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Dolman. 
oorzitter van de Tweede Kamer der 

3taten-Generaal 

Politieke partijen hebben vele gezich
ten: 
1 dat van hun aanhang (leden en kie
ers) 
'olgens een recente enquête is de 
PvdA het sterkst van uiterst links tot 
links van het midden, de WD rechts, 
het CDA rechts van het midden maar 
ook uiterst rechts. 
? dat van het verleden. 

e heldendaden en fouten van horen 
·ggen zijn niet te loochenen. 

dat van de laatste vier jaar 
elk '-eleid hebben regering en oppo

•ie y..;voerd, met welk succes? 
dat van de partnervoorkeur. 

lijft men trouw, wil men ruilen, wenst 
1en a.lleen te staan? 

dat van de kandidaten. 
Jie zijn de lijsttrekkers, de ministers 
1 hope? Hoeveel vrouwen en jongeren 

Lijn verkiesbaar? 
6 dat van het program. 

Hier en daar kan men het verwijt ho
ren, dat verkiezingen dreigen te ont
Jarden in populariteitsslagen tussen 
nannetjes en een enkel vrouwtje. Ge
·ichten zouden belangrijker worden 
'an beginselen. Nu is het de vraag, of 
1en daarin een tegenstelli. moet 
'"Jn Een gezicht kan bij uitstek sym-
ol staan voor een beginsel. 
Maar de werkelijkheid is ingewikkel
•. Gezichten en beginselen mogen 
h handhaven, programs duren 
lChts vier Jaar. Problemen verschui

m. Krachtverhoudingen veranderen 
nzichten verschijnen Van de aanvoer

der worden vindingrijkheid en aan
passingsvermogen gevergd. 

Het kiezen van kandidaten en het 
opstellen van programs zijn wel afzon
derlijke, maar geen gescheiden proces
sen. Zowel lijsttrekkers als volgers ge-

Woord vooraf 

ven schoten voor de boeg, vechten 
meningsverschillen uit met hun con
gres, melden voorbehouden aan En 
zelfs van hooggeplaatsten wordt niet 
ieder voorbehoud aanvaard. Het be
lang van het program groeit. 

Partijen- congressen, gewesten, af
delingen, deskundigen, gewonè leden 
-zijn er maanden mee bezig. Hobbyis
me en lobbyisme tieren Voorkeuren 
worden gerangschikt. Onderlinge sa
menwerking en uitvoerbaarheid wor
den ernstig getoetst. Zo zijn programs 
een lokroep aan de kiezers en een uit
roep van partijgangers Daarnaast zijn 
ze een beroep op regeringsmacht en 
een oproep tot uitvoering. Geen loze 
kreten, geen vage beloften, maar 
vrucht van inspiratie en transpiratie. 

Aan het gehele Nederlandse volk de 
opdracht de tegenstrijdigheden te vin
den, de zwakke plekken op te sporen, 
het gegeven woord te beproeven. vóór 
en na de stembusdag. 

lil 
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Groningen, maart 1 981 
I. Lipschits 

Bij de verkiezmgen in 1977 voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
heb ik de verkiezingsprogramma's ver
zameld en van vergel ijkende registers 
voorzien In dit boek IS hetzelfde ge
daan voor de verkiezingen in 1981 In 
1977 werden de programma's opge
nomen van de politieke partijen die 
reeds in de Tweede Kamer vertegen
woordigd waren In 1 981 is dat rui
mer genomen Alle politieke partijen
ongeacht of ze wel of n1et in de Twee
de Kamer zijn vertegenwoordigd -
werden 1n de gelegenheld gesteld hun 
verkiezingsprogramma's in te sturen 
als zij verklaarden in alle achttien kies
districten aan de verkiezingen te zullen 
deelnemen Hiervan hebben zeventien 
partijen gebru1k gemaakt, waaronder 
de elf partijen die reeds in de Tweede 
Kamer vertegenwoordigd zijn CDA, 
CPN, D'66, DS'70, GPV, PPR, PSP, 
PvdA, SGP en WD. De Boeren-Partij 
neemt aan de verkiezingen deel onder 
een nieuwe naam Rechtse Volkspartij 
(RVP). Daarnaast zijn de programma's 
van de volgende partijen opgenomen 
Evangelische Volkspartij (EVP), Interna
tionale Kommunisten Bond (I KB), Rea
listen '81 (R'81), Rooms Katholieke 
Partij Nederland (RKPN), Reformatori
sche Politieke Federatie (RPF) en So
cialistiese Partij (SP) 

De teksten van de verkiezingspro
gramma's zijn integraal opgenomen 
Enkele partijen hebben pas in een vrij 
laat stadium de definitieve tekst van 
het programma vastgesteld. Omdat de 
kopij voor een bepaalde datum bij de 
Staatsuitgeverij binnen moest zijn, heb 
1k niet altijd gebruik kunnen maken 
van een definitieve tekst. Voor de WD 
kon ik slechts het ontwerp-verkiezings
programma opnemen Voor D'66 is 

Verantwoording 

voor het grootste deel het definitieve 
programma opgenomen, maar voor en
kele hoofdstukken moest ik me beper
ken tot het ontwerp-programma Het 
programma van D'66 bestaat uit zes 
hoofdstukken en een aanhangsel. Voor 
de hoofdstukken I (inleiding) en V 
(educatie en welzijn) heb ik gebruik 
moeten maken van het ontwerp-pro
gramma; voor de overige hoofdstukken 
en voor het aanhangsel kon ik dank zij 
het bestuur van die partij werken uit 
een getypt definitief programma 

Voor de overige vijftien partijen be
schikte ik over de definitieve program
ma's, maar niet altijd in gedrukte 
vorm. Voor het CDA moest ik werken 
uit de 'vuile' drukproeven en voor de 
PvdA uit de kopij zoals die door deze 
partij aan de zetterij werd gestuurd. 

Om een vergelijking tussen de ver
kiezingsprogramma's mogelijk te ma
ken zijn achter in dit boek twee regis
ters opgenomen. Uitgaande van de 
programma's zelf heb ik een lijst van 
ruim 600 trefwoorden opgesteld. In 
register I zijn die trefwoorden gerubri
ceerd in de volgende groepen van be
leidsgebieden 
I buitenlands bele1d, defensiebeleid, 
ontwikkelingssamenwerking en veilig
heidsbeleid, 
11 cultuurbeleid, mediabeleid, recre
atie en sportbeleid; 
111 economisch, financieel en sociaal 
beleid, 
IV energiebeleid, grondstoffenbeleid 
en milieubeleid; 
V grondpolitiek en landbouwbeleid 
(incl. tuinbouw, veehouderij en visse
rij), 
VI 
VIl 
VIII 

inrichting van de staat; 
onderwijs en wetenschap; 
verkeer en waterstaat (incl pos-

terijen); 
IX volksgezondheid (geestelijke en 
lichamelijke gezondheid); 
X volkshuisvesting en ruimtelijke or
dening 
XI welzijnsbeleid en vormingswerk, 
vrouwenemancipatie en minderheids
groepen; 
XII welshandhaving en politiebeleid 
(Justitie); 
XIII diversen (waaronder slechts twee 
trefwoorden zijn geplaatst: financiële 
verantwoording van het verkiezingspro
gramma en kabinetsformatie 1 981). 

Het merendeel van deze groepen is 
onderverdeeld in sub-groepen, waar
binnen de trefwoorden alfabetisch zijn 
geordend. Register 11 is een algemeen 
trefwoordenregister waar de trefwoor
den alfabetisch zijn gerangschikt. Wil 
men op een bepaald onderdeel van be
leid (bijvoorbeeld Hoger Beroepsonder
wijs) de verkiezingsprogramma's ver
gelijken, dan kan gebruik worden ge
maakt van register 11 Wil men weten 
welke trefwoorden zijn ondergebracht 
bij een bepaald beleidsgebied (bijvoor
beeld onderwijs en wetenschap) dan 
kan gebruik worden gemaakt van re
gister I Bovendien zijn de sub-groepen 
(buitenlands beleid, defensiebeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, vei I ig
heidsbeleid, cultuurbeleid, mediabeleid 
enz.) als trefwoorden in register 11 op
genomen 

Voor de vergelijking tussen de ver
kiezingsprogramma's heb ik die pro
gramma's onderverdeeld in genum
merde paragrafen In register 11 wordt 
naar deze nummering verwezen. Voor 
het gemak van de gebruiker wordt in 
dit boek onderaan de bladzijden de 
nummering van de paragrafen ver
meld. Bij de onderverdeling van de 

Vil 



programma's is zoveel mogelijk de sa
menhang van de afzonderlijke pro
gramma's gehandhaafd. 

Bij het opstellen van de lijst van tref
woorden heb ik gestreefd naar een zo 
groot mogelijke mate van objectiviteit 
Er is zoveel mogelijk rekening gehou
den met de terminologie in de verschil
lende verkiezingsprogramma's. Daar
naast heb ik getracht me een voorstel
ling te maken naar welk soort tref
woorden een gebruiker van de regis
ters zou kunnen zoeken Vandaar dat 
er vrij veel verwijzingen voorkomen. 

In het algemeen heb ik alleen dan 
een trefwoord opgenomen wanneer 
over het betrokken onderwerp in de 
verkiezingsprogramma· s van drie of 
meer politieke partijen iets vermeld 
werd Inleidingen op de verkiezings
programma's zijn wel in de tekst opge
nomen, maar niet in de registers ver
werkt. 

Ik heb geprobeerd trefwoorden te 
groeperen om het register niet al te 
omvangrijk te maken Ook dit is een 
oorzaak van de vele verwijzingen. Zo 
wordt, om een voorbeeld te geven, de 
gebruiker voor de trefwoorden alimen
tatie, concubinaat, echtscheiding, on
volledige gezinnen en samenlevings
vormen anders dan huwelijk verwezen 
naar het trefwoord huwelijk. Ook bij 
dit groeperen van de trefwoorden heb 
ik getracht de sameni1ang van de af
zonderlijke verkiezingsprogramma's zo 
min mogelijk aan te tasten. Door de 
veelheid en verscheidenheid van de 
programma's zal dit niet altijd gelukt 
zijn. 
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Mr dr W K. J J van Ommen Kloeke 
Secretaris van de Kiesraad 

Begrn 1977 kwam in ons land een 
merkwaardige postzegel uit, met een 
waarde van 45 cent, filatelistisch be
:zien stellig een buitenbeentje. Want op 
'die postzegel staat afgedrukt een klem 
:stukje stembiljet, niet meer dan drie 
:stemvakjes hoog, met links van boven 
naar beneden drie witte stipjes, ge
plaatst in een zwart vierkantJe, en dan 
van rechts onder naar midden links 
een fraa1 aangepunt rood potlood, dat 
kennelijk JUist het middelste stipJe 
heeft roodgemaakt. Rechtsboven in 
kleine letters Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal Een herinnering aan, zo 
u wilt een aanbevelrng voor de Twee
de-Kamerverkiezing van 1 9 7 7 

Het roodmaken van dat kleine witte 
stipje kost in werkelijkheid maar een 
<enkele seconde. En het in de bus stop
pen van het stembiljet niet meer. Maar 
alles wat daaraan voorafgegaan is en 
alles wat daarna komt, dat heeft 
enorm veel tijd, kenn1s en inspanning 
gevergd. Laten wij dat eens nader 
!gaan bekijken 

De bron van al onze kennis op dit 
%)ebied ligt in de Kieswet. De gehele 
verkiezingsprocedure is namelijk, op 
één klein onderdeel na, tot 1n de klein
ste details in die wet geregeld, een lij
Wig staatsstuk met niet minder dan 
:320 artikelen. Dat ontbrekende onder
deel betreft slechts één aanduiding, 
maar zonder welke geen verkiezing 
denkbaar is het woord 'partij' De po
litieke partij bestaat als zodanig voor 
de Kieswet niet. Het lijkt vreemd, maar 
de verklaring IS eenvoudig. In ons stel
sel kan namelijk iedereen die stemmen 
rmag- die het 'act1ef' kiesrecht bezit-
21ch ook verkiesbaar stellen -dus ge
brUik maken van zijn 'passief' kies
echt Dat kan hij alléén doen, of met 

Hoe zit dat met die verkiezingen? 

enkele geestverwanten, of in een al 
dan niet in reglementen vastgelegd 
groeps- of partijverband Evenwel kan 
de kandidaatstelling bij ons formeel 
niet door enige groepering geschieden, 
maar dient door individuele kiezers 
plaats te vinden Die natuurlijk wèl in 
partijverband zullen optreden, maar de 
kandidatenlijsten toch als particulier 
persoon indienen Bij de Tweede-Ka
merverkieZing geschiedt dit indienen 
vrijwel altijd vanuit een partij Maar bij 
de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt 
het herhaaldelijk, dat een of meer per
sonen buiten partijverband een gooi 
naar de raadszetels doen Vooral in de 
kleine gemeenten nogal eens met suc
ces. 

De Kieswet heeft in 1 956 op het 
stringente negeren van de politieke par
tijen wel een zekere concessie gedaan 
Toen werd de bevoegdheid aan 'poli
tieke groeperingen· gegeven om boven 
de kandidatenlijsten de naam of de 
aanduiding van die groepering te 
plaatsen Deze worden op verzoek van 
de politieke groepering opgetekend in 
een door de Kiesraad bij te houden re
gister. Staan zij daarin eenmaal ver
meld, dan mogen die naam en aandui
ding of iets wat daarop lijkt niet meer 
door een andere groepering gebruikt 
worden Van deze registratie kan een 
politieke enthousiasteling, die op zijn 
eentje een kamerzetel wil verwerven, 
geen gebruik maken, omdat de Kies
raad er vanuit gaat, dat een politieke 
groepering ten minste uit twee perso
nen, niet zijnde een echtpaar. moet be
staan. Zo'n enkeling komt daarom zon
der nadere aanduiding op het stembil
jet. 

De voorbereiding voor de verkiezing 
begint, wat de namenregistratie be-

treft, dus al lang vóór het moment, 
waarop de rode stip geplaatst wordt. 
De registratie is aan tijd gebonden 
wanneer de verkiezing op komst is en 
dient uiterlijk zes weken vóór de kandi
daatstelling plaats te vinden 

De datum van de kandidaatstelling 
staat van te voren vast. De Kieswet re
gelt precies in welk Jaar en op welke 
dag de kandidaatstelling en de verkie
zing vallen Dat geldt voor alle verkie
zingen, maar kan voor de Tweede Ka
mer wel eens anders uitvallen, name
lijk wanneer de Kamer na politieke 
strubbelingen ontbonden wordt Bij 
Koninklijk Besluit wordt dan de dag 
van kandidaatstelling bepaald Niet die 
voor de verkiezing. Want de Kieswet 
bepaalt, dat tussen de dag van kandi
daatstelling en die der stemming 43 
dagen moeten liggen. En omdat de 
kandidaatstelling altijd op een dinsdag 
valt, stemmen wij ook altijd op een 
woensdag. Dan zijn er meer schoollo
kalen beschikbaar voor de inrichting 
van de stemlokalen 

Aan zo'n kandidaatstelling gaat een 
hele procedure vooraf. De partijen, die 
jarenlang bestaan en in de Tweede Ka
mer vertegenwoordigd zijn, hebben 
dat precies in hun reglementen gere
geld. Een voorbereidingsperiode van 
een half jaar is niets bijzonders. Daarin 
worden voorlopige lijsten van kandida
ten opgesteld, vóór-stemmingen in de 
afdelingen van de partij gehouden, na
der beraad kan plaatsvinden en uitein
delijk wordt dan op een congres al dan 
niet middels afgevaardigden over de 
namen van de kandidaten en hun 
plaats op de lijst beslist. Bij politieke 
groeperingen, waar dat alles niet zo 
geregeld is, gaat het vaak heel wat 
eenvoudiger. Bij kleine splintergroepjes 

IX 
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wordt het dikwijls een onder-onsje 
Op de dag van kandidaatstelling 

moeten die lijsten van kandidaten in
geleverd worden bij de officiële instan
tie, die krachtens de Kieswet met dit 
deel van de voorbereiding voor de ver
kiezing belast is: het hoofdstembureau. 
Daarbij komen wij bij de openbare or
ganen, die zich met de verkiezing be
zighouden Om dit verhaal niet te inge
wikkeld te maken beperken wij ons 
verder tot de Tweede-Kamerverkiezing. 

Ons land is voor deze verkiezing in
gedeeld in 18 kieskringen met elk een 
hoofdstembureau. De gemeenten Am
sterdam, Rotterdan en 's-Gravenhage 
vormen elk een eigen kieskring De 
provincies Noord-Brabant, Gelderland, 
Noord- en Zuid-Holland tellen 1eder 
twee kieskringen, terwijl de zeven ove
rige provincies elk uit één kieskring be
staan 

ledere partij mag in elke kieskring 
één kandidatenlijst indienen Die lijs
ten mogen allemaal gelijk of verschil
lend zijn, maar ook voor bepaalde 
groepen kiesknngen gelijk en voor an
dere weer verschillend. Daar op iedere 
lijst ten hoogste 30 kandidaten mogen 
voorkomen, l1gt het mm1mum aantal 
kandidaten bij gelijkluidende lijsten 
derhalve op 30, het maximum bij ver
schillende lijsten op 18 X 30 = 540. 
Dat laatste komt evenwel nooit voor, 
omdat bepaalde kandidaten op meer 
dan één lijst worden geplaatst, ook 
wanneer die onderling verschillend 
zijn 

Aan de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer is een belangrijke voor
waarde verbonden. Voor iedere inge
diende lijst moet namelijk een waar
borgsom van f 1 000 worden gestort, 
die terugbetaald wordt, wanneer de 
politieke groepering ten mmste 75% 
van de kiesdeler heeft behaald. De 
kiesdeler is het totaal uitgebrachte aan
tal geldige stemmen, gedeeld door 
150 (het aantal kamerzetels), en ligt 
rond de 50.000. Voor lijsten, waarop 
kamerleden voorkomen, behoeft dit 
bedrag niet betaald te worden De 
nieuwe groeperingen, die in alle 18 
kieskringen kandidatenlijsten indienen, 
moeten dus een waarborgsom van 
f 18.000 storten, die verloren gaat, 
wanneer niet rond 37.500 stemmen 
verkregen worden. Dat is een groot 
aantal en het blijkt dan ook in vele ge
vallen niet te gelukken om zo hoog te 
komen, ten detrimente van de groepe
ring maar ten voordele van de staats
kas. 

Het hoofdstembureau onderzoekt de 
ingeleverde kandidatenlijsten en 
brengt eventuele fouten ter kennis van 

de inleveraars Er zijn enkele dagen 
voor het herstel van gebreken en dan 
worden de lijsten doorgezonden naar 
het centraal stembureau in Den Haag 

Als zodanig fungeert de al eerder 
genoemde Kiesraad, een permanent 
orgaan van vijf leden met een even 
permanent secretariaat, zetelend op 
het Ministerie van Binnenlandse Za
ken. 

Bij dit centraal stembureau vinden 
nu nog enkele handelingen plaats. In 
de eerste plaats wordt beslist over de 
lijstverbindingen Het is namelijk zo, 
dat bij het vaststellen van de uitslag 
der verkiezing gekeken wordt, of de 1n 

de 18 kieskringen ingediende lijsten 
gelijkluidend of onderling verbonden 
zijn Want is dat het geval, dan wor
den de stemcijfers van die gelijkluiden
de en van die verbonden lijsten bij el
kaar geteld, hetgeen natuurlijk tot een 
hoger stemgetal leidt en meer kans op 
zetels geeft. 

De regeling luidt aldus, dat een poli
tieke groepering, die onderling ver
schillende lijsten heeft ingediend, d1e 
lijsten tot een lijstengroep kan verbin
den Dat kunnen er dus 1 8 zijn of, 
wanneer n1et in alle kieskringen aan de 
verkiezing wordt deelgenomen, min
der. 

Kortgeleden is dit systeem van ver
bindingen nog uitgebreid. Nu kan ook 
een pol1t1eke groepering, die in alle 
kieskringen een lijst heeft ingediend, 
met een andere politieke groepering, 
die in dezelfde omstandigheden ver
keert, nog een tweede verbinding aan
gaan, namelijk tussen de wederzijdse 
lijsten, dus ook binnen de kieskring. 
De Kieswet noemt dit een lijstencombi
natie. 

Op het stembiljet valt niet te consta
teren, of een lijst is verbonden met 
een lijst uit een andere kieskring Wèl, 
of een lijstencombinatie is gevormd. 
Dan staat boven de kandidatenlijst en 
onder de naam van de politieke groe
pering tussen haakjes, voorafgegaan 
door de woorden 'gecombineerd met', 
het (de) nummer(s) van de lijst(en), 
waarmee de lijstencombinatie is aange
gaan 

Heeft het centraal stembureau de 
lijstverbindingen juist bevonden, dan 
komt een volgende handeling het 
nummeren van de kandidatenlijsten 

Het is voor elke partij van groot be
lang, dat zij zo gunstig mogelijk op het 
stembiljet vermeld wordt. De lage 
nummers zijn daarom favoriet. Bepaald 
is, dat een of meer zitting hebbende 
leden van de Tweede Kamer een lijst 
bij het centraal stembureau voor een 
voorkeurnummer mogen aanbevelen 

De lijst met de meeste aanbevelingen 
krijgt nummer 1, met de op één na 
meeste aanbevelingen 2 enzovoorts. 
De nummers voor de niet aanbevolen 
lijsten worden door het centraal stem
bureau in openbare zitting daarna in 
volgorde door het lot aangewezen 

Het centraal stembureau is nu· klaar 
en zorgt voor plaatsing van de genum
merde lijsten in de Nederlandse Staats
courant. 

De voorbereiding voor de stemming 
is op gemeentelijk niveau nu nog niet 
afgerond. Allereerst moeten de stem
biljetten gedrukt worden Daarvoor 
zorgt de burgemeester van de gemeen
te, waar het hoofdstembureau is ge
vestigd. De stembiljetten worden, na
dat zij gedrukt zijn, aan de burgemees
ters van elke tot de k1esknng behoren
de gemeente toegezonden De burge
meester van die gemeente ziet er op 
toe, dat elk stembureau genoeg stem
biljetten ontvangt. Inmiddels heeft de 
burgemeester ervoor gezorgd, dat de 
stemlokalen worden ingericht en dat 
voor elk stemlokaal drie leden van het 
stembureau zijn aangewezen, die voor 
de goede gang van zaken tijdens de 
stemmi'lg en voor het tellen van de 
stemmen na afloop moeten zorg dra
gen 

De kiezer heeft inmiddels een oproe
pingskaart ontvangen, waarop het 
adres van zijn stemlokaal is vermeld en 
tevens de uren- 8-19.00 uur
waarop dat open is. Die oproepings
kaart kan hij ook gebruiken om een 
gemachtigde aan te wijzen, die bij ver
hindering voor hem kan stemmen Die 
gemachtigde moet wel een oproeping 
voor hetzelfde stembureau hebben ont
vangen als de kiezer. Wil hij een ge
machtigde van elders aanwijzen, dan 
moet hij dat op de gemeentesecretarie 
regelen Wil de kiezer in een andere 
gemeente stemmen, omdat hij op de 
dag der stemming niet 1n zijn eigen 
gemeente is, dan kan hij dat eveneens 
v1a de gemeentesecretarie regelen. 

Nu zijn wij eindelijk zover, dat de 
k1ezer de handeling kan verrichten, die 
op de postzegel staat aangegeven Te
gen inlevering van zijn oproepingskaart 
krijgt hij een stembiljet, gaat daarmee 
in een stemhokje, maakt één wit stipje 
rood- meer dan één maakt het stem
biljet ongeldig- en deponeert het bil
jet in de bus. Na 19.00 uur zal het 
stembureau de bus ledigen, de stem
men tellen en de resultaten daarvan in 
de vorm van een proces-verbaal door
geven aan de burgemeester van de ge
meente. D1e geeft de processen-ver
baal uit zijn gemeente terstond door 
aan de burgemeester van de gemeen-
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te, waar het hoofdstembureau is ge
vestigd. Deze burgemeester is tevens 
voorzitter van het hoofdstembureau, 
dat nu in actie treedt. De taak van dit 
bureau is niet al te moeilijk. Het houdt 
op de tweede dag na de stemming een 
zitting, waar de uitslag van de stem
ming in de kieskring wordt vastge
steld. Ook deze uitslag wordt in een 
proces-verbaal vastgelegd en op dezelf
de dag bij het centraal stembureau
de Kiesraad - ingeleverd. Daar worden 
dus op die dag de uitslagen van de 1 8 
kieskringen ontvangen 

Voordat de Kiesraad nu gaat re
kenen, willen wij eerst een ogenblik 
stilstaan bij ons kiesstelsel, omdat dit 
mede de basis voor deze berekeningen 
vormt. 

In grote lijnen kennen wij twee soor
ten kiesstelsels. Het ene, dat vooral in 
de angelsaksische landen wordt gebe
zigd, noemt men wel meerderheids- of 
districtenstelsel Dat werkt heel een
voudig. Het land wordt 1n evenveel 
districten verdeeld als er zetels in het 
parlement zijn; ieder d1strict levert één 
parlementslid Als kandidaat worden in 
ieder d1strict maar enkele adspirant-ka
merleden gesteld, omdat d1t kiesstelsel 
leidt tot beperking van het aantal par
tijen Dat is een voordeel, maar een 
nadeel IS, dat veel stemmen verloren 
gaan, zodat de samenstelling van het 
parlement nogal kan afwijken van de 
politieke verhoudingen bij de kiezers. 
Het stelsel werkt nu zo Er zijn in een 
district bijvoorbeeld drie kandidaten, 
d1e- in vereenvoudigde cijfers- de 
volgende aantallen stemmen krijgen A 
6, B 7 en C 8 Nu geldt C als geko
zen, hoewel A en B samen meer stem
men hebben dan C Deze heeft dus 
een relatieve meerderheid. Theoretisch 
1s het mogelijk, dat een partij A in alle 
districten de relatieve meerderheid ver
werft zij krijgt dan bijvoorbeeld met 
40% van de stemmen alle parlements
zetels; de andere partijen met 60% 
geen enkelel Zo zwart-wit zal een ver
kiezing natuurlijk nooit lopen, maar 
het voorbeeld toont wel aan, dat dit 
stelsel bij de zetelverdeling geen even
redig beeld vertoont van de stemmen
verhouding tussen de politieke partij
en. 

Dit stelsel is 1ets verfijnd bij bijvoor
beeld de Franse verkiezmgen Daar 
moet men de absolute meerderheid 
hebben om een zetel binnen een dis
tnct te verwerven Is de uitslag zoals 
h1erboven weergegeven, dan komt er 
een herstemming in tweede ronde tus
sen de beide kandidaten met de mees
te stemmen, dus tussen B en C Eén 
van hen krijgt bij die tweede stemming 

dus altijd de absolute meerderheid. 
Maar ook hier blijft een evenredigheid 
ver te zoeken, omdat de stemmen van 
de in de tweede ronde niet deelnemen
de partijen alsmede die van de in die 
ronde verliezende partijen verloren 
gaan. 

Het andere kiesstelsel is dat van de 
evenredige vertegenwoordiging, of af
gekort E.V. Daarbij krijgt in principe 
iedere partij een percentage van de 
zetels dat overeenstemt met het per
centage stemmen dat zij van het totaal 
aantal stemmen heeft verkregen Dus 
20% van de stemmen 20% van de 
zetels. 

Er bestaan nog talloze variaties op 
en tussen deze beide kiesstelsels, die 
zowel voor- als tegenstanders hebben 
Het oordeel daarover laten wij aan de 
wetenschap, om zelf verder te gaan 
met een nadere u1teenzettmg van het 
stelsel van E.V., zoals wij dat in ons 
land kennen 

Ons stelsel werkt aldus, dat eerst 
van iedere partij alle stemmen in het 
gehele land worden samengeteld. Men 
noemt het aldus verkregen totaalcijfer 
het stemcijfer van de lijst. Daarna wor
den de stemcijfers van alle lijsten sa
mengeteld, met als resultaat het totaal 
van alle 1n het land uitgebrachte geldl
ge stemmen Dat totaal wordt nu ge
deeld door 150, zijnde het aantal ka
merzetels, waarna als quot1ënt een ge
tal wordt verkregen, dat 'de kiesdeler' 
wordt genoemd. Een mag1sch getal, 
want het dient als bas1s voor de verde
ling van het kamerzetels. In 1977 be
droeg dat getal - om de gedachten te 
bepalen- 55.471 1/ 2 

ledere partij, d1e mmstens d1t aantal 
stemmen heeft verkregen, doet mee 
aan de zetelverdeling voor de Kamer 
Is dat niet het geval, dan IS men ver
der uitgeschakeld. 

De K1esraad gaat nu verder rekenen 
Even zovele malen als de kiesdeler is 
begrepen in het stemcijfer van de lijst 
(= de partij), wordt aan d1e lijst één 
der te vervullen plaatsen toegekend. 
Bij de genoemde kiesdeler krijgt men 
dus met 555.000 stemmen in eerste 
instantie 1 0 zetels. 

Wanneer aan alle partijen aldus hun 
zetels zijn toebedeeld, blijken er altijd 
zetels over te blijven, de zogenaamde 
restzetels. Dat is ook logisch, want er 
is geen lijst, d1e precies het aantal 
stemmen heeft, dat voor de toegewe
zen zetels nodig IS. Er zijn altijd stem
men over. 

Over de wijze, waarop d1e restzetels 
verdeeld moeten worden, zijn velerlei 
theorieën ontwikkeld en oplossmgen 
aangedragen In ons land heeft men 

voor de Tweede-Kamerverkiezingen ge
kozen voor wat genoemd wordt het 
stelsel der grootste gemiddelden. Dat 
klinkt erg ingewikkeld, maar is het in 
wezen niet. Men gaat eenvoudig na 
wat er gebeurt, indien iedere partij één 
of meer zetels erbij krijgt. Hoeveel 'be
taalt' zij dan voor die zetels. Heeft een 
partij met andere woorden in eerste in
stantie 10 zetels gekregen, dan deelt 
men nu het stemcijfer van 555.000 
door 11, vervolgens door 12, door 13 
enzovoorts De quotiënten, die aldus 
gevonden worden, zet men op een 
rijtje na het reeds verkregen aantal ze
tels van iedere partij Heeft men nu 
bijvoorbeeld 8 restzetels, dan gaan die 
zetels achtereenvolgens naar de partij, 
wier quotiënt het hoogste is, die dus 
voor d1e restzetels het meeste betaalt. 
Het kan daarbij voorkomen, dat een 
partij twee, soms wel dr1e restzetels 
krijgt. Maar dan is voor die restzetel al
tijd nog meer betaald dan voor een 
eerste of tweede restzetel betaald zou 
worden door een partij, die zo'n zetel 
n1et krijgt. 

Heeft de K1esraad alle restzetels ver
deeld, dan wordt voor elke partij vast
gesteld, hoeveel zetels d1e 1n totaal 
heeft verkregen Maar daarmee is men 
nog niet klaar Want nu moet nog wor
den aangegeven, op welke van de 18 
lijsten, dus 1n welke kieskring, de par
tijzetels zijn gevallen Voor een partij, 
d1e 18 gelijkluidende lijsten heeft inge
diend, l1gt h1er geen probleem. Zijn er 
acht gekozenen, dan zijn dat de num
mers 1 tot en met 8 van alle lijsten 
Bij de n1et gelijkluidende lijsten van 
een partij, die zoals de K1eswet dat 
noemt een lijstengroep vormen, moet 
weer gerekend worden. Want nu moet 
nog worden aangegeven op welke van 
die ongelijkluidende lijSten de partijze
tels zijn gevallen D1t IS van belang, 
omdat later, bij plaatsvervanging, de 
aan de beurt zijnde kandidaat in 1edere 
k1esknng een andere kan zijn 

Het verdelen van de zetels ener par
tij over de 1 8 k1esknngen gaat 1n prin
Cipe op gelijke man1er als b1j de eerste 
verdeling van alle zetels over de partij
en De partijzetels worden over de 1 8 
kiesknngen verdeeld naar verhoudmg 
van de aantallen daar verkregen stem
men Daartoe wordt een groepskiesde
ler gebruikt, die gevonden wordt door 
het aantal op de partij Uitgebrachte 
stemmen te delen door het aantal door 
d1e partij verkregen zetels Na de eer
ste toedeling van zetels op basis van 
d1e groepsk1esdeler komen er ook nu 
weer enkele restzetels. Bij de verdeling 
van deze restzetels komen twee afwij
kingen voor in de procedure. d1e h1er-
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boven is behandeld Lijsten, die in eer
ste instantie niet de groepskiesdeler 
hebben behaald, doen nu wèl mee. En 
er wordt niet gewerkt met een stelsel 
van grootste gemiddelden, maar de 
restzetels worden toegekend aan de 
lijsten, die de grootste overschotten 
hebben; dat zijn de stemmen, die na 
de eerste toedeling zijn overgebleven 
Dit, omdat er altijd maar enkele restze
tels zijn, waarbij het stelsel der groot
ste gemiddelden niet goed zou 
werken. 

Wanneer het aantal zetels per lijst in 
iedere kieskring is vastgesteld, moeten 
als volgende handeling op iedere lijst 
de kandidaten worden aangewezen, 
die benoemd verklaard worden. Om
dat, zoals wij reeds zagen, dit bij ge
lijkluidende lijsten reeds terstond vast
staat, vindt deze laatste handeling al
leen plaats bij niet gelijkluidende lijs
ten Eerst wordt daartoe de lijstkiesde
ler vastgesteld door het aantal op een 
lijst binnen de kieskring uitgebrachte 
stemmen te delen door het aantal aan 
een partij in die kieskring toebedeelde 
aantal zetels. ledere kandidaat, die de 
lijstkiesdeler heeft behaald, is gekozen, 
al staat hij ook onderaan de lijst Heeft 
de kandidaat meer stemmen dan de 
kiesdeler, dan gaan die stemmen naar 
de hoogst geplaatste kandidaat, die de 
kiesdeler nog niet heeft en komt deze 
daarmee boven de kiesdeler, dan gaat 
het overschot weer een trapje lager 
naar de volgende kandidaat. 

Heeft geen enkele kandidaat de kies
deler behaald, dan worden benoemd 
verklaard degenen, die de meeste 
stemmen hebben verkregen, voorzover 
hun aantal stemmen groter is dan de 
helft van de lijstkiesdeler. Zijn er dan 
nog plaatsen over, dan worden die 
toegekend aan de in volgorde hoogst 
geplaatste nog niet gekozen kandida
ten. 

Er blijkt bij sommige kiezers het mis
verstand te bestaan, dat een stem wel
ke is uitgebracht op een kandidaat die 
de kiesdeler niet behaalt, verloren 
gaat Dat is niet juist Alle op een kan
didaat uitgebrachte stemmen tellen 
mee voor het vaststellen van de kies
delers en vervullen dus volledig hun 
functie bij het verdelen van de zetels. 

Nadat de aanwijzing van de be
noemde kandidaten heeft plaatsgevon
den, komt er nog een laatste hande
ling. Sommige kandidaten blijken na
melijk op meer dan één lijst gekozen 
te zijn. Bij eenzelfde lijstaanvoerder in 
de 18 kieskringen kan dat zelfs 18 
keer gebeuren. Dan stelt de Kiesraad 
bij het lot vast, in welke kieskring be
trokkene wordt geacht gekozen te zijn 

In de andere kieskringen worden dan 
benoemd verklaard de kandidaten, die 
bovenaan de lijst van niet gekozenen 
staan. 

Uiteindelijk zijn na deze lange en in
gewikkelde procedure 1 50 namen uit 
de bus gekomen. Alle benoemden krij
gen daarvan bericht en moeten aan de 
Kiesraad meedelen of zij de benoe
ming aannemen. Is dit het geval, dan 
meldt de Kiesraad zulks aan de Twee
de Kamer. Neemt een benoemd lid zijn 
benoeming niet aan, dan wijst de voor
zitter van de Kiesraad op grond van de 
verkiezingsuitslag diens opvolger aan 
Ook nu moet deze meedelen of hij zijn 
benoeming aanneemt en komt er weer 
een bericht aan de Tweede Kamer. Zo 
worden binnen één tot twee weken de 
namen van 1 50 nieuwe kamerleden 
ter kennis van de Tweede Kamer ge
bracht. De Kamer onderzoekt nu nog 
eerst of de benoemingen terecht heb
ben plaatsgevonden, maar dan kan zij 
met haar werk beginnen. Alles dank zij 
de rode stip, die binnen enkele secon
den in het stemhokje werd aange
bracht, maar maanden van voorberei
ding heeft gevergd en eerst dank zij 
vele tellingen en berekeningen haar 
doel heeft bereikt. 
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Er z1jn veel problemen, d1e om een op
lossing vragen De veelheld daarvan 
en de moeilijkheld van de vraagstuk
ken m onze samenlevmg benauwen 
vele mensen Hoewel de welvaart m 
ons land enorm gestegen IS, blijkt 
thans n1et alleen de groe1 veel mmder 
te zijn dan voorheen, maar we Zien te
vens, dat d1e groe1 verschijnselen met 
z1ch meegebracht heeft, d1e een ave
rechts effect hebben 

Velen z1en de problemen als onaf
wendbaar en onoplosbaar werkloos
held, bovendien geen werk voor JOnge
ren d1e nog aan het begm van hun le
ven staan, bedre1gmg van het m1l1eu; 
energietekorten, overvloed voor som
mige groepen en daartegenover gebrek 
bij andere, zowel m ons e1gen land als 
elders m de wereld; oorlog, onderdruk-

vervolging, voortdurende bewa
penmg en bedre1gmg van de wereld
vrede 

Het 1s teveel, n1et alleen om op te 
noemen, maar vooral om te verwer
ken Het le1dt tot een pess1m1st1sche 
v1s1e, tot mathe1d en vooral bij Jonge
ren tot een gebrek aan z1cht op een 
zmvolle toekomst 

Het zou van overmoed getu1gen 
wanneer men stelt deze problemen op 
korte termijn te kunnen oplossen Toch 
moet chnsten-democrat1sche pol1t1ek 
h1er een perspeetlef b1eden. Het Evan
gelie van Christus geeft 1mmers de m
sp1rat1e om dingen anders te doen Dat 
iS geen hoogmoed, maar een op
dracht Pas als wij beseffen, dat de 
mensen er Zijn voor God en voor el
kaar, zullen wiJ erin slagen om de na
druk te leggen op de relatle met de an
der De ander, d1e van ons een ant
woord verwacht en mag verwachten 
Dat IS de d1epere betekenis van 'ver-

antwoorde! ijkheid' 
Dit betekent dat de samenleving zo 

moet zijn mger1cht, dat de mensen 
z1ch verantwoordelijk weten voor el
kaar. Mede-leven vormt de zm van het 
bestaan contact, waaru1t blijkt van res
pect, verdraagzaamheid en zo nod1g 
hulp. Dat IS voor het CDA uitgangspunt 

De overheld heeft daarbij m onze vi
Sie een Uitdrukkelijke taak. Zij moet 
voorwaarden scheppen die het mensen 
mogelijk maakt samen te leven D1t 
met erkennmg van het fe1t, dat een sa
menleving een veelkleurig geheel is 
van groepen met eigen waarde-opvat
tingen en overtulgingen 

In d1t program geeft het CDA aan 
hoe vanuit deze basis concreet dient te 
worden gehandeld. De politieke wen
sen en 1deeën zijn gebaseerd op de 
grondslag van het CDA zoals beschre
ven m het rapport 'Grondslag en Poli
tiek Handelen' Vanuit die grondslag 
heeft het CDA getracht de politieke 
overtu1gmg te omschrijven als ant
woord op de oproep van het Evange
lie. Deze pol1tieke overtulging is neer
gelegd m het 'Program van Uitgangs
punten van het Chnsten-Democrat1sch 
Appèl' Hierin wordt de christen-demo
cratische benadering onder woorden 
gebracht voor de politieke vraagstuk
ken d1e 1n de komende Jaren op ons 
afkomen 

Vanu1t d1e benadering kiezen wij 
voor een concrete stellmgname op veel 
terreinen. Voor wat betreft de komen
de regeringsperiode zijn deze in dit ac
tieprogramma verwoord. D1t program 
zegt dus n1et zo zeer wat wij van iets 
denken, maar wat wij eraan w1llen 
doen Hoe wij w1llen bere1ken dat men 
zijn bestaan als zinvol kan ervaren en 
waarderen 

Inleiding 

Het CDA ziet als zin van zijn politiek 
het streven naar een maatschappij, 
waarin de Bijbelse gerechtigheid meer 
gestalte krijgt. Dit streven werken wij 
uit aan de hand van de begrippen 

solidariteit en rechtvaardigheid 
rentmeesterschap 
gespre1de verantwoordelijkheid. 

Het gaat om beginselen, waarbij 
steeds de relatle met de ander centraal 
staat. Deze beginselen zijn bij alle on
derwerpen bepalend voor de gezind
heid, van waaruit doelen en middelen 
in dit program zijn aangegeven Op 
grond hiervan kiest het CDA voor een 
beleid, waarin 

de verantwoordelijkheid van alle 
mensen wordt erkend; 

de macht wordt gespreid en ver
antwoordelijkheden worden gedeeld; 

het milieu wordt beschermd en 
energie zorgvuldig wordt gebruikt; 

er zinvol werk is voor iedereen, die 
wil en kan werken; 

onze sociale zekerheid fundamen
teel behouden blijft; 

het ontstaan en voortbestaan van 
bedrijven in het kader van een georiën
teerde markteconomie wordt bevor
derd; 

een ru1me plaats is voor het verbe
teren van het woon- en leefklimaat van 
groepen in achterstandsituaties; 

het waarborgen van de veiligheid 
van de individuele burger en van de 
democratische rechtsstaat geschiedt 
zonder het primaat van macht of ge
weld, 

de Europese en mond1ale dimensie 
wordt erkend; 
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wordt gewerkt aan een meer recht
vaardige internationale arbeidsverde
ling. 

Willen wij deze doelen bereiken dan 
moet er wel het één en ander gebeu
ren. Er zal een werkelijke ombuiging 
nodig zijn, omdat de geijkte middelen, 
die in de jaren zeventig zijn gehan
teerd niet meer blijken te voldoen Met 
een simpele bezuinigingspolitiek - hoe 
noodzakelijk ook op zichzelf komen 
wij er niet. Er zal iets in de structuur 
van onze maatschappelijke orde moe
ten veranderen Wij moeten een duide
lijke keuze voorleggen Het staat Im
mers in feite al een paar Jaar vast 
werk voor iedereen, groei van onze in
komens en van de collectieve Uitga
ven, het op peil houden van onze bij
drage aan de arme landen, al deze 
wensen zijn niet langer tegelijkertijd te 
vervullen De vraag IS wat wij overemd 
willen houden en zo mogelijk nog ex
tra willen steunen, nu er naar onze 
taxatie Jaarlijks slechts 1% extra te ver
delen is terwijl een gemiddelde Jaarlijk
se productiegroei van 13 / 4 % mogelijk 
moet zijn wanneer een bele1d wordt 
gevoerd zoals in dit program Uiteenge
zet 

Het verschil van 3/ 4 moet gereser
veerd worden voor ruilvoetverlies en 
verruiming van mvesteringsmogelijkhe
den 

Het CDA k1est de komende Jaren 
voor: 

behouden en voor velen verschaf
fen van werkgelegenheld 

nieuwe impulsen aan de wonmg
bouw en stadsvernieuwmg 

het waarmaken van onze fmanc1ële 
hulp aan de opbouw van de arme lan
den 

het fundamenteel behouden van 
ons stelsel van sociale zekerheid 

Met deze keuze is impliciet aangege
ven wat in onze benadering de komen
de jaren minder prioriteit zal krijgen 
de groei van onze mkomens 

De hoge inkomensgroepen zullen, 
omdat zij de sterkste schouders heb
ben, de grootste bijdrage moeten leve
ren Voor hen met name geldt de 'eco
nomie van het genoeg', maar ook de 
laagste inkomensgroepen zullen met 
een inkomensdaling, zij het een genn
gere, rekening moeten houden Dit IS 
een harde boodschap; dat realiseert 
het CDA z1ch terdege. Ons land is stel
lig een welvaartsland, maar mensen 
met de laagste inkomens zullen dat 
niet altijd kunnen nazeggen Toch wil 
het CDA op allen een dringend beroep 
doen om de komende Jaren een offer 
te brengen, omdat wij vinden dat 
werk, huisvestmg, de armoede elders 

in de wereld en het belang van een 
goede sociale zekerheid thans de voor
rang verdienen boven de ontwikkelin
gen van onze eigen inkomens 

Natuurlijk hebben wij nagegaan of 
deze harde boodschap nu wel echt no
dig is. De verleiding om het tekort op 
de overheidsbegroting op te voeren 
wordt dan erg groot. Of wij kunnen 
Jaarlijks meer aardgas uit de grond ha
len en dat tegen een goede prijs verko
pen Maar toch willen wij n1et onze 
toevlucht nemen tot dit soort vluchtwe
gen, die m het verleden al te dikwijls 
zijn beproefd, maar thans naar onze 
volle overtu1gmg n1et langer meer ver
antwoord zijn Want daarmee zouden 
wij in fe1te de problemen van nu naar 
de toekomst verschulven 

Het CDA wil de komende Jaren een 
kleme 300.000 mensen extra aan 
werk helpen, waarvan een groot aantal 
m deeltijdbanen Het gaat om het In

schakelen van schoolverlaters, JOnge
ren, vrouwen en om het hennschake
len van arbeidsongeschikten en werk
lozen 

Dat moet en dat kan ook lukken 
Door een krachtig soc1aal-econom1sch 
beleid te voeren met een zwaar accent 
op het ruimte geven aan n1euwe mves
tenngen, een kracht1g arbeidsmarktbe
leid dat onverantwoordelijke s1tuat1es 
met t1endu1zenden openstaande aan
vragen naast grote werkloosheld met
terdaad aanpakt. En daarbij een bele1d 
dat de medezeggenschap en de mede
verantwoordelijkheld van de werkne
mers verdiept en verruimt, bmnen on
dernemmgen, bmnen bedrijfstakken en 
m reg1onaal verband. Zo'n bele1d kan 
echter slechts succesvol zijn, als het 
n1et van overheidswege wordt afgekon
digd, maar wanneer grote groepen van 
de Nederlandse bevolking het w1llen 
dragen 

Een 'economie van het genoeg' be
tekent n1et dat het nat1onale mkomen 
n1et meer zou kunnen of mogen stij
gen, maar wil zeggen, dat de con
sumptiemogelijkheden, met name van 
de hogere en modale groepen, zullen 
verminderen. Het IS een noodzakelijke 
mvestering m de toekomst, gebaseerd 
op solidanteil en goed rentmeester
schap. D1t kan alleen worden verwe
zenlijkt als de verantwoordelijkheden 
ook werkelijk worden gedeeld. Voor 
het bedrijfsleven zijn de mstrumenten 
daarvoor medezeggenschap, bedrijfs
takoverleg, verkiezing van de raden 
van commissanssen door werknemers 
en kapitaalverschaffers gezamenlijk en 
verwezenlijkmg van een vermogens
aanwasdeling 

Ook in het welzijnsbeleid zullen wij 
ons bewust moeten zijn, dat iedereen 
recht heeft op een zinvol bestaan D1t 
betekent, dat solidariteit, rentmeester
schap en gespreide verantwoordelijk
heid ook h1er le1dende begmselen zijn 
Concreet gezegd wij streven onder 
meer naar zeggenschap van alle be
trokkenen bij het bestuur van organisa
ties, medeverantwoordelijkheld van de 
ouders voor de school de vormmg 
tot verantwoordelijkheld en waarde-
rmg van het werk door vrijwill1gers 
Wat dit laatste betreft n1et alleen be
taald werk verd1ent erkennmg In de 
medische zorg willen wij een verschul
vmg die ertoe moet le1den. dat de bur
ger ook de verantwoordelijkheld voor 
z1jn gezondheld zelf kan dragen, dat 
wil zeggen meer nadruk op de zgn 
eerste lijn en zelfzorg. D1t alles opdat 
de mens n1et meer geleefd wordt, 
maar zelf bepaalt hoe hij leven zal 

Meer geld voor meer voowenmgen 
blijkt niet meer mogelijk. Daarom moe
tem wij behalve het veranderen van de 
mkomensverhoud1ngen ook op andere 
terre1nen noodzakelijke pnonte1ten stel
len Deze pr1onte1ten zullen ten gunste 
zijn van de groepen, d1e n1et voldoen
de voor z1chzelf kunnen opkomen, zo
als gehandicapten, beJaarden, kmderen 
en culturele mmderheden 

Omdat wonen een belangnik ele
ment van de welzijnsbelevmg vormt, 
zullen de stadsvern1euwmg en de wo
nmgbouw grote aandacht krijgen De 
overheld moet de mensen, d1e maat
schappelijk zijn achtergebleven of -ge
raakt, aan betere woonomstandighe
den helpen De burger moet ook zelf 
een mbreng kunnen hebben b1j de 
vormgevmg daarvan Bewonersverenl
gmgen, verschillende vormen van ei
gendom en md1v1duele huursubs1d1es 
geven de mogelijkheld tot een kle1n
schal1ge benadermg 

Het 'genoeg' geldt ook ten aanZien 
van het gebru1 k van energ1e en de be
lastmg van het mil1eu Men moet daar
om de part1cul1ere auto meer selectlef 
gebru1ken Het op d1verse w1jzen be
sparen van energ1e heeft aandacht, 
maar daarnaast IS grotere voorZichtig
held dan voorheen geboden bij het ge
bruik van energiebronnen Om een 
concreet punt te noemen verdere 
bouw van kerncentrales achten wij 
thans n1et toelaatbaar 

Sol1dar1te1t houdt n1et op bij onze 
landsgrenzen Een hechtere, beslult
vaardiger en democratische Europese 
gemeenschap heeft een wezenlijke be
tekenis voor vrede en weiZIJn en voor 
de ontw1kkelmg van de arme landen 
De Nederlandse overheld heeft een 
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taak, Europees en direct, bij de bevor
dering van de totstandkoming van een 
rechtvaardiger Internationale economi
sche orde en van de erkenning van de 
elementaire mensenrechten Bestrij
dmg van honger en onrecht m de we
reld IS voor milJoenen mensen een 
kwest1e van leven of dood en tevens 
een belangrijke voorwaarde voor de 
vest1gmg van vreedzame mternat1onale 
verhoudmgen 

In het veiligheidsbeleid z1tten we 
met een voortdurende spannmg tussen 
de pl1cht om de waarden van onze 
westerse democratie te beschermen en 
de weerzm, d1e de moderne bewape
ning oproept W1j ple1ten ervoor om 
m1t1at1even te nemen d1e tot verrnmde
nng van de bewapenmg le1den en be
klemtonen het defens1eve karakter van 
het NAVO-bondgenootschap Daarbij 
ncht ons bele1d ZICh op een terugdnn
gen van de afhankel1jkhe1d van nu
cleaire wapens 

Openbaarheld van bestuur en decen
trailsatle vormen mogelijkheden om de 
verantwoordelijkheld d1rect te sprei
den D1t IS geen dode letter 

Verder komt de verdelmg van ver
antwoordelijkheden tussen man en 
vrouw voor verandermg m aanrner
kmg Ook m de praktijk moet 1mmers 
tot komen, dat zij m het rnaat

leven fundamenteel gelijk
waardig kunnen functioneren D1t heeft 
n1et alleen tot gevolg, dat de ontplooi, 
mgsrnogell]kheden voor de vrouw 
toenemen, maar ook dat vrouw èn 
man belden de verantwoordelijkheld 
voor de gezmstaken en voor hun km
deren beter kunnen dragen Samen
werken zal tot een meer verantwoorde 
samenlevmg, tot een meer zmvol be
staan voor alle groepen le1den 

In deze ;n!e1dmg ZIJn enkele van de 
belangrijke punten aangegeven, d1e m 
het programma nader ZIJn Uitgewerkt 
In d1t programma worden de actiepun
ten voorafgegaan door een analyse en 
een benadenng In de analyse beschnj
ven w1j de s1tuat1e, zoals wij d1e thans 
z1en 

De benadenng geeft dan vervolgens 
d1cht op het spoor van het Program 

van Uitgangspunten aan, 1n welke 
zm WIJ ons voorstellen te handelen 
Handelen, dat wil zeggen daden stel
len om beleidsdoelen en maatregelen 
te verwezenlijken, d1e nod1g z1jn om 1n 
het hu1d1ge tijdsbestek een n1euw elan 
te geven aan de burger, d1e zmvol wil 
leven 
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I Internationale 
solidariteit 

Analyse 

De huidige sociaal-economische toe
stand en de vooruitzichten die in d1t 
opzicht bestaan, zijn van d1en aard, 
dat wij de in ons land bestaande nood 
niet meer kunnen wegpraten als van 
slechts tijdelijke aard. Langzaam begin
nen wij te beseffen hoe kwetsbaar 
mensen zijn en hoe veel er nog m de 
knel zitten als gevolg van fysieke, eco
nomische of soc1ale oorzaken Toch 
beginnen wij d1t progam n1et met de 
problemen in ons e1gen land, omdat 
wij weten hoeveel schrijnender het 
leed elders in de wereld IS Te veel zijn 
wij geneigd om allereerst op onszelf te 
letten Daarom beginnen wij dit pro
gram met de nood van de ander. Al 
was het alleen maar om onze eigen 
problemen in de JUiste verhoudingen 
te zien. Maar vooral met het doel hen 
niet te vergeten 

Op allerlei manieren zijn in het kader 
van internationale organisaties, zoals 
de VN, de normen vastgelegd, die in 
de politiek richtinggevend zouden 
moeten zijn. 

In verdragen en handvesten worden 
de vrijheidsrechten en de soc1ale 
grondrechten van de mens omschre
ven Voor de betrekkingen tussen sta
ten zijn regels opgesteld. Wij weten m 
de politiek heel goed hoe het hoort, 
maar er wordt lang n1et altijd naar ge
handeld. Solidariteit met de verre 
naaste is geen eenvoudige zaak. Wij 
moeten in veel opzichten nog leren 
hoe wij die solidariteit goed 1n de prak
tijk kunnen brengen. Maar intussen la
ten de med1a ons n1et met rust. Dank
zij krant, rad1o en tv weten wij dat de 
samenleving in de derde wereld vaak 
niet in staat is om zelfs maar aan de 

meest noodzakelijke behoeften van de 
mensen te voldoen 800 miljoen men
sen leven nog ànder de armoedegrens 
en dat aantal stijgt nog steeds. Veel 
anderen zijn er nauwelijks beter aan 
toe. De wijze waarop de betrekkmgen 
tussen ontwikkelde en onderontwikkel
de landen geregeld zijn, is nog steeds 
m het voordeel van de eersten Veel 
arme landen gaan gebukt onder een 
schuldenlast d1e de grenzen van het 
aanvaardbare ver overschrijdt 

Onderontwikkeldheld IS een toestand 
die gevolgen heeft voor vrijwel de ge
hele samenleving. Het raakt zowel de 
soc1aal-econom1sche en financiële mo
gelijkheden van een land, als de mate 
waann het bestuur daadwerkelijk m 
staat en bere1d is om de rechten van 
de bevolkmg te beschermen Onder
ontwikkeldheid tekent een gehele cul
tuur Zij houdt het op gang komen van 
de ontwikkelmg zelf tegen en onder
graaft de mogelijkheden van burgers, 
organisaties en overheden om de el
gen zaken te behartigen In een onder
ontwikkeld land IS het zelfs vaak moei
lijk om soc1ale grondrechten en klassie
ke mensenrechten werkelijk als norm
bepalend te ervaren Dit blijkt steeds 
schrijnender m veel ontwikkelingslan
den Onze zorg gaat daarbij met name 
uit naar Latijns Amerika. 

In talloze landen heersen dictaturen 
d1e vervolgen, ontvoeren, martelen en 
moorden Kranten worden verboden, 
godsdienstige gemeenschappen ver
volgd, pol1tieke partijen en vakbonden 
opgeheven of onder overhe1dscontrole 
geplaatst. Daarnaast IS d1scnmmat1e op 
grond van ras en religieuze of pol1tieke 
overtu1gmg nog een wijd verbreid ver
schijnsel Wij vmden dat dat voor de 
betrokken landen n1et alleen een bm-
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nenlandse aangelegenheid IS. Vandaar 
dat m dit verband het m1ddel van de 
sanctie aan de orde komt. Gebrek aan 
respect voor de mensenrechten brengt 
de mternat1onale rechtsorde m gevaar 
Waar de geestelijke, relig1euze, culture
le, pol1t1eke of soc1aal-econom1sche 
ontplooimgsmogelijkheden van een 
volk omstreden zijn of m het gedrang 
komen, dre1gt het gewelddad1g con
flict 

2 Benadenng 

a Bij het ontwikkelmgsbele1d gaat het 
n1et alleen om de problemen van de 
derde wereld, maar ook om ànze pro
blemen Namelijk om de bamères te 
slechten d1e wij zelf bewust of onbe
wust opwerpen tegen een hervorming, 
gericht op rechtvaardiger mternat1onale 
betrekkmgen op econom1sch, soc1aal, 
cultureel en pol1t1ek geb1ed. Nederland 
moet doorgaan met het nemen van ini
tiatieven op dit geb1ed, zowel bmnen 
als buiten de EEG 
b Ook de Nederlandse overhe1d heeft 
een belangrijke taak bij de bevordermg 
van het tot stand komen van een 
rechtvaardiger internationale economi
sche orde, en bij het regelen van de 
verhoudmgen tussen ontwikkelde en 
onderontwikkelde landen op een meer 
rechtvaardige en billijke man1er 
c Het ontw1kkelmgsbele1d moet z1ch 
kenmerken door respect voor de mede
mens en wederkenghe1d m de zorg 
voor het belang van de ander; daarbij 
moet het recht van de armen voorop 
staan Zo'n bele1d kan de m ons land 
bestaande verhoudmgen n1et onge
moeid laten 
d De ontw1kkelmg, d1e w1j voor de 
landen van de derde wereld noodzake-
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lijk vinden, vraagt om het tot stand 
brengen van rechtvaardige sociaal-eco
nomische verhoudingen, om het be
vorderen van tenminste de elementaire 
mensenrechten en om de deelname 
van bij ontwikkelingsprojecten en pro
gramma's betrokken groepen bij de 
voorbereidmg en uitvoering van het 
voor hen gevoerde beleid 
e De door ons noodzakelijk geachte 
pol1t1eke, culturele en economische ge
lijkwaardigheid van de landen van de 
derde wereld vraagt om structurele 
verandermgen 1n de bestaande Interna
tiOnale econom1sche orde en de daar
mee samenhangende onevenw1cht1ge 
en onrechtvaardige verdelmg van pro
duktie, consumptie, energ1e, arbe1d en 
welvaart m de wereld op d1t moment 
f Wij willen samen met de mensen m 
de derde wereld een brede ontwlkke
lmg op gang brengen, zodat de voor
waarden worden geschapen, waaron
der het mogelijk wordt dat mensen 
z1chzelf voor de ontw1kkelmg van hun 
land gaan mzetten Daarbij moeten wij 
ons zo wem1g mogel1jk laten belnvloe
den door korte termiJn belangen van 
pol1t1eke of econom1sche aard 
g In het buitenlandse bele1d staat de 
sol1dar1te1t met de zwakke en armste 
landen, volkeren of groepen bmnen 
d1e volkeren voorop Bestnjdmg van 
honger, armoede en onrecht m de we
reld IS n1et alleen een kwest1e van le
ven of dood voor milJoenen mensen, 
maar bovend1en een belangrijke voor
waarde voor het bere1ken van vreedza
me mternat1onale verhoudmgen In het 
bele1d wordt aandacht besteed aan de 
pos1t1e van de vrouw m de maatschap
pij De wijze waarop het ontwikkelmgs
beleld de pos1t1e van de vrouw beln
vloedt, wordt met zorg begele1d 
h Bij schendmgen van de mternatlo
nale rechtsorde kunnen sanct1es nod1g 
ZIJn om langs vreedzame weg het recht 
te herstellen Econom1sche sanct1es 
moeten alleen m extreme s1tuat1es wor
den toegepast en b1j voorkeur m tnter
nationaal verband De ontw1kkelmg 
van een doeltreffend systeem van In
ternationale controle op het naleven 
van de mensenrechten en sanct1es. m 
VN-verband, op de schendmg daarvan 
hebben voorrang 
1 Het lsraël1sch-Arab1sch confl1ct kan 
alleen worden opgelost door m het ka
der van de mternat1onale rechtsorde te 
streven naar een rechtvaard1ge vrede 
Daarbij d1enen het bestaansrecht en de 
bestaansmogelijkheden van de staat Is
raël en de staatkund1ge rechten van de 
Palestijnen Uitgangspunt te zijn, ook 
voor het vervolg op de Camp Davld-ac
coorden 

Daarnaast is het noodzakelijk om 
door een intensieve dialoog met zowel 
Israël als de Arabische landen te po
gen de tegenstellingen te overbrug
gen 
1 Nederland bevordert de politieke 
zelfstandigheid van volkeren 
k Het beleid blijft gericht op het te 
gelegener tijd tot stand komen van de 
staatkundige onafhankelijkheid van de 
Nederlandse Antillen 

3 Artikelen 

a Nederland zet Zich in voor een we
reldhandel, d1e, zowel wat vorm als in
houd betreft, zodanig is georganiseerd 
dat op rechtvaard1ge wijze rekening 
wordt gehouden met de belangen van 
met name de arme landen Dit bete
kent een zo groot mogelijke toeganke
lijkheld voor de produkten uit ontwlk
kelmgslanden tot de markten van de 
ontwikkelde landen en een Uitbreiding 
van het systeem van algemene tarief
preferenties 
b De ontwikkelde landen moeten een 
act1ef beleid voeren, gencht op het tot 
stand komen van een betere InternatiO
nale arbeidsverdeling tussen ontwikkel
de en ontwikkelmgslanden De Neder
landse regenng neemt h1erbij Initiatie
ven De Nederlandse regenng bevor
dert, dat de bmnenlandse lasten daar
van n1et op één groep gaan drukken, 
maar gemeenschappelijk door de gehe
le Nederlandse bevolking worden ge
dragen Regelmgen moeten worden 
getroffen waardoor grondstoffenprodu
cerende ontw1kkelmgslanden verzekerd 
kunnen worden van b1llijke opbreng
sten van hun Uitvoer Zij moeten m 
staat worden gesteld deze grondstoffen 
1n belangrijke mate zelf te bewerken al
vorens deze te exporteren 
c Het mternat1onale geldstelsel moet 
zodan1g worden hervormd dat zowel 
naar mhoud als naar beheersvorm te
gemoet wordt gekomen aan rechtvaar
dige verlangens van de ontwlkkelmgs
landen Nederland draagt bij aan het 
opheffen van het probleem van de 
schuldenlast van arme landen De hulp 
moet in toenemende mate m de vorm 
van g1ften worden verleend 
d Nederland streeft ernaar dat de 
ontwikkelde landen maatregelen ne
men, d1e de part1cul1ere kapitaalstro
men, de overdracht van wetenschappe
lijke kennis en technologie en de parti
culiere mvestermgen naar en 1n ont
wlkkelmgslanden bevorderen De wen
sen van de betrokken ontwil<kelmgs
landen moeten daarbij voorop staan 
e Door een evenw1cht1g samenstel 
van maatregelen op het gebied van de 
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internationale verdeling van de voed
selproduktie, de handel in voedselpro
dukten en de opbrengst daarvan, 
voedselhulp en door rechtstreekse be
vordering van voedselproduktie in ont
wikkelingslanden moet een bijdrage 
worden geleverd aan de vermindering 
van de voedselproblematiek van ont
wikkelingslanden 
f Bij het door ontwikkelde landen vei
ligstellen van de binnenlandse energie
voomening moet de medeverantwoor
delijkheld van de internationale ge
meenschap met name voor de toene
mende en blijvende beschikbaarheid 
van energie voor ontwikkelingslanden 
in aanmerking worden genomen Pro
jecten die de ontwikkelingslanden op 
langere termijn minder afhankelijk ma
ken van energie-import worden gesti
muleerd 
g Voor een werkelijk samenhangend 
ontw1kkelingssamenwerkingsbeleid is 
het nodig dat de activiteiten van over
heden en van het bedrijfsleven elkaar 
n1et doorkruisen Hun samenspel 
wordt erop gericht dat de eigen ont
wikkelmgswensen ten aanzien van so
ciale, economische en culturele ont
plooiing van het betrokken land bevor
derd worden De brede maatschappe
lijke verantwoordelijkheid van het be
drijfsleven zal vorm moeten krijgen in 
mternat1onaal aanvaarde gedragsre
gels. Dit mede op het gebied van in
vestenngen en overdracht van techno
logie en ten aanzien van activiteiten 
van ondernemingen (ongeacht eigen
doms- en beheersvorm), die belangrij
ke sociale gevolgen kunnen hebben. 
Deze ondernemingen zullen aan een 
openbare toetsing onderworpen moet 
kunnen worden, indien het vermoeden 
bestaat dat zij de gedragsregels niet 
zijn nagekomen Anderzijds zullen de 
regeringen in de ontwikkelingslanden 
aan ondernemingen een passende 
rechtszekerheid moeten verschaffen 
d.m.v. afspraken over gedragsnormen 
d1e hunnerzijds worden nageleefd, zo
dat hun verantwoordelijkheid voor het 
bedrijfsleven tot haar recht komt. 
h Op mternationale bijeenkomsten en 
1n het kader van de multilaterale hulp
verlenmg zal Nederland steeds de na
druk leggen op de noodzaak de rol van 
de vrouw m het ontwikkelingsproces te 
onderzoeken en te laten meewegen bij 
de keuze van projecten en program
ma's. Er zal op worden toegezien dat 
vrouwen m de voorbereidende fase 
worden mgeschakeld en deel uitmaken 
van delegaties, waann de uitvoering 
van het beleid wordt besproken 
1 Naast het streven naar structurele 
verbetermg van de pos1tie van ontwik-
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kelingslanden voert Nederland een ac
tief beleid om de accute noden van 
arme volkeren en groepen te kunnen 
lenigen Dit beleid blijft gericht op de 
armste landen, volkeren en groepen. 
Bij keuze, beschrijving, uitvoering en 
evaluatie van projecten van ontwikke
lingssamenwerking dient rekening ge
houden te worden met de uitwerking 
van het beleid op het maatschappelijk 
functioneren van de vrouw. 

De beoordelingslijst 'vrouwen en 
ontwikkeling' zal gehanteerd worden 
als integraal onderdeel bij de voorbe
reiding, uitvoenng en evaluatie van 
programma's en proJecten De ontwik
kelingsproJecten moeten worden ge
toetst op de structurele gevolgen (so
ciale, economische, ecologische) op de 
langere termijn. Met kracht zal moeten 
worden gestreefd naar het vormen van 
een effectieve internationale samen
werking, waardoor deze hulp kan wor
den gecoördineerd en snel kan worden 
verleend. 
j De ontwikkelingslanden moeten ook 
in sociaal en cultureel opzicht inhoud 
kunnen geven aan hun politieke onaf
hankelijkheid De ontwikkelingssamen
werking moet zich, mede daarom, niet 
alleen op fmanciële en economische 
aspecten toespitsen, maar zal zich bre
der op mens en samenlevmg moeten 
richten Daarom moet tegemoet wor
den gekomen aan wensen op het ter
rein van onderwijs, gezondheidszorg, 
maatschappelijke zorg, gezinsplanning, 
huisvesting, bevordering van de eigen 
cultuur, kadertraining, versterkmg van 
de bestuurscapaciteit, democratisering 
en aan de positie van het gezin, de 
vrouw, de familie en de leefgemeen
schap. Alle mogelijkheden, die kunnen 
bijdragen tot een evenwichtig op
groeien van kinderen, speciaal in de 
arme landen, zullen worden benut. 
k Het uitzenden van goed opgeleid 
Nederlands personeel, o.a. van vrijwil
ligers, naar derde wereldlanden IS van 
groot belang voor een succesvol ont
wikkelingsbeleid. Daarbij zal de nadruk 
moeten vallen op een goede kennis 
van taal en cultuur van het betreffende 
gebied. Vrijwilligers worden daarom bij 
voorkeur voor langere termijn aan een 
project verbonden De aantrekkelijk
heid van de uitzending moet worden 
bevorderd door hulp bij het zoeken 
van een passende functie bij terug
keer. 
I De rol van particuliere organ1saties 
op het gebied van de ontwikkelmgssa
menwerking, zoals die van m1ssie en 
zending, (mede-fmancleringsorganisa
ties), moet worden gehandhaafd en 
waar nod1g versterkt. De mede-fman-

ciering kan ook ten goede komen aan 
sociaal-maatschappelijke en- even-
tueel politieke instellingen Voorlich-
ting en bewustwording die recht
streeks ten goede komen aan de ont
wikkelingssamenwerking, wordt bevor
derd; gemeentelijke ondersteuning van 
deze aard aan ontwikkelingsprojecten 
vanuit burgerinitiatieven moet worden 
gestimuleerd 
m Gezien de groeiende kloof tussen 
voedselproduktie en verdeling ener
zijds en de behoeften anderzijds en m 
het l1cht van de ongewenste gevolgen 
van de toenemende verstedelijking, 
moet ons beleid een geïntegreerde 
plattelandsontwikkeling sterker onder
steunen. Bij het verlenen van hulp ziet 
Nederland erop toe, dat de betreffende 
proJecten het natuurlijk evenwicht m 
het milieu niet schaden en bevordert 
proJecten, die woestijnvorming, ont
bossing en erosie tegen gaan 
n De Nederlandse ontwikkelingsin
spanning bedraagt minimaal 1 1 I 2 % 
van het netto nationaal mkomen Even
tueel noodzakelijke bezuinigingen in 
het totale budget van de overheid mo
gen hierin geen verandering brengen 
o Voor de soliede financiering is het 
noodzakelijk dat het aandeel kapitaal
marktmiddelen wordt omgezet in be
grotingsmiddelen Telkenjare zal hier
toe f 1 00 milJoen cumulatief worden 
bestemd, waardoor het bedrag bmnen 
het hulpplafond voor rente-subsidies 
binnen een periode van circa 8 Jaar zal 
zijn gestabiliseerd. 
p De bestaande oneigenlijke toereke
ningen aan het ontwikkelingssamen
werkings-budget, d.w.z. de posten d1e 
n1et voldoen aan de in internationaal 
verband gestelde normen voor ontwik
kelingshulp 1 worden m de komende 
kabmetsperiode gefinancierd ten laste 
van de daarvoor m aanmerkmg komen
de begrotingen Er worden geen nieu
we oneigenlijke toerekenmgen onder 
het ontw1 kkelmgssamenwerkmgspla
fond gebracht. 
q Het gebruik van hulpgelden ter ver
wezenlijking van ontwlkkelmgs-gerich
te exporttransacties wordt aan concrete 
ontw1kkelmgsbeoordelingsnormen ge
bonden In internationaal verband 
wordt ernaar gestreefd om de hulp 
minder te bmden aan bestedmg m het 
gevende land, voorzover hierdoor de 
bestedingen in ontwikkelingslanden 
worden bevorderd. 
r Het bele1d van de verschillende Ne
derlandse departementen moet regel-

N B Engelse benammg IS 0 D A het
geen betekent Oft1c1al Development A1d 

CDA 4 

matig worden getoetst aan de ontwik
kelingsdoelstelling van de Nederlandse 
regering. Om dat te bereiken moeten 
de coördinerende bevoegdheden van 
de minister van ontwikkelmgssamen
werking versterkt en uitgebreid wor
den 
s Het Nederlandse ontwikkelingsbe
leid moet regelmatig worden getoetst 
op zijn effect m.b.t. de dienstbaarheid 
aan doelgroepen en t.a v de structure
le gevolgen (sociale, economische en 
ecologische) op langere termijn Bij 
deze toetsing moeten de betrokkenen 
zo goed mogelijk worden ingescha
keld. De belangrijke rol van de vrouw 
m het ontwikkelingsproces zal meer ac
dent moeten krijgen m het beleid. De 
minister zal Jaarlijks verslag moeten 
uitbrengen over de wijze waarop d1t IS 

gebeurd en zijn rapport zal vergezeld 
d1enen te gaan van een evaluatie en 
verdere beleidsvoornemens 
t Nederland zal moeten blijven stre
ven naar een krachtig ontwlkkelmgsbe
leid van de EG dat gebaseerd is op m 
internationaal overleg tot stand geko
men Uitgangspunten en dat de mterna
tlonaal tot stand gekomen afspraken 
onverkort nakomt. D1t beleid zal z1ch 
sterker moeten richten op de echte 
noodgebieden Daarnaast blijven de 
spec1ale relaties die de EG met een 
aantal ontwikkelingslanden IS aange
gaan 1n het verdrag van Lomé van be
lang. Bij de Lomé-verdragen moeten 
voorrechten primair aan de armste lan
den toegekend worden 

4 Mensenrechten 

a Nederland bevordert, samen met 
de Europese partners, de ontw1kkelmg 
van een doeltreffend systeem van In

ternationale controle op de nalevmg 
van de mensenrechten en sanct1es te
gen schendingen. Dit geldt zowel m 
Europees verband, waar m n de posi
tie van de Oostblok-landen zorgen 
baart, als voor de s1tuat1e m de rest 
van de wereld. Met het oog daarop on
dersteunt het m1t1at1even tot opnchtmg 
van een VN-Raad of Comm1ssanaat 
voor de mensenrechten De opnchtmg 
van nieuwe en versterkmg van be
staande rechterlijke mstant1es, d1e toe
Zien op de naleving van de mensen
rechten, ook m gevangenissen en straf
kampen, in het kader van de reg1onale 
organisaties, worden aangemoed1gd 
b Zolang een doeltreffend systeem 
van mternat1onale controle en sanct1es 
ontbreekt, moeten landen waann de 
mensenrechten stelselmatig worden 
geschonden op doeltreffende wijze 
worden geconfronteerd met stappen 
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waaruit afwijzing blijkt. Economische 
sancties worden alleen toegepast bij 
schendmgen d1e een bedre1gmg voor 
de mternat1onale vrede en veiligheid 
vormen of bij systematische bedrel
gmg, c q. aantastmg van fundamentele 
mensenrechten Dergelijke sancties 
worden m VN- of Europees verband 
nagestreefd Nederland werkt m begm
sel mee aan sanct1es m VN-Europees
verband tenemde schendmgen van de 
mternat1onale rechtsorde, langs vreed
zame weg tegen te gaan Het bele1d 
van human1ta1re steunverlenmg aan 
bevrijdmgsbewegmgen, d1e z1ch keren 
tegen schendmg van de mensenrech
ten, wordt voortgezet 
c Nederland streeft, zo mogelijk sa
men met de Europese partners, naar 
afschaffmg van de doodstraf 
d Aan democratische groeperingen 
d1e z1ch verzetten tegen de onrecht
vaardige structuren en de schendmgen 
van de rechten van de mens d1ent ac
tieve steun te worden verleend Bij de 
steunverlenmg aan bevrijdmgsbewe
gmgen d1ent geweldloze doorbreking 
van onderdrukkende structuren en 
machten voorop te staan Met macht
nemmg van de voorschriften van het 
volkenrecht d1enen de volgende cnter1a 
voor steunverlenmg te gelden 

de mate waarm een bevrijdmgsbe
wegmg als burgenn1t1at1ef steun en 
sympatie gen1et van de betrokken be
volking, 

de select1v1te1t van het gebru1k van 
geweld, geweld van de kant van de 
bevrijdmgsbewegmg kan soms worden 
gez1en als n1et meer dan de laatste mo
gelijkheid om het geweld van het be
streden reg1me te keren, 

de bevrijd1ngsbewegmg d1ent het 
zelfbesch1kkmgsrecht en de nalevmg 
van de fundamentele rechten van de 
mens voor de bevolk1ng te garanderen, 

de bevnJdmgsbewegmg d1ent con
trole op het gebru1k van de beschik
baar gestelde goederen en gelden en 
op de behandelmg van krijgsgevange
nen toe te staan 
e De apartheld m Zu1d-Afnka en het 
bewmd over Nam1b1ë vormen bestand
delen van een s1tuat1e d1e een wezenlij
ke bedre1gmg 1s voor de mternat1onale 
vrede en ve1l1ghe1d Daarom wordt on
verkort vastgehouden aan het door de 
VN afgekond1gde wapenembargo en 
wordt bij voorkeur met andere wester
se landen, gestreefd naar econom1sche 
sanct1es tegen Zu1d-Afr1ka 

Doel daarvan 1s 
afschaffmg van het apartheidsbe

leid, 
onafhankel1jkhe1dsverlenmg aan en 

democratische verk1ezmgen m Nam1b1ë 

onder toezicht van de Verenigde Na
ties 

De toepassing van de gedragscode 
voor het Europees bedrijfsleven in 
Zu1d-Afr1ka d1ent te worden versterkt 
f Nederland blijft met Zuid-Afrika 
contacten onderhouden die een reële 
mogelijkheid bieden om de apartheld 
aan de orde te stellen Maatschappelij
ke organ1sat1es in Nederland worden in 
staat gesteld contact te zoeken met en 
steun te verlenen aan overeenkomstige 
groepen, d1e z1ch verzetten tegen het 
aparthe1ds-reg1me m Zuid-Afrika De 
Nederlandse regering d1ent act1ef te 
zijn m de contacten met deze organisa
ties D1t om aan hun mening bij het 
vaststellen van het bele1d m.b.t. Zuide
lijk Afnka een belangrijk gew1cht toe te 
kennen 

5 M1dden-Oosten 

a De regering ondersteunt elke se
neuze poging om tot vrede in het Mid
den-Oosten te komen. Zij draagt op re
spectvolle wijze bij aan de verzoening 
van onderliggende tegenstellingen 
Daartoe onderhoudt Nederland inten
sleve contacten met betrokken partijen 
Echter geen offic1ële contacten met de 
PLO, zolang deze zich de vernietiging 
van de staat Israël ten doel stelt 
b Nederland zet z1ch m voor het recht 
van Israël en zijn Arabische buurlan
den op veilige en gegarandeerde gren
zen Behalve het veilig voortbestaan 
van de staat Israël, moeten ook de 
staatkundige rechten van de Palestij
nen worden verzekerd. De Palestijnen 
moeten betrokken worden m het ver
volg op de Camp Dav1d-akkoorden 

6 Nederlandse Antillen 

a Het tempo waann, de wijze waarop 
en de weg waarlangs de staatkundige 
onafhankelijkheld haar beslag zal krij
gen, IS m de eerste plaats een verant
woordelijkheid van de Nederlandse An
tillen zelf. Nederland verleent desge
vraagd hulp en steun, ger1cht op de 
verwezenlijkmg van de staatkund1ge 
onafhankelijkheld 

I nd1en en voorzover op de Neder
landse Antillen overeenstemmmg 
wordt bere1kt over het verwezenlijken 
van staatkundige onafhankelijkheld 
door één of meer eilanden afzonderlijk, 
dan zal daaraan ook door Nederland 
medewerkmg worden verleend, waarbij 
de wenselijkheld van de handhavmg 
van en1gerlei vorm van samenwerkmg 
tussen de zes thans tot de Nederlandse 
Antillen behorende eilanden met na
druk naar voren zal worden gebracht 
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b In het kader van de ontwikkelings
samenwerking tussen de Nederlandse 
Antillen en Nederland is het beleid ge
richt op overschakeling van project
hulp op programmahulp, alsmede op 
een e1gen plaats en positie t.b.v. parti
culiere mede-financ1eringsorganisaties 

9 



11 Sociaal-economisch beleid 

7 Analyse 

Ons land staat voor een tweesprong. 
De econom1sche ontwikkeling van de 
jaren '60 met groei-percentages van 4 
à 6% per Jaar is al en1ge Jaren voorbij, 
maar wij hebben de afgelopen Jaren 
net gedaan alsof dat niet zo was. Dit 
houdt geen enkele samenleving lang 
vol Vroeg of laat worden de onbetaal
de rekeningen gepresenteerd. En nu IS 
het dan zover 

