisdocu
menten te controleren en te kopieren . 

XVIII BelASTINGEN 

• 33 

1. 
Het belastingstelsel wordt verder vereenvoudigd. De 
verhouding tussen maximum en minimum netto-inko
men moet groeien naar 5 : 1. 

2. 
De BTW wordt één tarief, welke trapsgewijze ge
bracht wordt naar 10%. 

3. 
De tarieven van de inkomstenbelasting worden jaar
lijks trapsgewijze verlaagd. Het maximale tarief op de 
IB wordt uiteindelijk naar 45% gebracht. 

4 . 
Alle accijnsen worden op hun h00gt t:;: herzien. Accijns 
op brandstoffen wordt drastisch verlaagd . De tijdelij
i(e ' ccijns op benzine wordt met onmiddelijke ingang 
opgeneven. 

XIX ONTWIKKELINGSHULP 

• 34 

1. 
Ontwikkeligshulp wordt in de eerste plaats gezien als 
hulpmiddel voor het oplossen van de problemen met 
de in Nederland verblijvende minderheden. De hulp 
wordt als remigratiesteun uitgekeerd aan de leden 
van de minderheden die naar het land van herkomst 
willen terugkeren . De regering legt daartoe kontak
ten met de regeringen van de desbetreffende lan
den . De politieke opstelling van de remigrant, of het 
in het land van herkomst aanwezige politieke sys
teem, speelt bij die onderhandelingen geen rol, zo
lang niet blijkt dat de remigrant door zijn regering 
naar het leven wordt gestaan. 

2. 
Voorts wordt ontwikkelingshulp gegeven aan landen, 
waarvan de regering en de bevolking bereid zijn zich 
te ontwikkelen. Is deze wil afwezig, is ontwikkelings
hulp zinloos. Landen, die voor deze hulp in aanmer
king willen komen, worden getoetst inzake het inter
ne politieke systeem. Landen, die afwijzend staan 
ten opzichte van de democratie worden niet ge
steund met gelden uit de ontwikkelingshulp. 

3. 
Het systeem van ontwikkelingshulp wordt langzaam 
maar zeker afgebouwd. Zodra resultaten van de gege-
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ven gelden uitblijven na een door de regering vastge
stelde termijn, wordt de hulp beëindigd. 

4. 
De hulp wordt in de eerste plaats gegeven om de 
economische groei in het ontwikkelingsland te stimu
leren. 

5. 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken regelt de hulp 
en krijgt directe bevoegdheden bij het aanwenden 
van de hulp. Nederland kan voorwaarden stellen voor 
het aanwenden van de te verstrekken middelen. 

6. 
De hulp bedraagt maximaal 1 % van het nationale in
komen en wordt zo mogelijk afgebouwd. De hulp ge
noemd onder punt 1 gaat ten laste van de 1 % rege
ling. Mocht er tekort voor deze remigratiehulp ont
staan worden de financiele lasten geboekt ten laste 
van het Ministerie van Sociale Zaken. Voor wat be
treft de hulp van punt 2 geldt de 1 % regeling, indien 
er middelen zijn binnen de 1 % regeling. 

7. 
Bij het verstrekken van de hulp wordt waar mogelijk 
het Nederlandse bedrijfsleven betrokken . 

XX BUITENLANDSE ZAKEN 

• 35 

1. 
De regering heeft zich terughoudend op te stellen 
met betrekking tot de gang van zaken in andere lan
den. De rol van het nederlandse internationale beris
pingscentrum is voorbij . Hoofddoel van het beleid 
moet zijn het bevorderen van de internationale good
will voor de positieve aspecten van de eigen samen
leving . 

2. 
De Minister legt uitgebreide contacten met die lan
den van de internationale gemeenschap, waarvan 
hier aanwezige minderheden uit afkomstig zijn. De 
Minister bereidt de remigratie voor, in overleg en sa
menwerking met zijn collega 's van Binnenlandse Za
ken, Justitie en Ontwikkelingssa-menwerking. De al
gehele leiding van dit beleidsaspect ligt in handen 
van de Minister-President. 

3. 
Nederland doet geen voorstellen tot afdracht van sou
vereine taken aan internationale organen, zonder te 
voldoen aan de voorwaarden, gesteld in Hoofdstuk I, 
artikel 1. 
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Zie voor de samenstelling van het register en voor 
het hanteren ervan de verantwoording hierboven, 
blz. VII-VIII In het register is de voorkeurspelling aan
gehouden. 
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Gebruikte afkortingen: 

CD 
CDA 
D66 

GL 
GPV 

PvdA 
RPF 
SGP 
WD 

Centrumdemocraten 
Christen Democratisch Appel 
Democraten 66 
Groenlinks 
Gereformeerd Politiek Verbond 
Partij van de Arbeid 
Reformatorische Politieke Federatie 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Register 



aanbieders van zorg: 
zie: ziektekostenverzekering 

aandeelhouders: 
zie: Raad van Commissarissen 

aandrijfgas: 
zie: milieubeleid 

aanleunwoningen: 
zie : ouderenbeleid 

aantasting lichamelijke integriteit: 
zie: seksueel geweld 

aanvullende werkgelegenheid: 
zie: werkgelegenheid 

aardgasbaten(fonds): 
zie: collectieve uitgaven 

aardgasverbruik: 
zie: energiebeleid 

aardgaswinning: 
zie : grondstoffenbeleid 

aardwarmte-energie: 
zie: energiebeleid 

AAW/AAW'ers: 
zie: WAOflNAO'ers 

abortus: 
CDA: 14, 24 
GPV: 7, 27-28, 35 
PvdA: 30,36, 46 
RPF: 2,4, 10-11,21 , 26, 31 -32 
SGP: 41,44 

abortuspil: 
zie: abortus 

acceptatieplicht: 
zie: verzekeringsmaatschappijen 

achterstandswijken: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 
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Register 

actieve levensbeëindiging: 
zie: euthanasie 

adoptie van kinderen: 
CD: 32 
CDA: 20 
GL: 82 
GPV: 14 
RPF: 22 

adviesorganen/adviesraden: 
CDA: 12,32 
GL: 79 
GPV: 10 
PvdA: 9,40,50, 128 
RPF: 14, 132 

afbreking zwangerschap: 
zie : abortus 

afkickcentra/afkicken: 
zie: verslaving 

Afrika (excl. Zuid-Afrika): 
CDA: 88, 98 
D66: 112, 122, 126 
GL: 1 
PvdA: 21,64,67 
RPF: 113 
SGP: 108 

afslankende overheid: 
zie: ambtenaren 

decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 
en overheidstaken 

aftrekposten: 
zie : belastingen algemeen 

afvalpreventie: 
zie: milieubeleid 

afvalquota: 
zie : milieubeleid 

afvalstoffen/afvalstromen/afvaltoerisme: 
zie: milieubeleid 

Register 



afvalverwerking(sinstallaties): 
zie: milieubeleid 

afvalwarmte: 
zie: energiebeleid 

afwatering: 
zie: milieubeleid 

waterschap(pen) 

Agenda 21 
zie : milieubeleid 

agrarische sector: 
zie : landbouwbeleid 

agrificatie: 
zie : landbouwbeleid 

Aids: 
CD: 
D66: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

11,29 
89 
91 
16, 26, 32 
45 
68 

akkerbouw: 
zie : landbouwbeleid 

ALARA-principe: 
zie: milieubeleid 

alcohol: 
zie: verslaving 

alcohol in het verkeer: 
zie: autoverkeer 

alcoholontmoedigingsbeleid: 
zie: verslaving 

alcoholreclame: 
zie: reclame 

algemeen kiesrecht: 
zie : kiesrecht/kiesstelsel 

algemeen maatschappelijk werk (amw): 
zie: welzijnsbeleid 

algemeen voortgezet onderwijs (A VOl: 
CD : 16-18 
CDA: 78-79,81 -82,86 
D66: 79,92,94,97, 100-101 , 103 
GL: 86-90 
GPV: 72, 73, 75 
PvdA: 105 
RPF: 20, 90, 92-93, 123 
SGP: 32, 35, 80 
WO: 19,63 
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Algemeen Werkloosheidsfonds: 
zie: werkgelegenheid 

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW): 
zie: WAOfNAO'ers 

Algemene Bijstandswet: 
zie : sociale voorzieningen 

Algemene Kinderbijslagwet: 
zie: kinderbijslag 

Algemene Nabestaandenwet (ANW): 
zie: sociale voorzieningen 

Algemene Ouderdomswet (AOW): 
zie: AOW/AOW'ers 

Algemene Rekenkamer: 
D66: 17,63 
PvdA: 67 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): 
zie: ziektekostenverzekering 

Algemene Wet Gelijke Behandeling: 
zie: discriminatie 

emancipatie(beleid) 

alimentatie: 
zie : huwelijk 

alleenstaanden: 
CD: 27 
CDA: 38 
D66: 21 -22 
GL: 52 
GPV: 14,48 
PvdA: 112 
SGP: 91 
WO: 32 

alleenverdieners: 
D66: 26 
GPV: 38, 48 
RPF: 88 

alleenwonenden: 
zie: alleenstaanden 

allochtone docenten: 
zie: onderwijs aan allochtonen/migranten 

allochtonen: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

alpha-hulpen: 
zie: ouderen(beleid) 

ziekenverzorging 
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alternatieve geneeswijze: 
CD: 29 
D66: 87 
GL: 64 
RPF: 30 
SGP: 44 

alternatieve samenlevingsvormen: 
zie: huwelijk 

alternatieve sancties/straffen: 
zie : wetshandhaving 

amateurkunst/amateuristische kunstbeoefening: 
zie: cultuurbeleid 

amateursport: 
zie: sportbeleid 

ambtenaren: 
CD: 5-6 
CDA: 11-12.37. 78.104 
D66: 57.60.64.130 
GL: 48. 79-80 
GPV: 9-11.19 
PvdA: 26-27.35.42.102.128.130.132. 134.142 
RPF: 8. 16. 23. 45. 65. 86. 105. 119. 132 
SGP: 11.86 
VVD: 4.7.10.34.58 

ammoniak-emissie: 
zie: mestproblematiek 

milieubeleid 

Amnesty International: 
zie : rechten van de mens 

anti-christelijke opvattingen: 
zie: religie 

anti-fraude wetgeving: 
zie : belastingfraude 

Antillen: 
zie : Nederlandse Antillen 

Antilliaanse jongeren: 
zie : Nederlandse Antillen 

Anti-Nederlander Beleid: 
zie: discriminatie 

minderheden. etnische en culturele 
vluchtelingen(beleid) 

AOW/AOW'ers (zie ook de rubriek 'ouderenbe
leid'): 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
PvdA: 
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27.32.50 
35.38. 104 
11.16.19.22.130 
53. 73 
96. 100. 108. 116 

RPF: 85.88 
VVD: 6.32.38.39.47 

apartheidspolitiek: 
zie: Zuid-Afrika 

Arabische staten/Arabische wereld: 
zie: Midden-Oosten 

arbeid/arbeidsaanbod: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsbemiddeling/arbeidsbureau: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsconflicten: 
zie: arbeidsverhoudingen 

arbeidsduurverkorting: 
zie : arbeidstijdverkorting 

arbeidsgeschillen: 
zie : arbeidsverhoudingen 

arbeidsinkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

arbeidskosten/arbeidskostenforfait: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

arbeidskrachten: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsmarkt/arbeidsmobiliteit: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsomstandigheden: 
CD: 25 
CDA: 31. 35-36 
D66: 14.89.94 
GL: 50. 54.60. 62-64 
GPV: 20.66 
PvdA: 19. 41. 44. 94-96. 114 
RPF: 63.88 
SGP: 82 
VVD: 68 

arbeidsongeschikten/arbeidsongeschiktheid: 
zie: WAONl/AO'ers 

arbeidsparticipatie: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsplaatsen/arbeidsproces: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsrust: 
zie: arbeidsverhoudingen 
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arbeidstijden: 
zie: arbeidsomstandigheden 

arbeidstijdverkorting 

arbeidstijdverkorting: 
COA: 37 
D66: 14 
GL: 47-49. 54-56. 66. 73 
PvdA: 103 
RPF: 87 

arbeidstoeslag: 
zie : loon- en inkomstenbelasting 

arbeidsverhoudingen: 
CDA: 32. 35. 92 
D66: 4 
GL: 80 
GPV: 19 
PvdA: 16.39.41.139 
RPF: 78.86 
SGP: 84 

arbeidsvoorwaarden(overleg): 
zie : loon- en inkomensbeleid 

arbeidsvoorziening: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsvrede: 
zie: arbeidsverhoudingen 

ARBO-dienst/ARBO-wet 
zie : arbeidsomstandigheden 

archiefbeleid: 
zie: cultuurbeleid 

architectuur: 
zie : cultuurbeleid 

arme/armste landen: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

artotheken: 
zie : cultuurbeleid 

artsen: 
CD: 29 
CDA: 25. 71 -74 
D66: 87 
GL: 64-65 
GPV: 2. 27-31. 34. 36 
PvdA: 118 
RPF: 11 . 21.31-32 

Aruba: 
CDA: 
D66: 
GPV: 
RPF: 
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14 
66 
25.100 
118.123 

SGP: 28 
WO: 78 

asielprocedures/asielrecht: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

asielvragers/asielzoekers: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

Assisen-overleg: 
zie: Europese samenwerking 

associatie-akkoorden: 
zie: Europese samenwerking 

Atlantisch bondgenootschap: 
zie: NAVO 

atoomenergie: 
zie : kernenergie 

atoomvrije zone: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

atoomwapens: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

ATV/ATV-dagen: 
zie: arbeidstijdverkorting 

auteursrecht: 
zie: cultuurbeleid 

autodiefstal: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

autokosten: 
zie: autoverkeer 

autoloze zondag: 
zie: autoverkeer 

autoluw gebied/autovrij gebied: 
zie: autoverkeer 

automatisering: 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

25 
33. 59 
5. 7 
3. 47-48 
36. 101 
73 
73 
47 

automobilist: 
zie : autoverkeer 

automobiliteit: 
zie: autoverkeer 
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autonomie van scholen: 
zie: school 

autoverkeer: 
CD: 2, 11,21-23,33 
CDA: 7, 27, 33,46-47,50, 52,62-66, 105 
D66: 15, 27, 39-41, 43-44, 47, 54, 69-70, 130 
GL: 7,23, 27-28,32-34, 44,71,94 
GPV: 58-59, 64-66 
PvdA: 1, 17,28,32, 35,69-70,72-73,75-76,80-84, 

101,120,148 
RPF: 24, 46-47,51,53, 65,68,98-104-, 108,115, 

132-133 
SGP: 11, 64-68 
WO: 15-17,43,60-62 

autovrije binnensteden: 
zie: autoverkeer 

AWBZ: 
zie: ziektekostenverzekering 

Azië: 
CDA: 
D66: 
PvdA: 
RPF: 

Balkan: 

26-27, 88, 99 
25, 112,129 
21,34,63-67, 101 
129 

zie: M idden- en Oost-Europa 

banenpools: 
zie: werkgelegenheid 

banken: 
CDA: 33 
D66: 8 
PvdA: 44 
RPF: 67 

bankovervallen: 
zie : criminaliteit(sbestrijding) 

basisbeurs: 
zie: studiefinanciering 

basisinkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

basisonderwijs: 
CDA: 78-79,86 
D66: 94, 98-99 
GL: 86-90 
GPV: 74 
RPF: 90-92 
SGP: 32,34 
VVD: 63, 72 

basispakket: 
zie: ziektekostenverzekering 
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basisscholen: 
zie: basisonderwijs 

basisstelsel: 
zie: sociale voorzieningen 

basisvorming: 
CDA: 80 
D66: 100-101, 107 
GL: 97 
GPV: 75 
PvdA: 53 
RPF: 82, 92 
SGP: 35 

bedrijfschap: 
zie: publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) 

Bedrijfsfonds voor de Pers: 
zie : mediabeleid 

bedrijfsmilieuzorg: 
zie: milieubeleid 

bedrijfstijden/bedrijfstijdverlenging: 
zie: arbeidsomstandigheden 

bedrijfsvereniging: 
D66: 13, 17 
PvdA: 114 
RPF: 88 

begeleide economie: 
zie : economische orde 

begeleid wonen: 
zie : geestelijke gezondheidszorg 

begroting(sbeleid): 
zie: collectieve uitgaven 

bejaarden(beleid): 
zie: ouderenbeleid 

bejaardenoorden/bejaardentehuis: 
zie : ouderenbeleid 

belastingaftrek: 
zie: belastingen algemeen 

belastingdienst: 
zie: belastingen algemeen 

belastingdruk: 
zie: belastingen algemeen 

belastingen algemeen: 
CD: 2, 33 
CDA: 7, 13,20,26, 28-29, 35-36,41-43,45,48-49, 

56, 58, 60,104 
D66: 2, 4, 6, 12, 19, 23-24, 26, 30, 130 
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GL: 
GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SGP: 
WO: 

24-25,43, 47, 55, 66-67, 70-71. 74, 82 
49, 65, 103 
38,46,48,97,99,101,111,113,130,134, 
140-141,144,147,149,151 
44,59,65-66,68,70,74,77,105,110,133 
18,49,87,89-91 
2,6,36,39,50,52,60 

belasting en eigen woning: 
CDA: 13, 43-44 
D66: 26,40,130 
GL: 25, 72, 93-94 
GPV: 49,51 
RPF: 65,68, 87,110,133 
SGP: 62,92 
WO: 7,18,36 

belastingfraude: 
CDA: 8,16,41,43 
D66: 26,77 
GL: 71,96 
GPV: 14,38, 103 
PvdA: 17,18,46, 100 
RPF: 9,10, 18,65, 132 
SGP: 13,22,90,107,115 

belastingmoraal: 
zie: belastingfraude 

belastingontduiking/belastingontwijking: 
zie: belastingfraude 

belastingparadijzen: 
zie: belastingfraude 

belastingstelsel: 
zie: belastingen algemeen 

belastingverlaging/verhoging: 
zie: belastingen algemeen 

belastingvrije som: 
zie: belastingen algemeen 

belbus: 
zie: openbaar vervoer 

bemesting: 
zie: mestproblematiek 

milieubeleid 

Benelux: 
GL: 21 
PvdA: 59 
RPF: 18 

benzinegebruik/benzineprijs: 
zie: autoverkeer 

grondstoffen beleid 
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berechtingsmogelijkheden: 
zie: wetshandhaving 

bermbeheer: 
zie: natuurbeleid 

beroepsgoederenvervoer: 
zie: goederenvervoer 

beroepsleger/beroepsmilitairen: 
zie: krijgsmacht 

beroepsonderwijs (excl. Hoger Beroepsonder
wijs): 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