Mensen hebben recht op zmvol 
werk. Het is dan ook onaanvaardbaar 
dat in ons land toenemende aantallen 
mensen, verborgen in de WAO en 
zichtbaar in werklooshe1dsregelingen, 
zonder baan zijn 

Het stelsel van sociale zekerheid, 
dat ons dierbaar is omdat daarmee die
genen die niet kunnen werken toch 
van een inkomen verzekerd zijn, loopt 
gevaar Wij plegen roofbouw door de 
inkomens van actieven en mact1even te 
laten groe1en ten koste van de moge
lijkheden om in de bedrijven te inves
teren Dit is de afgelopen Jaren ge
beurd. Feitelijk zaten wij 1n ons land 
de afgelopen Jaren op de nullijn voor 
onze gezamenlijke mogelijkheden 
Niettemin hebben we gedaan alsof er 
nog groei te verdelen viel En dat ter-
wijl áls die groei er al geweest zou 
zijn het aantal Inkomensgerechtig-
den dat Uit die groe1 zijn mkomen 
moest vinden toenam en toeneemt 

De pijn is ergens anders geleden, 
maar dat dreigt als een boemerang te
rug te slaan naar zowel de actieven als 
inactieven. Want werkgelegenheid èn 
sociale zekerheld komen verder op de 
tocht te staan als wij n1ets doen aan 
het verruimen van de investeringsmo
gelijkheden 1n het bedrijfsleven Van 

elke gulden die in het bedrijfsleven 
wordt verdiend, IS thans meer dan 95 
cent nodig voor arbeidskosten 

Er IS een voortgaande snelle groe1 
1n het verbru1k van energ1e en grond
stoffen Een samenleving met oneven
Wichtigheden als hierboven beschreven 
komt niet toe aan een zorgvuld1g ge
bruik van schaarse en dure energ1e en 
grondstoffen D1t omdat men voorrang 
geeft aan het opvoeren van de econo
mische groe1 ter verl1chtmg van de ver
delmgsproblemen Ook meer recht
vaardige 1nternat1onale arbeidsverhou
dingen zullen op die man1er n1et be
reikt worden 

Wij kunnen geen andere conclusie 
trekken dan dat in onze samenleving 
een aantal zaken te lang op hun be
loop zijn gelaten en onvermijdelijke 
keuzen zijn ontlopen Dat breekt ons 
nu op. Want wat 1n de Jaren '60 nog 
tegelijk verwezenlijkt kon worden, dat 
kan al en1ge Jaren niet meer meer In
komen, meer werk, meer soc1ale zeker
held, meer vrije tijd, meer overheids
Ultgaven Natuurlijk hebben opeenvol
gende kabinetten geprobeerd iets te 
doen aan deze veranderingen 1n de so
c1aal-ecönom1sche ontwikkeling Maar 
het lijkt erop alsof het overhe1dsbele1d 
van de afgelopen Jaren IS gestu1t op de 
grenzen van wat men binnen het be
staande politieke en maatschappelijke 
bestel bere1d is te aanvaarden Daar 
komt bij dat er twijfels rijzen over het 
resultaat van de hervormmgen 1n het 
ondernemmgsrecht, d1e 1n het begm 
van de Jaren '70 zijn mgevoerd. Het 
blijkt dat een grote betrokkenheld en 
verantwoordelijkheld van de werkne
mers vooralsnog n1et echt Uit de verf 
zijn gekomen 

Wij staan 1nm1ddels met de rug te-
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gen de muur; zeker wanneer wij ons 
realiseren dat een aantal beproefde 
vluchtwegen om de keuzen nog langer 
te ontlopen, Inmiddels onbegaanbaar 
1s geworden een ,nog hoger fmancle
rmgstekort van de overheld (nu reeds 
ru1m 6% van het nationaal mkomen) 
of nog meer tijdelijke aardgasinkom
sten gebru1ken voor blijvende Uitga
ven 

Vertrouwde oplossmgen blijken dus 
op de tocht te staan Deze ontoerei
kendheid blijkt eens te meer wanneer 
wij ons een voorstelling maken van de 
1nternat1onale ontw1kkelmgen d1e ons 
de komende periode te wachten staan, 
de starheld die wij 1n de verdelmgsvra
gen zullen moeten overwinnen. en de 
grenzen van het overhe1dsbele1d 

8 lnternatwnale ontw1kkelmgen 

Toenemende concurrentie van 
n1euwe mdustnelanden, o.m de derde 
wereld, ons bedrijfsleven zal mgnJpen
de wijz1g1ngen moeten ondergaan 

Een blijvende stijgmg van energie
en grondstofprijzen 

Kans op een mmder groe1ende we
reldhandel als gevolg van mflat1e, In
stabiele moneta1re verhoudmgen. een 
hang naar bescherming van nationale 
belangen en terugloop van de vraag 
als gevolg van ol1eprijsverhogmgen 

Het Nederlandse aandeel 1n de we
reldhandel neemt af. De betalingsba
lans (ons hulshoudboekje met het bui
tenland) IS 1nm1ddels zwaar negat1ef 
Wij kopen meer dan WIJ zelf maken en 
dat terwijl de aardgasexporten ons 
land en1ge milJarden guldens per Jaar 
opleveren 
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9 Starheid in de aanpak van verde-
lmgsvragen 

Er IS een grote druk die le1dt tot 
een toenemend aandeel van de ge
meenschappelijke (collectieve) voorzle
nmgen m het nat1onaal mkomen en tot 
een toenemend aandeel van de lonen 
bmnen de part1cul1ere sector. Het pro
bleem 1s. dat er bmnen be1de sectoren 
reeds zoveel blijkt te z1jn vastgelegd en 
dat er sprake IS van zoveel verkregen 
rechten. dat de fe1tel1jke ru1mte voor 
n1euw bele1d m be1de sectoren erg be
perkt 1s Op het terrem van de ge
meenschappelijke voorz1enmgen vraagt 
een ongewiJZigde voortzetting van het 
bestaand bele1d de laatste Jaren steeds 
meer dan er beschikbaar IS En m de 
partiCUliere sector blijkt dat net zo te 
gaan foutleve belonmgsverhoudmgen 
en knelpunten op de arbeidsmarkt 
blijkt men d1kwijls op te lossen door 
de één meer 'meer' te geven dan de 
ander. waardoor ook h1er de beschik
bare runnte voortdurend wordt over
schreden 

Mat1gmg van kostenontw1kkelmgen 
1s absoluut noodzakelijk. Maar d1t kan 
alleen als het ons tevens lukt de star
held van de arbeidsmarkt te vermmde
ren. zeker wanneer wij ons real1seren 
dat z1ch de komende Jaren Jaarlijks 
rUim 50 000 mensen extra zullen aan
dlenen op de arbeidsmarkt (waarvan 
een groot deel vrouwen) Het wettelijk 
kader waarbmnen de arbeidsmarkt 
functioneert, 1s opgezet 1n een tijd toen 
WIJ ons land econom1sch opbouwden 
m de Jaren '50 en verder Uitbouwden 
m de Jaren · 60 Nu staan wij echter 
voor geheel andere problemen mgrij
pende w1jz1gmg van onze bedrijvig
held, d1e WIJ zonder een grote flex1bil1-
te1t en verandenngsgezmdhe1d n1et 
echt de baas zullen worden 

De starheld bl1jkt ook Uit het fe1t 
dat op zoveel onderwerpen een soort 
taboe rust, waardoor men h1erover. zo 
lijkt het, beter kan zwiJgen Maar dat IS 
ten enenmale onaanvaardbaar. De hu1-
d1ge problemen kunnen n1et opgelost 
worden als WIJ onze op de na-oorlogse 
welvaarts1deolog1e gebaseerde verlan
gens onverkort wensen te handhaven, 
1nd1en w1j verkregen rechten als van
zelfsprekend en onaantastbaar zouden 
bliJven beschouwen. md1en wij van 
menmg bliJven dat door het verschaf
ten van een u1tkenng het probleem 
van werkloosheld IS opgelost; md1en 
WIJ slechts bere1d ZIJn een stapJe terug 
te doen nadat onze buurman het voor
beeld heeft gegeven Het z1jn deze ver
starde verhoudmgen d1e le1den tot wel
haast 'besmet verklaarde' d1scuss1es m 

de vaderlandse politiek, waardoor we 
wat de grote vraagstukken betreft

geen stap verder komen 
Wij doelen bijv op het systeem van 

prijscompensatie, het beleid gericht op 
koopkrachthandhaving, eigen risico m 
de soc1ale zekerheid, het begrip ·pas
sende arbeid' m de werklooshe1dsrege
l1ng, maar wij doelen evenzeer op het 
m1sbru1k en oneigenlijk gebru1k van 
belastmgwetgevmg, de noodzaak ver
starde zeggenschapsverhoudingen te 
doorbreken en de relatle winst-rende
ment-werk 

1 0 De grenzen van het overheidsbe-
leid 

De problemen waarvoor wij de komen
de Jaren staan, laten zich n1et alleen af
lezen u1t een rekensom Macro-sociaal
economisch beleid IS nod1g, maar op 
z1chzelf natuurlijk ontoereikend. De 
problemen liggen dikwijls op een die
per n1veau en vragen dus ook meer 
dan een cijfermatige aanpak. H1er 
bl1jkt m fe1te hoe beperkt het gezag en 
de macht van de overheld zijn Er zijn 
duidelijke s1gnalen d1e wijzen op een 
ondermijnmg van het overhe1dsbele1d 
zwartgeldc1rcu1t, belastmg ontgaan en 
ontduiken, m1sbru1k en one1genlijk ge
bruik van soc1ale zekerheid. De vraag 
1s, wat de overheld m onze t1jd nog 
kan 'trekken' Wat dre1gt 1s bijvoor
beeld, dat de overheld speelbal wordt 
van macht1ge belangengroepen, waar
door haar rechtstaak geblokkeerd kan 
worden, bijv ten aanz1en van al diege
nen d1e m ons land tot de georgani
seerde belangengroepen behoren De 
grenzen van het overheidsoptreden 
kunnen n1et los worden gez1en van het 
geestelijk kl1maat van onze tijd. Een 
overhe1d ncht n1et veel uit wanneer 
een samenlevmg wordt beheerst door 
een roep om mdiVIdualisenng en ne1gt 
tot een consumptief 'h1er en nu'-le
vensgevoel, groepsego1sme en weg
vluchten voor verantwoordelijkheden 
Een analyse van wat er thans op so
Ciaal-economisch terre1n aan de gang 
1s kan het daarom n1et stellen zonder 
een verband te leggen met datgene 
wat mensen ten d1epste beweegt 

11 Benadenng 

De analyse laat Zien dat de trad1t1onele 
benadermg van de sociaal-economi
sche vraagstukken m een 1mpasse IS 
terecht gekomen. waaru1t met een Sim
pele bezum1gmgspol1t1ek alleen- hoe 
noodzakelijk op z1chzelf ook- n1et 
meer valt te ontsnappen Wij zullen de 
vraagstukken op een breder front moe
ten aanpakken 
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a Het CDA wil zich de komende pe
riode inzetten voor een 'economie van 
het genoeg' teneinde hiermede de 
ruimte te scheppen voor een 'econo
mie om het anders te doen' Andere 
accenten dan groei van de inkomens 
en consumptie vragen de komende Ja
ren om voorrang. 
b Nodig is een consequent maat
schappelijk hervormingsbeleid gericht 
op een economische orde waarin 

de organisatie van produktie, distri
butie en consumptie maatschappelijk 
aanvaardbaar is, zoals dat tot uitdruk
kmg komt in een geonënteerde markt
economie 

de verantwoordelijkheid en zeggen
schap zodan1g zijn gespreid en worden 
gedeeld dat iedereen werkelijk bij de 
grote problemen waarvoor wij staan 
wordt betrokken 

er de nodige regelingen komen op 
verschillende niveaus om conflicten en 
knelpunten te kunnen oplossen. 
c Nod1g is verder een sociaal-econo
misch en financieel beleid met de vol
gende accenten. 

zmvol werk voor iedereen die wil 
en kan werken; 

de zorg voor voldoende werk en de 
JUISte verdelmg daarvan, hieronder be
grepen het zgn vrijwilligerswerk; 

de verkregen welvaart zorgvuldig 
gebru1ken, 

het mil1eu beschermen en zorgvul
dig omgaan met schaarse energie en 
grondstoffen; 

de soc1ale zekerheid fundamenteel 
behouden, 

ru1mte geven aan het bedrijfsleven, 
zodat het z1ch in het kader van een 
georiënteerde markt-economie krachtig 
kan ontwikkelen, 

alle groepen m de Nederlandse sa
menlevmg een gelijkwaardige behan
delmg geven, 

act1ef deelnemen aan een recht
vaardiger mternationale arbeidsverde
lmg; 

meer kansen voor de klein-schalig
held, voor de zelfstandigen in het 
kleinbedrijf m het bijzonder 
d Deze benadering betekent dat op 
tal van man1eren de herinschakeling 
van nu uitgerangeerde mensen (als ge
volg van werkloosheid of gedeeltelijke 
arbe1dsongesch1ktheid) in het arbeids
proces wordt bevorderd Zo mag socia
le zekerheid n1et beperkt blijven tot het 
verstrekken van een uitkering. Mensen 
hebben recht op zonodig aangepast 
z1nvol werk. Een act1ef herinschake
lmgsbeleld zal tevens kunnen leiden 
tot gennge gemeenschappelijke lasten 
(prem1es sociale zekerheid). 
e Deze accenten in het beleid houden 
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in dat volgens het CDA de inkomens
ontwikkeling daaraan ondergeschikt is. 
Wij zullen dan ook een forse wijziging 
moeten aanbrengen in de groei van de 
gemiddelde inkomensniveaus tot nu 
toe. Een min-lijn voor een reeks van ja
ren voor alle inkomensgroepen is on
ontkoombaar, hetgeen, gelet op het 
streven naar rechtvaardige inkomens
verhoudingen, voor de groepen boven 
de minimale inkomens van meerperso
ons huishoudens een extra teruggang 
zal inhouden 
f Het CDA wil in het bijzonder die 
krachten in het Nederlandse bedrijfsle
ven ondersteunen, d1e streven naar 
een verdieping van de taak van vakbe
weging en van werkgevers-organisa
ties, naar het meer inhoud geven aan 
de medezeggenschap en mede-verant
woordelijkheid, naar het verwezenlij
ken van andere inkomensverhoudin
gen, naar het verbreden van de functie 
van ondernemingen met doelstellingen 
als zinvolle werkgelegenheid en be
houd van het natuurlijk milieu, i p.v. 
uitsluitend op loonsverhogingen of 
winstverbeteringen de nadruk te leg
gen 
g Wij kunnen 1n het CDA evenwel 
niet volstaan met een hervormingsbe
leid. Want de politiek zal onmachtig 
blijken te zijn als het haar n1et lukt een 
gezaghebbend beroep te doen op de 
mentaliteit, de gezmdhe1d van de be
volking. Daarom komt onze politiek al
leen tot haar recht als het ons lukt een 
klemmend nationaal appèl te doen om 
de inkomensconsequenties te aanvaar
den, teneinde ruimte vrij te maken 
voor al die zaken die thans dnngend 
om voorrang vragen Waar het nu om 
gaat is een drmgend beroep te doen 
op de Nederlandse bevolking en met 
name ook op de sociale partners, dat 
onze politiek niet ge1soleerd wordt 'af
gekondigd', maar resulteert 1n een 
bondgenootschap met grote groepen 
in de Nederlandse bevolking. 

Artikelen 

1 2 Hoofdlijnen 

A De komende periode zal voorrang 
gegeven worden aan 
a De inschakeling van de mens 1n het 
werk; dat betekent een systematische 
verbetering van de verhoud1ng actie
ven-inactieven en het bieden van zin
vol werk aan degenen die zich op de 
arbeidsmarkt melden. 

Het beleid 1s erop gericht aldus on
geveer 75.000 mensen per Jaar meer 
in het arbeidsproces in hele- en 

deeltijdbanen op te nemen, waaronder 
een groot aantal mensen uit de ar
beidsongeschiktheidsverzekeringen, zo
wel bij de overheid als in het particu
liere bedrijfsleven 

Hiermee wil het CDA de toename 
van de werkloosheid de komende Jaren 
tot staan brengen 
b De marktsektor zal veel meer dan 
tot nu toe kansen moeten krijgen om 
bij te dragen aan dit banenbeleid. 
c Verbeteren van de kwaliteit van de 
te verrichten arbeid, onder meer door 
maatregelen gericht op humaniseren 
van het werk; tot Uiting komend ook 1n 
het bewust vermmderen van geestdo
dende, vuile en onaangename arbeid 
d Intensiveren van de betrokkenheid 
en medeverantwoordelijkheid van 
werknemers bij de ontwikkelingen in 
ondernemmgen, bedrijfstakken en re
gio's 
e Het scheppen van facil1te1ten (o.a 
scholingsmogelijkheden) om deze ver
antwoordelijkheld daadwerkelijk ge
stalte te kunnen geven. 
8 Tenemde deze doelemden te ver
wezenlijken zijn van het grootste be
lang 
a Een halt toeroepen aan de groe1 
van het gem1ddeld consumpt1e-n1veau 
voor alle Inkomensgroepen en daartoe 
zelfs een zekere mkomensdalmg te rea
liseren, voor de hogere inkomensgroe
pen het meest 'Echte' mmlmum-mko
mens worden zoveel mogelijk ontZien 
b Gezondmakmg van de nat1onale 
economie, tot u1t1ng komend in strakke 
beheersing van mflat1e en een even
wichtige betalmgsbalans; daartoe d1ent 
het concurrentlevermogen van het Ne
derlandse bedrijfsleven op b1nnen- en 
buitenlandse markten versterkt te wor
den 
c Verbetering van de structuur van 
het produktieapparaat en van de veer
kracht van het bedrijfsleven met In
achtneming van de e1sen van een zorg
vuldiger omgaan met energie, van mi
lieubehoud en een meer rechtvaardige 
mternat1onale arbeidsverdeling daar
toe is verbetermg van het mnovatlepro
ces, de rendementsposit1e en de fman
cieringsmogelijkheden van het bedrijfs
leven noodzakelijk_ 
d Aanpak van de knelpunten op de 
arbeidsmarkt teneinde de (her)mscha
keling daadwerkelijk te doen gelukken 
Het bele1d is erop gencht de komende 
per1ode toe te groe1en naar een selec
tieve econom1sche groei van 2 à 2,5% 
per Jaar; dit betekent een gemiddelde 
econom1sche groei van 1, 75% per 
Jaar H1ervan zal evenwel 0, 75% gere
serveerd moeten worden voor verbete
ring van onze concurrent1epos1t1e en 
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extra ruimte voor investeringen_ Juist 
die beide factoren moeten de inschake
ling van enige tienduizenden mensen 
meer per Jaar mogelijk maken 
e Het verder ontwikkelen van over
leg- en besluitvormingsprocedures 1n 
de ondernemingsraad, raad van com
missarissen, bedrijfstakken en regio's 
C In het kader van een 'econom1e 
van het genoeg' wordt het aandeel van 
de maatschappelijke sector 1n het na
tionale inkomen- Uitgaande van de 1n 
de financ1ële verantwoording vermelde 
groei - op het huid1ge percentage ge
handhaafd, hoe moeilijk dat ook zal 
zijn; d.w.z. dat de gemeenschappelijke 
lasten met inbegnp van de niet-belas
tingopbrengsten (w.o. de aardgasba
ten) qua aandeel 1n het nationale mko
men n1et stijgen 

H1erbij geldt dat 
a het slagen van de (her)mschakel1ng 
van arbeidskrachten 1n het produktie
proces- gez1en de bestaande groe1 
van de totale overdrachtsultgaven -
van essentiële betekenis IS 

b produktieve 1nvestenngen voorrang 
krijgen boven part1cul1ere en publ1eke 
consumptieve bestedmgen, 
c De extra bmnenlandse aardgasba
ten moeten zoveel mogeliJk als lasten
verlagmg gebruikt worden t.b.v de 
part1cul1ere sector als tegemoetkommg 
voor de energ1eprijsstijgmgen De extra 
aardgasopbrengsten Uit het bultenland 
worden gebruikt voor de versterkmg 
van de werkgelegenheld en de econo
mische structuur (mei energlebespa
nng) 
0 Het bele1d wordt ger1cht op het 
vermlnderen van het fmanclenngste
kort en het verbeteren van de lopende 
reken1ng van de betalmgsbalans. Een 
eerste doelstelling 1s het fmanclenngs
tekort aanZienlijk terug te brengen, 
tenemde een niveau te kunnen berei
ken dat verantwoord IS vanu1t een oog
punt van evenw1cht tussen tekort en 
het structurele bespanngsoverschot 
van de part1cul1ere sector, wat oven
gens verhoogd moet worden Op de 
lopende rekenmg van de betalmgsba
lans d1ent een overschot te worden be
reikt, tenemde v1a de kap1taalrekenmg 
een bijdrage aan de ontwlkkelmgssa
menwerkmg te blijven leveren D1t te 
bere1ken overschot kan geraamd wor
den op 0, 75% van het netto nat1onaal 
mkomen 

1 3 Economische orde 

a De geonënteerde markteconomie 
kan 1n de hu1dige omstandigheden een 
goede bas1s b1eden voor de verwezen
lijkmg van de gespreide verantwoorde-
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lijkheld op soc1aal-economisch terrein, 
waann naast de te verkrijgen spreiding 
van macht 1n alle delen van de samen
leving de overheld naar haar aard ge
roepen 1s daar waar nod1g - stimule
rend, camgerend en sturend op te tre
den, zonder de grenzen van het over
heldsoptreden Uit het oog te verl1ezen 
De soc1aal-econom1sche orden1ng en 
het te voeren soc1aal-econom1sch be
leid d1enen gezamenlijk afgesteld te 
worden op de h1ervóór beschreven 
punten d1e voorrang verd1enen 
b De overheld draagt de eerste ver
antwoordelijkheld voor het algemene 
macro-economische beleid, zowel het 
conJuncturele als het structurele, aan
gevuld met het functionele en het fa
cettenbeleld. De doeltreffendheld van 
het algemene macro-econom1sche be
leid wordt versterkt door consultatieve 
plann1ng Het structuur-beleid kent el
gen mstrumenten op m1cro-, meso- en 
macron1veau en houdt rekenmg met 
spec1f1eke omstandigheden 
c Nauwkeung wordt gevolgd hoe het 
functioneren van de Ondernemmgs
raad z1ch op bas1s van de hu1dige wet
gevmg ontw1kkelt. In d1t kader zijn ook 
expenmenten met afwijkende vennoot
schaps-structuren van belang. Zo ver
dlent het bijvoorbeeld 1n het bijzonder 
overwegmg t.a.v. zeer belangrijke on
dernemmgsbesllssmgen, zoals drei
gend massaal ontslag, overplaatsmg 
van het bedrijf, algehele verandering 
van produkt1ewijze, het bestaande ad
VIesrecht van de Ondernemmgsraad 
om te zetten m mede-besl1ssmgsrecht 
d Om de gezamenlijke verantwoorde
lijkheld voor de onderneming te onder
strepen, d1ent de samenstelling van de 
Raad van Commissanssen van NV's en 
BV' s met meer dan 100 werknemers 
plaats te vmden door d1recte verkle
zmg Eén derde van het aantal com
missanssen wordt gekozen door de 
werknemers van de betrokken onder
nemmg, één derde door de kapitaal
verschaffers, waarna de aldus gekozen 
commissanssen gezamenlijk het reste
rende één derde deel k1ezen Dit voor
stel zal worden getoetst aan het bin
nenkort h1erover te verwachten SER
advies 

H1erop vooruitlopend d1ent de be
noemmg van n1euwe comm1ssarissen 
te worden voorbereid m een gestructu
reerd overleg van Ondernemmgsraad 
en Raad van Comm1ssanssen, met ad
VIes van de D1rectie, waarbij de aan
deelhouders e1gen voorstellen kunnen 
doen. Een besl1ssing wordt door de 
Raad van Commissanssen slechts ge
nomen md1en zowel de Ondernemings
raad als de aandeelhouders-vertegen-

woordigers zich hebben uitgesproken 
Bij ontbreken van overeenstemming is 
er een mogelijkheid van beroep bij de 
SER. 
e Om de onderneming voor alle 
deelgenoten mede een Zinvolle draag
ster van werkgelegenheld te doen zijn, 
bevordert de overheid dat, meer dan 
nu, bmnen de onderneming alle be
trokkenen verantwoordelijkheid kunnen 
dragen voor vraagstukken van werkge
legenheid, technologie, investenngsbe
leld, mkomensvormmg en inkomens
verhoudmgen, alsmede arbeidsomstan
digheden m hun onderlinge samen
hang. Deze verantwoordelijkheden 
worden nader vastgelegd binnen de 
onderneming via taakstellmgen en pro
cedures, rekeninghoudend met de el
gen aard van elke onderneming c.q. 
bedrijfstak 
f De overheid bevordert de mededin
ging. Bij misbruik van economische 
machtsposities is de overheid gerech
tigd in te grijpen Het kartelregister 
wordt openbaar. 
g De regels, waaronder het bedrijfs
takoverleg tussen werkgevers en werk
nemers (verder) gestalte krijgt, worden 
wettelijk vastgesteld. Deze wet geeft 
aan onder welke voorwaarden de in dit 
overleg gemaakte afspraken door de 
overheld bmdend kunnen worden ver
klaard en geeft regels met betrekkmg 
tot het verschaffen van de benodigde 
informatie. 

Bij de vormgeving van het bedrijfs
takoverleg wordt rekening gehouden 
met de verschillen in structuur en om
standigheden binnen de diverse be
drijfstakken, met speciale aandacht 
voor de internationale aspecten On
derwerpen van overleg kunnen zijn: 
ontwikkeling van de werkgelegenheid, 
technologie, arbeidsomstandigheden, 
vakopleiding en onderwijs, milieu
vraagstukken alsook de voorgenomen 
investeringen 
h Indien een beroep op overheids
middelen wordt gedaan zullen her
structureringsprocessen in bedrijfstak
ken, waarbij ingrijpende sanering 
plaatsvindt, moeten zijn gebaseerd op 
een concreet plan dat door de betrok
ken representatieve werkgevers- en 
werknemersgroeperingen is vastgesteld 
en de mstemming van de overheid 
heeft verkregen 

Bepaalde delen van zo een plan -
bijvoorbeeld afspraken waarvan in het 
overleg tussen werkgevers en werkne
mers wordt vastgesteld dat nakoming 
absoluut vereist is voor het bereiken 
van de gestelde doeleinden - kunnen 
voor de looptijd van het plan algemeen 
verbindend worden verklaard. Hierbij 
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wordt in het bijzonder gedacht aan het 
melden van voorgenomen investerin
gen aan een college van vertrouwens
mannen. 

De overheid moet in afwachting van 
de totstandkoming van zo een plan 
voor de vastgestelde periode de be
voegdheid verkrijgen - als het alge
meen belang dit rechtvaardigt- uit
breidmg van produktiecapaciteit aan 
beperkende bepalingen te onder
werpen Bij het gebruik maken van 
deze bevoegdheden houdt de overheid 
rekening met de regelingen terzake 
van mededingings- en herstructure
ringsbeleid op Gemeenschapsniveau; 
zij bevordert het tot stand komen van 
een Europees beleid terzake. 

Bmnen de overheid wordt de (admi
nistratieve) coördinatie verbeterd. 
1 Het regionaal beleid dient ertoe om 
vanuit de (rijks)overheid een meer 
evenwichtige en rechtvaardige sprei
ding van werkgelegenheid te bewerk
stelligen Ook wordt rekening gehou
den met de kwetsbaarheid van zwakke 
en grensregio's. 
1 Deze zwakke positie kan tevens ver
beterd worden door provincies en ge
meenten te belasten met voorbereiden
de en uitvoerende taken en bevoegd
heden, die tot op heden tot de taken 
en bevoegdheden van de rijksoverheid 
behoren, met dienovereenkomstige fi
nanciële regelingen. Instrumenten 
daartoe zijn o.m. 

de spreiding van rijksdiensten; 
verdere regionalisering en decen

tralisatie van het arbeidsmarktbeleid en 
aanverwante terreinen; 

organisatie en taakstelling van de 
Kamers van Koophandel worden daar
toe aangepast, opdat bedrijven en be
drijfsgenoten zich daarbij beter betrok
ken weten; 

verbeterde en meer toegesneden 
regionale statistieken; 

het toepassen van criteria aan de 
hand waarvan overheidsorganen, w.o. 
departementen, tot regionale prioritei
tenstelling kunnen komen; 

het toedelen aan regionale ontwik
kelingsmaatschappijen van zelfstandige 
bevoegdheden en middelen die nood
zakelijk zijn voor een slagvaardig optre
den 
k Voor overheidssteun aan individue
le bedrijven op langere termijn is een 
uitzicht op herstel van rentabiliteit ver
eist. De steun wordt afgewezen indien 
de noodzakelijke herstructurering van 
het bedrijfsleven wordt belemmerd of 
de concurrentie wordt verstoord. Deze 
beperking wordt ook in acht genomen 
wanneer overheidsdeelneming bij nieu
we projecten van algemeen of regio-
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naai belang wordt overwogen. Slechts 
bij grote sociale of regionale proble
men kan hiervan d.m.v korte-termijn
steunverlening worden afgeweken 

Deze steun blijft gebonden aan be
perkende bepalingen, waarvan slechts 
kan worden afgeweken in bijzondere 
en nader te motiveren gevallen Er 
dient een goede controle op zo'n 
steunverlening te bestaan Daaraan 
worden voorwaarden verbonden 
I De prijszetting van goederen en 
diensten verstrekt vanwege de over
heid wordt regelmatig geëvalueerd 

Nagegaan wordt of de afbakening 
tussen overheids- en part1cul1er aanbod 
van goederen en d1ensten nog over
eenkomt met hetgeen op d1t moment 
gewenst wordt. Daarbij wordt met 
name gelet op de gewenste spreidmg 
van verantwoordelijkheden. 
m Stroomlijning van de door de over
heid voorgeschreven vergunnings-pro
cedures en bekorting van de behande
lingstijd 1s dnngend geboden. 
n De totstandkoming van een betere 
internationale arbeidsverdeling tussen 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden 
wordt actlef bevorderd. 

De gevolgen daarvan m eigen land 
mogen niet op één groep worden ge
legd, maar worden in sol1dante1t door 
de gehele bevolking gedragen 
o Nederland bevordert krachtig het 
tot stand komen en het naleven van In

ternationale gedragsregels ter zake van 
multi-nationale ondernemingen. E.e.a 
zowel in het verband van de EG als de 
in OESO en de VN 
p De mogelijkheden van fondsvor
ming ter stimulering van de werkgele
genheid en de industriële structuur 
moeten worden onderzocht en bevor
derd; zo'n fonds moet o.m. worden 
gevoed door de extra aardgasbaten 

14 Werkgelegenheld 

A De overheld aanvaardt haar verant
woordelijkheld als werkgeefster voor 
de arbeidsvoorwaarden van de ambte
naren, resp. voor de trendvolgers Zij 
voert daartoe Jaarlijks vroegtijdig over
leg met de ambtenarencentrales, opdat 
in het daarop volgende overleg tussen 
werkgevers- en werknemersorganisa
ties over de arbeidsvoorwaarden van 
werknemers in de particuliere sector 
met het resultaat van het overleg van 
de overheld met de ambtenarencentra
les rekening kan worden gehouden 

Het overleg met de ambtenarencen
trales moet zodanig zijn dat, mdien Uit 
het overleg daarna tussen werkgevers 
en werknemers in de particuliere sec
tor een n1et m de beleidsvoornemens 

passende ontwikkeling van de arbeids
kosten in de particuliere sector voort
komt, toch de met de ambtenarencen
trales gemaakte afspraken kunnen wor
den gehandhaafd. 
8 In het vervolgens te voeren overleg 
met werkgevers en werknemers zullen 
de beleidsvoornemens aan de orde 
moeten komen ter zake van de loon
ontwikkeling, het te voeren prijs- en In

komensbeleid met betrekkmg tot de 
niet-looninkomens en de maatregelen 
op het vlak van export-bevordering, 
energ1e en mnovat1ebeleid. De over
heid maakt z1chtbaar welk effect het al
dus voorgestane beleid voor de werk
gelegenheid kan hebben 
C lnschakelmg en her-inschakelmg 
worden sterk bevorderd. Daartoe zal 
m.n het stimuleren van deeltijdbanen 
een krachtig accent krijgen Wettelijke 
regelingen zijn nodig om deeltijd-ba
nen zowel voor werknemers als werk
gevers aantrekkelijk te maken De 
overhe1d zal daarbij het voorbeeld ge
ven Gedacht wordt daarbij aan het 
wegnemen van barnères d1e mvoenng 
van deeltijdbanen op grote schaal in 
de weg staan (b.v. in de sfeer van de 
premies en Uitkermgen m de soc1ale 
zekerheid) 
0 In de Jaren '80 zal m vele gevallen 
moeten worden overgegaan tot vor
men van arbe1dstijdverkortmg. Daarbij 
kunnen zowel verkorting van de ar
beldsdag als bredere toepassing van 
ploegendiensten overwogen worden 
Hierbij moet het streven naar vrijwillig
heid voorrang hebben en moet een 
naar beroep en bedrijfstak gedifferen
tieerde aanpak mogelijk zijn. In begin
sel zal h1erbij sprake moeten zijn van 
evenred1ge verlaging van het looninko
men 
E Knelpunten op de arbeidsmarkt 
worden weggenomen door o.m. de 
volgende maatregelen 
a Het voorbereiden van een wet op 
de inschakeling van arbe1d. Hoe zijn 
de werkgelegenheidskansen van zwak
ke groepen in de samenleving te ver
groten 7 Werkgevers kunnen verpl1cht 
worden onder bepaalde voorwaarden 
en afhankelijk van de arbeidsmarktsi
tuatle in de betreffende reg10, deze 
groepen bij voorrang boven anderen m 
d1enst te nemen Deze verplichtmg 
geldt ook voor de overheld als werk
geefster. 

Er komen verzwaarde ontslagproce
dures m.b.t. ontslag wegens arbeids
ongeschiktheid. 
b Het bevorderen (c.q verplichten) 
dat Jeugdige werklozen voor een be
perkte periode (een half jaar of een 
Jaar) worden ingeschakeld m het be-
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drijfsleven, particuliere instellingen of 
overheidsinstellingen, met opleidings
elementen en een met de te vernchten 
arbeid verbandhoudende beperkte ex
tra tegemoetkoming boven de basis
werkloosheidsuitkering. Eén en ander 
onder begeleiding van organisaties van 
werkende JOngeren en soc1ale partners 
c Van Jongeren mag een grotere be
reidheid tot aanvaarden van ander 
werk gevraagd worden dan van oude
ren Ander werk, zowel naar aard. be
lonmg en plaats. In samenhang daar
mee worden de fac111te1ten versterkt 
d1e mobiliteit vergemakkelijken Het tot 
stand komen van (om)scholmgsfacilltel
ten IS hiertoe voorwaarde 
d Na dne maanden werkloosheld be
gmt in beginsel een (om)scholmgspe
riode, bij voorkeur m onderneming of 
1nstellmg (met afnemende u1tkermgen, 
toenemend loonbestanddeel voor reke
nmg van de werkgever). Passende ar
beid wordt aldus gekoppeld aan een 
omscholmg, gericht op een beroep dat 
meer perspeetlef b1edt 
e Ter bestrijding van langdunge 
werkloosheid worden werkgevers ver
plicht werklozen die langer dan 1 Jaar 
bu1ten het arbeidsproces staan bij 
voorrang boven andere werklozen aan 
te stellen Er worden maatregelen ge
troffen om de GAB's m staat te stellen 
terzake de nodige begele1ding te reali
seren D1t beleid wordt verantwoord te
genover de advlescommiSSies van de 
gewestelijke arbeidsbureaus 
f Het onderlmge verband tussen ar
beidsbemiddeling en u1tvoermgsorga
n1saties van de sociale zekerheld wordt 
versterkt ten behoeve van de begelei
dende, activerende taak ten aanZien 
van uitkenngsgerecht1gden en bedriJfs
leven 
g Het educatief verlof wordt bevor
derd 
h Een doeltreffende verplichte vaca
ture (af)meldmg en overleg over selec
tlecntena tussen GAB's en onderne
mmgen wordt geregeld 
1 Mede met het oog op de mschake
lmg van de vrouw m de arbeid wordt 
verkortmg van de arbe1dsdag overwo
gen 
1 Zowel bij overheld als bij bednjfsle
ven bevorderen van een gelijkwaardige 
pos1tie van parttimers t.o v. fulltimers, 
zowel m rechten als 1n plichten, Uit
gaande van het begmsel van evenre
digheld 
k Op prov1nc1aal n1veau zal het beleid 
gericht op volkshu1svestmg, bedriJfs
vestlgmg en arbeidsmarkt onderlmg 
beter moeten worden afgestemd Deze 
reg10nal1senng van bele1d wordt mede 
1n het kader van de decentral1sat1e van 
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rijkstaken bevorderd. 
I Het vergroten van de verantwoorde
lijkheid van de regionale sociale part
ners voor het arbeidsmarktbeleid in sa
menhang met een decentralisatie van 
belangrijke elementen tn het arbeids
marktbeleid naar het provinciaal (regio
naal) ntveau 
m Onderzoek tn te stellen naar de 
verborgen werkloosheld van vrouwen 
n Voor tn-actteven kan ook vrijwilli
gerswerk bijdragen tot een zmvol be
staan Aan de mogelijkheden tot vrij
wdltgerswerk zal dan ook voldoende 
bekendheld worden gegeven 
F Spanntngen op de arbeidsmarkt 
moeten n1et opgelost worden door het 
aantrekken of wegzenden van werkne
mers van buiten de EG-Itdstaten. Er 
wordt daarom toegewerkt naar een 
stopzetten van de toelating van deze 
buitenlandse werknemers. De tekorten 
die hierdoor op de arbeidsmarkt ont
staan, worden tegengegaan door het 
bewust verminderen en uitschakelen 
van geestdodend en onaangenaam 
werk en voorzover dtt onvoldoende is 
door een betere belontng van dit werk 
en door een aanpassing van het begrip 
passende arbeid 1n het bijzonder voor 
1eugd1gen 

De buitenlandse werknemers dte le
gaal tn ons land zijn, krijgen een be
handeltng, dte volledtg gelijk is aan die 
van Nederlandse werknemers 
G Nieuwe kansen worden geboden 
aan klemschaltge bedrijfsprojecten met 
een daarbij passende sociale rechts
vorm (produktie-coöperatie of -maat
schap, eventueel in handen van de 
werknemers zelf). 

Gedacht wordt bijvoorbeeld aan pro
Jecten gericht op stadsvernieuwing, al
ternatieve energiewinning en milieu
schone vormen van produceren. Deze 
projecten komen 1n aanmerking voor 
een startsubsidie. 
H Naast het algemene voorwaarden 
scheppende beletd, zoals tot uitdruk
ktng komt in bijv. het conjunctuurbe
letd, het inkomens(kosten)beleid en het 
algemene (sector)structuurbeleid en 
naast het beleid gericht op het wegne
men van meer spectfieke knelpunten, 
zoals btjv. het arbeidsmarktbeleid, het 
spaar- en financtenngsbeleid, het sec
torbeleid en vormen van het functione
le beletd, draagt de overheid bij aan 
de verbetenng van het produktieappa
raat door 

het doen verzamelen van tijdige in
formatie omtrent economische en tech
nologische ontwikkelingen; 

krachtige voortzetting van het inno
vatiebeleid; 

deelnemtng in nsicovolle projecten; 

zo groot mogelijke benutting van 
het overheidsaankopenbeleid; 

het bevorderen van een beter sa
menspel tussen onderwijs en bedrijfs
leven; 

het bevorderen van betere door
stroming van de kennis bij weten
schappelijke instituten naar het be
drijfsleven 

15 Inkomens 

A Voorrang in het te voeren inko
mensbeleid, dat alle groepen in de Ne
derlandse samenleving omvat, krijgt 

het versterken van de structuur van 
het bedrijfsleven; 

de herinschakeling van inactieven; 
het wegnemen van de knelpunten 

op de arbeidsmarkt. 
Daarbij wordt met name gelet op de 

verhouding tussen arbeidsinkomens en 
overige inkomen en op de mate waarin 
herwaardering van functies en soorten 
van werk moet leiden tot aanpassing 
van bestaande inkomensverhoudingen. 
8 Een raad voor het inkomensbeleid 
wordt ingesteld voor onderzoek en ad
vies naar de bestaande beloningsver
houdingen 

De raad richt zich in het bijzonder 
op 
a het verkrijgen van inzicht in de be
staande beloningsverhoudingen van 
man en vrouw; 
b het verkrijgen van inzicht in de ele
menten dte het inkomen van meerper
soons huishoudens bepalen Op basis 
daarvan kunnen maatregelen aangege
ven worden, opdat in het beleid (ech
te) minimuminkomens onderscheiden 
kunnen worden van de andere mini
ma, zodat de (echte) minima bij voor
rang ontzien kunnen worden; 
c het ontwikkelen van criteria en re
gelingen aan de hand waarvan bijvoor
beeld voor beoefenaars van vrije be
roepen concrete tariefvoorstellen wor
den uitgewerkt; 
d de verhouding tussen arbeidsinko
men en overige inkomen; 
e de mate waarin herwaardering van 
functies en soorten van werk moet lei
den tot aanpassing van bestaande in
komensverhoudingen met inbegrip van 
de beloning van vuil en onaangenaam 
werk; 
f de ontwikkeling van de zgn. inci
dentele looncomponent. Er zullen pro
cedures ontwikkeld moeten worden 
om aan de gezamenlijke verantwoorde
lijkheid van werkgevers en werknemers 
binnen de onderneming hiervoor meer 
inhoud te geven. 
C Vermogensaanwasdeling beoogt de 
bezitsvorming bij de individuele werk-
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nemers en het delen van de werkne
mers in het in de ondernemingen aan
wezige risicodragende vermogen te be
vorderen. Dit gebeurt door het laten 
delen van alle werknemers in de ver
mogensgroei van de ondernemingen, 
die over-winst maken. Het aan de 
werknemers toekomende deel van de 
over-winst wordt zoveel mogelijk in 
vermogenstitels uitgekeerd. De door 
de ondernemingen uitgekeerde vermo
genstitels kunnen via een fonds wor
den omgezet in andere waarde-papie
ren De zeggenschap, die uit de door 
de ondernemingen aan een fonds uit
gekeerde vermogenstitels voortvloeit, 
zal worden uitgeoefend door de onder
nemingsraad van de onderneming, 
waarna vermogenstitels in het bezit 
van een dergelijk fonds zijn. 

1 6 Het sociale zekerheidsstelsel 

A Het sociale zekerheidsstelsel is 
mede gericht op het via wetgeving 
scheppen van voorwaarden voor een 
actief volumebeleid (het terugdringen 
van de groei van het aantal uitkerings
gerechtigden) door het beperken van 
het risico van ziekte, arbeidsonge
schiktheid en werkloosheid 
8 De regering ontwikkelt in samen
spraak met de sociale partners een sa
menhangend beleid gericht op het be
perken van de toename van het aantal 
mensen dat niet in het arbeidsproces 
is ingeschakeld door 

het arbeidsverzuim te bestrijden en 
zo mogelijk te voorkomen; 

het wegnemen van knelpunten op 
de arbeidsmarkt; 

het doeltreffend aanpakken van 
misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Van het sociale zekerheidsstelsel 
moet een appèl uitgaan op de verant
woordelijkheidsbeleving van uitkerings
gerechtigden en bedrijfsleven. 

In beginsel moet ieder die daartoe in 
staat is in eigen levensonderhoud voor
zien. 
C Het stelsel en de financiering van 
de sociale zekerheid worden doorge
licht op het functioneren van de begin
selen van solidariteit, equivalentie (ver
houding premie-uitkering) en draag
kracht. Daarbij zullen alle draagkracht
bepalende elementen (belastingen, 
premies, subsidies, dubbele inkomens 
etc.) in onderlinge samenhang moeten 
worden beoordeeld. 
D Vanwege de nauwe verwevenheid 
van het sociale zekerheidsbeleid met 
andere terreinen van sociaal beleid, zal 
een doeltreffende afstemming en coör
dinatie noodzakelijk zijn met in het bij
zonder het beleid gericht op arbeids-
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voorzieningen, de bedrijfsgezondheids
zorg en de welzijnszorg. 
E Het arbeidsverzuim wordt bestre
den door: 
a het zodanig organiseren van het 
werk (medezeggenschap, werkoverleg) 
dat de betrokkenheid bij het werk 
wordt vergroot; 
b het variëren binnen zekere wettelij
ke grenzen van de pemiebetaling voor 
de arbeidsongeschiktheidswet per on
derneming en/ of bedrijfstak, zodat een 
beleid gericht op voorkomen van ar
beidsongeschiktheid wordt gestimu
leerd door een lagere premiebetaling 

Aldus kan een meer systematische 
aanpak van de bestrijding van arbeids
ongeschiktheid worden uitgelokt, waar
toe vooral verbetering van de preventie 
en het humaniseren van de arbeid 
moeten bijdragen. De mate van diffe
rentiatie is afhankelijk van de mate 
waarin men op het niveau van de on
derneming en I of bedrijfstak arbeidson
geschiktheid (deels) kan voorkomen; 
c het nagaan of sociale zekerheids
tondsen een bijdrage kunnen leveren 
ten behoeve van verbetering van ar
beidsomstandigheden, die voorkoming 
van ziekten en arbeidsongeschiktheld 
kunnen bevorderen 
F Teneinde de koppeling van de so
ciale minima aan het wettelijk mini
mumloon te kunnen handhaven wordt 
bij de ontwikkeling van het wettelijk 
minimumloon terughoudendheld be
tracht 

Voor de bovenminimale uitkeringen 
wordt de bestaande 100/80 verhou
ding aan de top vervangen door een 
100/70 verhouding. 

Het wordt onmogelijk gemaakt dat 
jongeren na beëindiging van hun stu
die/ scholingsperiade zichzelf 1n aan
merking brengen voor een bovenmlni
male uitkering door middel van een in
cidenteel kort dienstverband of zelfs 
voor zodanige uitkering in aanmerking 
komen zonder enig dienstverband 
G Van uitkeringsgerechtigden, die 
langdurig werkloos of arbeidsonge
schikt zijn, dient de rechtspositie zoda
nig te worden dat zij meer dan tot nu 
toe op eigen wijze zin en inhoud aan 
hun bestaan kunnen geven Daartoe 
wordt onderzocht welke Ultkenngsvoor
waarden belemmeringen opwerpen 
voor (het ontwikkelen) van een zmvolle 
levensvulling d.m.v. onbetaalde activi-
te i ten 

Daar waar deze voorwaarden niet 
meer in verhouding staan tot het doel 
van de wetgeving, dienen deze te wor
den aangepast of verwijderd. Werklo
zen en arbeidsgeschikten worden meer 
betrokken in overlegorganen, commis-

sies e.d., die zich met hun problemen 
bezighouden. 
H Mannen en vrouwen dienen ook in 
het socialezekerheidsstelsel gelijk ge
rechtig te worden 
I Het stelsel van sociale zekerheid zal 
worden herzien overeenkomstig de vol
gende hoofdlijnen 
a Integratie van de WW, WWV en 
RWV 1n één wettelijke regeling met 

een basisvoorziening voor iedereen 
overeenkomstig het systeem van de 
volksverzekenngen; 

een aanvullende verzekering over
eenkomstig de opzet van de werkne
mersverzekeringen; 

een verzwaring van de drempel 
voor deze aanvullende verzekenng, 
met daarin een different1at1e 1n de 
duur van de uitkenng al naar gelang 
de duur van het dienstverband 
b Integratie van de ZW, WAO/ 
AWW. Daarbij moet de mogelijkheid 
worden Ingebouwd dat, nadat geble
ken is dat terugkeer naar de oude 
functie om med1sch-arbe1dskund1ge re
denen n1et mogelijk IS, al reeds na een 
half Jaar de GMD's kunnen worden In
geschakeld om andere arbeidsmoge
lijkheden te onderzoeken (inbouwen 
van het cr1ter1um 'passende arbe1d' 1n 
de Ziektewet na een half Jaar 1n plaats 
van na een heel Jaar 'e1gen arbe1d') 

De vaststelling van de mate van ar
be1dsongesch1kthe1d 1n de WAO be
hoort u1tslu1tend op medische gronden 
te geschieden Dit betreft met name 
degenen d1e n1et voor meer dan 50% 
arbeidsongeschikt zijn 
c Nagegaan wordt op welke wijze bij 
de fmancier~ng van het stelsel van so
Ciale zekerheid mlnder de loonsom en 
meer de draagkracht van ondernemin
gen en mstellmgen kan worden aan
gesproken 
d Ongewenste opeenstapeling van 
soc1ale Uitkeringen wordt voorkomen 
J Uitgangspunt IS, dat ook 1n de u1t
voenngs-organ1sat1e werkgevers en 
werknemers op zo d1rect mogel1jke 
wijze worden aangesproken op hun 
mede-verantwoordelijkheld voor de so
Ciale zekerheid. Door een reorgan1sat1e 
van de Uitvoeringsorganen wordt een 
opt1male coörd1nat1e 1n de u1tvoer1ng 
tot stand gebracht. Voor een betere 
beheersbaarheld van het Uitvoerings
proces is het noodzakelijk dat toez1cht 
door een zelfstandige orgaan plaats
vindt. 

Bij het ter hand nemen van de ver
eenvoudiging van de uitvoering van de 
sociale zekerheid wordt aandacht 
besteed aan 
a recht doen aan de samenhang tus
sen sociale zekerheid, arbe1dsbem1dde-
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ling en arbeidsomstandigheden; 
b de cliënt-gerichtigheid; 

waarbij a en b tezamen le1den tot 
wenselijkheld over te gaan tot een ge
valsbehandeling van alle soc1ale zeker
heidsregelmgen (met uitzonder~ng van 
de ziektekostenverzekeringen) d1e ge
leidelijk wordt overgeheveld naar re
gionale u1tvoenngsorganen met vol
doende bestuurlijke bevoegdheden en 
voldoende lokale vest1g1ngen 
K De kinderbijslag wordt verder ge
differentieerd naar de leeftijd van het 
kmd, waarbij Uitgangspunt IS dat met 
de leeftijd de 'kosten' toenemen, de 
d1fferent1at1e mag n1et le1den tot on
evenredige toenemmg van lasten voor 
de grotere gezmnen 
L Terzake van de wettelijk te regelen 
pensioenvoorziening wordt gestreefd 
naar de mogelijkheld om 1n het ver
lengde van het bevorderen van de 
werkgelegenheid voor vrouwen, afhan
kelijk van de mogelijkheden op de ar
beidsmarkt, de leeftijdsgrens voor een 
recht op blijvend weduwpens1oen te 
verhogen van 40 tot 45 of 50 Jaar 

Tevens wordt nagegaan of het mo
gelijk IS een pens1oen voor weduw
naars, 1n het bijzonder d1e met mmder
Jar~ge kmderen, 1n te voeren 
M Bez1en wordt of een vereenvou
digd en geharmoniseerd stelsel van 
een verplichte aanvullende pens1oen
voorz1enmg voor alle werknemers mo
gelijk IS 

Vooruitlopend h1erop wordt een re
gelmg ontworpen d1e 1n geval van WIS

seling van werkknng een breuk 1n de 
opbouw van pensiOenrechten vermijdt 

De leeftijd waarop de werknemer be
gmt met het opbouwen van pensloen
rechten wordt vervroegd, wanneer 
zulks le1dt tot betere spre1d1ng van de 
lasten van de betoogde pensioenvoor
Ziening over de betrokken werknemers 
N M1sbru1k en one1genl1jk gebru1k 
worden doeltreffend aangepakt Onei
genlijk gebruik wordt bestreden door 
wetswijz1g1ng 

U1tvoer1ngsorganen blijven belast 
met begele1d1ng en controle. Omdat 
een comb1nat1e van begele1den en op
sporen rnmder gewenst 1s, verw1jst het 
u1tvoermgsorgaan duidelijke fraudege
vallen naar een op te r1chten Soc1ale 
lnl1cht1ngen- en Opsponngs D1enst 
(SIOD) Een goede coördmat1e tussen 
gegevens van deze d1enst en de Fisca
le Inlichtingen- en Opspormgs D1enst 
wordt gewaarborgd 

1 7 Belastmgen 

A Het vergroten van de aanvaarding 
van het Nederlandse belastingstelsel 
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door de samenlevmg vraagt om 
toenemende aandacht Solidariteit en 
burgerzm mogen niet worden onder
mijnd. Dit stelt e1sen aan de zwaarte 
van de belastingdruk en de rechtvaar
dige verdelmg over de bevolking, als
mede aan wetgeving, uitvoenng en 
controle 

Tevens zal een appèl op de burgers 
gedaan worden om de lasten die voort
vloeien u1t een verantwoord n1veau 
van gemeenschappelijke Uitgaven, 
metterdaad te dragen. 
8 De vraag hoe de belastmgmoraal 
kan worden verbeterd en hoe het stel
sel kan worden vereenvoudigd, moet 
worden bestudeerd. Daartoe zal 1n on
derlmge samenhang worden nagegaan 
op welke wijze de sterk progressieve 
taneven 1n de mkomstenbelastmg over 
de hele lm1e vermmderd kunnen wor
den, tezamen met het stroomlijnen en 
vermmderen van de aftrekposten Ter 
bestrijdmg van one1genlijk gebruik van 
de aftrekposten moet ook de reparatle
wetgevmg voortgang vmden 

Er d1ent ru1mte te blijven tot het af
trekken van g1ften en bijdragen aan m
stellmgen, het gaat h1er 1mmers om 
gelden ten bate van anderen 
C Belastmgontdu1kmg, belasting
vlucht en oneigenlijk gebru1k van de 
bestaande wetgevmg worden doeltref
fend aangepakt bij alle belastingplichti
gen Daartoe wordt de wetgevmg her
Zien, de controle gemtens1veerd en 
worden sanct1es verzwaard. Mede op 
deze man1er moet het zgn zwarte-clr
euit worden mgedamd. Banken d1enen 
b1j de u1tkermg van rente op spaarbrie
ven aan toonder een mhouding van 
belastmg toe te passen Daarbij zullen 
de mternat1onale aspecten van deze re
geling nauwkeung 1n beschouwmg 
worden genomen 
0 Het streven IS gencht op mflatle
neutrale belastmgheffmg 

E1gen wonmgbeZit voor brede lagen 
van de bevolkmg mag n1et 1n gevaar 
komen Daarom wordt rente-aftrek 
voor e1gen (eerste) wonmgen tot een 
ge1ndexeerd hypotheekbedrag van 
j 400 000, (op bas1s 1 980) volle-
dig gehandhaafd 

Zolang de mflat1e-neutrale belastmg
heffmg n1et 1s gerealiseerd blijven de 
zelfstandigenaftrek en de bijzondere 
wmstaftrek gehandhaafd 
E Ook 1n de belastmgwetgevmg 
wordt gestreefd naar een gelijke be
handeling van mannen en vrouwen 
D1t ovengens op een wijze, waarbij het 
begmsel van de gezmsdraagkracht Uit
drukkelijk tot uitdrukkmg komt. Daar
om zal als be1de partners een mkomen 
verdienen, daarmede bij de belastmg-

heffing op evenwichtige wijze rekening 
worden gehouden. Duurzaam niet-ge
huwd samenlevenden worden in be
ginsel gelijk gesteld aan gehuwd-sa
menlevenden 
F De vermogensbelasting kent zoda
nige vrijstellingen dat rekening wordt 
gehouden met de bijzondere positie 
van zelfstandige ondernemers en van 
degenen met onvoldoende pensloen
rechten Voorkomen wordt dat bijvoor
beeld personen wier nagenoeg enig 
vermogen bestaat Uit een eenvoud1ge 
e1gen woning zonder hypotheeklasten, 
1n de vermogensbelasting worden be
trokken 
G Verhogmg van de successierechten 
bij verervmg naar echtgenoten en km
deren blijft achterwege 
H Verhog1ng van de accijns op mo
torbrandstof verd1ent voorkeur boven 
verzwanng van de motorrijtuigenbelas
ting 
I Ter bevordermg van het klemschali
ge ambacht wordt nagegaan of 1n de 
sfeer van de BTW-heffmg 1n de emd
schakel vereenvoud1gende maatregelen 
mogelijk zijn Zulks mede u1t een oog
punt van admm1strat1eve vereenvoudi
ging en fraudebestrijding 
J Een zekere verschulving van d1recte 
naar md1recte belastmgen IS gewenst 
1n verband met het bevorderen van 
een selectief produktie- en consumptie
patroon Zo een verschu1vmg past ook 
1n het kader van de Europese ontwik
keling 
K Een nat1onaal spaarbeleid wordt 
ontwikkeld 

het part1cul1ere sparen wordt be
vorderd door een verder opvoeren van 
de f1scale vrijstelling van rente-mkom
sten, 

een nader vast te stellen deel van 
het gespaarde persoonlijke mkomen 
mag op het belastbaar Inkomen 1n 

mmdenng worden gebracht; 
knelpunten 1n de regelmg f1scale 

ouderdagsreserve voor zelfstandigen 1n 

m1dden- en klembedrijf worden aange
pakt; 

er wordt rekenmg gehouden met 
de spec1ale funct1e van het vermogen 
en mkomen van de zelfstandigen, 

nagegaan wordt op welke wijze de 
EG-voorstellen terzake van de afschaf
fmg van zogenaamde dubbele heffmg 
over Uitgekeerd d1v1dend in het Neder
landse belastmgstelsel verwerkt kun
nen worden 

het beschikbaar komen van risico
dragend kapitaal ter fmanciering van 
het bedrijfsleven wordt bevorderd; m 
d1t verband wordt een beleid voorge
staan dat er op IS gericht particuliere 
(mst1tut10nele) beleggers te bewegen 
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meer risicodragend kapitaal ter be
schikking te stellen voor in Nederland 
werkende ondernemingen 
L De Wl R als structureel instrument 
ter bevordering van de investeringen 
blijft gehandhaafd. Het hoofdaccent 
blijft gericht op globale premies. Naast 
de bestaande toeslagen komen er ook 
bijzondere toeslagen voor investerin
gen op het terrem van innovatie, re
search en arbeidsplaatsen 

18 Energ1e 

A Het overhe1dsbele1d IS gencht op 
een blijvend zorgvuldig en doelmatig 
gebruik van energ1e vanwege de 
schaarste en de nadelige effecten op 
het mil1eu. Er d1ent een wettelijke ba
sis te komen voor energlebesparings
maatregelen. N1et verspillend gebruik 
wordt krachtig bevorderd o.m. via het 
prijsbeleid, voorlichting, stimuleren of 
steunen van techn1sche vernieuwingen 
en het zonod1g verplichten tot woning
ISolatie. Alle vormen van energie moe
ten tot een max1mum nuttig effect 
worden gebru1kt 
8 Als belangrijke voorbeelden van 
vormen van energiebesparing, die on
verwijld worden nagestreefd en geïn
tensiveerd moeten worden, zijn te noe
men 

warmte-krachtcombi nat1e; 
versterkmg van ISolatie-inspannin

gen, 
sterker bevordenng van stadsver

warmmg met md1v1duele bemetering; 
het verbeteren van het rendement 

van gebruiksapparaten, m.n die van 
huishoudelijke en het vervangen van 
bestaande apparaten door substituten 
d1e voor hetzelfde gebruiksdoel minder 
energie verbru1ken. 
C Op grond van de ervaringen met 
het hu1d1ge energiebeleid moet toege
werkt worden naar een meer ge
stroomlijnde structuur, waarin tot 
stand komen 
a een programma gencht op coördi
natie van de Inspanningen op het ter
rem van voorlichting, stimulering, re
gulering en controle terzake van ener
giebesparing, 
b een programma tot het verkrijgen 
en toepassen van alternatieve vormen 
van energ1e; 
c een meerJarenprogramma, waarin 
het totale energ1ebele1d gestalte krijgt. 

Er wordt van meet af aan tegen ge
waakt dat bestaande energiebedrijven 
of instellingen deze opzet in de weg 
staan 
0 Als producent van energie zal Ne
derland prijzen moeten bedingen, die 
1n het kader van de wereldmarktsitua-
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tie verantwoord zijn. De prijs van aard
gas zal in overeenstemming moeten 
zijn met de bijzonder aantrekkelijke ei
genschappen van dit produkt. De Ne
derlandse afnemer zal ten opzichte van 
de buitenlandse kopers niet in een na
delige positie mogen verkeren. 
E Exploratie en produktie van olie en 
gas moeten krachtig worden gestimu
leerd Hierbij wordt ook gedacht aan 
het grote belang om de uiteindelijke, 
totale produktie van gevonden voorra
den zo volledig mogelijk te doen zijn, 
zelfs als deze van bescheiden omvang 
zijn Het hiervoor noodzakelijke parti
culiere initiatief moet door een duide
lijk en samenhangend overheidsbeleid, 
dat in geval van succes een redelijke 
beloning in het vooruitzicht stelt, zo
veel mogelijk worden ingeschakeld. 
Het is ongewenst korte-termijn-produk
tiestijgingen te bewerkstelligen wan
neer dat gaat ten koste van de uitein
delijk totaal te verkrijgen hoeveelheden 
uit een reservoir. 
F Met het onderzoek naar de moge
lijkheid van economische winning van 
Nederlandse kolen met nieuwe tech
nieken wordt ernst gemaakt. 
G In ons dichtbevolkte land vindt nu 
geen verdere bouw van kerncentrales 
plaats, gelet op de nog onopgeloste 
problemen van produktie en opslag 
van afval, mede in afwachting van de 
resultaten van de maatschappelijke dis
cussie. Wel zal Nederland zijn kennis 
en kunde t.a.v. mogelijkheden van ker
nenergie en de eventueel daarmee ge
paard gaande risico's moeten vergro
ten. Over openblijven of sluiten van de 
bestaande twee kerncentrales wordt in 
het licht van het bovenstaande eerst 
besloten na afloop van de brede maat· 
schappelijke discussie. In samenwer
king met onze partners moet een in
tegrale Europese benadering van het 
vraagstuk worden bevorderd. 
H Speur- en ontwikkelingswerk t.a.v. 
nieuwe vormen en toepassingen van 
energie, daarbij inbegrepen de milieu
beheersingsaspecten, moeten sterk 
worden bevorderd, m.n. ten aanzien 
van wind-, water-, getijde-, bodem- en 
zonne-energie, alsmede warmte/ 
kracht-koppeling en biogas en het aan
vaardbaar gebruik op grote schaal, di
rect en indirect van kolen. Naast de ei
gen taak van de overheid op dit terrein 
is stimulering van ondernemings-activi
teiten langs fiscale wegen of door sub
sidie gewenst. 
I Het omschreven beleid zal de vraag 
naar ingevoerde energie beperken, 
maar Nederland zal daar toch mede 
van afhankelijk blijven. Ons land moet 
daarom bij voortduring een actieve rol 

spelen bij het internationale overleg 
dat ten doel heeft in geval van stagna
tie van de invoer de schade te beper
ken. Nederland zal eveneens tezamen 
met andere landen constructief overleg 
met de belangrijkste olie-exporterende 
landen moeten plegen, dat tot grotere 
zekerheid en stabielere prijzen kan lei
den 

Een spreiding van energie-dragers 
naar plaatsen van herkomst is van 
groot belang 
J Een gemeenschappelijk energiebe
leid van de EG, zowel intern als extern, 
wordt steeds meer noodzakelijk. Ne
derland bevordert met name Europees 
onderzoek naar 

veilig gebruik van kernenergie, alter
natieve energie, nieuwe en milieu
vriendelijke toepassingen van kolen, 
doelmatig en zuinig gebruik van ener
gie, besparing en hergebruik van 
grondstoffen. 

De EG coördineert het onderzoek 
van de lid-staten en zo mogelijk van 
ondernemingen, instellingen en parti
culieren teneinde tot een doeltreffend 
en kostenbesparend beleid te komen 
K De energieprijsontwikkeling in de 
lidstaten wordt beter op elkaar afge
stemd. Nederland doet voorstellen tot 
oprichting van een Europese Energie
databank De mogelijkheden tot op
richting van een Europees Energie
fonds worden onderzocht. In Europees 
verband wordt het verplicht stellen van 
maximum verbruiksnormen voor met 
name auto's, huishoudelijke apparaten 
en verwarmingsinstallaties bevorderd. 

1 9 Consumptiebeleid 

A Het consumptiebeleid is gericht op 
de consument en de consumptie. De 
positie van de consument wordt verbe
terd door voorlichting, vorming en be
scherming en door vergroting van de 
JUridische mogelijkheden van de con
sument en de consumentenorganisa
ties die hem vertegenwoordigen 

Het beleid bevordert daarnaast een 
verantwoorde consumptie, zodat mdivl
du en samenleving worden gevrij
waard van directe of indirecte schade
lijke gevolgen nu, dan wel later 

Bij de produktie dient men te stre
ven naar meer duurzaamheid van de 
produkten 
8 Versterking van het apparaat dat 
de vormgeving van dit beleid ten dien
ste staat, is gewenst. 

De erkende consumentenorganisa
ties krijgen een volwaardige plaats in 
de SER of zij worden in de gelegen
heid gesteld om vanuit een specifiek 
op het consumptiebeleid gericht over-
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legorgaan de overheid rechtstreeks van 
advies te dienen 
C De positie van de consument wordt 
verbeterd door 
a een wettelijke regelmg van de con
sumenten-koop en van de bij levering 
en betaling te hanteren standaard-voor
waarden tot stand te brengen De 
thans geldende verspre1de deelregelin
gen op het gebied van het consumen
tencredlet worden vervangen door één 
regeling, 
b een (internationale) regelmg voor 
produktaansprakelijkheld tot stand te 
brengen; 
c aan de Inhoud van reclamebood
schappen minimum eisen te stellen 
m b.t. de gebruiksaspecten Er komt 
een wetgeving tegen misleidende re
clame; 
d de warenwet te herzien, zodat het 
mogelijk wordt via verplichte etikette
ring de consument te informeren over 
gebruiksaspecten (energ1everbru1k, 
voedingswaarde, vervuilende werking, 
duurzaamheid bij een normaal gebru1k 
etc.) Misleidende prijsaanduiding 
wordt bestreden. 
0 De harmonisatie van wetgevmg op 
het gebied van de consumentenbe
scherming wordt in Europees verband 
afgestemd op de wetgev1ng van de lid
staat die het verst is gevorderd 

20 Zelfstandigen 

A Uitgangspunt van het zelfstandi
genbeleid is de erkenning dat het zelf
standig ondernemen bijdraagt tot 
spreiding van macht, risico en verant
woordelijkheid 
8 Het beleid is gericht op een Inko
mensontwikkeling van zelfstandigen en 
een in de onderneming meewerkende 
partner, werkzaam in levensvatbare on
dernemingen, die vergelijkbaar is met 
andere werkzame bevolkingsgroepen 
(incl voorzieningen voor lichamelijke 
ongeschiktheid en oude-dag) De zelf
standige moet zijn bedrijf of het door 
hem uitgeoefende beroep door investe
ringen 1n stand kunnen houden en 
eventueel Uitbreiden 

De zelfstandige moet kunnen reser
veren om ris1co's te kunnen opvangen 
C Bij de afrekening van de f1scale 
claim in de regelmg van de fiscale ou
dedagsreserve worden bestaande knel
punten weggenomen Ook wordt de 
vermogensvrijstelling voor de Algeme
ne Bijstandswet opgetrokken. 

21 Midden- en kletnbednjf 

A Het m1dden- en kleinbedrijf is van
wege de flexibiliteit en klemschal1gheid 
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bij uitstek geschikt om een belangrijk 
deel van de groeiende beroepsbevol
kmg zinvolle werkgelegenheld te bie
den 

De mkomenspos1t1e van de zelfstan
dige ondernemers in het midden- en 
klembedrijf verd1ent bij voortduring bij
zondere aandacht mede met het oog 
op de gewenste groe1 van de werkgele
genheld 
8 Het m1dden- en klembedrijf wordt 
gesteund door 
a een act1ef mededmgmgsbele1d, ge
ncht op het verwezenlijken van gelijke 
voorwaarden voor het m1dden- en 
klembednjf als voor het overige be
driJfsleven Prijsd1scr1mmat1e en het 
verkopen van goederen als lokart1kel 
beneden de mtegrale kostprijs worden 
tegengegaan Bepaalde samenwer
kmgsvormen van kleme ondernemin
gen worden bevorderd 

Bij kernen moet een 'renderende mi
nimale d1enstverlenmg mogelijk zijn, 
b export door het m1dden- en klem
bedrijf naar andere landen van de EG 
en landen bu1ten de EG worden gesti
muleerd, 
c er komt voor de detailhandel een 
samenhangend geheel van cursor1sch 
onderwijs en dagonderwijs. Accent valt 
op het verbeteren van het vakman
schap m de ambachtelijke en dienst
verlenende sectoren Voortdurende bij
scholmg wordt bevorderd. Het bedrijfs
leven brengt ziJn praktijkervarmg m v1a 
adviseurs en leraren Reg1onale onder
wijscentra worden bij voorkeur rond de 
bestaande mlddelbare detailhandels
scholen opgebouwd. 
d de werkzaamheden van bestaande 
adv1es- en voorl1chtmgsmstellingen ten 
behoeve van het m1dden- en kleinbe
dnjf worden gecoördineerd. De be
drijfseconomische, technische, JUridi
sche en soc1ale voorl1chtmg wordt ver
beterd. Bijzondere aandacht IS nod1g 
voor meuwe vormen. zoals het lande
lijke proJect bedrijfsvoorl1chtmg Uit
bouw van reg10nale dienstencentra IS 
gewenst 
C Verbetenng van de bestaande f1-
nanc1enngssystemen 1n het m1dden- en 
klembednjf IS gewenst Er komt een 
onderzoek naar de mogel1jkhe1d van 
vormen van partlc1pat1ekred1et, waarbij 
rente en aflossmg afhankelijk zijn van 
het bedrijfsresultaat 
0 Plannmg, grondu1tg1fte en vergun
ningenbeleid van (lokale) overheden 
moeten er op gencht zijn de lokaal of 
reg1onaal m dezelfde sector werkzame 
ondernemmgen gelijkwaardige mede
dlngmgsmogelijkheden te geven 

22 Landbouw en Visserij; Agrarisch 
grondbeleid 

A Hoeksteen van het in Nederland te 
voeren bele1d ten behoeve van land-
en tumbouw is het EG-landbouwbe
leid. De basisprincipes van dit beleid
het vrije verkeer van goederen bmnen 
de EG. de gemeenschappelijke prefe
rentie en de gemeenschappelijke f1nan-
c1ële verantwoordelijkheid moeten 
dan ook met kracht worden verdedigd 
Evenzeer worden binnen d1t kader te 
hanteren Instrumenten - waar moge-
lijk versterkt en verbeterd 
8 Het mede 1n EG-verband te voeren 
structuurbeleid ten behoeve van de 
land- en tumbouw 1s gencht op 
a het bevorderen van de concurren
tiekracht van de Nederlandse agrari
sche bedrijven bmnen het Europese 
kader en daarmee samenhangende ac
t1v1te1ten op het gebied van de afzet en 
de verwerkmg van land- en tumbouw
produkten. 
b het behoud van werkgelegenheld 
m zelfstand1ge goed ontwikkelde ge
zinsbedrijven, 
c een actlef landinnchtmgsbele1d, 
ook in landelijke geb1eden. met een 
zorgvuldige afwegmg van de agran
sche en natuur-, mil1eu- en landschaps
belangen; 
d toereikende, op bas1s van vrijwillig
held te realiseren. beheersregelmgen 
1n bepaalde geb1eden, die qua natuur 
en landschapswaarde van bijzonder be
lang geacht worden; buiten deze ge
bieden moet de agrarische bedrijfsuit
oefening niet wezenlijk worden belem
merd, 
e het bevorderen van nieuwe ge
bruiksmogelijkheden (biochemie. land
bouw-voedmgsmiddelen mdustrie e a.) 
en het st1muleren van de omschakeling 
op n1euwe produkten, met inachtne
mmg van noodzakelijke zorgvuldigheld 
1.v.m volksgezondheid en mil1eu 
C Daar waar structurele produktie
overschotten le1den tot onevenwichtige 
financiële lasten voor de EG, zal onder 
meer het Instrument van een beperkte 
medeverantwoordel ijkhe1dsheffing voor 
de betrokken produkten gedurende 
een bepaalde tijd kunnen worden ge
hanteerd m het EG-landbouwbeleid, 
zonder dat de algemene inkomensdoel
stelling van dat bele1d m het gedrang 
komt 
0 De middelen van de Wl R moeten 
bmnen de land- en tuinbouw gencht 
blijven op versterking van de concur
rentiekracht van de land- en tumbauw
sector en de mkomensvormmg van de
genen d1e er in werkzaam zijn 
E De toetredmg van n1euwe lid-staten 
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tot de EG, alsmede de aanhoudende 
stijging van de energieprijzen. maken 
specif1eke maatregelen noodzakelijk 
voor produktie. afzet en prijsvorming 
van de tuinbouwprodukten, alsmede 
voor onderzoek naar energiebesparen
de produktiemethoden en voorlichting 
over daarmee reeds behaalde resulta
ten 
F Ingrijpen op de agransche grond

markt IS noodzakelijk ten behoeve van 
een redelijke verdelmg van de gronden 
en een redelijke prijsvorming. Daartoe 
moet de agrarische grondmarkt wor
den gereguleerd met behulp van een 
landbouwkundige toetsmg, van de ver
vreemding en de verpachtmg, om zo 
de vraag te beperken In bepaalde ge
bieden en ten behoeve van een wel
omschreven doel, krijgt het Bureau Be
heer Landbouwgronden een voorkeurs
recht 

De cnteria voor de landbouwkundige 
toetsmg zullen, afhankelijk van de 
prijsontw1kkelmg, de vraag in meerde
re of mmdere mate en op verschillende 
punten moeten beperken. 

Bij een n1et functioneren van de in 
d1t artikel genoemde maatregelen zal 
nog sterker ingrijpen moeten worden 
overwogen, eventueel met behulp van 
Inschakeling van de grondkamer. 
G Bijzondere maatregelen moeten 
worden getroffen ter verbetering van 
de overnameproblematiek van JOnge 
agransche ondernemers Terwille van 
het behoud van het agrarische gezins
bedrijf verd1ent het aanbeveling het 
wetsontwerp Agrarisch Grondverkeer 
aan te vullen met een regeling voor de 
bedrijfsopvolging in de landbouw. Op 
verzoek van de aspirant-opvolger moet 
de Grondkamer het bedrijf aan hem 
kunnen toewijzen in pacht of in eigen
dom tegen verpachte waarde. 
H Voor het herstel van pachtverhou
dingen d1e door de hoge grondprijzen 
ernstig zijn verstoord, moeten 1n sa
menhang met de mart 2.86. ge
noemde prijsdrukkende maatregelen, 
de nodige wettelijke maatregelen wor
den opgenomen, zodat verpachting 
weer aantrekkelijk wordt en het pacht
areaal n1et verder achteruit gaat 
I Het structuurbeleid m de visserij is 
-mede 1n EG-verband gericht op 
het behoud van de concurrentiekracht 
van de Nederlandse visserij en de aan
verwante visbedrijven 

Daarbij is de vrije toegang tot VIsse
rijwateren binnen en bu1ten het grond
gebied van de EG onmisbaar, terwijl 
concurrentievervalsing tussen de EG
lidstaten moet worden tegengegaan 
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111 Welzijnsbeleid en CRM 

23 Analyse 

Het Evangelie roept op tot ontplooiing 
in verantwoordelijkheid en tot dienst 
aan de medemens. Vanuit deze en ook 
andere overtuigingen ziJn tal van Ne
derlanders beroepshalve of vrijwillig 
actief in allerlei vormen van welziJns
werk. Men kan denken aan ouderparti
cipatie in het onderwiJS, beJaarden
hulp, het begeleiden van Jeugd in een 
sportvereniging of het zich vormen in 
het kader van bijvoorbeeld vrouwen- of 
jeugdorganisaties, dan wel het bestu
ren van instellingen. In hetzelfde licht 
zien wiJ het toenemend aantal mensen 
dat aandacht besteedt aan de zorg 
voor de eigen gezondheid en het mi
lieu in verband met hun manier van le
ven. 

Een beleid dat meer uitgaat van 
deze bereidheid van mensen om ver
antwoordelijkheid te dragen voor het 
eigen welzijn en dat van anderen is 
thans geboden Dat geeft méér voldoe
ning dan de verwachtingen vooral te 
richten op meer geld of meer voorzie
ningen. De mensen worden er niet ge
lukkiger door en de kosten zijn niet 
meer op te brengen. 

24 Benadering 

a Het welzijnsbeleid moet er op ge
richt zijn dat burgers verantwoordelijk
heid kunnen dragen voor bestaande 
welzijnsvoorzieningen, en dat de ruim
te voor initiatieven van burgers en hun 
organisaties optimaal aanwezig is. Een 
bijzondere zorg heeft de overheid voor 
mensen die niet of moeilijk voor zich
zelf kunnen opkomen, vooral als de sa
menleving in aandacht te kort schiet. 
Wij denken daarbij aan eenzame hoog-

bejaarden in zieken- en verpleeghui
zen, aan kinderen uit culturele minder
heidsgroepen en aan geestelijk en li
chamelijk gehandicapten 
b In het geheel van maatschappelijke 
belangenafweging en politieke priori
teitenstelling moet aan de instandhou
ding en ontwikkeling van natuur en 
landschap een belangrijke rol worden 
toegekend. Dit komt mede tot uitdruk
king in een toereikende wetgeving en 
in een zo goed mogelijk georganiseerd 
overheidsbeleid. Het particulier initia
tief op het gebied van de natuur- en 
landschaps-en de milieubescherming 
wordt zoveel mogelijk bevorderd. 
c Vrijetijdsbesteding en recreatie vra
gen, o.m. vanwege een toenemend be
slag op de beschikbare ruimte in ons 
land, om een voorwaardenscheppend 
overheidsbeleid. Recreatie is daarin 
geen compensatie voor het arbeidspro
ces; dit moet in zichzelf bevredigend 
zijn en de mens mogelijkheden tot ont
plooiing bieden. Voor de besteding van 
vrije tijd- moeten deelname aan onder
wijs en vorming, actieve kunstbeoefe
ning, sport, vrijwilligerswerk enz. mo
gelijkheden bieden. Een samenhan
gend beleid moet deze mogelijkheden 
beschermen. 
d Cultuur is, in al zijn verscheiden
heid, achtergrond van ons denken en 
handelen, bron van informatie en in
spiratie Zonder zich in te laten met de 
inhoud van de kunstbeoefening zal de 
overheid zich inzetten om de actieve 
deelname aan de cultuurvorming te 
bevorderen. Prioriteit in het beleid 
hebben de kunstzinnige vorming, de 
actieve kunstbeoefening door brede la
gen van de bevolking en de toeganke
lijkheid van het cultuurbezit. 
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Artikelen 

25 De totstandkoming van vrijwilli
gerscentrales wordt bevorderd. Een te
gemoetkoming in de kosten van vrij
willigers zal bestudeerd worden Ook 
de mogelijkheden van een maatschap
pelijke dienstplicht worden nader on
derzocht. 

In de opleiding van beroepskrachten 
wordt meer aandacht geschonken aan 
het samenwerken met vrijwilligers 

Om de bestuurskracht van organisa
ties van burgers te versterken, moeten 
de beheers- en bestuurskosten subsi
diabel zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld 
faciliteiten voor (bij)scholmg van be
stuursleden, voor het inhuren van ex
terne deskundigheid door besturen, 
voor het oprichten en Instandhouden 
van e1gen samenwerkingsverbanden, 
alsmede een billijke onkostenvergoe
ding voor bestuurders. 

De plicht tot het toestaan van onbe
taald verlof voor een aantal met name 
genoemde, vrijwill1g vernchte be
stuurstaken wordt wettelijk vastgelegd 
Gedacht wordt o.a aan het onderwijs, 
kerkelijke arbeid, de maatschappelijke 
dienstverlening, de gezondhe1ds- en de 
Jeugdzorg. 
26 Er komt een kaderwet Spec1f1ek 
Welzijn, die een wettelijke regelmg 
geeft aan tot nu toe n1et bij wet gere
gelde welzijnssectoren. De kaderwet 
Specifiek Welzijn moet tot een samen
hangend welzijnsbeleid op gemeente
lijk en provinciaal niveau leiden, dat 
binnen de volgende randvoorwaarden 
gestalte krijgt 
a voorrang voor burgers en hun orga
nisaties bij het oprichten en uitvoeren 
van welzijnsactiviteiten; 
b prioriteit voor activiteiten die ge-
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richt zijn op mensen die niet of moei
lijk voor zichzelf kunnen opkomen, en 
op achterstandsgroepen; 
c wel-omschreven garantie voor ruim
te, voor vanuit levens- of wereldbe
schouwing ge1nsp1reerde activiteiten; 
d zorgvuldige betrokkenheid van de 
Uitvoerende organ1sat1es bij de voorbe
reidmg van het beleid 
27 Door m1ddel van een wettelijke 
regeling moet het voor de groeperin
gen van leden of donateurs, medewer
kers (werknemers en vrijwill1gers) en 
cl1ënten I gebrulkers mogelijk worden 
gemaakt zeggenschap te krijgen in de 
bestuurscolleges van part1cul1ere instel
lmgen 

Het aantal bestuursleden, dat geko
zen of benoemd wordt door de groepe
nngen leden I donateurs en I of gebrui
kers/ cl1ënten en I ot medewerkers, zal 
zijn afgestemd op de aard van de m
stellmg en tevens op de eisen die een 
doelmat1g functioneren stelt. 

De mstellingen kunnen mstemming 
met de aard van de 1nstellmg (levens
beschouwelijke grondslag, regionale 
funktie, methodisch pnnc1pe) als be
noemmgsvoorwaarde stellen aan kan
didaat-bestuursleden Tevens kunnen 
zij voor verandering van Identiteit van 
de mstellmg statutair een verzwaarde 
meerderheld vereist stellen 
28 In door de overheld bestuurde m
stellmgen l1gt vaak een bamère voor 
democrat1sermg. Voor zover deze in
stellmgen een gelijkvormige zelfstan
·dlgheld hebben als part1cul1ere organi
saties worden zij daartoe omgevormd, 
zodat de betrokkenen op volwaardige 
wijze verantwoordelijkheld kunnen dra
gen voor het mstellmgsbele1d 
29 Voor de medezeggenschap van 
werknemers bmnen de instellmgen 
blijft de Wet op de Ondernemingsra
den van kracht. Nadere stud1e naar 
voor de welzijnssector toepasbare mo
dellen van betrokkenheld boven of in 
plaats van de bedrijfseconomische ge
dachtenwereld, d1e aan de wet ten 
grondslag l1gt, IS nod1g 
30 De stagnerende welvaart dwingt 
meer dan oo1t tot een streven naar een 
doelmat1g gebru1k van de beschikbare 
voorz1enmgen Van gesubs1d1eerde m
stellmgen èn overhe1dsmstellmgen, be
sturen zowel als medewerkers, mag in 
deze een max1male bijdrage worden 
gevraagd en verwacht. Voor zover dat 
nog n1et het geval 1s, worden, zoals in 
het onderwijs gebrulkeiijk IS, in overleg 
met de betrokken organ1sat1es normen 
ontwikkeld (bijv terzake van de aantal
len cl1ënten en de daaraan te besteden 
t1jd), d1e als subs1d1evoorwaarden wor
den vastgesteld en gecontroleerd. Na-

gegaan wordt tevens waar subsidies 
gekoppeld kunnen worden aan eigen 
financiële bijdragen en de resultaten 
van fondswerving door de instelling 
zelf. 
31 Volwasseneneducatie levert een 
grote bijdrage aan het functioneren als 
volwaardig staatsburger in onze demo
cratische maatschappij. Daarom- en 
mede uit een oogpunt van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkt
ontwerpen de ministeries van CRM, 
Onderwijs en Wetenschappen en So
ciale Zaken een samenhangend beleid 
voor de volwasseneneducatie met het 
oog op een stelsel van wederkerend 
onderwijs Vormen van dit onderwijs, 
die opleiden voor officiële diploma's, 
die een equivalent hebben in het dag
onderwijs, worden ondergebracht bij 
de Wet Voortgezet Onderwijs; open 
vormen van volwasseneneducatie wor
den ondergebracht bij de Kaderwet 
Specifiek Welzijn. De didactische ver
worvenheden van de Open School 
worden daarbij gewaarborgd. Nader 
wordt onderzocht of een algemeen 
leerrecht kan worden vastgelegd; in ie
der geval dient een op achterstands
groepen gericht voorzieningenbeleid 
gevoerd. Rekening wordt gehouden 
met wensen van levens- en wereldbe
schouwelijke aard der betrokken groe
pen 
32 Voor de noodzakelijke verschui
ving van tweede- en derdelijns naar 
eerstelijns- en thuiszorg bevorderen de 
mmisteries van CRM, Just1tie en Volks
gezondheid een samenhangend beleid 
1n de zorgsector. De betrokken lagere 
overheden en particuliere organisaties 
worden op een doeltreffende manier 
op hun verantwoordelijkheid, ook voor 
de afweging van kosten en baten, aan
gesproken Experimenten met regiona
le of plaatselijke budgettering moeten 
een ontwikkeling in die richting in 
gang zetten 
33 Gezien hun opvoedend karakter 
en hun sluisfunctie naar de kleuter
scholen worden peuterspeelzalen zoda
nig opgezet dat zij ook kwantitatief 
kunnen aansluiten bij de door de ou
ders gewenste levens- of wereldbe
schouwelijke richting van het onder
WIJS 
34 Ouderen hebben recht op hulp 1n 

e1gen omgeving, die hen respecteert in 
hun ouder-zijn Uitgangspunt van be
leid IS het zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven Hiertoe dienen de huis
vestingsvormen te worden uitgebreid 
en meer gericht te worden op onderlin
ge hulpverlening en soc1aal contact. 

Voor gezinsverzorging en ouderen
hulp wordt voldoende geld besch1k-
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baar gesteld om de noodzakelijke om
buiging in de tweede- en derdelijns
zorg tot stand te brengen zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit van 
de zorg. 

Het toenemend aantal (hoog)bejaar
den vraagt in de komende jaren om de 
aanwezigheid van voldoende mogelijk
heden tot verlening van adequate zorg. 
De capaciteit van voorzieningen, inclu
sief extramurale, wordt op de behoefte 
afgestemd. Een gedifferentieerde 
normstelling is noodzakelijk. 

Er komt een raad voor het ouderen
beleid waar ook ouderen deel van uit
maken Ook bij de beleidsvorming op 
locaal en provinciaal niveau moeten 
ouderen meer nadrukkelijk worden be
trokken 

Onderwijs en onderzoek in de geria
trie worden uitgebreid. De regering 
dient op de universiteit een leerstoel 
voor geriatrie in te stellen. 

Onderzocht dient te worden, of er 
een financiële gelijkstelling is tussen 
ouderen die opgenomen zijn in een be
Jaardentehuis en een verpleeghuis. Te
vens dient onderzocht te worden of het 
vermogen van ouderen die opgenomen 
zijn in verpleeghuizen, beheerd dient 
te worden door onafhankelijke vertrou
wenspersonen, als zij, of door hen ge
kozen personen daartoe zelf niet meer 
in staat zijn 
35 Gehandicapten moeten kunnen 
deelnemen aan het gewone dagelijkse 
leven. 

De toegankelijkheid van openbare 
gebouwen en verkeersvoorzieningen 
verdient blijvende aandacht, met name 
bij het ontwerpen van nieuwe gebou
wen 

Bouw van zelfstandige woonvormen 
door middel van aanpasbare woningen 
in kleine eenheden en geïntegreerd in 
woonwijken, zo nodig rond een centra
le hulppost, wordt bevorderd. 

Sportverenigingen en club- en buurt
huizen, die voorzieningen treffen om 
gehandicapten aan activiteiten te laten 
deelnemen, moeten financieel worden 
gestimuleerd. 
36 Jongeren moeten hun identiteit 
kunnen ontwikkelen in relatie tot de 
hen omringende omgeving. Opvang 
en begeleiding van de Jeugd door de 
jeugdorganisaties en organisaties die 
met Jeugdigen werken moeten gericht 
op verantwoordelijkheidsvorming, wor
den bevorderd, onverlet de eigen taak 
van het gezin 

Het jeugdbeleid wordt voorts geken
merkt door speciale aandacht voor 
hen, d1e zich door welke omstandighe
den dan ook in een achterstandssitua
tie bevinden Tussen de diverse depar-
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tementen vindt meer dan voorheen in
tegratie van het jeugd-welzijnsbeleid 
plaats. De jeugd zelf moet een inbreng 
kunnen hebben bij de beleidsontwikke
ling op dit terrein 

Voorrang moeten activiteiten krijgen, 
die het accent leggen op de ontmoe
ting van verschillende culturen M n 
in het jeugdbeleid moet de wederzijdse 
acceptatie van jongeren u1t de verschil
lende culturen in ons land bevorderd 
worden Dit moet ook door subsidie
verlening tot uiting komen 
37 Groeperingen, en in het bijzonder 
de zgn. 'tweede-generatie', met een ei
gen cultuur zijn onderwerp van bijzon
dere zorg, waarbij o.m. te denken is 
aan de aanwezigheid van eigen litera
tuur in bibliotheken, van multi-culture
le kinderopvangmogelijkheden, verster
king van deskundigheid van hulpverle
ners, jeugdbegeleiders enz. door mld
del van opleiding en omscholing. 

Het beleid, dat erop gericht is dat 
deze groepen ten behoeve van hun 
specifieke behoeften van algemene 
voorzieningen gebru1k kunnen maken, 
wordt voortgezet 

De voorlichting aan Nederlanders 
over in ons land aanwezige groepen en 
hun cultuur wordt versterkt 
38 De mogelijkheden voor therapie 
ter zake van gezins- en relatieproble
men worden gehandhaafd en waar no
dig uitgebreid. Vroegtijdige signalering 
en preventie worden bevorderd 

Opvoeding is in eerste instantie een 
zaak van de ouders. De positie van al
leenstaande ouders vraagt extra aan
dacht. Vooral voor de opvang van kin
deren van alleenstaande ouders en van 
kinderen voor wie de opvang orn ande
re redenen dringend noodzakelijk is, 
worden kinderdagverblijven opgericht 
In verband rnet de aandacht en zorg 
die deze kinderen nodig hebben, moet 
de begeleiding pedagogisch verant
woord zijn Een draagkracht-regeling 
zonder plafond moet worden inge
voerd, waar belde inkomens van ou
ders in worden betrokken, ook indien 
niet gehuwd. De gevolgen van gezins
ontwrichting voor kinderen worden zo
veel mogelijk voorkomen, c.q. opge
vangen door de deskund1ghe1d van 
leerkrachten, jeugbegeleiders etc. ter
zake te versterken en hen in staat te 
stellen tot bijzondere hulpverlening 
Vertrouwensartsen terzake van kinder
mishandeling moeten meer gespreid 
over het land gevestigd zijn Het beleid 
rnet betrekking tot de opvang en pre
ventie terzake van vrouwenmishande
ling wordt voortgezet. De mogelijkhe
den worden onderzocht orn een regi
stratie 1n te stellen voor sarnenlevmgs-

vormen die aanspraak rnaken op rnet 
het gezin vergelijkbare rechten en 
plichten 
39 De openbare inforrnatievoowe
nmg door rn1ddel van de massamedia 
is een voorwerp van publieke zorg van
wege de toenemende mogelijkheden 
voor commerciële exploitatie. N1euwe 
technieken op rned1ageb1ed worden 
benut orn de veelkleurigheld 1n de 1n
forrnat1evoorz1ening en de Ultmgsrno
gelijkheden voor culturele en geestelij
ke stromingen te versterken De rege
rmg bevordert de deelname van de er
kende stromingen aan deze vernieu
wingen 

Het aandeel van Nederlandse pro
gramma's in het totaal van het media
aanbod moet worden beschermd. Zo
nodig wordt de zendtijd uitgebreid orn 
Nederlandse omroepen te kunnen la
ten concurreren rnet van satelliet-televi
sie afkomstige uitzendingen Het kan 
daartoe nodig zijn de positie van de 
STER te herwaarderen De Nederland
se overheid neemt op korte termijn het 
1nitiat1ef orn 1n Internationaal overleg 
te komen tot regeling van uitzendmgen 
via satellieten Spec1aal op Nederland 
gerichte Uitzendingen d1enen overeen 
te sternmen rnet de doelstellingen van 
de omroepwet. Het Bedrijfstands voor 
de pers blijft het beste middel orn een 
veelkleurig aanbod in de krantenwe
reld in stand te houden 
40 Sportbeoefening dient de geeste
lijke en lichamelijke gezondheid. b1edt 
mogelijkheden tot jeugdvorrnmg en is 
voor talloze vrijwilligers een bron van 
verantwoordelijkheidsbeleving De 
overheid houdt voorwaarden in stand 
waardoor de sportbeoefening deze 
functies kan blijven vervullen Het be
leid terzake van de verruwing van de 
sport en de verzieking van de sport 
door geld blijft een belangrijk aan
dachtspunt. De regermg voert daarvoor 
overleg rnet de desbetreffende sportor
ganisaties De regering komt rnet een 
act1eprograrnrna voor de mlddellange 
termijn, waann aandacht gegeven 
wordt aan de financlering van en de 
tanefstelling 1n de sportbeoefenmg, de 
versterking van de sportorgan1sat1es en 
het vrijwillig kader In dit actiepro
gramma wordt Uitgegaan van gedecen
traliseerde bele1dsvoermg 

Het beleid rnet betrekking tot de stl
rnulenng van sportleve recreatie wordt 
voortgezet. 
41 Het ernanc1pat1ebele1d dat erop 
gericht IS dat mensen 1n relatle rnet an
deren en passend 1n de e1gen levenssi
tuatle zoveel mogelijk tot e1gen keuzen 
kunnen komen, wordt kracht1g voort
gezet Het 1s een facet dat op andere 
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beleidsterreinen doorwerkt. CRM moet 
dit beleid coördineren. 

In het beleid wordt voorrang gege
ven aan mensen in kwetsbare pos1ties 
Er komt een financiële regelmg voor 
taakverlichting van alleenstaanden rnet 
een genng mkornen Het stimulerend 
bele1d voor uit het bultenland af
komstige vrouwen o.a v1a zulgelingen
en gezinszorg, sociaal-cultureel werk 
etc , wordt voortgezet. Voortgaande 
studie vmdt plaats naar de mogelijkhe
den orn een vrije keuze van kostwin
nerschap dan wel een gedeeltelijk kost
wmnerschap, te verwezenlijken Ten 
behoeve van het doel van het emanci
patiebeleid wordt zo ver mogelijk ge
gaan rnet mdividualisermg De grens 
hiervoor l1gt in het draagkrachtbeginsel 
van de belastingwetgeving en het soli
dariteitsbeginsel van de soc1ale zeker
hei dswetgev1 n g 

Gelijkberechtiging wordt 1n alle wet
ten en regelingen verwezenlijkt 

Er komt een wet tegen sexe-discrimi
natie Het beleid ter zake van de stl
rnulenng van ernanclpatle-actlvltelten 
wordt voortgezet. Het op gang ge
brachte beleid rn. b. t. emancipatie-bu
reaus en ernanc1pat1e-werkers wordt 
geëvalueerd en zonod1g bijgesteld. Per 
departement wordt een Interne eman
cipatie-commissie ingesteld 
42 Het uitzuiverend beleid in het ka
der van de indirecte fmanc1ering van 
dienstverlening rnet gelden u1t hoofde 
van de Algemene Bijstands Wet (ABW) 
wordt voortgezet. De rnatenële uitvoe
ring van de ABW moet een taak van 
de gemeenten blijven De 1rnrnatenële 
taken worden bij voorkeur u1tgevoerd 
door burgers en hun organ1sat1es De 
rechtsgelijkheld op het terrein van het 
verhaal van bijstand moet bevorderd 
worden De ABW wordt geëvalueerd 1n 
het l1cht van de oorspronkelijke doel
stellingen De aandacht gaat daarbij 
Uit naar de mate waann mensen door 
bijstand afhankelijk 1 p v zelfstandig 
worden Tevens zal gewaakt worden 
tegen het toenemend centraliserend 
karakter van het bele1d door rn1ddel 
van C1rcula1res 
43 De 1nspann1ngen ten behoeve van 
de mstandhoudmg van rnil1eu en land
schap zullen rnet name ger1cht zijn op 
a het vantevoren Zichtbaar rnaken 
van de gevolgen van voorgenomen 
ontw1kkel1ngen of ruimtelijke mgrepen 
op de kwaliteit van natuur en land
schap, het zorgvuldig afwegen van 
deze voornemens tegen het belang van 
het natuur- en landschapsbehoud. 
waarbij ook alternatleven 1n de be
schouwmg worden betrokken, 
b blijvende aandacht voor de veil1g-
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stelling, door middel van toereikende 
bescherming en beheer, van in begin
sel alle nog aanwezige natuurgebie
den; gefaseerde totstandbrenging van 
nationale parken, 
c verhogmg van de natuurfunctie van 
de bestaande bossen door middel van 
daarop afgestemde beheersplanning, 
d de noodzakelijkheid, gez1en de 
dre1gende houttekorten 1n de wereld, 
om 1n EG-verband te komen tot een In
tegraal bosbouw-beleid, waann de pro
duktlefunctie van bos gelijkwaardig IS 
aan de funct1es op het geb1ed van 
landschap, natuur en recreat1e; 
e toereikende beschermmg en beheer 
van historische bultenplaatsen alsmede 
van Natuurschoonwet-landgoederen, 
f mstandhoudmg van waardevolle 
agrar1sche cultuurlandschappen, deels 
door het aangaan van beheersregelin
gen met de agrar1sche ondernemer, 
deels door mstellmg van reservaten, 
één en ander conform de Nota betref
fende de relatle landbouw en natuur
en landschapsbehoud (Relat1enota), 
h1erb1j de mspannmgen r1chten op Ult
emdelijke daadwerkelijke verwezenlij-

van de 1n de Nota landelijke ge
bieden genoemde totaalomvang van 
200.000 ha 
g voorz~en 1n het beheer van kleme 
landschapselementen door het aan
gaan van onderhoudsovereenkomsten 
met grondelgenaren I gebrulkers dan 
wel door het met het oog h1erop 
scheppen van werkgelegenheld en van 
mogelijkheden van beheer van natuur 
en landschap door vrijwilligers; 

handhavmg en beheer als zodan1g 
van de 1n de Structuurschets landelijke 
geb1eden met name genoemde grote 
landschapseenheden met belangrijke 
ecolog1sche cultuurh1stonsche en land
schappelijke waarden, gefaseerde tot
standbrengmg van nationale land
schapsparken, 
1 mstandhoudmg van natuurlijke sy
stemen en njkdommen van Noordzee 
en riVIermonden, handhavmg van de 
mternat1onale betekenis van het IJsseJ
meer voor watervogels, Instandhou
ding van de Waddenzee als natuurge
bled van mternat1onale betekenis, tot
standkommg van een mternat1onaal 
beheersstatuut voor de gehele Wad
denzee; 

doeltreffende wettelijke bescher
ming van de mheemse wilde planten
en diersoorten, 
k totstandkoming van bmdende Inter
nationale regelmgen op het gebied van 
de natuur- en landschapsbeschermmg, 
o m voor behoud en beheer van wilde 
planten- en diersoorten, 
I het streven naar een versterkmg en 

uitbreiding van de verdragen, gericht 
op de beheersing van de jacht op be
paalde met ondergang bedreigde dier
soorten; 
m stimulering van activiteiten op het 
geb1ed van natuur- en milieu-educatie 
en voorlichting zowel in het kader van 
het onderwijs als daarbuiten 
44 Het moet voor 1eder mogelijk zijn 
om deel te nemen aan een ver
scheidenheid van vormen van open
luchtrecreatie. Vanu1t de ru1mtelijke or
dening moet de overheid deze vormen 
mogelijk houden en waar nodig moge
lijk maken In het bijzonder gaat de 
zorg van de regering Uit naar 

de mogelijkheden van openlucht
reereatle in de stedelijke sfeer. De af
stand tussen recreatiegebleden en de 
woonplaats dient zo kort mogelijk te 
zijn Bereikbaarheid met de fiets en het 
openbaar vervoer staat daarbij voorop; 

beheer en onderhoud van deze ge
bieden Financiële ondersteunmg zal 
soms nod1g zijn Waar mogelijk wordt 
de bevolkmg zelf, 1n de vorm van vrij
willigersorganisaties voor natuur- en 
landschapbeschermmg, h1erbij betrok
ken, 

de nat1onale landschapsparken als 
gebleden van hoogwaard1ge kwal1te1t 
ook uit een oogpunt van recreatie; 

de toegankelijkheld van deze voor
Zienmgen voor gehandicapten 
45 Het recht op een actieve cultuur
beleving voor en door minderheden 
moet 1n het ondersteuningsbele1d voor 
culturele activiteiten tot u1t1ng komen 
Voorrang moeten activiteiten krijgen, 
d1e het accent leggen op de ontmoe
ting van verschillende culturen 

Reg1onale culturen worden door de 
overheld in hun eigenheld erkend en 
gesteund, waarbij de Friese cultuur 
m n door de e1gen taal een bijzondere 
plaats Inneemt. 

Het beleid terzake van toneel, mu
Ziek en andere kunstvormen wordt ver
der gedecentraliseerd. Het Rijk be
houdt met name zorg voor de kwali
teit, de veelvorm1ghe1d en de vernleu
wmg bmnen het kunst-aanbod. De sa
menhang met de amateuristische en 
educat1eve sector, wordt bevorderd 

De overcapaciteit aan symfonische 
orkesten wordt teruggedrongen ten 
gunste van een meer d1vers concert
aanbod van muZiekvormen en een gro
ter accent op ondersteunmg van mu
Ziekbeoefenlng door amateurs en 
kunstzmnige vorming 

Er moet een onderhoudsregeling 
voor monumenten en voor voorwerpen 
van kunst en I of h1stor1sche waarden 
komen 
46 De Europese culturele betrekkin-
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gen worden verstevigd door uitwisse
ling van jongeren, JUmelages tussen 
gemeenten in verschillende lid-staten 
e.d. en door een gerichte aanpak in 
onderwijs en vormmgswerk. 

Uitbouw van het internationale JOn
gerenwerk. 

De totstandkoming van een Euro
pees sociaal Cultureel Handvest onder
zoeken 
47 Het museumbeleid, dat erop ge
richt IS, dat het cultuurbezit toeganke
lijk gemaakt wordt voor brede lagen 
van de bevolking en voor het nage
slacht bewaard blijft, wordt voortgezet. 
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IV Volksgezondheid 

48 Analyse 

Het recht op gezondheidszorg, dat be
staat uit verkrijgbaarheid van voor ie
dereen betaalbare en bereikbare hulp, 
is een uiterst belangrijke zaak. Dit 
recht, dat overigens financiële grenzen 
heeft, omdat geen verruiming van de 
beschikbare middelen mogelijk is, kent 
als tegenhanger de plicht tot gezond 
leven. Dit laatste komt onvoldoende 
tot zijn recht en is er de oorzaak van 
dat de vooruitgang, die bijvoorbeeld is 
geboekt bij bestrijding van infectieziek
ten, wordt teniet gedaan door verkeer
de voeding, onverantwoord verkeers
gedrag, misbruik van geneesmiddelen, 
alcohol, roken en spanningen. 

De volksgezondheid kan door de 
verdere ontwikkeling van de curatieve 
geneeskunde, hoe belangrijk deze ook 
is voor de individuele zieke, slechts in 
beperkte mate worden verbeterd. Veel 
aandacht moet daarom worden be
steed aan het voorkomen van ziekten 
en het aanmoedigen van gezondheids
bevorderend gedrag. 

De sterke ontwikkeling van medi
sche technologie leidt tot een groot 
aanbod van kostbare methoden. Ge
constateerd kan worden, dat in een 
aantal gevallen de kwalitatieve meer
waarde hiervan achterblijft bij de enor
me kostenstijging. Behalve dat hier de 
grenzen van de kwalitatieve groei in 
zicht komen, stellen wij dat, gezien de 
wereldwijde behoefte aan primaire me
dische hulpverlening, bezinning nodig 
is over de wijze waarop wij onze mid
delen gebruiken 

49 Benadering 

a De verantwoordelijkheid voor een 
gezond bestaan ligt allereerst bij de 
burger en zijn directe omgeving. Om 
die verantwoordelijkheid vorm te kun
nen geven, moet het primaat van be
slissen op het terrein van de volksge
zondheid worden verlegd van organisa
ties en deskundigen naar de gebruiker 
en zijn relaties. Meer dan voorheen 
moet de burger in staat worden ge
steld zich toe te rusten om die verant
woordelijkheid te dragen 
b Naast het sociale recht op gezond
heidszorg staat de plicht verantwoorde
lijkheid te aanvaarden voor de per
soonlijke bijdrage in die zorg, zowel 
door medewerking aan een beleid dat 
op voorkomen is gericht als door actie
ve deelname 1n zelfzorg en mantelzorg. 
Dit laatste is de zorg voor anderen in 
de naaste omgeving, al dan niet met 
steun van professionele hulpverleners. 
Het wegvallen van sociale hulpstructu
ren als bijstand uit de familie, buren
hulp en pastorale zorg brengt velen 
ongewild en onbedoeld in het vangnet 
van de medische sector. De toenemen
de medicalisering van de samenleving 
willen we tegengaan 
c De overheid heeft een e1gen verant
woordelijkheid als 1n geding zijn de 
aard en de kwaliteit van de zorg, de 
opleidmg van de beroepsbeoefenaars 
en de financiering van de gezondheids
zorg. De overheid stimuleert een ver
schuiving van de interveniërende zorg 
naar zelfzorg en mantelzorg en binnen 
de interveniërende zorg van de intra
murale sector naar de extramurale sec
tor. 
d Belangrijk IS daarbij, dat een struc
tuur tot stand komt waarbij de moge-
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lijkheden van alle betrokkenen, om bij 
de vormgeving van het beleid mede
verantwoordelijkheid te dragen, wor
den vergroot. 

Artikelen 

50 Zelfzorg en mantelzorg 

a Kennis en kunde om schadelijke 
factoren voor de gezondheld te elimi
neren en begunstigende elementen in 
te bouwen, worden vergroot door ge
zondheidsvoorlichting en opvoeding. 
Daartoe moet aansluiting worden ge
zocht bij bestaande structuren van on
derwijs en vorming. Opname in het 
lesprogramma van de basisschool ver
dient overweging, evenals invoeging 1n 
de volwasseneneducatie. De aandacht 
zal daarbij gericht zijn op 

informatieverstrekking over het vei
ligheidsbeleid thuis, onderweg en 1n 
de werksituatie; 

de invloed van de voeding op de 
gezondheidstoestand; 

de schade veroorzaakt door roken, 
alcohol, drugs en overmat1g genees
mlddelengebruik 
b De adviserende en ondersteunende 
thuishulp, zoals wijkverpleging, gezins
en ouderenzorg, alsmede kraamzorg, 
moet voor een ieder bereikbaar blijven 
en zo mogelijk worden Uitgebouwd 
De mogelijkheld voor het verlenen van 
onbetaald verlof voor verpleging van 
zieke huisgenoten wordt bestudeerd 
c Het stimuleren van zelfzorg en 
mantelzorg, met ondersteuning door 
vrijwilligers, moet deel gaan Uitmaken 
van het beroepsmatig handelen Be
roepsbeoefenaars in de gezondheids
zorg moeten h1ermee 1n ople1d1ng en 
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nascholing vertrouwd worden ge
maakt 
d Georganiseerde mantelzorg o.m. 
via categorale patiëntenverenigingen 
moet worden gestimuleerd door het ter 
beschikkmg stellen van deskundigen 
en een tegemoetkommg in de appa
raatskosten 
e Wettelijke erkennmg van elementai
re rechten van gebrulkers m de sector 
gezondheidszorg IS noodzakelijk On
derscheid moet worden gemaakt tus
sen recht op inspraak, mformatie, be
schermmg van de persoonlijke levens
sfeer enerzijds en het recht op een op
timale medische behandelmg ander
zijds In de structuur van de gezond
heidszorg d1enen mogelijkheden ter 
real1senng van deze rechten ontwik
lkeld te worden Het med1sch tucht
recht vraagt om bijstellmg 

Het bele1d ter voorkommg van Ziek
Ien krijgt meer aandacht De overheid 
bevordert de totstandkoming van een 
samenhangend preventiebeleid op lo
caal en regionaal n1veau. Het werk van 
randd1ensten, zoals de schoolartsen
diensten en de consultatiebureaus, 
moet daarbij worden gecoördineerd 

Gezondheidszorg ger1cht op het 
'.?Oorkomen van Ziekte wordt voorts be
\corderd door 

doelgericht m1l1eubele1d m woon
werkomgevmg, 
human1senng van arbe1dsomstan

d1gheden; 
verbetenng van de toerustmg tot 
leren omgaan met en het vermin

deren van spanningen en het oplossen 
van confl1cten, 

een act1ef bele1d mzake de sportbe
oefening, 

controle van de kwal1te1t van ons 
'Poedsel, spec1aal tox1colog1sch onder
zoek op toegevoegde stoffen Controle
n1ethoden moeten daartoe worden ont
'Nikkeld, 

fundamenteel onderzoek naar voe
dmgsfactoren d1e gezondheldsvraag
stukken veroorzaken 

Een vroegt1jd1ge onderkennmg van 
aangeboren afwijkmgen, ontwikke
lmgsstoormssen en Ziekten wordt be
vorderd door een goed onderbouwde 
en verantwoorde systematiek van het 
onderzoek, waarbij de eerstelijnszorg 
een sleutelfunctie vervult 

Bevolkmgsonderzoeken, waarvan ge
bleken IS dat een belangnjke verbete
rmg voor de volksgezondheld mag 
vvorden verwacht, moeten landelijk op 
bas1s van wetgevmg worden gereali
seerd Bevolkmgsonderzoeken, waar
van d1t n1et IS gebleken, d1enen te wor
den beëmd1gd. Med1sch handelen met 
als oogmerk be1nvloedmg van erfelijke 

eigenschappen en van de menselijke 
geest behoort het voorwerp te zijn van 
een wetgeving, die in principe stoelt 
op het verbieden daarvan. Voorkomen 
moet worden dat het medisch-kunnen 
zich gaat richten tegen de mens en 
diens waardigheid. 

51 Interveniërende zorg 

a De eerstelijnszorg wordt versterkt, 
o.a. door een meer centrale positie van 
de huisarts, te verwezenlijken door 

een gerichte praktijkverkleining, 
zonder matenële compensatie, door 
middel van een vestigingsbeleid Af
schaffmg van goodwill-betalingen bij 
praktijkoverdracht 

een zorgvuldige functieomschrij
VIng, mogelijkheden van consultatie 
van specialisten m de eerste lijn; 

kwaliteitsbewaking via - bij voor
keur- intercollegiale toetsing dan wel 
v1a de mspecties; 

wetenschappelijke ondersteunmg 
en serviceverlening vanuit het Neder
lands Huisartsen Instituut; 

bevordering van de totstandkoming 
van diagnostische centra, inclusief la
boratoriumfaciliteiten voor de huisart
sen 
b Samenwerking in de eerste lijn 
wordt zoveel mogelijk gestimuleerd 
Exclusiviteit in een verzorgingsgebied 
wordt vermeden, zodat in beg1nsel een 
vrije keuze voor de patiënt mogelijk 
blijft. 

Verder wordt onderzocht, aan welk 
type samenwerkingsverband bij welke 
omvang de voorkeur dient te worden 
gegeven (huisarts, maatschappelijk 
werk, wijkverpleging, fysiotherapeut, 
apotheker, verloskundige, tandarts, 
psycholoog). Beroepsbeoefenaars of 
samenwerkingsverbanden in de eerste 
lijn blijven verantwoordelijk voor de 
gehele zorg van de bij hen ingeschre
ven gebruikers 
c Er wordt onderzocht of de zoge
naamde thuisverpleging, dat wil zeg
gen vervroegd ontslag uit het zieken
huls of een andere instelling, en be
roepsmatige ondersteuning van de 
thuiszorg, een grotere rol kan gaan 
vervullen 
d Gestreefd wordt naar een behande
lmgsplan voor de ind1v1duele patiënt, 
op te stellen m overleg tussen hulpvra
ger en hulpverlener(s); voorlichtmg en 
voortgangscontrole moeten door de 
hulpverlener(s) verzorgd worden. 
e De functie van de poliklinieken 
wordt versterkt, o.m door decentrali
satie. 

Binnen de ZiekenhUlzen en verpleeg
hulzen wordt dagbehandelmg waar 
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mogelijk bevorderd. 
Er worden geriatrische steunpunten 

opgericht, o.m. in verpleeghuizen, ten
einde de kennis over de oudere patiënt 
toegankelijk te maken. . 
f De kwaliteit van de zorg in zieken
huizen en andere instellingen wordt 
bevorderd en gecontroleerd door inter
collegiale en interinstitutionele toet
sing, en waar nodig ook door nog uit te 
werken vormen van externe toetsing. 
g Medische specialisten moeten zo
veel mogelijk in dienstverband werk
zaam zijn Good-will betalingen in de 
gezondheidszorg dienen te worden be
eindigd. Het dienstverband voor 
werken in de zgn. tweede lijn dient te 
worden bevorderd. 
h De bestaande over- en ondercapaci
teit in ziekenhuis-bedden moet worden 
weggewerkt. Naar gelang de mogelijk
heden van de eerste lijn en de polikli
nische hulp toenemen, wordt het aan
tal bedden verder verminderd. 

Het wegwerken van de overcapaci
teit aan ziekenhuisbedden mag niet be
tekenen dat de noodzakelijke voorzie
ningen in dunbevolkte gebieden in ge
vaar komen Nagegaan moet worden 
of de financiering van ziekenhuizen 
kan worden losgekoppeld van de ge
realiseerde verpleegdagen 

52 Kostenbeheersing 

a De kostenbeheersing in de gezond
heidszorg, met name in de intramurale 
sector, wordt bevorderd door 

vermindering van de bestaande 
overcapaciteit aan bedden met behulp 
van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, 
waardoor het bezettingspercentage kan 
worden verhoogd; 

een in overleg met de beroepsbe
oefenaars op te stellen normering van 
behandelwijzen en verrichtingen, waar
door toepassing van diverse onder
zoekmethodieken wordt beperkt 

De vrijkomende arbeidsplaatsen in 
de intramurale sector worden benut 
door mzet m de eerstelijns gezond
heidszorg, in de bevordering van het 
pollklinisch behandelen, alsmede in 
een verbetering van de verpleegkundi
ge zorg. 
b Er moeten experimenten plaatsvin
den met de vaststelling van één prijs 
voor een omschreven ingreep of be
handeling. 
c Gestreefd wordt naar vormen van 
budgettenng in de gezondheidszorg, 
o.m m regionaal verband, m wissel
werking tussen aanbieders van ge
zondheidszorg, verzekeraars en patiën
ten-organisaties 
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d Door een gefaseerde uitbouw van 
de bestaande volksverzekering AWBZ 
kan een aanzet worden gegeven tot 
oplossing, respectievelijk vermindering 
van de bestaande verschillen in pre
miedruk, in het bijzonder voor de 
groep vrijwillig en oudere verzekerden. 
Onderzocht wordt de mogelijkheid van 
het onderbrengen van de huisartsen
hulp in de AWBZ onder gelijktijdige in
krimping van het ziekenfondspakket. 

De weg naar de eerstelijns gezond
heidszorg moet vrij blijven van finan
ciële belemmeringen in de zin van ei
gen bijdragen Nagegaan moet worden 
of differentiatie van tarieven van hulp
verleners het doelmatig functioneren 
van de gezondheidszorgvoorzieningen 
kan bevorderen 
e Criteria voor de toepassing van 
dure en slechts voor een beperkte 
groep beschikbare behandelwijzen 
moeten in samenspraak tussen over
heid en organisaties van medische be
roepsbeoefenaars worden vastgesteld. 
f De opleiding van medische en para
medische beroepsbeoefenaars wordt 
kwalitatief en kwantitatief afgestemd 
op de te vervullen taken Vergroting 
van het aantal opleidingsplaatsen voor 
jeugdartsen, bedrijfsartsen, sociaal-ge
neeskundigen, geriaters en revalida
tieartsen is gewenst. De financierings
regelingen voor deze opleidingen wor
den in dit licht geëvalueerd. 
g Een regionale jeugdtandheelkundi
ge dienst moet verantwoording gaan 
dragen voor preventie, sanering en ge
bitsregulering van alle 0- tot 18-Jarige 
inwoners van ons land. Landelijke 
richtlijnen worden hiervoor vastge
steld Subsidiegevers als ziekenfond
sen en lagere overheden moeten nale
ving van de richtlijnen doeltreffend 
controleren 
h Het beleid wordt gericht op sprei
ding van voldoende tandartsen, ook 
voor ziekenfonds-patiënten 

53 Geneesmiddelenvoorziening 

a De gewijzigde Regeling en Klapper 
wordt verplicht gesteld. Toelating van 
nieuwe geneesmiddelen blijft aan 
strenge voorwaarden gebonden Voor 
deze middelen wordt een proeftijd in
gebouwd 
b Het huidige pakket van toegelaten 
middelen wordt kritisch doorgelicht. 
Daarbij wordt ook de prijsstelling inte
graal bezien 
c Er moet een analyse plaatsvinden 
van het voorschrijfgedrag van artsen, 
waarbij gegevens van ziekenfondsorga
nisaties en apotheken kunnen worden 
gebruikt met het oog op een optimale 

medische zorg. 
d Vermelding van een houdbaar
heidsdatum op het etiket van te ver
strekken geneesmiddelen wordt ver
plicht gesteld. 

54 Geestelijke gezondheidszorg 

a Teneinde een geestelijk gehandi
capt kind in staat te stellen zo lang 
mogelijk de zorg van de ouders te ge
nieten, verdienen thuishulp, ouderbe
geleiding en hometraining prioriteit, 
naast de aanwezigheid van voldoende 
dagverblijven, alsmede kort-verblijf-te
huizen, die naast opvang een gezins
ondersteunende functie vervullen 
b Het accent in de keuze van voorZie
nmgen moet in de eerste plaats liggen 
op de mogelijkheid tot het bieden van 
die omgeving, waarin de geestelijk ge
handicapte zelf de meeste geborgen
heid ervaart en zich het best kan ont
plooien. 
c Initiatieven inzake klemschaligheid 
en aparte woonvormen tussen inrich
ting en maatschappij worden gestimu
leerd. Het tekort aan plaatsingsmoge
lijkheden in gezinsvervangende tehui
zen moet worden weggewerkt. 
d Het streven naar gezinsparttcipatie 
moet zowel wettelijk als in de praktijk 
gestalte krijgen Het verdient daarbij 
aanbevelmg een vertrouwensman/ 
vrouw ten behoeve van de ouders aan 
te stellen. 
e lnrichtmgen voor geestelijk gehan
dicapten moeten een zodanige perso
neelsbezetting hebben, dat de kwaliteit 
van de zorg niet in gedrang komt. Bij 
inrichtingen, die opvang van moetlijk 
plaatsbare gehandicapten mogelijk ma
ken, zal in de personeelsbezetting een 
tegemoetkoming plaatsvinden 
f Omdat veel geestelijk gehandicap
ten levenslang afhankelijk zijn van de 
zorg van anderen, moet de levensbe
schouwelijke signatuur van voor hen 
bestemde voorzieningen worden gere
specteerd en gewaarborgd. 
g R.echten van psychiatnsche patiën
ten, of zij nu vrijwillig of niet vrijwillig 
zijn opgenomen, moeten worden ge
waarborgd. T.b.v. deze pattënten wor
den vertrouwenspersonen aangesteld, 
dte onafhankelijk van de mstellingen 
functioneren 
h Het opheffen van de achterstand m 
nieuwbouw en de modernisering van 
bestaande psychiatrische ztekenhuizen 
verdient voorrang. Daarbij gaat de 
voorkeur uit naar kleinschalige voorzte
ningen verspretd over het land 
1 Bij de regionalisatie van de ambu
lante geestelijke gezondheidszorg moet 
de spreiding van de mtramurale voor-
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zieningen tevens opnieuw worden be
keken Opname dient zoveel mogelijk 
te worden voorkomen, overgangsvor
men tussen ambulante en intramurale 
zorg moeten worden bevorderd, even
als de preventieve zorg. Streven naar 
de vestiging van regionale crisisinter
ventiecentra, waar hulpverleners 24 
uur per dag, 7 dagen per week bereik
baar zijn 
1 Voor psychotherapeuten komt er 
een omschreven opleidtrtg en registra
tie 
k De behandelingsmogelijkheden van 
langdurig opgenomen psychiatrische 
patiënten moeten periodiek worden ge
evalueerd. Experimenten, gericht op 
terugkeer in de maatschappij, bijvoor
beeld in de beschermde woonvormen 
of pensiontehuizen, verdienen steun 
I Naast de nodige aandacht voor de 
aanpak van psycho-sociale problemen 
van Jeugdigen, dient ook met nadruk 
aandacht te worden besteed aan het 
voorkomen van deze problemen 
m Tabak, alcohol en drugsverslaving 
vmden hun oorzaak ten dtepste 1n een 
vlucht utt de verantwoordelijkheid. Een 
harde aanpak neemt deze oorzaak niet 
weg en btedt dus geen oplossmg. Goe
de methodes voor het bestrijden van 
deze verslavmg dtenen te worden ont
wikkeld. Primair lijken deze te ltggen 
in de vrijwillige hulpverlening; waar 
deze onvoldoende aanweztg IS, draagt 
de overhetd zorg voor voldoende be
roepsmatige hulp 

T.a.v. drugsverslaafden, dte ztch vrij
willig in een inrichting ter verplegmg 
laten opnemen, dtent het mogelijk te 
zijn, dat de intramurale behandelmg 
pas wordt beëindtgd na een beperkte 
periode die therapeutisch verantwoord 
1s. Een actief beleid mzake het voorko
men, c.q terugdnngen van het roken, 
m.n. door jeugdigen, wordt gevoerd 
(zte ook punt 85 hteronder) 
n De Warenwet dtent te worden ge
wijztgd, zodat naast aspecten zoals eer
lijkheid tn de handel, volksgezondheld 
en veiligheid ook het mtlteu-aspect 
(mei de behandeling van dteren) bij de 
beoordeling van waren en producten 
in aanmerkmg wordt genomen 
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V Onderwijs en wetenschapsbeleid 

55 Analyse 

Het onderw1js staat onder druk Voor 
het kleuter- en lager onderwijs kan de 
mvoermg van de n1euwe Wet op het 
Bas1sonderw1js, waarm be1de school
vormen worden samengevoegd, 1n de 
'~amende Jaren worden verwacht 

Het voortgezet onderwijs IS nog zoe-
1<-:ende. Voor de eerste fase woedt de 
d1scuss1e thans volop, ook over de 
:weede bestaat nog veel onduidelijk
held Enerzijds Zijn deze d1scuss1es 
noodzakelijk omdat de maatschappelij-

verandenngen nopen tot bezmnmg 
op de onderwijsdoelstellingen en de 
afstemmmg van het onderwijs daarop 
AnderZIJds ervaren de scholen dat zij 
d1kw1jls onvoldoende Zijn toegerust om 
deze vragen en problemen tot een op
:ossmg te brengen 

Bovend1en staan onderwijsgevenden 
deze tijd extra onder spannmg van

.vege dre1gende werkloosheld door da
ende leerlmgenaantallen, de behoefte 

aan extra aandacht van leerlmgen d1e 
vanwege anderstal1ghe1d, gezmssltua

of anderszms 1n persoonlijke moel
verkeren en de demotiveren

de werk1ng d1e de sombere arbeids
marktperspectieven op de leerlmg heb
ben Aan het rust1g kunnen werken 
aan een e1gen mvull1ng van algemene 

schoolbesturen n1et toe Met name 1n 
voortgezet onderWIJS IS de onrust 

groot Dat heeft een Uitwer
king op de vormmg van de leerlmgen 
;ot verantwoordelijke leden van de sa

en op de afstemmmg van 
het onderwiJS op de arbeidsmarkt 

Ontw1kkel1ng van ch1ps, med1sche 

technolog1e ter verlenging van het le
ven en de noodzaak van n1euwe veil1ge 
energiebronnen zijn enkele voorbeel
den d1e aantonen hoe belangrijk we
tenschap 1s voor de samenlevmg 
Alom komt men echter tot de conclu
Sie dat een vrije ontwikkeling van het 
onderzoek ns1co's met zich meebrengt. 
De toepassmg van de resultaten lijkt 
1mmers vaak niet meer te stuiten, zelfs 
n1et als de gevolgen n1et gewenst zijn 

5 6 Benadenng 

a Het onderwijsbeleid gaat u1t van ar
tikel 208 van de Grondwet, dat de 
vrijheld van onderwijs (richtmg, mrich
tmg en st1chting) en de zorg van de 
overheid voor het onderwijs regelt. De 
zorg betreft voor het bijzonder onder
wijs spec1f1ek de vaststelling van 
deugdelijkhe1dse1sen en bekostigings
voorwaarden. De vaststelling daarvan 
kan alleen door de centrale overhe1d 
biJ wet gesch1eden 
b Ter u1tvoenng van de zorg voor het 
onderwijs voert de overheld een be
leid, dat gekenmerkt wordt door 

het stellen van algemene doelen 
met betrekk1ng tot de r1cht1ng waann 
het onderwijs z1ch moet ontwikkelen, 
1 c het toerusten tot vakbekwaamheld 
en tot verantwoordelijkheid ten behoe
ve van medemens en samenlevmg, 

het Inspelen op de knelpunten en 
problemen van het onderwijs, al of 
n1et 1n relatle met andere maatschap
peliJke sectoren, 1.c het real1seren van 
gelijke kansen op een bij de persoon 
passende ople1d1ng, 

het scheppen van algemene voor
waarden ter verwezenlijking van de al
gemene doelen en het scheppen van 
ru1mte voor de betrokkenen 1n het on-
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derwijs om de eigen verantwoordelijk
heden bmnen dit kader te kunnen uit
oefenen 

H1ertoe behoren een goed gestructu
reerd overleg met de belangrijkste lan
delijke betrokkenen 1n het onderwijs 
en het verwerven van een redelijke 
mate van ondersteuning van over
heidsvoorstellen door die betrokkenen 
als voorwaarden voor wetgeving en 
uitvoenng. 
c Scholen zijn verantwoordelijk voor 
de verwezenlijking van het onderwijs 
binnen hun school en voor de zorg 
voor de aan hen toevertrouwde leerlin
gen Dit vindt plaats binnen de in de 
grondwet gegeven kaders voor het 
openbaar onderwijs en voor het bijzon
der onderwijs Binnen deze kaders 
hebben scholen voor bijzonder onder
wijs de ruimte om zelf invulling te ge
ven aan de algemene hoofddoelstellin
gen van het onderwijs en moeten zij 
zelf een beleid kunnen formuleren en 
Uitvoeren met betrekking tot tal van za
ken als personeelsbeleid, schoolwerk
plan, toelatingsbeleid, buitenschoolse 
akt1v1te1ten, groepering van de leerlin
gen, etc 

Bevorderd moet worden dat de 
scholen zowel op bestuurs- als uitvoe
rend niveau ook werkelijk zijn toegerust 
om deze aktiviteiten te verrichten Als 
uitgangspunt voor het vernieuwingsbe
leld van het onderwijs wordt de indivi
duele school gekozen De tendens bij 
de overheld om gedetailleerde voorzie
ningen te treffen met betrekking tot 
het onderwijs moet worden omgebo
gen 

Eén en ander maakt het des te meer 
noodzakelijk dat bmnen de bijzondere 
school voor de gemaakte keuzen ver
antwoordmg wordt afgelegd aan de 
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maatschappelijke groeperingen waar
van de school uitgaat en dat bij het 
openbaar onderwijs de verantwoorde
lijkheid van de ouders wordt versterkt 
d Onder erkenning van de beperkte 
mogelijkheden die een klein land als 
Nederland heeft om de wereldomvat
tende wetenschappelijke en technologi
sche ontwikkeling te beïnvloeden is 
een nationaal beleid vereist. De over
heid heeft een bijzondere verantwoor
delijkheid wanneer het gaat om de in
voering van belangrijke nieuwe techno
logieën, die naast grote voordelen ook 
potentiële risico's inhouden voor de 
samenleving (kernenergie, micro-elek
tronika, biotechnologie). In dergelijke 
gevallen moet de overheid in het alge
meen belang voorwaarden kunnen 
stellen waaraan de uitvoering van on
derzoek of het gebruik van nieuwe 
technologieën is gebonden 

Overheidsbeslissingen moeten wor
den voorbereid via menings- en be
sluitvormingsprocedures die een brede 
maatschappelijke aanvaarding van de 
bes! uiten bevorderen. 

Artikelen 

5 7 De zorg van de overheid gaat de 
komende Jaren in sterke mate naar de 
vergroting van de mogelijkheden die 
scholen hebben voor de opvang van 
leerlingen met moeilijkheden, als ge
volg van persoonlijke of maatschappe
lijke (culturele) omstandigheden 
a Ten aanzien van het onderwijs aan 
minderheden brengt de overheld - re
kening houdend met een geleidelijke 
groei naar een multi-culturele samenle
ving - deze zorg naast een gericht fa
ciliteitenbeleid tot uitdrukking in onder 
meer: 

stimulering van het tot stand ko
men van aangepaste leerplannen en 
opvangmiddelen; 

scholing van buitenlandse docen
ten voor een Nederlandse onderwijsbe
voegdheid; 

uitbreiding van het aantal contact
personen tussen school en ouders van 
leerlingen uit minderheidsgroepen, 

goede voorlichting over het Neder
lands onderwijs en met name ook over 
het recht van de ouders om volgens de 
bepalingen van de wet eigen scholen 
op levensbeschouwelijke grondslag op 
te richten; 

vergrotmg van de aandacht bij 
scholing en naschol1ng voor het geven 
van onderwijs aan een multi-culturele 
schoolbevolkmg; 

aanpassing van de examens zonder 
aantasting van het niveau, o.a. door 
de mogelijkheid te openen de moeder-

taal als examenvak te kiezen; 
meer mogelijkheden voor de Ne

derlandse leerling om kennis te nemen 
van de culturen van minderheidsgroe
pen; 

speciale aandacht binnen het vol
wassenenonderwijs voor deelname van 
personen uit culturele mmderheids-
g roeperin gen; 

de mogelijkheid van verkleining 
van de klassen 
b Voor het stimuleringsbeleid in het 
basisonderwijs wordt het beschikbare 
faciliteitenniveau tenminste gehand
haafd. Ter verhoging van de doelma
tigheid zullen de toetsingseisen voor 
toewijzing van deze faciliteiten worden 
verscherpt en zullen de m de scholen 
opgedane èrvaringen via de onderwijs
begeleidingsdiensten, de landelijke pe
dagogische centra en de mstellingen 
voor scholing en nascholing voor uit
wisseling beschikbaar moeten komen 

Vanwege het grote belang van een 
goede relatie tussen school en gezin, 
zal, met inachtneming van de eigen 
verantwoordelijkheid van de school, de 
relatie tussen onderwijs en welzijns
werk moeten worden versterkt. 
c In het kader van de begeleiding 
van leerlingen in het voortgezet onder
wijs zullen algemene en specifieke 
maatregelen worden getroffen De al
gemene maatregelen bestaan met 
name uit het bieden van mogelijkhe
den aan scholen om enkele docenten, 
waaronder de schooldecaan, in de ge
legenheid te stellen zich ook op het 
terrein van de leerlingenbegeleiding 
verder te bekwamen De opleiding tot 
schooldecaan zal h1ertoe worden aan
gepast. De specifieke maatregelen wor
den gevormd door een gedifferentieerd 
faciliteitenbeleid, dat extra voorzienin
gen biedt ten behoeve van scholen die 
bijzondere aandacht behoeven. Deze 
maatregelen zijn mede de basis voor 
een gericht stimuleringsbeleid. 
58 Met voortvarendheid wordt ge
werkt aan de invoering van een bij de 
Kamer mgediende gewijzigde Wet op 
het Basisonderwijs en aan de totstand
koming van n1euwe opleidingen voor 
onderwijsgevenden aan 4-1 2-Jarigen 
Spreidmg van scholen naar levensbe
schouwing wordt gewaarborgd. De be
langen van betrokken onderwijsgeven
den in het integratieproces nopen 
enerzijds tot het snel geven van duide
lijkheid in het rechtsposit1dnele vlak, 
anderzijds tot soepelheid bij de mvoe
nng en mogelijkheden tot bijscholmg 
Bij de vormgeving van de n1euwe ba
Sisschool moeten de verworvenheden 
van het kleuteronderwijs door de 
schoolbesturen zelf worden ve1l1g ge-
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steld. Voor het openbaar onderwijs zijn 
de betrokken overheden hiervoor ver
antwoordelijk. 

Bij de begeleiding van de invoering 
van het nieuwe basisonderwijs wordt 
de eigen aard van het bijzonder en 
openbaar onderwijs mede als uitgangs
punt genomen. Aan de relevante loka
le, regionale en daarmede verbonden 
landelijke organisaties worden, zo mo
gelijk in de vorm van doelsubs1d1es 
aan scholen, middelen ter beschikkmg 
gesteld teneinde hun medeverantwoor
delijkheid voor de invoering tot gel
ding te brengen 

Bijzondere aandacht, tot u1tdrukkmg 
komend in aangepaste ontheffings
maatregelen, zal worden besteed aan 
het behoud van de kleine basisscho
len, mede i.v.m. hun sociaal-culturele 
functie. 

Bij de begeleiding van de mvoering 
van het nieuwe basisonderwijs wordt 
de eigen aard van het bijzonder en 
openbaar onderwijs als een voornaam 
uitgangspunt genomen 

Teneinde het buitengewoon onder
wijs 1n zijn eigen geaardheld ten volle 
tot zijn recht te laten komen, zal voor 
deze vorm van onderwijs een afzonder
lijke wettelijke regelmg worden ont
worpen Deze regeling en de n1euwe 
Wet op het Basisonderwijs zullen 
nauw op elkaar aansluiten 

De mogelijkheid van dubbeltellingen 
wordt gezien als een goed mstrument 
ter bevordenng van een soepele sa
menwerking tussen basisscholen en 
scholen voor buitengewoon onderwijs, 
met name op het terrein van het plaat
sen van leerlingen 

In het kader van een aanvullend fa
cilite1tenbele1d kunnen gemeentebestu
ren slechts gelden ter beschikkmg stel
len voor speciale doelemden, indien de 
besturen van de gemeenten en van de 
scholen voor bijzonder onderwijs over 
het gebru1k h1ervan overeenstemmmg 
hebben bere1kt 
59 Voor de eerste fase van het voort
gezet onderwijs zijn de doelstellingen 

Uitstel van verplichte stud1e- en be
roepskeuze; 

voortzetten van het streven van de 
basisschool om door m1ddel van aan
b1ed1ng van gedifferentieerd onderwijs 
alle leerlingen gelijkwaardige mogelijk
heden te bieden hun talenten te ont
plooien; 

verbredmg van het onderwijs en 
vorm1ngsaanbod, naast de ontwlkke
lmg van bekwaamheden op het geb1ed 
van de kenn1sverwervmg ook aandacht 
voor de ontw1kkelmg van creat1ef-art1-
st1eke, technische hu1shoudkund1ge en 
soc1ale vaardigheden, 
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- aanbieden van passende onderwijs
tleersituaties voor zowel individuele als 
sociale ontwikkeling 

Ter verwezenlijkmg van deze doel
stellmgen zullen in een evenwichtige 
verhoudmg naast overheldsprojecten, 
zoals het MAVO-project en de experi
menten middenschool, ook door scho
llen gestarte projecten worden uitge
voerd 

Voorts zal veel aandacht worden ge
geven aan een brede en mtens1eve na
scholmg, waarbij zoveel mogelijk 
wordt aangesloten bij de behoefte van 
de afzonderlijke scholen 

De overhe1ds- en schoolproweten 
,alsmede de nascholmg zijn, naast an
dere mstrumenten tevens belangrijke 
m1ddelen tot het vergroten van de in
terne deskundigheld van de school 

Omstreeks 1 985 zal worden beslo
:en over de toekomstige structuur en 
nhoud van de eerste fase van het 

voortgezet onderwijs. H1erbij zal ook 
''Vorden bezien wat de gevolgen zijn 
van de projecten en de nascholing; 
daarbij zullen de noodzakelijke voor
waarden voor het verwezenlijken van 
de n1euwe gewenste structuur en in
houd worden betrokken 

Het bele1d zal gencht zijn op het 
w·oor de beslissing onder d1t noodzake

draagvlak in het onderwijs. Daartoe 
zal 

m het bijzonder aandacht worden 
gegeven aan de opzet en Uitbouw van 
een evenwichtige mformatievoorzte
nmg met betrekking tot de Uitkomsten 
van de pro jeeten, 

mede op bas1s daarvan een inten
Slef overleg worden gevoerd met het 
georganiseerde onderwijs terzake van 
de u1twerkmg van het onderwijsbeleid 
als boven aangegeven, 
- voor de beleidsadvisering ten be
hoeve van de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs zal een van de 
overheld onafhankelijk advlesorgaan 1n 

het leven worden geroepen 
In afwachtmg van de totstandko

ming van een voortgezet onderwijs, in
gericht volgens de doelstellingen hier
boven genoemd, worden aansiUitings
projecten bevorderd, gencht op de ver
soepelmg van de overgang tussen het 
bas1s- en voortgezet onderwijs en zal 
de pos1t1e van de kleme MA VO-scho
len, alsmede de kleme scholen voor 
lBO, door het toekennen van extra fa
cil1te1ten worden verbeterd 
60 Voor de tweede fase wordt naast 
het hu1d1ge HAVO-VWO gestreefd naar 
een vern1euwd 2- tot 4-jarig MBO met 
een volle tijd en een deeltijd variant 
Naast toelatmg tot het HBO geeft dit 
MBO met name een voorbereiding op 

beroepsuitoefening. Als eindonderwijs 
zal het moeten aansluiten op de maat
schappij en het beroepsleven. Dit laat
ste komt met name tot uitdrukking in 
de toepassing van het beginsel partici
perend leren en 1n een grotere betrok
kenheid van de beroepswereld bij de 
programma-opstelling 

Stichting en opheffing van scholen 
MBO geschieden volgens de planpro
cedure VWO 

Teneinde MBO-leerlingen in de gele
genheid te stellen tot een aan hun ver
langen aangepast examenpakket, 
wordt de mogelijkheid geopend dat 
meerdere scholen in een onderlinge 
samenwerking dit pakket aanbieden. 
61 Bij schoolbegeleidingsdiensten 
zijn de verantwoordelijkheid, behoeften 
en richting van de individuele school 
van zodanig belang dat bij een rijks
subsidieregeling en I of in een Wet op 
de Verzorgingsstructuur met name 
wordt uitgegaan van contracten tussen 
scholen en diensten, en van de nood
zaak dat de invloed van de school of 
groepen van scholen duidelijk herken
baar IS in bestuursstructuur, program
ma en subsidiëring. Bij de contractslui
ting zijn keuzemogelijkheden, zij het 
beperkte, voorhanden De taak van de 
schoolbegeleidingsdiensten wordt in 
beginsel beperkt tot het kleuter-, lager
en buitengewoon onderwijs. 

Bij de begeleiding van het voortge
zet onderwijs is in eerste instantie ver
sterking van de interne capaciteit van 
de scholen van deze soort van onder
wijs voorwerp van zorg. Daarvoor moe
ten gerichte maatregelen komen Voor 
de verschillende vormen van externe 
begeleiding, zoals de begeleiding van 
de school als geheel en de ondersteu
ning van de leerlingenbegeleiding in 
de school, zullen keuzemogelijkheden 
aanwezig moeten zijn 

Naast begeleiding zijn met name na
scholing en de uitvoering van school
projecten belangrijke instrumenten tot 
versterking van de deskundigheid bin
nen de school. 
62 Een wet op de verzorgingsstruc
tuur wordt voorbereid. Daarin moet re
kening worden gehouden met een ge
leidelijke toename van het aandeel van 
de Rijksoverheid in de financiering van 
de schoolbegeleidingsdiensten tot 
100%. 

In deze wet zal in het bijzonder reke
nmg worden gehouden met de rich
tinggebonden positie van de Landelijke 
Pedagogische Centra; daarin worden 
voorts opgenomen de Stichting voor 
Leerplanontw1kkeling, het Centraal In
stituut voor Toetsontwikkeling en de 
St1chtmg voor Onderzoek van het on-
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derwijs. 
Een critische evaluatie van de struc

tuur en doeltreffendheid van de Stich
ting voor Leerplanontwikkeling is daar
bij in verband met verdere vormgeving 
en wetgeving in het bijzonder ge
wenst; met name op de vraag of de rol 
van dit instituut niet moet worden be
perkt tot het modelleren van onder
wijsplannen op nationaal niveau en de 
relatie ervan tot schoolbegeleidings
diensten en Landelijke Pedagogische 
Centra 
63 De overleg- en adviesstructuur 
tussen overheid en onderwijsorganisa
ties wordt wettelijk geregeld. 
64 De vervanging van lessen vanwe
ge afwezigheid van docenten in ver
band met ziekte of deelname aan ver
nieuwingsactiviteiten of anderszins 
moet afdoende worden geregeld, 
mede in het licht van het grote aanbod 
op de arbeidsmarkt. Met de ervaringen 
opgedaan bij vervangingspoels wordt 
rekening gehouden. 

Het overleg om tussen verschillende 
schoolsoorten regionaal de vakanties 
en vrije dagen op elkaar af te stemmen 
moet worden bevorderd. 
65 Bij de begeleiding bij school-, 
vakkenpakket- en beroepskeuze, alsme
de in de opleiding tot onderwijsgeven
de, wordt extra zorg besteed aan de 
doelmatigheid van de keuze, met be
houd van de vrijheid om de gewenste 
richting te kiezen Speciale zorg wordt 
besteed aan objectieve voorlichting 
over beroepen en studies die traditio
neel gekoppeld werden aan een be
paalde sexe. 

Steun wordt gegeven aan projecten 
in het onderwijs, die leiden tot afschaf
fing van rolverstarrende programma's. 
66 Bij de invoering van een tweefa
senstructuur in het universitair onder
wijs moet het wetenschappelijk karak
ter van de eerste fase worden behou
den. 

In een planningswet op het weten
schappelijk onderwijs en onderzoek 
worden de onderscheiden rechten en 
plichten duidelijk vastgelegd. De uni
versiteiten zijn in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk voor de taakverdeling 
en het tegengaan van doublures. De 
levensbeschouwelijke veelkleurigheid 
in het W.O. wordt gegarandeerd. De 
accenten in het systeem worden ge
legd op decentrale verantwoordelijk
heidsbeleving, informatieplicht en cor
rectie achteraf; de overheidstaak spitst 
zich toe op kwaliteitsbevordering, glo
bale bijsturing en stimulering. 

Op grond van verrichte studie wordt 
overwogen hoe van de WUB een beter 
gebruik kan worden gemaakt. 

29 



In de kaderwet Hoger Onderwijs 
wordt de afstemming van hoger be
roeps- en wetenschappelijk onderwijs 
geregeld. De overheid mag bijzondere 
instellingen niet verplichten tot vormen 
van samenwerking die hun identiteit 
aantasten. 

Voor de opleidingen van onderwijs
gevenden zal een afzonderlijke wettelij
ke regeling tot stand worden gebracht, 
waarin de vrijheid van onderwijs wordt 
gehandhaafd. 

De studiefinanciering voor het we
tenschappelijk onderwijs wordt gelijk 
getrokken met die voor het hoger be
roepsonderwijs. Het collegegeld wordt 
bijgesteld en ge1ndexeerd. Overwogen 
wordt of het mogelijk is om ook m.b.t. 
sommige gespecialiseerde M BQ-oplei
dingen voor noodgedwongen uitwo
nende studenten studiebeurzen te ver
strekken. 
6 7 Wettelijke raamregelingen inzake 
de medezeggenschap van de geledm
gen houden rekening met de eigen 
aard van het openbaar en bijzonder 
onderwijs. De bevoegdheden van me
dezeggenschapsorganen worden in re
glementen uitgewerkt met inachtne
ming van wettelijke bepalingen inzake 
de bevoegdheid van die medezeggen
schapsorganen. lnd1en het medezeg
genschapsreglement erin voorziet dat 
het bevoegd gezag gehouden 1s ten 
aanzien van nader aan te geven aange
legenheden, te besluiten in overeen
stemming met het medezeggenschaps
orgaan, dan voomet het reglement te
vens in een regeling ter beslissing bij 
eventuele meningsverschillen. Ten be
hoeve van het openbaar gemeentelijk 
onderwijs worden geschillen van deze 
aard zo mogelijk ter beslissing voorge
legd aan Gedeputeerde Staten Voor
schriften inzake de democratisering 
mogen de eigen aard van bijzondere 
onderwijsinstellingen niet aantasten 

Wanneer een nader te bepalen deel 
van de ouders van de leerlingen van 
een openbare school de wens daartoe 
te kennen geeft, d1ent de betrokken 
overheid de school over te dragen aan 
een door deze ouders te vormen ver
eniging of stichting tenzij direct tot 
stichting van een nieuwe openbare 
school zou moeten worden overge
gaan. 
68 De daling van het aantal leerlin
gen in het primair en voortgezet onder
wijs veroorzaakt een toenemende werk
loosheid in het onderwijs. Deze werk
loosheid zal moeten worden tegenge
gaan, o.a. door uitbouw van het vol
wassenen-onderwijs, versterking van 
de interne deskundigheid van de scho
len en bijzondere maatregelen voor 

personen en groepen leerlingen die ex
tra zorg behoeven. 

Er dienen prognoses van de werkge
legenheid in het onderwijs voor de ko
mende 10 jaar te komen Bij het be
leid dat de overheid in goed overleg 
met de bijzondere commissie van het 
georganiseerd overleg op deze prog
noses ontwikkelt, zal ook aandacht 
worden besteed aan het bevorderen 
van een meervoud1ge inzetbaarheid 
van onderwijsgevenden 

Bij de beleidsbepaling zullen ook de 
resultaten van de studies naar de taak
belasting van onderwijsgevenden wor
den betrokken 
69 Nederland blijft zich 1n de EG 
sterk maken voor de wederzijdse er
kenning van diploma's door de lidsta
ten In het onderwijs rekening houden 
met de aard en opzet van opleidingen 
1n het buitenland 

70 Wetenschapsbeleid 

a De overheld stelt middelen ter be
schikking voor het verrichten van fun
damenteel onderzoek, zodat ons land 
deel kan hebben aan en bijdraagt tot 
de vergroting van onze kenn1s omtrent 
mens en samenleving en over de na
tuur waann wij leven U1tgangspunt IS 

de eigen verantwoordelijkheid van on
derzoekers en Instellingen voor thema
keuze en Uitvoeringswijze. Wel moet 
de overheid erop toezien dat de kwali
teit van het onderzoek zo goed moge
lijk wordt bevorderd door doorzichtige 
procedures voor intercollegiale toetsing 
en dat op basis van landelijk overleg 
(interuniversitair of in ZWO-verband) 
een goede taakverdeling, eventueel 
zwaartepuntvorming tot stand komt. 
Informatie over de hoofdlijnen van het 
onderzoek en over de mogelijke toe
passmg van onderzoekresultaten moet 
voor geïnteresseerden 1n passende 
vorm ter besch1kkmg zijn in deze zm 
is er een verantwoordingsplicht van 
onderzoekers en Instellingen 
b Wat betreft het door de overheid 
gefinancierde op toepassmgen ger1cht 
onderzoek moet het bele1d erop gericht 
zijn dat de vaststelling van onderzoek
doeleinden en de toewijzmg van mld
delen steeds meer geschiedt op bas1s 
van overleg tussen overheid, onderzoe
kers en belanghebbenden In de ko
mende kabmetsperiode moeten de 
reeds op een aantal geb1eden bestaan
de sectorraden - waarin het genoemde 
tnpartite overleg wordt gevoerd wor
den geëvalueerd terzake van hun bij
drage aan de beoogde maatschappelij
ke onëntatie van het onderzoek 
c In de komende kabinetspenode zal 
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een ontwerp voor een kaderwet op de 
wetenschapsbeoefening moeten wor
den gemaakt, waarin wordt geregeld 
dat de overheid voorwaarden kan stel
len, waaraan de u1tvoenng van onder
zoek of het gebruik van n1euwe tech
nologieën wordt getoetst. Daann kan 
ook de mogelijkheld om van partiCUlie
re onderzoekmstellmgen een onder
zoekeffectrapportage 1n hoofdlijnen te 
verlangen, wettelijk worden vastge
legd. 
d Teneinde steeds meer mhoud te 
geven aan het wetenschapsbeleid d1ent 
het wetenschapsbudget ZICh te ontwik
kelen tot een voortschrijdend meerJa
renplan voor de wetenschapsbeoefe
ning 
e De mtens1vermg van de Internatio
nale samenwerking, zowel 1n het ver
band van EG, OECD, ESA (European 
Space Agency) als op bilaterale basis, 
krijgt aandacht. 

Naast het financ1ële voordeel van 
dergelijke samenwerkmg geeft act1eve 
partic1patie 1n de genoemde organen 
de mogelijkheld het bele1d en de Inter
nationale ontw1kkelmg te be1nvloeden 
1n de r1chtmg d1e wij voorstaan 
f Een verantwoorde menmgsvormmg 
over de soc1ale, econom1sche en cultu
rele gevolgen van n1euwe technolo
gieën kan worden ondersteund door 
aspectenonderzoek (technology assess
ment) Er moet worden gestreefd naar 
een onafhankelijke mstant1e, d1e op
drachten voor aspectenonderzoek gaat 
verlenen en d1e daarbij de veelkleung
heid van de Nederlandse samenleving 
in acht neemt. 
g Onder zorgvuld1ge afweging van de 
soc1ale en culturele gevolgen van tech
nologische innovat1e moet deze met 
kracht worden bevorderd zowel in het 
openbaar bestuur, als 1n bedrijfsleven 
en dienstensector 
h De ontwikkelmgen m de mformatle
technologie, waardoor vele nieuwe vor
men van commun1cat1e, mformatle
voowenmg en gegevensverwerking 
z1ch aandienen, vragen om een samen
hangend mformat1e-bele1d 
1 Nederland moet met kracht mee
werken aan de uitvoermg van het ac
tieprogramma waartoe 1n 1979 1n We
nen besloten is door de Un1ted Na
tiOns Conference on Sc1ence and Tech
nology tor Development (UNCSTD) 

Zwaartepunten 1n dat actieprogram
ma ziJn de versterking van de e1gen ca
paciteit van ontw1kkel1ngslanden op 
wetenschappelijk en technolog1sch ge
bied en de herZienmg van de bestaan
de mechanismen voor de overdracht 
van kenn1s. 

Daarbij moet 1n het bijzonder aan-
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dacht worden gegeven aan het effect 
van n1euwe technologieën, zoals mi
cro-electronica, op de mternat1onale ar
beidsverdeling, zodat voorkomen 
wordt dat de kloof tussen ontwikkelde 
en ontw1kkelmgslanden daardoor 
wordt vergroot 

Een hoge pnontelt moet worden 
toegekend aan de volgende gebleden 
van onderzoek, mclus1ef de daadwerke
lijke toepassmg van de resultaten van 
dat onderzoek 

hergebruik van grondstoffen; 
energ1ebespanng, ontw1kkelmg van 

n1et-u1tputbare energiebronnen, vergro
ting van het rendement van (bestaan
de) systemen voor energ1eopwekkmg, 
veil1ge toepassmg van kernenerg1e; 

mil1eutechnolog1e op het geb1ed 
van lucht, water en bodem en op het 
terrem van lawaa1bestnjdmg; 

blowetenschappen en blotechnolo
gie voedmgsm1ddelen en geneesmid
delen, 

demografisch onderzoek m relatle 
tot vraagstukken van hu1svestmg, 
f\Jimtelijke orden1ng, arbeidsmarkt, re
creatie, onderwijsvoorz1enmgen, oude
renzorg, 

gedragswetenschappelijk onder
zoek ten d1enste van de oplossmg van 
maatschappelijke knelpunten, zoals on
derzoek naar de oorzaken van de maat
schappelijke achterstand van vrouwen 
en meiSJes; 

mformat1ca en mformatletechnolo
Qie, 1n het bijzonder m1cro-electron1ca. 
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VI Ruimtelijke ordening/ milieubeleid 

71 Analyse 

Sterk gegroeide welvaart en hoge be
volkingsdichtheid brengen nog steeds 
een toenemende behoefte aan ruimte 
mee. Daarom is ruimte een schaars 
goed. Veranderingen in bestemming 
en gebruik daarvan kunnen niet op 
hun beloop worden gelaten De over
heid heeft hier een ordenende taak. 
Die heeft zij ook ter hand genomen 
Uiteraard is die ordening gebaseerd op 
de verwachtingen die er ten aanzien 
van welvaart en bevolkingsgroei leven 
Bovendien zijn de functie en de moge
lijkheden die het bestuur heeft, mede
bepalend voor de ruimtelijke planning. 

Nu welvaarts- en bevolkingsgroei 
heel anders verlopen dan destijds werd 
verwacht, vallen de accenten in het 
ruimtelijke ordeningsbeleid ook heel 
anders uit. Intussen weten wij boven
dien, dat de ontwikkelingen op dit ge
bied minder gemakkelijk te 'regelen' 
zijn dan men vroeger dacht. 

Spreiding van de bevolking over het 
hele land is geen belangrijk beleids
doel meer. De steden lopen toch al 
leeg, hetgeen hun sociaal-economische 
en culturele functie bedreigt. En de 
ontvangende regio's hebben hun be
langstelling voor een bevolkingstee
loop verloren. Spreiding van bevolking 
is onvoldoende met spreiding van 
duurzame werkgelegenheid gepaard 
gegaan De scheiding tussen wonen 
en werken en de daarmee samenhan
gende spectaculaire toename van ver
keersdrukte is mede daardoor veroor
zaakt. Dat heeft een onnodig groot ge
bruik van energie tot gevolg. Ook bij 
de huidige stagnerende economische 
ontwikkeling neemt de behoefte aan 
ruimte nog toe vanwege de meer ruim-

te vergende bedrijvigheid, de recreatie
voorzieningen en de hogere eisen ten 
aanzien van woning en woonomge
ving. Wij wensen immers dat steeds 
bredere lagen van de bevolking de 
vruchten van de gestegen welvaart 
kunnen plukken De algemene achter
uitgang van het woon- en leefklimaat 
in de oudere stadsdelen en in de 1 9e
eeuwse wijken rond de centra vragen 
onze aandacht. De daarin gelegen wo
ningen voldoen noch qua grootte noch 
qua Uitrusting aan de huidige eisen, 
terwijl ook de onderhoudsteestand veel 
te wensen overlaat. Daardoor wordt 
het proces van ontvolking versterkt, zo
dat vooral de financieel en maatschap
pelijk draagkrachtigen en de jongere 
gezinnen zich elders vestigen Zij wor
den vervangen door sociaal-econo
misch zwakkere groepen, waaronder 
met name etnische minderheden. 

Door verkeers- en parkeerproblemen 
en door gebrek aan uitbreidingsmoge
lijkheden dreigen de binnensteden te 
verstikken. Daardoor verliezen de ste
den hun functies voor het omringende 
verzorgingsgebied. De druk op de wo
ningmarkt van de landelijke gebieden 
blijft groot. Daardoor komt de woning
voorziening van de oorspronkelijke be
volking in de knel Daarnaast zijn er 
ook streken waar de woonkernen een 
kwijnend bestaan leiden. Het verzor
gingsniveau van het platteland wordt 
aldaar aangetast. 

De overheid heeft gezien dat zij zich 
steeds sterker met de ontwikkeling van 
de ruimtelijke problemen moet bezig
houden Het accent verschuift van pas
sieve controle naar het actief tot stand 
brengen van gewenste ontwikkelingen. 
Daarnaast krijgt de bevolking meer 
kans om bij belangrijke planologische 
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besl1ssingen haar stem te laten horen 
Dit leidt in een aantal gevallen tot ver
traging van de besluitvorming, maar 
anderzijds draagt het bij aan de kwali
teit van het bestuur. Algemeen wordt 
ingezien dat ruimtelijke ordening n1et 
via louter technische ingrepen te rege
len is. Ook hier gaat het helemaal om 
mensen en om een ontwikkeling die 
slechts ten dele voorspelbaar is 

7 2 Benadering 

a In het ruimtelijke ordeningsbeleid 
moet gestalte worden gegeven aan de 
tweeledige Bijbelse opdracht de aarde 
te bewerken en te bewaren Dit actieve 
rentmeesterschap houdt in dat niet al
leen de menselijke behoeften het ge
bruik van de ruimte mogen bepalen, 
maar dat ook andere aspecten van de 
scheppmg waarden vertegenwoordi
gen, die evenzeer gerespecteerd, be
schermd en ontwikkeld moeten wor
den 
b Allerlei maatschappelijke factoren 
vergroten de behoefte aan ruimte. Om 
een dam te kunnen opwerpen tegen 
de aantasting van de nog resterende 
waarden van landschap, natuur en mi
lieu zal de overheid de aanvaardbaar
held van die ruimtewensen steeds kri
tisch moeten toetsen De overheid ont
werpt een grenzenstellend, taakgericht 
en gecoördineerd milieubeleid. 
c Het ruimtelijk beleid moet mede 
dienstbaar zijn en blijven aan het ver
minderen van de reg1onale achterstan
den en ongelijkheden op het geb1ed 
van de sociaal-economische ontwikke
ling en het voorzieningenniveau. De ei
gen aard van de verschillende landsde
len en het elkaar aanvullend karakter 
van stad en ommeland d1enen gehand-
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haafd 
d De funct1e van de steden moet 
voor de bevolkmg 1n al haar maat
schappelijke geledmgen veilig gesteld 
worden Voorwaarde daartoe is dat de 
omvang van de bevolkmg die direct op 
de stedelijke voorz1enmgen IS geonën
teerd, n1et afneemt. De stadsvernieu
wing heeft daarom hoge prionteit. Het 
herstel van de woonfunctie en het be
reiken van een evenwichtige bevol
kmgssamenstellmg staan daarbij voor
op 
e Het bele1d van de gebundelde de
concentratie moet worden voortgezet 
m d1e zm dat meer sprake IS van con
centratie door het u1tbre1den van het 
stedelijk areaal (met groengeledingen) 
Met name voor het westen moet dit 
gepaard gaan met een act1ef mnch
tmgsbeleld ten aanz1en van mfrastruc
tuur en recreatieve, natuur- en land
schapsbeschermende bufferzones 
f Het bele1d voor de landelijke gebie
den moet erop ger1cht zijn de belan
gen van de agransche bedrijfsvoering 
en de waarden van het daar aanwezige 
mil1eu, landschap en natuur veilig te 
stellen De kleme kernen moeten m de 
gelegenheld zijn voor hen d1e econo
misch en soc1aal gebonden zijn vol
doende won1ngen te bouwen, zo nodig 
en1germate m hoofdkernen geconcen
treerd, om de reg10nale verzorging van 
de bevolking veil1g te stellen 
g Het ru1mtelijk bele1d moet op alle 
n1veaus slagvaardig kunnen worden 
gevoerd en moet m alle fasen van 
voorbere1d1ng, uitvoenng en beheer de 
bevolkmg gelegenheld b1eden daarin 
deel te nemen Daarbij moet voor par
tlcUliere en gemeenschappelijke belan
gen voldoende en gelijkwaardige 
rechtsbescherming zijn 
h Ru1mtelijke ordenmg, opgevat als 
een wederkenge aanpassmg van ruim
te en samenlevmg, IS door een wer
kmg m twee nchtingen zo belangrijk 
dat de overheld deze bele1dstaak niet 
mag opvatten als ru1mtelijke begelei
dmg van de maatschappelijke ontwik
kelmgen, maar z1ch zal moeten richten 
op ruimtelijke gele1dmg daarvan 
1 Ook mternat1onaal moeten initiatie
ven worden ontwikkeld- allereerst in 
Europese verbanden- om het ruimte
lijk facetbeleid mede maatgevend te 
maken voor het totale beleid. Interna
tionale contacten moeten d1enstbaar 
worden gemaakt aan de behartiging 
van de belangen van mil1eu, natuur en 
landschap 
1 Het rentmeesterschap verplicht tot 
een grenzen stellend, voorwaarden
scheppend en taakgencht mil1euhygië
nebele1d. Beheer van de schepping en 

ontplooiing van de economische be
drijvigheid worden daarin niet als el
kaar uitsluitende tegenstellingen ge
Zien, maar als tegelijkertijd uit te voe
ren opdrachten voor de mens. Dit 
vraagt om coördinatie van het milieu
hygiënebeleid over de grenzen van de 
departementen heen. Het taakstellend 
beleid krijgt gestalte m meerjarenpro
gramma's. 