16-18 
45, 59, 72, 78-82, 86 
7, 79, 92,94,100-101,103,107 
86-90 
42-43, 72-73 
28,44, 106-107, 146 
20, 90, 92-93, 123 
30, 32, 35-36, 80 
47,63, 70 

beroepssport: 
zie: sportbeleid 

beschermde planten en dieren: 
zie: dierenwelzijn 

natuurbeleid 

besmettelijke ziekte: 
zie: Aids 

ziekenverzorging 

bestaansminimum: 
zie: minimum-inkomen 

besteedbaar inkomen: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

bestemmingsplannen: 
zie: ruimtelijke ordening 

bestrijdingsmiddelen: 
zie: milieubeleid 

betaalde arbeid: 
zie: werkgelegenheid . 

betalingsbalans: 
zie: collectieve uitgaven 

betalingsverkeer: 
zie: monetair beleid 

Betuwelijn: 
zie: goederenvervoer 

openbaar vervoer 
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beursstudenten: 
zie: studiefinanciering 

bevallingsverlof: 
zie : gezondheidszorg 

bevissing: 
zie: visserij(beleid) 

bevolkingsgroei: 
CDA: 102 
D66: 28, 53, 77, 114, 122 
GL: 28 
GPV: 50,97 
PvdA: 21 , 67 
SGP: 113 
WO: 77 

bewaakte stallingen: 
zie: fietsers en voetgangers 

bewakingspersoneel: 
zie: gevangeniswezen 

bewapening(swedloop): 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

veiligheidsbeleid 

bezuiniging(en)/bezuinigingsdruk: 
zie: collectieve uitgaven 

bibliotheken: 
zie: cultuurbeleid 

bijscholing arbeid: 
zie: omscholing arbeid 

bijstand: 
zie: sociale voorzieningen 

bijstandsfraude: 
zie: fraude sociale voorzieningen 

bijstandstrekkers: 
zie: sociale voorzieningen 

bijvangstenregeling: 
zie : visserijbeleid 

bijzondere bijstand: 
zie : sociale voorzieningen 

bijzonder onderwijs: 
zie : openbaar en bijzonder onderwijs 

binnenlandse veiligheid: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

binnenscheepvaart: 
CD: 23 
CDA: 51, 64-65 
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D66: 
GL: 
GPV: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

27,45, 49 
7, 35 
66 
49,65, 68, 100,105,108,131 , 133 
66, 68,92, 115 
15-16 

binnenschippersbeurs: 
zie: binnenscheepvaart 

binnenvaart: 
zie: binnenscheepvaart 

binnenvisserij: 
zie: visserijbeleid 

bio-diversiteitsverdrag: 
zie: milieubeleid 

bio-energie/biogas: 
zie: energiebeleid 

bio-industrie: 
CD: 31 
CDA: 46,60 
D66: 52 
GL: 38,41 
GPV: 43 
RPF: 42, 55 

biologische diversiteit: 
zie: natuurbeleid 

biologische landbouw: 
zie: landbouwbeleid 

biologische vader: 
zie: kunstmatige bevruchting 

biologische wapens: 
RPF: 117,129 
SGP: 109 

biotechnologie: 
CDA: 33,59 
D66: 5 
GL: 75 
GPV: 44 
PvdA: 20,36, 101 
RPF: 41,43,57,73, 93 
SGP: 73 

bipolaire machtsverhouding: 
zie: Oost-West verhouding 

bodemerosie/bodemsanering: 
zie: milieubeleid 

bodemverontreiniging/bodemvervuiling 
zie : milieubeleid 
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boeren: 
zie : landbouwbeleid 

boetes: 
zie: wetshandhaving 

bonusregeling: 
zie: WAONl/AO'ers 

boringen (gas): 
zie : grondstoffenbeleid 

Borssele: 
zie: kernenergie 

bosaanleg/bosbouw: 
zie: landbouwbeleid 

Bosbeleidsplan: 
zie: natuurbeleid 

bosgebieden: 
zie : natuurbeleid 

Bosnië-Herzegowina: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

bouwkunst: 
zie: cultuurbeleid 

bouwlokaties: 
zie: woningbouw 

bovengemeentelijke samenwerking: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

boven-regionale recherche-teams: 
zie: politiebeleid 

braak legging van gronden: 
zie: landbouwbeleid 

brandstofaccijns: 
zie : autoverkeer 

broeikaseffect/broeikasgassen: 
zie: milieubeleid 

bromfietsen: 
zie: autoverkeer 

Brundtland-rapport: 
zie: milieubeleid 

BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde): 
CD: 33 
CDA: 44,49 
D66: 6, 39, 46 
GL: 10,25, 29,36,84 
GPV: 49,82 

444 

PvdA: 73,82,100,147 
RPF: 45,68,110,133 

budgetfinanciering: 
zie: collectieve uitgaven 

buitenlanderhaat: 
zie: discriminatie 

buitenlanders: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

vluchtelingen(beleid) 

buitenlands cultureel beleid: 
zie: cultuurbeleid 

buitenlandse werknemers: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

buitenschoolse opvang: 
zie: emancipatie(beleid) 

Bulgarije: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Bureau Slachtofferhulp: 
zie: slachtofferhulp 

burgemeester: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

burgerrechten: 
zie: Grondwet 

buslbuurtbus: 
zie: openbaar vervoer 

buurtpreventieprojecten: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst): 
zie: po!itiebeleid 

calamiteitenverlof: 
zie: ziekenverzorging 

call-a-car: 
zie: autoverkeer 

Cambodja: 
zie : Azië 

Canada: 
zie: Noord-Amerika 

cannabisprodukten: 
zie: verslaving 

carpooling: 
zie: autoverkeer 
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casino's: 
zie : verslaving 

cellentekort/celruimte: 
zie: gevangeniswezen 

Centraal Amerika: 
zie : Midden-Amerika 

Centraal- en Oost-Europa: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

centrale looningreep: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

CFK: 
zie: milieubeleid 

chemisch afval: 
zie: milieubeleid 

chemische wapens: 
CDA: 94 
GPV: 95 
RPF: 117, 129 
SGP: 109 

chimaeren: 
zie: genetische technologie 

China: 
zie : Azië 

christelijke waarden/christendom: 
zie: religie 

chronische patiënten: 
zie: ziekenverzorging 

civil service: 
zie: ambtenaren 

CO-2 uitstoot: 
zie: milieubeleid 

coalitiekabinet: 
zie: kabinet 

codicil: 
zie: orgaandonatie/orgaantransplantatie 

coffeeshops: 
zie: verslaving 

collectief veiligheidssysteem: 
zie: veiligheidsbeleid 

Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) 
CDA: 30, 32, 35, 72 
D66: 9-10,12,14, 17 
GL: 47,49,58, 73,80 
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GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

19, 38 
40,44,100 
77, 86 
84 
6,72 

collectieve lastendruk: 
zie: collectieve uitgaven 

collectieve sector: 
zie: ambtenaren 

leerkrachten 
ziekenverzorging 

collectieve uitgaven: 
CD: 5 
CDA: 7, 26,28,32, 35, 104 
D66: 2, 4-5,10,12,16,24,27,67,81,118,130 
GL: 1, 10, 25, 58, 69, 70, 74 
GPV: 37-38, 49, 54, 103 
PvdA: 2-3,9,13,17,35,38,46,48-53,86-87,98, 

101,134,139-144,148,150-151 
59,65-67, 130-131,133-134 
87-88,114-115 

RPF: 
SGP: 
VVD: 2, 7-8, 33, 37, 40, 49 

collectieve voorzieningen: 
zie: sociale voorzieningen 

collegegeld: 
zie: studiefinanciering 

commerciële omroep: 
zie: mediabeleid 

Commissaris der Koningin: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

communautair Europa: 
zie: Europese samenwerking 

concurrentieverhoudingen, internationale: 
zie: internationale economische samenwerking 

conflictbeheersing: 
zie: veiligheidsbeleid 

consensusdemocratie: 
zie: staatsvorm 

constitutionele monarchie: 
zie: staatsvorm 

constitutionele toetsing: 
zie: Grondwet 

consultatief referendum: 
zie: referendum 

consumentenbeleid: 
CDA: 31,46-48,92 
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D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
WO: 

28, 30, 32 
21, 24-26, 45, 80 
34, 58, 61 
33, 50, 67, 72, 79, 98-99, 129 
44-45,74 
54 

consumentenorganisaties/consumentenplat
forms: 
zie : consumentenbeleid 

consumentensouvereiniteit: 
zie: consumentenbeleid 

consumentisme: 
zie : consumentenbeleid 

consumptiepatronen/consumptievrijheid: 
zie: consumentenbeleid 

containervervoer: 
zie: goederenvervoer 

correctief/corrigerend (wetgevings)referendum: 
zie: referendum 

couperen: 
zie: dierenwelzijn 

criminaliteit(sbestrijding): 
CD: 2,7,10-11 
CDA: 3-5, 7-9,13-18, 28, 33,41,50,84,90, 

D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SGP: 
WO: 

103-105 
1,27,55,60,66-72,74,81,113, 130 
9,82, 95-96 
3, 7, 11, 21-22, 24-25, 59, 100 
1, 5, 8, 12, 17-18, 37, 39, 46, 48, 54, 68, 
88-92, 102,141-142, 145 
4, 9-10, 17,19-20, 24,79,111,115 
6,14, 19,21-22,29,62, 107 
4, 13, 28, 37-38, 41 , 59, 75 

crimineel circuit: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

crisisbeheersing/crisismanagement: 
zie: veiligheidsbeleid 

cultureel pluralisme/culturele pluriformiteit: 
zie: cultuurbeleid 

minderheden, etnische en culturele 

culturele identiteit: 
zie: cultuurbeleid 

minderheden, etnische en culturele 

cultuurbehoud: 
zie : cultuurbeleid 
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cultuurbeleid (zie ook de rubriek 'Nederlandse 
taal'): 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

12 
69-70, 76, 85-87 
2, 15,27,54,60,67,78,108-110, 130 
10, 15, 22-23, 83-84, 90 
20,79-81 , 87,91 
12, 29-33, 60, 68, 96, 107, 122-125, 138 
76, 83, 95, 99, 115, 124, 132 
33, 48-50, 115 
22, 28, 45, 64 

cultuurgoederen: 
zie: cultuurbeleid 

cultuurlandschap: 
zie: natuurbeleid 

cultuurpolitiek/cultuurspreiding: 
zie: cultuurbeleid 

CVSE (Conferentie voor Veiligheid en Samen
werking in Europa): 
CDA: 3, 90, 93-94, 96 
D66: 116, 125 
GL: 13,17, 22 
GPV: 92,94 
PvdA: 56-57 
RPF: 128 
SGP: 108-109 
WO: 29 

dagdetentie: 
zie: gevangeniswezen 

daklozen: 
zie : welzijnsbeleid 

decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 
en overheidstaken: 
CDA: 5,9-13,31-32,44,64,68, 78, 80, 83 
D66: 3,24, 26-27, 55, 60-{l1, 67, 130 
GL: 2,21 , 58,80-81 
GPV: 8, 10-11 , 17-18,71 
PvdA: 13,31 , 45-46,51,68, 127,130,132-134, 

136,142, 148 
RPF: 4, 8,15-17,59 
SGP: 16,87,114-115 
WO: 4, 7-8, 10-11 , 18, 20, 34, 38, 40, 58 

deelraden: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

deeltijdarbeid: 
CDA: 35, 37 
D66: 14 
GL: 48-49, 59-60, 73 
GPV: 15 
PvdA: 2, 34, 94, 103, 112 
RPF: 79, 87-88 
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deeltijdbanen: 
zie : deeltijdarbeid 

deeltijd-VUT: 
zie: pensioenen 

deeltijdwerk(ers): 
zie: deeltijdarbeid 

defensie-apparaat: 
zie: krijgsmacht 

delicten: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

dementen: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

democratie: 
zie: staatsvorm 

democratisering in het bedrijfsleven: 
zie: ondernemingsraad 

denivellering: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

departementale indeling: 
zie : departementen 

departementen: 
CD: 5, 10,34 
CDA: 11,17,31 , 84,86 
D66: 61,63, 72,83,112 
GL: 14,21 , 23,28,76, 79 
GPV: 9-10, 23 
PvdA: 9, 40-41,59,72,131 
RPF: 16-17,44,85 
SGP: 112 
VVD: 10,20, 38,40, 52 

derde geldstroom: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

Derde Wereld: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

deregulering: 
zie: decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 

en overheidstaken 

detentie: 
zie : gevangeniswezen 

dienstensector: 
CD: 19 
CDA: 26, 33, 49 
D66: 5-8 
GL: 23, 25, 59 
GPV: 38,49 
PvdA: 20,34,101-102,122,134,145,147 
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RPF: 
SGP: 
VVD: 

68 
71,87 
5, 47,51 

dienstplicht/dienstplichtigen: 
zie: krijgsmacht 

dienstverlening: 
zie: dienstensector 

dierenbescherming: 
zie: dierenwelzijn 

dierenwelzijn: 
CD: 31 
CDA: 24, 55, 59 
D66: 33,52 
GL: 38,41 
GPV: 44 
PvdA: 86 
RPF: 41-43,48,53-55,57,93 
SGP: 98-99 
VVD: 60 

dierproeven: 
zie: dierenwelzijn 

dijkverhoging/dijkverzwaring: 
zie: waterstaat 

dimlicht: 
zie: autoverkeer 

discriminatie: 
CD: 1-2, 4, 6, 19, 25-26, 28-29, 32 
CDA: 6, 83-84, 103 
D66: 14, 76, 80-81, 84 
GL: 1, 15, 47-48, 61 , 78, 82, 86, 90-91, 96 
GPV: 5, 16, 88 
PvdA: 1, 7, 16-17, 18,53, 62,125 
RPF: 8-9,13-14,82 
SGP: 4, 15,25,30, 53 
VVD: 69, 72, 73 

distributieland: 
zie : goederenvervoer 

districtenstelsel: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

docenten: 
zie : leerkrachten 

doctorandustitel: 
zie: hoger onderwijs 

Dodewaard: 
zie: kernenergie 

donor(codici/): 
zie : orgaandonatie/orgaantransplantatie 
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donorsperma: 
zie: kunstmatige bevruchting 

donor van geslachtscel/en: 
zie: kunstmatige bevruchting 

doodstraf: 
CD: 2, 9 
RPF: 9, 14 
SGP: 22 

doorstroming(sbeleid): 
zie: woningbouw 

dopingonderzoek: 
zie: sportbeleid 

dorpsvernieuwing: 
zie: stadsvernieuwing 

draagkracht(principe): 
zie: belastingen algemeen 

draagmoederschap: 
zie : kunstmatige bevruchting 

drijfnetten: 
zie: dierenwelzijn 

drinkwatervoorziening: 
zie : milieubeleid 

drug(sbeleid) 
zie : verslaving 

drugscriminaliteit/drugshandel: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

drugstoerisme: 
zie : verslaving 

duale stelsel: 
zie : openbaar en bijzonder onderwijs 

dualisme: 
zie: kabinet 

dubbele wig: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

dubbelmandaat: 
zie: Staten-Generaal 

duinafslag: 
zie : waterstaat 

dumping: 
zie: internationale economische samenwerking 

duurzame energiebronnen: 
zie: energiebeleid 
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duurzame ontwikkeling: 
zie: milieubeleid 

echtscheiding(sprocedures): 
zie: huwelijk 

ecodumping: 
zie : milieubeleid 

ecologisch beheer/ecologische crisis: 
zie: milieubeleid 

ecologische grenzen/ecologische innovatie: 
zie : milieubeleid 

ecologische landbouw: 
zie: landbouwbeleid 

ecologische modernisering/ecologische vernieu
wing: 
zie: milieubeleid 

ecologisering van het belastingstelsel: 
zie : milieubeleid 

economisch herstel: 
zie: economische groei 

Economische en Monetaire Unie (EMU): 
zie : Europese samenwerking 

internationale monetaire samenwerking 

economische groei: 
CD: 25 
CDA: 1. 26, 28,31,104 
D66: 5, 12, 25,27,29, 31 , 130 
GL: 4, 6-7, 10, 23, 27, 29, 48, 55 
GPV: 37,39,59,103 
PvdA: 12, 20, 33-35, 37-39, 48, 58, 72, 79, 87, 97, 

107, 138, 141,148,149 
RPF: 3,38,61-62,69, 77 
SGP: 71 -72, 87 
WD: 47, 52 

economische krimp: 
zie : economische groei 

economische orde: 
CD: 19 
CDA: 32 
D66: 10 
GL: 17, 23, 55,66 
PvdA: 19,24-25, 28, 44,47-48,50,66,73 
RPF: 61-62, 76 
WD: 1,77 

economisch-technische vooruitgang: 
zie: economische groei 

ecotax: 
zie: milieubeleid 

Register 



educatieve televisie: 
zie: mediabeleid 

eenheid van regeringsbeleid: 
zie : kabinet 

eerste geldstroom: 
zie : hoger onderwijs (incl . Hoger Beroepsonderwijs) 

Eerste Kamer: 
zie: Staten-Generaal 

eerste levensbehoeften: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

eerstellj"ns-gezondheidszorg: 
zie: gezondheidszorg 

eigen bijdrage/risico: 
zie: ziektekostenverzekering 

eigen-woningbezit: 
zie : woningbezit 

electriciteitsverbruik/electriciteitsvoorziening: 
zie : energiebeleid 

electronische spitsheffing/electronische tolhef
fing: 
zie: autoverkeer 

elektronisch huisarrest: 
zie: gevangeniswezen 

emancipatie(beleid) (zie ook de rubriek 'kinderop
vang(voorzieningen '): 
CDA: 4, 26,34,38,77-79,83-84,90, 102 
D66: 14,21 -22,24,64,67,72,85,92,118-119, 

GL: 
122-123, 125 
8-9, 12, 14, 28,45,47-48,50-52,54,56-59, 
65, 71,76,83,86,89,97 

GPV: 13,15,17,48 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
VVD: 

16, 18, 26, 34, 53, 66, 94-95, 108, 122 
8, 10,14,65, 79,80-81,89, 126 
6, 13,79 
6-7,77 

Emancipatieraad: 
zie: emancipatie(beleid) 

embryo-onderzoek (zie ook de rubriek 'kunstma
tige bevruchting'): 
CDA: 23-24 
GPV: 31 
RPF: 11,21,32 
SGP: 42-43 

emissie (terugdringing van): 
zie : milieubeleid 
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emissienormstellinglemissierechten: 
zie: milieubeleid 