7 3 A rttkelen 

a De groei van het ruimtebeslag voor 
volkshuisvesting, werkgelegenheid, re
creatie en verkeers- en vervoersvoorzie
nmgen wordt beperkt. 

Het rUimtelijk beleid blijft gericht op 
een zodanige rangschikking van de 
functies wonen, werken, verzorging en 
recreatie, dat het gebruik van de ver
worven mobil1te1t beperkt kan zijn en 
gericht wordt op het openbaar vervoer 
en langzaam verkeer (zie ook 77X). 
b In de grote steden wordt met 
kracht een herinrichtingsbeleid ge
voerd, bestaande uit 
a een krachtige bevordering van de 
stadsvernieuwing, mede gericht op 
versterking van de woonfunctie van de 
bmnensteden voor alle bevolkingscate
gorieën 
b de uitbouw van het openbaar ver
vaerssysteem en aanleg van daarop af
gestemde parkeervoorzieningen Strin
gent doorvoeren van een daarbij pas
send verkeerscirculatiebeleid, dat ener
zijds de bereikbaarheld van de binnen
stad met de sociaal-culturele voorzie
nmgen en de werkgelegenheidsobjec
ten waarborgt en anderzijds de woon
wijken vrijwaart van verkeersoverlast; 
c een zorgvuldige (her)schikking van 
de werkgelegenheids-en verzorgings
objecten, zodanig dat de bereikbaar
heid ervan is gewaarborgd en de func
tie van de stad wordt veilig gesteld. 

Dit beleid moet worden uitgevoerd 
door de lokale overheid, maar zal ook 
financ1eel door het rijk moeten worden 
bevorderd. 
c De hoge dichtheid van de bebou
wing in de binnensteden wordt zo mo
gelijk gehandhaafd. Integratie dan wel 
menging van diverse typen van activi
teiten, waardoor mede een efficiënter 
grondgebruik bewerkstelligd wordt, 
moet daartoe worden bevorderd, zono
dlg met financiële steun van het rijk. 
d Het bestaande groeikern- en groei
stadbeleid wordt voortgezet. Nieuwe, 
grootschalige bouwmogelijkheden voor 
volkshuisvesting en werkgelegenheid 
worden slechts daar gepland waar de 
mfrastructuur reeds aanwezig is of op 
korte termijn kan worden gerealiseerd. 
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Hierbij gaat het vooral om openbaar
vervoersvoorzieningen en infrastruc
tuur voor het langzame verkeer. Vanaf 
de aanvang van de bewoning van 
nieuwe wijken zullen voorzieningen in 
de dienstverlenende sfeer, desnoods 
van voorlopige aard, moeten worden 
aangeboden Overigens zal de locatie
keuze erop gericht moeten zijn dat een 
blijvende ondersteuning van de cen
trumfuncties van de stad is gewaar
borgd. 
e Ingrijpen in de niet-agrarische 
grondmarkt is noodzakelijk ten behoe
ve van de redelijke verdeling van de 
gronden tegen een redelijke prijs. 
Daartoe behoort: 
a) de niet-agrarische grondmarkt te 
worden geregeld met behulp van een 
voorkeursrecht van de gemeente met 
behoud van een redelijke onteigenings
vergoedmg; 
b) verruiming van onteigeningsmoge
lijkheden van gronden in handen van 
proJectontwikkelaars, bouwonderne
mingen, etc. tot stand te worden ge
bracht. 
f Het gemeentelijk grondbeleid moet, 
in het bijzonder wat de verkoop en de 
uitgifte in erfpacht betreft, in publiek
rechtelijke zin worden geregeld, ten
einde aan behoorlijke rechtswaarbor
gen te voldoen 
g De overloop van de bevolking naar 
verderaf gelegen groeigemeenten 
wordt beperkt en moet gepaard gaan 
met opvoering van de werkgelegen
heid in deze gemeenten, voornamelijk 
onttrokken aan niet typisch stedelijke 
activiteiten van de centrum-gemeente. 
h Het stedelijke herinrichtingsbeleid 
en het groeikern- en groeistadbeleid 
moet in de sterk verstedelijkte gebie
den van West-Nederland gepaard gaan 
met een actief inrichtingsbeleid gericht 
op versterking van de infrastructuur en 
de inrichting van recreatief te gebrui
ken bufferzones, die tevens dienstbaar 
zijn aan natuur- en landschapsbescher
ming. 

Voorzieningen voor de openlucht
(dag)-recreatie worden bij voorkeur in 
of in de directe nabijheid van de 
woongebieden en I of in de bufferzones 
aangelegd. Mede met het oog op de 
wenselijkheid dat de vakantie meer in 
eigen land wordt doorgebracht, wordt 
milieu-vriendelijke recreatie bevorderd 
door ontsluiting van de landelijke ge
bieden, door de aanleg van fiets- en 
wandelpaden en eenvoudige verblijfs
voorzieningen, zoals picknickplaatsen, 
kampeerterreinen e.d. Bijzondere voor
zieningen worden aangebracht om te 
zorgen dat de recreatiegebieden ook 
voor gehandicapten toegankelijk zijn. 
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i Een beperking van die vormen van 
recreatie, die relatief veel ruimte 
vergen, zoals tweede woningen, is 
noodzakelijk De groei van m.n gemo
toriseerde watersportrecreatie moet in 
de reeds overvolle watersportgebieden 
worden beperkt, teneinde de aanwezi
ge natuurwaarden te beschermen De 
randmeren langs het IJsselmeer die
nen de groeiende watersportrecreatie 
mede op te vangen en reeds van het 
begin af aan hiertoe geschikt gemaakt 
te worden. Ook de toename van het 
aantal amusementsparken zal met het 
oog op natuur en milieu beperkt moe
ten blijven Terreinen en voorzieningen 
voor lawaai veroorzakende recreatie 
moeten worden geconcentreerd en wel 
op een zodanige wijze, dat uit een 
oogpunt van natuur en milieu kwetsba
re gebieden worden ontzien. Niettemin 
zal er ruimte moeten blijven voor 
'slecht weer voorzieningen' in ons re
genachtige land. 
1 Het beleid voor de landelijke gebie
den, gericht op veiligstelling van de 
agrarische belangen en de waarden 
van natuur en landschap, wordt voort
gezet. 
k De kleine kernen moeten in staat 
gesteld worden voor sociaal en I of eco
nomisch gebondenen in de woningbe
hoefte te voorzien Een planologische 
vestigingsregeling moet de kleine ker
nen beschermen tegen de vestigings
druk van buiten. 
I De veiligstelling van de verzorging 
van de plattelandsbevolking verdient 
bijzondere aandacht Zonodig moet 
deze veiligstelling gerealiseerd worden 
door speciale sectorale maatregelen op 
sociaal-economisch en sociaal-cultureel 
gebied. 
m Regionale achterstanden en onge
lijkheden op het gebied van de sociaal
economische ontwikkeling en het voor
zieningenniveau moeten worden opge
heven In dit kader wordt de spreiding 
van rijksdiensten voortgezet, waarbij 
de nadruk valt op de vestiging van 
nieuwe afdelingen of diensten en op 
onderdelen van snel groeiende activi
teiten. 
n De coördinatie van het beleid ten 
behoeve van het gebied van de Wad
denzee wordt verzekerd door de opstei
ling van de 'Waddenwet', waarin de 
wijze van behoud van de Waddenzee 
en de daarvoor benodigde bestuurs- en 
beheersstructuur (en de procedures 
van de in te stellen organen) worden 
vastgelegd. 
o De snelle totstandkoming van een 
algemene beheerswet landelijke gebie
den wordt bevorderd. 
p Voor de verwezenlijking van het 

nationaal ruimtelijk beleid wordt een 
aantal verschuivende meeqarenplan
nen opgesteld, waarin planning, finan
ciering en budgettering van de te ne
men sectormaatregelen zijn opgeno
men 

De minister van Ruimtelijke Orde
ning moet voor deze meerjarenplan
ning medeverantwoordelijk zijn 

In de begrotmg van het ministerie 
van VRO wordt jaarlijks een evaluatie 
van de Structuurschetsen voor de Ver
stedelijking en de Landelijke Gebieden 
opgenomen, waarin ook de samen
hang met de eerdergenoemde meerja
renplannen wordt verantwoord 
q De Wet op de Ruimtelijke Orde
nmg moet worden aangepast teneinde 
de homentale en verticale coördinatie 
beter te regelen, het recht van in
spraak vast te leggen en de rechtsbe
scherming evenwichtiger te maken In 
plaats van het huidige Kroonberoep 
dient beleidstaetsing door het naast 
hogere orgaan mogelijk te zijn, waarbij 
de afhandeling aan een termijn is ge
bonden Daarnaast moeten beslissin
gen kunnen worden onderworpen aan 
een rechtmatigheidsbeleid overeen
komstig de beroepsprocedure van de 
Wet AROB. 

Ook verbetering van artikel 49 WRO 
verdient op gronden van de rechtvaar
digheid en ter voorkoming van be
roepsprocedures ernstige overweging. 
r Een wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, teneinde deze 
wet meer uitvoeringsgericht te maken, 
wordt voorbereid. De uitvoering van 
het in streekplannen neergelegde pro
vinciale beleid zal wettelijk beter moe
ten worden gewaarborgd. 
s Onderlinge afstemming van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening en de Ont
grondingenwet is noodzakelijk, evenals 
de opstelling van een structuurschema 
ontgrondingen Dit kan als voorbeeld 
gelden voor veel terreinen waar sector
en ruimtelijk facetbeleid/wetgeving op 
elkaar moeten worden afgestemd. 
t T-en behoeve van de nationale ruim
telijke ordeningen in grensgebieden 
worden in Europees verband consulta
tieprocedures afgesproken met buur
landen, met name bij vestiging van 
kerncentrales, opslagplaatsen voor ra
dio-actief afval, grote kolengestookte 
electriciteitscentra I es, industrieparken 
of grootschal1ge aanlandingen van ge
vaarlijke stoffen 

74 Milieubeleid 

a De Wet algemene bepalingen mi
lieuhygiëne wordt omgevormd en uit
gebouwd tot een algemene milieuka-
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derwet. Daartoe moeten zo spoedig 
mogelijk de milieu-effectenrapportage, 
het vergunningenbeleid, de heffingen
problematiek, het stellen van milieu
normen en het subsidie- en sanctiebe
leid worden geregeld in een samen
hangende wetgeving 

Tevens moet worden nagegaan in 
hoeverre de sectorale wetten betreffen
de de lucht-, bodem- en waterveront
reiniging verder kunnen worden afge
stemd met de algemene milieukader
wet 
b Taakstellend milieuhygiënebeleid 
moet gestalte krijgen via indicatieve 
meeqarenprogramma's. Daarbij wor
den prioritelten vastgesteld in samen
hang met andere beleidsvelden en dUI
delijke doelstellingen in de tijd gefor
muleerd. In de eerste plaats moet 
thans uit een oogpunt van preventie in 
de gezondheidszorg worden gezorgd 
voor het terugdringen van carcinogene 
en mutagene stoffen. Ten tweede moet 
de wetgeving inzake milieugevaarlijke 
stoffen spoedig tot stand komen Nieu
we chemische stoffen worden niet toe
gelaten alvorens de toxicologische ge
gevens bekend zijn Het totale bestand 
aan stoffen moet worden onderzocht 
en gesaneerd. Voorts moet een inte
grale beoordeling van industriële activi
teiten op veiligheid voor mens en mi
lieu in en om het bedrijf plaatsvmden 
In de taakstelling voor de komende ka
binetsperiode zal de uitworp van so2 
worden teruggebracht en moeten gren
zen worden gesteld naar gelang de 
concentratie op leefniveau 
c Om te komen tot een integraal mi
lieubeleid en tot een doelmatiger uit
voering van gemeentelijke milieutaken 
wordt de oprichting van regionale mi-
lieudiensten als instrumenten van 
verlengd locaal bestuur- met kracht 
bevorderd 
d Het onderzoek naar milieunormen 
wordt voortgezet, zowel waar het de 
normen zelf betreft in samenhang met 
r1s1coanalyses en beroepssituat1es, als 
waar het gaat om de normstelling als 
toetsingscriterium in de milieuwetge
ving. Harmonisatie van meet- en re
kenmethodes in internationaal verband 
is nodig 

Onderzoek moet n1et beperkt wor
den tot bepaling van risico's van de 
enkele stof, ook w1sselwerkmgen en 
cumulaties van stoffen moeten worden 
bekeken 
e Normstellmg moet afgestemd wor
den op de zwakste elementen 1n de 
schepping. Bij mensen betreft d1t 
kwetsbare groepen als kinderen, oude
ren, zwangeren en lijders aan chroni
sche aandoeningen van de luchtwe-
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gen Het behoud van de planten- en 
dierenwereld moet mede Uitgangspunt 
voor de mil1eunormermg zijn Vivisec
tie ten behoeve van n1et-med1sche 
doelemden wordt teruggedrongen 

Een systematisch bele1d terzake van 
huishoudelijk, mdustneel en chem1sch 
afval IS vere1st Pnor1te1t heeft de be
perkmg van afvalstoffen v1a hergebruik 
en terugwmn1ng van bruikbare stoffen 
Verder moet het bele1d gencht zijn op 
sche1dmg aan de bron, bouw van 
sche1dmgsmsta llat1es. en erg leopwek
kmg u1t afval en gecontroleerd storten 
g De wet op de bodembeschermmg 
moet op korte term1jn tot stand ko
men, voor wat de u1tvoenng betreft 
onder verantwoordelijkheld van de met 
het mil1euhyg1ënebele1d belaste mlniS
ter D1t tenemde het mogelijk te maken 
dat alle bodembedre1gende act1v1te1ten 
worden getoetst 
h De met1ngen op het geb1ed van de 
luchtverontre1n1gmgen moeten worden 
gélntens1veerd. en het op beperkmg 
van luchtverontremigmg (onder meer 
S0 2 en NOx) genchte meerJarenbeleld, 
zoals vastgelegd 1n het md1cat1ef meer
Jarenprogramma. versneld, d1t 1n rela
tle tot het te voeren energ1ebele1d 
(brandstofmzetplan centra les) 

Het mil1euhyg1ënebele1d wordt na
drukkelijk betrokken bij de planning op 
ru1mtelijk ordenmgsgeb1ed. In streek
en bestemmmgsplannen wordt een m1-
l1euhyg1ëneparagraaf geë1st. In de Hin
derwet wordt, waar sprake 1s van te 
verwachten ontw1kkelmgen 1n de toe
komst d1e meetellen bij de vergun
nmgsbesl1ss1ngen, een verwijzmg naar 
streek- en bestemmmgsplannen opge
nomen 

Er bestaat een achterstand 1n het 
ontwikkelen van technologieën d1e het 
mil1eu mmder belasten Innovatiebe
leid en selectleve steun voor deze sec
tor Zijn noodzakelijk 
k Hoewel symptoom-behandeling 
door m1ddel van gelu1dswerende syste
men en andere voowenmgen voorals
nog noodzakelijk IS, moet geluidshin
der meer en meer b1j de bron worden 
aangepakt De u1tvoermg van de wet 
gelu1dshmder d1ent krachtig te worden 
voortgezet Belangrijk IS dat de uitvoe
nngsbepalmgen mzake de stilte-geble
den spoed1g van kracht worden 

Het heffmgenbele1d moet zijn afge
stemd op de norm dat de vervu1ler be
taalt Algemene heffmgen passen 1n 

pnnc1pe n1et 1n d1t bele1d 
m Een nadere afbakenmg van taken 
tussen de dne bestuurslagen terzake 
van het mil1euhyg1ënebele1d 1s noodza
kelijk Vanu1t het oogpunt van Interna
nonale harmon1sat1e moeten de norm-

stellingen op lagere overheidsniveaus 
niet al te zeer uiteenlopen 
n In het kader van het milieu-bele1d 
IS een Europese aanpak van grote ver
vuilmgsproblemen, b.v. op zee als ge
volg van ongelukken met ol1e-tankers. 
dringend geboden 

Daartoe een Europees-rampenplan 
ontwikkelen Nederland geeft hoge 
pnoriteit aan een doeltreffende en snel
le Europese oplossing van de Rijnpro
blematiek en van de vervuilmg van de 
Maas 

De regenng blijft ook ovengens met 
kracht zoeken naar mogelijkheden om 
de vervuilmg van de Rijn tegen te 
gaan 
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VIl Volkshuisvesting 

75 Analyse 

In de gehele na-oorlogse periode heeft 
de Nederlandse bevolking geworsteld 
met een getalsmatig woningtekort. Dit 
heeft ertoe geleid dat tot 1973 een 
vrijwel voortdurend stijgende woning
produktie is gerealiseerd. Toen om
streeks 1973 gemeend werd dat spoe
dig het woningtekort althans getals
matig- zou zijn ingelopen, daalde de 
politieke belangstelling voor de volks
huisvesting en de woningproduktie. 

Nu wordt beseft dat de woningnood 
een hardnekkig verschijnsel is. Er be
staan beduidende, hoewel regionaal 
vrij sterk verschillende, getalsmatige 
tekorten. Deze zijn ontstaan door de 
grotere, onvoorziene behoeftenontwik
keling in de jaren zeventig, met name 
vanwege de gestegen welvaart. Boven
dien deden zich enkele nieuwe ontwik
kelingen voor wij werden ons bewust 
van het recht op eigen huisvesting van 
de buitenlandse arbeidskrachten en 
hun gezinnen; er was een aanzienlijke 
immigratie uit Suriname en de Antil
len; het aantal alleenstaanden en on
volledige gezinnen is toegenomen; het 
recht op zelfstandige woonruimte voor 
jongeren vond meer erkenning, het
geen vanwege de grotere mate van ar
beidsmobiliteit en het langdurig buiten 
de ouderlijke woonplaats studeren een 
belangrijk effect heeft; door middel 
van o.m. individuele huursubsidies 
werden latente behoeften in actieve 
vraag omgezet. 

De tekorten blijken in de stedelijke 
gebieden het sterkst, de mogelijkhe
den om de bouwproduktie op te voe
ren zijn juist daar het moeilijkst te ver
wezenlijken 

Door de inmiddels gerealiseerde 

kwaliteitsverbetering zijn de prijzen 
voor nieuwe woningen sterk gestegen 
Gelijktijdig werd ingezien dat de grote 
kwalitatieve tekorten in de binnenste
den een ernstige aantasting voor de 
woningvoorraad betekenen De sinds
dien langzaam op gang gekomen 
stadsvernieuwing heeft aangetoond dat 
deze problemen slechts op langere ter
mijn en met grote financiële offers 
kunnen worden opgelost. Toch zal in 
de komende jaren juist op dit terrein 
een sterk vergrote inspanning moeten 
worden geleverd om te vermijden dat 
het kwaliteitsniveau van de volkshuis
vesting in de nieuwbouwwijken van 
steden en dorpen enerzijds en in de 
oudere dorps- en stadsgedeelten an
derzijds te zeer uiteen blijft lopen. Be
dacht moet daarbij worden, dat die ou
dere stadsgedeelten de concentratie
punten zijn van maatschappelijke ach
terstand. Stadsvernieuwing kan ge
makkelijk tot gevolg hebben dat de 
nieuwe of verbeterde woningen uitein
delijk niet voor de zittende bevolking 
bereikbaar zijn. De vrees voor dit ge
vaar heeft het begrijpelijke en terechte 
streven naar 'bouwen voor de buurt' 
opgeroepen. Consequente doorvoering 
van dit streven bergt evenwel het ge
vaar in zich dat de ghettovorming blijft 
voortbestaan 

Volkshuisvesting is meer dan nieuw
bouw en stadsvernieuwing. Daardoor 
wordt immers niet veel meer dan 2% 
per jaar aan de woningvoorraad toege
voegd. Zeer belangrijke beleidsaspec
ten zijn de verdeling van de woon
ruimte; de afstemming van de huur
prijs op de kwaliteit van de woning; 
behoud en aanpassing of herstel van 
de kwaliteit; eigendoms-en zeggen
scha psverho u dingen 
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De woningbouw heeft belangrijke fi
nanciële aspecten en is als zodanig 
sterk conJunctuur-gevoelig In een pe
riode van afnemende financiële moge
lijkheden zullen de woningbouw en de 
stadsvernieuwing schade kunnen lij
den Niet alleen het volkshuisvestings
budget voor de woningwet- en premie
sector staat onder druk, maar ook de 
afzetmogelijkheid voor de premiesec
tor. De budgettaire financiering van de 
woningwetwoningen beperkt de flexi
biliteit van het beleid. 

De conjunctuur-gevoeligheid veroor
zaakt ook een vrij grote discontinuïteit 
in de bouwmarkt. Dit werkt kostenver
hogend. Immers bij werkgevers be
staat dan groot wantrouwen in de blij
vende werkgelegenheid in de bouw en 
JOnge werknemers aarzelen om tot het 
bouwvak toe te treden Naast nadelen 
in de sfeer van de kosten treden daar
om in delen van het land ook tekorten 
aan bouwvakarbeiders op. 

76 Benadering 

a Een goede volkshuisvesting wordt 
als een eerste levensbehoefte en dus 
als een sociaal grondrecht erkend. Uit 
deze algemene erkenning als eerste le
vensbehoefte moet ook de consequen
tie worden getrokken dat iedere recht
hebbende een op dat primaat afge
stemd deel van zijn inkomen daarvoor 
afzondert. De volkshuisvesting behoeft 
voortdurende zorg van de overheid, in 
het bijzonder voor die groepen die 
deze niet op eigen kracht kunnen be
reiken 
b Het aanbod van huisvestingsvoor
zieningen moet zowel kwantitatief als 
kwalitatief zo goed mogelijk op de 
werkelijke behoeften van de bevolking 
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zijn afgestemd. De overheid betoont 
zich hierbij allereerst actief voor de no
den van de maatschappelijk minst
draagkrachtigen en concentreert zich 
op d1e gebteden waar de nood het 
grootst IS en waar de kwalitatieve en 
kwantitatieve tekorten het omvangrijkst 
zijn, dan wel dretgen te worden. 
c De huurquote kan n1et voor alle in
komenscategorieën gelijk zijn. Het sub
sidiestelsel zal steeds weer moeten 
worden getoetst aan de vraag of het 
tnderdaad ten goede komt aan diege
nen waarvoor de overheid allereerst 
verantwoordtng draagt 
d U1t een oogpunt van rechtvaardig
held moet de bestaande voorraad opti
maal voor het voowen in de werkelijke 
volkshUisvestmgsbehoefte worden in
gezet. Als daartoe een versterking van 
het overheidstnstrumentarium nodtg is, 
moet daann worden voorzien. De er
kenntng van het wonen als sociaal 
grondrecht rechtvaardtgt ook in een 
economisch moeilijke periode een 
hoge pnorite1t- ook financieel - voor 
d1t beletdsterretn Een rechtvaardige en 
effectleve mzet van de middelen IS 
JUISt dan veretst 
e Nadrukkelijke beheersing en kri
tisch herzien van de kwaliteitsetsen en 
van de woonrechten, maar ook zorg
vuldig beheer van de voorraad en prio
riteitsstelltng btnnen het behoeftenpa
troon moeten worden nagestreefd. Ook 
Uit een oogpunt van goed rentmeester
schap IS een zorgvuldig kwaliteitsbe
heer van de bestaande voorraad nood
zakelijk om kwaliteitsverlies en verou
dertng te voorkomen Utteraard moet 
hteronder ook het aanpassen van de 
kwal1te1t aan de thans geldende nor
men worden begrepen Uit het oog
punt van energtebesparing en bestrij
ding van milieu-overlast moet aan deze 
normen zowel in nteuwbouw als bij 
voorraad-beheer een doeltreffende 
warmte- en gelutdstsolatie worden toe
gevoegd 
f De keuze voor een verantwoordelij
ke maatschappij letdt tot een zo groot 
mogelijke mschakeltng van de bevol
ktng bij het beheer van de voorraad en 
bij de nieuwbouw. Verplichte instelling 
van bewonerscommissies met reële be
voegdheden ten aanzien van het be
heer zal de betrokkenheid van de be
woners bij hun wonmg en woonomge
ving recht doen en bijdragen aan de 
stabilttelt van het woonklimaat. Wel 
moet hterbij gewaakt worden tegen 
d1scnminato1re aspecten bij de woning
toewijzing 

De sociale functie van de woning
bouwcorporaties mag n1et onderge
schikt gemaakt worden aan de belan-

genbehartiging van haar leden en de 
wens van zorgvuldige bewoning van 
haar bezit. Bij de particuliere en insti
tutionele verhuurder is de zeggenschap 
van de bewoner het geringst. Ook bij 
de institutionele belegger zal het ver
plicht instellen van bewonerscommis
sies positieve effecten kunnen hebben 

Voor de particuliere huurwoning kan 
de betrokkenheid van de bewoner 
slechts gestalte krijgen door inschake
ling van buurt- of wijkorganisaties en 
door te bevorderen dat de bewoners 
ook eigenaar van hun woning kunnen 
worden; wellicht in een corporatieve 
vorm. 
g In het kader van de inschakeling 
van de bevolking past ook de bevorde
nng van het eigen woningbezit. Dit 
past tevens in de rechtvaardige verde
ling van woonlasten en een daarop af
gesteld subsidiërings- en huurstelsel, 
dat recht doet aan het sociale karakter 
van het volkshuisvestingsbeleid. 
h De decentralisatie van de volkshuis
vesting staat de laatste tijd sterk in de 
belangstelling. Hiermee kan het beleid 
dichter bij de consument worden ge
bracht en worden betere voorwaarden 
geschapen voor de medezeggenschap 
van (toekomstige) bewoners. Door con
centratie van de verantwoordelijkheid, 
met inbegrip van de bevoegdheden en 
middelen, bij de gemeente wordt hier
aan recht gedaan. 

Woningmarktgebieden zijn evenals 
arbeidsmarktgebieden evenwel sterk 
bovengemeentelijke of regionaal van 
aard. Mede in verband met de ruimte
lijke planning, waarvan het zwaarte
punt bij de provincies ligt en waar het 
ook moet blijven liggen, zal qua pro
grammering en ruimtelijke spreiding 
een belangrijke rol aan de provincies 
moeten worden toebedeeld. 
1 In de bouwnijverheid moet, zowel 
uit een oogpunt van werkgelegenheid 
als van prijsbeheersing, de continul'teit 
met kracht worden bevorderd. 

77 Artikelen 

A Een Jaarlijkse netto uitbreiding van 
de woningvoorraad met 1 00 000 een
heden (woningen en wooneenheden 
voor één- en tweepersoons huishou
dens) is noodzakelijk Dit komt neer op 
een bouwproduktie van 120.000 een
heden 
B Gezien de ongelijke spreiding van 
het woningtekort over het land, moe
ten de activiteiten en de verdeling van 
het budget zich richten op de relatief 
grootste tekort-gebieden, met name de 
grote en middelgrote steden en het 
westen van het land. 
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C Gelet op de concentratie ván de 
woonnood bij de lagere inkomensgroe
pen, blijft de sociale woningbouw de 
hoeksteen van het volkshuisvestingsbe
leid. Bijzondere aandacht is vereist 
voor de huisvesting van één- en twee
persoons-huishoudens, alsmede voor 
buitenlandse werknemers, gehandicap
ten en andere specifieke groepen. 
D Een verdere opvoering van de kwa
liteit van nieuwe woningen is niet no
dig en uit budgettair oogpunt ook on
gewenst. Er moet een norm-kwaliteit 
voor nieuwe woningen worden ontwik
keld. De subsidiëring zal louter op de 
norm-kwaliteit afgestemd moeten zijn. 
Het rijk bevordert beperking van zowel 
de stichtingskosten als de gebruiks
lasten door het verrichten van onder
zoek, het geven van voorlichting e.d. 
Ook de huidige eisen dienen kritisch te 
worden bezien. 
E De bevordering van het eigen wo
ningbezit, zowel bij nieuwbouw als 
stadsvernieuwing, blijft uitgangspunt 
van het beleid. Teneinde de eigen wo
ning voor een groter deel van de be
volking bereikbaar te maken, wordt be
vorderd dat een (groter) deel van de 
koopwoningen niet op een hoger kwa
liteitsniveau dan de norm-kwaliteit 
wordt aangeboden De mogelijkheden 
voor de bouw van huurwoningen, 
waarvan de huurder het recht van 
koop heeft (optiewoningen) worden 
onderzocht en zo mogelijk bevorderd. 
F Het jaarlijks woningbouwprogram
ma moet qua omvang, spreiding over 
het land en verdeling over de sectoren 
worden afgestemd op een doorlopend, 
regionaal opgezet woningbehoefte-on
derzoek, dat rekening houdt met een 
optimale verdeling van de woonruimte 
in de bestaande voorraad met behulp 
van de bestaande en nieuw te 
scheppen instrumenten. 
G De stadsvernieuwing, gericht op 
het opheffen van het kwaliteitstekort in 
de kernen van dorpen en steden met 
behoud van de diversiteit van functies 
in de kernen, met name die van het 
midden- en kleinbedrijf, moet versneld 
worden uitgevoerd. In de periode 
1 981-1 985 moet verdubbeling van 
het volume van het stadsvernieuwings
deel van het budget 1 980 stapsgewij
ze en aansluitend bij de reële behoefte 
en uitvoeringscapaciteit worden be
reikt. Financiële medeverantwoordelijk
heid van de gemeente- ook door het 
beschikbaar stellen van eigen financië
le middelen - is daarbij uitgangspunt. 
H Door in het kader van het gehele 
volkshuisvestingsbeleid de bewoners 
van de stadsvernieuwingsgebieden 
meer reële keuzemogelijkheden te bie-

37 



den, kan het zogenaamde 'bouwen 
voor de buurt' geleidelijk plaats gaan 
maken voor een beleid dat een meer 
gemêleerd woningbestand en een 
meer gevarieerde bevolkingssamenstel
ling in de binnensteden mogelijk 
maakt. De sociaal-culturele infrastruc
tuur moet worden versterkt. 
I Het wensen- en kostenniveau in de 
stadsvernieuwing moet zoveel mogelijk 
worden beheerst. Met name de kostba
re verplaatsing van bedrijven moet zo
veel mogelijk worden beperkt. De com
binatie van woon- en werkfuncties 
dient te worden gehandhaafd, tenzij er 
sprake is van ernstige milieu- en I of 
verkeersoverlast. 
J Het kwaliteitsbeheer van de gehele 
bestaande voorraad moet worden ver
beterd, teneinde onnodige veroudering 
en verslechtering van de voorraad te 
voorkomen. In dit verband moeten de 
volgende maatregelen worden geno
men: 
a het budget voor de woningverbete
ring, voorzover niet direct gekoppeld 
aan het stadsvernieuwingsbudget, 
moet tenminste op het n1veau van 
1 980 worden gehandhaafd; 
b het gemeentelijk instrumentarium, 
om een voldoende onderhoud en aan
passing van de woningvoorraad aan de 
geldende eisen af te dwingen, moet 
worden versterkt; 
c bij weigerachtigheid van of onver
mogen voor de eigenaar moet een 
snelle onteigening mogelijk zijn 
K Onderzocht dient te worden of de 
fiscale aftrekbaarheid van de onder
houdskosten van de eerste woning, tot 
een bepaald maximum, budgettair 
neutraal kan worden ingevoerd. 
L Teneinde een betere overeenstem
ming te bereiken tussen het gebruik 
van de woningvoorraad en een recht
vaardige verdeling van de woonruimte, 
waardoor een doeltreffende doorstro
ming kan worden bevorderd, is een sa
menhangend pakket van maatregelen 
noodzakelijk, o.m. bestaande uit 
a een versnelde doorvoermg van de 
huurharmonisatie, waardoor op korte 
termijn verschillen in huurprijzen die 
op grond van kwaliteitsvergelijking van 
woningen niet gerechtvaardigd zijn, 
rechtgetrokken worden; 
b toetsing van de werking van het 
puntenstelsel op doelmatigheid en 
rechtsgeldigheid; 
c verbetering van het juridisch instru
mentarium m.b.t. de woonruimtever
deling, mede ter bestrijding van de 
leegstand en ter bevordering van de 
doorstroming. 
M Een volkshuisvestingswet moet in 
voorbereiding worden genomen, waar-

in alle beheers- en verdelingsaspecten, 
die thans verspreid zijn over de wo
ningwet, de woonruimtewet en de 
leegstandswet, worden samengevoegd 
en waarin ook de planologische aan
wijzingen voor de woningtoewijzing 
zijn opgenomen. 
N Bij verkoop van een huurwonmg, 
ook buiten de stadsvernieuwings-ge
bieden, zal een wettelijk voorkeurs
recht voor de zittende huurder gelden 
lnd1en deze niet tot aankoop overgaat, 
dient de woning aan de gemeente te 
koop aangeboden te worden, welke de 
woning vervolgens aanbiedt aan een 
toegelaten instelling 
0 Teneinde een zo rechtvaardig mo
gelijke verdeling van de woonlasten te 
verzekeren wordt het subsidiebeleid zo 
ver mogelijk in de richting van de sub
Jectsubsidie v.erschoven Objectsubsi
dies worden beperkt tot wegnemen 
van het verschil tussen kostprijshuur 
en de huurprijs, vastgesteld op basis 
van de kwaliteit. 

De individuele huursubsidie moet 
een wettelijke basis krijgen 
P Er wordt een samenhangend woon
lastenbeleid voor de huur- en koopsec
tor gevoerd. Voor wat betreft de huur
sector wordt uitgegaan van een huur
beleid dat is afgestemd op de kwaliteit 
van de woning enerzijds, en anderzijds 
van een systeem van individuele huur
subsidie op het inkomen van de huur
der. De ten laste van de huurder ko
mende huurkosten mogen noch de 
kwaliteit, gebaseerd op de huurprijs, 
noch de normhuur overschrijden 

Financiering van woningbouw en 
stadsvernieuwing zal - met een beroep 
op bewonerssolidariteit- m.n. steunen 
op 
a een Jaarlijkse, trendmatige huurver
hoging, die nauw aansluit bij de ont
wikkeling van de bouw- en exploitatie
kosten, 
b extra huurverhogingen die het alge
mene huurniveau verhogen; 
c een mlopen van de in het verleden 
opgelopen achterstand in huurniveau, 
m,n door versnelde harmonisatie en 
doorstrom1ngsbeleid; 
d in samenhang met het bovenstaan
de een geleidelijke verhoging van de 
normhuur-quote met een half procent 
per Jaar; 
e een, met het gestelde onder a, b, c 
en d van dit artikel overeenkomende 
verhoging van het huurwaarde-forfait, 
rekening houdend met de ontwikkeling 
van de kosten van het eigen woning
beZit; 
f een actief beleid ter beperking van 
de stichtingskosten 

Nauwlettend wordt erop toegez1en 
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dat de extra baten ten goede komen 
van de volkshuisvesting. 
Q Teneinde het volkshuisvestingsbe
leid minder afhankelijk te maken van 
de rijksbegroting en ook de uitwissel
baarheid van de woningbouwsectoren 
te bevorderen, wordt de kapitaalmarkt
financiering van de woningwetsector 
hersteld. 
R De bouw van huurwoningen in Ne
derland door institutionele beleggers 
moet krachtig worden bevorderd. Be
Zien wordt of belemme~ingen kunnen 
worden weggenomen teneinde het In

vesteren in woningen in Nederland te 
doen plaatsvmden. 
S Bij heroverweging van de rente-af
trek van schulden wordt de rente van 
hypotheken voor de eigen, eerste wo
ning tot een geïndexeerd hypotheekbe
drag van f 400.000,- alsmede de 
voor-financienng van overheidsbijdra
gen ter zake van monumentenzorg bul
ten beschouwing gelaten 
T Het verdient aanbeveling het volks
huisvestings- en stadsvernieuwmgsbe
leid zoveel mogelijk te decentraliseren 
Het zwaartepunt van het bele1d, mhou
dende zowel de planning, de voorbe
reiding en uitvoering als de financ1ële 
en technische toetsing, moet bij de ge
meenten worden gelegd, uiteraard bm
nen de door het rijk te bepalen fman
ciële kaders en onder toez1cht van de 
provincie ter zake van het nakomen 
van de regionale taakstelling, het ruim
telijk en financieel beleid; daarbij kan 
bij zogenaamde overloop-gemeenten 
tot regionale samenwerking m b. t 
planontwikkeling en woningtoewijzmg 
worden verplicht. De gemeenten moe
ten daartoe ook over eigen budgetten 
beschikken, afgeleid van gemeentelijke 
meerJarige volkshuisvestings- en stads
vernieuwingsplannen, geconcretiseerd 
in voor enkele jaren geldende uitvoe
rmgsprogramma's, waann de nood
zaak voor het verkrijgen van rijkssteun 
wordt aangetoond. Deze decentralisatie 
moet leiden tot grotere doorzichtigheld 
en verkortmg van de procedures om 
tot wonmgbouw te komen 
U Het bereiken en handhaven van de 
continuïteit op de bouwmarkt moet on
dermeer door het vastleggen van 
meerJarige rijksbudgetten en meerJa
renafspraken met de gemeentebestu
ren worden nagestreefd 
V Mede op basis van d1e continU1teit 
moet de toetreding van werknemers 
tot het bouwvak worden bevorderd 
Scholing, her- en bijscholmg zijn be
langrijk om de vereiste vakbekwaam
held te bere1ken 
W Wettelijke maatregelen worden ge
troffen om de bevolking d1recter bij het 
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volkshuisvestingsbeleid te betrekken 
a inspraak van toekomstige bewoners 
m n1euwbouw- en verbetenngsprojec
ten; 
b bevordermg van totstandkoming 
van bewonerscom1té's voor huurwo
ningcomplexen 
X Het ru1mtelijk-ordenmgsbele1d 
moet recht doen aan de soc1ale pnon
telt d1e de volkshu1svestmg vertegen
woordigt en daartoe voldoende ru1mte 
en mfrastructuur b1eden (z1e ook 7 3a) 
Y Mede om de kamernood onder JOn
geren, m n m de grote steden, zoveel 
mogelijk te beperken, wordt kamerver
huur gestimuleerd door een aangepast 
bele1d t a v. md1v1duele huursubs1d1e, 
f1scale vrijstellmg tot een genormeerd 
bedrag, b v voor mensen d1e 1n hun 
e1gen (huur)hu1s over w1llen gaan tot 
het verhuren van één of twee kamers, 
en huurbeschermmg. Ook zullen de 
mogelijkheden en gevolgen van het 
verstrekken van f1nanc1ële bijdragen m 
de kosten van aanpassmg van (te) gro
te wonmgen om deze voor kamerhuur
ders meer gesch1kt te maken (e1gen m
gang, e1gen to1let. keuken, enz. enz.) 
worden onderzocht 
Z De provmc1ale plannen ter zake van 
kleme karnpen voor woonwagen-bewo
ners worden Uitgevoerd. De Rijksover
held verleent de daartoe benod1gde 
steun 
AA Het m rekenmg brengen van de 
zgn tweezijd1ge makelaarscourtage 
d1ent verboden te worden 
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VIII Verkeer en vervoer 

78 Analyse 

De ontwikkeling van onze samenleving 
heeft een enorme toename van het 
verkeer in de hand gewerkt. Er is een 
wederzijds versterkend effect tussen 
verkeer en vervoer enerzijds en de ont
wikkeling van de welvaart anderzijds. 
Deze wisselwerking heeft niet alleen 
een grote positieve betekenis, maar 
vertoont ook schaduwzijden, die de 
laatste jaren sterk de aandacht hebben 
getrokken De verkeersentwikkeling 
vormt een bedreiging voor bepaalde 
waarden in de samenleving de veilig
heid op de weg, de leefbaarheid van 
de steden, de bescherming van natuur 
en milieu, een verantwoord gebruik 
van grondstoffen. Inmiddels worden 
de mogelijkheden om door middel van 
het verkeersbeleid de welvaartsbeste
ding te sturen, nog te weinig onder 
ogen gezien en benut. 

Het aandeel van het openbaar ver
voer in het totaal van het verkeer is 
verhoudingsgewijs nog te gering. 

Nog steeds vallen in Nederland Jaar
lijks duizenden slachtoffers van het 
verkeer. Wel blijkt dat verkeersveilig
heidsbeleid het aantal verkeersslachtof
fers kan doen afnemen. 

Het goederenvervoer heeft als eco
nomische bedrijfstak een eigen beteke
nis. Het vormt een onmisbare schakel 
tussen produktie en consumptie. De 
ruimelijke ontwikkeling binnen en ook 
over onze grenzen (EG) heeft sterk tot 
een groeiende betekenis van de mobili
teit bijgedragen. Deze sector omvat 
trouwens diverse vervoerstechnieken; 
over de weg, via zee- en waterwegen, 
door de lucht en per rail. Nederland 
heeft internationaal gezien een knoop
puntfunctie. 

Uiteraard bieden een aantal vormen 
van goederenvervoer dezelfde proble
men voor natuur en milieu en het ge
bruik van energie en voor de veilig
heid, als het personenvervoer. 

79 Benadering 

a Het verkeer- en verveersbeleid mag 
niet eenzijdig door technische en zake
lijke aspecten worden bepaald. De as
pecten van veiligheid, leefbaarheid, en 
energiegebruik moeten tenminste even 
zwaar wegen. 
b Dit dwingt tot een ombuiging van 
het vervoersbeleid. 

Structurele maatregelen en beïnvloe
ding van de gangbare mentaliteit ten 
opzichte van het verkeer moeten hand 
in hand gaan. Het gaat erom dat vast
geroeste gewoonten veranderen. 
c Gezien de sociale en economische 
betekenis van verkeer en vervoer zul
len positieve maatregelen moeten wor
den genomen om het publiek tot een 
selectief autogebruik te bewegen. Het 
particulier autogebruik zal bewust 
moeten worden teruggedrongen 
d Faciliteiten voor verkeer en vervoer 
zullen aan het openbaar vervoer, de 
fietsers en de voetgangers ten goede 
moeten komen, in het bijzonder in de 
verstedelijkte gebieden 
e Door middel van een zo volledig 
mogelijke benutting van de bestaande 
capaciteit kan het aandeel van het 
openbaar vervoer in het totaal van het 
verkeer worden verhoogd. Werkelijk 
forse verbeteringen kunnen echter 
slechts met behulp van ingrijpende in
frastructurele maatregelen worden be
reikt. 
f Het verkeersveiligheidsbeleid ver
dient naast het verkeersbeleid een ei-
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gen positie. Bij alle daarvoor 1n aan
merking komende onderdelen van be
leid, moet het aspect van de bevorde
ring van de verkeersveiligheid mede 
worden betrokken 
g Gezien de grote publieke belang
stelling voor de verkeersveiligheid zal 
de overheid haar beleid kunnen af
stemmen op de daadwerkelijke mede
werking van de bevolking 

80 Artikelen 

A Teneinde de samenhang in het be
leid te versterken wordt het gehele 
openbare personenvervoer 1n één wet 
geregeld. Bij de voorbereiding van 
structuur-, streek- en bestemmings
plannen moeten de mogelijkheden 
voor het openbaar vervoer medebepa
lend zijn In streekplannen worden ook 
de hoofdlijnen van een provinciaal ver
keers- en verveersbeleid opgenomen 
8 Het beleid richt zich op een ver
schuiving van het particuliere autover
voer naar het openbaar vervoer en het 
vervoer per fiets. Derhalve wordt het 
particulier autogebruik in het woon/ 
werkverkeer ten gunste van het open
baar vervoer ontmoedigd. 

Het overstappen van een particuliere 
auto op het openbaar vervoer wordt 
bevorderd door het aanleggen van par
keergelegenheden voor lang-parkeer
ders aan de rand van de steden bij 
knooppunten van openbaar vervoer. 

In de financiële bestedingen worden 
verschuivingen aangebracht naar het 
openbaar en niet-gemotonseerd ver
voer ten gunste van fietsroutes en 
voetgangersgebieden Kwal1te1t, fre
quentie en toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer worden opgevoerd. 
C Door regeling van de aanvang van 
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werktijden, rekening houdend met de 
schooltijden, wordt het piekverkeer ge
spreid. 
D Ter bevordering van het openbaar 
vervoer wordt de toegankelijkheid van 
stations vergroot, onder andere door 
middel van bewegwijzering en waar 
mogelijk door middel van achtertoe
gangen en voetgangerstunnels. Het 
aanleggen van treinhaltes in de voor
steden wordt bevorderd. Op druk bere
den traJecten van het openbaar vervoer 
worden, zoveel mogelijk, vrije banen 
aangelegd 

Het gebru1k van de taxi zal veel 
meer 1n het openbaar vervoersbeleid 
worden betrokken, onder andere door 
ruime toepassmg van verhuur per Zit
plaats. 
E Het parkeerbeleid wordt dienstbaar 
gemaakt aan de gewenste verschuiving 
van part1cul1er naar openbaar vervoer. 
Daarom worden de parkeerlasten afge
stemd op de beschikbaarheid van 
openbaar vervoer. 

Evenwel worden ter wille van het 
behoud van de economische functie 
van de bmnenstad, voor kort-parkeer
ders parkeergarages rond de binnen
stad geproJ8cteerd, waarvoor een sterk 
oplopend parkeertarief geldt. 

Voor diegenen, d1e door invaliditeit 
afhankelijk zijn van het gebruik van 
een auto worden speciale parkeervoor
Zieningen getroffen bij winkelcentra en 
bij openbare gebouwen 
F Om een selectief autogebruik te be
werkstelligen, worden car-pooling-ex
perimenten gesteund, o.a door het 
aanleggen van parkeergelegenheden 
bij op- en afntten De woon-werkpen
del mag niet in de hand worden ge
werkt door te gunst1ge reiskostenrege
lingen Ook het Belgische systeem van 
'stoplift' verdient de aandacht. 
G Ten aanZien van de belastinghef
fing moet het accent vallen op het ge
bruik en n1et op het bezit van de auto 

De mogelijkheid van vermindering 
of afschaffing van een motorrijtuigen
belasting met een gelijktijdige verho
ging van de brandstof-accijns wordt in 
studie genomen 
H Met de aanleg van nieuwe wegen 
wordt terughoudendheid betracht; be
vordering van openbaar vervoer en 
verbetering van bestaande wegen ver
dlenen de voorkeur. 

Onderzocht moet worden hoe daar
bij het recreatieve particuliere vervoer 
Uit de verstedelijkte gebieden zoveel 
mogelijk ontZien kan worden 

De aanleg van de zgn "Zuiderzee
spoorlijn" dient snel te worden gereali
seerd. De voorbere1dmg van de door
trekking van de Zuiderzee-spoorweg 

wordt ter hand genomen. 
I Nieuwe grote waterstaatkundige 
werken worden pas aangevat na een 
zorgvuldige inspraakprocedure en een 
afweging van baten en lasten Mede 
gezien de belangen voor het ruimtelij
ke beleid moet de besluitvormingspro
cedure t.a.v. de voorgenomen inpolde
ring van de Markerwaard spoedig wor
den voltooid. De studie hierover wordt 
voortgezet. 
J De regering legt bij de jaarlijkse be
groting een voortschrijdend meeqaren
plan aan het parlement voor betreffen
de de voortgang en de voornemens 
met betrekking tot de verkeersveilig
heid. 

Hierbij wordt zowel aandacht be
steed aan de mens (verkeersopvoe
ding, rijgedrag, betere controle), de 
auto (de verplichte keuring) als aan de 
weg (scheiding van verkeerssoorten). 
K Bij de voorbereiding van verkeers
circulatieplannen wordt, naast de in
breng van alle andere betrokkenen, 
met nadruk ook die van organisaties 
op het gebied van de verkeersveilig
heid gevraagd. Nagegaan wordt hoe 
aan de planvorming een wettelijke ba
sis kan worden gegeven, die het in
schakelen van andere dan technische 
en economische deskundigen waar
borgt. Er wordt zoveel mogelijk bevor
derd, dat het doorgaand verkeer om 
de woonkernen wordt geleid. 
L Omdat de beperking van de snel
heid een instrument is voor de bevor
dering van de verkeersveiligheid, 
wordt de maximum snelheid van 80 
en 1 00 km buiten de bebouwde kom 
gehandhaafd. 

De wettelijke mogelijkheden voor 
het terugbrengen van de maximum 
snelheid in de bebouwde kom of delen 
ervan tot 30 km moeten worden ver
ruimd. Ter beperking van de rijsnel
heid wordt de aanleg van wegaanpas
singen bevorderd. 

Bij het treffen van verkeersvoorzie
ningen wordt steeds in het bijzonder 
aangegeven hoe deze zich verhouden 
tot de veiligheid van kinderen, oude
ren en gehandicapten. 
M Deelname van gehandicapten 
(w.o. rolstoelgebruikers) aan bestaand 
of nieuw te stichten openbaar vervoer 
moet mogelijk zijn Onderzocht dient 
te worden of de financiering mede kan 
geschieden uit vergoedingen die ge
handicapten nu op individuele basis 
ontvangen. Vooruitlopend hierop die
nen op enkele plaatsen experimenten 
met vervoerssystemen te worden uitge
voerd. 
N Het beleid richt zich tevens op be
vordering van een verantwoord ver-
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keersgedrag. Derhalve dient het beleid 
t a v. de verkeersopvoeding in basis
en voortgezet onderwijs sterk te wor
den bevorderd. 

Anderzijds wordt ook de effectiviteit 
van de bestraffing bij overtreding ver
groot door de invoering van een stelsel 
van strafpunten dat kan uitmonden in 
een ontzegging van de rijbevoegdheid. 
0 Bijzondere aandacht krijgen maat
regelen ter beveiliging van taxi-chauf
feurs en bus-chauffeurs. 
P Onderzocht wordt hoe bij overbe
lasting van doorgaande internationale 
wegen maatregelen kunnen worden 
genomen (bijv. tolheffing) die het goe
derenvervoer ontzien. Routes voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen zullen 
zorgvuldiger worden vastgesteld, waar
bij voor sommige stoffen een verbod 
kan gelden, wat betreft één of meer 
vervoerstechnieken, dan wel bepaalde 
trajecten en bepaalde tijden. 
Q In Europees verband wordt nage
gaan hoe het energieverbruik in de 
vervoerstechniek kan worden beheerst, 
zonder dat de Nederlandse positie in 
het internationaal vervoer wordt ge
schaad. Gebruik van aanvullende ver
vaerstechnieken wordt ook op het ge
bied van het goederenvervoer bevor
derd, o.m. uit oogpunt van energie
gebruik en milieubeheer. 
R Op internationaal en nationaal ni
veau zal in het goederenvervoer te wa
ter, over de weg en per spoor in over
leg met de desbetreffende organisaties 
een beheersing van de vervoerscapaci
teit tot stand moeten komen E.e.a. 
met inachtneming van zoveel mogelijk 
gelijke start- en concurrentie-voorwaar
den, zowel binnen als tussen de ver
schillende technieken. 
b Zolang er in de binnenvaart geen 
effectief capaciteitsbeleid kan worden 
gerealiseerd, worden de thans werken
de tourbeurtstelsels gehandhaafd en 
waar nodig verbeterd. 
c Om evenwichtige marktverhoudin
gen te bereiken dient te worden ge
werkt aan een internationaal vervoers
beleid. Een meerjarenplan goederen
vervoer wordt opgesteld om een sa
menhangend beleid totstand te bren
gen; 
d Bij het treffen van sociale regelin
gen in de binnenvaart dient ook te 
worden gelet op nationale en interna
tionale concurrentieverhoudingen en 
mede rekening te worden gehouden 
met het eigen karakter van de bedrijfs
tak. 
S Goed internationaal overleg is no
dig t a v 

heffingen voor transitoverkeer voor 
het wegvervoer; 
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de verhouding met Oostbloklanden 
voor het vervoer over de weg en te 
water (o.a. Rijn-Main-Donaukanaal); 

de uitwerking van de UNCTAD
code voor de zeevaart; 

de definitieve opzet van Euro-con
trol. 
T Een samenhangend beleid wordt 
gevoerd voor de nationale en regionale 
luchthavens Wijzigingen in het banen
stelsel van Schiphol mogen geen ver
meerdering van de geluidsbelasting 
opleveren. Een tweede nationale lucht
haven wordt niet aangelegd 

Een meerjarenplan goederenvervoer 
wordt opgesteld om een samenhan
gend beleid tot stand te brengen 
V Het Zeehavengebied is gericht op 
een voortgaande ontwikkeling en op 
behoud van de eigen functie in het na
tionaal en internationaal transport en 
de daarop gerichte industriële bedrij
vigheid 
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IX A Justitie en binnenlands bestuur 

81 Analyse 

Mensen leven samen Zij hebben el
kaar daarbij nod1g Een samenleving 
d1e bestaat uit mensen met verschillen
de overtu1gmgen, mzichten, normen 
en waarden, kan alleen bestaan als er 
een overheid is, die bijstuurt en regels 
geeft. Willen de mensen 1mmers de 
verantwoordelijkheld voor zichzelf en 
voor hun medemensen kunnen bele
ven, dan zal de overheld moeten bij
sturen waar deze mogelijkheid door 
macht van de een over de ander wordt 
gefrustreerd of waar mensen anders
ZinS worden belemmerd om hun ver
antwoordelijkheld te dragen De over
heid heeft dus een uitdrukkelijke op
dracht om voorwaarden te scheppen 
voor ontplooiing van de mens. Daarom 
heeft zij een eigen verantwoordelijk
held om gerechtigheid, solidariteit en 
goed rentmeesterschap te bevorderen 

Het is du1delijk, dat het vervullen 
van deze taak n1et probleemloos kan 
geschieden De mgew1kkeldhe1d van 
de hU1d1ge samenlevmg, de tijdsdruk 
waaronder besl1ssmgen moeten wor
den genomen en de schaarste aan 
m1ddelen voor het ter hand nemen van 
d1verse taken, vere1sen het maken van 
keuzen en het stellen van pnoriteiten 
De overhe1d bevmdt z1ch vaak in een 
spannmgsveld kunnen de gekozen 
normatleve Uitgangspunten ook werke
lijk le1den tot toe te passen maatrege
len 7 Tevens speelt een rol, dat opvat
tmgen met betrekking tot normen en 
waarden veranderen Veel van wat 
goed en vertrouwd was, komt onder 
druk te staan, terwijl nieuwe mogelijk
heden en perspeetleven vragen met 
z1ch meebrengen, waarop traditionele 
antwoorden n1et passen Bovendien 

zijn er steeds weer nieuwe mensen en 
groepen, voor wie bescherming nodig 
1s en worden bepaalde achterstandsi
tuaties eerst nu als zodanig onderkend 

Ondanks de verworvenheden van de 
sociale rechtsstaat, die is uitgegroeid 
tot verzorgingsstaat, blijken veel indivi
duen eenzaam en bepaalde groepen 
ge1soleerd te zijn. Daarnaast blijkt 
meer en meer, dat er te weinig wordt 
voldaan aan de behoefte van de men
sen, zelf verantwoordelijkheid te dra
gen Centralisatle en grootschaligheid 
-vaak nodig om doeltreffende en 
doelmatige maatregelen te nemen 
komen in strijd met de erkenning van 
de mondigheid van de mens. "Va
dertJe Staat'' kan soms een moloch 
zijn, tegen wie de burger rechtens 
moet kunnen worden beschermd Toch 
zal het "welbegrepen eigenbelang" 
van de individuen tot ongewenste 
machtsconcentratie leiden, dus tot 
meer ongelijkheid en grotere onvrij
held 

82 Benadering 

a De mensen moeten individueel en 
in hun leefgemeenschappen of organi
saties van kleine of grote schaal hun 
e1gen verantwoordelijkheid tegenover 
God en de naaste kunnen beleven. 
Verantwoordelijkheid beleven wil zeg
gen antwoord geven, verantwoor
ding afleggen. De overheid onder
steunt en bevordert deze mogelijkheid 
Orde en recht zijn daarbij geen stati
sche begrippen, die elkaar dekken In 
een samenleving waar orde heerst, kan 
groot onrecht ten opzichte van bepaal
de groepen bestaan 
b Het is de taak van de overheid om 
ordenend op te treden bij de verdeling 
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van schaarse ruimte en middelen en 
om in te grijpen waar tegengestelde 
opvattingen van waarden en I of belan
gen bij individuen of groepen met el
kaar botsen. Daarbij zal veeleer overre
ding dan dwang moeten worden ge
bruikt Bij conflicten zowel tussen indi
viduele personen of groepen onderling 
als tussen deze en de overheid zal de 
onafhankelijke rechter deze geschillen 
moeten beslechten of in ieder geval 
beheersen De overheid heeft daartoe 
een verscheidenheid aan sanctiemoge
lijkheden nodig, die steeds meer ge
richt moeten zijn op resocialisatie van 
de delinkwent. Het voorkomen van 
strafbaar gedrag verdient de voorkeur 
boven de bestrijding daarvan 
c Voorts zal de overheid normerend 
(regelend) moeten optreden vanuit de 
beginselen van gerechtigheid, solidari
teit en rentmeesterschap. Het kan zijn, 
dat dan traditionele vormen of sinds 
lang vertrouwde begrippen voor herij
king in aanmerking komen. Dit vraagt 
om een voortdurende bezinning op de 
uitwerking van onze beginselen en een 
kritisch staan ten opzichte van de be
staande vormen en instituten. Gerech
tigheid IS geen gegeven, maar een op
dracht. De rechtsstaat is geen statisch 
begrip, maar een dynamisch proces. 
d De overheid moet verder in vol
doende mate zijn toegerust om beslis
singen, die rechtsgeldig tot stand zijn 
gekomen, daadwerkelijk ten uitvoer te 
brengen. Deze beslissingen staan
evenals de andere daden van de over
heid onder democratische controle 
op landelijk, regionaal of plaatselijk ni
veau. Om het democratisch gebeuren 
beter te laten functioneren moet de be
sluitvorming zoveel mogelijk worden 
gedecentraliseerd Overzichtelijkheid 
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en openbaarheid staan daarbij voorop. 
e De parlementaire democratie is het 
regeringsstelsel, dat bij onze beginse
len past: het systeem van representatie 
is hiervan een wezenlijk onderdeel. 
Voor de gekozen bestuurders heeft in
spraak een belangrijke signaalfunctie. 
Daarbij zal moeten worden bezien hoe 
en op welke terreinen directe participa
tie meer nadruk kan krijgen. 
f Overigens geldt dat de taak van de 
overheid ten opzichte van de burger 
begrensd is. Verder moet de burger 
zich steeds in het bestuur kunnen her
kennen. Hier komt bij, dat vermenging 
van verantwoordelijkheden van over
heid en specifieke belangengroeperin
gen uit den boze is. 
g Gelijkwaardigheid van alle mensen 
staat voorop, ongeacht geslacht, ras, 
geaardheid, afkomst, religieuze of poli
tieke overtuiging, economische positie 
of het deeluitmaken van een minder
heidsgroepering. M inderheidsgroepe
ringen in onze samenleving moeten 
zich ook zelf in eigen kring houden 
aan de Nederlandse rechtsorde. 
h Kenmerk van de rechtsstaat is, dat 
voor ieder dezelfde fundamentele rech
ten gelden, terwijl de overheid ook zelf 
is onderworpen aan democratisch tot 
stand gekomen regels. 

Artikelen 

83 Het kind heeft voor een even
wichtige vorming en opvoeding de 
zorg en de verantwoordelijkheid nodig 
van zijn beide ouders. Onderzocht 
moet worden in hoeverre de ouder I 
kostwinner in de gelegenheid kan wor
den gesteld- al of niet door middel 
van een deeltijdbetrekking - meer bij 
de vorming van het kind betrokken te 
zijn. Daarbij krijgt de positie van de 
ouder, die tijdelijk haar I zijn beroep 
opgeeft voor de verzorging en opvoe
ding van jonge kinderen, bijzondere 
aandacht. leder kind dient dezelfde 
fundamentele rechten te hebben. Daar
om wordt gestreefd naar herziening 
van de wetgeving, waarbij thans nog 
een onderscheid in rechtspositie be
staat tussen wettige en onwettige kin
deren en kinderen uit één- en twee ou
der-gezinnen. 

In het belang van het kind blijven 
ook na echtscheiding in beginsel beide 
ouders voor hun minderjarige kinderen 
verantwoordelijk. Dit betekent, dat in 
plaats van de toekenning van de voog
dij aan één van de ouders, de ouderlij
ke macht bij beiden kan blijven berus
ten. Wanneer zulks niet in het belang 
van het kind blijkt te zijn, dan wel één 
of beide ouders of de rechter dit in een 

speciaal geval bezwaarlijk vindt, moet 
aan één van de ouders een doorslag
gevende stem worden toegekend. Ook 
bij vaststelling van de omgang van het 
kind met de ouder bij wie het niet zijn 
hoofdverblijf heeft, is het belang van 
het kind doorslaggevend. 

Nader dient te worden bezien in 
hoeverre het mogelijk is naamgeving 
en nationaliteit niet alleen afhankelijk 
te doen zijn van de vader, doch ook 
van de moeder, met eventueel de keu
ze voor het ontlenen van deze rechten 
aan één van hen beiden. Kinderen 
vanaf de leeftijd van 1 2 jaar kunnen 
worden gehoord. 

Een gelijke rechtspositie voor zowel 
binnen- als buitenechtelijke kinderen 
m.n. bij erfrecht, naamgeving en ou
derlijk gezag is van toepassing. 

Kinderbescherming is een onderdeel 
van het jeugdwelzijnsbeleid. Justitiële 
kinderbeschermings-maatregelen wor
den alleen toegepast als andere moge
lijkheden van begeleiding of hulp heb
ben gefaald. Daarbij verdient ambulan
te hulp en plaatsing in pleeggezinnen 
de voorkeur boven residentiële hulp. 
Voor de oplegging van een kinderbe
schermingsmaatregel zijn de ontwikke
lingsmogelijkheden van het kind bepa
lend. In verband met de bijzondere 
aandacht die de aan de kinderbescher
mingsinstellingen toevertrouwde kinde
ren vragen, moet het aantal pupillen 
per maatschappelijk werker verder 
nauwkeurig worden afgewogen tegen
over het gewicht dat de behandeling 
van bepaalde pupillen op de maat
schappelijk werker legt. De rechtsposi
tie van mindeqarigen in de instellingen 
en pleeggezinnen krijgt aandacht. 

Jeugdigen groeien geleidelijk toe 
naar mondigheid. Een abrupte meer
derjarigheidsgrens kan daarom een be
lemmering vormen voor de ontwikke
ling van de Jeugdige. In verband daar
mede moet worden nagegaan welke 
rechten met het opklimmen van de 
leeftijd aan minderjarigen kunnen wor
den toegekend. 
84 De rechtspositie van patiënten in 
ziekenhuizen en van bewoners van be
Jaardentehuizen wordt geregeld. Via 
een onafhankelijke buitenstaander 
moeten de bewoners zich tegen beslis
singen van de leiding van het huis 
kunnen voorzien. 

Met het oog op een betere beharti
ging van de belangen van cliënten of 
patiënten komt het medisch tuchtrecht 
voor herziening in aanmerking. Het 
moet gericht zijn op het waarborgen 
van een behoorlijke beroepsuitoefening 
door de medicus. Als het de instem
ming heeft van de klager en een be-
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hoorlijke beroepsuitoefening dat toe
laat, vindt de medische tuchtrecht
spraak in het openbaar plaats. 

Niemand kan worden gedwongen 
een medische of psychologische be
handeling te ondergaan, die hij niet 
wenst, behoudens de uitzonderingen, 
die alleen bij de wet kunnen worden 
gegeven 
85 Alcohol- en drugverslaving vor
men in toenemende mate een voor
werp van zorg. Meer voorlichting aan 
het publiek en tegengaan van reclame 
voor alcoholgebruik zijn nodig. De op
vang van verslaafden in de medische 
en sociale sfeer wordt geëvalueerd en 
nader uitgewerkt. Ook aan de omge
ving van de verslaafden, hieronder te 
noemen de thuis- of familie-situatie, 
wordt aandacht besteed. De opsporing 
van handelaars in drugs krijgt hoge 
prioriteit bij het te voeren justitiële be
leid (zie ook art. 53m) 
86 De oorzaken van criminaliteit, een 
gericht preventiebeleid en de doeltref
fendheid van de bestrijdingsmetheden 
van misdadig gedrag vormen voorwerp 
van onderzoek. 

Voor de bestrijding van cnminaliteit 
stelt het Openbaar Minister- onder 
verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie- prioriteiten voor het op
sporings- en vervolgingsbeleid. 

Hoge prioriteit krijgt de bestrijding 
van geweldsdelicten en van de handel 
in verdovende middelen, alsmede het 
tegengaan van gedragingen in strijd 
met milieuvoorschriften. 
87 Het is wenselijk de mogelijkheden 
tot reactie op strafbare feiten te verrui
men Deze reactie dient in eerste in
stantie niet in de strafrechtelijke sfeer 
te liggen Voor reacties in de strafrech
telijke sfeer kunnen diverse vormen 
van maatschappelijke dienstverlening 
ertoe bijdragen, dat voorwaardelijk niet 
wordt vervolgd, of voorwaardelijk niet 
wordt gestraft. De in de diverse arron
dissementen in te stellen Raden voor 
Strafrechtstoepassing dienen deze mo
gelijkheden uit te werken 

Met name ter bestrijding van vanda
lisme bij sportwedstrijden kunnen -
naar Engels voorbeeld speciale sanc
ties dienen, die niet tot de criminele 
sfeer behoren. 

Voor slachtoffers van delicten hoort 
meer zorg te zijn dan voorheen aan 
deze groep is besteed. Aan de medi
sche en psychische begeleiding van 
verkrachtingsslachtoffers wordt meer 
aandacht besteed. 

Voor delicten op economisch en fis
caal terrein moeten de maxima van de 
boeten worden verhoogd. 

Zogenaamde snel rechtprocedures 
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mogen op geen enkele wijze de rech
ten beknotten, die een verdachte in 
een normale strafrechtelijke procedure 
heeft. Toepassing geschiedt uitsluitend 
wanneer het belang van de verdachte 
zich daar n1et tegen verzet. 

De begeleiding van gevangenen 
wordt verder verbeterd. De resocialisa
tie van de gevangene vere1st, dat hij I 
zij ook tijdens de detentieperiode als 
een mondig mens wordt beschouwd 
en contact kan onderhouden met zijn/ 
haar partner en I of gezinsleden Dit in 
het kader mede van zijn I haar actieve 
deelname aan de voorbereiding van de 
terugkeer in de maatschappij. Ten aan
zien van het gevangenispersoneel 
wordt het personeelsbeleid aangepast 
aan een gewijzigde taakinhoud waarin 
het accent voornamelijk op begeleiding 
van de gevangenen is gericht. Het 
aantal plaatsingsmogelijkheden in 
strafinrichtingen moet zodanig zijn, dat 
de tenuitvoerlegging van een vrijheids
straf zonder wachttijd van betekenis 
kan plaatsvinden 
88 Het beleid van politie en JUStitie 
moet beter worden gecoördineerd. 
Voor verbetenng van de criminaliteits
bestrijding moet de nadruk allereerst 
l1ggen op de vergroting van de doel
treffendheld van het politieapparaat en 
niet zozeer op de uitbreiding daarvan. 
De politie moet voornamelijk als hulp 
voor de burger een gevoel van veilig
heid bewerkstelligen. Het instituut van 
de wijkagent moet worden Uitgebreid, 
waarbij de promotiekansen van deze 
functionarissen voor verbetering in 
aanmerking komen De mogelijkheid 
tot het indienen van klachten over poli
tie-optreden d1ent wettelijk geregeld. 

Het optreden van particuliere bewa
kmgsdlensten wordt aan strakke voor
waarden gebonden 
89 De onafhankelijke rechter moet 
de mogelijkheld hebben als executie
rechter - de tenuitvoerlegging van een 
straf gedurende de looptijd ervan te 
evalueren en eventueel te wijZigen In 
samengang daarmee kan het gratie
recht van de Kroon worden afgeschaft. 
De opbouw van de rechterlijke organi
satie en de structuur van de rechts
hulpverlenmg moeten zodanig zijn, dat 
het voor iedere ingezetene mogelijk is 
rechtsbescherming te krijgen zowel te
gen andere individuele personen of 
groepen als tegen de overheid. 
90 Het opdringen van pornografie 
dan wel afbeeldingen en geschreven of 
gesproken (radio, t.v.) tekst met voor 
één der sexen vernederende mhoud 
behoren bij de wet verboden te zijn 
c.q te blijven 
91 Kunstmatige levensverlenging 

noch actieve levensbeëindiging beho
ren tot de stervensbegeleiding die de 
mens, als beelddrager Gods, toekomt. 

De eerbied voor het menselijk leven 
behoort ook in de laatste levensfase te 
worden erkend. Stervenshulp zal daar
om vooral levenshulp moeten zijn, 
d.w.z. hulp om draaglijk te leven. 
Wetswijziging op dit gebied is niet 
noodzakelijk. 
92 Persoonlijkheidsveranderende in
grepen mogen alleen gebeuren na 
overeenstemming in het behandelende 
team en zo mogelijk met de patiënt 
en/ of zonodig zijn familie. 

Wettelijke bescherming van de per
soonlijke levenssfeer moet snel tot 
stand komen. Tevens moet een slui
tend stelsel van antidiscriminatiewetge
ving worden ontworpen 
93 Wanneer een vrouw I man, tijdens 
haar/zijn huwelijk en in overleg met 
haar I zijn echtgeno(o)ot(e) niet aan het 
arbeidsproces heeft deelgenomen, dan 
is het denkbaar dat zij/hij na beëindi
ging van het huwelijk nog niet of niet 
voldoende inkomsten voor haar I zijn 
levensonderhoud kan verwerven. 

In dat geval moet de kostwinner aan 
zijn voormalige echtgenote/ echtgenoot 
alimentatie betalen In het algemeen is 
geen termijn aan te geven, waarin dit 
moet gebeuren 

Bepalend voor de toekenning van 
alimentatie door de onafhankelijke 
rechter zijn naast de financiële positie 
en de arbeidsmogelijkheden van de 
vrouw en de man de vraag bij wie de 
minderJarige kinderen verblijven en de 
huwelijksduur. 
94 Het inst1tuut van de rechtsper
soon wordt misbruikt door personen 
die belastingschulden en sociale pre
mies willen ontduiken of ontgaan Ten
einde dit te voorkomen moet het mo
gelijk worden bestuurders van deze 
rechtspersonen voor deze schulden 
persoonlijk aansprakelijk te stellen 
95 In verband met de rechtsonzeker
heid op het terrein van het stakings
recht moet er een stakingscode ko
men Uitgangspunten daarbij zijn 
a De sociale partners stellen zelf in 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
spelregels vast 
b Door de sociale partners ingestelde 
commissies van onderzoek verrichten 
bemiddelingspogingen als een conflict 
dreigt. 
c De rechtmatigheid van stakings
doeleinden kan het beste worden be
oordeeld door de onafhankelijke rech
ter. Hierbij is te denken aan een ge
specialiseerd rechterlijk college, dat de 
uitsluitende bevoegdheid heeft om van 
stakingskwesties kennis te nemen. 
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d In geval van een wilde staking 
moeten werkwilligen worden doorbe
taald 
e Aan ambtenaren wordt het recht 
van staking toegekend met dien ver
stande, dat dit niet geldt wanneer be
paalde in de wet opgesomde vitale pu
blieke belangen worden geschaad. 
f Stemmingen bij stakingen dienen 
schriftelijk te geschieden 
96 De Nederlandse Staat verleent 
een ruimhartige toelating aan vluchte
lingen die vanwege discriminatie in 
welke zin dan ook in hun land aan ver
volging bloot staan. Voor groepsgewijs 
toe te laten vluchtelingen stelt Neder
l'lnd een jaarlijkse limiet Daarnaast 
worden voor de behartiging van de be
langen van groepen vluchtelingen fi
nanciële middelen ter beschikking ge
steld aan de Hoge Commissaris voor 
de Vluchtelingen van de Verenigde Na
ties. Beslissingen omtrent toelating 
dienen aan een termijn te worden ge
bonden. 
9 7 Het aantal buitenlandse werkne
mers in Nederland wordt niet verder 
uitgebreid. De aanwezigheid van grote 
groepen buitenlandse werknemers in 
ons land heeft gevolgen voor het ter 
beschikking stellen van huisvesting, 
het toelatingsbeleid voor gezinshereni
ging en het bieden van mogelijkheden 
om - indien door buitenlandse werk
nemers gewenst- opname in het Ne
derlandse maatschappelijke leven te 
bewerkstelligen. Hiervoor moeten voor
zieningen worden getroffen, waartoe 
het beleid moet worden gecoördi
neerd. Bij de uitvoering van de Wet 
Arbeid Buitenlandse Werknemers moet 
de nadruk meer liggen op de vervol
ging en bestraffing van de werkgevers 
die illegaal in Nederland verblijvenden 
te werk stellen dan op de eventuele 
uitzetting uit Nederland van de betref
fende vreemdeling. Nederland neemt 
opnieuw initiatieven om in Europees 
verband te komen tot oplossingen van 
de problemen van statenloze zigeu
ners. Voor remigratie moet steun gebo
den worden. 

De coördinerende taak van de minis
ter van Justitie ten aanzien van de 
wetgeving wordt benadrukt. 

98 Binnenlandse bestuur 

a Het bestuurlijke systeem van ons 
land moet bestaan uit drie volwaardige 
bestuurslagen De gemeenten vormen 
de bestuurslaag die de meest directe 
relatle tot de burger heeft; zij moet in 
staat worden gesteld tot het voeren 
van een samenhangend beleid. Daar
voor is versterking van het locale be-
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stuur, zonodig door middel van ge
meentelijke herindeling, noodzakelijk. 

Opheffing en instelling van provin
cies en gemeenten, alsmede wijziging 
van hun grenzen, moeten bij de wet 
geregeld blijven Bij de reorganisatie 
van het bestuurlijk systeem dient ook 
een samenhangende decentralisatie 
vanuit de verschillende departementen 
naar provincies te worden verwezen
lijkt. 
b Door middel van wijk- en dorpsra
den, maar daarnaast ook door de in
stelling van functionele commissies op 
de diverse beleidsterreinen, zoals sport 
en welzijnsplanning, zullen mogelijkhe
den tot participatie moeten worden ge
boden 

De overheid zal met name ruimte en 
stimulansen moeten geven aan de ei
gen initiatieven van burgers tot partici
patie. 
c De provincies moeten voldoende 
draagvlak hebben teneinde uitbreidtng 
van hun taak, door decentralisatie van 
rijkstaken alsmede door het benadruk
ken van coördinerende, plannende en 
toezichthoudende taken ten opzichte 
van de gemeente, te kunnen realise
ren. De veranderingen van taken in de 
provincies dient gefaseerd te worden 
verwezenlijkt. Parallel daaraan is een 
provinciale herindeling in een beperkt 
aantal gevallen noodzakelijk om de 
omvang van de provincie aan de ver
anderende aard van het takenpakket 
aan te passen. De provinciale herinde
ling Zuid-Holland moet spoedig tot 
stand worden gebracht Het ontstaan 
van een vierde bestuurslaag moet wor
den voorkomen. 
d In verband met de noodzaak van 
een doorzichtig bestuur, zal aan het 
proces van reorganisatie van het bin
nenlands bestuur worden bijgedragen 
door het verminderen van het aantal 
gemeenschappelijke regelingen Voor 
zover deze als hulpstructuren noodza
kelijk blijven, moet er een wet op de 
gemeenschappelijke regelingen ko
men, die de uit democratisch oogpunt 
nadelige aspecten daarvan tnperkt. De 
provincie krijgt het goedkeuringsrecht 
van deze samenwerkingsvormen Deel
name van de provincies in deze sa
menwerkingsvormen is slechts als 
overgangsmaatregel aanvaardbaar. 
Voor de instandhouding van gemeen
schappelijke regelingen worden geen 
geldmiddelen van de zijde van provin
cie of rijk meer beschikbaar gesteld. 
e Ten behoeve van de zelfstandige 
uitoefening van taken door de drie be
stuurslagen behoren zij elk een eigen 
belastinggebied te behouden als aan
vulling op de algemene uitkermgen Uit 

het provincie resp. het gemeentefonds 
en de doeluitkeringen van het rijk. Bij 
decentralisatie van bevoegdheden naar 
provincie en/ of gemeente zal gelijktij
dig de decentralisatie van de financiële 
middelen moeten plaatsvinden 
f De totstandkoming van een onder
ling afgestemde wetgeving op het ge
bied van brandweer, politie en hulp
verlening bij ongevallen en rampen 
moet worden bespoedigd. De verwe
venheid van deze taken met de overige 
taken van het locale bestuur vergt een 
organisatie die daar recht aan doet en 
daarop is afgestemd. 

De politietaak past bij de functie die 
de gemeenten in ons bestuursstelsel 
hebben; de betrokkenheid van de bur
ger, een goede democratische controle 
en integratie in het totale gemeentelijk 
beleid pleiten voor een in beginsel 
éénsoortige, locaal georganiseerde po
litie. 

Locale maatschappelijke integratie 
zal de dienstverlening aan de burger 
ten goede komen en vervreemding 
voorkomen van de gemeenschap, 
waarin de politie werkt. Gemeenten 
met meer dan 25.000 inwoners be
schikken in beginsel over een eigen 
politiekorps Kleinere gemeenten vor
men tezamen met andere gemeenten 
een gemeenschappelijk politiekorps. 

In 30 à 40 grotere gemeenten is 
personeel en materiaal beschikbaar ter 
ondersteuning van kleinere korpsen 
Bij deze herziening van de politie-orga
nisatie wordt de rechtspositie van het 
betrokken personeel gerespecteerd. 
g De politie-organisatie wordt dusda
nig in bestuurlijke kaders verankerd, 
dat politieke verantwoordelijkheid ge
dragen kan worden voor het politie-op
treden De opstelling van beleidsplan
nen waarop bevoegd gezag en politie 
kunnen worden aangesproken wordt 
bevorderd, opdat democratische con
trole mogelijk is. 
h Bestrijding van rellen behoort tot 
de taak van gewoon politiepersoneel 
dat in voorkomende gevallen in Mobie
le Eenheden wordt georganiseerd. 
Voor de beschermtng van d1t personeel 
worden passende maatregelen getrof
fen In de opleiding, en daarna vanuit 
de korpsleiding, wordt ruime aandacht 
besteed aan maatschappelijke ontwik
kelingen 

De instelltng van een aparte oproer
politie wordt afgewezen 
1 Gegevensverzameling t.b.v. de be
stuurlijke informatievoorziening wordt 
zo enigszins mogelijk in d1rect contact 
met de burger uitgevoerd en omvat 
niet meer gegevens dan stnkt nod1g IS 

voor het doel waarvoor de gegevens 
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zullen worden gebruikt. Tevens moet 
wettelijk worden geregeld, dat de bur
ger inzicht kan krijgen in op hem be
trekking hebbende gegevens. 