EMU (Economische en Monetaire Unie): 
zie: Europese samenwerking 

internationale monetaire samenwerking 

end-of-pipe: 
zie: milieubeleid 

energie behoud: 
zie: energiebeleid 

energiebeleid (zie ook de rubriek 'kernenergie'): 
CD: 21 
CDA: 33,44,46-47, 52-53,64,105 
D66: 5,25, 28,32,36,39-40,44,53,130 
GL: 6-7,10, 14,19,23-27,29-30,44,55,67,93-94 
GPV: 11 , 54, 60 
PvdA: 17,32,35,69, 70, 73-7~77, 80~3, 85,87 
RPF: 39, 46, 56,62, 64-65, 68, 73-75, 100, 133 
SGP: 59-60,62,67,74,103 
WO: 17,44, 55,60 

energiebesparing/energiegebruik: 
zie: energiebeleid 

energieheffing: 
zie: energiebeleid 

energieprijs/energie tarie ven: 
zie: energiebeleid 

energietoets: 
zie : energiebeleid 

energieverbruik/energievoorziening: 
zie: energiebeleid 

erfelijkheidsonderzoek: 
zie: preventie van ziekten 

erfrecht: 
CDA: 20 
D66: 73 
GL: 72,82 
WO: 50,57 

ethische problematiek (medisch, technologisch): 
CDA: 8, 22, 59, 70, 73 
D66: 90 
GL: 63,75 
GPV: 34, 36, 44, 46 
RPF: 4,25,30,32,41-43,57,69,73,94 
SGP: 7,37, 43, 73 

etnische apartheid/etnische entiteiten/etnische 
minderheden: 
zie: minderheden, etnische en culturele 
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etnische ondernemers: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

etnische spanningen: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

Euratom-verdrag: 
zie: kernenergie 

Euregio's: 
zie : Europese samenwerking 

Europa met twee snelheden: 
zie : Europese samenwerking 

Europees landbouwbeleid: 
zie: Europese samenwerking 

landbouwbeleid 

Europees Monetair Stelsel (EMS) 
zie: Europese samenwerking 

internationale monetaire samenwerking 

Europees Parlement: 
zie: Europese samenwerking 

Europees veiligheidsbeleid: 
zie : Europese samenwerking 

veiligheidsbeleid 

Europese Centrale Bank: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Commissie: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Conventie van de Rechten van de 
Mens: 
zie: rechten van de mens 

Europese defensiemacht: 
zie: Europese samenwerking 

veiligheidsbeleid 

Europese Gemeenschap: 
zie: Europese samenwerking 

Europese integratie: 
zie : Europese samenwerking 

Europese markt: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Politieke Samenwerking (EPS): 
zie: Europese samenwerking 

Europese Politieke Unie (EPU): 
zie: Europese samenwerking 

Europese Rekenkamer: 
zie: Europese samenwerking 
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Europese samenwerking: 
CDA: 1,4,5, 7, 10-11,15,17,27,31,33,41 , 43, 

45,47, 49, 52-53, 55-58, 62, 65-66, 77. 88-94, 
96, 98-99, 101 

D66: 4, 6, 8, 27, 29,32, 35, 39-40, 44, 50-52, 
72-73,109,111 -113, 115-117, 119-120, 
123-125, 129 

GL: 5,10-11 , 13-15,17-23, 25-26,29-31,35, 
37-38, 40, 45-46, 55-56, 67-68, 70-72, 75, 
80-81, 84-85, 89, 92, 96 

GPV: 9,42,49, 54,56,66,81,89,91 -92,94 
PvdA: 5,7,11,15,19, 22, 25,27,41 , 55-60, 62, 

64,66- 67,73,77,82-83,98,131,139, 
143,147-148 

RPF: 7, 15,17,39,41-42,44-47, 49,54, 57-58, 
60-61,67, 69-71,75,82,90, 95, 100,105, 
115, 116, 119-120, 124-125, 128 

SGP: 33,60,66,72. 74,89,95-96, 100, 103-104, 
107-108 

WO: 1, 8, 11, 17, 26, 28, 29,38,45,51, 57-59, 
73, 75 

Europese Structuurfondsen: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Unie: 
zie : Europese samenwerking 

Eurotop: 
zie : Europese samenwerking 

euthanasie: 
CDA: 25 
D66: 90 
GL: 65 
GPV: 2,4, 7, 27,29,34 
PvdA: 46,53 
RPF: 2,4,10-11,21,26,31-32 
SGP: 24, 40 

evenredige vertegenwoordiging: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

evenredige vrachtverdeling: 
zie: binnenscheepvaart 

evenwichtsbemesting: 
zie: mestproblematiek 

export(bevordering): 
CDA: 31 , 45, 51,101 
D66: 50 
GL: 13, 23,38 
GPV: 42 
PvdA: 101 
RPF: 71 
SGP: 95 
WO: 47, 52, 57 

exportfinancieringsfaciliteiten: 
zie: export(bevordering) 
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extensieve landbouw: 
zie : landbouwbeleid 

Extra Beveiligde Inrichting (EB/): 
zie: gevangeniswezen 

farmaceutische industrie: 
zie: gezondheidszorg 

fauna-bescherming: 
zie: dierenwelzijn 

fietsendiefstal: 
zie : criminaliteit(sbestrijding) 

fietsers en voetgangers: 
CDA: 63-64. 66 
D66: 40. 42.44.54 
GL: 7,32.94 
GPV: 64 
PvdA: 75 
RPF: 99. lOl, 105 
SGP: 66 
WO: 67 

fietspaden/fietsstallingen/fietsstroken/fietsvoor
zieningen: 
zie : fietsers en voetgangers 

filevorming: 
zie: autoverkeer 

film: 
zie : cultuurbeleid 

filmkeuring: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

financiële verantwoording van het verkiezings
programma 
CDA: 104-105 
D66: 130 
GPV: 103 
PvdA: 138.144,150-151 
RPF: 65,130-134 
SGP: 114-116 
VVD: 32-37 

financiering gezondheidszorg: 
zie : ziektekostenverzekering 

financieringstekort: 
zie: collectieve uitgaven 

fiscaal beleid: 
zie : belastingen algemeen 

fiscale emigratie: 
zie: kapitaalvlucht 
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fiscus: 
zie: belastingen algemeen 

flankerend ouderenbeleid: 
zie: ouderenbeleid 

flexibele arbeidstijden: 
zie: deeltijdarbeid 

flexibele pensionering: 
zie: pensioenen 

flexibel werken: 
zie: deeltijdarbeid 

flora-bescherming: 
zie: natuurbeleid 

Fonds Economische Structuurversterking (aard
gasbatenfonds): 
zie: collectieve uitgaven 

Fonds Sociale Vernieuwing: 
zie: sociale vernieuwing 

forensen: 
zie: autoverkeer 

openbaar vervoer 

formateur (gekozen): 
zie: kabinet 

formatiebudgetsysteem : 
zie: school 

fosfaat: 
zie : mestproblematiek 

milieubeleid 

fossiele brandstoffen: 
zie: grond stoffen beleid 

fraude(bestrijding) sociale voorzieningen: 
CD: 27 
CDA: 8. 16.20.26.35.38 
D66: 2, 23.65,69,71-72 
GL: 51 
GPV: 14. 27,48, 103 
PvdA: 28,46-47.68.108-109.112-114.142.150 
RPF: 9-10.18,65.80.88. 132 
SGP: 13. 22. 82-83. 115 
WD: 4.6.48 

Friese taal en cultuur: 
CDA: 86 
D66: 109 
GPV: 81 

fundamentalisme: 
CDA: 4, 84. 88. 97 
D66: 114, 126 
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PvdA: 21 
RPF: 113 
SGP: 104 

fundamentalistische regimes: 
zie: fundamentalisme 

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: 
zie : hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

fysiotherapie : 
zie: ziekenverzorging 

gasgestookte centrales: 
zie: energiebeleid 

gaspnïs/gasverbruik: 
zie: energiebeleid 

gasvoorraden/gaswinning: 
zie: grondstoffenbeleid 

GA TT (Genera I Agreement on Tariffs and Trade).' 
CDA: 27, 57, 48 
D66: 120 
GL: 12 
GPV: 42,97 
PvdA: 66 
RPF: 42,44,54,115 
WD: 9,51,77 

geboortenbeperking: 
zie: bevolkingsgroei 

gedecentraliseerde eenheidsstaat: 
zie : staatsvorm 

Gedeputeerden: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

gedetineerden: 
zie: gevangeniswezen 

geestelijke verzorging (in gevangenissen, leger, 
ziekenhuizen) 
zie: religie 

geestelijke gezondheidszorg: 
CDA: 17,72,73,74,84 
D66: 87-88 
GL: 65 
PvdA: 51 
RPF: 29, 34-35, 37 
SGP: 54 
WD: 24,68,71 

geestelijk gehandicapten: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

gehandicapten 
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gehandicapten: 
CDA: 6, 36,38, 69, 72-73, 74, 83 
D66: 2, 16, 19, 23, 64, 81, 83, 87-88 
GL: 32, 48, 50, 52-53,65,82, 93,97 
GPV: 2,27,29, 30,32 
PvdA: 36, 75, 96 
RPF: 9,16,25,27,34,37,79,87 
SGP: 54 
WD : 24,68,71 

gehuwden: 
zie: huwelijk 

geïntegreerde landbouw: 
zie : landbouwbeleid 

geïntegreerd speciaal onderwijs: 
zie: speciaal onderwijs 

geldboetes: 
zie: wetshandhaving 

gelijke behandeling: 
zie: discriminatie 

emancipatie(beleid) 

geluidshinder/geluidsoverlast: 
zie: milieubeleid 

gemeenschappelijke regelingen: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB): 
zie: Europese samenwerking 

landbouwbeleid 

gemeenschapsgelden: 
zie: collectieve uitgaven 

Gemeentefonds: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentelijk belastinggebied: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentelijk bestuur en beleid: 
CD: 10 
CDA: 10-13, 16, 20, 32, 38, 44-45, 62, 68-69, 73, 

86,105 
D66: 6,21 , 26, 30-32,40,60,65, 67-68, 71,79, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 

98, 109,130 
25,64,71,74,81 , 84,86,88 
10-11,20,22,43,48, 53,65,70-71,83,87,98 
40, 43, 48, 61, 88, 90, 102, 112, 114, 127, 
130-131,148 

RPF: 13,15, 17, 23-24, 44,47,49-50,66,75,85, 
88, 99, 102, 105, 108, 110 

SGP: 11,16-19,26,31,64,82,83 
WD: 2,7, 11, 17,32,50, 58 
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gemeentelijke herindeling: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentepolitie: 
zie: politiebeleid 

gemeenteraad: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

gemengd economisch systeem: 
zie : economische orde 

gemotoriseerde snelheidswedstrijden: 
zie : sportbeleid 

geneeskundigen: 
zie: artsen 

geneesmiddelen: 
zie : ziekenverzorging 

genetische interventie/genetische manipulatie: 
zie : genetische technologie 

genetische persoonsgegevens: 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

genetische technologie: 
CDA: 23-24 
GL: 41 
GPV: 35,44 
PvdA: 36,39 
RPF: 11, 21,32,43,49,57 
SGP: 43,98 

genocide: 
rechten van de mens 

genoom: 
zie: genetische technologie 

gentherapie: 
zie: genetische technologie 

georganiseerde misdaad 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

gescheiden inzameling van afval: 
zie : milieubeleid 

getijdenenergie: 
zie : energiebeleid 

gettovorming: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

gevaarlijke stoffen, spreiding van : 
zie : milieubeleid 

gevaarlijke stoffen, vervoer van: 
zie: goederenvervoer 
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gevangeniscellen: 
zie: gevangeniswezen 

gevangeniswezen: 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

9 
3,7-8,15-17,104 
69-71 
6,95-96 
23, 86 
35,91-93 
9,19 
20, 23, 115 
14, 38,41,59 

gewasbeschermingsmiddelen: 
zie : milieubeleid 

geweldsdelicten/geweldsmisdrijven: 
zie : criminaliteit(sbestrijding) 

seksueel geweld 

gezin: 
zie: huwelijk 

ouders en opvoeders 

gezinshereniging/gezinsvorming: 
zie : vluchtelingen(beleid) 

gezinstherapie: 
zie: huwelijk 

gezinsvoogd: 
zie: jongeren(beleid) 

gezinszorg: 
zie: welzijnsbeleid 

gezondheidsbescherming: 
zie : preventie van ziekten 

Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren: 
zie: dierenwelzijn 

Gezondheidsraad: 
zie : gezondheidszorg 

gezondheidsvoorlichting: 
zie: preventie van ziekten 

gezondheidszorg: 
CDA: 5, 22, 35, 70-73, 75, 83, 84 
D66: 2, 55,65, 77, 81-82, 84,86-90 
G L: 10, 48, 60-64, 66 
GPV: 16,19, 31,36, 98 
PvdA: 3, 8, 20, 44, 46, 48, 53, 75, 110, 116-118, 

141, 145 
RPF: 4, 8, 25, 28, 30-31 , 37, 89, 131, 132 
WO: 23,35,37,42,68,69 
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gifteconomie: 
PvdA: 16-17 
RPF: 68 
SGP: 91 

glastuinbouw (zie ook de rubriek 'landbouwbe
leid'): 
CD: 20 
CDA: 52 
D66: 39 
GL: 30 
PvdA: 79 

godsdienst: 
zie : religie 

goederentreinen: 
zie: goederenveNoer 

goederenvervoer: 
CD: 23 
CDA: 27, 50, 52,64-66 
D66: 5,34, 36, 40,45,49 
GL: 7, 23, 27-28, 32, 35 
GPV: 66 
PvdA: 69,72,76,84 
RPF: 18, 45,47,98-101, 105, 108, 115, 133 
SGP: 64, 68 
WO : 15-17, 60-61 

gokautomaten/gokindustrie/gokverslaving: 
zie: verslaving 

GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten): 
zie : Midden- en Oost-Europa 

grenscontrole op personenvervoer: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

grenshospitium: 
zie : vluchtelingen(beleid) 

grensoverschrijdende misdaad: 
zie : criminaliteit(sbestrijding) 

grind- en klei winning: 
zie: natuurbeleid 

groeikernen: 
zie : ruimtelijke ordening 

groei-economie/groeidenken/groeigeloof: 
zie: economische groei 

groene bedrijfsinvesteringen/groene beleggin
gen: 
zie : milieubeleid 

Groene Hart van Holland: 
zie: natuurbeleid 
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Groenfonds: 
zie : natuurbeleid 

groentax: 
zie: milieubeleid 

grondaankoop: 
zie: grondpolitiek 

grondbezit(ters): 
zie: grondpolitiek 

grondpolitiek: 
CD: 19 
D66: 51,54 
GL: 25, 73 
GPV: 56 
PvdA: 77,86 
SGP: 97 

grondrechten (klassieke en sociale) 
zie: Grondwet 

grondstoffenbeleid: 
CDA: 7,27,44,46-47, 53, 56, 59, 90 
D66: 25, 28, 36, 39, 53, 119, 121 
GL: 6, 23-25, 29 
GPV: 54-55 
PvdA: 33, 66, 69, 73, 80-81, 87, 125 
RPF: 39, 45, 47,49,62,75,77,100 
SGP: 59, 74 
WO: 9,60 

grondstoffengebruik: 
zie: grondstoffen beleid 

grondwaarde: 
zie: grondpolitiek 

grondwater(beheer): 
zie : milieubeleid 

Grondwet: 
CD: 5-7 
CDA: 77-78 
D66: 59, 73, 90, 98, 118 
GL: 3-4, 82, 96 
GPV: 10,16,51,81 
PvdA: 26,53 
RPF: 7-9, 14, 21 , 82, 84,90,103 
SGP: 4, 22 . 30 
WO: 25, 58, 72 

grote steden: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

gymnasium: 
zie : voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

HAL T-afdoening: 
zie: wetshandhaving 

Register 



handelsakkoord/handelsbalans: 
zie: internationale economische samenwerking 

handelsbarrières/handelsbelemmeringen: 
zie: internationale economische samenwerking 

hande/sbetrekkingen/hande/sblokken/hande/s
conflicten: : 
zie: internationale economische betrekkingen 

handelspreferenties: 
zie : internationale economische samenwerking 

handhaving van de openbare orde: 
zie : pOlitiebeleid 

Hanzelijn: 
zie : openbaar vervoer 

hard drugs(verslaafden): 
zie : verslaving 

harm reduction treatment: 
zie: verslaving 

havens: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs): 
zie : algemeen voortgezet onderwijs 

HBVO: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

heidevelden: 
zie: natuurbeleid 

hennepprodukten: 
zie: verslaving 

hergebruik: 
zie: mil ieubeleid 

herintreders op de arbeidsmarkt: 
zie : werkgelegenheid 

heroïne: 
zie: verslaving 

herscholing: 
zie: omscholing arbeid 

herverdeling van arbeid: 
zie: werkgelegenheid 

HIV-besmetting/HIV-test: 
zie: Aids 

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen: 
zie: vluchtelingen(beleid) 
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Hoge Raad: 
D66: 59. 73 
RPF: 18 

Hoger Beroepsonderwijs (HBO): 
zie: hoger onderwijs (incl . Hoger Beroepsonderwijs) 

hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs): 
CD: 16-18 
CDA 31.33.45. 72. 78-79. 81-82 
D66: 7.92-93.100-101.103-105.107.123.130 
GL: 41.75. 88 
GPV: 46. 75-78 
PvdA: 20. 31.105-107.146 
RPF: 73. 90. 92-93 
SGP: 35.37. 50. 115 
WO: 19. 42.47.52.63 

hogeschool: 
zie: hoger onderwijs (in cl. Hoger Beroepsonderwijs) 

Hoge Snelheidstrein: 
zie: openbaar vervoer 

homeopathie: 
zie : alternatieve geneeswijze 

homoseksualiteit: 
CDA: 20.23 
D66: 73 
GL: 82 
PvdA: 16.36 
RPF: 8 
SGP: 13 

Hongarije: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

hoogbejaarden: 
zie: ouderenbeleid 

horizontale scholengemeenschap: 
zie: school 

hospices: 
zie : ziekenverzorging 

huisarts: 
zie: artsen 

huiscompostering: 
zie : milieubeleid 

huishoudelijk afval: 
zie : milieubeleid 

Huis van Bewaring: 
zie : gevangeniswezen 

huisvesting: 
zie : woningbezit 
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huizentekort: 
zie : woningbouw 

hulpagenten: 
zie : politiebeleid 

hulpprojecten: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

humanitaire interventie: 
zie: militaire interventie 

huur(ders): 
zie : woningbezit 

huurbelasting: 
zie: woningbezit 

huurcontracten: 
zie: woningbezit 

huurharmonisatie/huurliberalisatie: 
zie: woningbezit 

huursubsidie: 
zie: individuele huursubsidie 

huurtrend/huurverhoging: 
zie : woningbezit 

huurwaardeforfait: 
zie: belasting en eigen woning 

huwelijk (zie ook de rubriek 'ouders en opvoe
ders'): 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 

12,14,32 
5-6, 19-21, 70, 72 
22 
47,57,82 
3, 8, 13-14, 26-27 
16,30, 46,88,94,96 
4, 10, 12, 22, 32, 36, 68, 80-81, 88 
6, 13-14,38, 42, 62-B3, 79-81,85, 91, 
113, 115 

hybriden: 
zie: genetische technologie 

hypotheekrente, fiscale aftrek van: 
zie: belasting en eigen woning 

identificatieplicht: 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

IJsselmeer: 
zie: natuurbeleid 

illegalen, instroom van: 
zie: vluchtelingen(beleid) 
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illegale vreemdelingen: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

immigra tie (land): 
zie: vluchtelingen(beleid) 

immigratiestromen: 
zie : vluchtelingen(beleid) 

inbraak: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

incest: 
zie: seksueel geweld 

indirecte belastingen: 
zie: belastingen algemeen 

individualisering: 
zie: emancipatie(beleid) 

individuele huursubsidie: 
CDA: 20, 32, 38, 68, 73 
D66: 53, 130 
GL: 51,61,71,93,94 
GPV: 51,87 
PvdA: 119, 146 
RPF: 66, 103, 11 ° 
SGP: 53, 63 
WD: 18 