Bescherming en beveiliging van per
soonsgegevens tegen verkeerd en on
bevoegd gebruik wordt eveneens wet
telijk geregeld. 
1 Onderzoek gericht op verhoging van 
de weerbaarheid van onze rechtsstaat 
is geboden Daarbij moet met name de 
organisatie van onze samenleving aan 
de orde komen, zodat de basis voor 
eventuele vormen van sociale verdedi
ging wordt versterkt. 
k In de sfeer van de primaire arbeids
voorwaarden voor ambtenaren zal het 
beleid meer richtinggevend dan vol
gend moeten worden Het totale pak
ket arbeidsvoorwaarden van ambtena
ren en van de nu als trendvolgers aan
geduiden zal vergelijkbaar moeten zijn 
met dat van werknemers in de particu
liere sector. Afwijkende regelmgen die 
dit pakket te boven gaan, zullen moe
ten worden teruggedrongen 
I Naast een regeling voor de beper
king van de toptnkomens van ambte
naren en politieke ambtsdragers, zulks 
op bas1s van een deugdelijke vergelij
king met de particuliere sector, zal 
moeten worden bezien welke maatrege
len in de pensioensfeer kunnen wor
den genomen. Daarbij valt met name 
te denken aan een pensioenplafond, 
dan wel aan een hogere e1gen bijdrage 
voor hoger-betaalden 
m Voor die gevallen waarin ambtena
ren en politieke ambtsdragers nog in
komsten ontvangen door het vervullen 
van nevenfuncties in de tijd van de 
werkgever, wordt een regeling ontwor
pen voor het verrekenen daarvan met 
het salaris, verdiend in de hoofdbetrek
king. Aan de toepassing van redelijke 
onkosten- en emolumentenregelingen 
zal strikt de hand worden gehouden 
n De verhoudingen tussen de deelne
mers aan het Centraal Georganiseerd 
Overleg zullen vergelijkbaar moeten 
zijn met verhoudingen tussen de socia
le partners in de particuliere sector 
o Door de vergroting van de be
voegdheden van de dienstcommissies 
worden de zeggenschapsverhoudtngen 
verbeterd. Aan de verkiezingen en de 
kandidaatstelltng van de dienstcom
missies kan door alle ambtenaren van 
de betreffende dienst rechtstreeks wor
den deelgenomen 
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IX 8 

Nieuwe minderheden 

99 Analyse 

Door een sterk toegenomen 1mm1grat1e 
IS de Nederlandse samenlevmg gecon
fronteerd met de aanwez1ghe1d van en
kele honderdduizenden mensen van 
bu1ten ons land bu1tenlandse werkne
mers, Sunnamers, Antillianen, vluchte
lmgen enz 

Gezinsheren1gmg en een hoog ge
boortecijfer doen verwachten, dat de 
omvang van de zogeheten culturele 
mmderheden tot 1 99~ 1 995 nog zeer 
sterk zal toenemen De pos1t1e van 
deze mmderhe1dsgroepen IS alles be
halve benijdenswaardig Op de ar
beidsmarkt, bij de hu1svest1ng, 1n het 
onderwijs, bij de toegankelijkheid van 
welzijnsvoomenmgen, op al deze ter
remen bevmden zij ZICh mm of meer 
ontheemd, en gevreesd wordt, dat de 
e1gen cultuur en leefwijze langzaam 
maar zeker verloren gaan Dit zou kun
nen le1den tot een 1solatie van deze 
n1euwe mmderheden van de hen om
nngende samenlev1ng door ghettovor
mmg 

Vooral voor de JOngeren uit de min
derheden (de 2e generatie) en 1n het 
bijzonder voor de vrouwen 1s zo'n ont
Wikkelmg fnuikend. Wezenlijk is dat de 
culturele mmderheden 1n staat worden 
gesteld hun e1gen 1dent1te1t te beleven 
Een duidelijk respect voor hun e1gen 
aard, gepaard gaande met een straf 
optreden tegen d1scriminat1e, is een 
essent1ële voorwaarde voor een gelijk
waardige pos1t1e van de minderheden 
en met w1e wij 1mmers tezamen de Ne
derlandse samenleving vormen 

1 00 Benadering 

a Respect voor de verscheidenheid 1n 

de Nederlandse samenleving is een on
misbare voorwaarde voor de culturele, 
soc1ale en economische emancipatie 
van mmderheden Van dit inz1cht die
nen op hun beurt ook de nieuwe mln
derheden te profiteren Vanuit de poli
tiek dient eraan te worden bijgedragen 
dat de vergrot1ng van de culturele plu
riformiteit als een positief fe1t wordt 
gewaardeerd. De structuur van de Ne
derlandse samenleving zal zich derhal
ve verder 1n pluriforme zin moeten ont
Wikkelen om aan de emancipatie van 
mmderheden ruimte te geven. 
b Het overheidsbeleid dient zich te 
nchten op een wederzijds proces van 
toegroeien naar een multiculturele sa
menlevmg, een acculturatie met res
pect voor elkaars identiteit 

Daarom moeten zowel de sociaal
economische achterstandssituatie als 
de soc1aal-culturele beperkingen in sa
menhang worden aangepakt. 
c D1t vereist een goede coördinatie 
van het beleid door een intensivering 
van de al in gang gezette initiatieven 
Het overheidsbeleid dient echter niet 
eenvormig te worden opgezet, maar 
JUist als een differentiatie naar de on
derscheiden minderheden toe Dit om 
te voorkomen, dat de 'minderheden' 
als één enkele categorie worden be
schouwd en een stigmatiserende wer
king op de mensen uit deze groepen 
zal uitgaan 

101 Artikelen 

In het kader van het program en de 
daaruit voortvloeiende visie op de 
(nieuwe) minderheden zijn de beleids-

CDA 99-101 

artikelen welke (mede) op genoemde 
materie betrekking hebben, geheel ge
integreerd in diverse andere hoofdstuk
ken van dit program (zie o.a de hoofd
stukken 11, 111, V, VI, Vil, IX.A). 
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X Europa 

102 Analyse 

Sinds de oprichting van de Europese 
Gemeenschap is er in de richting van 
de hoofddoelstellingen- verzoening 
tussen de volken, versterking van 
West-Europa, economische wederop
bouw- veel vooruitgang geboekt. 
Door wetgevende arbeid op Europees 
niveau, wordt op belangrijke terreinen 
het onderlinge verkeer tussen staten, 
ondernemingen en personen geregeld. 
De structuur in de besluitvorming in 
de Europese Gemeenschap maakt de 
EG tot een rechtsorde van geheel ei
gen aard. De oude doelstellingen wor
den ten dele vervangen door nieuwe: 
versterking van de politieke samen
hang op uiteenlopende terreinen, het 
realiseren van verantwoordelijkheden 
naar de zijde van de derde wereld, ver
dere democratisering van de besluit
vorming. Inmiddels wordt het echter 
steeds moeilijker om deze doelstellin
gen te verwezenlijken. De economi
sche recessie maakt bepaalde belan
gentegenstellingen meer acuut. De uit
breiding van de gemeenschap dreigt 
tegelijkertijd de interne samenhang te 
verminderen. Mede daardoor wordt te
vens de besluitvorming bemoeilijkt. 
Het Europees Parlement bevindt zich 
op de moeilijke weg naar vergroting 
der bevoegdheden De Europese Com
missie fungeert minder als motor voor 
de gemeenschap. De verdieping en 
verbreding van de Europese politiek 
komen onvoldoende uit de verf. Voor 
deze verbreding en verdieping van de 
Europese Gemeenschap ontbreekt de 
noodzakelijke politieke en maatschap
pelijke overeenstemming. Het Euro
pees Parlement heeft nog te weinig be
voegdheden om deze overeenstem-

ming tot stand te brengen. Op dit punt 
speelt de vorming van Europese partij
en een belangrijke rol. Zij kunnen de 
positie van het parlement helpen ver
sterken en via geestverwante fracties 
bijdragen aan de vorming van een ge
meenschappelijke Europese aanpak, 
teneinde bij te dragen aan de oplos
sing van de huidige problemen. 

1 03 Benadering 

a Terecht wordt van de Europese Ge
meenschap verwacht dat deze een be
langrijke rol speelt bij de ontwikkeling 
van de derde wereld, dit o.a. door de 
bevordering van een rechtvaardiger 
economische orde. De problemen op 
het gebied van de werkloosheid en de 
inflatie en betreffende de milieube
scherming en de energie- en grond
stoffenschaarste vereisen een Europese 
benadering. Voorts zal de Europese 
Gemeenschap een stabiliserende factor 
moeten zijn in de politieke verhoudin
gen in de wereld. 
b Europese samenwerking is niet al
leen een politieke of economische 
zaak. Het mag ook geen technocrati
sche aangelegenheid worden. Het gaat 
erom de mensen in Europa nader tot 
elkaar te brengen, vooroordelen af te 
breken, begrip te kweken voor elkaars 
taal, levensstijl, cultuur, etc. De bevor
dering van gemeenschappelijke waar
den, zoals democratie, rechtsstaat, 
rentmeesterschap, solidariteit en eman
cipatie, moet daarbij voorop staan 
c Behoud van datgene wat reeds is 
bereikt en uitbouw van de Europese 
Gemeenschap verdienen in de komen
de periode alle aandacht. Democratise
ring van de besluitvorming is daarbij 
een eerste vereiste. 
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d Gestreefd wordt naar een verenigd 
Europa dat zijn politieke en economi
sche verantwoordelijkheid in de wereld 
wil en kan dragen De externe relaties 
van de Europese Gemeenschap en de 
buitenlandse politieke samenwerking 
van de Europese partners zijn gericht 
op versterking van de Verenigde Na
ties en andere internationale ordenin
gen 
e Het externe beleid van Europa blijft 
in het teken staan van verbondenheid 
met de Verenigde Staten. In de relaties 
met de VS worden de doelstellingen 
van het Europese beleid benadrukt. 

1 04 Artikelen 

a De verbreding van de EG naar het 
terrein van de sociale politiek, de mi
lieupolitiek, de consumentenbescher
ming, het energiebeleid, het monetaire 
beleid, de industriepolitiek en ontwik
kelingssamenwerking is een onmisbare 
voorwaarde voor de consolidatie van 
de Gemeenschappelijke markt. Dit 
standpunt dient bij de Nederlandse op
stelling in de EG uitdrukkelijk naar vo
ren te komen 
b Daarnaast blijft voor de instand
houding van de Gemeenschappelijke 
markt een krachtige bestrijding van 
handelsbelemmeringen aan de binnen
grenzen noodzakelijk. Krachtige bevor
dering van de sociaal-economische or
dening door harmonisatie van wetge
ving en concurrentie-politiek, verdere 
ontwikkeling van vervoerspolitiek. Er 
moet een gemeenschappelijk energie
beleid komen, waarvan belangrijke ele
menten zijn het beleid tot onafhanke
lijker maken van Europa van energie
import, betere coördinatie van re
search-inspanningen gericht op aiter-
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natieve energiebronnen, coördinatie 
van de besparingsprogramma's, waar
onder maximum verbruiksnormen en 
afspraken over de inzet van energiedra
gers, een onderlinge afstemming van 
de prijspolitiek. 
c Nederland steunt de oprichting van 
een Europees Monetair Fonds. Daarom 
wordt gestreefd naar coördinatie van 
het monetaire, budgettaire en sociaal
economisch beleid van de lidstaten. 
Op Gemeenschapsniveau moeten indi
catieve taakstellingen worden vastge
steld t.a.v de omvang en financiering 
van nationale begrotmgstekorten, de 
omvang van de nat1onale geldhoeveel
held, de nationale conJunctuurpolitiek 
en inflatiebestrijding. Het Europees Bu
reau voor de statistiek wordt uitge
bouwd tot een Bureau voor statistiek 
en Planning. 
d In het kader van de industriepoli
tiek van de Europese Gemeenschap 
wordt gestreefd naar een sectorstruc
tuurbeleid teneinde de aanpassing van 
de Europese industriële structuur aan 
de internationale ontwikkelingen op 
sociaal verantwoorde wijze te begelei
den Het Regionaal en Sociaal Fonds 
wordt daarbij doelgericht ingezet. Het 
beleid laat ruimte voor bedrijfstakover
leg tussen werkgevers en werknemers. 
De Gemeenschap verleent actieve me
dewerkmg aan dit overleg 
e Het sociale en regionale beleid van 
de EG is voorts gericht op het behoud 
en scheppen van zinvolle arbeid In 
dat kader past een streven naar over
eenstemming over herverdeling van ar
beid, humanisering van arbeidsom
standigheden en vormen van medezeg
genschap en werkoverleg. Het triparti
te overleg tussen overheid (nationale 
regeringen en Europese Commissie), 
werkgevers en werknemers is hierbij 
van grote betekenis. 
f Het ontwikkelingsbeleid van de EG 
IS gencht op het verwezen I ijken van de 
VN-doelstellingen voor het Derde Ont
wikkelmgsdecennium. Nederland be
vordert Europese initiatieven in de 
Noord-Zu1d-dialoog. De EG schenkt 
speciale aandacht aan de energlepro
blematiek, de schuldenlast en de voed
selsituatie van de armste landen 
g Nederland bevordert de relatie van 
de EG met internationale organisaties 
van ontwikkelingslanden (ASEAN, An
despact, etc.) en afzonderlijke landen 
m de Derde Wereld die niet zijn aange
sloten bij het Verdrag van Lomé. Daar
toe worden handelsrelaties en -verdra
gen Uitgebouwd tot een basisformule 
voor de benadermg van de arme lan
den Het Verdrag van Lomé wordt te 
zijner tijd omgebogen m de richting 

van algemene tariefpreferenties. 
h Spanje en Portugal hebben traditio
neel nauwe banden met Latijns-Ameri
ka. De toetreding van deze twee lan
den tot de Gemeenschap wordt aange
grepen om de politieke, culturele en 
economische relaties van de EG met 
dat werelddeel te verdiepen, met name 
om dan doeltreffender te kunnen op
treden op het gebied van de mensen
rechten. 
i De Gemeenschap stelt zichzelf con
structief op in het ontspanningsproces 
tussen Oost en West. Nederland be
vordert Europese initiatieven om de 
economische, culturele en technologi
sche samenwerking, met name op 
energie-gebied, uit te breiden. In de 
betrekkingen met de COMECON-lan
den moet echter de concurrentieverval
sing door deze landen, met name in 
de vervoerssector, worden tegenge
gaan. 
1 De EG bevordert zoveel mogelijk 
een open economie met toegang voor 
produkten uit derde landen onder toe
passing van de GATT-overeenkomsten 
In de betrekkingen met de andere ge
industrialiseerde landen wordt protec
tionisme krachtig bestreden. Nederland 
doet voorstellen tot oprichting van een 
Europese Exportbank, daarbij rekening 
houdend met de belangen van de Der
de Wereld. 
k De consolidatie van de Gemeen
schappelijke markt, de verdieping en 
verbreding van de Europese samen
werking, alsmede de uitbreiding van 
het aantal lidstaten vereisen een doel
treffende besluitvorming. Nederland 
steunt voorstellen tot verbetering van 
de communautaire besluitvormingspro
cedures In dat kader wordt de rol van 
de Europese Commissie benadrukt Zij 
moet door middel van haar initiatief
recht de verschillende nationale stand
punten en visies onder de noemer van 
het Gemeenschapsbelang brengen 
I Verdere democratisering van de be
sluitvorming bijft geboden. Daarom 
wordt steun verleend aan voorstellen 
tot vergroting van de bevoegdheden 
van het Europees Parlement. Bij de be
handeling van Commissievoorstellen 
tot wetgeving van algemene strekking 
in de Raad van Ministers houdt Neder
land rekening met de adv1ezen van het 
Europees Parlement t a.v. die Commis
sievoorstellen 
m Nederland streeft naar het nemen 
van meerderheidsbesluiten in de Raad 
van Ministers, conform de bepalingen 
van de Europese verdragen. De Euro
pese Raad van Regeringsleiders verga
dert zoveel mogelijk met inachtneming 
van de communautaire besluitvor-

CDA 104 

mingsregels. De directoriumgedachte 
wordt afgewezen. 
n De feitelijke integratie van de Euro
pese buitenlandpolitieke samenwerking 
(EPS) in de EG en haar instellingen 
wordt bevorderd. Bij eventuele institu
tionalisering van de ambtelijke begelei
ding van de EPS moet de Europese 
Commissie worden betrokken. 
o Nederland stelt zich positief op te
genover de toetreding van Spanje en 
Portugal tot de EG. De uitbreiding van 
het aantal lidstaten mag echter niet lei
den tot een verwatering van de Ge
meenschappelijke samenwerking of 
een meer in zichzelf gekeerd zijn van 
de Gemeenschap, met name t.o.v de 
Derde Wereld. 
p De begroting van de Europese Ge
meenschap blijft gebaseerd op het be
ginsel van financiële solidariteit tussen 
de lidstaten. Het Europees Ontwikke
lingsfonds en communautaire leningen 
behoren in de begroting te worden op
genomen, teneinde het Parlement 
daarover medezeggenschap te ver
schaffen. 
q De verbreding en verdieping van 
de Europese samenwerking moet tot 
uitdrukking komen in de begroting. 
Daartoe worden de eigen middelen 
van de Gemeenschap uitgebreid door 
verhoging van de BTW-afdracht door 
de lidstaten, voorzover nationaal beleid 
wordt vervangen door Europees beleid. 
r De Gemeenschap dient een speci
fiek beleid uit te stippelen op het ter
rein van de bestrijding van armoede in 
de meest ruime zin, waarbij aldus con
creet gestalte wordt gegeven aan de 
Europese solidariteit bij uitstek, name
lijk een blijvende zorg voor het daad
werkelijk steunverlenen aan zwakke, 
kansarme en aan de vergeten groepen 
uit onze samenleving. 
s De Europese Gemeenschap dient te 
streven naar een efficiënte werkwijze 
en een goede kostenbewaking. De effi
ciëntie van de Commissie en van het 
ambtenarenapparaat van de EG moet 
verhoogd worden conform het rapport
Spierenburg. Een eerste stap moet zijn 
het concentreren van de werkzaamhe
den van het parlement en de Commis
sie op één plaats. 
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XI Veiligheidsbeleid 

105 Analyse 

De spanning tussen oost en west, 
mede tot uitdrukking komend in een 
militaire confrontatie in Europa, is on
danks de ontspanningspolitiek beslist 
onvoldoende afgenomen. Omdat deze 
spanning tevens een tegenstelling tus
sen politieke systemen betreft, gaat 
het ook om de bescherming van een 
democratisch gefundeerde rechtsorde 
in de westerse staten. Anderzijds kun
nen de inspanningen om die rechtsor
de te beveiligen op zichzelf bepaalde 
fundamentele waarden in het geding 
brengen. Wij noemen hierbij het be
trokken zijn in een bewapeningswed
loop, de technologische ontwikke
lingen van het wapentuig die mede tot 
een verkorting van de zgn. waarschu
wingstijd leidt, waardoor de risico's 
toenemen. 

1 06 Benadering 

a Het CDA wil streven naar het be
houd van de westerse democratieën. 
mede door middel van de ter beschik
king staande politieke organisaties. zo
als de VN en de NAVO. Uiteraard die
nen wij er ons voor te blijven inzetten, 
dat daarin de klassieke en sociale men
senrechten zodanig centraal staan, dat 
de westerse samenleving ook naar bui
ten toe een hoopgevend perspectief 
vormt voor die volken, die leven onder 
systemen, waarin de menselijke waar
digheid geweld wordt aangedaan. 
b Het streven naar veiligheid moet 
onderworpen zijn aan normen welke 
verhinderen dat de politieke en militai
re middelen die daarbij worden toege
past, op zichzelf de menselijke waar
digheid in gevaar brengen Beheersing 

en vermindering van de (kern)bewape
ning staat daarbij centraal De mate 
waarin en de wijze waarop zulks dient 
te geschieden, dient voortdurend aan
dacht te krijgen. Het CDA erkent ook 
het zgn. atoompaficisme als een legi
tieme opvatting binnen de partij en 
verwacht daarvan ook een waardevolle 
inbreng in de gedachtenvorming. 
c Het veiligheidsbeleid richt zich op 
terugdringing van onze afhankelijkheid 
van nucleaire wapens. De verhoging 
van de atoomdrempel is daartoe de 
aangewezen weg. Er moeten gedrags
regels worden ontwikkeld, die ertoe 
strekken het risico van onbedoelde 
conflicten te verkleinen 
d Nederland moet een creatieve en 
kritische bijdrage leveren aan de vor
ming van het NAVO-beleid. 

1 07 Artikelen 

a Internationale vrede en veiligheid is 
een centrale doelstelling van het bui
tenlandse- en het defensiebeleid. In 
het kader hiervan moet een internatio
nale rechtsorde. met rechtvaardiger m
te·rnationale verhoudingen ook op soci
aal en economisch gebied, met alle 
kracht worden nagestreefd. Ten dien
ste van dit streven moet een verdedi
gingspotentieel in stand worden ge
houden. voldoende om oorlog te voor
komen en dreiging te weerstaan Dit 
potentieel dient voortdurend aan deze 
doelstellingen te worden getoetst. 
b Ontspanning, wapenbeheersing en 
wapenvermindering zijn belangrijke 
hulpmiddelen tot het bereiken en be
waren van vrede en veiligheid. 

Vanuit dit besef neemt Nederland 
actief deel aan pogingen het internatio-
naal overleg terzake in het bijzonder 
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binnen de NAVO en de VN te stimu-
leren en van constructieve denkbeel
den te voorzien De regering brengt in 
haar beleid (zowel in het algemeen re
geringsbeleid als in het spec1fieke be
leid van de ministers van buitenlandse 
zaken en defensie) tot uitdrukking, dat 
bewapening en wapenbeheersing afge
leiden zijn van één en hetzelfde stre
ven naar vrede en veiligheid. 
c De grondbeginselen. vervat in de 
slotakte van Helsinki, terzake van de 
verhoudingen tussen de staten. hun 
samenwerking op economisch, sociaal, 
milieu- en cultureel gebied, en met 
name terzake van de bevordenng van 
de mensenrechten. de uitwisseling van 
informatie en de contacten tussen 
mensen, blijven, naast het wapenbe
heersingsoverleg. onverkort van 
kracht. Binnen het kader van het over
leg over veiligheid en samenwerking in 
Europa wordt de naleving van deze 
akte bevorderd en wordt gestreefd 
naar versterking en uitbreiding van 
vertrouwenwekkende maatregelen op 
politiek en militair terrein, zoals 

uitbreiding van het aantal waarne
mers voor, tijdens en na militaire ma
noeuvres; 

uitwerking van nadere regels ter 
verhoging van de effectiviteit van de 
waarneming bij manoeuvres; 

aanmeldmg ook van kleinere ma
noeuvres; 

verlenging van de aanmeldingstijd 
ten aanzien van militaire manoeuvres 
en troepenverplaatsingen, mede om 
het risico van onbedoelde conflicten te 
verkleinen; 

grotere openbaarheid ten aanzien 
van de betekenis van belangrijke eco
nomische en andere politiek-strategi
sche maatregelen die op oorlogsvoor-
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bereiding zouden kunnen duiden. 
d De verspreiding van kernwapens 
naar landen die deze n1et bezitten, 
wordt krachtig tegengegaan. Er wordt 
naar gestreefd dat landen die het non
proliferatieverdrag hebben onderte
kend, van de grote mogendheden de 
garantie te krijgen, dat kernwapens 
n1mmer tegen hen worden gebruikt en 
dat zij er noo1t mee worden bedre1gd 

Nederland streeft naar Uitbreiding 
van de controlerende bevoegdheden 
van het mternat1onaal agentschap voor 
atoomenergie De voor de aanmaak 
van kernwapens bru1kbare produkten, 
welke bij de vreedzame toepassing van 
kernenergie vrijkomen, worden onder 
beheer van d1t agentschap geplaatst 

Stnktere controle op de Nederlandse 
prol iferat1e-gevoel1ge n uclea1 re export, 
met name naar d1e landen d1e het non
proliferatieverdrag n1et hebben geratifi
ceerd. Gestreefd wordt naar een volle
dig mond1aal verbod op proeven met 
kernwapens. Een Westeuropese kern
macht moet worden afgewezen 

108 Het mternat1onale kader 

a In het l1cht van de mternat10nale 
verhoudmgen blijft de NAVO voor de 
voowenbare toekomst hoofdinstru
ment van bele1d ter voorkommg van 
oorlog ten d1enste van de beheersmg 
van cr1ses en voor het bevorderen van 
vrede en veil1ghe1d, alsmede voor de 
bescherming van democratische en 
maatschappelijke waarden die in onze 
samenleving gelden. Tegelijkertijd gaat 
van de bestaande nucleaire bewape
nmg een ernst1ge bedrelging uit voor 
onze samenleving. Meer dan voorheen 
d1ent daarom de NAVO z1ch ook 1n te 
zetten voor de vermtndenng van nu
cleaire wapens. lnit1at1even en beslul
ten bmnen de NAVO worden voortdu
rend getoetst aan bovengenoemde 
doelstellingen 

De NAVO-strateg1e IS gebaseerd op 
een hechte band tussen Noord-Amen
ka en West-Europa Een mtens1venng 
van de pol1t1eke en mil1ta1re consulta
tles tussen West-Europa en Noord
Amenka IS noodzakelijk voor het wel
slagen van pogmgen ter verzekenng 
van de InternatiOnale vrede en veilig
held 

De planvoorbereiding en de beslUlt
vorming btnnen de NAVO worden, 
met name ook voor zover het de e1gen 
Nederlandse mbreng betreft, du1delijk 
door pol1t1eke controles en Initiatieven 
beheerst Een tijd1g parlementair over
leg IS noodzakelijk om aan het rege
ringsbeleid 1n dezen de onm1sbare rug
gesteun te verzekeren 

b In de NAVO behoort in goed over
leg te worden vastgesteld, welke mili
taire middelen nodig zijn. Elke lidstaat 
moet daaraan een redelijk aandeel le
veren, dat past bij de specifieke moge
lijkheden en belangen en bij zijn geo
grafische situatie. 

De NAVO benadrukt haar eigen taak 
op het gebied van wapenbeheersing 
en vermindering door de gecoördineer
de aanpak daarvan te bevorderen. 

109 De militaire middelen 

a De Nederlandse defensie-inspan
nmg wordt bepaald door dezelfde mo
tieven als die welke ten grondslag lig
gen aan het lidmaatschap van de 
NAVO. 

Omvang en doeltreffendheid van de 
Nederlandse defensie-inspanning blij
ven op een binnen het NAVO-bondge
nootschap overeengekomen peil De 
regering verschaft aan het parlement 
een duidelijk inzicht in de besluitvor
ming over ieders aandeel in de totale 
NAVO-mspanning. 
b Zolang de functie van de kernwa
pens door de vestiging van een doel
matige internationale staatkundige 
orde n1et is vervallen, moet in het vei
ligheidsbeleid de afhankelijkheid van 
de kernwapens worden teruggedron
gen Daarom moet de atoomdrempel 
zo hoog mogelijk worden opgevoerd 
en streeft Nederland naar vermindering 
van de soorten en aantallen kernwa
pens voor de korte afstand en naar te
rugtrekking van deze wapens uit de 
voorste posities. De invoering van 
nieuwe nucleaire gevechtswapens (zo
als de neutronengranaat), alsmede van 
wapens d1e de grens tussen nucleaire 
en conventionele bewapening verva
gen, wordt afgewezen. 

Kernwapens waarvan de taken door 
conventionele wapens kunnen worden 
overgenomen, worden vervangen Zeg
genschap over de inzet van nucleaire 
wapens blijft strikt voorbehouden aan 
de hoogste politieke leiding. 

Het principe van het aangepaste ant
woord (flexibele response) wordt aan
vaard. Het wordt zodanig toegepast 
dat het h1ermee beoogde veiligheids
streven n1et ten koste van de wapenbe
heersing gaat 
c Ten aanz1en van de nuclea1re mid
dellange afstandswapens houdt Neder
land vast aan zijn binnen de NAVO ge
maakt voorbehoud, mhoudende dat 
het eerst 1n december 1 981 een be
sliSSing zal nemen over het al dan n1et 
stationeren van deze wapens op zijn 
grondgebled Daarbij geldt dat Neder
land n1et heeft gepartiCipeerd 1n de 
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produktie-beslissing van de nucleaire 
middellange afstandswapens, welke 
een Amerikaanse aangelegenheid is. 

Deze beslissing zal worden genomen 
1n bondgenootschappelijk overleg, on
verlet de eigen verantwoordelijkheid en 
autonomie van Nederland terzake. 

Deze beslissing dient met name te 
worden bepaald door de volgende fac
toren 

de mate waarin eind 1 981 concre
te en duidelijke resultaten zullen zijn 
bereikt in het wapenbeheersingsover
leg met de Sowjet-Unie terzake van de 
vermindering van de Euro-strategische 
kernwapens, of althans daarop een be
trouwbaar uitzicht is verkregen; 

de mate waarin tevens in onder
handelingen resultaten zijn bereikt ter
zake van het daadwerkelijk verminde
ren van het aantal in Europa opgesla
gen tactische kernwapens; 

of eventuele plaatsing van nieuwe 
wapensystemen op Nederlands grond
gebied zal leiden tot een vermindering 
van de bestaande Nederlandse nucleai
re taken. 
Teneinde hetwapenbeheersings-en 
verminderingsproces daadwerkelijk te 
helpen bevorderen, zet Nederland zich 
krachtig in voor ratificatie van het 
SALT-I I Verdrag in niet wezenlijk geha
vende vorm, alsmede voor een voort
zetting van het SALT-proces met opti
male inschakeling van de Europese 
bondgenoten 
d De strategische kernwapens, alsme
de de middellange-afstand-wapens 
moeten door hun aantal en doeltref
fendheid een minimaal noodzakelijke 
afschrikking garanderen Nederland 
streeft ernaar om het aan beide zijden 
te hoge niveau van deze bewapening 
volgens wederzijdse en gecontroleerde 
afspraken tussen NAVO en Warschau
pact te doen terugbrengen Dit sluit 
eventuele, ook door Nederland te ini
tiëren, éénzijdige stappen van de 
NAVO niet uit. 

U1tbreiding van kernwapen-vrije zo
nes 1n de wereld wordt krachtig bevor
derd. Een fasegewijze totstandkoming 
van kernwapen-vrij ge bi 9d op het terri
toir van landen van het Warschaupact 
en van de NAVO wordt bepleit, onder 
voorwaarde van de totstandkoming 
van een redelijk evenwicht in de con
ventionele bewapening. 
e Nederland neemt het initiatief tot 
het sluiten van een verdrag om niet
nucleaire massa-vernietigingswapens 
en wapens met een langdurige nawer
kmg op mens en milieu of welke bui
tenspong lijden veroorzaken te verbie
den Er moet een aanvang worden ge
maakt met een doeltreffende controle 
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op naleving van de betreffende afspra
ken. 
f De accentverschuiving naar conven
tionele defensie komt mede tot uit
drukking in de versterking van de terri
toriale verdediging en in het waarbor
gen van een snelle en doelmatige in
zetbaarheid van de strijdkrachten. Ne
derland voert een actieve politiek ten
einde de krachtverhoudingen die een 
adequate verdediging mogelijk maken 
op een lager niveau in evenwicht te 
brengen MBFR (= Mutual Balanced 
Force Reductions) onderhandelingen 
blijven een zeer belangrijk middel om 
een conventionele bewapeningsspiraal 
tegen te gaan. 
g Nederland beijvert zich ervoor dat 
binnen en buiten het gebied van de 
NAVO-landen de overtuiging wordt 
versterkt, resp. gevestigd, dat aan alle 
internationaal overeengekomen bepa
lingen omtrent het gebruik van geweld 
de hand zal worden gehouden. Neder
land moet tegen deze achtergrond ook 
van zijn kant waakzaam blijven, opdat 
de verbintenis dat van NAVO-zijde 
nimmer in strijd met de doelstellingen 
van de VN als eerste wapengeweld zal 
worden ingezet, geen dode letter 
wordt. 
h Nederland heeft een blijvende taak 
binnen de vredespolitiek van de VN. 
De in het kader van de vredesmacht 
van de VN optredende eenheden wor
den voor hun taak doeltreffend opge
leid. De samenstelling van deze eenhe
den geschiedt zoveel mogelijk op basis 
van vrijwilligheid. Beschikbaarstelling 
van eenheden voor zover dit geen on
aanvaardbare gevolgen heeft voor de 
uitvoering van gemeenschappelijke 
(NAVO) en territoriale taken. De vol
kenrechtelijke status van de Neder
landse strijdkrachten, door Nederland 
bijgedragen aan de Vredesmacht van 
de VN, moet in internationale overeen
komsten worden geregeld. 

11 0 Personeel, materieel en beheer 

a Een systeem waarbij de krijgsmacht 
uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, 
wordt afgewezen. In principe worden 
alle functies in de krijgsmacht ook 
voor vrouwen opengesteld. De daad
werkelijke invulling hiervan dient met 
voortvarendheid nagestreefd te wor
den. De mogelijkheid tot vrijstelling 
van militaire dienst op grond van kost
winnerschap dient niet alleen te gel
den voor het kostwinnerschap binnen 
het huwelijk. 
b Interne regelingen binnen de 
krijgsmacht, de rechtspositie van mili
tairen en dergelijke mogen slechts af-

wijken van datgene wat in de rest van 
de maatschappij gebruikelijk is, voor 
zover het belang van de dienst dit eist. 
Een eigentijds straf- en tuchtrecht blijft 
hierin een belangrijk element. Het be
leid richt zich op het beschikbaar heb
ben van getraind, vakbekwaam, inzet
baar en gemotiveerd personeel. 
c Door een optimale bedrijfsvoering 
en door stroomlijning van de organisa
tiestructuur van de krijgsmacht, wordt 
een doelmatig gebruik van financiële 
middelen verzekerd. In dit kader wordt 
gepleit voor meer samenwerking tus
sen, onderlinge dienstverlening, en 
waar nodig samenvoeging van krijgs
machtonderdelen. 
d Ten behoeve van rationalisatie en 
standaardisatie wordt gestreefd naar 
samenwerking en zo mogelijk integra
tie van de Westeuropese wapenpro
ductie, onder voorwaarde dat de be
heersing van de wapenexporten niet 
verder verslechtert. Gestreefd wordt 
naar een internationale registratie van 
alle wapenexporten, als eerste stap in 
het tegengaan van exporten die de le
gitieme behoefte aan zelfverdediging 
te boven gaan. 

Nederland zet zich in tegen wapenle
veranties naar zogenaamde derde 
landen, om mede daardoor een 
ontwikkeling naar daadwerkelijke neu
traliteit van de derde wereld landen te 
respecteren. 
e De continuïteit van de Nederlandse 
bijdrage in de bondgenootschappelijke 
strijdkrachten vereist, naast een goede 
planning, ook een op die continuïteit 
gerichte financiële basis voor dat be
leid. Een eenmaal aan de NAVO toege
zegde financiële inspanning blijft ge
handhaafd. 
f Teneinde een gefundeerde inbreng 
vanuit de samenleving op het veilig
heidsbeleid mogelijk te maken, is een 
verdere stimulering en samenbunde
ling van de studie en de daarop geba
seerde voorlichting op het gebied van 
vrede en veiligheid, ook buiten de 
krijgsmacht, gewenst. 
g Vrijstelling van dienstplicht wegens 
het bekleden van of in opleiding zijn 
voor een geestelijk ambt wordt afge
schaft. 
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XII 

111 Keuze van prioriteiten 

Geen enkele politieke partij ontkomt 
eraan de kiezer voor de komende 
moeilijke Jaren een aantal duidelijke 
keuzen voor te leggen Want het staat 
1n feite al een paar Jaar vast werk voor 
iedereen, groei van onze inkomens, 
van de collectieve uitgaven, het op peil 
houden van onze bijdragen aan arme 
landen, zijn niet langer meer tegelijker
tijd te realiseren 

Het CDA kiest de komende Jaren 
voor 

behouden en voor velen verschaf
fen van werkgelegenheid 

n1euwe mpulsen aan de woning
bouw en de stadsvernieuwing 

het waarmaken van onze financ1ële 
hulp aan de opbouw van de arme lan
den 

het fundamenteel behouden van 
ons stelsel van sociale zekerheid 

Met deze keuzen is tegelijk aangege
ven wat in onze benadering de komen
de Jaren mmder prioritelt zal krijgen 
de groei van onze mkomens. 

1 1 2 Beleidskader 

Het realiseren van deze prioriteiten is 
niet mogelijk zonder een versterking 
van onze economische bedrijvigheid, 
met name ook gelet op de uitdagingen 
die uitgaan van de internationale ont
wikkelingen Wij willen de toename 
van de werkloosheid tot staan bren
gen Daartoe wil het CDA in de ko
mende kabinetsperiode zo'n 300.000 
mensen extra aan werk helpen 

De sombere vooruitzichten voor 
1 981 geven aan voor welke opgaven 
wij staan de groei zal in 1 981 ergens 
tussen de 0 en 1 % uitkomen Onder 

Financiële verantwoording 

de beleidsvoorwaarden, zoals in dit 
program uiteengezet, achten wij het 
echter mogelijk daarna uit te komen 
op een groei van 2 à 2,5%, een ruwe 
schatting van de gemiddelde economi
sche groei voor de komende kabinets
periode komt dan uit op 1, 75% per 
jaar. H1ervan IS echter slechts 1% be
schikbaar voor de totale consumptieve 
uitgaven van overheid en burgers, om
dat wij vinden dat van deze 1, 75%, 
0, 75% gereserveerd moet worden 
voor verbetering van onze concurren
tiepositie en voor extra investeringssti
mulansen De resterende 1 % betekent 
bovendien niet dat ieder van ons er de 
komende Jaren met 1% op vooruit zal 
gaan, omdat het aantal inkomenstrek
kers de komende periode per Jaar met 
1,25% zal toenemen en in ons pro
gram bijvoorbeeld in de volkshuisves
tingsparagraaf, lastenverzwaringen zijn 
opgenomen 

11 3 Werkgelegenheid 

Het CDA wil, zoals gezegd, de komen
de jaren zo'n 300.000 mensen extra 
aan werk helpen, waarvan een zeer 
groot aantal in deeltijdbanen Het gaat 
om het inschakelen van schoolverla
ters, vrouwen en om het herinschake
len van arbeidsongeschikten en werk
lozen De overheid zal hierin het voor
beeld moeten geven. Wettelijke maat
regelen zijn tevens nodig. Een deeltijd
baan zal voor werkgevers en werkne
mers aantrekkelijk gemaakt moeten 
worden, zo nodig ook financieel 

Wij moeten er rekening mee houden 
dat 200.000 mensen zich tussen 
1 981 en 1 985 voor het eerst op de 
arbeidsmarkt zullen aandienen, waar
onder een groeiend aantal vrouwen 
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Niet allen kunnen een volledige dag
taak krijgen, velen, wij schatten 
50.000, zullen ook een deeltijdbaan 
willen Dit betekent dat voor deze 
200.000 mensen 175.000 volledige 
dagbanen gerealiseerd moeten wor
den. 

Naast dit inschakelen van mensen, 
die voor het eerst een baan zoeken, wil 
het CDA het uitschakelen van mensen 
tegengaan en het herinschakelingsbe
leid krachtig aanpakken. Het is immers 
sociaal niet te accepteren, dat zo velen 
die niet meer volledig arbeidsgeschikt 
zijn, veelal helemaal niet meer in aan
merking komen voor een baan, ook als 
zij zeer goed aan het arbeidsproces 
kunnen bijdragen in aangepaste om
standigheden, in deeltijdbanen, in een 
andere minder eisende functie na een 
zekere omscholing etc. Daar komt bij, 
dat de toename van het aantal uitke
ringsgerechtigden ook in financieel op
zicht ons voor enorme problemen stelt, 
die bij ongewijzigd beleid onoplosbaar 
dreigen te worden, anders dan door 
een rigoureuze verlaging van de socia
le uitkeringen over de gehele linie. 
Maar dat acht het CDA evenzeer on
verantwoord. 

Onze schattingen wijzen uit, dat met 
een krachtig arbeidsmarktbeleid en een 
verdiepen van de doelstelling van so
ciale zekerheid over vier Jaar 1 20.000 
mensen, die arbeidsongeschikt ver
klaard dreigen te worden, ingeschakeld 
kunnen blijven, veelal in deeltijdbanen. 
Dat zijn over de periode van vier jaar 
60.000 volledige dagbanen. Met een 
verdieping van de doelstelling van so
ciale zekerheid, bedoelen wij dat het 
beleid zich niet alleen richt op het ver
schaffen van uitkeringen maar ook en 
vooral een verbetering van arbeidsom-
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standigheden stimuleert, waardoor 
veel meer dan nu het arbeidsonge
schikt, werkloos of ziek worden, voor
komen kan worden. Ten slotte gaan 
steeds meer mensen met vervroegd 
pensioen de VUT-regeling. Wij ver
wachten de komende vier jaar 25.000 
mensen. 

Aldus komen wij op 295.000 men
sen (200.000 nieuw), 1 20.000 ge
deeltelijk arbeidsongeschikten min 
25.000 vervroegde uittreders, waar
voor het CDA werk wil realiseren in 
210.000 hele dagbanen (150.000 
volledige dagbanen voor even zovele 
'nieuwelingen', 25.000 dagbanen 
voor 50.000 'nieuwelingen' die een 
deeltijdbaan willen, 60.000 voor 
120.000 gedeeltelijk arbeidsonge
schikten in deeltijdbanen, min de 
25.000 VUT-banen) 

De vraag is natuurlijk wel hoe reali
seren wij dat? 

Het CDA wil deze werkgelegenheids
doelstelling realiseren door 
1 een algemeen sociaal-economisch 
beleid met extra impulsen voor nieuwe 
investeringen, te financieren uit de ver
koop van ons aardgas aan het buiten
land en effecten van energiebesparing. 
Levert op 100.000 extra banen 
2 een impuls van 3 milJard gulden in 
de bouw, waardoor directe en indirecte 
werkgelegenheidseffecten ontstaan 
35.000 banen 
3 het beter op elkaar afstemmen van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
door het opvullen van bestaande vaca
tures 25.000 banen. 
4 tenslotte is voorzien in een groei 
van het aantal banen in de collectieve 
sector met 50.000 in de komende vier 
jaar. 

Totaal zal in 1 985 het CDA-beleid 
kunnen uitkomen op 210.000 extra 
banen. 

Resumerend: 

Totaaleffecten 1981-1985 
Aanwas 

Het beleid kan derhalve 
1 de aanwas van nieuwe werkzoe
kenden, waaronder ook veel vrouwen, 
in het arbeidsproces opvangen 
2 de groei van het aantal arbeidson
geschikten stoppen en mogelijk zelfs 
het aantal arbeidsongeschikten terug
dringen door een actief herinschake
lingsbeleid 
3 de noodzakelijke voorwaarden 
scheppen dat althans aan het eind van 
de komende kabinetsperiode uitzicht 
wordt geboden dat het huidig aantal 
werklozen verminderd zal worden. 

114 Offers 

Maar dit beleid vraagt offers, van ie
dereen Want de komende Jaren zullen 
wij met minder inkomen genoegen 
moeten nemen dan waaraan wij de 
laatste jaren gewend zijn geraakt 
Wanneer in lijn met dit program een 
slagvaardig sociaal-economisch beleid 
wordt gevoerd, waarbij alle kansen en 
mogelijkheden van land en volk wor
den benut- en wordt uitgezet m 
vruchtbaar overleg met de sociale part
ners dan is een groei van het natio
naal inkomen van vrijwel 0 oplopend 
tot 2,5% mogelijk, hetgeen gemiddeld 
uitkomt op 1, 75% per jaar. 

Wij hebben reeds uiteengezet dat 
van deze 1, 75% gemiddelde groei er 
1% voor consumptieve bestedingen 
overblijft in verband met een reserve
ring ten behoeve van het versterken 
van onze concurrentiepositie en van in
vesteringsstimulansen 

Het aantal inkomenstrekkers groeit 
met 1,25% per Jaar. Dit betekent dat 
per inkomenstrekker van die 1% er 
een inkomensdaling van 0,25% over
blijft, een minlijn dus. Gebleken is 

200.000 mensen, waarvan 50.000 m deeltijdbanen 

voorts dat de uitvoering van dit be
leidsprogram naast extra ombuigingen 
van de collectieve uitgaven (zie volgen
de paragraaf) nog een extra inkomens
matiging van een 0,5% per jaar boven 
de reeds genoemde inkomensdaling 
van 0,25% noodzakelijk maakt. Ver
volgens moeten wij er rekening mee 
houden dat als gevolg van promoties, 
periodieken (de zgn incidentele loon
component) Jaarlijks de inkomens netto 
stijgen met gemiddeld 1 %. De ruimte 
die beschikbaar is voor de algemene 
inkomensontwikkeling (de zgn alge
mene loonronden, de initiële loonver
beteringen) is derhalve nog negatlever 
min 1, 75% Het beleid komt er der
halve op neer dat er absoluut geen 
ruimte is voor algemene loonsverho
gingen, een reële teruggang in koop
kracht is zelfs onvermijdelijk. En dat 
voor alle groepen Slechts op deze ma
nier kan de concurrentiepositie van 
ons bedrijfsleven versterkt worden, wat 
onmisbaar is voor het op peil houden 
van onze werkgelegenheid 

Het CDA vindt dat uit oogpunt van 
rechtvaardige inkomensverhoudingen 
en uit oogpunt van het bevorderen van 
de werking van de arbeidsmarkt, de in
komensmatiging in een bepaalde ver
houding gedragen zal moeten worden 
De hogere inkomensgroepen zullen 
naar verhouding meer moeten bijdra
gen dan de lagere, waarbij evenwel 
aan de onderkant van het loongebouw 
de nodige voorzichtigheid in acht ge
nomen zal moeten worden 

Exclusief incidentele loonverbeteringen 
en afgeZien ook van de met het wo
nmgbouwbeleid samenhangende las
tenontwikkeling, komen onze bereke-

volled1ge dagbanen 

120.000 mensen Uit WAO/ AAW worden opn1euw m deeltijdbanen mgeschakeld 
min 25.000 mensen verlaten het arbeidsproces v1a VUT 

175 000 
60.000 
25.000 

* (voor 295.000 mensen) 

Aanbod 
collectieve sector 
directe en 1nd1recte effecten van bouw- en stadsvern1euwmgsimpuls ad 3 milJard 
effecten algemeen sociaal-economisch bele1d en effecten van de energ1ebespanng plus cumula

tief investeren van opbrengsttoename exportgas 
opvullen van bestaande vacatures en mdirecte effecten daarvan 

Totaal realiseren extra arbeidsplaatsen 

CDA 114 

210.000* 

50.000 
35 000 

100.000 

25.000 

210.000 
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ningen uit op een inkomensontwikke
ling per jaar van min 1 voor de mini
ma, mm 1,5 voor de modale inko
mens, min 2 voor de tweemaal modale 
tot mm 4 voor de viermaal modale in
komens. Urt deze cijfers blijkt eens te 
meer hoe noodzakelijk het is voor de 
komende Jaren de echte minima, dat 
betreft dus degenen dre nret alleen 
voor zrchzelf, maar in een huishouden 
ook voor anderen moeten opkomen, te 
onderscheiden van de andere minima. 
Het belerd rs erop gerrcht metterdaad 
voor echte mrnrma de koopkracht te 
handhaven 

Daarbij zren wij af van aanzienlijke 
externe tegenvallers en meevallers, 
omdat deze nret zijn te voorzren Te 
denken valt bijvoorbeeld aan de ont
wrkkelrng van de wereldhandel, prijs
veranderrngen van de grondstoffen en 
mogelijk extra lasten 1n het kader van 
de Europese Gemeenschap. Indien 
deze tegenvallers zrch voordoen, dan 
zullen deze inkomenscijfers uiteraard 
naar beneden brjgesteld moeten wor
den 

1 1 5 Overhe1dswtgaven 

Brj deze sombere cijfers zijn wij urtge
gaan van een gelijkblijvend aandeel 
van de gemeenschappelijke (collectre
ve) urtgaven 1n het nationaal inkomen 
Er rs dus ergenlijk geen rurmte voor 
nreuwe taken Bovendren de omvang 
van het frnancrerrngstekort moet fors 
teruggebracht worden naar een struc
tureel aanvaardbaar nrveau. Wij moe
ten er evenwel van urtgaan dat het rn 
de komende kabrnetsperrode waar
schijnlijk nret mogelijk zal zijn het te
kort verder terug te brengen dan tot 
5% 

Toch wrl het CDA een aantal prrori
terten realrseren, zoals woningbouw, 
ontwrkkelmgssamenwerking en drverse 
accenten rn de onderwijsparagraaf. 

Het CDA denkt aan een aanzrenlijke 
vergrotrng van de woningbouwinspan
nmg, door een extra rmpuls van 3 mil
Jard gulden Ort bedrag kan als volgt 
worden gefrnancrerd allereerst zullen 
de stichtingskosten van nreuw te bou
wen wonrngen minder mogen stijgen, 
hetgeen tot soberder woningen leidt. 
Daarnaast zal het algemeen huurpeil 
per Jaar met enkele procenten effectief 
meer moeten stijgen dan zonder dit ex
tra bouwprogram mogelijk zou zijn ge
weest. Een gemrddeld effect op de 
prijsstijgmgen van 0, 5% per Jaar zou 
daartoe wt de algemene inkomensont
wrkkelmg opgebracht moeten worden 
Deze beleidsaanpak leidt er ook toe dat 

de werkgelegenheid in deze belangrij
ke sector zich kan herstellen. De parti
culiere sector zou hieraan overigens 
ook een bijdrage moeten leveren 

De voorgestelde maatregelen ten 
aanzien van het huurbeleid moeten in 
onlosmakelijke samenhang worden ge
zien met de extra inspanningen ten be
hoeve van woningbouw en stadsver
nieuwing. Anders gezegd de door de 
eerstgenoemde maatregelen ontstane 
financiële ruimte zal gerechtvaardigd 
moeten worden door een extra finan
ciële inspanning van tenminste dezelf
de omvang ten behoeve van woning
bouw en stadvernieuwing. 
Voor de overrge prioriteiten en doel
stellingen rn het overheidsbelerd zal 
bmnen de bestaande urtgaven-ontwik
kelrng ruimte gemaakt moeten wor
den Dit lijkt binnen de collectieve sec
tor mogelijk door betrekkelijk overzien
bare verschuivingen aan te brengen, 
welke uit de programartikelen blijken 
Daarbij gaat het CDA ervan uit dat in 
drt program zowel de rijksbegrotrng als 
de sociale zekerheid de komende pe
riode in procenten van het natronaal 
inkomen gestabiliseerd zijn De priori
teiten urt drt program bedragen 1 600 
mln gulden Niet alle artikelen zijn fi
nancieel 'vertaald'. De helft van de 
1 600 mln gulden zal op het overheids
budget gekort moeten worden door 
midden van algemene omburgingen 
Van het andere deel wordt 700 mln 
gerrcht omgebogen (zre m. n de pun
ten 1 6F, 1 61b, 30 en 66) De in punt 
114 gememoreerde extra ombuigingen 
in de collectieve uitgaven (noodzakelijk 
r.v.m. de frnanciering van dit pro
gram), dre, naast die 1n de sector 
volkshuisvestmg, rond de 3 miljard 
gulden bedragen, zullen vooral gevon
den moeten worden in een verdere 
aanpassing van arberdsvoorwaarden 
van ambtenaren aan die van de werk
nemers in het particulrere bedrijfsleven 
en voorts rn de sfeer van het krachtig 
bestrijden van ziekteverzuimen, ar
beidsongeschiktheid en een beperkrng 
van de kosten van volksgezondherds
voorzieningen 

lndren zich bij de uitvoering van dit 
program tegenvallers voordoen, dan 
zullen deze, naast de al genoemde rn
komensconsequenties, worden opge
vangen door het gefaseerd uitvoeren 
van nieuwe belerdspunten en zo nodig 
verscherpte ombuigrngen 

116 Tenslotte 

De offers die het CDA met dit program 
vraagt zijn fors. Naarmate het beleid 
dat wij voorstaan ingrijpender is, des 
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te meer raken wij ervan overtuigd dat 
de 'politiek' alléén de oplossingen van 
de vraagstukken van nu niet kan aan
dragen Het beleid dat in dit program 
is uiteengezet, komt niet tot zijn recht 
wanneer het niet gedragen wordt door 
grote groepen in onze samenleving. 
Eens te meer blijkt hoe noodzakelijk 
het rs dat een spreiding en een verdie
ping van de zeggenschapsverhoudin
gen in het sociaal-economisch leven 
krachtig worden bevorderd, omdat dit 
onlosmakelijk verbonden moet worden 
geacht aan de mgrijpende beleidsmaat
regelen die wij rn dit program moeten 
voorstellen 

Niettemrn, een minlijn blijft een min
lijn Deze nret gemakkelijke boodschap 
moeten wij brengen Toch durven wij 
voor dit beleid steun te vragen omdat 
wij ervan overtuigd zijn dat grote groe
pen in onze samenleving met ons be
reid zijn voorrang te blijven verlenen 
aan werk, wonen, ontwikkelrngshulp 
en sacrale zekerheid, hoe sterk de te
genwrnd ook zal zijn om drt beleid te 
realiseren 
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De CPN draagt bij aan de menings
vorming over de vele grote vraagstuk
ken die in het geding zijn, zij ontwik
kelt tegelijkertijd haar eigen alternatie
ven voor oplossingen die mogelijk en 
vereist zijn en stelt ze ter discussie. 

Wie vorm wil geven aan het verlan
gen naar een vooruitstrevende politiek 
kan dit bij de verkiezingen het meest 
doelmatig doen door te stemmen op 
de CPN 

Want: 
ledere stem op de CPN versterkt 

de mogelijkheid om een progressief 
beleid te verwezenlijken. 

ledere stem op de CPN wordt aan
gewend om de samenwerking tussen 
progressieve krachten uit te bouwen 

ledere stem op de CPN is een uit
spraak voor nieuwe prioriteiten in de 
landspolitiek en voor een richtingsver
andering in progressieve zin in de Ne
derlandse politiek. 
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11 Voor een actieve bestrijding 
van de crisis 

Opnieuw wordt de bevolking ge
teisterd door een cnsis van het kapita
listische systeem In vele landen en 
ook bij ons groeit de werkloosheid. In 
de derde wereld-landen valt de bevol
king ten prooi aan honger en ontbe
ring 

Het hoog opgeven over de wel
vaartsstaat IS omgeslagen in geJam
mer 

Terzelfdertijd worden milJarden uit
gegeven voor militaire doeleinden, aan 
de atoombewapening en aan het ont
werpen en produceren van nieuwe wa
pensystemen 

Concerns en banken houden huis 
zonder enige maatschappelijke controle 
en zijn onderling 1n een moordende 
concurrentie verwikkeld. Zij trachten 
de gevolgen van de crisis op de bevol
king af te wentelen en hebben daarbij 
de volle steun van de CDA/WO-rege
ring Zij ontslaan mensen, sluiten be
drijven, soms hele bedrijfstakken. Zij 
zetten het mes 1n lonen en uitkeringen 

2 Falend regeringsbeleid 

Het CDA/WO-kabinet heeft op de cri
SIS maar één antwoord: Vergroot de 
winsten, ten koste van lonen en sala
rissen, ten koste van onderwijs, ge
zondheidszorg en andere voorzienin
gen, dan volgt later het werk wel Voor 
dat doel werd het regeringsprogramma 
'Bestek '81' gelanceerd. De regering 
beloofde de werkloosheid daarmee te
rug te dr~ngen tot beneden de 
150.000 

Nu is het 1 981 
De matig1ng werkt op volle toeren, 

afgedwongen met autoritaire loonmaat
regelen Maar de werkelijkheid is dat 
de werkgelegenheid snel daalt meer 

dan 342.000 geregistreerde werklo
zen Voortgaande massa-ontslagen Bij 
voortzetting van het huidige beleid zal 
dat leiden tot een werkloosheid van 
meer dan 400.000 in dit jaar. Het vol
strekte bankroet van het regeringsop
treden is overduidelijk aangetoond. 

3 Een progressief antwoord 

De CPN stelt tegenover deze afbraak
politiek een onderbouwd en samen
hangend programma, voor instandhou
ding en schepping van werkgelegen
heid, voor handhaving van de koop
kracht voor de lage en middeninko
mens en voor een richtingsverandering 
in de staatsuitgaven, ter verkrijging 
van de nodige financiële middelen om 
een actieve en effectieve crisisbestrij
ding ter hand te kunnen nemen 

4 Matiging brengt werkloosheid 

De ervaring van de afgelopen jaren be
vestigt dat aantasting van lonen, uitke
ringen en collectieve voorzieningen al
leen maar meer werkloosheid oplevert. 

De winsten van de grote multinatio
nale ondernemingen, extra gevoed 
door overheidssubsidies, worden om
gezet in kapitaalexport of benut om ar
beidsbesparende investeringen te 
doen Minder koopkracht en dus min
der afzet van goederen en een stijgen
de werkloosheid, leiden op zich weer 
tot minder belastingopbrengst voor de 
rijksoverheid en minder premie-op
brengst voor de sociale verzekeringsor
ganen, zoals de ziekenfondsen e.d. 

Dat is dan weer voor het kabinet 
aanleiding om nog meer te bezuinigen 
op voorzieningen en op ambtenarensa
larissen. De bewering dat koopkracht-
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daling dankzij vergrote export de werk
gelegenheid zou bevorderen wordt ook 
op geen enkele manier waargemaakt. 
Integendeel 

Hoewel de Nederlandse loonkosten 
al jarenlang minder stijgen dan elders, 
vallen bij de export-firma's talrijke ont
slagen. Ook als de winsten hoog zijn. 
Als de koopkracht daalt, neemt de nei
ging bovendien toe om goedkope pro
dukten in te voeren, hetgeen een extra 
bedreiging oproept voor de huidige 
werkgelegenheid in ons land. 

Desondanks heeft het CDA/WO-ka
binet voorbereidingen getroffen om tot 
1 985 nog eens 1 6 miljard op sociale 
uitkeringen, overheidssalarissen en het 
inkomen van trendvolgers te bezuini
gen. Dit voornemen wordt als basispo
litiek voor de nieuw te vormen rege
ring gepresenteerd. 

Jarenlang moest er gematigd wor
den uit solidariteit met de zwaksten in 
de samenleving. Nu is plotseling de af
stand tussen het inkomen van werken
den en uitkeringstrekkers te gering en 
moet het mes diep in de sociale voor
zieningen. De gevolgen van de crisis 
dreigen op de zwakste schouders afge
wenteld te worden Ook deze a-sociale 
plannen zouden een verdere koop
krachtdaling tot gevolg hebben en 
daarmee een verdere verscherping van 
de crisis en het werkloosheidsvraag
stuk. 

Een actieve, brede en duidelijke af
wijzing van dit voornemen acht de 
CPN noodzakelijk. 

5 Koopkracht en werk 

Om de uitwerking van de crisis in ons 
land tegen te gaan dient in de eerste 
plaats de koopkracht voor de lage en 
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middeninkomens op peil gehouden te 
worden. Die koopkracht is immers be
slissend voor de werkgelegenheid bij 
het gehele klein- en middenbedrijf en 
bij alle ondernemingen die in hoofd
zaak werken voor de binnenlandse af
zet Een stabiele afzet zal het vertrou
wen in de toekomst doen toenemen en 
een positieve uitwerking hebben op de 
bedrijvigheid elders in de Nederlandse 
industrie. 

Essentieel voor de handhaving van 
de koopkracht van de massa van de 
bevolking is het opkomen voor het 
herstel en behoud van de volledige en 
automatische prijscompensatie. Voorts 
acht de CPN van grote betekenis 

het terugdraaien van de verlaging 
van de uitkeringen; 

het ongedaan maken van de rigou
reuze korting op het inkomen van jon
geren en studenten; 

handhaving van het sociale verze
keringsstelsel, geen ontkoppeling van 
uitkeringen en lonen; 
- verlenging van de duur van de 
WWV tot de gehele periode van de 
werkloosheid, ook voor vrouwen; 
- verhoging van de WW tot 90% en 
de WWV tot 80% van het werkelijk 
verdiende loon. 

Verschillende vakbonden, talrijke 
economen, middenstands- en consu
mentenorganisaties zijn door eigen on
derzoek ook tot de conclusie gekomen, 
dat de koopkracht beschermd moet 
worden. 

Op bedrijven en instellingen en bij 
velen die werken of uitkeringsgerech
tigd zijn, stuit de matigingspolitiek en 
de 'winst-is-werk' -theorie op steeds 
meer weerstand. Dit steeds toenemen
de verzet wordt door de regering van 
CDA en WD tegemoet getreden met 
loonwetten, ingrepen en dwangmaatre
gelen. Zij breekt naast de koopkracht, 
ook wezenlijke rechten van de werkers 
en van hun organisaties af. 

Op haar programma staat het door
drijven van de geleide loonpolitiek, die 
het vakbandsrecht van vrije CAO
onderhandelingen voor Jaren aan ban
den wil leggen en de regering ver
gaande bevoegdheden wil toekennen 
om in overeenkomsten met betrekking 
tot loon- en arbeidsvoorwaarden in te 
grijpen. De strijd voor werk en voor 
het levenspeil van miljoenen mensen 
in ons land en de verdediging van ver
worven, democratische rechten stelt de 
CPN centraal in haar optreden voor 
een effectieve bestrijding van de crisis. 

6 Voorzieningen 

Naast de koopkracht is handhaving en 

uitbreiding van belangrijke voorzienin
gen van grote betekenis voor het te
gengaan van de crisis. Handhaving 
van de koopkracht en behoud en uit
breiding van de collectieve voorzienin
gen zijn onlosmakelijk met elkaar ver
bonden. 

Op tal van terreinen bestaan ernstige 
tekorten, die door de bezuinigingen al
leen nog maar toenemen. Het gaat 
daarbij vooral om zaken die voor ons 
leven en voor onze toekomst van groot 
gewicht zijn, zoals volkswoningbouw, 
onderwijs, gezondheidszorg, welzijns
en culturele voorzieningen 

7 Weg met het profijtbeginsel 

De CPN is een verklaard tegenstander 
van het zogenaamde profijtbeginsel 
Plannen van de regering om allerlei 
vormen van dienstverlening in particu
liere handen te laten brengen of de 
kosten volledig of gedeeltelijk door 
middel van 'eigen bijdragen' of 'eigen 
risico' te verhalen op de gebruikers 
(onderwijs, openbaar vervoer, culturele 
voorzieningen) wijst de CPN met grote 
beslistheid van de hand, omdat hier
mee onaanvaardbare drempels worden 
opgeworpen en de kosten van het le
vensonderhoud worden verzwaard. 

8 Wonen is een recht 

Terwijl er tienduizenden bouwvakkers 
geen werk hebben en de woningnood 
- liefst 36 jaar na de oorlog - nog 
toeneemt, is de volkswoningbouw in
gezakt. De leegstand van onbetaalbare 
huizen in de particuliere sector neemt 
toe en de woningnood groeit, speciaal 
onder JOngeren. 

Verzet tegen leegstand en specula
tie, tot uitdrukking komend in een gro
te kraakbeweging, tegen horizontale 
verkoop en tegen het opjagen van de 
woonkosten, neemt een grote omvang 
aan 

De bedragen die huurders moeten 
betalen voor gas, licht en huur plus 
bijkomende kosten slaan een steeds 
groter gat in het huishoudbudget. 

De regering, die geen enkele effec
tieve maatregel neemt om de woning
nood en de verkrotting in de steden op 
te lossen, schroeft wel het jaarlijkse 
percentage huurverhoging steeds ver
der op. 

Het is noodzakelijk de volkswoning
bouw te onttrekken aan het door ban
ken en speculanten beheerste markt
mechanisme. 

Nieuwe initiatieven zijn nodig voor 
het ontwerpen, plannen en financieren 
van een fors programma voor nieuw-
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bouw en stadsvernieuwing, waarbij de 
functie van de grote steden wordt her
steld 

Dringend noodzakelijk is het ver
sneld ter beschikking komen van grote 
aantallen woningwetwoningen, waar
voor de huurder met een laag inkomen 
niet meer dan 10% van het netto-inko
men aan huur hoeft te besteden, door 
het ontwerpen van een nieuw huurbe
leid. 

De individuele huursubsidie d1ent 
volledig te worden gehandhaafd. Ook 
tegen de opdrijving van woonkosten 
voor bezitters van eigen wonmgen 
dient te worden opgetreden door het 
aan banden leggen van de hypotheek
renten. 

Een geconcentreerde aanpak van de 
woningnood, waaronder verhogmg van 
de produktie van wooneenheden voor 
jongeren en voor één- en tweeper
soonshuishoudens, zal ook een sterke 
impuls geven aan de werkgelegenheid 
1n de bouw, bij de toeleveringsbedrij
ven en de omvangrijke bedrijvigheid 
rond de woninginrichting. 

Een soortgelijk program is nodig 
voor een intensieve aanpak van de wo
ningisolatie en de u1tvoenng van ach
terstallig onderhoud. 

9 Elk kind alle kans op elk onder-
wijs 

De vernieuwingsbeweging in het on
derwijs staat onder hevige druk van de 
crisispolitiek. 

Op de uitgaven voor gebouwen, 
leermiddelen, personeel en ondersteu
nende instellingen, alsmede op het we
tenschappelijk onderzoek. wordt zwaar 
bezuinigd. 

De invoering van de middenschool 
is vertraagd. 

De twee-fasenstructuur voor het we
tenschappelijk onderwijs, die in univer
sitaire kringen nauwelijks voorstanders 
kent, dreigt nu te worden opgelegd 
aan universiteiten en hogescholen. 

Tegenover de afbraakpolitiek steunt 
de CPN de vernieuwingsbeweging in 
het onderwijs, die de richting wijst van 
democratisering en inhoudelijke verbe
tering 

Naar haar mening moet het uit
gangspunt 'Elk kind alle kans op elk 
onderwijs' met kracht worden doorge
zet in het onderwijsbeleid. 

Daartoe dient een einde te komen 
aan het huidige onderwijsstelsel, waar
in leerlingen geselecteerd worden naar 
niveau. Ze moeten zich kunnen ontwik
kelen, gebruikmakend van elkaars mo
gelijkheden Aansluitend op de nieuwe 
basisschool moet de middenschool ge-
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stalte krijgen voor alle leerlingen van 
1 2 tot 1 6 jaar. Daarna dient minimaal 
een volwaardige beroepsopleiding te 
zijn gegarandeerd. 

Verhog1ng van collegegelden voor 
universiteiten en H BQ-instellingen wijst 
de CPN at, evenals studentenstops 

De CPN steunt de ontwikkeling van 
het onderwijs aan volwassenen, waar
bij het Uitgangspunt IS dat onderwijs 
en vormmg ge'1ntegreerd worden en In
houd en werkwijze aan de doelgroep 
zijn aangepast 

Een brede bewegmg 1n het onder
wijs probeert de bestaande scheidmg 
tussen doe- en verstandsonderwijs op 
te heffen Er wordt ervanng opgedaan 
met samenwerkmg tussen buurten en 
scholen Onderwijsmhoud u1t de erva
ringswereld van een kleme bovenlaag 
wordt langzamerhand vervangen door 
leeractiVIteiten d1e aansluiten op het 
dagelijkse leven 

Op un1vers1te1ten en hogescholen 
weerspiegelen talrijke initiatieven tot 
projectonderwijs, wetenschapswinkels 
en theoretische d1scuss1es het streven 
naar vern1euwmg Zij dragen naar de 
opvattingen van de CPN bij tot het, op 
progress1eve wijze, doorbreken van het 
maatschappelijk Isolement van het we
tenschappelijk onderwijs op vele gebie
den 

Vredesonderwijs d1ent in het onder
wijsbeleid te zijn opgenomen en moet 
een plaats krijgen 1n het schoolwerk
plan Het d1ent gerealiseerd te worden 
1n het kader van de daarvoor in aan
merking komende bestaande vakken 
en door projecten 

Zo d1ent ook het sterk wordende ver
zet tegen rolbevestigende normen en 
waarden 1n de verhouding tussen man
nen en vrouwen tot Uitdrukking te ko
men 1n het onderwijs. 

Er moeten extra stimulansen en ont
ploOIIngskansen komen voor meisjes 
en vrouwen 1n het onderwijs. 

Op grondslag van het arbeidsplaat
senplan van de onderwijsbonden en 
universitaire vakbonden, moeten meer 
onderwijsgevenden aan het werk kun
nen 

D1t IS onder meer nod1g om de grote 
problemen op te lossen op scholen 
met veel buitenlandse leerlingen en 
kmderen bij w1e een slechte woon- en 
leefomgevmg de ontwlkkelingsmoge
lijkheden beperken Het stimulerings
beleid, dat daarop is gencht, moet 
worden Uitgebouwd 

Investeren 1n onderwijs draagt bij 
aan het bestrijden van de economische 
cnsis en voorkomt dat toekomstige ge
neraties de gevolgen ervan moeten 
dragen 

1 0 Welzijnsbeleid oriënteren op be-
hoeften 

Tegenover bezuinigingen op welzijns
werk staat een groeiende behoefte aan 
welzijnsvoorzieningen, die grofweg in 
twee hoofdelementen te onderscheiden 
zijn 

Aan de ene kant de problemen die 
woningnood, verval van stadswijken 
en toename van werklozen, WAO-ers, 
bejaarden en buitenlandse arbeiders 
met zich brengen Anderzijds staat het 
welzijnswerk voor de opgave aan te 
slu1ten bij de behoeften die door de 
strijd voor gelijkberechtiging, voor 
vrouwenbevrijding zijn ontstaan aan 
educatie, vooral ook bij volwassenen 
en aan tal van voorzieningen als kin
deropvang enz. Al deze toenemende 
behoeften dienen zich in eerste instan
tie aan bij de primaire welzijnsvoorzie
ningen zoals buurthuizen, bibliothe
ken, maatschappelijk werk, bejaarden
hulp, gezinsverzorging, jongerencentra 
enz. Er IS een groot tekort aan ruim
ten, personeel en ondersteuning van 
activiteiten 

Een welzijnsbeleid dat zich oriënteert 
op de behoeften van de bevolking zal 
naar de opvatting van de CPN ook een 
groot aantal arbeidsplaatsen in deze 
sector scheppen Ook kadervorming in 
de sport en de bouw van veelsoortige 
sportaccommodaties kan hiertoe bijdra
gen 

Daarom dient het welzijnswerk snel 
een wettelijk kader te krijgen en dient 
decentralisatie van dit werk gepaard te 
gaan met voldoende financiële armslag 
voor gemeenten en extra steun voor 
gemeenten met achterstanden 

11 Om de kwaliteit van de gezond-
heidszorg 

Het recht op medische en sociale hulp
verlening voor iedereen moet onaange
tast blijven 

Goede gezondheid vereist een ge
zond leefmilieu. Veel lichamelijke en 
psychische klachten houden verband 
met of worden veroorzaakt door 
slechte woonomstandigheden, onveilig 
werk, opvoering van het arbeidstempo, 
werkloosheid, een vergiftigd milieu en 
sociale onzekerheid. 

Voor de CPN is het opkomen voor 
een goede gezondheidszorg direct ge
koppeld aan maatschappelijke verbete
ringen op deze gebieden. Binnen de 
voorzieningen op het terrein van de 
gezondheidszorg zal de nadruk meer 
gelegd moeten worden bij preventieve 
en op de thuishulp. Voor dat laatste is 
uitbreiding nodig van het aantal huis-

CPN. 10-11 

artsen, wijkverpleegkundigen, fysiothe
rapeuten en voorts van gezinsverzor
ging en de ambulante geestelijke ge
zondheidszorg. 

Ziekenhuisopnamen moeten zoveel 
mogelijk beperkt worden, maar ver
mindering van ziekenhuisbedden kan 
niet worden geaccepteerd zolang de 
garantie niet bestaat dat de thuiszorg 
en de poliklinische voorzieningen op 
basis van een verantwoorde kwaliteit, 
een vermindering kunnen opvangen. 

De kwaliteit kan verbeterd worden 
door nieuwe behandelingsvormen, 
menselijker verzorging en betere sa
menwerking tussen verschillende hulp
verleners. Daar moet dan ook ruimte 
voor gecreëerd worden. Patiënten 
moeten zoveel mogelijk betrokken kun
nen blijven bij het maatschappelijk le
ven Speciale aandacht en voorzienin
gen zijn nodig voor de behandeling en 
verzorging van vrouwen, ouderen en 
buitenlandse arbeiders en hun gezin
nen 

Het is noodzakelijk dat de rechten 
van gebruikers vastgelegd en uitge
breid worden. Uitgangspunt hierbij 
dient te zijn, dat de gebruiker zelf zeg
genschap over behandeling en verzor
ging heeft en zélf voor de wijze van 
hulpverlening kan kiezen. Er mag geen 
enkele inperking van iemands rechten 
zijn (psychiatrie). 

Voor de CPN is de democratisering 
van voorzieningen een belangrijk 
vraagstuk. Afgeslotenheid in het parti
culier initiatief moet door vermaat
schappelijking worden tegengegaan. 
De gebruikers en de werkers in de ge
zondheidszorg dienen meer zeggen
schap over het beleid in de gezond
heidszorg en in de instellingen te krij
gen Een te grote invloed van de cen
trale overheid op de gezondheidszorg 
draagt het gevaar in zich, dat de ge
zondheidszorg een politieke en finan
ciële sluitpost wordt. Planning van de 
voorzieningen is vereist, maar dan van 
onderaf. 

De positie van de meeste werkers in 
de gezondheidszorg is achtergesteld bij 
andere sectoren. Er mag geen over
heidsingrijpen plaats vinden op verbe
teringen en de uitvoering van de CAO. 
De inkomensverschillen in de gezond
heidszorg kunnen verkleind worden 
door het verlagen van top-inkomens en 
het optrekken van de lager-betaalden. 
Er mogen geen financiële of sociale 
drempels zijn om van voorzieningen 
gebruik te maken. De CPN treedt op 
voor afschaffing van het eigen risico 
en uitbreiding van het ziekenfondspak
ket met o.a. volledige tandheelkundige 
hulp, abortus en meer medische hulp-
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middelen. 
De ziekenfondsgrens moet opgetrok

ken worden en ook zelfstandigen en 
bejaarden moeten in de verplichte ver
zekering worden opgenomen. De fi
nanciering van de gezondheidszorg 
kan zo gewijzigd worden, dat met be
houd van kwaliteit onnodige kosten 
worden tegengegaan. 

Er dient een prijsstop en vervolgens 
prijsverlaging ingevoerd te worden op 
geneesmiddelen, medische apparatuur 
en hulpmiddelen. Onderzoek naar 
nieuwe geneesmiddelen mag niet af
hankelijk zijn van het winststreven van 
de farmaceutische industrie. 

1 2 Een economisch plan in het be-
lang van de bevolking 

Voor de bestrijding van crisis en werk
loosheid is het naar de mening van de 
CPN essentieel dat - naast de handha
ving van koopkracht en behoud en ver
betering van voor de bevolking nood
zakelijke voorzieningen - door de over
heid een economisch plan wordt ont
wikkeld. 

Bij een dergelijk plan dient voorop 
te staan dat de produktie ook op lan
gere termijn beter wordt afgestemd op 
de behoeften en dat de economische 
groei wordt verbonden aan maatschap
pelijk aanvaarde maatstaven ten aan
zien van de richting van de groei. 

Het miljardenbedrag aan rijkssteun, 
dat nu naar de bedrijven vloeit en dat 
door de belastingbetalers bijeen ge
bracht wordt, komt hoofdzakelijk ten 
goede aan de grootste en sterkste on
dernemingen, die het niet nodig heb
ben. Deze subsidiestroom moet deels 
omgebogen worden naar bedrijven die 
getroffen worden door de matigingspo
litiek en gebukt gaan onder buiten
landse concurrentie. Hierdoor kunnen 
vele bedrijven en zelfs bedrijfstakken 
door een moeilijke periode heen gehol
pen worden en behoeft er geen vak
manschap en technische kennis verlo
ren te gaan. 

Bijzondere aandacht dienen in dit 
verband de kleinere ondernemingen te 
krijgen, die zich oriënteren op 
technische vernieuwingen, op onder
zoek in de richting van milieuverbete
ring en energiebesparing. 

Het openbaar vervoer moet sterk 
worden bevorderd, zowel door de uit
breiding van het railvervoer en buslij
nen, de bouw van nieuwe stations als 
de opvoering van de frequentie in het 
streekvervoer. De bouw van een vaste 
oeververbinding over de Westersehelde 
mag niet langer worden uitgesteld. 

Het Nederlandse aankoopbeleid 

dient op de eigen industrie te zijn ge
richt 

Om een efficiënt en nuttig gebruik 
van de overheidssubsidies te verzeke
ren en er op toe te zien dat deze gel
den inderdaad arbeidsplaatsen in stand 
houden en scheppen, is controle van 
de zijde van de werknemers absolute 
voorwaarde. 

De CPN wijst alle verschijnselen van 
militarisering van de economie en dus 
ook van oriëntatie op militaire orders 
af. De bewering dat die extra werk op
leveren is overigens een leugen geble
ken. 

De ervaring in de scheepsbouw 
toont aan, dat eenzijdige concentratie· 
op oorlogsvaartuigen ten koste is ge
gaan van de bouw van alle andere 
soorten schepen en in laatste instantie 
zeer ernstige nadelen heeft opgeleverd 
voor de werkgelegenheid in deze in
dustrietak. Ook de militarisering van 
sommige regio's heeft tot vernietiging 
van arbeidsplaatsen geleid. 

1 3 Voor ontslagverbod en arbeids-
tijdverkorting 

De CPN treedt op voor een verbod op 
massa-ontslagen. Geleidelijke verkor
ting van de werktijd met behoud van 
loon door middel van verkorting van 
de arbeidsdag, verlenging van de va
kanties en verlaging van de pensioen
gerechtigde leeftijd kunnen op langere 
termijn belangrijk bijdragen tot uitbrei
ding van de werkgelegenheid. 

Ook de realisering van de al lang le
vende eis tot invoering van de vijfploe
gendienst in de volcontinubedrijven -
een eis die zoals berekeningen hebben 
uitgewezen, n9uwelijks kostenverho
gend werkt- zal de werkgelegenheid 
versterken. 

Verkorting van de arbeidsdag bevor
dert eveneens de mogelijkheid tot 
combinatie van huishoudelijke taken 
en ouderschap met een werkkring bui
tenshuis en komt daarmee ook tege
moet aan de noodzaak van een demo
cratische arbeidsverdeling. 

14 Keert de inflatie 

De CPN stelt dat de beteugeling van 
de inflatie een belangrijk element is in 
crisisbestrijding. 

De ongebreidelde prijsopdrijving 
door de overheid zelf, met name geldt 
dat voor het aardgas, de forse verho
ging van tal van tarieven, de snel stij
gende huren voor woningen en be
drijfspanden, slaan een steeds groter 
gat in het gezinsbudget. Maar het 
werkt ook een sterke stijging van de 
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bedrijfskosten in de hand. 
Een scherpe beheersing van de aard

gasprijs, huren, overheidstarieven, als
mede de verlaging van de rente kun
nen aan de bestrijding van de inflatie 
een belangrijke bijdrage leveren. Dan 
zullen ook de bedrijfskosten zich kun
nen stabiliseren en dat zal de economi
sche positie van ons land verbeteren 
en heilzaam uitwerken op de werkgele
genheid. 