Indonesië: 
zie: Azië 

industrialisatie: 
zie: economische groei 

industriebeleid: 
zie: economische groei 

inflatie: 
D66: 12,130 
GL: 33, 93, 94 
GPV: 51 
PvdA: 48, 146 
RPF: 67 

inflatie-correctie: 
CDA: 43 
SGP: 91 
WD: 36,50 

informateur: 
zie: kabinet 

informatica: 
zie: automatisering: 

informatie-technologie: 
zie: automatisering 
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infrastructuur 
CDA: 7, 10-11, 26, 28-29, 32-33,46, 57, 62-64, 68, 

D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 

104-105 
2,4,7, 27,33,38,41,44,49,110, 130 
7,25-26,35,40,55, 69,92 
39-40,46,62,64,66,76,97, 101 
3,33, 58,60,68,80,82-84,86, lOl, 107, 
141,148 

RPF: 4,40,59,61-62,65,69,98, 101-102, 
104-106,131 

SGP: 66 
VVD: 4,8,15-17,37,43,52,57,60-61 

Infrastructuurfonds: 
zie: infrastructuur 

inkomensbeleid: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

inkomensgelijkheid/inkomensongelijkheid/inko
mensverhoudingen: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

inkomensmatiging/inkomensontwikkeling/inko
mensverdeling:: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

inkomstenbelasting: 
zie : loon- en inkomst.:Jnbelasting 

inlichtingendiensten: 
zie: politiebeleid 

innovatie(centra): 
zie: technologische vernieuwingen 

inspectie van onderwijs: 
zie : onderwijsinspectie 

integratie van allochtonen: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

intensieve thuiszorg: 
zie : ziekenverzorging 

intensieve veehouderij: 
zie : bio-industrie 

intergemeentelijke samenwerking: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

Internationaal Atoomschap (lAEA): 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

Internationaal Gerechtshof: 
zie: Verenigde Naties 

Internationaal Monetair Fonds (IMF): 
zie: internationale monetaire samenwerking 
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Internationaal Oorlogstribunaal: 
zie: rechten van de mens 

internationale arbeidsdeling: 
zie: internationale economische samenwerking 

internationale concurrentie(positie); 
zie: internationale economische samenwerking 

internationale economische samenwerking: 
CDA: 6-7, 26-28, 32-33,41, 43, 45, 49, 57-58, 

88-89,91-92,96,99-101 
1, 4-5,24, 27, 77, 111,119-121,124 
11,14,17,23,38,55,67 

D66: 
GL: 
GPV: 37, 42, 90-92, 97 
PvdA: 
RPF: 

16-17, 19-20, 38-39, 48, 60, 66, 94, 138-139 
42, 44, 61, 70-71 , 79, 111, 115, 120 

SGP: 
WO: 

72, 77, 89, 95, 103-104, 107 
2,9,16,17,27,28,31,45,47, 51-52,56, 
75, 77 

internationale handel: 
zie: internationale economische samenwerking 

internationale hulp: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

internationale markteconomie: 
zie: internationale economische samenwerking 

internationale monetaire samenwerking: 
CDA: 91 
D66: 4,8,111,113,119,123 
GL: 12,17,68 
PvdA: 19,38,64, 67 
RPF: 60, 67, 115, 124 
SGP: 103, 107 
VVD: 51,75 

internationale orde: 
zie: veiligheidsbeleid 

interne markt: 
zie: Europese samenwerking 

interne veiligheid: 
zie : criminaliteit(sbestrijding) 

intramurale voorzieningen: 
zie: ziekenverzorging 

invaliden: 
zie: gehandicapten 

investeringsaftrek: 
zie: investeringsbeleid 

investeringsbeleid: 
CDA: 26, 29, 31, 62 
D66: 8,27, 130 
GL: 23-24, 26, 30, 55 
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GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WD: 

37,39,40,54,60 
38,53, 80,98, 101,137, 139,148 
66, 69 
87, 115 
2, 4-5, 15 

in vitro-fertilisatie: 
zie: kunstmatige bevruchting 

invoerbeperkingen: 
zie : internationale economische samenwerking 

I&R-systeem: 
zie: dierenwelzijn 

Irak: 
zie: Midden-Oosten 

Iran: 
zie : Midden-Oosten 

isolatie van woningen: 
zie : energiebeleid 

Israël: 
zie: Midden-Oosten 

jacht: 
zie : dierenwelzijn 

Japan: 
zie: Azië 

jeugd(beleid) 
zie: jongeren(beleid) 

jeugdbescherming/jeugdhulpverlening: 
zie : jongeren(beleid) 

jeugdcriminaliteit: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

jongeren(beleid) 

jeugdreclassering: 
zie: jongeren(beleid) 

jeugdwerk: 
zie: jongeren(beleid) 

Jeugdwerkgarantieplan (JWG): 
zie : jongeren(beleid) 

werkgelegenheid 

Joegoslavië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

jongeren (beleid) 
CD: 12,19 
CDA: 4,16,69, 80, 83-84,105 
D66: 70, 73, 81 , 125 
GL: 54,93 
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GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WD: 

14,38,79,86,87 
51,5~8~9~9~ 113,122 
10,28,30,36,79,87, 105,110 
47,55, 80 
24, 70 

Jordanië: 
zie: Midden-Oosten 

justitie/justitieel apparaat:: 
zie: wetshandhaving 

justitiële jeugdbescherming: 
zie: jongeren(beleid) 

kabinet: 
CD: 5 
CDA: 11 
D66: 56, 60-61, 63 
GL: 21, 76, 79 
GPV: 9-10, 18,91 
PvdA: 41,43, 50, 131 
SGP: 2,16 
WO: 10, 12, 58 

kabinetsformateur/kabinetsformatie: 
zie: kabinet 

Kamerleden: 
zie: Staten-Generaal 

Kamer van Koophandel: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

kansspelen: 
zie: verslaving 

kantongerecht: 
zie: wetshandhaving 

kapitaalvlucht: 
D66: 26 
SGP: 94 

kapitalisme: 
zie : economische orde 

kennisinfrastructuur: 
zie: infrastructuur 

kennistransfercentra: 
zie : technologische vernieuwingen 

kerk: 
zie: religie 

kernafval: 
zie: milieubeleid 

kernbewapening: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 
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kerncentrales: 
zie : kernenergie 

kernenergie: 
CD: 21 
CDA: 52, 94 
D66: 29,39 
GL: 31 , 75 
PvdA: 20, 35, 85 
RPF: 64,75 
SGP: 75 
WO: 55 

kernfusie: 
zie: kernenergie 

kerntaken overheid: 
zie: decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 

en overheidstaken 

kernwapens: 
zie : nucleaire bewapening/ ontwapening 

kerosine-accijns: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

keurmerk: 
zie: milieubeleid 

kiembaangentherapie: 
zie: genetische technologie 

kiesrecht/kiesstelsel: 
CD: 6 
D66: 56-57, 68 
GL: 76-78 
GPV: 9 
PvdA: 26,40,43,62,127 
RPF: 20 
WO: 12, 40 

kinderaftrek: 
zie : kinderbijslag 

kinderarbeid: 
zie : rechten van de mens 

kinderbescherming: 
zie: jongeren(beleidl 

kinderbijslag: 
CDA: 39, 82, 104 
D66: 2, 23,26,130 
GL: 52,71 
GPV: 47-48 
PvdA: 115-116, 143, 150 
RPF: 85, 88 
SGP: 80, 115 
VVD: 32 
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kinderdagverblijven: 
zie : emancipatie(beleidl 

kinderen: 
zie : jongeren(beleidl 

kinder-ombudsfunctie 
zie: jongeren(beleidl 

kinderopvang(voorzieningen): 
CDA: 39, 84 
D66: 11,26,83,85 
GL: 58,60 
GPV: 14, 103 
PvdA: 89, 103, 114 
RPF: 89,132 
SGP: 79, 115 
WO: 72 

kinderpornografie: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

kinderrechter: 
zie: jongeren(beleidl 

wetshandhaving 

kistkalveren: 
zie: bio-industrie 

klachtrecht in de zorgsector: 
zie: ziekenverzorging 

Kleine Ambassade Projecten: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

kleine criminaliteit: 
zie: criminaliteit(sbestrijdingl 

klein- en middenbedrijf: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

kleinschalig bedrijfsleven: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

klimaatverandering: 
zie: milieubeleid 

klonen: 
zie: genetische technologie 

kolen: 
zie : grondstoffenbeleid 

kolencentrales: 
zie: energiebeleid 

kolenvergassing: 
zie: milieubeleid 

Koningin: 
zie : staatsvorm 
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Koninkrijk(sgedachteJ/Koninkrijksstatuut: 
zie : Aruba 

Nederlandse Antillen 

Koninklijke Marechaussee: 
zie: politiebeleid 

Koninklijke Marine: 
zie: krijgsmacht 

kooldioxyde (uitstoot van): 
zie: milieubeleid 

koolverbranding: 
zie: milieubeleid 

koopkracht(ontwikkeling): 
zie: loon- en inkomensbeleid 

koopwoningen: 
zie: woningbezit 

koppeling van uitkeringen: 
CDA: 34, 42, 104, 105 
D66 19-21 , 130 
GL: 51 -52 
GPV: 103 
PvdA: 149 
RPF: 77, 79-80, 85 
SGP: 81 
WD : 5, 39 

korpsen: 
zie : politiebeleid 

Korps Landeltjke Politiediensten: 
zie: politiebeleid 

kortere werkweek: 
zie : arbeidstijdverkorting 

Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO): 
zie : beroepsonderwijs (excl . Hoger Beroepsonder

wijs) 

kosten gezondheidszorg: 
zie: ziektekostenverzekering 

kostwinners(mode/}: 
GL: 8,47, 51,57,59 
PvdA: 99 
RPF: 88-89 
SG P: 79, 81, 85, 91 
WD: 3,6, 32 

koude kernfusie: 
zie: kernenergie 

Koude Oorlog: 
zie: Oost-West verhouding 
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koude sanering: 
zie: binnenscheepvaart 

landbouwbeleid 

kraslot: 
zie : verslaving 

kredietfaciliteiten: 
zie : midden- en kleinbedrijf 

krijgsmacht: 
CD: 8,18 
CDA: 16, 66, 95 
D66: 36, 114, 118 
GL: 13 
GPV: 12,93 
PvdA: 53, 57 
RPF: 23,87,116-117, 123, 125-128 
SGP: 108,110 
WD : 30, 38, 45 

kringloop(systemen): 
zie: milieubeleid 

kunst(beleid:) 
zie: cultuurbeleid 

kunstenaars: 
zie : cultuurbeleid 

Kunstenplan: 
zie: cultuurbeleid 

kunstmatige bevruchting (zie ook de rubriek 'em
bryo-onderzoek'! : 
CDA: 23,74 
D66: 90 
GPV: 14 
RPF: 11-12,22,31 -32 
SGP: 42, 44 

kunstmest: 
zie : milieubeleid 

kunstschatten/kunstwerken: 
zie: cultuurbeleid 

kustafslag/kustbeveiliging: 
zie: waterstaat 

kustvaart: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

kustverdediging: 
zie: waterstaat 

kustvisserij': 
zie: visserijbeleid 

kustwacht: 
CDA: 66 
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RPF: 128 
SGP: 69 

kwaliteitsbewaking onderwijs: 
zie : onderwijsinspectie 

laagvliegen: 
zie : luchthavens en luchtvaart 

laagste inkomens: 
zie : minimum-inkomen 

lage lonen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

lagere overheden: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

provinciaal bestuur en beleid 

landbouwbeleid (zie ook de rubrieken 'glastuin
bouw' en 'mestproblematiek '): 
CD: 20 
CDA: 7, 26,46, 53, 55-60 
D66: 33, 50-51, 54, 120, 124, 130 
GL: 7, 14, 23, 25-28, 38, 40-43, 45, 55, 92 
GPV: 42-44, 55-57, 59 
PvdA: 66, 70, 77,86, 143 
RPF: 38, 40-42, 48, 52, 54-56, 98, 102, 104, 115, 

119, 124, 132 
SGP: 61, 66, 95-97 
VVD: 5, 9, 17,39, 51 , 56,60,67 

landbouwonderwijs: 
zie: beroepsonderwijs (excl. Hoger Beroepsonder

wijs) 

Landbouwschap: 
zie: landbouwbeleid 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) 

Landelijke Organisatie Slachtofferhulp: 
zie: slachtofferhulp 

landinrichting(sbeleid): 
zie: natuurbeleid 

landmacht: 
zie : krijgsmacht 

landschap(sbeheer): 
zie: natuurbeleid 

langdurig werklozen: 
zie: werkgelegenheid 

lastendruk/lastenverlichting/lastenverzwaring: 
zie: belastingen algemeen 

lasten op arbeid: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 
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Latijns Amerika: 
zie: Zuid-Amerika 

lawaai: 
zie: milieubeleid 

lease-auto 's: 
zie: autoverkeer 

leefbare aarde: 
zie: milieubeleid 

leeftijdsdiscriminatie: 
zie: discriminatie 

leefvormen: 
zie: huwelijk 

leenrecht: 
zie: cultuurbeleid 

leerkrachten: 
CD: 15,17 
CDA: 70, 77-78, 104 
D66: 93-94 
GL: 88 
GPV: 70, 71,72 
PvdA: 105, 135 
RPF: 10, 82, 90 
SGP: 31-33,86 
VVD: 20,42 

leerling(en): 
zie: school 

leerlingdichtheid: 
zie : school 

leerlingenstelsel: 
CDA: 80,105 
D66: 101 
GL: 87,89 
PvdA: 89, 146 
RPF: 87 
SGP: 35 

leerlingwezen: 
zie: leerlingenstelsel 

leerplan: 
zie: school 

leerplicht/leerplichtige leeftijd: 
CD: 17 
CDA: 79-80 
D66: 95 
GL: 89 
GPV: 32,87 
RPF: 20 
VVD: 63, 70, 72 
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legbatterijen: 
zie: bio-industrie 

legitimatieplicht: 
zie : persoonsgegevens, registratie van 

Lelystad, vliegveld: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

leraart sberoep): 
zie: leerkrachten 

levensbeëindigend handelen: 
zie: abortus 

euthanasie 

lichamelijk gehandicapten: 
zie: gehandicapten 

lightrail-lijn: 
zie : openbaar vervoer 

lijnnetten: 
zie: openbaar vervoer 

lik-op-stuk-beleid: 
zie: wetshandhaving 

lokaal bestuur: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

lokaal openbaar vervoer: 
zie: openbaar vervoer 

lokale omroep: 
zie: mediabeleid 

lokale overheden: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Lomé-lV-Verdrag: 
zie : ontwikkelingssamenwerking 

lom-school: 
zie : speciaal onderwijs 

loon- en inkomensbeleid (zie ook de rubriek 'mi-
nimum-inkomen '): 
CD: 33 
CDA: 2,6-7,26,30, 35,37, 41-42,49, 58, 78,104 
D66: 1-2, 4-5, 9-12, 19-23, 25-27, 50, 81 , 83, 87 
GL: 7,23, 26,38,47, 51 -52,55,59, 66, 69, 74, 88 
GPV: 19, 37-39,47,49,103 
PvdA: 13, 16, 27-28, 41, 44, 48, 68, 73, 80-81, 

RPF: 
SGP: 
WO: 
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94-96,98-99,101 , 107-111,116,139-141, 
144, 146, 149 
2-3,39, 61,65,68,75-78, 81,85-86,130-131 
70, 80,81 , 86 
2, 5-6, 39, 47, 49-50, 68 

loon- en inkomstenbelasting: 
CD: 33 
CDA: 28, 30, 34, 43-44, 52, 104 
D66: 12,19,23-27,130 
GL: 24-26, 52, 55, 66, 70-71, 73-74 
GPV: 49,103 
PvdA: 27,38,98-99,103,111,140,144, 147, 

149,151 
RPF: 65,68,70, 77,87,110, 133 
SGP: 91 , 93, 114, 116 
WO: 2,5,7, 17,36 

loonkosten: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonmaatregel: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

loonmatiging/loonontwikkeling: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonruimte: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonschalen/loonvorming: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

luchthavens en luchtvaart: 
CDA: 16, 27, 65-66 
D66: 46-48 
GL: 27, 35-36 
GPV: 60 
PvdA: 35, 71, 76, 82-83 
RPF: 47,51,100,104,106-107,132 
SGP: 111 
WO: 15-16 

luchtmacht: 
zie: krijgsmacht 

luchtmobiele brigade: 
zie : krijgsmacht 

luchtvaart/luchtverkeer: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

luchtverkeersbeveiliging/luchtverkeerscontrole: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

luchtverontreiniging/luchtvervuiling: 
zie : milieubeleid 

luister- en kijkgelden: 
zie : mediabeleid 

Maastricht, Verdrag van 
zie: Europese samenwerking 

maatschappelijke dienstverlening: 
zie: welzijnsbeleid 
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maatschappelijke enquête: 
zie : referendum 

maatschappelijke hulpverlening/maatschappelij
ke zorg: 
zie: welzijnsbeleid 

maatschappelijk werk: 
zie: welzijnsbeleid 

malusregeling: 
zie: WAONVAO'ers 

mantelzorg: 
zie: ouderenbeleid 

ziekenverzorging 

Marechaussee: 
zie: politiebeleid 

Markermeer: 
zie : natuurbeleid 

markteconomie: 
zie: economische orde 

marktsocialisme: 
zie : economische orde 

massacultuur: 
zie: cultuurbeleid 

massamedia: 
zie: mediabeleid 

massa-recreatie: 
zie: recreatie 

massavernietigingswapens: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

MAVO: 
zie: algemeen voortgezet onderwijs 

maximum snelheid: 
zie: autoverkeer 

MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs): 
zie : beroepsonderwijs (excl. Hoger Beroepsonder

wijs) 

MBVO 
zie: beroepsonderwijs (excl. Hoger Beroepsonder

wijs) 

mede-overheden: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

provinciaal bestuur en beleid 

mediabeleid: 
CD: 13 
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CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
VVD: 

3, 6, 70, 85-87 
79, 110 
85, 90 
25,81-82, 91 
30,32,41,44,124 
84, 97 
12, 51 
65 

medicalisering: 
zie : ziekenverzorging 

medici: 
zie : artsen 

medicijngebruik: 
zie : ziekenverzorging 

medische beroepsgroep: 
zie: artsen 

medische consumptie: 
zie: gezondheidszorg 

medische specialisten: 
zie: artsen 

medisch-ethische vraagstukken: 
zie: ethische problematiek 

medisch tuchtcollege: 
zie : artsen 

medisch-wetenschappelijk onderzoek: 
zie: preventie van ziekten 

Meerjarenplan Gewasbescherming: 
zie : milieubeleid 

meervoudig districtenstelsel: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

melkquotering: 
zie: landbouwbeleid 

melkveehouderij: 
zie: landbouwbeleid 

mensenrechten: 
zie : rechten van de mens 

mestproblematiek: 
CDA: 47,60 
D66: 33,50 
GL: 23, 27, 30 
GPV: 43 
PvdA: 35, 69, 83 
RPF: 42, 45, 48 
SGP: 60, 96 
VVD: 17 
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methadon(verstrekking): 
zie: verslaving 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO) : 
zie: beroepsonderwijs (excl. Hoger Beroepsonder

wijs) 

middelbaar onderwijs: 
zie : algemeen voortgezet onderwijs 

beroepsonderwijs (excl. Hoger Beroepsonder
wijs) 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

Midden-Amerika: 
GPV: 25 
PvdA: 21 

midden- en kleinbedrijf: 
CD: 19 
CDA: 31,33,45,105 
D66: 6, 14, 70 
GL: 59,75 
GPV: 20, 38, 41 
PvdA: 14,101 
RPF: 23,72 
SGP: 76 
VVD: 5,8,13,36,47,52,57 

Midden- en Oost-Europa 
CDA: 1, 3, 5, 7, 26-27, 52, 53, 88, 90-94 
D66: 1,4,29,49,111-114,116-117,121,123, 

125,130 
GL: 1,5,11-14,17,20,22,26,31,68 
GPV: 37,88,92,95 
PvdA: 7,11,19, 22, 54-57,60,63-64,67,81,101 
RPF: 42,44,46,65, 71,112-113,115-117, 121, 

124, 128, 131 
SGP: 60,103,107-108,112,115 
VVD : 17, 28,29,31,35,38,44-45,75-76 

Midden-Oosten: 
CDA: 97 
D66: 114, 125 
GL: 13 
GPV: 102 
RPF: 114,120-121,129 
SGP: 104 
VVD : 80 

middenstandsdiploma: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

migranten: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

vluchtelingen 

migratie, opvang van: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

migratiegolven/migratiestromen: 
zie: vluchtelingen(beleid) 
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migratiesaldo: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

milieubeleid (alle trefwoorden die beginnen met 
de term 'milieu ' zijn ondergebracht bij 'milieube
leid') (zie ook de rubriek 'mestproblematiek '): 
CD: 
CDA: 

D66: 

GL: 

GPV: 

PvdA: 

RPF: 

SGP: 

VVD: 

2,21,30 
2,4-7,10,13,27,33,41,44-53,55,57, 
59-68, 88-90,92,97-98, 100, 102-105 
2,4-8,12,15,25-34,36-37,39-40,44-51, 
54-55, 60, 67-68, 92, 111 , 113-114, 119-121 , 
123-124, 125, 130 
1,4-7, 9-14, 16-19,21,23-30,33-37,40,42-48, 
54-56, 63, 66-68, 70-71, 74-76, 80-81, 87, 89, 
92, 94 
7-8, 11, 42-43, 45-46,49-50, 52-54, 57-62, 
64-65, 92, 97 
2-3, 5, 8, 12-13, 17, 20, 22, 28, 32-33, 35, 
37-39, 48, 53, 55, 58-59, 66-87, 98-99, 101, 
125, 129, 137,143,147-148 
2-4, 17, 38-42, 44-54, 56, 61-65, 68, 73-77, 
79,85,87,93,98-100, 102,105-109, 111 -112, 
115,120,123, 125,127,131 , 133 
7, 58-61 , 64, 66, 68-69, 71, 75, 77, 89, 95-96, 
103, 112, 114-115 
4-5, 8-9, 15, 17,27-28,31,35, 38, 44-45, 47, 
52, 55, 60, 68, 75 

militaire dienstplicht: 
zie: krijgsmacht 

militaire interventie: 
CDA: 89, 93-94, 96 
D66: 114, 118 
GL: 5,12 
GPV: 92-93, 96 
PvdA: 64-65,67, 143 
RPF: 116,125-126,128 
SGP: 108, 110 
VVD: 27, 29,38, 45,73, 74 

militaire oefenterreinen: 
zie : krijgsmacht 

minderheden, etnische en culturele (zie ook de 
rubriek 'onderwijs aan allochtonen/migranten') : 
CD: 1, 3-4, 12, 15, 19, 25-26, 28, 32, 34 
CDA: 4, 6, 34, 39, 68-69, 83, 84 
D66: 1-2, 61,64,67,69,72,76, 78-80, 85, 107 
GL: 4-~ 10,47, 50, 65, 7~ 81 , 83, 86, 89-91, 97 
GPV: 67, 79, 87 
PvdA: 1,7,17-18,25, 28-30, 32, 41 , 48,58,60-62, 

88-89, 91 , 94, 106, 120 
RPF: 13, 16, 112 
SGP: 25-26,80 
VVD: 25,32,38,42,72 

minderjarige Antillianen: 
zie: Nederlandse Antillen 
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minderjarigen: 
zie : jongeren(beleid) 

minder validen: 
zie : gehandicapten 

mineralenbalans/mineralenboekhouding: 
zie : mestproblematiek 

milieubeleid 

minimum-inkomen: 
CD: 33 
CDA: 30, 34, 38 
D66: 10,12,16, 19,20-21 , 53,60, 130 
GL: 7,19, 47, 49,51-53,56 
GPV: 37-38, 47 
PvdA: 27-28, 94-95, 100, 145 
RPF: 77, 80, 85,87,130 
SGP: 93 
VVD: 6, 32, 72 

minimumloon: 
zie : minimum-inkomen 

minimum-uitkering: 
zie : minimum-inkomen 

ministelsel: 
zie : sociale voorzieningen 

ministeriële verantwoordelijkheid: 
zie: kabinet 

ministeries: 
zie : departementen 

minister-president: 
zie: kabinet 

ministerraad: 
zie: kabinet 

ministers: 
zie : departementen 

kabinet 

misbruik van stelsel van sociale zekerheid: 
zie : fraude(bestrijding) sociale voorzieningen 

misdaadbestrijding: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

politiebeleid 
wetshandhaving 

mik-schooi: 
zie : speciaal onderwijs 

mobiliteit(sgroeJ): 
zie: autoverkeer 
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modaal inkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

Molukkers: 
zie : Zuidmolukkers 

Molukse gemeenschap: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

Zuidmolukkers 

monarchie: 
zie: staatsvorm 

monumenten(zorg): 
zie: cultuurbeleid 

moskee: 
zie: rel igie 

motoren: 
zie: autoverkeer 

motorrijtuigenbelasting: 
zie: autoverkeer 

motorvaartuigen: 
zie : binnenscheepvaart 

multiculturele huwelijken: 
zie : huwelijk 

minderheden, etnische en culturele 

multiculturele samenleving/multi-etnische sa
menleving: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

multilaterale hulp: 
zie : ontwikkelingssamenwerking 

museum: 
zie: cultuurbeleid 

naaktrecreatie: 
zie: recreatie 

Nabestaandenwet: 
zie : sociale voorzieningen 

nachtvluchten: 
zie: luchthavens en luchtverkeer 

milieubeleid 

nascholing leerkrachten: 
zie : leerkrachten 

Nationaal Milieubeleidsplan(NMP)/Nationaal Mi
leubeleidsplan Plus (NMP plus): 
zie: milieubeleid 

Register 



Nationale Ombudman: 
D66: 63, 65 
PvdA: 129 

Nationale Parken: 
zie : natuurbeleid 

Nationale Reserve: 
zie: krijgsmacht 

natuurbeheer/natuurbehoud/natuurbescherming: 
zie: natuurbeleid 

natuurbeleid: 
CD: 30 
CDA: 46-47, 54-60, 62, 66, 86, 104-105 
D66: 15, 27-30,32-33,36-37,40,47, 50-51,54, 

67, 124 
GL: 4,6-7, 10, 13, 23, 25, 27-28, 32-33, 38, 40, 

42, 87 
GPV: 7, 45, 50, 52, 55-56, 59, 62-63, 66, 97 
PvdA: 35,69,72,77, 80,82,86-87, lOl , 120, 

138, 148 
RPF: 3,38-41 , 49, 51 , 53-54,58,64-65, 98-100, 

102, 104,106, 109, 123,127, 131 
SGP: 56, 60, 64-66, 69, 95, 96, 97 
VVD : 9,17,44,56,60,67 

Natuurbeleidsplan: 
zie: natuurbeleid 

natuur-educatie: 
zie: natuurbeleid 

natuurgebieden/natuurlandschappen/natuurre
servaten: 
zie: natuurbeleid 

natuurlijke hulpbronnen: 
zie : grondstoffenbeleid 

natuurlijke kringloop: 
zie: milieubeleid 

natuurlijke omgeving: 
zie: milieubeleid 

natuurproduktie: 
zie: landbouwbeleid 

natuurwaarden: 
zie: natuurbeleid 

NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie): 
CDA: 3, 88, 90, 93, 94 
D66: 112,115-118, 124 
GL: 11 , 13 
GPV: 88,91-94, 96 
PvdA: 56-57, 60 
RPF: 116-117,127-129 
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SGP: 108, 110 
VVD: 29, 74-75 

NCO: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

Nederlands Bureau voor Toerisme: 
zie: recreatie 

Nederlands-Duits legerkorps: 
zie: krijgsmacht 

Nederlandse Antillen: 
CDA: 14 
D66: 66 
GPV: 25, 100 
RPF: 118,123 
SGP: 28 
VVD: 78 

Nederlandse Spoorwegen: 
zie : openbaar vervoer 

Nederlandse taal: 
CD: 6 
CDA: 21,40, 77,80,84, 86,92 
D66: 13, 79, 107,109 
GL: 84, 91 
GPV: 79,81,87, 100 
PvdA: 62, 105 
RPF: 13, 20,90, 95 
SGP: 50, 107 
VVD: 25, 42, 64, 72 

negatieve inkomstenbelasting: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

netto-netto-koppeling: 
zie : koppeling van uitkeringen 

niet-gemotoriseerd verkeer: 
zie: fietsers en voetgangers 

niet-rokers, bescherming van: 
zie: verslaving 

nieuwbouw: 
zie: woningbouw 

nieuwe armoede: 
zie : minimum-inkomen 

nieuwkomers: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

vluchtelingen(beleidl 

nitraat: 
zie: milieubeleid 

nivellering van inkomen: 
zie : loon- en inkomensbeleid 
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Non-Proliferatie Verdrag (NPV); 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

noodlijdende bedrijven, steun aan; 
zie: overheidssubsidies 

Noord-Afrika: 
zie: Afrika 

Noord-Amerika: 
CDA: 88, 93-94 
D66: 25, 112, 117 
GL: 11,46 
GPV: 94 
PvdA: 43-44,57,66, 130 
RPF: 23, 115, 128-129 
VVD: 29 

Noordatlantische Samenwerkingsraad (NASA): 
zie : NAVO 

Noord Atlantische Verdragsorganisatie: 
zie: NAVO 

Noorden (des lands); 
zie : regionale ontwikkeling 

Noordzee Aktieplan: 
zie : milieubeleid 

Noord-Zuid relatie: 
zie : ontwikkelingssamenwerking 

NOS; 
zie: mediabeleid 

nucleair afval: 
zie : milieubeleid 

nucleaire bewapening/ontwapening: 
CDA: 94,97 
D66: 1,114 
GL: 12-13 
GPV: 95 
PvdA: 21 
RPF: 4,117,129 
SGP: 108-109 

nul-groei; 
zie: economische groei 

nul-zes lijnen (05-lijnen): 
zie verslaving 

objectsubsidies: 
zie: woningbouw 

occulte geneeswijze; 
zie: alternatieve geneeswijze 
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ODA-normen (Official Development Assistance) 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

oefenterreinen: 
zie: krijgsmacht 

Oekraine: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

OESO (Organisatie voor Economische Samen
werking en Ontwikkeling); 
CDA: 47, 52, 90 
D66: 120 
PvdA: 21,34 
RPF: 44 

oeververbindingen; 
zie: autoverkeer 

olie(voorraden): 
zie: grondstoffenbeleid 

ombudsman/vrouw; 
zie: Nationale Ombudsman 

ombuigingen: 
zie: collectieve uitgaven 

omgangsregeling: 
zie: huwelijk 

omroepbestel/omroepverenigingen 
zie: mediabeleid 

omroepbij"drage: 
zie: mediabeleid 

omscholing arbeid; 
CDA: 16, 35, 40 
D66: 13,15,64,67,94,102 
GL: 48, 61, 88 
RPF: 79,85, 87, 108 
SGP: 85 
WO: 48 

onbetaalde arbeid: 
zie: emancipatie(beleid) 

vrijwilligerswerk 

onderhoudskosten: 
zie : belasting en eigen woning 

ondernemingsraad 
D66: 9-10,80 
GL: 3,19,45,56,80 
PvdA: 40, 127, 128 

onderontwikkelde landen/onderontwikkeling; 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

Register 



ondertoezichtstelling: 
zie: jongeren(beleid) 

onderwijs aan allochtonen/migranten: 
CD : 15,32 
CDA: 70, 77, 80 
D66: 78-79 
GL: 16, 86. 90-91 
GPV: 87 
PvdA: 89, 105 
RPF: 13, 20, 91 
SGP: 25 
WO: 25, 42, 72 

onderwijs aan volwassenen: 
CDA: 77, 80 
D66: 102 
GL: 87 
GPV: 73 
PvdA: 53, 105-107 
RPF: 92 
SGP: 36 
WO: 19,63 

onderwijsachterstanden: 
CDA: 77-78 
D66: 92. 95, 97-98 
GL: 86-87. 89, 91 
GPV: 70 
RPF: 91 

onderwijsbegeleiding: 
zie: school 

onderwijscorps: 
zie : leerkrachten 

Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC): 
zie: onderwijs aan allochtonen/migranten 

onderwijsinspectie: 
CDA: 77-79 
D66: 96-97 
GPV: 68, 70 
RPF: 82 
SGP: 37 

onderwijskrachten/onderwijspersoneel: 
zie : leerkrachten 

onderwijzer: 
zie: leerkrachten 

onderzoek en ontwikkeling: 
zie : technologische vernieuwingen 

oneigenlijk gebruik sociale voorzieningen: 
zie: fraude(bestrijding) sociale voorzieningen 

ongeboren leven, bescherming van: 
zie : abortus 
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ongehuwd samenwonen: 
zie : huwelijk 

onrechtmatig verkregen bewijs: 
zie: wetshandhaving 

onroerend goed (zaak)-belasting: 
zie: belasting en eigen woning 

onthoornen: 
zie : dierenwelzijn 

ontkerstening: 
zie: religie 

ontkoppeling: 
zie: koppeling van uitkeringen 

ontslagbescherming/ontslagrecht: 
zie werkgelegenheid 

ontspanning: 
zie: recreatie 

ontwapening: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

veiligheidsbeleid 

ontwikkelingsbudget: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

ontwikkelingshulp/ontwikkelingslanden: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

ontwikkelingssamenwerking: 
CD: 15,34 
CDA: 5-7,27,51 , 53,58.88-89, 92,96, 99-102 
D66: 1, 4, 28-29,33, 50, 77. 112, 114. 119-124. 

127.130 
GL: 4, 7.11 . 13-14, 16-17.23. 26.38.46. 70 
GPV: 90.97,100-101 
PvdA: 18-19. 33-35. 37-38. 55. 60, 62, 66-67, 69, 

81 , 138.142-143, 151 
RPF: 2-4,41 -42. 44. 46. 63. 65, 71, 74, 76, 111-

112, 115. 119-120. 123-124. 131 
SGP: 6, 77,95,107.112-113.115 
WO: 31 , 35, 45, 76, 77-79 

onveiligheid(sgevoelens): 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

onverdraagzaamheid: 
zie: discriminatie 

on verwerkt vuil: 
zie: mil ieubeleid 

onvrijwillig inactieven: 
zie: werkgelegenheid 
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oorflappen: 
zie: dierenwelzijn 

oorlogsmisdadigers: 
zie: rechten van de mens 

oorlogstribunaal: 
zie: rechten van de mens 

Oostblok: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Oost-Europa: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Oost-West verhouding: 
CDA: 3, 88-89 
D66: 1, 111, 114 
GL: 11 -13,17 
GPV: 88,95 
RPF: 117 
SGP: 101 

openbaar en bijzonder onderwijs 
CDA: 76-78 
D66: 79, 93, 96-99 
GL: 86, 88-89 
GPV: 10, 68-69, 71 -74, 77 
PvdA: 40 
RPF: 8,82,90-91,124 
SGP: 30-33, 36 
WO: 63 

Openbaar Ministerie: 
zie: wetshandhaving 

openbaar vervoer 
CD: 23 
CDA: 29, 31,46-47, 50, 52, 62-65, 68, 105 
D66: 27, 40-43,47-48, 54,67,70, 130 
GL: 7, 26-28, 32-33, 40, 54-55, 81, 92 
GPV: 50, 60, 64-65 
PvdA: 3,35, 44, 70-71,75-76, 82-84, lOl , 148 
RPF: 15, 34,47,49,65,98-101,105-106,108,115, 

131-133 
SGP: 54, 64-66, 68, 80, 93, 116 
WO: 13, 15-17, 43,60-62,71 

openbare orde: 
zie: politiebeleid 

wetshandhaving 

openbare ruimte: 
zie: ruimtelijke ordening 

openbare veiligheid: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

openbare vermakelijkheden: 
zie: recreatie 
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open-eind regelingen: 
zie: collectieve uitgaven 

openluchtrecreatie: 
zie : recreatie 

open markteconomie: 
zie: economische orde 

Open Universiteit: 
zie : hoger onderwijs (inclusief Hoger Beroepsonder

wijs 

opheffingsnormen: 
zie : school 

opkomstplicht: 
zie : krijgsmacht 

opnamecapaciteit: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

oppervlaktewater: 
zie: milieubeleid 

opsporingsbevoegdheid/opsporingsmogelijkhe
den: 
zie : politiebeleid 

opwerkingsfabrieken: 
zie: kernenergie 

opzettelijke levensbeëindiging: 
zie: euthanasie 

orde, handhaving van de openbare: 
zie: politiebeleid 

orgaandonatie/orgaantransplantatie: 
CDA: 73 
D66: 90 
GPV: 33 
RPF: 26,33 
SGP: 43 

ouderenbeleid (zie ook de rubriek 'AOW/ 
AOW'ers '): 
CD: 27,29 
CDA: 4,6,15,33,38,69, 73-74,80, 83-84,104-105 
D66: 2, 11, 14, 22, 53, 81-82, 87-88, 130 
GL: 48, 50, 57-58, 61-62,80,93 
GPV: 27, 30, 79, 85 
PvdA: 18, 36, 48,51 , 94,96,102,104,108, 116, 