15 Wie zal dat betalen? 

Crisisbestrijding zoals de CPN voor
staat draagt onmiddellijk vruchten 

Zij zal direct voelbaar zijn in de 
bouw, de industrie van consumptie-ar
tikelen, bij het midden- en kleinbedrijf, 
in horeca en recreatie. Daar zal tenslot
te ook de investeringsindustrie van 
profiteren Gelden die snel nodig zijn, 
kunnen gevonden worden door een 
wijziging van de nu op grote en sterke 
ondernemingen gerichte geldstromen, 
door een drastische vermindering van 
de bewapeningsuitgaven en EEG-kos
ten, door het aanpakken van winsten, 
topvermogens en hoge inkomens, door 
het afromen van de aardgaswinsten 
van de oliemaatschappijen, door ge
dwongen leningen tegen lage rente bij 
banken, verzekeringsmaatschappijen 
en pensioenfondsen, door een heffing 
op de kapitaalexport en door invoering 
van een eenvoudig, van weinig of 
geen uitzonderingen voorzien belas
tingsysteem, waardoor een einde ge
maakt wordt aan de 'legale' en illegale 
belastingontduiking door kapitaalbezit
ters. 

Door het terugdringen van de werk
loosheid en het scheppen van betere 
sociale arbeidsomstandigheden zal een 
geringer beroep gedaan worden op de 
sociale uitkeringen, hetgeen weer een 
gunstig effect op de financiële positie 
van de overheid zal hebben. 
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lil Voor een actieve vredespolitiek 

16 Anno 1 981 staat Nederland voor 
grote en belangrijke beslissingen op 
het geb1ed van de internationale poli
tiek en de defensie. Beslissingen die 
ook voor de toestand m Europa van 
groot belang zijn 

De vredesbewegmg in ons land, 
waann de communisten een initiatief
nemende en verenigende rol vervullen, 
heeft aanz1enlijke successen geboekt, 
d1e onder een nieuwe regering moeten 
worden vastgelegd en uitgebreid. 

De omslag in het denken over 
atoombewapening, kerncentrales en 
atoompolitiek, moet in het parlement 
volop tot uitdrukking komen 

1 7 Kernwapens weg 

De CPN ontwikkelt een duidelijke, ei
gen internationale politiek, gericht op 
vrede en veiligheid en op het tot stand 
brengen van een zelfstandige Neder
landse bijdrage gericht op ontspanning 
m de Internationale toestand. 

Zij steunt de eisen van de vredesbe
wegingen Stop de neutronenbom -
stop de kernwapenwedloop, het IKV, 
Pax Christi en de vredesbeweging in 
de verschillende onderdelen van de 
krijgsmacht. 

Naar de overtuiging van de CPN zijn 
allereerst Nederlandse stappen nodig 
in het proces tot uitbanning van het 
atoomwapen Veiligheid vereist vooral 
de uitbanning van kernwapens op we
reldschaal Daarbij wijst de eis 'Kern
wapens de wereld uit, om te beginnen 
uit Nederland' op de noodzaak van 
een eigen Nederlandse bijdrage. 

Dat zal ook de grootst mogelijke 
druk uitoefenen op de grote mogend
heden om in die richting concrete 
stappen te doen 

In de strijd tegen het atoomgevaar 
spreekt de CPN zich onomwonden uit 
voor de afschaffing van alle kerntaken 
van de Nederlandse strijdkrachten, 
voor verwijdering van alle atoomwa
pens van ons grondgebied, voor het 
verhinderen van de plaatsing van Ame
rikaanse raketten 

De CPN treedt op voor sluiting van 
de bestaande atoomcentrales. 

1 8 Niet afwachten 

De internationale verhoudingen drei
gen zich te verscherpen, de ontspan
ning staat onder druk en steeds nieu
we verschrikkelijke wapensystemen 
worden ontwikkeld Juist in deze pe
riode is het noodzakelijk, dat bestaan
de problemen langs politieke weg wor
den opgelost en dat het zelfbeschik
kingsrecht van ieder volk wordt geres
pecteerd. 

De verkiezing van Reagan tot de 
nieuwe Amerikaanse president en zijn 
uitspraken nopen tot grote waakzaam
heid. Gepoogd wordt de sfeer van het 
koudeoorlogsdenken op te roepen, 
het Amerikaanse 'leiderschap' te her
stellen, bondgenoten aan zich onder
geschikt te maken en de bewapenings
wedloop nieuwe impulsen te geven. 

Opnieuw wordt getracht wegen te 
vinden om de introductie van het neu
tronenwapen mogelijk te maken, wor
den delen van het Midden-Oosten, 
Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika 
tot confrontatiegebieden uitgeroepen. 

Openlijke inmenging vindt plaats in 
landen als El Salvador tegen de voor 
hun vrijheid strijdende volksmassa's. 
De CPN zet zich in voor de versterking 
van de solidariteit met de bevrijdings
strijd van de volkeren in die landen. 
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1 9 Een eigen Nederlandse bijdrage 

Onder al deze omstandigheden kan 
naar de mening van de CPN een land 
als Nederland geen afwachtende hou
ding aannemen. De risico's zijn te 
groot. 

Ons volk heeft in het verzet tegen de 
neutronenbom en de Amerikaanse 
atoomraketten aangetoond, dit te be
seffen Het is er zich van bewust ge
worden dat strijd voor de vrede en 
strijd tegen de atoomdreiging tot dui
delijke resultaten kan leiden 

Nu zijn verdere stappen voor onze 
veiligheid aan de orde. Voor Nederland 
betekent dit volgens de CPN een keuze 
voor een eigen opstelling in de wereld 
en in Europa. 

In samenwerking met andere kleine 
en middelgrote landen en met de on
gebonden staten, moet gestreefd wor
den naar het doorbreken van de wa
penwedloop en van de opdeling van 
de wereld in blokken. 

20 Waarop steunt een vredespoli
tiek? 

Als doeleinden van een Nederlandse 
vredespolitiek bepleit de CPN de vol
gende uitgangspunten 

geen produktie, maar een interna
tionaal verbod van de neutronenbom; 

nu geen nieuwe Amerikaanse ra
ketten, maar ook in de toekomst niet; 

verhindering van de uitvoering van 
de NAVO-beslissing van december 
1979 inzake de Cruise- en Pershing !I
raketten; 

geen nieuwe atoomwapens in de 
Duitse Bondsrepubliek, waar revan
chistische krachten streven naar een 
zogenaamde Europese kernmacht; 

65 



kernwapens de wereld uit, om te 
beginnen uit Nederland; 

het voortzetten van de ontspanning 
in Europa, die voor de gehele wereld 
van belang is en die nodig is op het 
politieke zowel als op het militaire 
vlak; 

het stopzetten van de militaristi
sche verspilling van grondstoffen en 
kapitaal, die de problemen van de ont
wikkelingslanden onoplosbaar maakt 
en de economische crisis in de kapita
listische landen verscherpt; 
- een einde maken aan de militarise
ring in de verschillende regio's van 
ons land, waarbij de strijd in Limburg, 
Brabant, Twente en de noordelijke pro
vincies, maar ook het optreden tegen 
het leggen van een rakettengordel 
rond Rotterdam, van het grootste be
lang zijn; 

drastische verlaging van de Neder
landse defensiebegroting; 

geen nieuwe F-1 6 straaljagers; 
eensgezinde weerstand tegen een 

NAVO-politiek die steeds duidelijker in 
tegenstelling komt te staan tot de be
langen van de volkeren van de NAVO
lid-staten en die dezen zelfs dreigt mee 
te slepen in conflicten buiten het 
NAVO-verdragsgebied (Midden
Oosten, Zuid-Oost-Azië); 
- stappen om Nederland vrij te ma
ken van de NAVO, met als uiteindelijk 
doel de opheffing van militaire blok
ken; 

het ontwikkelen van de Oost-West
dialoog, waarbij de kleine en middel
grote staten, in het bijzonder de niet
gebonden landen, een belangrijke po
sitieve rol kunnen spelen; 

onmiddellijke ratificatie van het 
SAL T-Il-verdrag tussen de Verenigde 
Staten en Sowjet-Unie; 

het tegengaan van een verdere 
proliferatie van atoomwapens die in 
het bijzonder voor de volkeren in de 
derde wereld een groot gevaar kunnen 
gaan vormen; 

uitbanning van bacteriologische en 
chemische wapens. 

21 Stop het spekken van de wapen
fabrikanten 

Door het inslaan van een duidelijke 
vredeskoers, die breekt met de atoom
bewapening, zal Nederland bovendien 
de beschikking krijgen over geldmidde
len, die zowel voor verweer tegen de 
crisis kunnen worden aangewend als 
voor nuttige hulp aan ontwikkelings
landen. 
Een deel van de kapitalistische macht
hebbers zoekt echter volgens oud re
cept zijn bescherming tegen de crisis 

in een vergroting van de wapenpro
duktie. 

Via de belastinggelden van de 'inle
verende' en 'matigende' burger, wor
den de wapenfabrikanten gespekt. Via 
dreigementen, het aanstoken van con
flicten en het opvoeren van internatio
nale spanning wordt getracht het ver
groten van de wapenproduktie 'ver
koopbaar' te maken. 

In de huidige tijdsomstandigheden, 
met zijn alles-vernietigende atoomwa
pens, is zulk gedrag nog minder toe
laatbaar dan het in het verleden al 
was 

Er moet radicaal mee gebroken wor
den 

Er moet en kan een proces in gang 
gezet worden van omschakeling van 
de wapenindustrie naar de produktie 
van maatschappelijk noodzakelijke goe
deren 

22 Steun aan de derde wereld 

De CPN ple1t voor een heroriëntering 
van de Nederlandse ontwikkelingshulp, 
die d1ent te worden gericht op solidari
teit met de volkeren van de derde we
reld, die achterstand, armoede en hon
ger willen overwinnen en voor hun 
vrijheid vechten 

De Nederlandse ontwikkelingshulp 
mag niet ten goede komen aan multi
nationale ondernemingen, aan rijke bo
venlagen en terreurregimes, maar 
moet volledig worden besteed in over
eenstemming met de noden en ontwik
kelingsbehoeften van de derde wereld
landen 

Daarom moet alle hulp voor het 
Suharto-regime worden stopgezet. 

Daarom treedt de CPN op voor een 
economische boycot van het apart
heidsregime in Zuid-Afrika, met als 
eerste aanzet een olie-embargo. 

Gezamenlijk proberen de derde we
reldlanden, o.a. in de Beweging van 
de niet-gebonden landen, een grotere 
onafhankelijkheid te verwerven van de 
westerse wereld. 

De politiek van een nieuwe regering 
dient daaraan tegemoet te komen en 
zich onverkort op te stellen achter de 
eisen van de ontwikkelingslanden, die 
een onafhankelijke positie beogen 

De eisen, gericht op democratisering 
van de internationale econom1sche be
trekkingen verdienen alle steun 

De CPN bepleit een buitenlandse po
litiek die het perspectief opent van een 
Nederlandse waarnemersstatus bij de 
beweging van de niet-gebonden lan
den. De Nederlandse regering dient 
ook het Cubaanse voorstel in de UNO 
(300 miljard dollar extra ontwikke-
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lingsgelden te beheren door de Ver
enigde Naties) met alle kracht te on
dersteunen. 

23 Voor een veilig energiebeleid 

Een van de meest brandende vraag
stukken van deze tijd is het energie
vraagstuk. 

De CPN komt op voor een democra
tische en anti-monopolistische politiek, 
die uitgaat van de belangen van de 
werkers, overeenstemt met de moge
lijkheden van technische en weten
schappelijke vooruitgang en zich niet 
laat begrenzen door verhoudingen, zo
als die geschapen zijn door oliecon
cerns, grote energieproducenten en de 
atoom lobby. 

Een democratische en voorUitstre
vende energiepolitiek gaat verder van 
de noodzaak uit dat groe1ende kennis 
en wetenschap in dienst gesteld wordt 
van de mensen en van ons land en 
niet van gepnvilegieërde groepen en 
economische machtsconcentraties 

Het gebruik van bestaande kenn1s 
en de richting van nieuw onderzoek 
mag niet langer bepaald en gestuurd 
worden door het als 'algemeen belang' 
vermomde winstmotlef van concerns 

24 Kerncentrales dicht 

In het debat en 1n de actuele strijd 
rond de energ1epolitiek spreekt de CPN 
zich uit tegen de oriëntatle op kern
energie, wijst de bouw van nieuwe 
kerncentrales onvoorwaardelijk af en 
treedt op voor de sluiting van de cen
trales in Borssele en Dodewaard. 

Bovendien spreekt de CPN zich uit 
voor stopzetting van een aantal inter
nationale proJecten rond kernenergie, 
met name de UCN-Aimelo en de snelle 
kweekreactor in Kalkar. 

De CPN 1s tegen verspilling van 
grondstoffen en energie. Als startpunt 
voor een democratische en vooruitstre
vende energiepolitiek ijvert de CPN 
voor een urgentieprogram met betrek
kmg tot de controle op olieconcerns 

Allereerst zijn wettelijke maatregelen 
nodig om de manipulaties met voorra
den, de woeker, de pan1ekzaaierij rond 
al dan niet bestaande schaarste, onmo
gelijk te maken 

Ook dient scherp opgetreden te wor
den tegen de stelselmatige prijsopdrij
ving en het opleggen van prijsdictaten 
door de olieconcerns, die sterk ingrij
pen in de kosten van levensonderhoud 
van de bevolking en die de produktie
kosten van kleine bedrijven, onder an
dere in land- en tuinbouw, steeds 
meer doen stijgen 
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Naast een urgentieprogram voor 
controle op de oliemaatschappijen, kan 
voor het ontwikkelen van een demo
cratische energiepolitiek gebruik ge
maakt worden van de mogelijkheden 
op nationale schaal. 

Voor de voorzienmg in de Neder
landse energiebehoefte moet aardgas 
allereerst voor bmnenlands gebruik 
worden aangewend. Er dient intensief 
onderzoek plaats te vinden naar her
openrng van mijnen; daarnaast ontwik
keling van nieuwe ontgrnnmgs- en ver
brandmgstechnieken, opdat geen scha
de aan mens en mil1eu wordt toege
bracht 

De CPN steunt verder de 1deeën d1e 
de afgelopen tijd zijn voortgekomen, 
met name u1t de anti-kernenergie- en 
mil1eubewegmgen De massa-act1es te
gen de op wmstbe]ag, onzekerheld en 
onveil1ghe1d gebaseerde energ1epol1t1ek 
van de regermg (UCN, Kalkar, kern
centrales, opslag en dumping van af
val enz.) tonen aan hoe diep de ener
gieproblemen en milieuvraagstukken 
mgrijpen rn het denken van onze be
volkmg. Het bewijst ook dat er een de
mocratisch potentieel tot ontwikkelrng 
komt, dat in staat is een andere rtch
tmg aan te wijzen en een democratisch 
alternatlef m de energiepolitiek tot 
stand kan brengen 

25 Voor een schoon milieu 

De CPN kent aan de beschermmg van 
het mil1eu een hoge prioriteit toe. 

Het keren van de vervuil1ng van 
lucht, bodem, water en de geluidsover
last, vere1st m de eerste plaats dat bij 
de rndustrie, in de landbouw en ook 
bij dienstverlenende sectoren, een pro
duktie tot stand komt die geen overlast 
veroorzaakt 

De CPN strijdt er voor dat de milieu
wetgevmg zodan1g wordt aangepast en 
verbeterd, dat de vervuiling aan de 
bron wordt bestreden en teniet wordt 
gedaan op kosten van de werkelijke 
vervuilers 
Het IS noodzakelijk dat in industriële 
bedrijven werknemers en vakbeweging 
de mogelijkheld krijgen om controle 
u1t te oefenen op afdoende maatrege
len tegen vervuilrng door de produktie 
en voor de veil1ghe1d van de omge
vmg Zij d1enen daarbij te kunnen be
schikken over alle benodigde gegevens 
van het bedrijf en ook over Uitvoeren
de bevoegdheden 

Met zeer grote kracht moet worden 
opgetreden tegen de ontoelaatbare ver
vuilmg van de Rijn (een van de bron
nen voor ons drinkwater) zoals die ver
oorzaakt wordt door industrieën rn de 

Bondsrepubliek, Frankrijk, Zwitserland 
en Nederland. 

De levering van aardgas aan een, 
aantal van deze landen dient gebon
den te worden aan te nemen maatre
gelen tegen de Rijnvervuiling 

Het storten van chem1sch en kernaf
val in de bodem, de binnenwateren en 
de Noordzee dient verboden te wor
den Voor een verantwoorde vernieti
ging van het chemische afval dienen 
bestaande installaties te worden verbe
terd en nieuwe gebouwd. 

Er moet met grote voortvarendheid 
worden gehandeld om Nederland 
schoon te maken van de gifbelten. Het 
schandaal van de illegale gifstortingen 
onderstreept dat er geen onduidelijk
heid mag bestaan over de verantwoor
delijkheid en de aansprakelijkheid. Die 
l1ggen bij de grote chemische bedrij
ven! 

Zij dienen niet alleen aangeslagen te 
worden voor de kosten van de concre
te maatregelen tot verwijdering en op
ruiming van het gif, maar zijn ook ver
antwoordelijk voor mogelijke gevolgen 
daarvan, nu en in de toekomst. 

De CPN is tegen de aanleg van nieu
we militaire oefenterreinen, komt op 
voor bescherming en het herstel van 
het Waddengebied en is voor handha
ving en bescherming van bestaande 
natuurgebieden De CPN spreekt zich 
uit tegen de door de regering voorge
nomen inpoldering van de Marker
waard, nu de behoefte aan een tweede 
nationale luchthaven is weggevallen. 
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IV Voor democratische vernieuwing 

26 Eén van de voorwaarden voor uit
voering van een program dat zekerheid 
biedt tegen crisis en oorlogsgevaar, is 
democratie. 

Alleen door democratische machts
vorming kan naar de overtuiging van 
de CPN tot een progressieve politiek 
gekomen worden. 

Sterke democratische bewegingen 
hebben zich in de afgelopen jaren ge
vormd Daar zijn, in al hun ver
scheidenheid, de acties tegen bedrijfs
sluitingen, bezuinigingen en daling 
van de koopkracht; de diep ingrijpende 
vrouwenbevrijdingsstrijd; de vredesbe
wegingen; de beweging tegen kern
centrales; die tegen discriminatie en 
rassenhaat; de homobevrijdingsbewe
ging; de solidariteitsbeweging met de 
derde wereld; de bewegingen voor on
derwijsvernieuwing; de kraak- en 
woonkostenacties enz. 

Al deze bewegingen zijn democrati
sche bewegingen. Deze bewegingen 
verzetten zich tegen ongelijkheid, on
recht, achterstand en autoritair optre
den en komen op voor vernieuwing 
van bestaande maatschappelijke ver
houdingen. 

Zij verlangen uitbreiding van de de
mocratie, zowel op parlementair niveau 
als aan de basis, op de plek van wo
nen, leven en werken. 

27 Tegen autoritair optreden 

De regerende kringen hebben geen 
antwoord op de door die massabewe
gingen aan de orde gestelde oplossin
gen, maar zij wenden zich daarvan af. 

Daarom treden zij de acties in toene
mende mate tegemoet met geweld, in
timidatie en dreigementen. Zij hante
ren ondemocratische methodes tegen 

de democratische acties van de bevol
king. 

De CPN bestrijdt deze handelswijze 
met alle kracht. 

Zij beoordeelt de ontplooiing van de
mocratische bewegingen niet alleen als 
een noodzakelijke correctie op bestaan
de misstanden en van wezenlijk belang 
voor het uitvoeren van een anders ge
richte koers. Maar tegelijkertijd wordt 
daarmee de eis aan de orde gesteld, 
dat de grote maatschappelijke vraag
stukken een oplossing moeten vinden 
in volledige democratisering. 

Steeds duidelijker wordt dat demo
cratisering van structuren en het ont
plooien van zeggenschap op het ter
rein waarop actie wordt gevoerd, 
noodzakelijk is om vooruit te komen 
Zowel een tegen het atoomgevaar ge
richt beleid als een anti-crisisbeleid 
vereisen democratische massasteun en 
controle door de samenleving. 

Zonder de machtsvorming door vak
bonden, actiecomités, organisaties in 
bedrijven, instellingen, buurten en ge
meenten kan van een werkelijke rich
tingsverandering in de politiek geen 
sprake zijn. 

Daarom gaat de CPN bij haar strijd 
voor progressieve machtsvorming uit 
van de grote betekenis en waarde van 
de massabewegingen. 

Zij laat zich door de creatieve 
ideeën, die mensen in de strijd ontwi k
kelen, inspireren en verwerkt de nieu
we ervaringen in haar eigen politieke 
standpunten. Omgekeerd stelt de CPN 
haar ervaring, ideeën en alternatieven 
ter discussie en biedt met haar politie
ke denkbeelden en perspectieven nieu
we kracht en zekerheid in de strijd. 

CPN 26-28 

28 Democratie en vrijheld 

De CPN komt op voor de individuele 
rechten van de burger, en wel in het 
bijzonder voor het recht op een vol
waardig en zelfstandig bestaan in poli
tiek, economisch, sociaal, cultureel en 
seksueel opzicht. 

De CPN strijdt voor het recht op 
vrije meningsuiting, tegen elke vorm 
van rassendiscriminatie en tegen poli
tieke discriminatie met name in de uit
oefening van beroep en politiek ambt. 

Tegenover achterlijke vormen van 
paternalisme en bevoogding steunt de 
CPN de strijd voor zeggenschap over 
eigen lijf en leden en voor het recht op 
de volledige maatschappelijke en indi
viduele ontplooiing volgens eigen sek
suele voorkeur. 

De CPN treedt er voor op dat de 
overheid in plaats van betuttelend en 
vrijheidsbeperkend te zijn, zoals nu 
vaak het geval is, de voorwaarden 
creëert voor grotere persoonlijke vrij
heid en waarborgen schept voor be
scherming van het individu. Dat 
schept ook nieuwe taken, vooral daar 
waar een toenemende bureaucratie in 
het maatschappelijk leven zichtbaar 
wordt en nu al een ernstige bedreiging 
gaat vormen voor de persoonlijke le
venssfeer. 

Waar een progressieve politiek onge
twijfeld aan de overheid op verschillen
de niveaus grotere verantwoordelijkhe
den toekent, is dat absoluut niet iden
tiek aan toenemende bureaucratisering 
of afnemende persoonlijke vrijheid. In
tegendeel 

De huidige ontwikkeling in vele 
overheidsorganen en de regelingen die 
daar besloten worden, beperken de 
zeggenschap, scheppen onduidelijk-
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heid over wie waar beslist en maken 
het individu tot een registratienummer. 
Tegenover het ongecontroleerde optre
den van de grootste ondernemingen 
blijkt deze bureaucratie geenszins ef
fectief te kunnen optreden. 

Bescherming van de privacy en be
strijding van bureaucratische misstan
den moeten daarom uitgangspunten 
en maatstaven zijn bij het ontwerpen 
van regelingen door de overheid en de 
1nr1chting van haar diensten en instel
lingen. 

29 Voor een democratisch en sa-
menhangend cultuurbeleid 

De CPN acht het werk van kunstenaars 
van groot belang 1n het geheel van het 
sociale en culturele leven Het geeft 
daar kleur aan, letterlijk en figuurlijk. 
Het vormt een creatieve uitdrukking er
van. De confrontatie die daaruit tot 
stand komt, is een verrijking van het 
leven 

Naar de menmg van de CPN moet 
een kunstbeleid van de overheid daar
voor de voorwaarden en voorzieningen 
scheppen, zonder dat groepen kunste
naars of delen van het publiek worden 
uitgesloten 

Dat betekent onder andere het waar
borgen van de artistieke vrijheid van 
de kunstenaar. Het beklemtoont de 
noodzaak van een democratisch en sa
menhangend cultuurbeleid. Paternalis
me van de overheld en commercialise
ring van de kunst moeten worden be
streden 

De CPN verzet z1ch tegen zedepre
ken en beperkende politieke vooringe
nomenheid. De inhoud van de kunst 
moet worden bepaald door de confron
tatie van de kunstenaars met hun col
lega's en het publiek. De overheid 
moet daartoe voorwaarden scheppen, 
ook op financieel gebied, door 1% van 
haar middelen te bestemmen voor ver
vaardiging en verspreiding van kunst. 

30 Abortus uit het strafrecht- voor 
vrouwenbevrijding 

De strijd tegen alle vormen van discri
mmatie en onderdrukkmg is niet denk
baar zonder strijd tegen onderdrukking 
van vrouwen. 

Verandermg van maatschappelijke 
verhoudingen 1s slechts mogelijk als 
de opheffmg van de onderdrukking 
van de vrouw daarvan een wezenlijk 
bestanddeel is. 

Het fem1n1sme. de strijd voor vrou
wenbevrijding, richt zich op verande
ring van de machtsverhoudingen tus
sen mannen en vrouwen op alle terrei-

nen van het maatschappelijk leven, dat 
wil zeggen, ook in het privéleven en 
binnen maatschappelijke en politieke 
organisaties. 

Fundamenteel is de erkenning van 
het zelfbeslissingsrecht van vrouwen 
het recht dat de vrouw zelf kan beslis
sen over haar lichaam, de inrichting 
van haar leven, haar toekomst. 

Voorwaarde hiervoor is, dat vrouwen 
het recht kunnen realiseren op een 
zelfstandige economische en juridische 
positie, op het voorzien in hun eigen 
levensonderhoud. Dat betekent het 
recht op betaald werk, op alle beroeps
mogelijkheden, op elk onderwijs. 

Zelfbeschikkingsrecht betekent ook 
dat de vrouw beslist over haar seksua
liteit en over zwangerschap en abortus. 
De abortus moet nu uit het wetboek 
van strafrecht verdwijnen Wetgeving 
moet uitgaan van het zelfbeslissings
recht van de vrouw. 

Strijd voor zelfbeschikkingsrecht is 
ook strijd tegen alle uitingen van sek
sisme en seksueel geweld. Inzet en ini
tiatieven van vrouwen hebben geleid 
tot vrouwenhuizen, blijf-van-mijn-lijf
huizen, scholen voor volwassenen, tot 
roldoorbrekende onderwijsprogram
ma's, meer kinderopvang en een ver
antwoorde abortuspraktijk. Vrouwen ei
sen het recht op betaalde arbeid en 
verkorting van de arbeidsdag. 

Zij voeren strijd tegen bedrijfssluitin
gen en tegen het rechtse regeringsbe
leid dat pas verworven voorzieningen 
dreigt af te breken, de arbeidspositie 
van de vrouwen verslechtert. vrijwilli
gers tracht in te zetten ter vervanging 
van betaalde krachten en door koop
krachtaantasting het huishoudelijk 
werk verzwaart. 

Daarom zegt de CPN dat een pro
gressief beleid alleen mogelijk is wan
_neer dat wordt bepaald samen met 
vrouwengroepen, vrouwenorganisaties 
en instanties die bij de hulpverlening 
aan vrouwen betrokken zijn 

31 Tegen racisme en vreemdelin-
genhaat 

Elementair in de democratische strijd 
is het optreden tegen discriminatie, te
gen racisme en vreemdelingenhaat. 

Het hele bestaan van de CPN is 
daarvan doortrokken - communisten 
zijn in de eerste rijen te vinden van het 
verzet daartegen De economische cri
sis, het falend werkgelegenheids- en 
woningbouwbeleid bevordert en opris
pingen van antisemitisme, racisme en 
vreemde I in gen haat. 

Neo-fascistische groepjes bedienen 
zich daarvan Dit soort uitingen moet 
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in de kiem worden gesmoord. Racisti
sche en neo-fascistische organisaties 
dienen ontbonden te worden. 

Reële problemen, die ontstaan door 
het samenwonen van mensen met ver
schillende herkomst en cultuur, mogen 
niet worden genegeerd, maar dienen 
te worden benaderd vanuit de wens 
om tot een harmonisch samengaan te 
komen Dit is het uitgangspunt waar
mee de CPN de vraagstukken benadert 
van de Surinamers en de buitenlan
ders. 

Zij, die voor een groot deel door het 
bedrijfsleven tijdens de hoogconjunc
tuur naar ons land zijn gehaald, komen 
nu bij de huidige economische moei
lijkheden, vaak als eersten in de kou te 
staan. 

Samen met de Surinamers en bui
tenlandse arbeiders moet opgetreden 
worden voor werk en betaalbaar wo
nen, voor gelijkberechtiging en tegen 
discriminatie, voor extra voorzieningen, 
tegen passiviteit tegenover uitingen 
van racisme en vreemdelingenhaat. De 
vakbonden zouden daarin een actieve 
rol moeten spelen. 

Niet de Surinamers en de buitenlan
ders zijn verantwoordelijk voor de eco
nomische crisis, voor werkloosheid en 
woningtekort. maar het kapitalisme, de 
rechtse politici, waartegen de gemeen
schappelijke strijd nodig is. Het verde
len van de bevolking op basis van ras 
of herkomst heeft in de geschiedenis 
tot politieke catastrofes geleid. Daarom 
is in de huidige situatie brede strijd te
gen antisemitisme, racisme en buiten
landershaat nodig. In de CPN zijn de 
meest waardevolle tradities van de Ne
derlandse arbeidersbeweging in dit op
zicht belichaamd. 

32 Voor progressieve samen:verking 

De invloed die de massabeweginqen 
uitoefenen op de politiek, de disc Jssie 
over de noodzaak van progressif Je sa
menwerking en de vele vormen daar
van die tot stand worden gebracht, 
openen het perspectief, dat zich tegen
over het CDA/WO-beleid een nieuwe 
meerderheid kan vormen voor een 
vooruitstrevend beleid. Deze progres
sieve meerderheidsvorming is het eni
ge en reële alternatief. 

Daarop richt zich alle activiteit van 
de CPN in en buiten het parlement. 

Daarom zijn de verkiezingen van 
grote betekenis in die strijd voor een 
progressieve richtingsverandering in de 
Nederlandse politiek. 

Versterking van de CPN is daarbij 
een voorwaarde. 
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I Inleiding 

Definitief verkiezmgsprogramma 

Tussen betonnen administratietorens 
en kerncentrales die niet alleen de ho
rizon vervuilen, verdwalen we steeds 
d1eper 1n de slagschaduwen van bu
reaucratie en techniek. We laten een 
spoor na van registratienummers en 
ponskaarten Onze wereld wordt steeds 
smeriger, g1ft1ger en explosiever. 

Natuurlijk, arm zijn wij niet. Zelfs de 
mmstbedeelden in ons land hebben, 
ondanks toenemende onzekerheid, 
meer dan oo1t tevoren 

Maar met ons geld kopen we voed
sel zonder smaak, status zonder diep
gang, vakantie aan vervuilde zeeën, 
vluchtmlddelen uit de werkelijkheid. 
We kunnen zo doorgaan, maar steeds 
meer zullen we dan slaven worden van 
onze eigen drift tot produceren en or
ganiseren, en steeds meer zullen we 
merken dat de dingen, waar het wer
kelijk om gaat, ons tussen de vingers 
doorgl1ppen We kunnen ook uit de 
tredmolen stappen en met nieuwe 
ogen om ons heen kijken Waar willen 
we naartoe, hoe kunnen we daar dan 
komen, wat staat ons daarbij in de 
weg7 We kunnen ons technisch ver
nuft, ons organisatietalent. dat we nu 
laten doldraaien in reusachtige, onbe
stuurbaar geworden structuren, weer 
proberen dienstbaar te maken aan een 
samenleving op menselijke maat Dat 
vergt rad1cale beslissmgen Willen we 
zoals gebruikelijk eigenlijk wel iets an
ders, maar tegelijk meer van hetzelfde? 
Dan schulven we die beslissingen voor 
ons uit, in de hoop dat de problemen 
vanzelf wel weer overgaan En dat 
doen ze niet. In feite proberen we 
twee wegen tegelijk te gaan en zo dra
gen we zelf steeds meer bij tot het ont-

(Concept-verkiezingsprogramma) 

staan van een gespleten maatschappij, 
waarin voor tallozen alleen nog een 
gespleten bestaan is weggelegd. 

En de politiek faalt 

De politieke partijen, het parlement. de 
ministeries, maar ook de lagere over
heden, lijken vaak bezig te zijn aan 
een spiegelgevecht, aan water putten 
met een vergiet. 

Nieuwe problemen worden met oude 
middelen te lijf gegaan. Het gaat al
lang niet meer alleen om 'verbreding 
van het maatschappelijk draagvlak' of 
om 'herstel van het economische 
draagvlak' en zelfs niet om een overi
gens broodnodige combinatie van bei
de. Het gaat om veel meer en wanneer 
de politiek hijgend zo'n tien jaar en 
meer achter de werkelijke problemen 
blijft aanhollen en, sterker nog, niet 
eens meer de tijd vindt om de proble
men duidelijk te stellen, dan brengt ze 
de democratie in gevaar. En niemand 
kan ontkennen dat de signalen daar
van in de maatschappij van nu al dui
delijk aanwezig zijn. 

Geen sinterklaaslijstjes 

D'66 wil met dit besef de Tweede-Ka
merverkiezingen ingaan. Het behoort 
tot de verkiezingsfolklore om een pro
gramma vooral te laten bestaan uit een 
lekkermakende verlanglijst en de kiezer 
niet te vervelen met een teveel aan 
maatschappijfilosofie, of te irriteren 
met de onverbloemde aankondiging 
van mogelijk noodzakelijke, maar niet 
populaire maatregelen. 

Maar D'66 wil ook voor die versle
ten folklore een redelijk alternatief bie-

den en de eigen slagzin niet meer, 
maar beter in dit programma onder
bouwen, door niet alleen aan te geven 
waar het waarschijnlijk met de wel
VAART wel minder moet, maar tegelijk 
waar het met het we/ZIJN veel beter 
kan en moet. 

Geen magiërs 

In deze inleiding treft u daarom een 
aantal probleemstellingen aan, meestal 
zonder directe oplossingen. Voor veel 
van de huidige problemen bestaan op 
dit moment helemaal geen panklare 
oplossingen en wij willen politiek be
drijven in het besef geen magiërs te 
zijn. 

In de op deze inleiding volgende 
hoofdstukken over de diverse maat
schappelijke deelgebieden leest u over 
de wegen die naar onze mening be
wandeld moeten worden, de oplossin
gen die wij al wèl voor ogen hebben, 
de koers die op het kompas moet 
staan. Maar al deze hoofdstukken die
nen gelezen te worden binnen het ka
der van de filosofie die in deze inlei
ding globaal wordt uitgewerkt. En in 
het besef dat wie voor D' 66 kiest, 
kiest voor een mentaliteit en een me
thodiek die de vaste gereedschappen 
van onze volksvertegenwoordigers zijn. 
Een mentaliteit, die ons niet in de 
steek zal laten, wanneer problemen op
doemen die nu nog niet te voorspellen 
zijn En dan hebben we het over de 
mentaliteit en de methodiek van de 
menselijke maat, want dat is het enige 
doeltreffende wapen tegen de bureau
cratie en technologie, die wij de baas 
moeten blijven Daarbij moeten we 
niet de symptomen bestrijden, maar 
ons baseren op de toekomst die wij 



wensen, vooral ook voor degenen, aan 
wie wij die toekomst aanbieden. Te
rugredenerend vanuit dit toekomst
beeld moeten wij dan een analyse ma
ken van de hervormingen die nu nodig 
zijn om straks zover te komen, en van 
de middelen om ze tot stand te bren
gen. 

Een plaatsbepaling 

Deze principiële en permanente hervor
mingsgezindheid, waarbij elke zeker
heid van vandaag morgen weer ter dis
cussie kan staan als de omstandighe
den zich wijzigen, is het duidelijke 
kenmerk van D'66. Het politieke 
krachtenveld heeft veel van zijn wor
tels nog altijd in de 19de eeuw. D'66 
is natuurlijk ook niet 'uit de lucht ko
men vallen'. Aanwijsbaar zijn onze ver
bindingslijnen naar vrijzinnig democra
ten, naar zuiver liberalisme. Wij geven 
daaraan een radicale en hedendaagse 
interpretatie: ons spoor loopt nu van 
vandaag naar overmorgen. 

Fundamentele veranderingen in onze 
maatschappij 

Geestelijke en politieke vrijheid, men
selijke gelijkwaardigheid, individuele 
ontplooiingskansen en de broeder- (en 
zuster)schap die in een ander jargon 
'solidariteit' heet, zijn de uitgangs
punten naar de realisering, waarnaar 
wij blijven streven. 

Daarnaast willen wij fundamentele 
maatschappelijke veranderingen be
werkstelligen ten aanzien van de hard
vochtige egoïsmen in de samenleving. 

Zonder uitputtend te willen of kun
nen zijn, noemen wij een aantal zaken 
die ons in verzet brengen. 

Het verkwistend gebruik van men
sen: het opleiden van jongeren tot 
werkloosheid, het uitstoten van boven 
40-jarigen uit het arbeidsproces, het 
als nutteloos beschouwen van 65-plus
sers, het achterstellen van de vrouw. 

Het verkwistend gebruik van de na
tuur: het tomeloos misbruik van ener
gie, de productie van wegwerpartike
len, het vergiftigen van bodem, lucht 
en water, het verstoren van biologi
sche evenwichten, van voedselketens, 
de mensonterende bic-industrie, de 
over-producerende grootschalige land
bouw en veeteelt. 

Het verkwistend gebruik van de ge
bouwde omgeving: het verwaarlozen 
van de herkenningswaarden, de men
selijke betrekkingen en de cultuurhisto
rische betekenis van en in oude stads
wijken en dorpen, ten bate van meest
al weinig duurzame, verbeteringen 

voor het autoverkeer en de vestiging 
van bedrijven. 

Het materialisme als norm. de jacht 
op (weinig duurzame) gebruiksgoede
ren, die al te vaak leidt tot geestelijke 
onvrede, onzekerheid en agressie en 
die de mens tot onvrije maakt i.p.v. tot 
meester over zichzelf en de materie. 

De overdreven nadruk op 'slagen'. 
het moeten boeken van resultaten, het 
moeten scoren. 

De competitie en de hokjesgeest. de 
wedloop en de polarisatie, het voortdu
rend trekken van scheidingslijnen tus
sen jong en oud, vrouw en man, kunst 
en zakelijkheid, verstand en gevoel. 

De devaluatie van de arbeid het zo
zeer degraderen van de mens tot een 
machineonderdeel, dat arbeidsvreugde 
een onbekend begrip wordt en werk 
alleen nog een nare manier om in je 
bestaan te voorzien. 

Overvloed en schaarste 

De dagelijkse politiek van 1980/81 is 
eigenlijk nog steeds bezig met het 
touwtrekken over de verdeling van de 
overvloed In brede kringen is nog niet 
echt het besef doorgedrongen dat er 
een einde is gekomen (en alleen al uit 
solidariteit met de derde wereld ook 
móést komen) aan onze o.m. op neo
kolonialisme gebaseerde groei-econo
mie. De problemen waar onze samen
leving nu voor staat, zijn de venijnige 
problemen van de verdeling van de 
nieuwe schaarsten in een tl/d van be
trekkelijke overvloed De nieuwe 
schaarsten heten o.m. werkgelegen
heid, woonruimte, levensruimte en 
energie (zie hoofdst. 11). Rechtvaardige 
verdeling daarvan is bepalend voor de 
kwaliteit van de toekomst Veel meer 
in elk geval dan het touwtrekken om 
de inkomensnivellering. Want dat 
wordt meer en meer een schijngevecht 
in de schijnwerpers. Immers, bij verge
lijking van bruto-inkomens verdient 
slechts 4% van de mannelijke beroeps
bevolking meer dan tweemaal modaal. 
Bij vergelijking van netto-inkomens 
daalt dat percentage nog aanzienlijk en 
als we tertiaire factoren (huursubsidies, 
kortingen, faciliteiten) erbij betrekken, 
zou kunnen blijken dat de strijd aan 
het verkeerde front gevoerd wordt. 
Want we laten wel honderdduizenden 
vrouwen geheel buiten die inkomens
verdeling en elke verder noodzakelijke 
inkomensregulering roept in de huidi
ge verhoudingen verdere ontduiking 
op: de burgerll/ke ongehoorzaamheid 
van de overbedeelden. 

We hebben veel gedaan aan een be
tere spreiding van kennis, maar een 

betere verdeling van kansen is daar 
nauwelijks het gevolg van geweest; 
wel een verdunning van de kwaliteit 
van het onderwijs, niet een (ook mate
riële) her-ijking van het oude polarisa
tiemodel van witte versus blauwe 
boord 

Echte democratie 

Echte democratie kan niet bestaan zon
der oppositie, maar evenmin zonder 
overeenstemming over de spelregels. 
Een overeenstemming die nu dreigt 
zoek te raken. 

De oude zuilen mogen grotendeels 
omgevallen zijn, ze zijn vervangen 
door groepen die soms alleen in eigen 
recht geloven, voorbij gaan aan het be
lang van anderen, voor wie saamhorig
heid een vergeten begrip lijkt te zijn en 
die ten opzichte van andere groepen 
onverdraagzaam zijn. 

En dan doelen we bepaald niet al
leen (en zelfs niet voornamelijk) op 
spectaculaire kraak- of bezettingsacties, 
maar evenzeer op de al genoemde on
gehoorzaamheid van de overbedeel
den. de kapitaalvlucht en belastingont
duiking. 

Maar ook op een materieel lager ni
veau is 'zwart' gemeengoed geworden 
En een overheid die ondanks een gi
gantisch eigen apparaat de zelfstandi
ge (en zeldzaam wordende) ambachts
man en diens burgercliënt, plaagt met 
een fiks stuk belastingincasso (BTW) 
stimuleert zo'n ontwikkeling. Psycholo
gisch inzicht is bij onze regelaars 
meestal ver te zoeken Het oneigenlijk 
gebruik van sociale regelingen, het 
wegduwen (en wegvluchten) van men
sen in de arbeidsongeschiktheid, heeft 
in de kern dezelfde oorzaak als bezet
tingen, blokkades, kraakacties, pro
testen, demonstraties e.a. buitenparle
mentaire activiteiten. 

Er zijn conservatieve Nederlanders 
die fiscaal en economisch net zo bui
tenparlementair en antidemocratisch 
actief zijn als de vandalisten die 'het 
niet meer zien zitten ' 

De macht is onmacht geworden 

Zolang de politiek zich blijft bepalen 
tot boompje verwisselen, zullen we 
steeds weer komen tot nieuwe machts
verhoudingen Onmacht tegenover de, 
het gemiddelde denken ver vooruit 
zijnde, technologische ontwikkelingen 
(en onmacht voert tot de angst die een 
slechte raadgever is); onmacht tegen
over de in procedures verstarde bu
reaucratie; onmacht die zich alleen 
maar demonstreert in nóg meer 'on-
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machtsvertoon': meer politie, meer 
mobiele eenheden, meer inspecteurs, 
controleurs en deurwaarders, meer 
ambtenaren om nóg meer ontdoken re
gelingen uit te voeren. Die onmacht 
verscherpt de conti icten, versterkt de 
onvrede, lost niets op en brengt ons in 
versneld tempo 'op weg naar het ein
de', óók van waarden die wij nu juist 
wel behouden willen 

De onherbergzame verzorgingsstaat 

Onze overreglementering maakt dat 
zorg en verzorging te vaak uitmonden 
in bevoogding en controle en dat we 
onze medeburgers afhankelijk maken 
in plaats van vrij en zelfstandig. 

We zien dan ook dat steeds meer 
mensen van bepaalde gevestigde vor
men overstappen op alternatieve, bij
voorbeeld van geneeswijzen en reli
gies. Helaas moeten we in dit sociolo
gisch kader constateren dat er ook een 
toenemende vlucht bestaat in b.v. con
servatleve (alcohol) en nieuwere (hasj 
enz.) roesmlddelen 

Meerdelmg en tweedeling 

De zuilenmaatschappij is groepen- of 
zelfs groepjesmaatschappij geworden. 
De gezamenlijke noemer ontbreekt en 
als we daar n1et naar op zoek gaan, als 
we niet een gezamenlijk toekomstper
spectief weten te vinden en oprecht na 
te streven, zal de maatschappelijke ver
pulvering zich alleen maar verder 
voortzetten. Dat toekomstperspectief, 
die noemer, kan alleen gevonden wor
den als we weten waar we mee bezig 
zijn, als we een duidelijke maatschap
pijanalyse opstellen Naast de culturele 
meerdeling in groepjes, is er in onze 
huidige maatschappij sprake van een 
scherpe tweedeling die tussen de for
mele en de informele economie. Aan 
de formele kant staat alles wat we als 
vanouds tot de directe economie gere
kend hebben het bedrijfsleven, de 
overheid, de werkgelegenheid, de offi
Ciële vaste betrekking met salaris en 
sociale zekerheden Het aantal daarin 
actieve mensen neemt door tal van 
oorzaken steeds meer af. 

De informele economie omvat al die
genen, die uiterst nuttig voor anderen 
en I of voor zichzelf actief zijn, maar 
daarvoor niet in klinkende munt wor
den uitbetaald. De partners, die thuis 
het nodige werk verrichten, de doe
het-zelvers, de vrijwilligers in sociaal
cultureel werk, de verenigingsbestuur
ders, de gemeenteraadsleden, de over
steek-ouders. Zonder de onschatbare 
bijdrage uit deze informele economi-

sche sector zou onze formele economie 
al veel eerder zijn vastgelopen. 

Maar helaas is het zo, dat onze 
maatschappij waardering het liefst in 
klinkende munt ziet uitgedrukt en dat 
bijdragen van de formele economie als 
'waardevoller' beschouwd worden dan 
die van de informele. Sterker nog, het 
is zelfs zo dat men veel al in de infor
mele sector meer kansen tot ontplooi
ing heeft naarmate men in de formele 
ook al succesvoller is. 

Enerzijds zien we de betekenis van 
de informele economie in hoog tempo 
toenemen, niet alleen omdat de stij
gende kosten in de formele sector ver
schuivingen veroorzaken, maar ook 
omdat steeds meer mensen àf de for
mele sector uit tegenzin de rug toeke
ren, ofwel de poort ertoe gesloten vin
den 

De klassieke verhoging van de mate
riële welvaart, betekent vooral meer 
welvaart voor allen in de formele sec
tor 

In plaats daarvan, en zeker bij een 
geringe groei, staan wij een eerlijker 
verdeling over formele en informele 
sector voor, waarbij vooral de kostbare 
factor 'eigen tijd' een grote rol moet 
spelen wie zelf zijn tijd kan indelen is 
aanzienlijk 'rijker' dan wie dat, bij ge
lijk inkomen, niet kan. 

Realiteit erkennen 

De politiek zal om te beginnen de dub
bele dualiteit van onze huidige maat
schappij moeten erkennen. Zowel de 
gespletenheid in zich verhardende 
groepjes, als die andere gespletenheid 
van formeel en informeel circuit. Die 
erkenning moet het inzicht inhouden 
dat de actiegroepen, de pressiegroe
pen en zèlfs de ontduikers en profi
teurs, zich meer conformeren aan de 
'menselijke maat', dan de gigantische 
robot van het vaak harteloos lijkende 
overheidsapparaat. Wanneer de over
heid blijft weigeren meer naar de bur
ger toe te komen, zal de burger zeker 
weigeren die overheid als een deel van 
zichzelf te beschouwen en is de dualis
tische maatschappij een jammerlijk 
feit D'66 wil het abstracte karakter 
van de robot 'overheid' ombuigen naar 
kleinschaligheid, naar een overheid 
met menselijke trekken, waaraan elke 
burger deel heeft en waardoor mensen 
zich niet bultengesloten voelen 

De technologie, die nu als een be
dreiging ervaren wordt, stelt ons juist 
in staat tot een zodanige ombuigings
operatie computer en chip zijn de enige 
knechten die wif als mensen ongena
dig mogen uitbuiten, waar dit zinvol IS 

Effectief beleid in de komende jaren 

D'66 wil met man en macht streven 
naar herstel van het maatschappelijk 
evenwicht. Niet met impotent machts
vertoon van de overheid tegenover de 
ongerusten, de onwelwillenden, de on
zekeren of zelfs de onbeschaamden. 
Wel door de realiteit van de huidige 
ontwikkelingen onder ogen te zien en 
te beseffen dat het de burger (ook en 
JUist de ontevredene) allang niet meer 
gaat om X of Y procent prijscompensa
tie, maar dat de materiële eisen maar 
al te vaak het vlagvertoon zijn van de 
onuitgesproken immateriële eisen. 

D'66 wil het effectieve beleid daar
om richten op vergroting van de im
materiële keuzevrijheid voor iedereen, 
in het besef dat alleen daarmee het 
materialisme uit onbehagen bestreden 
kan worden. 

Daartoe zullen wij: 
de bureaucratische voorschriften en 

regelingen zoveel mogelijk moeten be
perken, doorzichtiger en hanteerbaar
der moeten maken; 

de burger minder moeten opzade
len met het onbezoldigd uitvoeren van 
administratieve overheidstaken; 

helderheid moeten brengen in de 
huidige wirwar van elkaar deels over
lappende sociale regels; 

deze sociale regelingen moeten 
vervangen door één enkele algemene 
in komensdervi ngsverzekeri ng; 

de nieuwe schaarsten tot ieders be
vrediging moeten verdelen; 

de mens meer verantwoordelijk 
moeten maken voor eigen werk- en 
leefmilieu. 

We zullen moeten beseffen dat het 
aantal arbeidsplaatsen in de formele 
sector niet voldoende zal toenemen en 
dat toename van activiteiten in de in
formele sector verkorting van arbeids
duur, financiering van toenemende 
vrijetijdsbesteding, bevordering van ar
beidskansen voor nu nog maatschap
pelijk zwakke groepen, alleen tot stand 
kan worden gebracht met gemeen
schapsgeld, oftewel ieders bijdrage. 

We zullen weer moeten leren inzien 
dat 'schoon loon' alleen de directe, ei
gen behoeften dekt, maar dat we met 
het aanmerkelijk verschil tussen 
'schoon' en 'vuil', tussen netto en bru
to, nu juist onze bijdrage leveren aan 
een gezonde, democratische maat
schappij, waarin ook jongeren aan de 
slag kunnen, kunnen wonen, vrouwen 
zinvol kunnen werken, minderheden 
aan hun trekken komen en de mense
lijkheid aan het langste eind trekt. 
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Geen eiland 

We zitten niet op een eiland en wor
den niet in 'splendid isolation' met 
deze nieuwe problemen geconfron
teerd. Ook in de landen om ons heen 
zien we de gespleten samenleving, de 
topzwaar geworden verzorgingsstaat. 
Als we denken aan de problemen van 
energie en milieu, dan krimpt de we
reld tot een angstwekkende kleine bol. 
Op wereldschaal is het gevecht om de 
verdeling van de 'welvaart' eerder een 
strijd om het naakte bestaan, met tot 
nu toe de arme landen als eeuwige (7) 
verliezers, ondanks mooie woorden en 
fraaie resoluties. 

En het wapenarsenaal dat de mo
gendheden tegenover elkaar hebben 
opgesteld, is een gruwelijk monument 
voor het uit de hand lopen van ons 
technisch vernuft en organisatietalent; 
hier rust de wereld op de uiterste rand 
van de vernietiging. 

Voorhoede 

Dit programma is geen star draaiboek 
voor de toekomst. 

Het onveranderlijke doel is een 
menswaardiger samenleving - dat 
heeft D'66 gelukkig met andere partij
en gemeen. Wat D'66 vooral onder
scheidt, is een manier van denken en 
een manier van doen, een mentaliteit 
en een methode. Die brengen mee dat 
we een duidelijke, praktische koers uit
zetten, zoals in dit programma ook is 
gebeurd, maar dat we vervolgens niet 
koersen op de automatische piloot van 
een dogmatisch politiek wereldbeeld 
Het proces van het peilen van de pro
blemen en het op grond daarvan bij
stellen van de koers, dient telkens te 
worden herhaald met inzet van alle be
schikbare kennis en verbeeldings
kracht, en onderworpen aan open, de
mocratische discussies. Het feit, dat 
we maar één partij zijn in een klein 
land, maakt ons niet moedeloos. We 
zijn ervan overtuigd, dat de analyse 
van de problemen en de aanpak er
van die D'66 voorstaat, ook bij ande
ren begint te leven, in eigen land, 
maar zeker ook daarbuiten. Traditione
le politieke scheidingslijnen verhullen 
nu nog hoe sterk dat al in heel Europa 
het geval is. D' 66 voelt zich de voor
hoede van een politieke beweging, die 
zich losmaakt uit de oudere politieke 
leerstelligheden om de nationale en in
ternationale problemen van vandaag 
aan te vatten met sociale bewogen
heid, humane ethiek, democratische 
gezindheid, vrijheidsliefde en onortho
doxe inspiratie. Daarop berust het zelf-

vertrouwen waarmee D'66 voor dit 
programma uw stem vraagt. 
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11 Naar een open samenleving 

Gezagsverhoudingen 

Democratisering van onze samenleving 
is de voornaamste bestaansredenen 
voor D'66 als partij. Alleen een gede
mocratiseerde samenleving is voor ie
dereen ook een open samenleving, 
waarin geen slagbomen zijn die be
paalde gebieden voor bepaalde groe
pen burgers gesloten houden Op weg 
naar die open samenleving zijn er nog 
tal van obstakels op te ruimen. Taken, 
rechten en plichten vragen een herver
kaveling van gezagsverhoudingen en 
de bereidheid tot een gevecht tegen 
nog altijd als vanzelfsprekend aange
nomen gezagsstructuren Machtsver
houdingen zijn ten onrechte nog vaak 
gebaseerd op verschillen naar leeftijd 
en sexe, overerving, religie, rijkdom en 
kennis. 

Democratisering is een ontwikke
lingsproces. Wij pretenderen niet dat 
wij het droombeeld van een maat
schappij zonder onrechtvaardigheden 
kunnen realiseren. De menselijke maat
schappij zal nooit foutloos zijn Maar 
we willen en kunnen wel sturen in een 
betere richting en daar zetten we ons 
ook voor in Dat onder de noemer 
'Open samenleving' onderwerpen als 
democratisering, arbeidsdemocratie, 
woondemocratie en emancipatie aan 
bod komen, ligt voor de hand. Dat de 
binnenlandse organisatie er een grote 
rol bij speelt, wekt ook geen verwon
dering. Maar dat wij Justitie, Informa
tie en Mediabeleid eronder geplaatst 
hebben, vereist wellicht enige toelich
ting. Welnu, de vrijheid van het indivi
du in een open samenleving, hangt 
ten nauwste samen met zijn rechtspo
sitie en met de wijze waarop zijn 
grondwettelijk recht op informatie over 

{Definitief verkiezingsprogramma) 

alles wat er om hem heen gebeurt (zo
wel als op het uiten van zijn eigen me
ning over alles), gewaarborgd is. Van
daar. 

2 Democratisering 

Wij vinden dat alle mensen zich moe
ten kunnen ontplooien. Dat betekent 
dan ook dat zij medeverantwoordelijk
heid moeten dragen voor zaken, waar
mee zij in hun levenssfeer rechtstreeks 
te maken hebben. Daarvoor moeten 
mensen beschikken over de juiste in
formatie, maar die is voor bepaalde 
groepen moeilijk te krijgen. 

De drempels die die groepen onder
vinden door bv hun opleiding, sociale 
klasse, werkzaamheden (huishouding) 
moeten daarom worden opgeheven. 
Voor democratische beslissingen is het 
bovendien nodig dat de juiste mensen 
op het juiste moment bij de besluitvor
ming betrokken worden. Maar met die 
inspraak gaat het nog vaak fout. 

Naspraak onder het mom van in
spraak leidt tot inspraakverwarring en 
ondemocratische beslissingen. Ook 
pressiegroepen kunnen de democrati
sche besluitvorming geweld aandoen. 
Alleen een goede democratische orga
nisatie kan dat alles in juiste banen lei
den Sinds de zestiger jaren is een de
mocratiseringsgolf over ons land 
gespoeld. Prachtig. Maar ook die ont
wikkeling moet kritisch worden bezien 
Wat is tot stand gebracht en welke 
verbeteringen zijn nu gewenst7 Dit 
hoofdstuk gaat in op een aantal demo
cratiseringsaspecten. Dat wil niet zeg
gen dat alle andere hoofdstukken niet 
mede in het teken van kritische be
schouwing van de samenlevingsdemo-
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cratisering staan. 

Democratisering arbeidsverhoudingen 

Ons streven is gericht op de totstand
koming van een democratische markt
economie en democratische arbeids
verhoudingen. Hier ontbreekt nog veel 
aan Wij vinden dan ook dat de pro
ductie plaats dient te vinden in gede
mocratiseerde bedrijven, waarin gelijk
waardige mensen op basis van mede
verantwoordelijkheid hun bijdrage le
veren aan de arbeidsgemeenschap. 
Ook in vrijwilligers- en onbetaald werk 
behoort de medezeggenschap te zijn 
geregeld In dit verband willen wij ex
tra aandacht besteden aan de vaak on
zorgvuldig verlopende personeelsselec
tie Wij willen daarom dat er snel een 
algemeen geldende sollicitatiecode 
wordt ingevoerd. 

Democratisering in middelgrote en gro
te ondernemingen 

Om dat te bereiken moet de arbeidsge
meenschap in het algemeen het beslis
singsrecht of het medebeslissingsrecht 
krijgen over alle ingrijpende besluiten 
m b.t. ondernemingsbeleid en benoe
ming van directeuren. Bij medebeslis
singsrecht voor de werknemersgroep 
kunnen essentiële beleidsbeslissingen 
in principe alleen worden genomen 
met instemming van het personeel en 
van de aandeelhouders. Beide groepen 
dienen daarbij dan een even grote in
vloed uit te oefenen op de samenstel
ling van de Raad van Commissarissen. 

Democratisering kleine bedrijven 

De bedrijfsdemocratie in kleine bedrij-
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ven dient aangepaste vormen te krij
gen. We denken daarbij aan instelling 
van een personeelsvergadering, of aan 
de aanwijzing door het personeel van 
een vertrouwensman of vakorganisatie. 

Overheidsdiensten en -bedrijven 

Deze moeten hun personeelsvertegen
woordigingen via verkiezingen samen
stellen. 

Beslissingsrecht werknemers 

De totstandkoming van bedrijfsvormen 
met beslissingsrecht van de werkne
mers dient bevorderd te worden door 
het wegnemen van nog bestaande be
lemmeringen in de juridische, fiscale, 
financiële en sociale verzekeringssfeer. 
Het gaat daarbij met name om produc
tiecoöperaties, vormen van werkne
merszelfbestuur zoals bijv. al is gereali
seerd in de 'Breman-bedrijven' (een 
voorbeeld van de weinige bedrijven 
die in ons land met werknemerszelfbe
stuur functioneren) en om sociacrati
sche organisaties. 

Inspraak derden 

Rechtstreekse inspraak van organisa
ties van belanghebbenden zoals consu
menten, gehandicapten en gepensio
neerden, moet gewaarborgd zijn in alle 
voor hen van belang zijnde advies-, 
overleg-, en bestuursorganen op het 
gebied van de overheid en de sociale 
voorzieningen. 

Democratisering en ruimtelijke orde
ning 

Bij inspraak op het gebied van de 
ruimtelijke ordening gaat het om onze 
directe leefomgeving. Dat betekent dat 
besluiten met zorg moeten worden ge
nomen en tijd vragen. Dit kan leiden 
tot ergernis over tijdrovende inspraak 
en lange procedures. Bestuurders voe
len zich daardoor gehinderd en vragen 
om afschaffing van het Kroonberoep. 
Betrokken klagers verliezen door de 
lengte van procedures de moed. Wij 
vinden dat het Kroonberoep deson
danks gehandhaafd dient te blijven, 
maar dat de procedures doorgelicht en 
verkort l'l'Oeten worden. Het huidige 
instrumentarium kenmerkt zich door 
een teveel aan regels, betrokken in
stanties en procedures. We dienen het 
mes te zetten in de r o -bureaucratie, 
juist om effectieve inspraak een betere 
kans te geven. 

Democratisering woningbeheer 

Wonen is zo'n belangrijk onderdeel 
van het menselijk welzijn, dat mensen 
zoveel mogelijk betrokken moeten kun
nen zijn bij het beheer van hun wo
ning. Dat is natuurlijk het geval bij 
persoonlijk woningbezit en wij zijn dan 
ook voorstanders van stimulering van 
de bouw van betaalbare koopwonin
gen. (Zie 17). Daarnaast denken wij 
aan actieve woningbouwverenigingen 
'nieuwe stijl' en aan gemeenschappe
lijk bezit van woningen. Dat vraagt de 
volgende maatregelen: 

Oprichting van bewoners-coöpera
ties. 
Er moeten kleinschalige coöperatieve 
verenigingen van eigenaar-bewoners, 
of vergelijkbare organisaties met ge
bonden eigendom worden opgericht. 
De hierbinnen te beheren woningen 
kunnen door nieuwbouw tot stand ko
men, maar ook door overdracht van 
reeds bestaande huurwoningen. 
- Waarborgen bewonersinvloed in 
woningbouwverenigingen. 
Woningbouwverenigingen moeten, 
waar nodig, tot meer leven worden ge
bracht, door vergaande bewonersin
vloed in de statuten vast te leggen en 
door decentralisatie van het woningbe
heer via instelling van gekozen bewo
nersraden met duidelijke bevoegdheden 

Recht op lidmaatschap woning
bouwvereniging. 
Huurders van een door een woning
bouwvereniging beheerde woning die
nen een wettelijk recht te krijgen op 
het lidmaatschap van die woningbouw
vereniging. 

Omzetting stichtingen in verenigingen. 
Er dient een wettelijke regeling te ko
men, waardoor woningstichtingen er
toe verplicht worden zich om te zetten 
in een vereniging, wanneer de meer
derheid van de huurders zich bij stem
ming daarvoor uitspreekt. 
- Voorkeursrecht huurder-bewoner 
Bij verkoop van een huurwoning moet 
de huurder-bewoner een voorkeurrecht 
op de koop krijgen Hij/zij kan dit 
recht overdragen aan een instelling 
zonder winstoogmerk (bijv. een wo
ningbouwcorporatie of een coöperatie
ve vereniging). Wanneer er geen ge
bruik van wordt gemaakt gaat het 
voorkeursrecht over op de gemeente. 
Invoering van een wettelijke taxatie
grondslag is daarbij geboden 

3 Parlementaire democratie 

D' 66 heeft steeds geijverd voor het be
ter functioneren van het parlement en 
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het meer betekenis toekennen aan 
parlementsverkiezingen Twee zaken 
vormen daarbij ook nu weer een be
dreiging voor het goed functioneren 
van onze parlementaire democratie: 

Duidelijkheid vóór de verkiezingen. 
Bepaalde Nederlandse partijen gaan 
met grote vrijblijvendheid de verkiezin
gen in. Dan kunnen ze daarna de dui
delijke uitspraken van de kiezers nog 
aan hun laars lappen Wij vinden het 
een kwestie van democratisch fatsoen 
dat partijen vóór de verkliezingen uit
spraken doen over de coalitie die zij 
daarna willen vormen. Alleen dan zijn 
verkiezingen ook echt verkiezingen 

Functioneren van het parlement. 
Wij maken ons zorgen over de wijze 
waarop de regering in de afgelopen 
periode de wensen van het parlement 
genegeerd heeft. Het parlement kan 
bovendien zich vaak al moeilijk staan
de houden tegenover de hoge en 
steeds specialistischer papierberg, die 
de bureaucratie over de 225 parlemen
tariërs uitstort. Verzanding van de be
sluitvorming en discussie over niet-es
sentiële punten ligt op de loer. Ten
minste op de volgende punten moet 
daar verbetering in worden gebracht: 
1 De parlementaire invloed op het 
buitenlands beleid behoeft niet beperkt 
te blijven tot beoordeling achteraf. De 
Tweede Kamer moet zich te allen tijde 
kunnen uitspreken over de gewenste 
beleidsrichting. Zulks onverkort een ze
kere onderhandelingsvrijheid voor de 
regering, omdat uitwisseling van con
cessies bij internationale onderhande
lingen vaak onvermijdelijk is. Er be
staat een spanningsveld tussen onder
handelingsvrijheid en democratische 
controle. De afweging daarvan is in 
laatste instantie een taak voor het 
parlement. 
2 De regering moet in haar nota's de 
functie (informatieve-, wetsvoorberei
dende- of beleidsnota's) aangeven On
derscheid moet per nota worden ge
maakt tussen toelichting en beslispun
ten, en de regering moet het parle
ment aangeven op welke wijze zij het 
parlement op de hoogte wil houden 
van het proces van uitvoering. 

Ontwerp-wetgeving en nota's moe
ten het parlement uitnodigen om zich 
primair te richten op de hoofdlijnen 
van het beleid en het beleid op langere 
termijn Gezocht moet worden naar 
middelen ter effectuering van de 
mede-beleidsbepalende rol van het 
parlement 
3 Parlementariërs dienen te beschik
ken over meer en hoger gekwalificeer
de assistentie en werkruimte Departe
menten en externe regenngsadviesor-
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ganen zullen meer informatie en on
dersteuning direct aan parlementariërs 
moeten verstrekken. 
4 D' 66 blijft streven naar afschaffing 
van de Eerste Kamer. Zolang deze ka
mer nog bestaat, zou de invloed ervan 
als 'kamer van revis1e' beperkt moeten 
worden, door te bevorderen, dat een 
'veto' van deze kamer alleen uitgespro
ken kan worden door een gekwalifi
ceerde meerderheid. 
5 Het consultatief referendum zal als 
aanvullende mogelijkheid voor demo
cratische besluitvorming nader worden 
onderzocht 

4 Binnenlands bestuur 

Onze v1sie op het binnenlands bestuur 
komt uiteraard in vrijwel elk hoofdstuk 
van dit programma aan de orde. In 
deze paragraaf hebben we dan ook al
leen dîe punten opgenomen, die naar 
onze mening het belangrijkst zijn voor 
de komende verkiezingen en de daarop 
volgende regeerperiode. 

Organisatie departementen 

De departementale organ1satie is geba
seerd op een bepaalde situatie. Veran
dert deze, dan moet de organisatie 
zich aanpassen. Ontstaan er, zoals ge
beurt, meer overlegverbanden tussen 
ministeries, dan is dat een teken dat 
de departementale indeling en organi
satie herzien moet worden. Dit is tot 
nu toe onvoldoende gebeurd. Ook het 
afstoten van taken naar lagere overhe
den kan leiden tot herverkaveling van 
het departementale landschap. Niet 
denkbeeldig is dan, dat het aantal mi
nisters en staatssecretarissen vermin
derd zou kunnen worden 

Anderzijds doen zich nieuwe inzich
ten of zich verhevigende problematie
ken voor, die om nieuwe bewindslie
den kunnen vragen. Vooral op de ge
bieden van Innovatie, Emancipatie en 
Informatie voorzien wij zulke noodza
kelijke verschuivingen, maar ook in de 
nu nog tot 'welzijn' gerekende gebie
den als Kunsten, Media en Educatie 
zullen organieke wijzigingen noodzake
lijk blijken. 

Wij zullen er daarom op aandringen 
in de komende kabinetsperiode tot be
sluitvorming en eventuele uitvoering te 
komen met betrekking tot een reorga
nisatie herindeling van departemen
ten Bij onze concrete voorstellen zal 
steeds uitgangspunt zijn dat het totale 
huidige aantal departementen in elk 
geval geen uitbreiding verdraagt. Voor
stellen op dit terrein dienen reeds bij 

de eerstvolgende kabinetsformatie be
sproken, als ook t.z.t. in de volksverte
genwoordiging behandeld te worden. 
D' 66 zal hierbij een herbeschikking na
streven van departementale taken naar 
de 5 beleidsgebieden: bestuurlijke-, so
ciaal-economische-, ruimtelijke-, sociaal 
culturele- en internationale zaken. 

Decentralisatie 

De samenleving wordt steeds ingewik
kelder. Onze belangrijkste uitgangs
punten zijn dat het bestuur doorzichtig 
en controleerbaar moet zijn voor de 
burgers. 

Daarom moeten zoveel mogelijke be
stuurlijke verantwoordelijkheden naar 
zo laag mogelijke bestuurlijke niveaus 
worden gebracht, met bijbehorende fi
nanciën en zonder detailistische voor
waarden voor besteding daarvan. Ook 
als er bezuinigd moet worden is dit de 
aangewezen weg, omdat op het laag
ste niveau de beste keuzes voor de be
steding van schaars geld gemaakt kun
nen worden 

Reorganisatie binnenlands bestuur 

Er wordt al Jaren zonder resultaat over 
dit onderwerp gepraat De huidige re
gering heeft het er helemaal bij laten 
zitten Wezenlijke uitgangspunten zijn 
1 Overzicht van de bestuursorganisa
tie voor de burger, die moet weten wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
2 Besluiten moeten door democra
tisch gekozen organen worden geno
men op een voor ieder controleerbare 
wijze. Het hoofddoel is het totstand
brengen van een democratisch, door
zichtig, doelmatig en bovenal mense
lijk bestuur. Daarom zullen de diverse 
beleidsvoornemens op het gebied van 
het binnenlands bestuur vanuit één ge
ïntegreerd kader tot stand moeten ko
men. We denken dan aan de noodza
kelijke samenhang tussen gemeentelij
ke herindelingen, gemeenschappelijke 
regelingen, financiële verhoudingen, 
functionele decentralisatie van rijksta
ken en daarbij passende (her)indeling 
van provincies. Voor de regionale pro
blematiek willen wij de samenwerking 
tussen gemeenten alle kansen geven, 
waarbij de organisatie van de samen
werking aan de genoemde uitgangs
punten moet voldoen D'66 wil de po
sitie van direct gekozen organen (Ge
meenteraad, Provinciale Staten) ten 
opzichte van de indirekt gekozen en 
benoemde organen (College van B & 
W, College van Gedeputeerde Staten, 
Burgemeester, Commissaris van de Ko
ningin) versterken 
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Wetgeving 

De wetgeving is een zaak van 14 mi
nisteries. Dat heeft geleid tot 14 afzon
derlijke wetssystemen. 

Dit heeft weer geleid tot onnodige 
verschillen tussen de wetten, waardoor 
het geheel voor niemand is te over
zien. Bovendien moet er minder en de
tail in wetgeving worden geregeld. Ter 
bevordering van een eenduidige op
bouw en systematiek van de wetten 
dient de inmiddels ter hand genomen 
harmonisatie krachtig te worden gesti
muleerd. Deze moet ook leiden tot al
gemene criteria voor de vraag wanneer 
wetgeving nodig is. 

Veel wetgeving heeft een stroom na
dere regels in Algemene Maatregelen 
van Bestuur en ministeriële regelingen 
tot gevolg. Deze zijn moeilijk contro
leerbaar, soms willekeurig en vaak on
overzichtelijk. Voorzover de nadere de
taillering beslist nodig is, dient deze 
zoveel mogelijk een zaak te zijn van 
gemeenten en provincies, die hun ei
gen democratische controlemogelijkhe
den kennen. 

5 Emancipatie 

Emancipatie is een persoonlijk en 
maatschappelijk proces van verande
ring en groei, gericht op grotere keu
zevrijheid voor mannen en vrouwen. 
Wij beschouwen de totstandkoming 
van een geëmancipeerde samenleving 
als essentieel. De overheid heeft in dit 
proces een stimulerende en voorwaar
denscheppende taak. De overheids
maatregelen moeten gericht zijn op 
een eerlijke verdeling tussen de beide 
sexen op het gebied van onderwijskan
sen, werk en deelname aan de besluit
vorming. Hoewel het bij emancipatie 
om mensen gaat en dus gelijkelijk om 
vrouwen én mannen, heeft de vrouw 
maatschappelijk nog een zoveel on
gunstiger startpositie, dat overheids
maatregelen gericht op het opheffen 
van die achterstand hoge prioriteiten 
moeten hebben. 

Emancipatie en wetgeving 

Er moet een wet tegen de discriminatie 
naar sexe komen. De uitvoering van 
deze wet dient in handen gelegd te 
worden van een commissie met verre
gaande bevoegdheden en met het 
recht om gevraagd en ongevraagd on
derzoeken in te stellen en initiatieven 
te nemen. In het algemeen dient de 
wetgeving uit te gaan van het individu 
en niet van het gezin als eenheid. 

79 



Wettelijk onderscheid naar geslacht 
dient te vervallen. In het bijzonder de 
sociale- en belastingwetten vragen bij
stelling in die zin (zie ook 21 ). De Eu
ropese Richtlijn voor gelijke behande
ling van mannen en vrouwen moet
inclusief de pensioenaanspraken -
worden toegepast op de arbeidsvoor
waarden bij bedrijfsleven en overheid 

Organisatie van de emancipatie 

Emancipatie is geen welzijnsvoorzie
ning, maar betreft de hele samenle
ving. Het emancipatiebeleid behoort 
dan ook niet thuis onder de Minister 
van CRM. Het directoraat-generaal 
voor emancipatie moet bij het Ministe
rie van Algemene Zaken of Sociale Za
ken worden ondergebracht, als instru
ment voor een bewindspersoon voor 
Emancipatiezaken (zie § 5) die het be
leid coördineert en de bevoegdheid 
krijgt beleidsvoornemens van alle mi
nisters te toetsen op emancipatie-effec
ten. Regionaal of plaatselijk moeten 
ombudslieden aangesteld kunnen wor
den, die op emancipatoir gebied een 
flexibel beleid moeten kunnen voeren 
en daar ook de instrumenten voor krij
gen consultatiebus, emancipatieafde
ling op arbeidsbureau, emancipatie
dienst op het gemeentehuis e.d. Daar
bij dient er veel ruimte te zijn voor ex
perimenten. Voor zich emanciperende 
vrijwilligersgroepen dienen middelen 
voor administratieve en I of organisato
rische steun aangeboden te worden. 
Het emancipatiewerk dient voorlopig 
via een aparte Rijksbijdrageregeling te 
worden gefinancierd, terwijl ook voor 
landelijke experimenten op emancipa
tiegebied ruimte moet bestaan. Daar
naast dient er een centraal coördinatie
punt voor emancipatieonderzoek te ko
men, dat onderzoek moet stimuleren 
naar o.m. rolpatronen, beroepskeuze, 
arbeidsverdeling, deeltijdarbeid. 

Voorlichting 

Voorlichting, gericht op docenten, 
schooldekanen, beroepskeuzevoorl ich
ters, maatschappelijk werkers, voorlich
ters en beleidsmedewerkers in de 
ruimste zin, over emancipatievraag
stukken, sexerolpatronen en doorbre
king daarvan, dient te worden gesti
muleerd en gesteund. 

Door middel van voorlichting en in
formatie aan degenen die bij de media 
zijn betrokken, wordt er naar gestreefd 
het stereo-type man I vrouwbeeld en de 
stereo-type onderwerpkeuze die nog 
steeds door de media worden uitge
straald, om te buigen. 

Tijdelijke voorkeursbehandeling 

In die sectoren en op die niveau's van 
betaalde arbeid, waar een ernstige on
dervertegenwoordiging van vrouwen 
blijkt, dient tijdelijk een voorkeursbe
handeling voor vrouwen toegepast te 
worden. Hiertoe moet ook onderzoek 
verricht worden naar de noodzaak van 
het vast stellen van quota. 

Algemene arbeidstijdverkorting 

Op langere termijn dient een algemene 
arbeidstijdverkorting ingevoerd te wor
den, met gelijktijdige verlenging van 
de bedrijfstijd. Voortvarend onderzoek 
naar de vorm daarvan en naar de bij
behorende arbeidsomstandigheden in
clusief de positie van alleenstaanden is 
noodzaak. 

Arbeidsbemiddeling 

Bemiddelaars van de arbeidsbureaus 
dienen getraind te worden in het weg
nemen van de functie- en beroepen
scheiding naar geslacht bij bedrijven 
en werkzoekenden 

Werkloosheidsbestnjding 

Werkloosheidsbestrijdingsprowcten 
van de overheid moeten vooral ook ge
richt worden op vrouwen en meisjes 

Cursussen 

Voor mensen die op latere leeftijd hun 
(her)intrede doen op de arbeidsmarkt, 
dienen voldoende cursussen en trainin
gen voor her- en bijscholing voor
handen te zijn 

Onderwijs 

In opleidingen voor onderwijsgeven
den dient de doorbreking van rolpatro
nen in de maatschappij en het vak 
emancipatie de aandacht te krijgen 
Projecten 'roldoorbrekend onderwijs' 
dienen m.n ook in het basisonderwijs 
een plaats te krijgen. 

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers moeten meer gewaardeerd 
worden. Dit dient tot uiting te komen 
in medezeggenschap over de werksi
tuatie en in onkostenvergoedingen. Als 
de vrijwiliger weer betaalde arbeid 
gaat verrichten dient zijn in niet betaal
de arbeid opgedane ervaring mee te 
tellen als selectiecriterium, bij promotie 
en in de bepaling van de salarishoog
te. 
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Voorzieningen t.b.v. ouders 

Er dienen meer materiële voorzienin
gen te komen voor al dan niet werken
de (alleenstaande) ouders, zoals goede 
kinderopvangcentra en flexibeler ope
ningstijden van instellingen en win
kels Gelijkschakeling van school- en 
vakantietijden, tussenschoolse opvang 
en continu-schoolroosters moeten wor
den bevorderd. Het belang van het 
kind mag hierbij natuurlijk niet uit het 
oog worden verloren 

Verlof voor beide ouders 

Het moet voor beide ouders mogelijk 
worden ouderschapsverlof te krijgen 
bij geboorte van kinderen of ziekte van 
gezinsleden 

6 Justitie 

Wetgeving en rechtspraak be1nvloeden 
in hoge mate de vrijheid en zekerheid 
van de mens. Wetgeving en recht
spraak kunnen bovendien solidariteit 
en menselijke gelijkwaardigheid bevor
deren In dit kader streven wij een 
aantal veranderingen in de bestaande 
wetgeving en tevens nieuwe wetge
ving na. 

Zedelijkheidswetgeving 

De wet dient uit te gaan van de vrij
heid van ieder mens op sexueel ge
bied. De huidige zedelijkheidswetge
ving beoogt een beknotting van de 
sexuele vrijheid en dient geschrapt te 
worden Wanneer er sprake is van 
schadeberokkenend gedrag, is dit ge
drag al op grond van andere bepalin
gen strafbaar. 

Tijdelijke alimentatieplicht 

Het recht op alimentatie en de plicht 
tot betaling ervan na echtscheiding be
rust op een vaak door het huwelijk 
ontstane economische afhankelijkheid 
van de ene partner t.o.v. de andere 
Deze economische afhankelijkheld 
moet niet kunstmatig in stand gehou
den worden, maar snel worden omge
zet in economische zelfstandigheid. 
Het tempo daarvan hangt af van de 
leeftijd van de kinderen (als deze wor
den opgevoed door de alimentatiege
rechtigde), van toekomstmogelijkheden 
en leeftijd van de alimentatiegerechtig
de, en van de duur van het huwelijk. 
Wij streven naar een wettelijke tijdelij
ke alimentatieplicht, waarvan de duur 
gerelateerd is aan concrete factoren. 
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Stakingsrecht 

Nederland heeft het Europees Sociaal 
\-landvest bekrachtigd, en daardoor is 
het recht op staking d.m.v. collectieve 
actie officieel erkend. Onjuist is echter 
dat er nog steeds een uitzondering 
wordt gemaakt voor o.a. ambtenaren 
Ook voor deze grote groep werkne
mers dient het stakingsrecht snel gere
geld te worden. Er IS nog geen rege
lmg voor de vraag wanneer er terecht 
dan wel onterecht van het stakings
recht gebruik gemaakt wordt. Het ant
woord daarop moet in eerste instantie 
van de sociale of contractspartners ko
men Indien deze over zo'n stakingsec
de geen overeenstemming bereiken, 
zal de wetgever tot een stakingsrege
ling moeten komen, inclusief een ge
dragslijn t.a.v. werkwilligen 

Rechtspositie vreemdelingen 

De rechtspositie van in Nederland ver
blijvende vreemdelmgen vraagt verster
king Met name d1enen afhankelijke 
verblijfst1tels te verdwijnen Een ver
blijfsvergunning moet na 3 jaar omge
zet kunnen worden in een vestigings
vergunning. 