118,121,141 , 142,145, 149 
RPF: 
SGP: 
WO: 

9, 25, 28, 30-31,37, 80, 87, 105, 110 
53, 62 
24,35, 68,69 

ouderenzorg: 
zie: ouderen beleid 
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ouderraad: 
zie: school 

ouderschapsverlof: 
zie: emancipatie(beleid) 

ouders en opvoeders (zie ook de rubriek 'huwe
lijk '): 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

5, 16, 19-20, 39, 70, 72. 76-79, 84 
21, 7~ 92-93, 9a 101,106 
47,52,57-58,60,62,82, 86,88 
14,35,68-71 , 78,87,97,100 
89,105, 115 
10,12,28,33,36,82,94 
6,21,32,38,79 
62, 72 

overbevissing: 
zie : visserijbeleid 

overbevolking: 
zie: bevolkingsgroei 

overdrachtsbelasting: 
zie: belasting en eigen woning 

overheidsbetrekkingen: 
zie: ambtenaren 

overheidsfinanciën/overheidsgeld: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidsinvesteringen: 
zie : collectieve uitgaven 

investeringsbeleid 

overheidspersoneel: 
zie : ambtenaren 

overheidsschuld : 
zie: collectieve uitgaven 

overheidssteun: 
zie: overheidssubsidies 

overheidssubsidies 
CD: 19,28,32 
CDA: 22, 29, 49, 56, 104-105 
D66: 2,6,12,27,41,108 
GL: 25-26, 38, 43, 50, 84 
GPV: 12,39,84,103 
PvdA: 41,46,77, 101,142,150 
RPF: 4, 28, 30, 59, 62, 65-66 
SGP: 87,115 
WO: 3, 7, 33,37-38, 60-61 

overheidstekort: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidstoezicht onderwijs: 
zie : onderwijsinspectie 
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overheidsuitgaven: 
zie: collectieve uitgaven 

overhevelingstoeslag: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

overlegeconomie: 
zie: economische orde 

overproduktie: 
zie: produktiegroei 

overtijdsbehandeling: 
zie: abortus 

OV-jaarkaart: 
zie: openbaar vervoer 

OV-studentenkaart: 
zie: openbaar vervoer 

ozonlaag: 
zie: milieubeleid 

pachtstelsel/Pachtwet: 
zie : grondpolitiek 

Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO): 
zie: Midden-Oosten 

Papoea's: 
RPF: 122 
SGP: 27 

parkeerbeleid: 
zie: autoverkeer 

parkwachten: 
zie: politiebeleid 

parlement: 
zie : Staten-Generaal 

parlementaire enquête: 
zie: Staten-Generaal 

participatie-democratie 
zie: staatsvorm 

partcipatiemaatschappijen: 
zie : midden- en kleinbedrijf 

particuliere beveiligingsdiensten: 
zie: politiebeleid 

particulier vervoer: 
zie : autoverkeer 

partner-pensioen: 
zie: pensioenen 

Register 



passende arbeid: 
zie : sociale voorzieningen 

patiënten: 
zie : ziekenverzorging 

patiënten-platforms: 
zie: ziekenverzorging 

patiënten rechten: 
zie: ziekenverzorging 

PBO: 
zie: publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) 

pedagogische academie voor basisonderwijs 
(PABO): 
zie : hoger onderwijs (inclusief Hoger Beroepsonderwijs 

pensioenbreuk: 
zie : pensioenen 

pensioenen: 
CDA: 35, 37, 72. 85 
D66: 11 , 14,22 
GL: 49-50, 53-54, 59, 62, 70, 82, 84 
GPV: 85, 103 
PvdA: 96, 104 
RPF: 16, 78-79,86,132 
SGP: 53, 85 
WO: 34,69 

Pensioen- en Spaarfondsen wet: 
zie : pensioenen 

pensioenfondsen 

pensioenfondsen: 
CDA 33 
D66: 8,22 
GL: 70 
GPV: 39 

pensionering: 
zie: pensioenen 

permanente educatie: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

pers: 
zie: mediabeleid 

persvrijheid: 
zie: mediabeleid 

personenverkeer/vervoer: 
zie: autoverkeer 

openbaar vervoer 

persoonsgegevens, registratie van : 
CD: 10 
CDA: 15-16,23 
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D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

65, 80, 90 
82 
46 
36 
18 
23,43, 82,90 
59 

pesticiden: 
zie : milieubeleid 

peuterspeelzalen: 
zie: emancipatie(beleid) 

pijnbestrijding: 
zie: ziekenverzorging 

Planologische Kernbeslissings-procedure (PKB): 
zie : ruimtelijke ordening 

plastische chirurgie: 
zie: ziekenverzorging 

pleegzorg: 
zie : jongeren(beleid) 

plezierjagen: 
zie : dierenwelzijn 

pleziervaartuigen: 
zie : binnenscheepvaart 

recreatie 

PLO: 
zie : Midden-Oosten 

ploegendienst: 
zie : arbeidsomstandigheden 

pluimveehouderij: 
zie: landbouwbeleid 

podiumkunsten: 
zie : cultuurbeleid 

Polen: 
zie : Midden- en Oost-Europa 

politie-apparaat: 
zie: politiebeleid 

politiebeleid (zie ook de rubriek 'gevangeniswezenJ: 
CD: 7,10-11,32 
CDA: 3, 7-8, 16-18, 66, 104 
D66: 2, 69-72,81,130 
GL: 3,78, 81-82, 91 , 95-96 
GPV: 11, 19, 22-23, 25, 84, 86 
PvdA: 12, 46, 89-91, 135, 145 
RPF: 9-10, 15,17-18, 86, 105,131 
SGP: 9,19,107,111 , 115 
WO: 13-14,37-38, 41,59-60, 75 

Register 



- -- ._- . 
politieke partijen: 
CD: 5 
CDA: 11,92 
D66: 55-56 
GL: 76-77 
GPV: 9 
PvdA: 39, 42-43 
RPF: 14-15 

porno-bioscopen: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

pornografie: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

positieve discriminatie/positieve actie: 
zie: discriminatie 

pre-implantatiediagnostiek: 
zie: kunstmatige bevruchting 

premie(druk): 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

sociale voorzieningen 

pre-pensionering: 
zie: pensioenen 

preventie van criminaliteit: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

preventie van ziekten: 
CDA: 24, 70-71, 74 
D66: 89-91 
GL: 63-64 
GPV: 35 
PvdA: 91 , 117-118 
RPF: 26, 30, 32 
WO: 68 

prijsrijden: 
zie: autoverkeer 

primair onderwijs: 
zie: basisonderwijs 

privacy, bescherming van 
zie : persoonsgegevens, registratie van 

privatisering overheidsbedrijven en overheidsta
ken: 
zie : decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 

en overheidstaken 

probleemjongeren: 
zie: jongeren(beleid) 

procesrecht: 
zie : wetshandhaving 
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produktiebeheersing/beperking: 
zie: produktiegroei 

produktiegroei: 
CDA: 58 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO : 

51 
23, 29 
42, 52 
33-34, 37, 77, 101 
41 -42, 54, 56 
95 
56 

produktieplafond: 
zie: produktiegroei 

produktiviteitsstijging: 
zie: produktiegroei 

produktschap: 
zie : publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) 

proefdieren: 
zie: dierenwelzijn 

proefverlof: 
zie: gevangeniswezen 

profijtbeginsel: 
CDA: 32 
D66: 102, 130 
PvdA: 38, 142, 150 
RPF: 59, 83, 106 
SGP: 87 
WO: 35, 63 

prof-sport: 
zie: sportbeleid 

Project Kwantificering Politiewerk (PKP): 
zie : politiebeleid 

project-minister: 
zie: departementen 

pro-life: 
zie: abortus 

euthanasie 

proliferatie-vraagstuk: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

prostitutie: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

protectionisme: 
zie: internationale economische samenwerking 

Provinciefonds: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

Register 



provinciaal belastinggebied: 
zie : provinciaal bestuur en beleid 

provinciaal bestuur en beleid: 
CDA: 10-13, 32,45,60,68-69,86,105 
D66: 26, 30-32, 43, 50, 60, 65, 67-68, 88, 109, 130 
GL: 64, 81 , 84 
GPV: 10-11,43,56,65 
PvdA: 130-131 
RPF: 15,66,69, 99,102,105 
SGP: 11, 17-18, 64 
VVD: 2,7,11,17,50, 58 

psychiatrische instelling/psychiatrische kliniek: 
zie : geestelijke gezondheidszorg 

psychiatrische patiënten: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

ziekenverzorging 

psycho-geriatrische zorg: 
zie : geestelijke gezondheidszorg 

ouderenbeleid 

psycho-sociale hulpverlening: 
zie : geestelijke gezondheidszorg 

publieke gerechtigheid: 
zie : wetshandhaving 

publieke huishouding: 
zie: collectieve uitgaven 

publieke omroep: 
zie : mediabeleid 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO): 
CDA: 57 
D66: 10,51 
GPV: 18, 103 
RPF: 15,54 

puntensysteem: 
zie : autoverkeer 

quotering: 
zie : landbouwbeleid 

R&O (research and development): 
zie: technologische vernieuwingen 

Raad van Bestuur: 
zie: Raad van Commissarissen 

Raad van Commissarissen: 
D66: 9 
GL: 80 
PvdA: 40, 44, 129 

Raad van Europa: 
CDA: 3, 90, 92, 96 
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D66: 124-125 
GL: 13, 22 
PvdA: 64,92 

Raad voor de Kunst: 
zie: cultuurbeleid 

Raad van Ministers: 
zie: Europese samenwerking 

Raad van State: 
zie : kabinet 

racisme: 
zie : discriminatie 

radio: 
zie: mediabeleid 

radioactief afval: 
zie : milieubeleid 

Radio Nederland Wereldomroep 
zie: mediabeleid 

Rail 21: 
zie: openbaar vervoer 

railvervoer: 
zie : goederenvervoer 

openbaar vervoer 

randgroepjongeren : 
zie: jongeren(beleid) 

Randstad: 
CDA: 62-63, 105 
GL: 33, 40, 84 
GPV: 8, 11 , 50, 65 
PvdA: 76 
RPF: 66,98,105-106 
SGP: 17,64 
VVD: 16,43 

Randstad Rail: 
zie: openbaar vervoer 

reageerbuisbevruchting: 
zie: kunstmatige bevruchting 

rechten van de mens: 
CDA: 3, 6, 88-89, 92-93, 96, 98-100 
D66: 77-78,114,125-126 
GL: 1, 11-14,16-17,20,22 
GPV: 97,99, 102 
PvdA: 11, 55, 60, 63-65 
RPF: 71,112-113 
SGP: 112-113 
VVD: 27, 73, 76-77 

Register 



rechterlijke macht: 
zie: wetshandhaving 

rechterlijke organisatie: 
zie : wetshandhaving 

rechtsgang: 
zie: wetshandhaving 

rechtshandhaving: 
zie: wetshandhaving 

rechtshulp: 
zie : wetshandhaving 

rechtsorde (handhaving van): 
zie: wetshandhaving 

reclame: 
CDA: 18 
D66: 56,84,91,110 
GL: 36 
GPV: 25,82 
PvdA: 83 
RPF: 23-24, 47, 63, 74, 97, 100 
SGP: 12,14,47 

reclame-vliegen: 
zie : reclame 

reclassering: 
zie : gevangeniswezen 

recreatie: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

46, 55,62,86 
33,38,54 
36, 92, 97 
20,56, 79,84 
28, 77. 82-83, 95-96, 123 
23, 53, 74, 76, 99, 104, 108 
14,19,56 
61,67 

recreatiegebieden/recreatieterreinen: 
zie : recreatie 

recreatievaartuigen: 
zie: binnenscheepvaart 

recreatie 

recreatieverkeer: 
zie: recreatie 

recycling: 
zie: milieubeleid 

referendum: 
CD : 5-7 
D66: 58,68 
GL: 3,18, 21 , 76,78 
PvdA: 43, 127, 137 
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RPF: 14 
SGP: 16 

regeerakkoord: 
zie: kabinet 

regering: 
zie: kabinet 

regiokorpsen: 
zie : politiebeleid 

regionaal bestuur: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA): 
zie: werkgelegenheid 

regionaal railnet: 
zie : goederenvervoer 

openbaar vervoer 

regionale korpsen: 
zie: politiebeleid 

regionale omroep: 
zie : mediabeleid 

regionale ontwikkeling (zie ook de rubriek 'Rand
stad'): 
CDA: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

31, 62-63 
23, 40, 46,84,92 
8,11,40,50,54,65 
83 
66, 69, 98, 105-106 
17,64 
16,53 

regionale overheden: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

regionale vliegvelden : 
zie : luchthavens en luchtvaart 

regionalisering onderwijs: 
zie : school 

reinigingskosten: 
zie: milieubeleid 

reïntegratie van uitkeringsgerechtigden: 
zie: sociale voorzieningen 

werkgelegenheid 

reiskostenforfait: 
CDA: 44 
D66: 26,40 
GL: 71 
GPV: 49 
RPF: 133 
SGP: 93,116 

Register 

- ~ . 



rekening-rijden: 
zie: autoverkeer 

religie (zie ook de rubriek 'zondagsrust'): 
CDA: 4, 6, 15, 20, 46, 83-84, 86, 88, 92, 96 
D66: 73, 98 
GL: 90 
GPV: 4-7, 12-14,16-17,20-21,27,31 , 36,44,52, 

55, 67-68, 76, 79-80, 84, 88, 99, 102 
PvdA: 16, 29-30 
RPF: 1-5, 7-8, 10-11, 14, 20, 25-26, 36, 38, 76, 

83-84, 93, 97, 112-114, 126 
SGP: 2-13, 23, 25, 28-30, 33, 39, 48, 50-52, 57-58, 

63,84,99, lOl, 110 

religieuze tolerantie: 
zie : religie 

remigratie(beleid): 
CD: 12, 15, 32, 34-35 
CDA: 21 
GL: 16 
GPV: 87 
VVD: 72 

renovatie: 
zie: woningbouw 

rentmeester(schap): 
zie: milieubeleid 

reparatie-economie: 
zie : milieubeleid 

reservaatsbeheer: 
zie : natuurbeleid 

residentiële jeugdhulpverlening: 
zie: jongeren(beleid) 

resocialisatie: 
zie: gevangeniswezen 

restrictief toelatingsbeleid: 
zie : vluchtelingen(beleidl 

RIAGG: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

richting van onderwijs: 
zie: openbaar en bijzonder onderwijs 

rijbewijs: 
zie: autoverkeer 

rijksdienst: 
zie : ambtenaren 

Rijksmusea: 
zie: cultuurbeleid 
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Rijkspolitie: 
zie: politie beleid 

rijkssubsidies: 
zie: overheidssubsidies 

Rijkswaterstaat: 
zie: waterstaat 

Rijn Actie Plan: 
zie: milieubeleid 

riolering(sbeheer): 
zie: milieubeleid 

rioolrecht: 
zie: milieubeleid 

rioolwater(zuiveringsinstallaties): 
zie : milieubeleid 

ritueel slachten: 
zie: dierenwelzijn 

rivierdijken, versterking van: 
zie: waterstaat 

riviervervuiling: 
zie : milieubeleid 

roadpricing: 
zie: autoverkeer 

Roemenië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

roldoorbrekend beleid: 
zie: emancipatie(beleidl 

rookvrije ruimten: 
zie: verslaving 

ruimtebeslag: 
zie: ruimtelijke ordening 

ruimtelijke concentratie: 
zie: ruimtelijke ordening 

ruimtelijke ontwikkeling: 
zie: ruimtelijke ordening 

ruimtelijke ordening: 
CDA: 10,46, 56, 58, 61-62 
D66: 6, 28,33,39, 43,48, 53-54, 67 
GL: 28,81,83, 92,94 
GPV: 50,64 
PvdA: 75-76, 82, 89, 119-120,137 
RPF: 95,98-99,104-105,109 
SGP: 26, 55, 64 
WO: 15, 47, 52,62 
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ruimtevaart: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

Rusland: 
zie : Midden- en Oost-Europa 

Russische Federatie: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

sabbatsverlof: 
zie : leerkrachten 

samenlevingsvormen anders dan huwelijk: 
zie: huwelijk 

samenwerkingsscholen: 
zie: openbaar en bijzonder onderwijs 

schaal- en schelpdieren: 
zie: visserij(beleid) 

schaalvergroting onderwijs: 
zie: school 

schaarse mineralen: 
zie : grondstoffenbeleid 

scheiding van kerk en staat: 
zie: religie 

Schengen, Akkoord van: 
zie : Europese samenwerking 

vluchtelingen(beleid) 

schijnhuwelijk: 
zie: huwelijk 

Schiphol: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

scholengemeenschap: 
zie : school 

scholing: 
zie: omscholing arbeid 

schone economie/schone energie: 
zie: mil ieubeleid 

schone lucht/rivieren/zeeën: 
zie: milieubeleid 

schone technologieën: 
zie: milieubeleid 

school: 
CD: 15-17 
CDA: 3, 5-6, 16, 70, 76-79, 83 
D66: 92-98, 100-101 
GL: 40, 86-87, 89-90, 92 
GPV: 68-74 
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PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

53, 88-89, 96, 105 
10, 90 
30-33, 35 
20,63, 70 

schoolbesturen: 
zie: school 

schoolfusies: 
zie: school 

schoolgeldregeling: 
zie: studiefinanciering 

schoolleiders: 
zie: school 

schoolmaatschappelijk werk 
zie : school 

schoolrichting: 
zie: openbaar en bijzonder onderwijs 

schooltoezicht: 
zie : onderwijsinspectie 

schooluitval: 
zie: voortijd ig schoolverlaten 

schoolverzuim: 
zie : leerplichVleerplichtige leeftijd 

schoolwerkplan: 
zie: school 

schoon Nederland: 
zie: milieubeleid 

schoon water: 
zie: milieubeleid 

schuldenkwijtschelding/schuldenlast: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

seizoenarbeid: 
zie : werkgelegenheid 

seks-advertenties: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

sekslijnen: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

seks-shops: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

seksueel geweld: 
GL: 13,16,82,86, 96 
GPV: 14,26 
RPF: 36 

Register 
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seksuele intimidatie: 
zie: seksueel geweld 

seksuele rolverdeling 
zie: emancipatie(beleid) 

seksuele voorkeur: 
zie: homoseksualiteit 

seks-videotheken: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

selectieve abortus: 
zie: abortus 

selectieve groei: 
zie : economische groei 

senioren-woningen: 
zie : ouderenbeleid 

SER: 
zie : Sociaal-Economische Raad 

slachtofferhulp: 
CD: 9 
CDA: 17 
D66: 71 
GL: 96 
GPV: 14,86 
PvdA: 90. 93 
RPF: 18 
VVD: 14, 38 

slachtveevervoer: 
zie: dierenwelzijn 

Slowakije: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

sluipverkeer: 
zie: autoverkeer 

smog: 
zie: milieubeleid 

snelheidscontrole/snelheidsovertredingen: 
zie: autoverkeer 

politie beleid 

snelrecht: 
zie: wetshandhaving 

sneltramlijn: 
zie: openbaar vervoer 

snelwegen: 
zie: autoverkeer 
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SOz-uitstoot: 
zie : milieubeleid 

Sociaal-Economische Raad (SER): 
CDA: 32 
PvdA: 40-41 , 128 
RPF : 78,86 
WO: 58 

sociaal-fiscaal nummer (Sofi-nummer) 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

sociaal klimaat: 
zie : arbeidsverhoudingen 

sociaal minimum: 
zie: minimum-inkomen 

sociaal zwakkeren: 
zie : sociale voorzieningen 

sociale dienst: 
zie : sociale voorzieningen 

sociale markteconomie: 
zie: economische orde 

sociale partners: 
CDA: 2, 5, 26, 30, 35-36, 39, 42, 72, 84, 88, 92, 104 
D66: 10, 16-18,80 
GL: 43, 45, 49, 58,80 
GPV: 18-19,38, 47-48, 58 
PvdA: 33,41-42,44, 46,49,52,98-102,104, 106, 

RPF: 
SGP: 
VVD: 

140 
77-78, 80, 85-86, 88 
82 
6 

sociale premies: 
zie : sociale voorzieningen 

sociale rechtsstaat: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale verhuurders: 
zie: woningbouwverenigingen 

sociale vernieuwing: 
CDA: 13 
D66: 61 , 78, 81 , 84, 97-98 
GL: 96 
GPV: 70, 83 
PvdA: 3,35,53, 88,120 
RPF: 15,87,90 

sociale verzekeringen: 
zie: sociale voorzieningen 

Sociale Verzekeringsbank: 
zie: sociale voorzieningen 

Register 



sociale voorzieningen (zie ook de rubrieken: 
'AOW/AOW'ers '; 'individuele huursubsidie '; 
'sociale werkvoorziening '; 'verzorgingsstaat'; 
WA O/WA 0 'ers '): 
CD: 26-27 
CDA: 4-6, 13, 17,20-21,26, 28, 30-32,34-40,42, 

58,72,80,84,92, 104-105 
D66: 1-2,4,6, 11-21 , 28, 55, 65, 67-68,76-77,79, 

81,130 
GL: 3-4,10,16,19, 47,49,51 -56,59, 68-71, 

73, 82 
GPV: 1,15, 31,37-38,41-47,48,103 
PvdA: 1, 3, 17, 19, 26, 28, 39, 41 , 46, 50-52, 75, 

94-97,100,102-103,108-116, 130,133,135, 
140,143-144,147,149,150 

RPF: 3-4, 8, 13, 15, 25, 29, 65-$6, 68, 76, 79-80, 
85, 88-89, 103, 124, 130, 132, 134 

SGP: 6,78-79, 81-83,85, 93, 114-115 
WO: 1-3,5-7,18,28,32-33,37,39-40,45,48, 

68,72 

sociale werkplaatsen: 
zie: sociale werkvoorziening 

sociale werkvoorziening: 
CDA: 34 
D66: 15 
GL: 54 
GPV: 48 
RPF: 34, 87 

sociale woningbouw: 
zie : woningbouw 

sociale zekerheid: 
zie: sociale voorzieningen , 

Soedan: 
zie: Afrika (excl. Zuid-Afrika) 

soft drugs: 
zie: verslaving 

Somalië: 
zie: Afrika 

somatische gentherapie: 
zie : genetische technologie 

Sowjet-Unie: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

speciaal onderwijs: 
CDA: 79 
D66: 94,99 
GL: 87 
GPV: 74 
RPF: 91 
SGP: 34 
WO: 63 
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specialisten: 
zie: artsen 

speelautomaten: 
zie: verslaving 

speerpuntentechnologie: 
zie : technologische vernieuwingen 

spijbelen: 
zie: leerplicht/leerplichtige leeftijd 

spitsbussen(systeem): 
zie: openbaar vervoer 

spitsvignetten: 
zie: autoverkeer 

sponsoring van kunst: 
zie: cultuurbeleid 

spoorverbindingen: 
zie: openbaar vervoer 

sportbeleid: 
CDA: 16, 83-84 
D66: 81,84, 130 
GL: 83,97 
GPV: 84 
PvdA: 29, 31, 123 
RPF: 17, 34, 47, 51 , 55, 59, 76, 83, 96, 100 
SGP: 56,115 
WO: 59, 66 

sportverenigingen: 
zie : sportbeleid 

sportvissen: 
zie: dierenwelzijn 

sportvliegen: 
zie: sportbeleid 

sportwedstrijden: 
zie: sportbeleid 

spreidingsbeleid: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

spuitbussen: 
zie : milieubeleid 

Staatshoofd: 
zie: staatsvorm 

Staatsloten/' 
zie : verslaving 

staatsschuld(quote): 
zie: collectieve uitgaven 
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staatssecretarissen: 
zie: kabinet 

staatsvorm: 
CD: 7 
D66: 55 
GL: 3,78 
GPV: 8-9 
PvdA: 40,42 
RPF: 7,15,124 
SGP: 16,107 

stadions: 
zie: sportbeleid 

stadsdistributiecentra: 
zie: goederenvervoer 

stadsgewesten: 
zie: ruimtelijke ordening 

stadsguerilla: 
zie : terrorisme, bestrijding van 

stadsvernieuwing: 
CDA: 67, 69, 86 
D66: 1,53 
GL: 92-93 
PvdA: 30,89, lOl, 142, 148 
RPF: 75, 99, 110 
VVD: 62 

stadsvervoer: 
zie: openbaar vervoer 

stadsverwarming: 
zie: energiebeleid 

stadswachten: 
zie : politiebeleid 

staking(srecht) 
zie : arbeidsverhoudingen 

START-I en START /I-verdrag: 
zie : nucleaire bewapening/ontwapening 

startende ondernemers: 
zie : midden- en kleinbedrijf 

s tarters faciliteiten: 
zie : midden- en kleinbedrijf 

Staten-Generaal: 
CD: 5, 7 
CDA: 11,91 
D66: 55-60, 62-63, 71 
GL: 21,79 
GPV: 9-10, 39, 64 
PvdA: 9, 39,41, 43, 50, 58-59, 128, 131, 137 
RPF: 15,124 
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SGP: 
WO: 

2, 16, 107 
12 

statiegeld(systemen): 
zie: milieubeleid 

stations: 
zie : openbaar vervoer 

status aparte: 
zie: Aruba 

stedelijke knooppunten: 
zie: ruimtel ijke ordening 

stedelijke omgeving: 
zie: ruimtelijke ordening 

stelselherziening: 
zie: ziektekostenverzekering 

STER-opbrengst: 
zie : mediabeleid 

stervensbegeleiding: 
zie : euthanasie 

ziekenverzorging 

stortplaatsen: 
zie: milieubeleid 

straatroof: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

strafmaat: 
zie: wetshandhaving 

strafpuntensysteem: 
zie: autoverkeer 

strafrecht: 
zie: wetshandhaving 

strategische kernwapens: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

streekvervoer: 
zie : openbaar vervoer 

strijdkrachten: 
zie : krijgsmacht 

structurele werkloosheid: 
zie : werkgelegenheid 

Structuurschema Groene Ruimte: 
zie: natuurbeleid 

studenten: 
zie: hoger onderwijs (incl . Hoger Beroepsonderwijs) 

studiefinanciering 
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studiebeurs: 
zie: studiefinanciering 

studieduur: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

studiefinanciering: 
CD: 17 
CDA: 20,29,81 -82,105 
D66: 2,7, 106 
GL: 54 
GPV: 48, 78 
PvdA: 46, 107 
RPF: 94,132 
SGP: 37-38, 115 
WO: 7, 21, 33,42 

studiekosten/studielening/studieschuld: 
zie: studiefinanciering 

subsidiariteitsbeginsel: 
zie: decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 

en overheidstaken 

subsidies/subsidieverlening aan bedrijven: 
zie : overheidssubsidies 

successiebelasting/successierecht: 
zie: erfrecht 

superministers: 
zie : departementen 

Surinaamse gemeenschap: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

Suriname: 
CDA: 99 
D66: 122, 127 
GPV: 81,101 
RPF: 122 
SGP: 106 
WO: 77 

symbiose-onderwijs: 
zie: speciaal onderwijs 

Syrië: 
zie : Midden-Oosten 

taakstraffen: 
zie : wetshandhaving 

taalbehoud: 
zie : Nederlandse taal 

Taalunie: 
zie : Nederlandse taal 

tabak: 
zie: verslaving 
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tabaksreclame: 
zie : reclame 

tandheelkundige hulp: 
zie : ziekenverzorging 

tankschepen: 
zie : zeehavens en zeescheepvaart 

tapsystemen: 
zie: milieubeleid 

tariefmuren: 
zie: internationale economische samenwerking 

tariefverlaging: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

taxivervoer: 
zie: openbaar vervoer 

TBS-verpleegden/TBS-verpleging: 
zie : gevangeniswezen 

technische doorbraken: 
zie: technologische vernieuwingen 

technisch-wetenschappelijk onderwijs: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

technologische innovatie/technologische revolu-
tie: 
zie: technologische vernieuwingen 

technologische vernieuwingen: 
CD: 21 
CDA: 7-8,26, 31-33, 35,45-46, 52, 57, 59, 63, 

65, 79 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
WO: 

4, 7, 27 
41,75 
37, 39, 46 
33, 36-37, 39, 69, 78, 84, 101, 148 
63, 73, 93, 132 
73 
8,37,47, 51-52,63 

telematica: 
zie : automatisering 

televisie: 
zie: mediabeleid 

tempobeurs: 
zie: studiefinanciering 

tentoonstellingen: 
zie : cultuurbeleid 

terminale thuiszorg: 
zie : ziekenverzorging 
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terrorisme, bestrijding van: 
CD: 8 
RPF: 17,20 
WD: 75 

terugkeer-optie: 
zie: remigratie(beleid) 

teruglevertarieven: 
zie: energiebeleid 

terugnameplicht: 
zie : milieubeleid 

thuislozen: 
zie: welzijnsbeleid 

thuiszorg: 
zie : ouderen(beleid) 

ziekenverzorging 

Tibet: 
zie: Azië 

tijdelijke bewaring: 
zie: wetshandhaving 

toelatingsbeleid: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

toerbeurtsysteem: 
zie: binnenscheepvaart 

toerisme: 
zie : recreatie 

tolerantie: 
zie : discriminatie 

minderheden, etnische en culturele 

topsport(ers): 
zie : sportbeleid 

transportsector/transportwezen: 
zie : goederenvervoer 

treintaxi: 
zie: openbaar vervoer 

treinverkeer 
zie : openbaar vervoer 

tropisch hardhout/tropisch regenwoud: 
zie : milieubeleid 

Tsjechië: 
zie : Midden- en Oost-Europa 

tuinbouw(beleid): 
zie: glastuinbouw 

landbouwbeleid 

481 

tuinders: 
zie: landbouwbeleid 

Turkse gemeenschap: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

tweede geldstroom: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

Tweede Kamer: 
zie : Staten-Generaal 

tweede-kansonderwljs: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

uithuisplaatsing: 
zie: jongeren(beleid) 

uiterwaarden: 
zie: natuurbeleid 

uitkeringen: 
zie : sociale voorzieningen 

uitkeringsfraude: 
zie: fraude sociale voorzieningen 

uitkeringsgerechtigden, herintreding van: 
zie : werkgelegenheid 

uitlevering(sprocedures): 
zie : vluchtelingen(beleid) 

wetshandhaving 

uitstoot van schadelijke stoffen: 
zie: milieubeleid 

uitstoot van werk: 
zie: werkgelegenheid 

uitvaarverbod: 
zie: visserijbeleid 

uitvoerende macht: 
zie: kabinet 

uitvoeringsorganen: 
zie : bedrijfsvereniging 

sociale voorzieningen 

uitwijzing: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

uitzendbureaus: 
zie: werkgelegenheid 

uitzettingsbeleid: 
zie: vluchtelingen(beleid) 
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UNCED (United Nations Conference on Environ
ment and Development): 
zie: milieubeleid 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade 
and Development): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

UNEP (United Nations Environment Programme): 
zie: milieubeleid 

UNDP (United Nations Development Program
me): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

universitair onderwijs: 
zie: hoger onderwijs (incl . Hoger Beroepsonderwijs) 

universiteit: 
zie: hoger onderwijs (incl . Hoger Beroepsonderwijs) 

Uruguay-ronde: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

vaarwegen: 
zie: binnenscheepvaart 

vakbeweging/vakbonden: 
zie: sociale partners 

valutamarkten: 
zie: internationale monetaire samenwerking 

vandalisme: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

vangnet, sociaal: 
zie: sociale voorzieningen 

verzorgingsstaat 

vangstbeperkingen/vangstcapaciteit: 
zie: visserij(beleid) 

vangstlicenties: 
zie: visserij(beleid) 

vangstrechten: 
zie: visserij(beleid) 

variabele autokosten: 
zie: autoverkeer 

varkenshouderij: 
zie : landbouwbeleid 

veehouderij/veeteeltbedrijf: 
zie : landbouwbeleid 

veen weidegebieden: 
zie: natuurbeleid 
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veerdienst: 
zie: openbaar vervoer 

veestapel, inkrimping van: 
zie : landbouwbeleid 

veetransportiveevervoer: 
zie: dierenwelzijn 

veiligheid op straat/tn de wijken/van de burger: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

veiligheidsbeleid (internationaal): 
CDA: 3,7, 9,88,90,93-94,96,103 
D66: 77, 111-118,121,124, 126 
GL: 5,11-13,17,22 
GPV: 88, 90-91, 93-96 
PvdA: 24, 56, 58-59 
RPF: 111,116-117,126,128 
SGP: 101,108-109 
WO: 27, 29-30, 38, 74-75 

veiligheidsbeleving: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

veiligheidsdiensten: 
zie: politie beleid 

Veiligheidsraad: 
zie: Verenigde Naties 

veilig seksueel verkeer: 
zie : Aids 

vennootschapsbelasting: 
GL: 72-73 
SGP: 116 

verblijfsvergunning/verbl/ïfsstatus: 
zie : vluchtelingen(beleid) 

verborgen werkloosheid: 
zie: werkgelegenheid 

verbrandingscapaciteit: 
zie: milieubeleid 

vercommercialisering publieke omroep: 
zie : mediabeleid 

verdovende middelen: 
zie : verslaving 

verdraagzaamheid: 
zie: discriminatie 

minderheden, etnische en culturele 

verdroging: 
zie: milieubeleid 
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Verenigde Naties: 
CDA: 3, 53, 88, 90, 93-94, 96 
D66: 112, 115-116, 119, 123, 125 
GL: 5, 12-13,22 
GPV: 93,96,98, 102 
PvdA: 7, 11, 55-57, 64-65, 67 
RPF: 13, 20, 116, 119, 125, 128 
SGP: 102, 110 
VVD: 29, 73, 75 

Verenigde Staten: 
zie : Noord-Amerika 

verenigd Europa: 
zie: Europese samenwerking 

vergrijzing: 
zie: ouderenbeleid 

verhuisplicht: 
zie : sociale voorzieningen 

verkeersslachtoffers: 
zie : autoverkeer 

verkeer(sste/se/): 
zie: autoverkeer 

goederenvervoer 
openbaar vervoer 

verkeersonveiligheid/verkeersveiligheid: 
zie : autoverkeer 

verkiezingen: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

verkoop staatsdeelnemingen: 
zie : decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 

en overheidstaken 

vermesting: 
zie : mestproblematiek 

vermogensbelasting: 
CDA: 43,45 
D66: 26, 130 
GL: 73 
PvdA: 27 
RPF: 68,70 
SGP: 93, 116 
VVD: 7, 36, 57 

vermogensmisdrijven: 
zie : criminaliteit(sbestrijding) 

vermogens vluch t: 
zie : kapitaalvlucht 

verpakkingsmethoden: 
zie: milieubeleid 
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verpleegkundig personeel: 
zie: ziekenverzorging 

verpleegtehuis: 
zie: ziekenverzorging 

verplegenden: 
zie: ziekenverzorging 

verpleging: 
zie: ziekenverzorging 

verplicht afkicken: 
zie : verslaving 

verslaa fden (zorg): 
zie: verslaving 

verslaving: 
CDA: 14,17-18 
D66: 69-70, 74 
GL: 95-96 
GPV: 3-4,21,24-25,30,93,100 
PvdA: 91 
RPF: 10, 19, 23-24, 26, 29-30, 35, 68, 123, 

126-127,131,133 
SGP: 21 , 23, 47 
VVD: 24, 59,68,70 

verstandelijk gehandicapten: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

gehandicapten 

verstedelijking: 
zie: ruimtelijke ordening 

verstedelijkte gebieden: 
zie: ruimtelijke ordening 

vervangende hechtenis: 
zie: wetshandhaving 

vervoer: 
zie : autoverkeer 

goederenvervoer 
openbaar vervoer 

vervroegde invrijheidstelling: 
zie: wetshandhaving 

vervroegd uittreden (VUT) : 
zie : pensioenen 

vervuilde grond: 
zie: milieubeleid 

vervuilend gedrag: 
zie: milieubeleid 

vervuiler (betaalt) 
zie: milieubeleid 
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verwoestijning: 
zie: milieubeleid 

verzekeringsmaatschappijen: 
CDA: 24,33 
D66: 17-18 
GPV: 22,39 
PvdA: 89 
RPF: 88 
WO: 23,68 

verzekerd pakket: 
zie : ziektekostenverzekering 

verzelfstandiging: 
zie: decentralisatie/privatisering overheidsbestuur 

en overheidstaken 

verzorgenden: 
zie: ziekenverzorging 

verzorgende sector: 
zie: gezondheidszorg 

welzijnsbeleid 

verzorgingshuis: 
zie: ziekenverzorging 

verzorgingsstaat: 
D66: 2,76 
Gl: 8, 47, 51, 57-58, 80 
GPV: 27,47 
PvdA: 1, 12, 16,26,28, 44,47,50, 134-135 
RPF: 3-4, 8, 25, 29, 76, 80, 103 
SGP: 78 

verzorgingsverlof: 
zie : ziekenverzorging 

verzuring: 
zie: milieubeleid 

verzwijgen van bijverdiensten: 
zie: fraude sociale voorzieningen 

vestigingswetgeving: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

visa beleid: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

visbestanden: 
zie: visserijbeleid 

visitatiecommissie: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

viskweek: 
zie : visserijbeleid 
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visserijbeleid: 
CDA: 61 
D66: 29, 35 
GL: 7,27,39 
GPV: 45 
RPF: 41-42,58 
SGP: 100 
WO: 56 

vissers(vloot) 
zie: visserijbeleid 

vitale indicatie: 
zie: abortus 

vivisectie: 
zie: dierenwelzijn 

vliegtuig: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

vliegverkeer: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

vlokkentest: 
zie: genetische technologie 

vlootcapaciteit: 
zie: visserijbeleid 

vluch telingen (beleid): 
CD: 2,4, 7, 12, 24-25, 28-29, 32 
CDA: 6, 17, 21, 35, 88-89 
D66: 4,68,76-77,81 , 114,119, 121 
GL: 4-5, 10,15-19,47-48,50 
GPV: 87, 98 
PvdA: 3,7,11 , 21,46,53,60-62,67, 143 
RPF: 9,13, 18, 20,112,120,132 
SGP: 26, 62, 82, 111 
WO: 26, 31, 42, 59, 72, 75 