Het vluchtelingenbeleid dient te vol
doen aan duidelijke criteria, zodat een 
cons1stent beleid gevoerd kan worden 
De beroepsprocedures terzake dienen 
aanzienlijk te worden versneld. Werk
gelegenheid, huisvestmg en bevol
kingsdichtheid beperken de Neder
landse opnamecapaciteit van vreemde
lingen In het algemeen staan wij daar
om een restrictief toelatingsbeleid 
voor, met uitzondering van het beleid 
t.a v 

vl uchtelmgen 
buitenlandse pleegkinderen 
gezinsleden t w. de partner en de 

mlnderjarige kinderen 
vreemdelmgen die een beroep 

doen op onze gastvrijheid op grond 
van zeer dringende humanitaire rede
nen 

Rechtspositie mmderjarigen 

Ter versterkmg van de rechtspositie 
van mindeqarigen, met name ook 
t.o.v. de verhouding met de opvoe
der(s), dient het Burgerlijk Wetboek 
gewijzigd te worden. Dit in die zin, dat 
er voorwaarden geschapen moeten 
worden om individuele ontplooiing van 
mindeqarigen optimaal te waarborgen, 
gericht op het dragen van eigen ver
antwoordelijkheden Uiteraard is de 
opvoeder hiervoor eerst verantwoorde
lijk. Maar naarmate de minderJarige 

meer in staat is zélf keuzes te maken, 
moet dat ook kunnen, vooral m.b.t. 
vervolgonderwijs, beroep, hulpverle
ning en (voor oudere minderjarigen) 
keuze van verblijfplaats Een beperkte 
handelingsbekwaamheid van minderja
rigen m.b.t. rechtshandelingen, dient 
wettelijk geregeld te worden. Ook in 
de financiële zelfstandigheid van de 
minderjarigen moet voorzien worden. 

Consumentenrecht 

Consumenten moeten zich via een 
snelle en eenvoudige rechtsgang tot 
de kantonrechter kunnen wenden. Vor
deringen m.b.t. de levering van goede
ren of diensten ter waarde van een 
(ge1ndexeerd) maximum van 
f 3000,- moeten door het insturen 
van een eenvoudig formulier aanhan
gig gemaakt kunnen worden. Gerech
telijke behandeling moet ook 's avonds 
mogelijk zijn 

Rechtshulp 

Rechtshulp is een soc1aal grondrecht. 
De overheld dient te zorgen voor een 
uit de algemene middelen gefinancierd 
netwerk van gespreide en veelzijdige 
rechtshulp. De hulp zal zal zowel pre
ventief (voorlichting) als concreet moe
ten zijn Experimenten met juridische 
zelfhulp moeten gestimuleerd worden. 
In geval van maatschappelijke ongelijk
heid moet structurele hulp geboden 
kunnen worden. Hierbij is samenwer
king tussen JUStitiële hulpverlening en 
andere eerstelijns hulpverlening nodig. 
Daarnaast moet er een doorzichtig en 
snel doorverwijzingssysteem zijn naar 
de tweedelijns rechtshulp, waarin de 
procesrechtelijke begeleiding kan wor
den gerealiseerd. Voor deze rechtsbij
stand zal een eigen bijdrage naar 
draagkracht betaald moeten worden. 
De wetgever moet in de inkomens
grens voor kosteloze of gedeeltelijk be
taalde rechtshulp vaststellen. Ook in 
de tweedelijnsrechtshulp moeten des
gewenst collectieve knelpunten en 
structurele problemen aangepakt kun
nen worden 

Adoptie 

Twee samenwonende personen moe
ten ook in aanmerking kunnen komen 
voor adoptie, onafhankelijk van hun 
burgerlijke staat en onafhankelijk van 
hun sexuele geaardheid De bemidde
ling bij buitenlandse adoptiefkinderen 
dient te geschieden door daartoe van 
overheidswege erkende instanties. 
Adoptie van deze kinderen moet vooral 
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gebeuren met het oog op het belang 
van het kind in nood. 

7 Culturele minderheden 

Binnen onze samenleving bevinden 
zich grote groepen mensen van niet
Nederlandse afkomst. Tussen, maar 
ook binnen die groepen bestaan grote 
verschillen Die verschillen daargelaten 
is er voor hen één zwaarwegend punt 
van overeenkomst met de Nederlandse 
ingezetenen ze vormen een integre
rend bestanddeel van de cultureel-plu
riforme Nederlandse samenleving. Wij 
richten ons beleidsvoornemen op de 
opvatting dat iedere ingezetene een 
volwaardig lid is van de samenleving. 
Kunstmatige verdeeldheid naar her
komst wijzen wij af. Culturele verschil
len zijn een waardevolle verrijking. Het 
bewaren van minderheidsculturen 
dient dan ook te worden gesteund en 
bevorderd. 

Erkend moet echter ook worden dat 
door de komst van vele migranten 
structurele problemen (zijn) ontstaan. 
Woning- en arbeidsmarkt staan onder 
extra druk. Maar daarbij hebben we te 
maken met een Nederlands probleem, 
niet met een 'vreemdelingenpro
bleem' Het op bovenstaande principes 
gegrondveste beleid dient zich verder 
te ontwikkelen en te verbeteren. Zulks 
uiteraard op basis van inspraak en zeg
genschap. 

Tot nu toe werd het beleid vooral 
bepaald door Nederlandse belangen, 
hetgeen de minderheden frustreert en 
schade oplevert voor de samenleving. 
Om daaraan een halt toe te roepen, 
moet het beleid omgebogen worden 
volgens de volgende lijnen 

Verschil in rechtspositie 

Tussen verschillende groepen ingezete
nen bestaan grote verschillen in rechtse 
positie, deze moeten opgeheven wor
den (zie ook 6) 

Wijzigen 1-novemberwet 

De discriminerende bepalingen in de 
1-novemberwet dienen gewijzigd of 
geschrapt te worden. 

Zelforganisaties 

Organisatorische activiteiten vanuit de 
minderheidsgroepen zelf, verdienen 
overheidssteun en moeten bij het be
leid betrokken worden. Zowel op ge
meentelijk, provinciaal als landelijk ni
veau. 
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Vreemdelingenwet 

De vreemdelingenpolitie dient als insti
tuut te verdwijnen. 

Onafhankelijkheid 

Elke burger heeft, ongeacht zijn her
komst, recht op economische, politieke 
en justitiële onafhankelijkheid 

Nationale adviesraad 

Er moet een nationale adviesraad geïn
stalleerd worden, die bestaande orga
nen overkoepelt en gevraagd of onge
vraagd adviezen uitbrengt aan de rege
ring. Inspraak en medezeggenschap 
moeten in dialoogvorm worden opge
zet zoals bij het Molukse inspraakor
gaan. Adviesorganen moeten onge
mengd zijn en zich verzekerd weten 
van aansluiting bij personen die krach
tens cultuur en gewoonterecht namens 
de betrokken gemeenschappen kunnen 
spreken. 

Wonen 

Een onderzoek naar de woonwensen 
van de diverse minderheidsgroepen 
moet gestart worden. Gedwongen en 
tot isolement leidende spreiding van 
groepen, moet ook met het oog op 
multicultureel onderwijs en godsdienst
beleving vermeden worden (zie verder 
17: Wonen). 

Onderwijs 

Een onderzoek naar taalachterstanden 
en de opheffing daarvan moet snel be
gonnen worden. Pedagogische Acade
mies moeten daar in hun programma 
rekening mee houden. 

Arbeid 

Actieve werving van buitenlandse ar
beiders dient zoveel mogelijk achterwe
ge te blijven. Achterstelling van bui
tenlandse werknemers, zowel in de 
werksfeer als bij werkloosheid, moet 
fel bestreden worden (zie 1 3 Werk, 
23: Innovatie en 50: Ontwikkelingssa
menwerking). 

Voorlichting 

Studie en voorlichting over de cultuur 
van in Nederland wonende minderhe
den dient op allerlei niveaus gestimu
leerd te worden. 

Illegale buitenlandse werknemers 

Het verblijf in ons land van duizenden 
illegalen leidt tot onaanvaardbare toe
standen. Het huidige beleid - voor 
zover aanwezig faalt en is vaak inhu
maan. Wij pleiten voor een veel stren
ger vervolgen van werkgevers die ille
galen in dienst hebben. 

Mediabeleid 

De moderne communicatietechnieken 
dienen te worden benut om het isole
ment, waarin velen zich bevinden, te 
doorbreken. Representanten van cultu
rele minderheden dienen zoveel moge
lijk te worden betrokken bij het samen
stellen en presenteren van televisie- en 
radiouitzendingen. 

8 Politie 

Er is een fundamentele discussie gaan
de over taak en rol van de politie in 
onze samenleving. Binnen zowel als 
buiten de politiemacht dringt het besef 
door dat we af moeten van het geijkte 
recept van meer mankracht en meer 
middelen Wij vinden dat de gemeen
schap meer gebaat is bij betere, dan 
bij meer politie. Gebleken is immers 
dat 'meer van hetzelfde' in de afgelo
pen 1 5 jaar de problemen niet kon op
lossen 

Integratie in de lokale gemeenschap 

In onze visie moet de oplossing voor 
de problemen gezocht worden in ver
kleining van de afstand politie--burger. 
Dat vraagt hervormingen. De politie 
met sterk gedecentraliseerd worden 
Het beleid moet in beginsel op ge
meentelijk niveau inhoud krijgen en 
gecontroleerd worden. Ook de justitië
le taak van de politie moet in de ge
meenteraad besproken worden. Daar
om moet het Openbaar Ministerie uit 
de besloten sfeer gehaald worden, 
waar het tot op heden in zit. 

Interne democratisering 

De politie moet zich ook intern aanpas
sen aan de lokale integratie. Dat bete
kent: democratisering, afbraak van 
overmatige hiërarchie en van te sterke 
specialisatie, open en flexibele organi
satievormen. Het moet mogelijk zijn 
dat de individuele man/vrouw een en
kele keer een beroep doet op gewe
tensnood. 
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Klachtenbehandeling 

Sluitstuk van democratische controle 
op de politie moet een goede en van 
de politie onafhankelijke klachtenbe
handeling zijn Daarbij moet het gaan 
om opsporing van structurele tekorten 
en niet primair om het 'straffen van 
schuldigen' Daarbij is dan ook een 
stevige rechtspositie voor politiefunc
tionarissen van groot belang. 

Opleiding van vorming 

Een welzijnstaak voor de politie, ge
richt op oplossing van problemen 
vraagt aanpassing van opleiding en 
vorming. Hulpverlening moet daarbij 
als gelijkwaardig gezien worden aan 
ordehandhaving en strafrechtelijke aan
pak. 

De organisatie van de politie 

De herziening van de Politiewet moet 
geënt worden op de hierboven ge
schetste uitgangspunten. Verdergaan
de centralisatie en schaalvergroting 
moeten worden afgewezen. Het stre
ven moet gericht zijn op gemeentelijke 
korpsen. Op grond van een norm voor 
minimale korpsgrootte moeten kleinere 
gemeenten gecombineerd bediend 
worden, waarbij de democratische con
trole door de diverse gemeenteraden 
moet zijn gewaarborgd. In grotere ge
meenten moeten korpsen op wijkni
veau functioneren. Het huidige voor
ontwerp Politiewet laat niet de moge
lijkheid tot functioneren op lokaal ni
veau en legt controle op zo'n hoog ni
veau, dat de democratische aspecten 
ervan verloren gaan Dat wijzen wij af. 
Wel zien we in, dat het nodig kan zijn 
bepaalde specialistische diensten op 
regionaal of landelijk niveau ondersteu
nend werk te laten verrichten. 

Ook dit mag zich dan echter niet 
aan democratische controle onttrekken. 

9 Naar een informatiebeleid 

Onze samenleving ontwikkelt zich van 
een industriële maatschappij naar een 
steeds meer op informatie gebaseerde 
samenleving. 

De privacy is een onderwerp dat al 
sinds 1971 terecht centraal staat De 
laatste jaren is echter gebleken, dat in
formatiebeleid veel meer onderwerpen 
omvat dan alleen privacy. Een samen
hangende informatie-economie moet 
worden ontwikkeld. Voor verlangde in
formatie zal een realistische prijs moe
ten worden betaald, maar door subsi-
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die moet de overheid basisvoorzienin
gen, zoals bibliotheken, garanderen. 
De uitdaging van een nieuwe samenle
ving moet worden opgepakt 

Beleidsuitgangspunten 

Het informatiebeleid moet zich toespit
sen op o.m. openbaarheid, rechtsbe
scherming t.a.v. vertrouwelijke infor
matie, democratische controle op de 
informatiekanalen, het voorkomen van 
monopolievormmg, het beschermen 
van de rechten van minderheden, het 
scheppen van beroeps- en arbitrage
mogelijkheden en het verzekeren van 
de toegankelijkheid van de informatie
kanalen voor alle maatschappelijke 
groeperingen, zowel aan de verzend
als aan de ontvangstkant. Het informa
tiebeleid moet vorm krijgen in samen
spel van overheid, wetenschap en 
techniek, bedrijfsleven en consument 
Omdat deze sector groeiend 1s, dient 
het werkgelegenheidsbeleid op dit 
punt zorg te worden gegeven Gedacht 
moet worden aan wetgeving (datanet
ten, auteursrecht, privacy), financiële 
hulp (onderzoek, innovatie) en snelle 
besluitvorming (bijv over de toegang 
tot en exploitatie van nieuwe media). 

Informatie en werkgelegenheid 

De kwaliteit en kwantiteit van de werk
gelegenheid op het informatieterrein 
moet 1n het werkgelegenheidsbeleid 
van de overheid veel aandacht krijgen. 
Over het totaal gezien is dit een duide
lijk groeiende sector (vooral in de auto
matisering van informatiesystemen) 
Het zo goed mogelijk benutten van 
n1euwe mogelijkheden moet een hoge 
pnonte1t hebben. Nauwe samenwer
king IS nodig tussen de overheid, de 
zgn informatie-industrie en de onder
zoekssector, terwijl al het mogelijke ge
daan moet worden om ook de consu
ment bij het mvullen van het beleid te 
betrekken. De overheid moet bevorde
ren dat het bedrijfsleven op nieuwe 
ontwikkelmgen tijdig kan inspelen 
(bijv. door voortvarend te beslissen w1e 
een n1euw med1um mag exploiteren en 
onder welke voorwaarden). 

Informatie en macht 

Geconcentreerd bezit van mformatie IS 
een Instrument van macht. Nieuwe 
techn1sche mlddelen enerzijds en 
toenemende mgew1kkeldheid van orga
n1sat1es anderzijds, le1den ertoe dat de 
ne1gmg ontstaat steeds meer Informa
tie centraal te gaan beheren D1t dre1gt 
te le1den tot ongewenste machtscon-

centraties, ook bij de overheid zelf. De
zelfde technische middelen bieden 
evenwel ook mogelijkheden tot decen
tralisatie. Hier moeten politieke keuzes 
gemaakt worden D' 66 kiest in princi
pe voor decentralisatie. 

Organisatie van het informatiebeleid 

Voorzover de overheid zich met infor
matiezaken bezighoudt gebeurt dat 
versnipperd over vele departementen 
en wetten. Dat betreft ook de informa
tieoverdracht door de overheid zelf. De 
opzet van een samenhangend informa
tiebeleid is een noodzakelijke voor
waarde voor het uitbouwen van een 
open samenleving en het bevorderen 
van het economisch en maatschappe
lijk welzijn van zowel groepen als indi
viduen. Het beleid dient gedecentrali
seerd te zijn. 

Bescherming van de privacy 

Wij hechten veel waarde aan de be
scherming van de privésfeer van de 
burger. Er moet snel een kaderwet ko
men, die, mede gelet op de technische 
ontwikkelingen, centraal of decentraal 
ingevuld kan worden. Regelingen zijn 
nodig t.a.v. openbare registers en ge
gevensbanken, recht van inzage, van 
afschrift en van wijziging van eigen 
persoonsgegevens, tegengaan van be
paalde koppelingen van gegevensbe
standen en toezicht (inclusief behande
ling van klachten) door een onafhanke
lijk lichaam, dat op democratische 
wijze samengesteld en gecontroleerd 
wordt. 

PTT 

De toevloed van nieuwe technische 
mogelijkheden op Informatieterrein 
stelt o. m de vraag aan de orde of de 
monopoliepositie van de PTT onverkort 
gehandhaafd moet worden. Het moet 
worden tegengegaan, dat de beschik
king over informatiebestanden in de
zelfde handen raakt als het beheer van 
de informatiekanalen (zie ook 28 Eco
nomische Orde) 

Informatie en onderwijs 

Het onderwijs moet snel en beter gaan 
inspelen op het fe1t dat n1euwe Infor
matietechnieken de wereld, waarin de 
leerlingen straks gaan functioneren, In
grijpend veranderen Scholmg, ook 
aan de onderwijsgevenden, in het op
sporen, vormgeven en gebruiken van 
mformat1e moet geïntegreerd worden 
1n alle vormen van onderwijs, vooral 
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ook in nascholingsprojecten en het 
tweede-kans-onderwijs. Alleen dan be
strijden wij de ongelijkheid van kansen 
die anders voortvloeit uit het verschil 
in vaardigheid bij gebruik van informa
tiekanalen. 

Nationale inventarisatie 

Veel beeld- en geluidsmateriaal is door 
versnippering van archivering verloren 
gegaan, veel ook is voor de meeste 
mensen onbereikbaar, omdat er geen 
goed overzicht bestaat van nationaal 
totaal aanwezige informatie. Wij be
pleiten daarom instelling van een wet
telijk depot van Nederlandse publica
ties, van een nationale bibliografie en 
van een nationaal beeld- en geluidar
chief Ook inventarisatie van alle in 
computergeheugens opgeslagen gege
vensbestanden is vereist. 

Internationaal informatiebeleid 

Uitgangspunt bij internationale- waar
onder Europese - samenwerking moet 
zijn, dat internationaal geregeld wordt 
wat landelijk niet goed te regelen is. 
Dat geldt bijv. voor besluiten over sa
tellieten, bepaalde overdrachtstarieven, 
aspecten van privaatwetgeving en har
monisatie, zowel als uitbouw van de 
auteursrecht-wetgeving. Consequenties 
voor de Derde Wereld moeten worden 
onderzocht. 

1 0 Mediabeleid 

Ten aanzien van alle media moet de 
overheid de grondwettelijke vrijheid 
van meningsuiting, de verscheidenheid 
van informatievoorziening en die van 
opinievorming waarborgen. Inzake de 
vrijheid van meningsuiting heeft de 
overheid een dubbele taak: waarbor
gen èn realiseren; waarborgen van de 
uitingsmogelijkheden en bevorderen 
van de verspreiding ervan Met de in
houdelijke kant van de media heeft de 
overheid principieel geen bemoeienis. 
(Zie hierover de SWB-Nota 'Landelijke 
en Regionale Omroep'.) 

Televisie 

Invoering van een derde net is nu zon
der veel problemen mogelijk. Dit derde 
net moet 1n handen komen van een 
stichting die ressorteert onder een 
'NOS nieuwe stijl', die programma's 
afwisselt met reclameblokken. Zoge
naamde 'underwritten' uitzendingen 
(gesponsorde programma's zànder 
sponsarmvloed op de inhoud) worden 
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op dit net toegestaan. De opbrengsten 
van dit derde net vormen dan met de 
omroepbijdragen, de reclameinkom
sten van het 1 e en 2e net, en de 'mer
chandisinginkomsten' (opbrengsten uit 
de commerciële exploitatie van door de 
televisie populair geworden thema's, 
personen en onderwerpen of figuren), 
de financiering van de gehele omroep. 
Een nader te bepalen percentage van 
de totale opbrengsten moet gestort 
worden in een productiefonds voor 
kostbare, cultureel waardevolle pro
gramma's. Het eigen Nederlands aan
deel in de producties (vooral ook de 
dramatische) verdient drastische uit
breiding. (Zie ook de SWB-nota 'Lan
delijke en Regionale Omroep'.) Binnen 
het door ons voorgestane omroepbe
stel is geen ruimte voor verdeling van 
zendtijd op basis van het aantal abon
nées van de omroepbladen. 

Radio 

De radiozendtijd behoeft niet per sé in 
handen te blijven van omroeporganisa
ties met ook een televisie-machtiging. 
Het streven moet gericht zijn op hori
zontale programmering (dagelijks de
zelfde programmatypes op dezelfde 
vaste tijden), als service aan de luiste
raar, en op zenderredacties (voor Hil
versum lil en IV) die het programma
patroon centraal stellen. 

Regionale radio en televisie 

Een landelijke bedekking met regio-ra
dio is van groot informatief belang. 
Deze dient niet-commercieel te zijn, 
maar kan wel reclameblokken bevatten 
waarvoor primair de niet-landelijke, re
gionale en lokale adverteerders in aan
merking komen. De financiering moet 
niet de verantwoordelijkheid zijn van 
de lagere overheid. Binnen het kader 
van de technische en financiële moge
lijkheden staan wij positief tegenover 
het idee van regionale/ lokale kabelte
levisie. Koppeling met regio-radio mag 
geen automatisme zijn. 

Organisatie 

Wij zijn voorstanders van een gewijzig
de structuur van de NOS. Voor uitwer
king van onze ideeën daarvan verwij
zen wij naar ons Belaidsprogramma 
Hoofdstuk Media. 

Pers 

Er dient een Wet Persvoorzieningen tot 
stand te komen, waarin ook het Be
drijfsfonds voor de Pers moet worden 

ondergebracht. Dag-, Nieuws- en opi
nieweekbladen en bepaalde tijdschrif
ten, die een bijdrage leveren aan de 
veelvormigheid van het aanbod en die 
in financiële moeilijkheden verkeren, 
moeten in principe via het Bedrijfs
fonds in aanmerking kunnen komen 
voor tijdelijke steun. Op die manier 
kan ongewenste verschraling van het 
aanbod, monopolievorming en aantas
ting van de redactionele onafhankelijk
heid worden voorkomen. Bij verdere 
uitgeversconcentraties moet angstvallig 
gewaakt worden voor behoud van het 
veelvormig aanbod. 

Film 

Een eigen scenariocultuur moet bevor
derd worden door het, in samenwer
king met het Fonds voor de Letteren 
uitwerken van een stelsel van gerichte 
opdrachten en evenredige beloningen 

Fotografie 

Een goede wettelijke regeling m.b.t. 
het auteursrecht en vooral de controle 
daarop en de incasso daarvan heeft 
(ook sociaal) een hoge urgentie. 

Geluidsdragers 

Herstel van het pluriforme aanbod in 
deze sector vraagt overheidsmaatrege
len terzake van BTW, prijsbindingsaf
spraken, ratificatie van de Conventie 
van Rome, leenrecht op geluidsdra
gers, compenserende bestemmingshef
fing op geluidscopiematerialen, effec
tiever justitieel optreden tegen vervaar
digers en verkopers van 'witte platen· 
(= diefstal van auteursrechten) en het 
scheppen van gunstiger financierings
mogelijkheden voor kleinschalige pro
ducenten van minderheidsrepertoires. 
Soortgelijke regels dienen ook te gel
den voor videobanden. 

Het boek 

Bindende prijsafspraken voor eenvor
mige produkten zijn strijdig met het 
consumentenbelang (zie 28 Economi
sche Orde). Een uitzondering moet 
hierbij gemaakt worden voor veelvor
mige culturele media als het boek. 
Loslaten van de prijsbinding betekent 
daarbij aanbodverschraling, teloorgang 
van verkooppunten en stijgende prij
zen voor minderheidsboeken. Voor ons 
beleid t a v het boek verwijzen wij 
naar de SWB-publicatie 'Het (bedreig
de) boek in de samenleving', waarin 
de volgende beleidsuitgangspunten 
uitgewerkt zijn. 
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handhaving verticale prijsbinding 
invoering leenrecht voor auteur (in 

de ruimste zin) en uitgever, binnen het 
kader van de auteurswet 

beter wettelijk kader voor een ef
fectief reprorecht 

oprichting van een Fonds voor de 
Lezer ter medefinanciering (op refund
basis) van kwaliteitsboeken voor min
der omvangrijke publiekssectoren 

garantiesubsidies voor assorti
mentshandhaving bij de detailhandel 
(garantie voor rente op in assortiment 
geïnvesteerd vermogen) 

samenwerkingsvormen biblio
theek-boekhandel 

meer formatieplaatsen bibliotheek
werk 

stichting Productiefonds Weten
schappelijke publicaties 

coördinatie van de Universitaire 
Pers 

11 Kunsten 

In de keuze tussen een kunstenaarsbe
leid en een kunstenbeleid, kiezen wij 
voor het laatste. Een kunstenaarsbeleid 
houdt zich voor alles bezig met de so
ciaal-economische positie van de kun
stenaar Deze dient echter als alle bur
gers onder het totale sociaal-economi
sche beleid te vallen en in die zin geen 
uitzonderingspositie in te nemen Voor 
iedereen dient er één sociale inko
mensverzekering te komen (Zie IV), het 
krappe kunstenbudget dient dan ook 
voor een beter kunstenbeleid aange
wend te worden 

Herverdeling 

Het huidige kunstenbeleid IS verstard 
in een patroon dat herscheppende 
kunsten bevoordeelt boven de 
scheppende. Dat is een gevolg van 
een rechtlijnige politiek, die werkgele
genheid bij de kunstinstituten centraal 
stelt en de kunstmatige tegenstelling 
herscheppende werknemers tegenover 
scheppende zelfstandigen aanscherpt. 
Juist als de rek uit het kunstenbudget 
is, verdient herverkaveling serieuze 
overweging. Er moet en kan meer ge
daan worden met de huidige mldde
len 

Horizontale en verticale spretding. de
centralisatie 

Samenwerking tussen beroeps- en 
amateurkunstenaars (niet alleen artis
tiek maar ook wat betreft hulpmidde
len e.d.) moet worden bevorderd. 
Spreiding en amateuristische kunstbe-
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oefening zijn gediend met decentralisa
tie van het kunstenbeleid. Vergroting 
van de provinciale en gemeentelijke 
autonomie mag evenwel niet beteke
nen dat kwetsbare en experimentele 
initiatieven daardoor in de knel komen. 
garanties daarvoor moeten ingebouwd 
worden 

Beleid 

De budgettaire ruimte die kan ontstaan 
door betere kostenbewaking, jaarlijkse 
groei (hoe gering ook) en herverkave
ling, dient geheel besteed te worden 
aan het inhalen van de achterstand 
van de scheppende kunsten. Instru
ment hiervoor dient de Raamwet Fond
sen Scheppende Kunsten te zijn Aan 
een actief opdrachtenbeleid geeft D' 66 
de voorkeur boven een statisch subsi
diebeleid. Subsidievoorwaarden zijn 
daarvoor aangewezen. Daarmee kun
nen zowel doublures als leemten in 
een aanbod voorkomen, als een groter 
Nederlands aandeel in de repertoires 
verzekerd worden Zulks om de eigen 
identiteit te bevorderen en als bijpro
dukt de inkomenspositie van onze ei
gen scheppende kunstenaars buiten di
rect bezwaar van de schatkist te stabili
seren Dezelfde eis mag gesteld wor
den aan radio en televisie, vooral als 
daar het productiefonds tot stand is 
gekomen (zie onder Media). 

Financiering 

De subsidiëring op jaarbasis laat vaak 
een verhoogde uitgave-activiteit tegen 
het eind van het speeljaar zien. Wij ge
ven bij kunstensubsidiëring dan ook 
de voorkeur aan een financieringssys
teem in rekening courant, gekoppeld 
aan een verplichting tot 'refunding' in 
de- zeldzame - gevallen van gunstige 
eigen opbrengsten. Het spreekt vanzelf 
dat betere spreiding en dus langere se
nes hierin een gunstig element kunnen 
vormen. Alternatieve financieringsbron
nen voor het kunstenbeleid moeten ge
vonden worden in samenwerking met 
het Ministerie van Justitie erkenning 
van leenrecht en betere regeling repro
recht (zie onder Media) en het uitvoe
ring geven aan de Conventie van 
Rome, mzake de nabuurrechten van 
uitvoerende kunstenaars. Auteurs en 
kunstenaars moeten beschermd wor
den in hun economisch zwakke positie 
tegenover opdrachtgevers, door een 
wettelijke regeling van hun meest 
gangbare contracten met de exploitan
ten van hun werken, die veelal de me
dia zijn Beeldende kunstenaars zou
den gebaat zijn met het bindend ma-

ken van de zgn. 1 %-regeling bij aan
besteding van openbare gebouwen en 
bij de controle op kunstzinnige beste
ding daarvan. De mogelijkheid van 
kunstensponsoring door het bedrijfsle
ven (hoe marginaal ook) verdient nader 
onderzoek. Met name speciale mani
festaties en festivals kunnen hiervan 
naar buitenlands voorbeeld profite
ren. 

Kunstenonderwijs 

Het kunstenonderwijs dient beter te 
gaan aansluiten op de terecht hoge ei
sen van de kunstinstellingen. Voor toe
lating tot die opleidingen dient daarom 
het Mammoetwet-getalscriterium verla
ten en de drempel verhoogd te wor
den Kunstenonderwijs moet gericht 
zijn op kwaliteit, niet op kwantiteit en 
mag in die zin elitair zijn. Immers, de 
beoefening van een artistiek beroep 
vereist eenzelfde professionaliteit en 
soms excellentie, die de samenleving 
ook van andere beroepen verwacht. 
Daarom dient men bij de toelating van 
deze opleidingen in de tweede cyclus 
van het voortgezet onderwijs zodanig 
te differentiëren ook binnen de vakken, 
dat de opleiding relevant geacht kan 
worden voor de keuze van de kunstop
leidingen. 

B.K.R. 

De onder Sociale Zaken ressorterende 
Beeldende Kunstenaars Regeling is, 
hoe noodzakelijk op dit moment ook, 
een ongelukkige, frustrerende zaak. 
Aan het sociale principe ervan mag 
pas getornd worden als er een betere 
regeling in zicht is. Wij streven ook 
hier naar duidelijkheid in structuren en 
verantwoordelijkheden: in een kunsten
beleid behoren geen vertroebelende 
sociale normen gehanteerd te worden, 
evenmin als andersom. In een kun
stenbeleid past wèl een actief aankoop
en opdrachtenbeleid. Het geven van 
stipendia en reisbeurzen en het moge
lijk maken van experimenten e.d. Er 
dient een beter systeem te komen voor 
het verspreiden van BKR-werken, naar 
openbare gebouwen, bedrijven en par
ticulieren. BKR-werken dienen in de 
kunstuitleen gebracht te worden, waar
bij leners het recht van koop hebben. 

Organisatie 

Zie onder 4, Organisatie Departemen
ten. 
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Buitenland 

Het kunstenbeleid dient zich met meer 
zelfvertrouwen te richten op exportbe
vordering van scheppende en her
scheppende kunst Nederlandse diplo
maten moeten beter voorbereid wor
den op hun promotionele taak t.a.v. 
met name eigentijdse kunst Uitzen
ding van tijdelijke culturele attachés uit 
de kunstenwereld verdient aanbeve
ling. Met Vlaams België moet samen
werking gezocht worden. Het is een 
Europees belang de diversiteit van de 
culturen te handhaven, waarbij van Eu
ropees Parlement en E.G. gevraagd 
mag worden vooral de kwetsbare, klei
nere culturen te steunen. 
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111 De nieuwe schaarsten 

12 Na de betrekkelijke welvaartseufo
rie waarin de Nederlanders zich de 
laatste twintig jaar gekoesterd hebben, 
is vrij plotseling bij velen het besef 
doorgedrongen dat het daarbij ging 
om een welvaart op basis van potverte
ren, om het afzagen van de dikke tak 
waarop we zo comfortabel zaten. De 
weinigen die reeds eerder waarschuw
den dat er grenzen aan de groei zijn 
en dat we die gevaarlijk dicht nader
den, bleven roependen in de op het 
oog zo groene weide. De tachtiger Ja
ren zullen de lasten dragen van de pe
riode zestig-zeventig, de nieuwe 
schaarsten dragen namen waarachter 
we kort geleden nog overvloed aanna
men. Vooral door een achteruitgang 
van het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven is werk schaarser gewor
den. Door een zorgeloos en spilziek 
gebruik van natuurlijke bronnen, 
brachten we een schaarste aan energie 
dichterbij. Door onbekommerd te gelo
ven in het oneindig incasseringsvermo
gen van aarde, lucht en water, werd 
een gezond milieu schaars Ruimte is 
eigenlijk geen nieuwe schaarste, een 
klein land zijn we al heel lang, maar 
met de beschikbare ruimte sprongen 
we wel onnadenkend om En ten slotte 
hebben we met zo weinig vooruitzien
de blik op veranderende sociale om
standigheden huizen gebouwd, dat 
nog steeds de meest kwetsbare mede
burgers met de gruwel van de woning
nood kampen. Wonen is dan ook een 
selectieve schaarste, die daardoor bo
vendien maatschappelijke tegenstel
lingen verscherpt. De politiek kan niet 
al die schaarsten opheffen, maar in elk 
geval wel doelbewust streven naar een 
betere verdeling en een zuiniger be
heer, in het belang van deze en ko-

(Definitief verkiezingsprogramma) 

mende generaties Wij geven daaraan 
de allerhoogste prioriteit. 

13 De schaarste aan betaald werk 

De officiële, geregistreerde werkloos
heid in ons land bedraagt in het voor
jaar '81 ruim 300.000 arbeidsplaat
sen Maar het feitelijke werkloosheids
probleem is nog veel groter. 

Zeer grote groepen ex-werknemers 
zitten tegen hun zin en tegen de be
doeling van die wetten in de AAW of 
WAO. Naar schatting zijn er daarnaast 
nog eens ruim 100 000 vrouwen die 
zouden willen werken, maar geen kans 
hebben op een baan. De komende ja
ren zal de beroepsbevolking bovendien 
Jaarlijks met zo'n 40.000 manJaren 
toenemen, omdat meer nieuwe ar
beidskrachten op de markt komen, dan 
er gepensioneerden uittreden. Juist de 
jeugdwerkloosheid zal daarom krachtig 
moeten worden bestreden. Naast een 
tekort aan werk is er dan bovendien 
nog een teveel aan kwalitatief weinig 
aanvaardbaar werk: zware fysieke ar
beid, of arbeid die zó geestloos en uit
zichtloos is, dat werknemers gedemoti
veerd raken Dat leidt dan weer tot on
aanvaardbaar menselijk ongeluk en 
produktiviteitverlagend en geldverslin
dend ziekteverzuim Ons beleid zal ge
richt zijn op het streven iedereen in 
onze samenleving zinvol te laten mee
doen Daartoe zal het beschikbare 
werk in de 'formele sector' (zie hoofd
stuk 1) zo eerlijk mogelijk verdeeld 
moeten worden. Maar daarnaast zullen 
meer mensen de kans moeten krijgen 
tot zelfontplooiing in de 'informele sec
tor' (zie hoofdstuk 1) In dit verband 
streeft D' 66 naar gelijke kansen voor 
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mannen en vrouwen op deelname aan 
alle sectoren en alle niveaus van be
taalde arbeid en naar een gelijke ver
deling van de overige taken in de sa
menleving. Daartoe dient het sociaal
economisch beleid in de komende ja
ren in het teken te staan van 

Het scheppen van nieuwe arbeids
plaatsen door versterking van het be
drijfsleven (zie ook hoofdstuk IV onder 
Vernieuwend structuurbeleid) 

Het humaniseren van de arbeid 
- Verdeling van het werk over man
nen en vrouwen, jongeren en ouderen, 
vooral door het invoeren van meer 
deeltijdbanen. 
- Arbeidsplaatsen. Om te bezien hoe
veel arbeidsplaatsen in de komende 
vier Jaar moeten worden geschapen, 
gaan we uit van de volgende veronder
stellingen 
Geregistreerde werkloosheid 1 981 

Netto groei beroepsbevolking 
+ 

Totaal: 
Structurele arbeidsreserve 

300 000 

160.000 
460.000 

150.000 
Te creëren arbeidsplaatsen 310.000 

Het is intussen een deel van de poli
tieke cultuur geworden om ·exact' aan 
te geven waar en wanneer deze ar
beidsplaatsen tot stand zullen komen 
D'66 is zich te bewust van de huidige 
economische onzekerheden om nu met 
beloften te komen We willen wél aan
geven wat we met de huidige kennis 
mogelijk en wenselijk achten op het 
gebied van scheppen en verdelen van 
werk Via het in Hoofdstuk IV te 
schetsen sociaal-economisch beleid 
zouden er t/m 1985 40.000 banen in 
het bedrijfsleven bij moeten kunnen 
komen. Daarnaast kan via verhoging 
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van het woningbouwprogramma de 
werkgelegenheid in de bouw met 
30.000 toenemen We doen ook een 
aantal voorstellen om het aantal onver
vulde vacatures te verminderen. Op 
die manier kan een beperkt aantal 
mensen aan werk geholpen worden 
De werkgelegenheid in de kwartaire 
sector (overheid en semi-collectieve 
sector) kan met maximaal 60.000 
toenemen in de komende regeringspe
node. Verdere groei lijkt daar niet mo
gelijk. De ± 1 75 000 arbeidsplaatsen 
die we volgens deze berekening tekort 
komen kunnen alleen gevonden wor
den door te kiezen voor deeltijdarbeid 
hetgeen mede de beoogde verdeling 
van werk 1n de 'informele sector' be
vordert en het mensen mogelijk maakt 
werk in beide sectoren te combineren 
Te stellen valt dat tot 1985 in de over
heidssfeer plm 200.000 deeltijdar
beidsplaatsen tot stand moeten komen 
door tijdens de formatie duidelijke af
spraken te maken over het percentage 
1n te voeren deeltijdarbeid per departe
ment en door aan subsidies voor de 
semi-overheidsactiviteiten voorwaarden 
voor deeltijdarbeid te verbinden Tege
lijkertijd zou door afspraken binnen het 
'sociaal contract' (zie IV) het bedrijfsle
ven gebracht moeten worden tot het 
scheppen van ± 200.000 deeltijdba
nen. We hebben bewust hogere aan
tallen deeltijdbanen aangenomen dan 
volgens bovenstaande berekeningen 
nodig is, omdat door de grootscheepse 
creatie van deeltijdbanen weer nieuwe 
mensen zich op de arbeidsmarkt zullen 
aanbieden, en daarnaast gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten zullen blijven 
werken. Bij deze berekening zijn we 
steeds uitgegaan van deeltijdbanen als 
halve banen. Wij vinden het echter 
van het grootste belang, dat er in de 
praktijk allerlei soorten deeltijdbanen 
ontstaan (van vier dagen tot één dag 
per week). Een flexibel aanbod van 
deeltijdbanen is ons inziens wenselijk 
en mogelijk. Wezenlijk voor deeltijdar
beid is dat zij wordt ingevoerd op alle 
niveaus, in alle sectoren en in dezelfde 
mate voor mannen en vrouwen. Qua 
rechtspositie en loopbaanmogelijkhe
den moeten deeltijdwerkers gelijke 
rechten hebben als volle-tijdwerkers. 

14 De energieschaarste 

De westerse economie en onze huidige 
levensstijl zijn nog steeds gebaseerd 
op de achterhaalde veronderstelling 
van onbeperkte beschikbaarheid van 
goedkope energie. Daartegenover staat 
de nu langzamerhand in bredere krin-

gen doordringende realiteit van de 
schaarste en eindigheid van energie
bronnen die kunnen worden aange
boord zonder ernstige gevolgen voor 
milieu en maatschappij In Nederland 
is het energieprobleem lang verdoezeld 
en door grote groepen zelfs wegge
wuifd, door de beschikbaarheid van 
aardgas. 

Mede daardoor bevinden we ons in 
de situatie dat acute tekorten en ab
rupte wijzigingen in het voorzienings
patroon van energie zouden kunnen 
leiden tot ernstige maatschappelijke 
schade Bovendien is de gehele ener
giesituatie vol onzekerheden Zowel 
t.a.v. de feitelijke voorraden winbare 
fossiele brandstoffen, als t a v de 
prijsontwikkeling daarvan, waarin veel 
externe effecten (de explosieve situatie 
1n het Midden Oosten b.v.) een over
grote rol spelen 

Door een te conservatief beleid en te 
weinig geloof in de kracht van innova
tie zijn we achtergebleven in de ont
wikkeling van alternatieve energiebron
nen, zodat we de mogelijkheden hier
van nog onvoldoende hebben verkend 
En de grootst mogelijke onzekerheid 
bestaat er dan tenslotte over de gevol
gen voor het milieu en voor onze vei
ligheid, over vooral het gebruik van 
kernenergie. We willen het energiebe
leid daarom baseren op de volgende 
overwegingen. 

Het meeste effect voor het op peil 
houden van onze energievoorziening 
kan bereikt worden door een doelge
richt en strak beleid van energiebespa
ring. 

Voor de komende 25 jaar blijven 
olie en gas onze belangrijkste energie
bronnen. 

Daarnaast is er, mits onder goede 
milieucondities, een toenemende inzet 
van steenkool mogelijk. Vanwege de 
diverse aan kernenergie verbonden 
problemen wordt, zolang daarvoor 
geen verantwoorde oplossing in zicht 
is, kernenergie door ons als onaan
vaardbaar beschouwd. 

Eveneens op middellange termijn 
kunnen wel resultaten verwacht wor
den van alternatieve energiebronnen, 
die in het kader van het 'Vernieuwend 
structuurbeleid' voortvarend ontwik
keld moeten worden. 

Besparing 

Uitgangspunt van ons beleid zal voor 
de komende jaren de bezuiniging op 
energie moeten zijn. Daarbij streven 
wij naar het handhaven of verminde
ren van het huidige niveau van ener
gieconsumptie gedurende de komende 
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20 jaar. We gaan er hierbij van uit dat 
de huidige groei van de vraag naar 
energie zal worden afgeremd door de 
stijgende prijzen en, mede als gevolg 
daarvan, het ontwikkelen van nieuwe 
besparingstechnieken. 

De industrie zal hierbij een bijdrage 
moeten leveren door toepassing en fa
bricage van producten, die minder 
energie intensief zijn als ook door toe
passing van energiearmere produc
tieprocessen 

Het bewuste zuinigheidsbeleid zal 
vorm dienen te krijgen in de tarieven, 
in een bewustmakingsproces o.m. 
door proef- en demonstratieprojecten 
t.a.v. de toepassing van passieve zon
ne-energie en door energie-informatie
ve etikettering, verdere bevordering 
van isolatie en van de toepassing van 
warmtekrachtkoppeling, en door een 
daadwerkelijk uit te voeren verschui
ving van particulier naar openbaar ver
voer. Wij zijn van mening dat deze 
doelstelling te combineren valt met de 
door ons verwachte economische groei 
van ca. 11/ 2 % (zie hoofdstuk IV). Bij 
een voldoend actief besparingsbeleid 
en een daaraan gerelateerd investe
ringsbeleid en het ontwikkelen van al
ternatieve energiebronnen. De bespa
ring met betrekking tot het energiever
bruik zien we als taakstellend. De over
heid zal ook zelf het voorbeeld moeten 
geven 

Alternatieve energiebronnen 

Vooral indien prioriteit wordt gegeven 
aan het ontwikkelen van goede opslag
methoden kan van zgn. stromingsener
gie (niet oprakende bronnen als zon, 
wind, waterkracht) en aardwarmte, 
e.d. op de langere duur een betekenis
volle bijdrage aan de energievoorzie
ning worden verwacht. De reeds aan
wezige mogelijkheden moeten met 
voortvarendheid worden toegepast. In
dustriële warmte/ kracht koppeling 
moet op korte termijn op zo ruim mo
gelijke schaal worden gerealiseerd. 

Olie en gas 

De in Nederlandse bodem aanwezige 
hoeveelheid aardgas moet in een lang
zamer tempo gewonnen worden. In dit 
streven past ook import van aardgas. 
Grootverbruikers zullen daarbij moeten 
overschakelen op de schone verbran
ding of vergassing van steenkolen. 

Steenkool 

Met kracht moet de ontwikkeling op 
gang worden gebracht van nieuwe 
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processen voor de schone overslag en 
verbranding van steenkool. 

Kernenergie 

De aan de toepassing van kernenergie 
verbonden problemen zijn nog verre 
van opgelost. Niet alleen Harisburg 
doet weldenkende mensen grote 
vraagtekens zetten bij de veiligheid er
van. Weinig is bekend van de effecten 
op langere termijn van de zgn. 'lagere 
stralingsdoses', waaraan werkers in en 
de omwonenden van kerncentrales 
blootstaan. Voor verwerking en opslag 
van radioactief afval zijn nog geen 
deugdelijke oplossingen aangedragen 

Verspreiding van splijtbaar mate
riaal, zowel als vergroting van het pro
liferatiegevaar door verspreiding van 
kennis over- en beschikbaarheid van 
gevoelige technologie, ook naar landen 
met weinig democratische en al even 
weinig vredelievende doelstellingen, 
blijkt moeilijk tegen te houden 

(zie hoofdstuk VI 'Niet versprei
ding'). Harde bescherming van de 
kwetsbare centrales kan voeren tot het 
afglijden naar een politie-staat. Dat al
les in overweging genomen, zijn wij 
van mening dat voor Nederland aan 
verdere toepassing van kernenergie en 
uitbreiding daarvan niet gedacht kan 
worden. Ook op Europees gebied moe
ten we onze buurlanden in de ruimste 
zin tot de grootst mogelijke terughou
dendheid trachten te bewegen. Op 
grond van het feit dat voor het thans 
geproduceerde afval geen afdoende 
oplossing bestaat, daarbij in overwe
ging nemend dat D'66 de huidige op
werkingscontracten met Cogema en 
BNFC afkeurt, dienen de bestaande 
Kernenergiecentrales te Borssele en 
Dodewaard zo spoedig mogelijk stil ge
legd te worden. D'66 zal in de BMD 
als haar mening uitdragen dat de kern
centrales gesloten dienen te blijven, 
tenzij er voor de aan deze centrales 
verbonden afval- en veiligheidsproble
matiek toereikende oplossingen te vin
den zouden zijn. 

Met betrekking tot de kosten van 
sluiting dient een objectieve kostenaf
weging te worden ontworpen op ma
cro-economische grondslag, waarbij 
alle relevante factoren, zoals de be
staande overcapaciteit in de electrici
teitssector evenals de lange termijn op
slag van afval, de kosten van amove
ren en de kosten verbonden aan de 
opwerkingscontracten worden meege
nomen. De kosten van sluiting dienen 
voor rekening van de nationale over
heid te worden gebracht, evenals de 
gevolgen van lopende contracten, die 

op basis van kernenergie zijn afgeslo
ten. De aan het gebruik van plutonium 
verbonden gevaren en te grote onze
kerheden t.a.v. de 'haalbaarheid' van 
snelle kweekreactoren zijn zodanig dat 
Nederland van verdere medewerking 
aan de ontwikkeling van snelle reacto
ren en van opwerking dient af te zien 
Nederland moet er naar streven dat de 
opwerkingsfabrieken in Cap-la Hague 
en Windscale onder controle van het 
IAEA komen Verrijkt uranium kan van
uit Almelo naar onze opvatting alleen 
uitgevoerd worden naar landen die het 
'Non-proliferatieverdrag' en het 'Ver
drag van Londen' ondertekend hebben 
(zie hoofdstuk VI}. De betekenis van 
kernfusie als eventuele toekomstige 
optie op de lange termijn zal uit voort
gezet onderzoek, waarin ook Neder
land actief moeten blijven, moeten blij
ken. 

15 Het schaarse gezonde milieu 

Doelstellingen 

'Het milieu' is een ingeburgerde term 
geworden Maar dat wil allerminst zeg
gen dat het nu wel goed komt met het 
milieu. Integendeel alleen al op het 
punt van milieuhygiëne- het 'schoon' 
maken van bodem, water en lucht
zijn de bedreigingen nog steeds veel
vuldig. En dat is nog maar een deel 
van het totale probleem. Want het 
gaat D'66 om milieubeheer in ruime 
zin: heel wat meer dan zuiveringstech
nieken en misschien een hekje om het 
laatste groene plekje, heel wat meer 
dan correcties aan de rand van het 
economisch gebeuren. Milieubeheer 
en natuur- en landschapsbescherming 
omvatten volgens D'66 gezamenlijk de 
kardinale taak van het leefbaar maken 
en houden van de wereld om ons 
heen 

Daarbij gelden drie doelstellingen 
het waarborgen van een goede 

leefomgevingskwaliteit, als voorwaarde 
voor ieders individuele gezondheid en 
welzijn; 

verantwoordelijkheid voor het in
standhouden van ecosystemen, natuur
gebieden en landschappelijke waar
den, niet alleen vanwege ons aller be
lang daarbij maar ook uit respect voor 
de omgeving als waarde in zichzelf; 

het veiligstellen van de kans op 
menswaardig overleven ook voor toe
komstige generaties. 

Vanuit deze doelstellingen heeft de 
zorg om en de zorg voor het milieu 
steeds als een groene draad door de 
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beleidsbepaling D'66 gelopen; het is 
nu meer dan ooit geboden die lijn met 
kracht door te zetten Want onder de 
druk van de problemen van vandaag 
taant de bereidheid om mooie woor
den voor het milieu ook in daden om 
te zetten. D' 66 wil die bereidheid 
hoog houden omdat een verantwoord 
milieubeleid niet alleen telt als het 
voor de wind gaat maar een voortdu
rende noodzaak is. 

Milieubeheer is investeren in de toe
komst, ook in economisch opz1cht mi
lieu- en landschapsaantasting nu komt 
ons straks duur te staan, met op de re
kening naast onherstelbare schade en 
verlies een hoge post voor dan onver
mijdelijke maatregelen om te redden 
wat er te redden valt. 

Effectief milieubeleid vergt het toet
sen van alle activiteiten- ook die van 
de overheid zelf- op hun gevolgen 
voor de omgeving. Dat geeft een 
breed scala aan beleidspunten op ve
lerlei gebied, variërend van binnenste
den tot natuurgebieden, van consu
mentengedrag tot industriebeleid. Te 
veel om hier allemaal te noemen! 
Steeds is het uitgangspunt de nood
zaak om de bewakende en bijsturende 
functies van het milieubeheer tot zijn 
recht te laten komen op alle terreinen 
van overheidsbeleid D' 66 stelt die 
noodzaak centraal 

Milieu en werkgelegenheid 

Het overheidsbeleid moet niet uitgaan 
van een schijntegenstelling 'mil1eu of 
werkgelegenheid' maar gericht zijn op 
werk in èn ten behoeve van een 
schoon milieu en een veilige en leefba
re omgeving. 

Milieu en industriebeleid 

Het vernieuwend structuurbeleid (zie 
hoofdstuk IV} zal gericht dienen te zijn 
op selectie van hoogwaardige schone 
specialismen, waarbij de overheid met 
name de 'milieu-industrie' -die moet 
inspelen op de markt voor schone pro
cessen, zuiveringsmethoden, recycling 
etc. - moet stimuleren 

De vervuiler betaalt 

Er moet een algemeen milieuschade
fonds komen voor vergoedingen aan 
door vervuiling gedupeerden. Het prin
cipe 'de vervuiler betaalt' moet blijven 
gelden als een grondslag voor heffin
gen ter medefinanciering van milieu
maatregelen, naast een behoorlijke bij
drage uit de algemene middelen Dit 
principe houdt ook in geen doorbere-
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kening van milieukosten in de prijs
compensatie. 

Geen onevenredige risico's 

Mil1eu- en gezondheidsbescherming, 
veil1gheid en arbeidsomstandigheden 
moeten beter op elkaar worden afge
stemd. Daarbij gelden productieproces
sen en producten pas als aanvaardbaar 
wanneer het ontbreken van onevenre
dige ns1co' s of schadelijke effecten 
aannemelijk is gemaakt. 

Zwntgheid 

Het bele1d moet ger1cht zijn op doel
treffend en zo spaarzaam mogelijk om
gaan met energ1e, grondstoffen en 
delfstoffen, dnnk- en industriewater. 

Oppervlaktedelfstoffen 

Er moet een landelijk plan komen voor 
beperking van winnmg van oppervlak
tedelfstoffen (zand, grind, mergel) tot 
de minst kwetsbare gebieden, in sa
menhang met terugdringing van het 
verbruik door hergebruik en productie 
van alternatleve materialen (havenslib, 
vliegas van centrales) 

Afvalverwerking 

Eerste doel van het afvalbeleid is te
rugdringen van verspilling en voorko
men dat afval ontstaat. Daarvoor is 
o.a nod1g tegengaan van wegwerpar
tikelen en overtollige verpakkingen, 
opn1euw invoeren van statiegeld, inza
melen van glasverpakking, gebruik van 
kringlooppapier, een langere levens
duur van duurzame consumptiegoede
ren (met steun van reparatiebedrijven, 
zie ook hoofdstuk IV), allerlei vormen 
van hergebruik, sterke uitbouw van re
cyclingsmogelijkheden en warmtebe
nutting bij afvalverbranding. Stedelijk 
afval moet zo min mogelijk gestort 
worden, chemisch afval helemaal niet. 
Het ontstaan en de verwerking van 
chemisch afval dienen geregistreerd te 
worden en onder streng toezicht te 
staan. Niet-verwerkbaar chemisch afval 
moet onder een preventief beleid val
len er op gericht dat processen waarbij 
dit afval ontstaat gewijzigd of stopge
zet worden. Ook wanneer het econo
misch (nog) n1et interessant is moet te
rugwinning van herwinbare stoffen ter 
hand genomen worden. 

Bodemverontreiniging 

De vele meldingen van bodemveront
reiniging door chemische stoffen ma-

ken een actieplan plus extra financiële 
middelen voor het schoonmaken van 
de verontreinigde bodem noodzakelijk. 
Strikte bescherming van bodem en 
grondwater, onder meer door snelle 
totstandkoming èn uitvoering van een 
wet bodembescherming, is geboden 
om nieuwe ellende te voorkomen. Er 
moet een toelatingsbeleid voor milieu
vreemde chemische stoffen komen, 
schadelijke bestrijdingsmiddelen en 
onnodige additieven moeten worden 
teruggedrongen 

Oppervlaktewater 

Al het kwalitatieve waterbeheer moet 
een zaak van milieubeleid zijn Veront
reiniging van het oppervlaktewater 
moet consequent tegengegaan wor
den, o.a. door strenge lozingsvoor
schriften, preventieve zuivering, ver
snelde bouw van zuiveringsinstallaties 
met derde trap, en fosfaatloze wasmid
delen. 

Luchtverontreiniging 

Ook de luchtverontreiniging vereist 
dringend maatregelen bijsturing van 
verontreinigende activiteiten (industrie, 
energie, verkeer); voorschriften voor 
zuivering volgens 'best bestaande 
technieken' en het ontwikkelen en ver
plicht stellen van schonere processen; 
snel terugdringen van de zwaveldioxy
deverontreiniging tot onder het pla
fond van 500.000 ton I jaar, verdere 
verlaging van het maximum zwavelge
halte voor brandstoffen; voorrang voor 
het ontwikkelen van schone kolentech
nologie en betere verbrandingstechnie
ken; koleninzet en omschakeling van 
gas op olie alleen met toepassing van 
maximale reinigingstechniek; tegen
gaan van spuitbussen met schadelijke 
drijfgassen 

Geluidshinder 

Alle geluidshinder, ook die van vlieg
tuigen, dient onder de Geluidshinder
wet te vallen. Bij burger- en militaire 
I uchthavens moeten vluchtschema's, 
aantal vliegbewegingen en toelating 
van het soort vliegtuigen aangepast 
worden aan de geluidshindereisen. 
Alle natuurgebieden dienen als stilte
gebieden actief beschermd te worden. 
Auto's, apparaten etc. moeten aan 
strengere geluidsvoorschriften gaan 
voldoen. De uit een oogpunt van ener
giebesparing gewenste isolatie in de 
bouw dient gecombineerd te worden 
met geluidisolatie 
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Ruimtelijke ordening, landbouw 

Zorgvuldig omgevingsbeheer vraagt 
om precieze afstemming van het R.O.
beleid en het landbouwbeleid op het 
milieubeleid (zie § 16 en § 25). 

Behoud kostbare gebieden 

D' 66 wijst verdere aantasting van 
waardevolle, onvervangbare gebieden 
af. Het gaat daarbij onder meer om: 
Markermeer (geen inpoldering tot Mar
kerwaard), Naardermeer, Oostersehelde 
(liefst open - minstens grootste ope
ning in de dam, zorgvuldig beheer), 
Waddengebied en Eems-Dollardgebied 
(wettelijke vastlegging onverkorte be
scherming, geen gas- of olieboringen, 
geen inpolderingen), Veluwe (beheer 
als één gebied), plateau van Margraten 
(geen afgraving voor mergelwinning), 
Biesbosch, Lauwersmeer (geen militair 
oefenterrein). 

Milieu en verkeer 

Het totaalbeleid voor verkeer en ver
voer dient milieuvriendelijk te zijn (zie 
§ 16, De schaarse ruimte). 

Milieu en energie 

Het energiebeleid moet worden afge
stemd op de draagkracht van het mi
lieu (zie § 14, De energieschaarste). 

Bestuur en wetgeving 

Op het punt van bestuur en wetgeving 
wil D'66 onder meer 

Er moet gestreefd worden naar één 
versterkt Ministerie van Milieuzaken en 
Volksgezondheid, dat de primaire ver
antwoordelijkheid zal dragen. Diverse 
milieutaken die nu onder andere de
partementen vallen, moeten naar dit 
ministerie worden overgeheveld, zoals 
bijv. kwalitatief waterbeheer en natuur
en landschapsbescherming; het laatste 
op voorwaarde dat beheer en beleid in 
één hand zullen zijn. 

Het is noodzakelijk dat op alle ter
reinen van overheidsbeleid het milieu
beheer tot zijn recht komt door toet
sing, bewaking en vooral bijsturing 
van activiteiten. Daartoe moeten de co
ördinerende bevoegdheden van de mi
nister van Milieuzaken en Volksge
zondheid zodanig worden versterkt dat 
ze reële inhoud krijgen. 

Voor wat de beleidsinstrumenten be
treft wil D' 66 onder meer: 

milieu-effectrapportage voor alle 
potentiële aantastingen van natuur, mi-
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lieu en landschap, met onafhankelijke 
toetsing; 

sanering van het vergunningenstel
sel tot één 'milieuvergunning' 

overkoepeling van gemeentelijke 
en provinciale milieuplannen door een 
gecoördineerd landelijk milieuplan; 

verbetering van de nalevingscon
trole; 
- versterking van hinderwetbeleid en 
sanering van milieuhinderlijke bedrij
ven. 

Betrokkenheid van de burger bij het 
milieubeleid brengt voor D'66 onder 
meer met zich mee mogelijkheid van 
inspraak in een vroeg voorbereidend 
stadium van de besluitvorming; ruime 
beroepsmogelijkheid, gekoppeld aan 
sterke vereenvoudiging en versnelling 
van beroepsprocedures; meer mogelijk
heden voor de consument (beleid in 
samenwerking met bewust consumen
tengedrag), o.a. door informatieve eti
kettering en bevorderen verkrijgbaar
heid van milieuvriendelijke producten; 
versterking van milieu-educatie in de 
ruimste zin, zowel als van gericht vak
onderwijs en onderzoek op het gebied 
van milieubeheer. 

Internationaal milieubeleid 

Milieu-aantasting stoort zich niet aan 
grenzen dus moet milieubeheer ook 
internationaal meetellen Zie daarvoor 
het Europees Programma Enkele be
langrijke onderdelen van het milieube
leid in internationaal verband zijn in
stemming met de World Conservetion 
Strategy. rekening houden met ecolo
gische criteria bij ontwikkelingspro
jecten; een beheersplan voor de 
Noordzee en krachtig bestrijden van 
zeeverontreiniging; geen dumping in 
of verbranding op zee van schadelijk 
afval; tegengaan van illegale olielozin
gen; preventie èn rampenorganisatie 
m.b.t. tanker-ongelukken; terugdrin
ging van lozingen via rivieren; tijdiger 
uitwerking in het nationale beleid van 
verplichtingen uit EG-milieurichtlijnen; 
prioriteit voor uitvoering van de Rijn
verdragen in eigen land; het instellen 
van internationale autoriteiten voor 
kwalitatief waterbeheer; aanwijzing van 
beschermde Europese natuurgebieden; 
betere regelingen voor grensgebieden, 
met harmonisatie van inspraak, milieu
effectrapportage en vestigingsvoor
schriften. 

16 De schaarse ruimte 

In een klein land met een hoge bevol
kingsdichtheid is de ordening van het 

gebruik van de beperkte ruimte een le
vensbelang. De daarbij onvermijdelijke 
belangenconflicten moeten door wel
overwogen keuzes worden opgelost. 
Dit moet gebeuren op basis van demo
cratische procedures duidelijk, open
baar, controleerbaar. Alleen een r.o.
beleid dat milieuvriendelijk is en zuinig 
omspringt met open ruimte (zie § 1 5), 
dat gericht is op energiebesparing (zie 
§ 14) en de eisen die een optimaal ge
bruik van het openbaar vervoer stelt 
(bereikbaarheid!), kan de burgers goe
de ontplooiingsmogelijkheden bieden, 
en heeft toekomstwaarde. Het huidige 
beleid terzake voldoet geenszins aan 
de eisen en het dient dan ook omge
bogen te worden via een nieuwe (ech
te) verstedelijkingsnota, inclusief het 
scheppen en I of versterken van de in
strumenten om de beleidsombuigingen 
ook te kunnen realiseren. Hoofdpunten 
van deze nota zullen moeten zijn: 

Concentratie en integratie van wo
nen, werken en voorzieningen 

Dit komt het voorzieningenpeil ten 
goede en maakt reisafstanden korter. 
Bovendien worden hierdoor de moge
lijkheden voor ouders met huishoude
lijke en verzorgende taken om werk 
thuis en buitenshuis te combineren 
vergroot. Tegelijkertijd worden het 
langzaam verkeer en het openbaar ver
voer bevorderd, waardoor het ruimte
vretenden milieubelastend particulier 
vervoer wordt teruggedrongen. 

Herstel van de steden. Voorkeur 
voor verdichten boven uitbreiden van 
het stedelijk gebied. Liever kleine uit
breidingsplannen aansluitend op het 
bestaande stadsgebied dan nieuwe 
grote bouwlocaties; bouwen in hogere 
dichtheden dan nu in het algemeen 
het geval is. 

Tegengaan van suburbanisatie en 
terugdringen van de overloop, aange
zien die teveel ruimte, energie en geld 
kosten en zeer ongunstige sociale ef
fecten met zich meebrengen. 

De ontwikkeling van Almere en Le
lystad als nieuwe steden op nieuw 
land, zal voorlopig nog een zekere 
overloop rechtvaardigen. Binnen het 
vernieuwend structuurbeleid (zie IV) 
dient er ook naar gestreefd te worden, 
deze nieuwe steden passende eigen 
werkgelegenheid te geven. 

Hogere prioriteit voor stadsvernieu
wing, waarbij aantrekkelijk en in hoge 
dichtheden gebouwd dient te worden. 

Handhaving en vergroting van het 
eigen voorzieningenniveau in kleine 
steden en dorpen. Dit mag geen aan
leiding zijn voor nieuwe suburbanisa-
tie. 

Zorgvuldige inrichting van stedelij-
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ke randzones, als buffers tussen be
bouwde kom en landelijk gebied. 
- Versterking van de historische 
structuur van binnensteden, door aan
wijzing van beschermde stadsgezichten 
en een ruimer monumentenbeleid. 

R. 0 -Procedures 

In het huidige r o.-beleid zijn er teveel 
regels, waarbij teveel instanties betrok
ken zijn Er is weinig coördinatie en de 
procedures zijn te lang. Daardoor is 
het beleid niet helder en ineffectief en 
wordt veel creativiteit in de kiem ge
smoord. Er is een overvloed aan ontoe
reikende, verkeerde of zelfs niet ge
bruikte instrumenten en herbezinnmg 
en reorganisatie zijn dan ook dringend 
geboden. Dit geldt vooral voor het 
ruimtelijk beleid ten aanzien van de 
volkshuisvesting. 

Schaarse ruimte en vervoer 

Verkeer en vervoer van personen en 
goederen zijn mede bepalend voor de 
welvaart van het land en de individue
le vrijheid van de bewoners. Een goed 
verveersbeleid moet dit voordeel afwe
gen tegen de nadelen als ruimtebe
slag, energieverbruik en milieubelas
ting. Wij menen dat de conclusie daar
uit is, dat er prioriteit gegeven dient te 
worden aan de minst belastende trans
portmiddelen, openbaar vervoer en 
langzaam verkeer. Dat vergt de volgen
de maatregelen: 

Grote terughoudendheid inzake 
aanleg van nieuwe snelwegen 

Onaantrekkelijk maken van lang 
parkeren in de binnensteden. 
- Afremmen van het overmatig auto
gebruik door indirecte wegenbelasting 
als heffing op motorbrandstof bij ge
lijktijdige vermindering van de heffing 
op de auto, met nader uit te werken 
compensatieregelingen voor het be
roepsvervoer. 

Bevordering van het langzaam ver
keer, door aanleg van fietspaden in en 
buiten de steden, oversteekplaatsen, 
voetgangers- en fietstunnels en derge
lijke. 
- Verbeteren Openbaar vervoer door: 

het oplossen van knelpunten en 
aanleggen nieuwe voorzieningen 

stimuleren OV-gebruik in woon
werkverkeer, 

de uitbreiding van de mogelijkhe
den tot het meenemen van de fiets (als 
belangrijk verlengstuk van de openba
re vervoersmogelijkheden) in treinen 
en streekbussen, 

het stimuleren en financieren door 
centrale overheid van doorstromings-
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maatregelen voor tram- en busverkeer, 
Public Relations faciliteiten bij stations 
en veilige fiets- en looproutes naar sta
tions en tenslotte door organisatori
sche, tarifaire en wettelijke aanpassin
gen van het taxivervoer. 

In de steden. moet behalve op 
doorgaande routes, het langzaam ver
keer erkend worden als verkeerssoort 
met de meeste/ eerste rechten. Dit 
moet tot uitdrukking komen in bijv. 
routing, verkeerslichtafstelling, voor
rangsregeling, etc Dit kan middels het 
landelijk beleid worden bevorderd. 

Een beleid ten aanzien van het 
goederenvervoer sterk mede bepaald 
door het economische belang ervan. 
Een dergelijk beleid moet zijn geba
seerd op het voeren van een sturend 
beleid dat, ook in Europees verband, 
een duidelijke samenhang vertoont 
tussen de verschillende vervoerstak
ken. 

Voorts moet gezorgd worden voor 
gelijke basisvoorwaarden waaronder de 
verschillende vervoerstakken kunnen 
functioneren (beloningssystemen, fi
nanciering en doorberekening infra
structuren). D' 66 wil ook met aanloop
subsidies het gecombineerd vervoer 
stimuleren 

Voorts is er dringend behoefte aan 
een nationaal (zee)havenbeleid ter 
voorkoming van maatschappelijke ver
spilling; uitbreiding van de massa
goedoverslag-mogelijkheden in de IJ
mond wijst D'66 af, maar wel dient 
het sluizencomplex in het Noordzeeka
naal te worden verbeterd. 

Verkeersveiligheid 

De onveiligheid van het verkeer is een 
permanente bedreiging voor iedereen 
en daarnaast ook nog een negatieve 
economische factor van belang. Ver
groting van de verkeersveiligheid dient 
dus een continue beleidsprioriteit te 
blijven Instrumenten voor dit beleid 
zijn voortdurende verkeerseducatie, pe
riodieke autokeuring, scheiding van 
verkeerssoorten en dus grotere veilig
heid voor het langzaam verkeer, en 
een snelheidsregime dat niet dogma
tisch is, maar effectvol aangepast aan 
plaatselijke situaties. 

Vaarwegen 

Stimulering van het vervoer te water 
heeft ook consequenties voor het vaar
wegenbeleid De Nederlandse vaarwe
gen hebben niet alleen een vervoers
functie, maar ook een recreatieve, ter
wijl hun belang voor de waterhuishou
ding onschatbaar is. Het beleid moet 

dan ook op deze drievoudige functie 
afgestemd worden. Vaarwegenbeleid is 
een onderdeel van de ruimtelijke orde
ning. Zo dient voorkomen te worden 
dat min of meer in onbruik geraakte 
waterverbindingen onbevaarbaar ge
maakt worden door aanleg van lage, 
vaste bruggen, zodat heropening ervan 
in het kader van een vernieuwend 
vaarwegenbeleid geblokkeerd raakt. 
Met name in Brabant en Limburg moet 
de verbetering van vaarwegen kordaat 
ter hand genomen worden. Gezocht 
moet ook worden naar een snelle op
lossing van de problemen op de 
scheepvaartverbindingen tussen de 
grote steden. Het tekort aan ligplaat
sen met bijbehorende voorzieningen is 
zowel voor de beroeps- als voor de re
creatieve vaart groot. Het beleid dient 
hierin te voorzien. Het vervoer over 
water van gevaarlijke stoffen neemt 
nog steeds toe, een hieraan aangepas
te wetgeving blijft uit, het risico is on
aanvaardbaar geworden. Binnen het 
milieubeleid (zie § 15) moet wetsher
ziening hier snel ter hand genomen 
worden. 

Schaarse grond 

Grond is schaars, beheersing van de 
grondprijzen is noodzakelijk om te 
voorkomen dat alleen de financieel 
meest draagkrachtigen nog grond in 
handen krijgen. Het door de Tweede 
Kamer aangenomen wetsontwerp 
Agrarisch Grondverkeer is hiertoe on
toereikend, omdat ontduiking mogelijk 
blijft. Er zal slechts sprake kunnen zijn 
van een werkelijke beheersing, als er 
geen directe band tussen verkoper en 
koper van de grond bestaat. 

Om dat te bereiken zullen vrijkomen
de gronden door een onafhankelijke in
stantie moeten worden toegewezen 
Voorrang zal daarbij verleend moeten 
worden aan die landbouwbedrijven, 
die voor hun voortbestaan vrijkomende 
grond het dringendst nodig hebben. 
Zowel toewijzingsgronden als prijsvast
stelling dienen te berusten op objectie
ve en controleerbare normen. 

Bij onteigening van gronden dient 
de prijs bepaald te worden op basis 
van de vervangingswaarde. D.w.z. de 
prijs die geldt voor vergelijkbare grond 
elders, met dezelfde gebruiksmogelijk
heden. Bedoelde interventie-instantie 
dient aan deskundige en democrati
sche eisen te voldoen. Soortgelijke in
terventie achten wij onnodig bij de ver
koop van niet-landbouwgronden. Wel 
is ook daar prijsbeheersing gewenst, 
vooral voor gronden binnen de be
bouwde kom, die de gemeenten willen 
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verwerven. We denken hierbij even
eens aan prijsvaststelling op basis van 
vervangingswaarde. De onteigenings
wet zal in die zin gewijzigd moeten 
worden. Ook zal de vereenvoudiging 
van de onteigeningsprocedure hierbij 
moeten worden geregeld, terwille van 
de uitvoerbaarheid van het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. 

Erfpacht 

Harmonisatie van het gemeentelijk 
gronduitgiftebeleid is van groot be
lang. In de meeste gevallen zal erf
pacht de voorkeur moeten hebben bo
ven verkoop. De voordelen van erf
pacht moeten nog vergroot worden 
door tenminste regionale afstemming 
van gemeentelijke erfpachtvoorwaar
den. Onze voorkeur gaat uit naar de 
zgn. 'eeuwigdurende erfpacht' in 
plaats van de nu nog vaak voor be
perkte tijd aangegane overeenkomsten. 
Tussentijdse beëindiging van erfpacht
overeenkomsten, voor wettig vastge
stelde bestemmingswijziging moet al
tijd aan de gemeenten voorbehouden 
blijven, waartegenover de plicht van 
de gemeenten dient te staan om bij 
beëindiging schadevergoeding te beta
len voor de op de grond aanwezige op
stallen. 

Raamwet erfpachtvoorwaarden 

In een nieuwe Raamwet Erfpacht die
nen de volgende spelregels vastgelegd 
te worden: 

duur erfpacht (onbeperkt als regel) 
opstalvergoeding bij beëindiging 

door de gemeente 
vaststellen periodieke herziening 
regeling afkoop erfpachtcanon 
overige vergoedingen bij beëindi-

ging 
geschillenregeling. 

Daarnaast dient de wet regels te 
stellen die oneigenlijk gebruik van erf
pachtovereenkomsten (het opnemen 
van oneigenlijke voorwaarden), onmo
gelijk maken. 

Monumentenzorg 

Herstel en bescherming van de nog 
overgebleven historische bebouwing 
en stedebouwkundige structuren die 
het meest toegankelijke nationale cul
tuurbezit vormen is niet alleen van es
sentieel belang om de stads- en dorps
kernen kleinschalig en voor de bewo
ners aantrekkelijk te houden maar is 
ook economisch belangrijk i.v.m. toe
risme. 

Hierbij is niet alleen een rijksbeleid, 



maar ook een gemeente- en provin
ciaal beleid aan de orde. Dit leidt er 
o.a. toe, dat D'66 de fiscale aftrekmo
gelijkheden van onderhoudskosten 
voor rijksmonumenten ook wil bieden 
voor door de gemeente of provincie 
aangewezen monumenten. 

17 De schaarste aan woningen 

ledereen vanaf 1 8 jaar heeft recht op 
zelfstandige woonruimte. Een behoor
lijke woning vormt voor iedereen een 
eerste levensbehoefte. Nederland kent 
een onaanvaardbare, selectieve wo
ningnood: voor de meest kwetsbaren, 
de minst draagkrachtigen en de jonge
ren zijn er onvoldoende woningen. Het 
beleid zal daarom gericht moeten wor
den op effectieve bestrijding van die 
woningnood en verbetering van de 
woonomgeving. 

Democratisch beheer 

Wij staan een democratisering van het 
woningbeheer voor, door invoering 
van verschillende vormen van bewo
nerszelfbestuur. Een uitwerking daar
van vindt U in Hoofdstuk 11 onder De
mocratisering. 

Afgestemd bouwprogramma 

Er moet gestreefd worden naar verho
ging van het bouwprogramma over 
een periode van ongeveer 5 jaar met 
20.000 nieuwe woningen of een ge
lijkwaardig aantal te verbeteren wonin
gen. Het bouwprogramma dient zich te 
richten op de tekorten in de woning
voorraad en deze tekorten terug te 
dringen. Dat betekent: extra inspannin
gen in de grote bevolkingscentra, meer 
bejaardenwoningen en woningen voor 
alleenstaanden, gehandicapten, onvol
ledige gezinnen en personen of groe
pen met bijzondere woonbehoeften. 
Bijzondere woonvormen (woonsche
pen, woonwagens) behoren daarbij 
aanvaard te worden. De eigen creativi
teit in het wonen moet bevorderd wor
den, evenals experimenten die gericht 
zijn op een grotere variatie in woonvor
men en woonmilieu. 

Stadsvernieuwing 

In het beleid dient stadsvernieuwing 
voorrang te krijgen (zie ook § 1 6). In 
steden en dorpen moet de ver
scheidenheid van functies behouden of 
hersteld worden. De woonruimte be
hoort gerealiseerd te worden in een 
milieu dat wonen in de stad weer aan
trekkelijk maakt (zgn. 'wervend woon-

milieu'). Verbetering van de gebouwde 
omgeving dient gepaard te gaan met 
verbetering van de sociale voorzienin
gen ter plaatse. Omzetting van niet 
meer gebruikte bedrijfsruimte in woon
ruimte dient gestimuleerd te worden, 
onttrekking van woonruimte tegenge
gaan. Reeds onttrokken woonruimte 
dient zoveel mogelijk in de woonsfeer 
teruggebracht te worden 

Bij stadsvernieuwing moet woning
verlies zoveel mogelijk voorkomen wor
den, door bouwverdichting en opvul
len van open gaten. Er dient spoedig 
een Wet op de stadsvernieuwing inge
voerd te worden, waarin decentralisatie 
en inspraak centraal staan. De ge
meenten moeten binnen een gedecen
traliseerd beleid financieel en organisa
torisch in staat gesteld worden om 
zelf, te zamen met bewoners en andere 
belanghebbenden stadsvernieuwings
plannen op te stellen en uit te voeren. 
Op gemeentelijk niveau moet beslist 
worden over de keuze verbetering of 
vervanging en over het verbeterings
peil van woningen, bedrijfsruimten 
e.d. Invoering van een verplichting tot 
bevolkingsinspraak bij de beleidsvoor
bereiding van stadsvernieuwingsplan
nen, is vereist. Wijkbewoners moeten 
daarbij het recht en de middelen krij
gen om zich daarin te laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen. 

Woningbouwfinanciering 

De financiering dient veiliggesteld te 
worden en zoveel mogelijk te geschie
den door pensioenfondsen en andere 
beleggers. Deze moeten ertoe gestimu
leerd worden door garanties voor een 
maatschappelijk en economisch verant
woorde exploitatie (zie ook IV onder 
Pensioenplan D'66). Aanvullende fi
nanciering met rijksleningen behoort 
zonodig mogelijk te blijven. 

Bouwkosten 

De subsidieafhankelijkheid in de wo
ningbouw moet beperkt worden, om 
stagnatie in de nieuw- en vernieuw
bouw door geldgebrek bij de overheid 
te voorkomen De kostenstijging moet 
teruggedrongen worden tot onder de 
stijging van de huurprijzen, door: 

verlaging van de BTW (tot een be
paalde stichtingskostengrens) van 1 8 
naar 4%; 
- onderzoek naar, en voortvarende 
toepassing van kostenbesparende 
bouwmethoden; 

intensief grondgebruik; 
uitvoering van sobere nieuwbouw

en renovatieplannen, waarbij een deel 
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van de voorzieningen eventueel 
gespreid over een aantal jaren, (door 
de bewoners) aangebracht of verbeterd 
kan worden; 

beperking minder urgente eisen in 
de voorschriften; 
- financiering van huur- en koopwo
ningen met aangepaste leningen, 
waardoor de (aanvangs)kosten lager 
zullen zijn (bijv. waardevaste leningen, 
langere looptijd, rente-egalisatie). 

Woonlasten 

Woonkwaliteit en woonkosten moeten 
duidelijker in de huren tot uiting ko
men De jaarlijkse trendmatige huur
verhoging dient gelijk te zijn aan het 
inflatiepercentage. Versnelling van de 
huurharmonisatie is onvermijdelijk. De 
woonlasten zullen hierdoor verhoogd 
worden, hetgeen d.m.v. individuele 
huursubsidies alleen volledig gecom
penseerd kan worden voor huurders 
met minimuminkomens. De doorstro
ming van huurders met een relatief 
hoog inkomen in goedkope woningen 
zal moeten worden aangemoedigd 
door invoering van een huurdershef
fing. 

Het huidige systeem van hypotheek
renteaftrek voor eigenaar-bewoners, zal 
geheel of gedeeltelijk vervangen moe
ten worden door een systeem van indi
viduele woonsubsidies. Daartoe zal de 
volledige renteaftrek in ieder geval be
perkt worden tot hypotheken van maxi
maal f 300.000,-. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen woningen op erfpacht en wo
ningen op eigen grond. Boven deze 
grens, die bevroren blijft, zal alleen de 
rente verminderd met het inflatieper
centage aftrekbaar zijn. Per saldo zul
len deze maatregelen voor de midden
inkomens een gelijkblijvend en voor de 
lagere inkomens een gunstig effect 
hebben, zodat voor deze groepen een 
reële keuze tussen huren en kopen be
houden blijft, of verkregen wordt Om 
verwaarlozing en I of 'zwart' werk te
gen te gaan, moeten bepaalde onder
houdskosten voor eigenaar-bewoners 
weer fiscaal aftrekbaar worden, zij het 
dan met een beperkte herwaardering 
van het huurwaarde-forfait. 