VN-Commissie voor Duurzame Ontwikkeling: 
zie: milieubeleid 

VN-Handvest: 
zie: Verenigde Naties 

VN-Mensenrechtencommissie: 
zie : rechten van de mens 

VN-politiemachWN-vredesmacht: 
zie: militaire interventie 

voetgangers/voetpaden: 
zie: fietsers en voetgangers 

voetoverheveling: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

volksinitiatief: 
zie: referendum 
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volksreferendum: 
zie : referendum 

volkssouvereiniteit: 
zie: staatsvorm 

volksvertegenwoordigers/vertegenwoordiging: 
zie: Staten-Generaal 

volksverzekeringen: 
zie: sociale voorzieningen 

volledige werkgelegenheid: 
zie: werkgelegenheid 

volumebeleid/volumereductie: 
zie: sociale voorzieningen 

volwasseneneducatie/volwassenenonderwijs: 
zie : onderwijs aan volwassenen 

voogdij(-instelling): 
zie: ouders en opvoeders 

voorbereidend beroepsonderwIjs (VBO): 
zie: beroepsonderwijs (excl . Hoger Beroepsonder

wijs) 

voorbereidend hoger onderwijs: 
zie : voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(VWO): 
CD: 16-18 
CDA: 78-79,81-82,86 
D66: 79,92, 94,97,100, 103 
GL: 86-90 
GPV: 72-73, 75 
PvdA: 105 
RPF: 20, 90, 92-93, 123 
SGP: 32, 35, 80 
VVD: 19,63 

voordeurdelerslkorting) : 
zie: sociale voorzieningen 

voorkeursbehandeling/voorkeursbeleid allochto
nen: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

voorkeursbehandeling/voorkeursbe/eid vrouwen: 
zie: emancipatie(beleid) 

voorkeursbehandeling/voorkeursbeleid gehandi
capten: 
zie: gehandicapten 

voorkeurstemmen: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 
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voorlopige hechtenis: 
zie: wetshandha~ing 

voortgezet onderwijs: 
zie : algemeen vooortgezet onderwijs 

beroepsonderwijs (excl . Hoger Beroepsonder
wijs) 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

voortijdig schoolverlaten: 
CDA: 79 
D66: 95 
GL: 86, 89-90 
SGP: 35 
PvdA: 89,105 
RPF: 20 
WO: 70 

voorwaardelijke invrijheidstelling: 
zie: wetshandhaving 

vormfouten: 
zie: wetshandhaving 

vorstenhuis: 
zie: staatsvorm 

vormingswerk: 
zie: welzijnsbeleid 

vrachtverkeer: 
zie: goederenvervoer 

vrede: 
zie : veiligheidsbeleid 

vredeshandhaving: 
zie: militaire interventie 

vredesmacht: 
zie: mil itaire interventie 

vredesoperaties: 
zie : militaire interventie 

vreemdelingenlbeleid): 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vreemdelingendienst: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vreemdelingenhaat: 
zie: discriminatie 

vreemdelingen toezicht/vreemdelingenwet: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vrije concurrentie: 
zie: economische orde 
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vrije markt: 
zie: economische orde 

vrije pers: 
zie: mediabeleid 

vrije tijd(sbesteding): 
zie : recreatie 

vrije verstrekking (van heroïne): 
zie : verslaving 

vrijhandel(szone): 
zie : internationale economische samenwerking 

vniheidsstraf: 
zie: wetshandhaving 

vrijheid van godsdienst: 
zie: religie 

vrijheid van meningsuiting: 
zie: mediabeleid 

vrijheid van onderwijs: 
zie: openbaar en bijzonder onderwijs 

vrijwillige politie: 
zie : politiebeleid 

vrijwilligersleger: 
zie : krijgsmacht 

vniwilligerswerk: 
CDA: 6, 34, 39, 72, 83, 103 
D66: 14 
GL: 8,47-49, 54, 58-59, 62 
GPV: 32, 34, 83, 85 
PvdA: 95-96, 109, 112 
RPF: 80,88 
SGP: 53 
WO: 1 

vroeggehandicapten: 
zie: gehandicapten 

vroegtijdig schoolverlaten: 
zie: voortijdig schoolverlaten 

vrouwen(emancipatie): 
zie: emancipatie(beleid) 

vrouwenhandel: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

vruchtwaterpunctie: 
zie : genetische technologie 

vuilbestrijding: 
zie : milieubeleid 
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VUIl water: 
zie: milieubeleid 

VUT: 
zie: pensioenen 

vwo: 
zie: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

wachtgeld(ers): 
zie: sociale voorzieningen 

werkgelegenheid 

WaddenzeeNVaddengebied: 
zie: natuurbeleid 

walvisvangst: 
zie: dierenwelzijn 

WA ONVAO 'ers: 
CD : 27 
CDA: 26, 35-36, 45, 105 
D66: 2,16-18, 130 
GL: 10, 53-54 
GPV: 1,4, 47-48 
PvdA: 1,3,17,41 , 46, 51-52,96,109,113,116 
RPF: 79-80, 85, 88 
SGP: 82 
WO: 1,13,37, 48 

wapenakkoorden/wapenbeheersing: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

veiligheidsbeleid 

wapenembargo: 
zie: wapenhandel 

wapenhandel: 
GL: 13 
GPV: 95 
PvdA: 65 
RPF: 71 , 129 

wapensystemen: 
zie: veiligheidsbeleid 

waterbeheer: 
zie : milieubeleid 

waterschap(pen) 

waterbesparing: 
zie: milieubeleid 

waterenergie: 
zie: energiebeleid 

waterschap(pen): 
CDA: 60 
D66: 50 
GL: 81 
GPV: 18,61 
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RPF: 49, 102, 109 
SGP: 69, 97 

waterstaat: 
CD: 24 
CDA: 33, 66 
D66: 37 
GPV: 56, 63 
PvdA: 35 
RPF: 49, 102, 109 
SGP: 69 
WO: 15 

waterverontreiniging/watervervuiling: 
zie: milieubeleid 

waterwegen: 
zie: binnenscheepvaart 

waterstaat 

weekbladen: 
zie: mediabeleid 

Weer Samen Naar School: 
zie : speciaal onderwijs 

wegen(net): 
zie: autoverkeer 

goederenvervoer 
openbaar vervoer 

wegenbelasting: 
zie : autoverkeer 

Wegenfonds: 
zie : autoverkeer 

wegsleepregeling: 
zie: autoverkeer 

wegverkeer: 
zie : autoverkeer 

goederenvervoer 
openbaar vervoer 

wegwerpeconomie: 
zie: milieubeleid 

wegzendbeleid: 
zie: wetshandhaving 

weigeren van werk: 
zie : sociale voorzieningen 

welvaartsstaat: 
zie: verzorgingsstaat 

welzIjnsbeleid: 
CDA: 5, 16, 70, 93 
D66: 65, 67,78, 81 , 88, 
GL: 8,10, 47-48,57-59,61-62,86,89 
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GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SGP: 
WO: 

9, 27,30-31 , 34, 77, 79,83,85, 103 
8,30, 32,49,103,110,116-118,121 , 142, 
145,151 
25, 28-30, 35-36, 92, 131 -132 
52, 115 
24, 70 

Wereldbank: 
zie: internationale monetaire samenwerking 

wereldeconomie/wereldhandel/wereldmarkt: 
zie: internationale economische samenwerking 

wereldvoedselplan : 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

werk boven inkomen: 
zie: werkgelegenheid 

werkdruk: 
zie: arbeidsomstandigheden 

werk- en rusttijden: 
zie: arbeidsomstandigheden 

werkervaringsplaatsen: 
zie: omscholing arbeid 

werkgelegenheid: 
CD: 25, 27,32 
CDA: 1-2, 4-7, 16,21 , 26,28,30-31 , 33-37,40-42, 

45-46, 72, 78, 80, 84, 95, 103-105 
D66: 1-2,4-6, 10-22, 24, 26-28, 30,48, 50, 54-55, 

67, 76, 78, 80-81, 83, 85, 92, lOl, 103, 111 , 
113, 130 

GL: 1, 6, 8, 10, 15-16, 23-25, 28, 38, 47-55, 59-60, 
66-67,69,73, 76,84,87,90-91 

GPV: 3,7,15,19,37-38,40-41,46-49, 73,87,91, 
103 

PvdA: 2, 5, 12, 17-18, 20, 25, 28, 33-35, 38-39,41 , 
46,48-49,51,53,55, 58,62,68, 72, 79, 87, 
94-106, 108, 112-114,116, 120,129,138-149, 
151 

RPF: 15, 27,42,63, 65,69,76-77,79-81,85,87, 
89-90,92,99, 130, 132 

SGP: 25, 65, 71 , 76, 79, 85-87, 93 
VVD: 1-3, 5,8, 13,19, 25,37-39,42,47-49, 52, 57, 

70,72 

werkgelegenheidsplan : 
zie : werkgelegenheid 

werkgeversorganisaties: 
zie : sociale partners 

werkloosheid: 
zie : werkgelegenheid 

werkloosheidsuitkeringfWW-uitkering: 
zie : sociale voorzieningen 

Register 



Werkloosheidswet (WW): 
zie: sociale voorzieningen 

werklozen : 
zie: werkgelegenheid 

werknemersorganisaties: 
zie: sociale partners 

werknemersverzekeringen: 
zie : sociale voorzieningen 

werkomstandigheden: 
zie : arbeidsomstandigheden 

werkonderbrekingen: 
zie : arbeidsverhoudingen 

werkonwilligheid: 
zie: fraude sociale voorzieningen 

werkvergunning: 
zie : vluchtelingen(beleid) 

werkwilligen: 
zie : arbeidsverhoudingen 

West-Europese Unie (WEU): 
CDA: 90 
D66: 115-118, 124 
GL: 13,22 
GPV: 94 
PvdA: 57 
RPF: 116, 128 
WD: 29,74 

Wet Afbreking Zwangerschap: 
zie: abortus 

Wet op de Arbeidsongeschiktheid: 
zie : WAO/WAO'ers 

Wet Bejaardenoorden: 
zie : ouderen beleid 

Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname 
Allochtonen: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

Wet Gebruiksbelasting op Milieugrondslag: 
zie: milieubeleid 

Wet Gell/ke Behandeling: 
zie: discriminatie 

emancipatie(beleid) 

Wet Gemeenschappelijke Regelingen: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 
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Wet Interne Lastenverevening Particulieren 
Zieketeverzekeraarsbedrijven (lLPZ): 
zie: ziektekostenverzekering 

Wet op de Koppeling met Afwijkingsmogelijkhe
den (WKA): 
zie: koppeling van uitkeringen 

Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging 
Oudere Ziekenfondspatiënten (MOOZ): 
zie: ziektekostenverzekering 

Wet Milieubeheer: 
zie: milieubeleid 

Wet op de Orgaandonatie: 
zie: orgaandonatie/orgaantransplantatie 

Wet Persoonsregistraties 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

Wet Ruimtelijke Ordening: 
zie: ruimtelijke ordening 

Wet Sociale Werkvoorziening: 
zie: sociale werkvoorziening 

Wet Toegang tot Ziektekostenverzekeringen 
(WTZ): 
zie: ziektekostenverzekering 

Wet Voorzieningen Gehandicapten: 
zie : gehandicapten 

Wet Zwangerschapsafbreking: 
zie: abortus 

wetenschappelijk onderwijs: 
zie : hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

wetenschappelijk onderzoek: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

wetenschapsbeleid: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger Beroepsonderwijs) 

wetgevend referendum: 
zie: referendum 

wethouders: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

wetlands: 
zie: natuurbeleid 

wetshandhaving (zie ook de rubriek 'gevangenis
wezen'): 
CD: 9,11,29 
CDA: 3, 8-9, 15-19, 50, 96 
D66: 55,69-71,73-74,113 
GL: 3, 9, 65, 82, 95-96 
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GPV: 
PvdA: 
RPF: 

SGP: 
VVD: 

7,10,16,21-23,25,29,59,86 
12, 43, 46, 88, 90-93, 143, 150 
4, 6,8-10,17-19,21,23-24,36,84, 97, 
105,131 
9, 12, 14, 20, 22-23, 107, 115 
13-14, 37-38,41,58-60,75 

wettelijk minimumloon (WML): 
zie: minimum-inkomen 

WGR-regelingen: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

wielklem: 
zie: autoverkeer 

wig: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

wijkagent: 
zie: politiebeleid 

wind-energie: 
zie: energiebeleid 

windmolens: 
zie : energiebeleid 

winkeldiefstal: 
zie : criminaliteit(sbestrijdingl 

winkelsluiting: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

winkelstand: 
zie : midden- en kleinbedrijf 

WKA: 
zie: koppeling van uitkeringen 

woestijnvorming: 
zie: milieubeleid 

woning(en) : 
zie: woningbezit 

woningaanpassing: 
zie : gehandicapten 

ouderenbeleid 

woningbezit: 
CD: 2,28,32 
CDA: 20, 67-69 
D66: 21, 28, 53, 78, 80-81 , 130 
G L: 16, 83, 92-94 
GPV: 49,51 , 87 
PvdA: 44,119-121 , 141,146, 151 
RPF: 4,8,13,99, 103, 110 
SGP: 62-63 
VVD: 18, 25, 62 
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woningbouw: 
CD: 28,30 
CDA: 33, 46, 67-69, 72, 104-105 
D66 1,8,33,39,48,53,130 
GL: 26, 30, 71 , 92-94 
GPV: 50-51 , 60 
PvdA: 35, 83, 89, 120-121, 146 
RPF: 46, 52, 75, 99, 110, 132 
SGP: 26,62,65 
VVD: 7,18,33,62,69 

woningbouwcorporaties: 
zie: woningbouwverenigingen 

woningbouwverenigingen: 
CDA: 16, 67-68 
D66: 53,81 
GL: 30 
GPV: 87 
PvdA: 119 
RPF: 110 

woningisolatie: 
zie: energiebeleid 

woningmarkt: 
zie: woningbezit 

woningvoorraad: 
zie : woningbouw 

woningzoekenden: 
zie : woningbezit 

woonlandbeginsel: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

woonlasten : 
zie: woningbezit 

woonomgeving: 
zie : ruimtelijke ordening 

woonruimte(verdelingsbeleid) : 
zie: woningbezit 

woon-werkverkeer: 
zie: autoverkeer 

openbaar vervoer 

zaaddonoren: 
zie: kunstmatige bevruchting 

zedelijkheidswetgeving: 
CD: 13,29 
CDA: 96 
GPV: 26,82 
RPF: 10,18,23,126 
SGP: 14,51 
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zedendelicten: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

zeedagenregeling: 
zie: visserij(beleid) 

zee-ecosysteem: 
zie: milieubeleid 

zeehavens en zeescheepvaart: 
D66: 34,36,49 
PvdA: 35,83 
RPF: 104 
SGP: 68 
WO: 15-16 

zeemacht: 
zie: krijgsmacht 

zeescheepvaart: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

zeevervuiling: 
zie: milieubeleid 

zeevisserij: 
zie: visserijbeleid 

zelfdoding: 
CDA: 25 
GPV: 29 
SGP: 40 

zelfmoord: 
zie: zelfdoding 

zelfzorg: 
zie: ziekenverzorging 

zenderkleuring: 
zie: mediabeleid 

zendgemachtigde/zendmachtiging: 
zie: mediabeleid 

Zestienhoven, vliegveld: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

ziekenfonds: 
CD: 29 
CDA: 74 
D66: 88 
GPV: 31 
PvdA: 118 
RPF: 31 
WO: 23,68 

Ziekenfondswet: 
zie: ziekenfonds 
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ziekenhuis(bouw): 
zie: ziekenverzorging 

ziekenverzorging (zie ook de rubriek 'orgaando
natie/orgaantransplantatie'): 
CD: 29 
CDA: 15,31,35,72-75,83,104-105 
D66: 2, 8, 14, 82, 86-88, 130 
GL: 21,58-65,80 
GPV: 28-32, 34-36, 98 
PvdA: 51,103,117-118,135 
RPF: 25-26,28,30-32,37,57, 131 
SGP: 40,43, 46, 86 
WO: 68,71 

ziektekostenverzekering: 
CDA: 38,70,73-74,104 
D66: 86-88, 130 
GL: 64,66 
GPV: 28,31,34 
PvdA: 117-118,147 
RPF: 25, 31, 37, 65 
SGP: 44 
WO: 23, 42, 68 

ziekteverzuim: 
zie: arbeidsomstandigheden 

Ziektewet: 
zie: socia le voorzieningen 

zondagsarbeid/zondagsrust: 
GPV: 19-20, 82 
RPF: 10,23,71,87,96-97,127 
SGP: 11,56 -

Zondagswet: 
zie: zondagsarbeid/zondagsrust 

zonneboilers: 
zie: energiebeleid 

zonnecollectoren: 
zie: energiebeleid 

zonne-energie: 
zie: energiebeleid 

zorgaanbod/zorgbehoefte: 
zie: gezondheidszorg 

welzijnsbeleid 

Zorgen voor Morgen: 
zie: milieubeleid 

zorgsector/zorgstelsel: 
zie: gezondheidszorg 

welzijnsbeleid 
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zorgverleners/zorgverzekeraarslzorgvragers: 
zie: gezondheidszorg 

ziektekostenverzekering 
welzijnsbeleid 

zorgverlof: 
zie: ziekenverzorging 

Zuid-Afrika: 
CDA: 98 
D66: 114,127 
GPV: 81 
PvdA: 65 
RPF: 122 
SGP: 105 
WO: 79 

Zuid-Amerika: 
CDA: 7, 88,99 
D66: 112 
GPV: 25 
PvdA: 21, 34, 65-66 

Zuiden: 
zie : ontwikkelingssamenwerking 

Zuiderzeespoorlijn : 
zie openbaar vervoer 

Zuidmolukkers: 
RPF: 122 
SGP: 27 

zwakzinnigen: 
zie : geestelijke gezondheidszorg 

zwakzinnigenzorg: 
zie : geestelijke gezondheidszorg 

ziekenverzorging 

zwangerschapsafbreking: 
zie: abortus 

zwangerschapsverlof: 
zie : gezondheidszorg 

zwart circuit: 
zie: belastingfraude 

zwart geld: 
zie: belastingfraude 

zwart werk: 
zie: belastingfraude 

fraude(bestrijding) sociale voorzieningen 

zwerfjongeren: 
zie : welzijnsbeleid 
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