Woningtoewijzingsbeleid 

De gemeenten dienen een woonruim
tebeleid te voeren, dat de beschikbare 
en nieuw te bouwen woonruimte beter 
verdeeld en gelijke kansen biedt aan 
álle woningzoekenden. Met name 
moet de achterstand weggenomen 
worden voor grote en kleine huishou-
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dens, jongeren, bejaarden, etnische 
minderheden, gehandicapten, woon
groepen en alternatieve samenlevings
vormen. Het woonruimtebeleid van de 
gemeente binnen één regionale wo
ningmarkt behoort gecoördineerd te 
worden Spoedig moet een leegstands
wet tot stand komen, die de positieve 
functie van het kraken overneemt; 
door deze wet krijgen de gemeenten 
een effectief vorderingsinstrument. Zo
lang deze wet niet in werking is, kan 
kraken aanvaardbaar zijn, als dit het 
gemeentelijk toewijzingsbeleid niet 
doorkruist. Tevens behoort voor bijzon
dere gevallen (sloopwoningen, onver
kochte koopwoningen) en voor kamer
bewonmg, tijdelijke verhuur met een 
beperkte huurbescherming mogelijk te 
zijn Woningsplitsmg dient eveneens 
wettelijk geregeld te worden, om onge
wenste onttrekking van huurwoningen 
aan de distrrbutiesfeer te kunnen voor
komen 
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IV Sociaal-economisch beleid 

18 Ontplooiing 

Menselijke ontplooiing is voor D'66 
een sleutelwoord. Dat de mens een 
groot deel van z'n leven werkend door
brengt, betekent niet dat wij niet kri
tisch staan tegenover de centrale rol 
van de betaalde arbeid in onze samen
leving. Blijft staan, dat voldoende werk 
moet zijn, dat voldoende ontplooiings
mogelijkheden biedt Op het ogenblik 
is daar geen sprake van en bij ongewij
zigd beleid zal de toekomst er wat dat 
betreft nog somberder uitzien. Niet al
leen is er de grote en groeiende werk
loosheid, bovendien is de kwaliteit van 
de arbeid op veel gebieden ver
slechterd, door verregaande arbeids
verdeling en door schaalvergroting van 
de produktieprocessen. Het sociaal
economisch beleid zal er de komende 
jaren dan ook primair op gericht moe
ten zijn, voldoende volwaardige ar
beidsplaatsen te scheppen. Maar de 
speelruimte voor zo'n beleid is gering. 
Het mag niet leiden tot verdere aantas
ting van het milieu of de ruimtelijke or
dening. De energiesituatie dwingt bo
vendien tot zeer selectieve stimulering 
van het produktieproces. En tenslotte 
hebben we te maken met de interna
tionale economische ontwikkelingen, 
waarop Nederland nauwelijks invloed 
kan uitoefenen, maar die wel in hoge 
mate onze situatie beïnvloeden. Deze 
maken het onmogelijk om tussen nu 
en 1 985 de tenminste benodigde 
300.000 'volledige' arbeidsplaatsen te 
realiseren. Daarom en omdat wij van 
mening zijn dat het werk in de 'infor
mele sector' niet uitsluitend ten laste 
mag komen van bepaalde groepen 
burgers (vrouwen, jongeren, arbeids
ongeschikten) en het bovendien moge-

{Definitief verkiezingsprogramma) 

lijkheden tot zelfontplooiing biedt, stre
ven wij naar een eerlijker verdeling van 
alle beschikbare werk (zowel in de for
mele als in de informele sector). Het 
gaat daarbij om (gelijke) verdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid en (ge
lijke) kansen op zelfontplooiing. 

Een samenhangend beleid 

Om Nederland selectief te herindustria
liseren en tegelijkertijd tot een eerlijke 
en efficiënte verdeling van het werk te 
komen zijn ingrijpende maatregelen op 
tal van beleidsterreinen noodzakelijk. 
Voor het herstel van onze industrie is 
zowel een globaal kostenmatigend be
leid als een gericht, vernieuwend struc
tuurbeleid nodig. Dit beleid kan alleen 
gerealiseerd worden als een meerjarige 
inkomensmatiging plaatsvindt en daar
om is het des te meer nodig, dat de 
bestaande inkomensverdeling kritisch 
wordt doorgelicht en veranderd. Om er 
voor te zorgen, dat de schaarse ar
beidsplaatsen ook daadwerkelijk wor
den bezet dient er een arbeidsmarktbe
leid ontwikkeld te worden om de aan
sluiting op de arbeidsmarkt te verbete
ren. Natuurlijk moeten er ook allerlei 
maatregelen genomen worden om het 
werk te verdelen 

Reorganisatie van de sociale voorzie
ningen, renovatie van het fiscaal be
leid, landbouw en consumentenbeleid 
komen in dit hoofdstuk vanzelfspre
kend ook aan de orde en wij besluiten 
met een beschouwing over de econo
mische orde zoals wij die zien. 
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19 Het globale kostenmatigende 
beleid 

Wanneer er de komende jaren niet op
nieuw belangrijke internationale versto
ringen optreden, zal de groei van ons 
nationale inkomen ca 1 1/ 2 % kunnen 
bedragen. Deze geringe groei zal ge
realiseerd moeten worden door: 
- via investeringen van bedrijfsleven 
en overheid, nieuwe en betere werkge
legenheid te scheppen; 

op grote schaal energie te bespa
ren; 

de woningvoorraad te verbeteren 
en uit te breiden. 

Noodzakelijke voorwaarde voor ver
groting van de investeringen van het 
bedrijfsleven, is een duurzame verho
ging van de rendementen. Die verbete
ring kan optreden wanneer een meer
jarige minlijn voor de loon- en salaris
component van het nationale inkomen 
wordt gerealiseerd en daarnaast de col
lectieve lastendruk wordt gestabili
seerd. Ook is het wenselijk de omvang 
van het financieringstekort omlaag te 
brengen. 

Ingrijpende en voor niemand aange
name maatregelen zijn dan helaas on
ontkoombaar om de toekomst niet nog 
veel onaangenamer te maken. 

Binnen de in dit programma gehan
teerde veronderstellingen kan voor 
geen enkele inkomenscategorie hand
having van de koopkracht gegaran
deerd worden. Wel willen wij ernaar 
streven de werkelijke minima zoveel 
mogelijk te ontzien. Bij de inkomens
beheersing dient waar mogelijk het 
principe gehanteerd te worden dat de 
sterkste vogels de grootste veren moe
ten laten. Het spreekt vanzelf dat wij 
daarbij voor een aantal inkomensgroe-
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pen een verkleining van de verschillen 
blijven nastreven, waarbij vooral ook 
gelet zal moeten worden op het uitwis
sen van zaken als het nog steeds be
staande sociale èn economische belo
ningsverschil tussen 'witte' en 'blau
we' boorden 

Beheersing van de inkomens in het be
drijfsleven 

Wij hebben een absolute voorkeur 
voor de democratische beheersing van 
lonen en salarissen in nauwe samen
spraak met het bedrijfsleven De rege
ring dient daartoe in overleg te treden 
met het georganiseerde bedrijfsleven, 
om gezamenlijk te komen tot een soci
aal contract. In zo'n contract moeten 
afspraken gemaakt worden over de in 
alle opzichten gewenste ontwikkeling 
van mkomens en prijzen, de realisering 
van investeringen, en het arbeidsplaat
senbeleid (z1e ook hoofdstuk lil Nieu
we Schaarsten arbeid), waaronder het 
scheppen van deeltijdbanen en een be
leid gericht op arbeidstijdverkorting bij 
overheid en bedrijfsleven, begrepen 
dient te zijn. Eerst als de onmogelijk
held van het afsluiten van een sociaal 
contract klaarblijkelijk is, zal de rege
ring gerechtigd zijn zelfstandig in de 
inkomensontwikkeling bij het bedrijfs
leven in te grijpen. Ook t.a.v. de amb
tenaren en overige trendvolgers dient 
zij 1n dat geval een eigen beleid te voe
ren 

In principe zijn wij voorstander van 
het systeem van automatische prijs
compensatie. De practische effecten 
van dit systeem dienen echter binnen 
het arbeidsvoorwaardenbeleid te wor
den afgewogen tegen de gevolgen 
voor de werkgelegenheid. 

Dat zou er dan toe kunnen leiden 
dat incidenteel de prijscompensatie ge
deeltelijk wordt vervangen door lasten
verlichtende maatregelen. Het is in elk 
geval noodzakelijk om kostenverande
ringen die per saldo uit het buitenland 
op ons afkomen, niet langer op de be
drijven af te wentelen. Dat betekent 
correctie achteraf van de loonvorming 
inzake ruilvoetontwikkelingen. Bij deze 
correctie dienen de prijsverhogingen 
van het geëxporteerde aardgas, die op 
zichzelf tot een ruilvoetverbetering lei
den maar die niet aan het bedrijfsleven 
ten goede komen, buiten beschouwing 
gelaten te worden 

Beheersing van de inkomens in de col
lectieve sector 

Weliswaar zal inkomensmatiging in het 
bedrijfsleven door de verschillende 

koppelingsmechanismen automatisch 
leiden tot een zekere beperking van de 
via de collectieve sector uitbetaalde in
komens maar omdat de trendbepalen
de groep inkomenstrekkers (loontrek
kenden in het bedrijfsleven) nu al klei
ner is dan de trendvolgende groep 
(ambtenaren, trendvolgers en sociale
uitkeringstrekkers), ontstaat het effect 
van de vallende dominostenen. kleine 
inkomensverbeteringen in het bedrijfs
leven hebben zeer grote consequenties 
voor de collectieve uitgaven. 

Vervanging trendsysteem voor inko
mensbepaling trendvolgers bij voor
keur door CAO's 

Het gaat ons daarbij om een beter be
heersinstrument dan het huidige. Hoe
wel dit bezuinigingen zou kunnen op
leveren, is dat niet primair de bedoe
ling van deze maatregel. Het streven 
dient te blijven, dat een globaal even
wicht in arbeidsbeloningen voor verge
lijkbare functies bij overheid en be
drijfsleven bereikt wordt. De regering 
dient dit onderwerp in te brengen bij 
onderhandelingen over een sociaal 
contract (zie hierboven) 

Handhaving bestaande netto-netto-kop
peling tussen sociale uitkeringen en 
overige inkomens 

Wel moet verder onderzocht worden of 
er in de sociale wetten niet onbedoel
de elementen zijn geslopen. 

Intensivering van het beleid gericht op 
beperking van het totale volume van 
de sociale verzekeringen 

Ook hierbij gaat het niet om verminde
ring van de sociale zekerheid, wel b.v. 
om het scheppen van werkgelegen
heid, humanisering van werk, en be
perking van oneigenlijk gebruik, door 
werkgevers zowel als werknemers, zo
dat het aantal mensen dat een beroep 
moet doen op de sociale verzekering 
zoveel mogelijk wordt teruggebracht 
(zie ook onder § 24 onder arbeids
marktbeleid en aansluiting vraag en 
aanbod). 

Verhoging van efficiency en effectivi
teit in de overheidssector 

Vergroting van de productiviteit van de 
publieke sector, door ontwikkeling van 
nieuwe producten en processen, als 
speerpunt van het vernieuwend struc
tuurbeleid (zie § 23). 
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Inflatiebestrijding via prijsbeleid en 
monetair beleid 

Een laag inflatiepercentage kan het 
concurrentievermogen van de bedrij
ven verbeteren. Maar inflatiebestrijding 
is geen doel op zich het moet uitein
delijk de werkgelegenheid ten goede 
komen. Daarom moet het beleid van 
de Nederlandse Bank kritisch op de 
werkgelegenheidseffecten getoetst 
worden. 

20 Een redelijker inkomensverde-
ling 

Wij gaan uit van de realiteit dat er de 
komende jaren geen ruimte zal zijn 
voor algehele inkomensverbetering, 
dat- zoals gezegd - herstel van onze 
economie offers van iedereen vraagt. 
Het accepteren van de minlijn is alleen 
aanvaardbaar bij een rechtvaardiger in
komensverdeling dan de huidige, zo
wel wat betreft primaire als secundaire 
arbeidsvoorwaarden (incl. pensioen
rechten) Om daartoe te komen moe
ten alle inkomensverhoudingen ge
toetst worden aan een systeem van 
functiewaardering, zeer in het bijzon
der ook t.a.v. het verschil tussen amb
telijke en niet-ambtelijke functies en de 
beloning daarvan. Wij zijn wel van me
ning dat inkomensverschillen gerecht
vaardigd kunnen zijn, maar dan wan
neer ze gebaseerd zijn op verschillen 
van offers in tijd en I of inspanningen 
en I of (on)gunstiger omstandigheden. 

Ook kunnen verschillen op grond 
van aanleg en opleiding gerechtvaar
digd zijn, maar dan alleen wanneer 
zulks voor een goede werking van de 
arbeidsmarkt noodzakelijk is. Verschil
len, voortvloeiende uit tradities, rela
ties en macht (dus ook die tussen man 
en vrouw) zijn onaanvaardbaar. 

Mannen en vrouwen behoren een 
individueel recht te verkrijgen op ar
beidsinkomens en uitkeringen. Maatre
gelen moeten daartoe worden getrof
fen tot gelijkberechtiging van mannen 
en vrouwen in de sociale voorzienin
gen en de pensioenen (ook ingeval van 
niet-traditionele samenlevingsvormen). 
Indien hierdoor onbillijkheden ontstaan 
in de inkomensverhoudingen (bijv. 
dubbele inkomens en één samenle
vingsvorm), dienen deze door belas
tingmaatregelen te worden tegenge
gaan, waarbij het streven naar indivi
dualisering in de fiscale wetgeving als 
principe gehandhaafd blijft. Deze geïn
tegreerde visie op een geëmancipeerd 
inkomensbeleid zal in de komende ka
binetsperiode nader uitgewerkt dienen 
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te worden. De inkomenspolitiek die 
ons voor ogen staat, is onuitvoerbaar 
zonder openbaarheid van alle inko
mens. B~langrijk onderdeel van de 
door ons voorgestane politiek ter zake, 
is het loonbeleid. Wij menen dat alle 
in de toekomst af te sluiten CAO's 
(ook degene die zie hiervoor in de 
plaats dienen te komen van het huidi
ge trendvolgerssysteem) beoordeeld 
dienen te worden door een nieuw te 
vormen en door de regering te benoe
men College van Rijksbemiddelaars 
Nieuwe Stijl, dat alle CAO's toetst aan 
de hiervoor genoemde normen van 
rechtvaardiger inkomensverdeling. 
CAO's die een negatieve bijdrage leve
ren tot rationalisering van de inko
mensverdeling, kunnen door dit Colle
ge dan onverbindend verklaard wor
den. Wij willen voor dit nieuwe inko
mensbeleid de term begeleide inko
menspolitiek introduceren. 

21 .Renovatie van het fiscaal be-
leid 

Wij zijn van mening, dat loon- en in
komstenbelasting nauwelijks een rol 
zullen kunnen spelen bij het inkomens
verdelingsbeleid, aangezien verhoging 
van de progressie alleen zal leiden tot 
vergroteafwentelings-en ontduikings
mechanismen. 

Wel dienen die mechanismen beteu
geld te worden door beperking van fis
cale aftrekposten met een consumptief 
karakter (in de ruimste zin). Zo dit 
mocht leiden tot sterk verhoogde be
lastingopbrengsten, dient verlaging 
van de tarieven overwogen te worden. 
Heffing van inkomstenbelasting dient 
zoveel mogelijk inflatieneutraal te zijn 
Plannen in de richting zoals voorge
steld door prof. Hofstra verdienen 
daarom serieuze heroverweging, zowel 
voor wat betreft de privé als onderne
mingssfeer. In principe zijn wij voor
stander van vermogenswinstbelasting. 
De redelijkheid vergt dan dat ook ver
mogensverliezen daarbij betrokken 
worden. Rationalisering van de belas
tingheffing kan tot niet onaanzienlijke 
besparingen leiden. 

22 Sociale zekerheid 

Wij zijn van mening dat de nu in ons 
land naast elkaar bestaande pensioen
stelsels dringende herziening behoe
ven, om zeer grote ongelijkheden weg 
te nemen. Daarnaast dient het stelsel 
van sociale verzekeringen gereorgani
seerd te worden, met als uitgangs-

punten: een groter besef van persoon
lijke verantwoordelijkheid bij de verze
kerden, meer aandacht voor emancipa
toire uitgangspunten, een billijker ver
deling van rechten en lasten, een 
scherpere kostenbeheersing, en admi
nistratieve vereenvoudigingen. Hier
door zal tevens misbruik of oneigenlijk 
gebruik kunnen worden tegengegaan 
De volgende maatregelen moeten daar
voor genomen worden· 

Voorbereiding pensioenplan 0'66 

Dit plan voorziet in een wettelijke rege
ling voor waarde- of welvaartsvast pen
sioen, naast de AOW, waaraan ook 
zelfstandigen kunnen deelnemen De 
hoogte van de pensioenuitkeringen zal 
d.m.v. een puntensysteem worden ge
koppeld aan de individueel betaalde 
premies, zonder de huidige mogelijk
heid van inkomensoverheveling van 
b.v. laag naar hoog. De koopkracht
handhaving vindt plaats via door de 
overheid voor dit doel uit te geven of 
te garanderen waarde- of welvaartsvas
te leningen. Deze zullen in de eerste 
plaats dienen voor financiering van de 
volkshuisvesting. (zie§ 17: Woning
bouwfinanciering). 

Noodwet behoud pensioenaanspraken 

Vooruitlopend op realisering van dit 
plan moet snel een noodwet ingevoerd 
worden, die de uitholling van opge
bouwde pensioenaanspraken door in
flatie, bij verandering van werkkring, 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 
en na pensionering, beperkt. De Pensi
oeninstellingen dienen bij wet (zoals 
de initiatiefwet van onze Tweede Ka
mer fractie voorstelt) verplicht te wor
den de beleggingsopbrengst van de 
pensioenspaargelden aan te wenden 
voor deze inflatiecorrectie. 

Noodwet minimumpensioen 

Eveneens dient met bekwame spoed 
een noodwet tot stand te komen, die 
een vloer legt in de particuliere pensi
oenvoorzieningen, op basis van een 
minimumpremie, zonder de mogelijk
heid van inkomensoverheveling. 

Ziektekostenverzekeringsplan 0 '66 

Dit plan is gericht op de totstandko
ming van één verplichte volksverzeke
ring, waarin AWBZ en Ziekenfondswet 
opgaan. Premieheffing zal naar inko
men plaatsvinden. Het onderscheid 
tussen fonds- en particuliere patiënten 
verdwijnt. De uitvoering zal geschie-
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den door daartoe, op bepaalde voor
waarden, toegelaten verzekeringsinstel
lingen, waartussen men een vrije keu
ze zal hebben. 

Voorbereiding van één inkomensder
vingsverzekering 

De bestaande wetten inzake ziekte, ar
beidsongeschiktheid en werkloosheid, 
dienen samengevoegd te worden tot 
één sociale inkomensverzekering met 
regionale uitvoeringsorganen. In prin
cipe dient daarbij de verzekeringsplicht 
tot basisniveau gehandhaafd te blijven, 
met daarnaast de mogelijkheid van 
vrijwillige verzekering daarboven. Na
der moet bezien worden in hoeverre 
deze opzet toepasbaar is voor de werk
loosheidsvoorziening. Uiteindelijk moe
ten de uitkeringsrechten voor zelfstan
digen en werknemers gelijk getrokken 
worden In een overgangsperiode dient 
het maximum verplicht verzekerd inko
men in de bestaande werknemersver
zekeringen hiertoe bevroren te worden 
Bestaande uitkeringen mogen niet wor
den aangetast. 

Wijziging kinderbijslagregeling 

De 'gezinssubsidie' per kind dient af
hankelijk te worden van de leeftijd en 
niet van het rangnummer in het gezin 

Arbeidsintensieve bedrijven 

Er dient een onderzoek verricht te wor
den naar een nieuwe heffingsgrond
slag, waardoor voor arbeidsintensieve 
bedrijven verlichting van sociale lasten 
gerealiseerd zal kunnen worden 

Vereenvoudigde aanslagen 

Premies voor de volksverzekeringen 
moeten op een neutrale wijze opgeno
men worden in de tarieven van loon-, 
inkomsten-, en bedrijfsbelastingen. (Zie 
ook onder § 21). 

23 Een gericht, vernieuwend 
structuurbeleid 

Onze welvaart is voor meer dan 50% 
afhankelijk van export Zowel in prijs
als in kwaliteitsconcurrentie verliezen 
wij terrein aan andere exporterende na
ties. Die bedreiging van onze welvaart 
wordt nog groter, als wij in de komen
de periode minder baten uit aardgasex
porten krijgen en meer dure energie 
moeten gaan importeren; als de, overi
gens zeer gewenste, wijzigingen in de 
internationale verdeling van werk en 
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welvaart zich gaan aftekenen; en als 
de negat\e\/e ettecten van onze activi
teiten uit het verleden (vervuiling, 
schaarste van grondstoffen en energte, 
werkverdelingsproblemen), verder 
gaan doorwegen Met alleen maar kos
tenmatiging komen we er niet, onze 
gehele economische structuur dient 
verbeterd te worden. Belangrijke sleu
tel daartoe IS de innovatie, zowel op 
het gebted van voortbrenging, afzet en 
distnbutie, als op dat van arbeidsver
houdingen, werkomstandigheden en 
besluitvorming. D'66 is van mening 
dat bij elk tot nu toe gevoerd struc
tuurbeleid dat op innovatie gericht 
was, steeds werd uitgegaan van het 
vergroten van bestaande geldstromen 
bmnen ongewijzigde structuren We
zenlijk effect valt daarvan niet te ver
wachten. 

Toch hebben wij wel de middelen 
om een effectief industriebeleid te voe
ren de mkomsten uit het aardgas, ons 
relat1ef hoge opleidingsniveau, onze 
omvangrijke en goed ontwikkelde in
frastructurele voorzieningen. Een zoda
nig beleid dient gericht te zijn op ken
nisintensieve productie. 

Het kan alleen slagen als het ge
voerd wordt op basis van een goede 
samenwerking van werkgevers, werk
nemers, overheid, onderwijs- en onder
zoekinstellingen De overheid heeft in 
deze samenwerking zowel een sturen
de als een bevorderende taak. Veel 
minder dan in het verleden dient steun 
te gaan naar noodlijdende, uitzichtloze 
objecten; veel meer ondersteuning is 
nodig voor ontwikkelingen die op lan
gere termijn gunstige effecten sorte
ren Overbesturing en bureaucratie be
dreigen in ons land vaak de broodno
dige initiatieven. Om een innovatief 
structuurbeleid een kans te geven, die
nen creativiteit en initiatief van zoveel 
mogelijk mensen gestimuleerd te wor
den. Dat kan alleen wanneer de over
heid daartoe het kader aangeeft, maar 
niet betuttelt. 

Inzet en vindingrijkheid van de 
mens IS onze belangrijkste welvaarts
bron, die bovendien door gebruik niet 
opraakt, maar juist krachtiger gaat 
stromen Voor de ontwikkeling van die 
bron moeten dan ook de best mogelij
ke voorwaarden geschapen worden. 
Dat vereist een samenleving van goed
opgeleide, mondige mensen, die ver
antwoordelijkheid dragen; daarnaast is 
een voldoende hoog niveau van socia
le zekerheid onontbeerlijk. 

Maatregelen 

Wij zijn van mening dat een innovatief 

structuurbeleid in eerste instantie in 
elk geval de volgende maatregelen 
vergt: 

NJV.M 

Aan het gehele innovatie structuurbe
leid dient bestuurlijk vorm en leiding 
gegeven te worden door een op te 
richten Nederlandse Industriële Ver
nieuwingsmaatschappij. 
Deze dient het karakter te krijgen van 
een zelfstandig bestuursorgaan De 
NIVM moet kennis verzamelen over 
technologische en behoeftenontwi kke
lingen op binnen- en buitenlandse 
markten. Op basis van deze informatie 
dient dan een beperkt aantal perspec
tiefrijke aktiviteiten uitgekozen te wor
den en in een sectorstructuurschema 
ondergebracht. Dit schema moet door 
regering en parlement regelmatig ge
toetst worden aan de uitgangspunten 
van het geschetste innovatiebeleid. De 
NIVM krijgt de beschikking over een 
eigen fonds waaruit deelgenomen 
wordt aan projecten die passen binnen 
het schema. Het fonds wordt gevoed 
uit de in de toekomst te verwachten 
stijging van de aardgasopbrengsten, 
een beperkt- wettelijk vast te stellen 
- deel van de algemene pensioenfond
sen, en uit een aantal reeds bestaande, 
op hetzelfde doel gerichte begrotings
posten (speerpunten, ontwikkelingscre
dieten) Samen met de Regionale Ont
wikkelingsmaatschappijen onderzoekt 
de NIVM geschikte vestigingsplaatsen 
voor perspectiefrijke activiteiten. 

Ontwikkelingsprogramma 's 

Voor bepaalde gebieden van technolo
gische ontwikkeling (bijv micro-elec
tronica, bio-technologie en productie
technologie) dienen ontwikkelingspro
gramma's te starten, gericht op de toe
komstige behoefte van het bedrijfsle
ven. 

Humanisering van de arbeid 

Belangrijke vernieuwingen zijn noodza
kelijk op het gebied van de arbeidsom
standigheden, niet alleen op direct 
lichamelijk gebied, maar ook op dat 
van organisatie en werknemers (mede) 
zeggenschap. Een omvangrijk pro
gramma dient op dit terrein van start 
te gaan. 

Innovatie en 'Nieuwe Schaarsten' 

Bij het opstellen van programma's met 
betrekking tot het milieubeleid, ener
giebeleid e d , dient steeds ook te wor-
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den uitgegaan van de mogelijkheden 
die innovatie biedt voor oplossing van 
de problemen van nieuwe schaarste. 
We denken daarbij aan systemen van 
zonne- en windenergie, warmtepom
pen, schone technologie etc. 

Goederen voor de publieke sector 

Voor de ontwikkeling van goederen 
t.b.v. de publieke sector, dient een op 
innovatie gericht aankoopbeleid te 
worden gevoerd. Dit houdt in dat de 
publieke sector (centrale en regionale 
overheid en andere publieke instellin
gen) z'n behoeften aan producten en 
diensten zo vroegtijdig kenbaar maakt, 
dat het bedrijfsleven er op kan inspe
len. Wij willen daarom publieke instel
lingen verplichten hun behoeften terza
ke voor een komende periode van 5 
jaar te formuleren. 

Midden- en kleinbedrijf 

Het staat voor ons vast dat juist de ge
ringe omvang van de bedrijven in deze 
sector grote voordelen t.o.v. grotere 
bedrijven kan geven, zoals vaak relatief 
gunstige werkomstandigheden, flexibi
liteit door kleinschaligheid, ruimtelijke 
spreiding, productdifferentiatie en goe
de communicatie. 

Belangrijk is vooral dat kleinschalig
heid niet sowieso beschouwd wordt als 
tussenfase naar grootschaligheid. Er is 
dan ook een mentaliteitsverandering 
t.a.v. het ondernemen in het algemeen 
en de ongelimiteerde groei als belang
rijkste ondernemersdoel nodig. Naast 
zo'n mentaliteitsverandering moeten er 
volgens ons de volgende maatregelen 
genomen worden· 

Particuliere participatiemaatschappijen 

Naast door de overheid te creëren par
ticipatiemogelijkheden (ombouw res
pectievelijk uitbouw van reeds bestaan
de gesubsidieerde instellingen: aan
dacht van de Regionale Ontwikkelings
maatschappijen juist ook voor het mid
den- en kleinbedrijf), staan wij de tot
standkoming van particuliere participa
tiemaatschappijen voor het midden- en 
kleinbedrijf voor. Vermogensverschaf
fers uit de particuliere sector, institutio
nele beleggers e.d. kunnen in dergelij
ke, commercieel zelfstandige maat
schappijen deelnemen. 

Wel zullen zij met betrekking tot op
richting, inrichting en functioneren 
moeten voldoen aan bepalingen van 
een te ontwerpen wet. De overheid 
moet gunstige voorwaarden voor de 
maatschappijen scheppen, zowel in de 
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fiscale sfeer als d.m.v. het geven van 
garanties. Tussen overheid en maat
schappijen kan een gezonde wedijver 
ontstaan, die aldus bijdraagt tot de 
door ons gewenste vernieuwingsactivi
teiten. 

Informatie aan midden- en kleinbedrijf 

Als nadeel van de kleinschaligheid kan 
men de moeilijker toegang tot informa
tiestromen zien Wij zijn daarom voor
stander van de oprichting van een cen
trale gegevensbank voor het midden
en kleinbedrijf, waarin alle informatie 
over subsidiemogelijkheden, technolo
gische ontwikkelingen, nationale en in
ternationale marktkennis, is opgesla
gen. De gegevens hieruit dienen op re
gionale punten gemakkelijk verkregen 
te kunnen worden. 

Opleiding en begeleiding 

Er zijn nu weinig opleidingen die zijn 
afgestemd op de (potentiële) midden
en kleinbedrijf-ondernemer. Die dienen 
er te komen, zowel gericht op de tradi
tionele (maar zich snel ontwikkelende) 
ondernemerstaken, als op toekomstge
richte activiteiten. Ook werknemers in 
het midden- en kleinbedrijf dienen een 
meer beroepsgerichte opleiding te kun
nen volgen. Bij grote bedrijven is dat 
intern mogelijk, voor kleine bedrijven 
denken wij eerder aan begeleiding van 
de werknemers, maar dan wel binnen 
het bedrijf zelf. 

Vermindering bureaucratie 

Vooral in kleinere bedrijven wordt veel 
kostbare tijd verloren met de door di
verse overheidsinstanties verplicht ge
stelde administratie. Betere coördinatie 
en doeltreffende vereenvoudiging bin
nen de overheid moet voor verlichting 
van de administratieve eisen zorgen. 

Opzet sectororganen 

Het is wenselijk dat voor een aantal 
(niet noodzakelijk traditionele) indus
triesectoren, bedrijfstakorganen opge
richt worden, waarin bedrijfsleven, on
derzoekinstellingen en overheid partici
peren. Deze organen moeten een be
langrijke rol spelen bij de opzet van in
formatiesystemen, marktverkenningen, 
exportplannen en nieuwe technolo
gieën. Vooral bedrijfstakken met veel 
kleine en middelgrote bedrijven kun
nen hier baat bij hebben. Deze sector
organen dienen een zeer beperkte pu
bliekrechtelijke bevoegdheid te krijgen, 
aangezien ze anders een gezonde me-

dedinging zouden kunnen blokkeren. 
Het hiervoor geschetste vernieuwen

de structuurbeleid raakt de competen
tie van een groot aantal departemen
ten D' 66 acht de realisering van dit 
beleid van zo groot maatschappelijk 
belang, dat het uiteindelijk voor de po
litieke verantwoordelijkheid van één 
minister dient te komen Wij zijn voor 
integratie van technologie- en indus
triebeleid (zie ook § 1 0). Er dient een 
wettelijke regeling te worden inge
voerd van een eenvoudig niet-kostbaar 
en snel te verkrijgen 'kleinoctrooi' 

24 Arbeidsmarktbeleid en arbeids-
verdelingsbeleid 

Het functioneren van de arbeidsmarkt 
laat zeer veel te wensen over. Terwijl 
meer dan een kwart miljoen Nederlan
ders (de grote, niet geregistreerde 
vooral vrouwelijke arbeidsreserve nog 
buiten beschouwing gelaten) naar een 
baan zoeken, zitten tegelijkertijd bedrij
ven in een aantal sectoren om mensen 
te springen In de komende jaren zal 
bovendien het aanbod op de arbeids
markt zo snel toenemen, dat het he
laas zeker is dat, bij ongewijzigd be
leid, vele nieuwkomers geen werk zul
len kunnen vinden. Extra aandacht be
hoeven kwetsbare categorieën onder 
deze nieuwkomers (grote groepen JOn
geren met geringe of niet afgemaakte 
opleidingen en vrouwen met geringe 
of verouderde opleidingen). 

Het arbeidsmarktbeleid moet zowel 
gericht zijn op verbetering van de aan
sluiting van vraag op aanbod als op 
een eerlijker verdeling van het beschik
bare werk. De aansluiting kan in elk 
geval verbeterd worden door: 

uitbreiding van de bestaande facili
teiten voor om-, her- en bijscholing en 
stimulering (met tijdelijke, aflopende 
subsidies) van de (her)oprichting van 
bedrijfsscholen. Langdurig werklozen 
moeten verplicht worden deel te ne
men aan omscholingscursussen. 

Verbetering van het functioneren 
van de arbeidsbureaus, door automati
sering van de informatiesystemen en 
door personeelsuitbreiding. 
- Verbetering van de kwaliteit van de 
arbeidsplaatsen (zie Innovatief Struc
tuurbeleid, Humanisering van de ar
beid}. 

Het bevorderen van een gespreider 
beroepskeuze door betere voorlichting 
over bedrijven en beroepen, in de 
vorm van lessen beroeps- en bedrijfs
kennis bij middelbaar- en beroepson
derwijs. Wanneer een werkloze bereid 
is om buiten zijn oorspronkelijke be-
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roep ander werk te aanvaarden, mag 
dit er nooit toe leiden dat zijn oor
spronkelijke beroep niet langer wordt 
erkend en dat het andere werk als zijn 
(nieuwe) beroep wordt beschouwd. 

Eerlijker verdeling van de arbeid 

Ten aanzien van de eerlijker verdeling 
van het werk, moet worden aangeslo
ten bij de veelvormigheid van het be
drijfsleven Mogelijkheden van verde
ling van werk dienen per bedrijf of be
drijfstak bezien te worden. De rol van 
de overheid moet hierbij een stimule
rende en voorbeeldgevende zijn; het 
bedrijfsleven zelf zal voor de financie
ring moeten zorgdragen, waarbij als 
principe geldt dat het werknemersinko
men gekoppeld wordt aan het aantal 
gewerkte uren De volgende maatrege
len dienen voor realisering van een 
eerlijker werkverdeling genomen te 
worden: 

Het onderwerp werkverdeling dient 
bij het overleg over sociaal contract 
(zie onder § 28 Economische Orde) 
door de regering ter tafel gebracht te 
worden, waarbij ze aan dient te geven 
hoe en in welke omvang binnen de 
overheidssector het werk verdeeld zal 
worden. 

Binnen de departementen en de 
andere delen van de kwartaire sector 
wordt geleidelijk een nader vast te stel
len percentage van de werkgelegen
heid bestemd voor deeltijd- of duoba
nen op zoveel mogelijk niveaus. De 
overheid dient de totstandkoming van 
soortgelijke regelingen bij het bedrijfs
leven te stimuleren. 

Ook moet de regering er naar stre
ven om, in het kader van het sociaal 
contract afspraken tussen werkgevers
en werknemersorganisaties tot stand te 
brengen, die betrekking hebben op an
dere vormen van arbeidstijdverkorting 
(verkorting van de individuele werktijd 
per dag/week/ jaar met gelijktijdige 
verlenging van de bedrijfstijd) Daarbij 
moeten ook de mogelijkheden van 
educatief I creatief verlof onder ogen 
worden gezien. 

Zelfstandige bedrijfJes opzetten 
Initiatieven dienen te worden onder

steund die werklozen in de gelegen
heid stellen om zelfstandig of in sa
menwerking met andere werklozen een 
onderneming te stichten. 

25 Regionaal beleid 

De gevolgen van de huidige economi
sche teruggang worden het sterkst ge
voeld in de zwakke regio's. De finan-
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cieel-economische problemen van de 
overheid mogen dan ook geen aanlei
ding geven voor verwatering van het 
regionale beleid, maar vergen juist een 
verhoogde prioriteit. 

Verdunning van het regionale beleid 
moet worden vermeden: geconcen
treerde aandacht voor een beperkt aan
tal zeer zwakke regio's wordt als uit
gangspunt bij de verdeling van Rijks
middelen gehanteerd. De zeggenschap 
van provinciale besturen op de aan
wending van deze middelen dient te 
worden vergroot, zodat het regionale 
beleid zo goed mogelijk aansluit bij de 
beste ontwikkelingskansen van het be
treffende gebied. 

Regionale componenten dienen de 
beslissingen van sectorbeleid in be
langrijke mate mede te bepalen. Het
zelfde geldt voor de samenhang tussen 
regionaal en innovatiebeleid (het voor
rang geven aan zwakke regio's bij de 
opzet of ondersteuning van innoveren
de activiteiten). 

Naast het bovenstaande kan de 
overheid als werkgever bijdragen aan 
de ontwikkeling van zwakke regio's 
door 
- onverkorte handhaving van de 
taakstelling van de spreiding rijksdien
sten (wbt aantallen, kwaliteit, tempo 
van de arbeidsplaatsen) 

het zwaar mee laten wegen van re
gionale aspecten bij beslissingen om
trent vestiging van overheidsdiensten 
en -mstellmgen Als opdrachtgever 
d1ent de overheid het aankoopbeleid te 
vervlechten in het regionale beleid. 

Tenslotte dient de overheid het re
giOnale bele1d vorm te geven door het 
scheppen en verbeteren van randvoor
waarden voor de ontwikkeling van de 
reg1onale werkgelegenheid, onder an
dere middels 

versterking van de positie van de 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
(meer mogelijkheden om met risicodra
gend kapitaal deel te nemen, uiteraard 
met de daarbij behorende mogelijkhe
den tot zeggenschap en controle); 

het aanbieden van pakketten van 
ge1ntegreerde dienstverlening aan zich 
n1euw vestigende industrieën (op het 
gebied van bedrijfsruimten, administra
tie, marketing enz.); 

het bij voorkeur in de zwakke re
gio's nemen van maatregelen ter ver
betering van de arbeidsmarkt en het 
opzetten van experimenten op dat ge
bied; 

het verzorgen van een goede ont
sluitmg per openbaar vervoer (handha
ving en uitbreiding van railverbindin
gen) ook voor grensoverschrijdend ver
keer, toereikende faciliteiten voor rede-

lijke vliegverbindingen die aansluiten 
op het internationale net. 

26 Consumenten- en consumptie-
beleid 

Wij achten het van belang dat de goe
deren en diensten die aan de gemeen
schap worden aangeboden, naar hoe
veelheid, samenstelling en productie
wijze zoveel mogelijk aansluiten bij de 
behoeften en wensen van de burgers. 
Dat kan alleen als de wensen van de 
consumenten niet slechts duidelijk tot 
uiting komen, maar dan ook daadwer
kelijk van invloed zijn op het wat en 
hoe van de consumptie. Tegen deze 
achtergrond ondersteunen wij vanzelf
sprekend de 5 rechten van de consu
ment te weten het recht op bescher
ming van veiligheid en gezondheid, 
het recht op voorlichting en vorming, 
het recht op bescherming van econo
mische belangen, het recht op mede
zeggenschap en vertegenwoordiging, 
het recht op schadevergoeding. De po
sitie van de consument moet daarom 
versterkt worden. 

Informatieve etikettering 

Deze moet wettelijk verplicht worden; 
niet alleen voor levensmiddelen maar 
ook voor alle andere producten. De in
formatie moet o.a in de Nederlandse 
taal gesteld zijn Dit kan gerealiseerd 
worden door bijv. wijziging (aanvul
ling) van de Warenwet in die zin. 

Een energielabel 

Wettelijk dient een label, waarop het 
energieverbruik van het betreffende 
product is aangegeven, verplicht ge
steld te worden. 

Juridische positie 

Productaansprakelijkheid dient bij wet 
geregeld te worden, waarbij de bewijs
last dient te berusten bij producent/ 
importeur. De consument moet verze
kerd worden van bereikbare JUridische 
hulp en een vereenvoudigde kantonge
rechtprocedure moet voor consumen
tenzaken mogelijk gemaakt worden. 

Consumentenonderwijs 

Dit moet worden geïntegreerd in het 
lespakket bij het onderwijs. 

Milieu en gezondheidseffecten 

Deze effecten van het consumeren die-
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nen permanent onderzocht te worden, 
met financiële overheidssteun. Ook 
heeft de overheid een taak bij het aan
bevelen en eventueel sturen van ver
antwoorde consumptie in het licht van 
de nieuwe schaarsten. (zie hoofd-
stuk lil). 

27 Landbouw 

Landbouw is mede dankzij de gemeen
schappelijke Europese landbouwmarkt 
van groot belang voor onze economie. 
Immers, zij draagt niet alleen in be
langrijke mate bij tot de eigen voedsel
voorziening, maar ook voor 25% in 
onze export. 

Instandhouding van de gemeen
schappelijke markt is dan ook een ab
solute noodzaak. Op essentiële onder
delen is echter een fundamentele her
ziening van het EEG-landbouwbeleid 
vereist Door prijs- en structuurbeleid 
afgedwongen rationalisatie en produc
tiviteitsverhoging heeft geleid tot over
schotten, intensivering (bio-industrie), 
verarming van natuur en landschap en 
inkomensachterstand van een groot 
deel van de agrarische bevolking. 
D'66 acht een beleid noodzakelijk dat 
meer gericht is op verbetering van de 
sociaal-economische positie van een 
groot aantal boeren, op handhaving 
van werkgelegenheid en op een har
monischer relatie tussen landbouw en 
natuur en landschap. Het mag daarbij 
niet in strijd zijn met gerechtvaardigde 
belangen van ontwikkelingslanden. 

Het doel van de landbouw is voor 
alles de productie van voedsel. Zoals 
vele activiteiten van de mens heeft het 
landbouwbedrijf een ingrijpende in
vloed op het milieu. 

Het landbouwbeleid zal mede tot 
taak moeten hebben de schade zo veel 
mogelijk te beperken; het zal meer dan 
tot nu toe aandacht moeten besteden 
aan milieu-aspecten. Hierbij kunnen de 
landbouwers zelf een belangrijke rol 
vervullen Het spreekt vanzelf dat zij 
voor het verwezenlijken van dit doel, 
dat van algemeen belang is, de be
schikking moeten hebben over de no
dige mogelijkheden en middelen. 

Wegwerken structurele landbouwover
schotten 

Voor doeltreffender productiebeheer
sing zal binnen de E.G. contingente
ring vaak onvermijdelijk zijn. 

Behoud van arbeidsplaatsen 

Het snel voortgaande verlies aan ar-
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beidsplaatsen in de landbouw wordt 
door de overheid tot nog toe niet al
leen lijdzaam aanvaard, maar door het 
gevoerde beleid zelfs bevorderd. Wij 
zijn van mening dat het behouden van 
zoveel mogelijk arbeidsplaatsen mede 
een belangrijke doelstelling in het be
leid zal moeten zijn. 

Inkomensverbetering 

De beloning van veel boeren moet in 
overeenstemming gebracht worden 
met tijdsinvestering en prestaties. 
D'66 vindt het aanvaardbaar als dat zo 
nodig wat hogere voedselprijzen tot 
gevolg heeft. Ook landbouwers met 
wat kleinere bedrijven moeten zich een 
inkomen kunnen verwerven dat naast 
een redelijke welvaart ook nog de mo
gelijkheid biedt tot bedrijfsvoering die 
bijdraagt aan natuur- en landschapsbe
houd. 

Dit inkomen hoeft dan niet geheel 
uit de landbouw in strikte zin te ko
men. Kleine bedrijven die geen volledi
ge dagtaak kunnen geven en daardoor 
een onvoldoend inkomen leveren moe
ten, indien de boer dit wenst, worden 
begeleid tot afbouw naar een extensief 
grondgebonden nevenbedrijf. Overeen
komsten gesloten tot het voeren van 
een bepaald landbouwkundig beheer 
in kwetsbare landschappen dienen als 
wettelijke basis een beheerswet voor 
landbouwgronden te krijgen. Schade
vergoedingen tengevolge van beper
king van gebruiks- en eigendomsrech
ten door ruimtelijke ordeningsmaatre
gelen dienen een betere wettelijke 
grondslag te krijgen. 

Fiscale maatregelen 

Om de continuïteit van het landbouw
bedrijf te garanderen, is het treffen van 
fiscale maatregelen noodzakelijk. Ge
dacht kan daarbij worden aan afschrij
ving van inventaris op basis van de 
vervangingswaarde en aan de moge
lijkheid om eigen kapitaal dat als be
drijfsvermogen wordt gebruikt, vrij te 
stellen van vermogensbelasting. 

Bio-industrie 

De zeer ver doorgevoerde rationalisatie 
roept steeds meer bedenkingen op: de 
uiterst beperkte bewegingsruimte voor 
het vee, dat de mogelijkheden mist 
voor de aan het dier eigen gedragin
gen, zowel als de toediening van anti
biotica, hormoonpreparaten, koperver
bindingen e.d., dienen als uitwassen 
te worden bestempeld. Deze moeten 
bestreden worden. Lukt dit niet spoe-

dig in E.G.-verband, dan moet op na
tionale schaal reeds begonnen worden. 

Harmonisatie van gezondheidsmaat
regelen voor dieren binnen de E.G. is 
een voorwaarde voor een in- en uit
voerbeleid waarbij belemmeringen op 
grond van afwijkende nationale veteri
naire bepalingen uitgesloten zijn. 

Dierenbescherming 

De bescherming van het dier is in de 
wet onvoldoende geregeld. Dit dient 
met spoed te veranderen. Tevens moet 
het toezicht op de nakoming van deze 
wetgeving worden versterkt. 

Landinrichting 

De aanwijzing van landinrichtingsge
bieden zal in eerste instantie moeten 
plaatsvinden in provinciale streekplan
nen. Eenvoudige kavelruil kan vaak al 
tot aanzienlijke verbeteringen voeren. 
In de landinrichtingswet dient o.m. 
een nieuwe stemprocedure voor ruil
verkaveling geregeld te worden, waar
in zowel oppervlakte van de grond als 
het aantal betrokken boeren een even
wichtige rol spelen. 

Naast de wet op de Ruimtelijke Or
dening en de Landinrichtingswet is op 
korte termijn een kaderwet Beheer Lan
delijke Gebieden nodig. 

Landbouwkundige innovatie 

In de landbouw moet worden ge
streefd maar een zo doelmatig moge
lijk gebruik van brandstof, kunstmest 
en veevoer en naar een verdere beper
king van het gebruik van chemicaliën. 

In het belang van de gezondheid 
van mens en dier, bodem, lucht en 
water moet gebruik van niet snel of 
niet volledig afbreekbare landbouw
stoffen op korte termijn worden terug
gedrongen en op den duur worden 
verboden. Uit het oogpunt van de ge
wasbeschermingsproblematiek moet 
het onderzoek naar en de toepassing 
van de zogenaamde 'geïntegreerde be
strijding' krachtig worden gestimu
leerd. Het landbouwkundig onderzoek 
moet zich meer richten op kwaliteits
verbetering, energiebesparing, verbete
ring van leef- en werkomstandigheden 
van mens en dier en het voorkomen 
van de versmalling van de genetische 
basis. 

Ook moet het onderzoek naar de 
toepassing van alternatieve landbouw
methoden gestimuleerd worden. Er 
dienen wèttelijke maatregelen te ko
men die kwaliteit en herkomst van al
ternatieve producten garanderen. 
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Bosbouw 

Uitbreiding van het bosareaal, juist 
nabij de grote bevolkingscentra moet 
gestimuleerd worden De verschillende 
functies van het bos dienen in het be
heer tot uitdrukking te worden ge
bracht 

Visserij 

Voor een doelmatige exploitatie van de 
vis in de N. 0 Atlantische oceaan zijn 
internationale beheersmaatregelen 
noodzakelijk, niet alleen tussen de lan
den van de E.E.G. 

28 De economische orde 

Wij streven naar een democratische 
markteconomie, waarbinnen de pro
ductie verzorgd wordt door gedemo
cratiseerde bedrijven. In een dergelijk 
stelsel bepaalt de overheid een aantal 
randvoorwaarden, waarbinnen de be
drijven dienen te functioneren. Die 
voorwaarden betreffen o.a. milieu, 
ruimtelijke ordening, energieverbruik, 
arbeidsomstandigheden, medezeggen
schap en eerlijke mededinging. De 
consument dient meer invloed te heb
ben op het karakter van de productie, 
om de werking van de markteconomie 
te verbeteren (zie ook § 26). 

Het door ons voorgestane stelsel kan 
alleen dan goed functioneren, wanneer 
het bedrijven onmogelijk gemaakt 
wordt het principe van vrije economi
sche mededinging te schenden. Daar
toe moet de bestaande wetgeving (eco
nomische mededinging) stringenter ge
handhaafd worden, hetgeen nog niet 
wil zeggen dat geen enkele uitzonde
ring mogelijk zou zijn, waarbij wij den
ken aan beperkingen van mededinging 
ter handhaving van culturele plurifor
miteit (zie hoofdstuk 11 Open Samenle
ving, Informatiebeleid en media, het 
boek/tijdschrift). In bepaalde gevallen 
kan de overheid zelf gaan deelnemen 
aan het economisch proces (postbank). 
Aan de andere kant achten wij het 
denkbaar dat op terreinen waarop de 
overheid nu het monopolie heeft, con
currentie vanuit de marktsector wordt 
toegestaan (telecommunicatie; zie ook 
hoofdstuk 11 Open Samenleving, Infor
matiebeleid en media). Daarnaast dient 
de openheid van het mededingingsbe
leid bevorderd te worden door snelle 
openstelling van het kartelregister. 
Daar de grote bedrijven zich in 
toenemende mate over de grenzen 
heen georganiseerd hebben, wordt het 
ook steeds gemakkelijker voor ze, de 
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nationale wetgeving te ontlopen. Daar
om dient er zowel op Europese als op 
mondiale schaal met kracht gestreefd 
te worden naar strenge gedragsregels 
voor multinationale ondernemingen. 

Wij vinden dat het sociaal-econo
misch beleid gevoerd dient te worden 
op basis van een meerJarenplan 
Hoofdlijnen van een dergelijk plan die
nen aan het begin van een regerings
periode vastgelegd te worden door re
genng en parlement. Op basis daarvan 
onderhandelt de regering met werkne
mers- en werkgeversorganisaties over 
een meerJarig sociaal contract (zie 
§ 19). Concretisering van dit contract 
wordt dan zoveel mogelijk overgelaten 
aan overleg op bedrijfstak- of onderne
mtngsniveau en aan de N I.V. M (zie 
§ 23). 

Van alle instellingen die pensioen
gelden beheren, dient het bestuur ge
democratiseerd te zijn Er moeten mo
gelijkheden geschapen worden om een 
(beperkt) deel van de pensioenbespa
ringen dienstbaar te maken aan de ver
betering van de economische structuur 
(Zie ook § 22 Pensioenplan en hoofd
stuk lil Nieuwe Schaarsten. volkshuis
vesting). Onderdeel van de door ons 
voorgestane economische orde, vor
men ook nog de op te richten sector
organen, waarover reeds in § 23 
werd bericht. 
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V Educatie en welzijn 

29 Onderwijs 

Onderwijs dient gericht te zijn op het 
bieden van volledige ontplooiingskan
sen aan iedereen. Het begrip onderwijs 
dient ook daarom breed opgevat te 
worden. Het gaat niet om loutere ken
nisoverdracht, maar om educatie; om 
scholing èn vorming. Het stimuleren 
van inventiviteit, het leren samenwer
ken en het leren hanteren van gevoe
lens en conflicten, zijn evenzovele on
derwijstaken. Vooral ook omdat de 
maatschappij van morgen een ander 
gezicht zal hebben, zal de scholing 
zich minder dan voorheen moeten rich
ten op voorbereiding tot louter be
roepsarbeid. Mensen maken samen 
hun samenleving. Daarbij wordt nooit 
ieders ideaal bereikt, maar juist het on
derwijs kan de jonge mens wel op weg 
helpen, door hem te leren hoe hij posi
tief kan bijdragen aan ook zijn maat
schappij. Individuen hebben het recht 
hun talenten te ontwikkelen, het on
derwijs moet ze de mogelijkheden 
daartoe aanreiken Creativiteit is een 
oneindige grondstof, die we in huma
nitair belang hard nodig hebben. De 
bronnen daarvan dient het onderwijs 
aan te boren. Dat vraagt om een onon
derbroken proces van democratisering, 
bezinning, vernieuwing, bijstelling en 
het afstoten van wat veroudert. Te 
vaak ligt in ons onderwijs nog de na
druk op de prestatiedwang, op het 
scheppen van een overgeschoold en 
gefrustreerd bolwerk van betweters, er
voor geknipt om de conflicten van 
morgen te veroorzaken. 

Leerplicht en leerrecht 

De leerplicht beschermt het nog wei-

Concept verkiezingsprogramma 

nig zelfstandige individu tegen beper
king van zijn kansen. Maar zodra het 
op een leeftijd komt dichtbij de vol
wassenheid, is het nemen van zelfstan
dige beslissingen gewenst. Dan kan de 
leerplicht terecht als dwang ervaren 
worden Juist omdat de 'zelfstandige 
beslisleeftijd' dalende is, moet naar 
onze mening niet gedacht worden aan 
verhoging van de leerplichtige leeftijd, 
maar aan de invoering van een leer
recht. Dit dient in het overheidsbeleid 
vorm te krijgen door 

Beëindiging volledige leerplicht 
met 1 6 jr. en invoering leerrecht voor 
daarna; 

Uitwerking van een leerrecht voor 
volwassenen in een stelsel van volwas
seneneducatie; 

Toekenning aan iedereen van het 
recht om telkens na een aantal jaren 
van (betaalde of onbetaalde) arbeid 
weer onderwijs te genieten. 

Tweefasenstructuur 

Het onderwijs wordt nog steeds geken
merkt door verticale scheidslijnen uit 
het verleden. Deze veroorzaken nega
tieve selectie en te vroege, nauwelijks 
bijstelbare opleidingskeuzen. Voor het 
voortgezet onderwijs streven wij daar
om naar een structuur in twee fasen: 

een eerste cyclus van geïntegreerd 
voortgezet onderwijs met een duur van 
3 jaar. Daarin dient een breed pakket 
aangeboden te worden, alsook voor
lichting over verdere mogelijkheden; 
- een tweede cyclus met een duur 
van tenminste 2 jaar, waarin via een 
versmald studiepakket voorbereid 
wordt op het tertiair onderwijs of wel 
op (voorlopige) afronding van de oplei
ding. 
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Toegankelijkheid 

Deelneming aan het onderwijs d1ent 
geen belemmering, van welke aard 
dan ook te ondervinden De startkan
sen van jeugdigen uit bepaalde groe
pen in de samenleving zijn nu echter 
vaak nog onvoldoende. Stimulerings
projecten met lange looptijd, waarin 
het onderwijs nauw samenwerkt met 
andere welzijnsvoorzieningen, moeten 
deze achterstand wegnemen De per
manente aanwezigheid in ons land van 
anderstalige, culturele minderheden, 
eist bijzondere aandacht. De achter
stand van meisjes, ontstaan door ver
ouderde rolpatronen, dient al in het 
basisonderwijs aangepakt te worden 
Gehandicapten moeten meer dan nu 
kan, zoveel en zo lang mogelijk aan 
het onderwijs kunnen deelnemen. Bij 
selectie voor voortgezet en hoger on
derwijs mag niet de capaciteit van de 
instelling het motief zijn om alleen de 
'knapste koppen' te selecteren De gro
te toeloop naar opleidingen tot beroe
pen met hoge revenuën moet omgebo
gen worden door functieherwaardering 
en goede voorlichting. (Zie ook 11 en 111 
en § 35) 

Kleinschaligheid 

De educatie die ons voor ogen staat is 
niet te realiseren in grote lesfabrieken. 
De school heeft, JUist ook in wijken en 
kleinere kernen, mede een sociaal-cul
turele betekenis. Eigen scholen moeten 
daar, ook bij teruglopen van het leer
lingental zo lang mogelijk gehand
haafd blijven. Het onderwijsbeleid 
dient gedecentraliseerd te zijn, de ver
antwoordelijkheid voor goed onderwijs 
ligt voor een belangrijk deel bij de 
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school en de daarbij direct betrokke
nen. 

Democratisering 

Ten aanzien van gesubsidieerde scho
len dient de overheid de eis te stellen 
dat de betrokkenen bij de school zelf 
de gang van zaken kunnen bepalen. 
Onder betrokkenen verstaan we dan de 
ouders/ verzorgers en I of de leerlingen 
(afhankelijk van leeftijd), het onderwij
zend en niet-onderwijzend personeel. 
Meervoudig gebruik van onderwijs
voorzieningen voor sociaal-culturele en 
educatieve doelen moet bevorderd 
worden 

Fmanc1enng 

Door dalmg van het aantal geboorten 
daalt het leerlingenaanbod. Daardoor 
zal het aandeel van de onderwijsuitga
ven in de rijksbegrotmg dalen. Het da
lend leerlingenaantal betekent evenwel 
n1et dat er dan ook minder behoefte 
aan onderwijs zou zijn Daarom moet 
tenminste een deel van de ontstane fi
nanciële ruimte worden aangewend 
voor realisering van een stelsel van 
volwasseneneducatie, voor een onder
wijsstimulenngsbeleld en voor het op
heffen van achterstanden Wel zijn wij 
van mening dat bij overgang van leer
plicht naar leerrecht (vanaf 1 6 jaar 
dus) een eigen bijdrage aan het onder
wijs JUISt IS, daar waar de leerling over 
eigen mkomen beschikt. Deze bijdrage 
zal gekoppeld moeten worden aan een 
systeem van studiefinanciering, in sa
menhang met opleidingskosten en la
tere opbrengsten 

Vereenvoudigde regelgeving 

Het onderwijsbeleid is gebaseerd op 
een onoverzichtelijk web van nota's en 
circulaires. Het wordt tijd om de rage
bol te hanteren grote schoonmaak, 
beleid op basis van wetgeving. De vrij
held van inrichting dient daarbij meer 
nadruk en mogelijkheden te krijgen 

Bas1sonderw1js 

Basisonderwijs IS al het onderwijs tot 
ca. 12 Jaar. De peuteropvang beschou
wen we evenwel n1et direct als zoda
nig, daarbij blijft de ouderverantwoor
delijkheid primair. Wel dient gestreefd 
te worden naar een integraal peuterop
vangsysteem Het basisonderwijs moet 
zo breed opgezet worden, dat ook kin
deren die nu door ontwikkelingsstorin
gen 1n het speciaal onderwijs terecht 
komen, zoveel mogelijk uit hun stig-

matiserende positie verlost worden. In
tegratie van kleuter-, basis- en speciaal 
onderwijs is een van de voornaamste 
beleidstaken voor de komende jaren. 

Voortgezet onderwijs 

Ook het voortgezet onderwijs dient los 
te breken uit de boeien van oude 
maatschappelijke doga's en vooroorde
len. Verbeteringen van startkansen is 
niet alleen een zaak van het basison
derwijs. Rolpatroondoorbreking is bij 
uitstek een taak voor het voortgezet 
onderwijs. Wat de eerste cyclus van 
het reeds genoemde tweefasenonder
wijs betreft, moeten de middenschool
experimenten uitgebreid worden, waar
bij een experiment met variabele stu
dieduur betrokken moet zijn, opdat 
over enkele jaren een verantwoorde 
uitspraak gedaan kan worden over 
vorm, cursusduur en inhoud van de 
middenschool. Een driejarige cursus is 
daarbij de ondergrens. Verlenging van 
de brugperiode als 'quasi-midden
school' wijzen wij af. De middenschool 
dient geen lbo/ mavo-onderbouw te 
zijn voor havo/vwo, dat zou de ouder
wetse verticale scheidslijnen alleen 
maar opnieuw bevestigen. Het streven 
moet daarentegen gericht zijn op inte
gratie van mavo, lbo en de onderbouw 
van havo en vwo, met keuze uit gedif
ferentieerde pakketten. Deze integratie 
kan het tijdstip van de beroeps-/ver
volgopleidingskeuze in positieve zin 
verleggen Daarmee samenhangend zal 
de bovenbouw van havo en vwo zich 
samen met het mbo kunnen ontwikke
len tot een stelsel (2e cyclus) waarin 
een aantal stromingen leiden tot eind
onderwijs of voorbereiding op hoger 
onderwijs. Veel aandacht dient daarbij 
de nu nog onvoldoende opleidingsmo
gelijkheid voor meisjes en jonge vrou
wen te krijgen Ook dient in de 2e cy
clus ruimte geschapen te worden voor 
parttime 2e kans en 2e wegonderwijs 
voor 1 6-18 jarigen Stages die in feite 
neerkomen op het verrichten van ar
beid, moeten voorkomen worden. Zo
lang dat nog niet mogelijk blijkt, moe
ten ze onder de cao· s vallen. 

Opleiding onderwijsgevenden 

Onderwijsvernieuwing begint bij ver
nieuwing van de opleidingen van on
derwijsgevenden. Wij vinden dat de 
scholing primair gericht dient te zijn 
(worden) op de pedagogische taak. 
Het beleid moet gericht zijn op een
heid van opleiding, inclusief de nood
zakelijke nascholing. Opleidingsinstitu
ten moeten minder diversiteit gaan 
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vertonen en relatie hebben met de on
derwijsvernieuwing in de praktijk. Bij
zondere aandacht moet geschonken 
worden aan opleidingsmogelijkheden 
voor hen die zich willen gaan bezig
houden met volwasseneneducatie, spe
ciaal ook gericht op de (her)intreding 
van vrouwen in het arbeidsproces en 
op roldoorbreking. 

Verzorgingsstructuur 

Het ten dienste van het onderwijs op
gebouwde serviceapparaat functioneert 
niet naar behoren. Er dient een wet op 
de onderwijsverzorgingsstructuur tot 
stand te komen, op basis van de vol
gende beleidspunten • 

tot op zekere hoogte toestaan van 
vrijheid van inrichting 

respectering van de professionele 
maatstaven van de deskundigen bij de 
verzorgingsinstellingen 

herverkaveling taakverdeling tussen 
landelijke en regionale verzorgingsin
stellingen in het licht van de decentra
lisatie 

ontwikkeling van Onderwijsbegelei
dingsdiensten tot regionale servicecen
tra voor scholen met leerlingen tot 1 6 
jaar en voor volwasseneneducatie. 

Volwasseneneducatie 

Het verdient aanbeveling om voor de 
volwasseneneducatie een apart directo
raat-generaal te creëren, waarin onder
delen kunnen worden ondergebracht 
die nu nog versnipperd over andere 
ministeries dan 0 en W worden be
heerd. Er moet een systeem van stu
diekostenfinanciering voor de volwas
seneneducatie ontwikkeld worden. 

N. 8 In dit concept ontbreekt tertiair en quar
tair onderwijs (WO en HBO). De PC heeft be
sloten te wachten met het tekstvoorstel daar
over tot na de behandeling van deze onder
werpen op het congres van jan '81 Zo snel 
mogelijk daarnà volgt het voorstel. 

30 Welzijn algemeen 

Het individuele welzijn is moeilijk te 
definiëren, omdat het door elke mens 
anders ervaren wordt. Collectief kun
nen we het welzijn van alle medebur
gers wel bevàrderen, door goede voor
zieningen op o.m. de gebieden van 
geestelijke en lichamelijke zorg, onder
wijs en recreatie. 

Natuurlijk is de mens vooral verant
woordelijk voor zijn eigen welzijn. 
Maar achterstelling en opgedrongen 
rolpatronen brengen aanzienlijke min
derheden in onze samenleving in een 
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klemsituatie. Dan moet het beleid ge
richt zijn op bevrijding daaruit: het 
wegnemen van schotjes en hokjes, 
niet het optrekken van nieuwe. Het 
welzijnsbeleid dient gebaseerd te zijn 
op handhaving van wat waardevolle 
verworvenheden zijn minimuminko
men, primaire gezondheidszorg, basis
scholing, recreatieve en kunstzinnige 
voorzieningen, kortom de ontplooiings
basis. 

Het spreekt vanzelf dat wij daarbij 
decentralisatie en democratisering 
voorstaan, volgens in hfdst. 11, Open 
Samenleving, reeds geschetste lijnen 
Het huidige welzijnsbeleid is een lap
pendeken. De verdeling van de be
schikbare geldmiddelen is ondoorzich
tig. Prioriteiten zullen beter afgewogen 
moeten worden, vooral in die zin dat 
noodzakelijke bezuinigingen niet a 
priori de zwakst geregelde voorzienin
gen treffen, aangezien dit lang niet al
tijd ook de minst belangrijke zijn 

De kaderwet specifiek welzijn dient 
de handhaving van noodzakelijke voor
zieningen te garanderen. Daarnaast 
moet deze wet duidelijkheid verschaf
fen over rechtsbescherming voor de 
burgers, inspraak c.q. medezeggen
schap voor betrokkenen, toezicht op 
kwaliteit, spreiding en toegankelijkheid 
van de voorzieningen. Wij vinden niet 
dat welzijnsvoorzieningen zonder meer 
gratis moeten zijn, voor bepaalde voor
zieningen is een beperkte financiële 
bijdrage naar draagkracht gewenst, 
juist ook om de individuele verant
woordelijkheid te onderstrepen. Juist 
in het welzijnswerk spelen vrijwilligers 
vaak een belangrijke rol. Over dit tot 
de zgn. 'informele sector' te rekenen 
vrijwilligerswerk en het gewicht dat wij 
eraan toekennen, spreekt dit program
ma zich op tal van plaatsen uit. We 
vatstaan er hier dus mee, te benadruk
ken dat het vrijwilligerswerk goede co
ordinatie en organisatie behoeft in de 
vorm van een nationaal vrijwilligersbu
reau en regionale vrijwilligerscentrales, 
waarvoor middelen beschikbaar dienen 
te komen. Inschakeling van werkloze 
beroepskrachten, met behoud van so
ciale uitkering en aanvulling daarvan, 
is daarbij van groot belang. 

31 Volksgezondheid 

Gezondheid als keuze 

leder mens moet in eigen verantwoor
delijkheid de keuze kunnen maken 
voor een gezond bestaan. Dat kan al
leen wanneer de besluitvorming in de 

gezondheidszorg gedemocratiseerd 
wordt, zodat bewuste patiënten in goe
de relatie met hun hulpverleners kun
nen samenwerken. De afstand tussen 
degene die hulp vraagt en de hulpver
lener, moet verkleind worden door ver
antwoorde hulpverlening direkt aan de 
basis en minder snelle doorverwijzing 
naar hooggezeten specialisten Vergro
ting van de eigen verantwoordelijkheid 
kan in deze bereikt worden door ge
zondheidsvoorlichting en gezondheids
opvoeding. Zorg voor eigen gezond
heid (vakterm 'zelfzorg'), goed na
buurschap en hulp van vrijwilligers in 
geval van ziekte (vakterm 'mantel
zorg') spelen bij gezondheid als keuze 
een voorname rol. Regionalisering en 
decentralisering sluiten daar op be
stuurlijk niveau bij aan. Het voorko
men van ziekten moet in het gehele 
beleid centraal staan 

Versterking eerste lijn 

In de laatste decennia heeft de ge
zondheidszorg zich steeds meer verwij
derd van de 'eerste lijn' (huisarts, 
thuisverpleging) naar de 'tweede lijn' 
(specialisten, ziekenhuizen). Om die 
onzalige ontwikkeling te keren, dient 
het beleid zich op versterking van de 
eerste lijn te richten. Herstel van de 
zelfverzorging moet gestimuleerd wor
den met voorlichting die inzicht geeft 
in gezondheid en ziekte en de mens 
weer leert zijn eigen mogelijkheden te 
hanteren Beroepsopleidingen van 
huisartsen, maatschappelijk werkenden 
en wijkverpleegkundigen moeten hier
op worden toegespitst. Samenwer
kingsverbanden tussen deze vaklieden 
moeten aangemoedigd worden Daar
bij moet vooral veel aandacht besteed 
worden aan betere toegang tot de be
sluitvorming, voor allen die om hulp 
vragen. 

Andere optiek ziekenhuisbouw 

Bij nieuwbouw en vernieuwbouw moet 
het concept van het traditionele zieken
huis verlaten worden. De voorrang 
moet gegeven worden aan het creëren 
van afdelingen waar lopende patiënten 
meer zelfstandigheid hebben (zgn. 
'ambulatoria'), poliklinieken, centra 
voor diagnose, logiesvoorzieningen 
voor onderzoekcliënten en hun familie
leden (zgn 'zotels') en aan het stimu
leren van dagverpleging voor hen die 
in een verpleegtehuis wonen en daar
op niet geheel aangewezen zouden 
hoeven tè zijn. 
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Verpleegtehuizen 

In de huidige verpleegtehuizen is het 
beleid te weinig gericht op revalidatie 
en doorstroming. De privacy in de ver
pleegtehuizen dient bevorderd te wor
den Er dienen niet langer verschillen
de financieringsstromen te bestaan 
voor verpleegtehuizen en beJaarden
oorden 

Regionalisering en decentralisatie 

Voor decentralisatie van de gezond
heidszorg gelden de uitgangspunten 
als reeds gegeven in hfdst. 11, Open 
Samenleving, par. 7 Regionalisering 
dient gestimuleerd te worden door 
centralisatie van de budgettering. 

Technologie 

Stimulering en financiering van me
disch-technologische vernieuwing, 
voorzover gericht op kwaliteitsverbete
ring bij de zelfverzorging is noodzake
lijk en dient aan te sluiten op het ge
hele door ons voorgestane tnnovatiebe
leid (zie hfdst. IV). 

Opvang arbeidsongeschiktheid 

Veel persoonlijk leed is het gevolg van 
onvoldoende en I of te late opvang van 
mensen die arbeidsongeschikt ver
klaard worden Al tijdens de ziektewet
periode moet deze opvang beginnen, 
hetgeen vooral vraagt om veel nauwe
re samenwerking van bedrijfsverenigin
gen, artsen van GAK en GMD en de 
Geestelijke Gezondheidszorg. Voorko
men moet zeker worden dat mensen in 
feite ten onrechte in de WAO terecht 
komen (zie ook hfdst. 111, de nieuwe 
schaarsten werk). 

Onderwijs 

Het onderwijs in de gezondheidszorg 
moet beter afgestemd worden op de 
gewenste, nieuwe structuren van ac
centverlegging naar de eerste lijn 
Daartoe dienen de selectiecriteria her
zien te worden: niet alleen studieresul
taten, maar ook sociale vaardigheden 
moeten daarbij gewogen worden. Het 
huidige selectiesysteem van gewogen 
loting dient in die zin te worden omge
bogen, waarbij wel herkansingsmoge
lijkheden moeten blijven bestaan De 
werkomstandigheden en de rechtsposi
tie van arts-assistenten en stagiairs in 
de gezondheidszorg eisen spoedige 
verbetering. 
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Academische Ziekenhuizen 

Verdere integratie van Academische 
Ziekenhuizen in de gehele gezond
heidszorg moet worden bevorderd. De 
patiëntenzorg dient in ieder geval on
der het Min. v. Volksgezondheid ge
bracht te worden 

Arbeidsomstandigheden 

Humanisering van de Arbeid (zie § 13 
en § 23) vergt ook dringend verbete
ring van de arbeidsomstandigheden 
van verplegend en verzorgend perso
neel Daarbij dient ten minste rekening 
gehouden te worden met het invoeren 
van andere vormen van verpleging, 
o.a teamverpleging, de bijscholing 
van verpleegkundigen en verzorgenden 
d1e geru1me tijd niet als zodanig werk
zaam zijn geweest, versterking van de 
verpleegkundige zorg die zich uitstrekt 
tot buiten de muren van kliniek of zie
kenhuis (zgn extra-murale zorg), stu
die naar de huidige werkbelasting van 
verpleegkundigen en verzorgenden in 
hun d1verse werksituaties en verwer
kmg van de studieresultaten in de 
praktijk, onder het motto dat goede 
verpleging en verzorging niet verwacht 
kan worden van overwerkte en over
spannen krachten 

Inkomsten vrije beroepen 

Handel in volksgezondheld is ethisch 
onaanvaardbaar. Het 'handelsaspekt' 
moet daarom aan het medische vrije 
beroep ontnomen worden, door ont
koppeling van inkomen en aantal ver
richtingen Nu er voor medici goede 
pensioenvoorzieningen mogelijk zijn, is 
er geen enkele ratio meer voor hoge 
goodwill-betalmgen bij overname van 
praktijken Deze dienen afgeschaft te 
worden 

Samenhangend gezondheidsbeleid 

Gezondheidsvoorl1chting en -opvoe
ding is een zaak die niet alleen ressor
teert onder het Min v. Volkshuisves
ting. De ministeries van Onderwijs en 
Wetenschap en van Cultuur, Receatie 
en Maatschappelijk Werk, zijn hierbij 
even sterk betrokken. Het beleid terza
ke dient daarom toegespitst te worden 
op meer coördinatie teneinde optimale 
resultaten te bereiken. 

Volksverzekering 

AWBZ en Ziekenfondswet dienen op te 
gaan in één verplichte volksverzeke
ring. Zie hiervoor § 22 Ziektekosten
verzekeringsplan 0' 66. 

Wetgeving 

Het patiëntenrecht dient gestalte te 
krijgen in nieuwe wetgeving die het 
recht op informatie en privacy garan
deert (zie ook § 9 Informatiebeleid). 
Daarnaast dient de wetgeving te voor
zien in het recht op zelfbeschikking, op 
vrije keuze van hulpverleners, op 
klachtenbehandeling en op persoons
bescherming bij research. 

Alternatieve geneeswijzen 

Ook al 1n het kader van de zelfverzor
gmg dienen alternatieve geneeswijzen 
tenminste serieuze aandacht te krijgen 
Onderzoek naar het effekt van alterna
tieve geneeswijzen is geboden 

Abortus 

Abortus dient uit de strafwet gehaald 
te worden en opgenomen te worden in 
het verstrekkingenpakket van de volks
verzekering. Het beslissingsrecht dient 
bij de vrouw te liggen abortus is een 
medische ingreep. 

Euthanasie 

Zowel het nalaten van levensrekkende 
behandeling als het levensverkortend 
handelen t.a.v. een ongeneeslijke pa
tiënt in diens e1gen belang, dient niet 
langer strafbaar gesteld te worden, 
wanneer de patiënt zich in de laatste 
levensfase bevindt en het zijn uitdruk
kelijk verzoek is. De bij zulke vormen 
van zelfdoding hulp verlenende arts, 
d1ent niet langer strafbaar te zijn. 

32 Sport 

Hoewel de passieve rekreatieaspekten 
van de sport in de publiciteit over het 
algemeen de meeste aandacht krijgen, 
is de aktieve rol van de sport in de re
kreatie van nog steeds groeiend alge
meen belang. Sport levert niet alleen 
een waardevolle bijdrage aan het sa
menbindend verenigingsleven, maar 
speelt bovendien een grote rol in de 
'informele sector' (zie hfdst. I) Im
mers, het bestuurs- en sporttechnisch 
kader bestaat merendeels uit vrijwilli
gers. 

In het beleid dienen topsport, alge
mene wedstrijdsport en recreatiesport 
evenredig aandacht te krijgen De taak 
van de overheid kan daarbij alleen 
voorwaardenscheppend zijn. Het parti
culier initiatief op sportgebied is goed 
georganiseerd en het vrijwillig kader 
funktieneert het best wanneer het zelf 
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verantwoordelijk blijft voor vorming en 
uitvoering van het beleid. Wel moet 
het mogelijk zijn waar nodig beroeps
krachten ter ondersteuning aan te stel
len. Deze hebben dan recht op dezelf
de rechtspositie als werknemers in de 
sociaal-culturele sector. 

Sponsoring 

Ter verruiming van financiële mogelijk
heden moet onder zekere voorwaarden 
aan gesubsidieerde sportverenigingen 
toegestaan worden, overeenkomsten 
met sponsors aan te gaan. 

Welzijn, gezondheid 

De associatie van sport met welzijn en 
gezondheid lijkt voor de hand te lig
gen Toch overschrijdt de sport soms 
de het welzijn bedreigende grenzen, 
niet alleen als het gaat om gebruik van 
ongewenste stimulerende middelen, 
maar ook op het gebied van eenzijdig 
lichamelijke ontwikkeling, eenzijdige 
gerichtheid en ongewenste mentale 
druk. 'Overheid en sportorganisaties 
hebben hier een gezamenlijke taak bij 
het vaststellen van de grenzen van het 
aanvaardbare. 

Accommodaties 

Het sterk toenemend belang van de re
creatiesport (gedwongen vrije tijd, 
jeugdwerkloosheid) legt de overheid de 
taak op te zorgen voor voldoende ac
commodaties van goede kwaliteit, op
dat wie wil ook kan sporten. 

33 Jeugdbeleid 

In de samenleving die ons voor ogen 
staat, moeten mensen niet in catego
rieën, dus ook niet in leeftijdscatego
rieën, gevangen worden gezet. Van
daar dat in dit programma in vele 
hoofdstukken het beleid t.a.v. jongeren 
aan de orde komt, zodat een aparte 
jongerenparagraaf kort kan blijven. Dat 
jongeren desondanks nog extra be
leidsaandacht nodig hebben, vloeit 
voort uit hun nog steeds zwakke posi
tie van juridische onzelfstandigheid tot 
18 en financiële afhankelijkheid tot 21 
Jaar De lage organisatiegraad van de 
jeugd is mede oorzaak van de geringe 
aandacht van de politiek voor hun pro
blemen. Juist de huidige economische 
ontwikkelingen zullen ook hun terug
slag hebben op de positie van de 
jeugd. Extra probleem daarbij zal zijn 
dat de jongeren van vandaag opge
groeid zijn in een ve~spillende wel-
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vaartsecanomie en weerloos staan als 
het er om gaat het nut van zuinigheid 
in te zien. 

De volgende beleidsontwikkelingen 
zijn noodzakelijk 

Coördinatie 

Hoewel instelling van de onafhankelij
ke Raad voor Jeugdbeleid een goede 
stap was, geeft deze slechts advies. Er 
moet daarnaast een veel betere coördi
natie tot stand komen tussen de diver
se departementen die dagelijks met 
jeugdbeleid te maken hebben en die 
nu maar al te vaak tegen elkaar inwer
ken. Daartoe moet o.m. de Interdepar
tementale Stuurgroep Jeugdvragen 
versterkt en verbreed worden met le
den van gezaghebbend ambtelijk ni
veau. Er dient een vaste kamercommis
sie jeugdbeleid te komen en in de or
ganisatie van de begroting moeten alle 
ministeries hun beleidsvoornemens 
m.b.t. jongeren apart specificeren, zo
dat overzicht en inzicht mogelijk 
wordt. 

Onderzoek 

Het op jongerengebied reeds verrichte 
onderzoek moet geïnventariseerd wor
den, mede met het oog op de noodza
kelijke coördinatie van voorgenomen 
en voor te nemen onderzoek. 

34 Ouderen 

Mensen die geen deel (meer) hebben 
aan de zgn. 'formele economie' (zie 
hfdst. I) dreigen ook t.a.v. het sociale 
leven sneller in een isolement te gera
ken Wij willen ouderen in elk opzicht 
volwaardig aan het sociale en culturele 
leven doen deelnemen als gelijkwaardi
ge medeburgers. Daarom vinden wij 
het noodzakelijk de persoonlijke zelf
standigheid van ouderen beter recht te 
doen en zolang mogelijk te garande
ren. Uitsluiting van ouderen van be
stuurlijke funkties, alleen op basis van 
hun leeftijd, dient uitgebannen te wor
den Speciale ouderenvoorzieningen 
moeten uitgaan van: MET ouderen 
VOOR ouderen Wij willen dit o.m. 
trachten te bereiken door: 

Pensioenen 

Opheffing van de zgn. 'pensioenbreuk' 
en een verplichte pensioenverzekering 
voor alle werknemers, zijn belangrijk 
voor de ouderen van morgen. (zie 
§ 22 Soc. Verzekeringen) 

Keuze pensioenleeftijd 

Werknemers dienen binnen bepaalde 
grenzen zelf het moment van hun pen
sionering te kunnen kiezen, waarbij 
ruime overgangsregelingen terzake van 
geleidelijke afbouw van verantwoorde
lijkheden en werktijden, tot stand moe
ten komen. 

Vorming 

Bestaande mogelijkheden voor vor
ming en scholing (open school, Teleac) 
dienen verruimd en door aktieve voor
lichting beter onder de aandacht van 
ouderen gebracht te worden. 

Ruimtelijke ordening 

Naast de door ons reeds bepleite con
centratie van wonen, werken en voor
zieningen (zie § 1 6) dient nog gesteld 
te worden dat in bestemmingsplannen 
en stadsvernieuwingsprojekten vol
doende aangepaste huisvestingsvor
men voor ouderen tot stand moeten 
komen. Bejaardenwoningen of -com
plexen mogen niet geïsoleerd liggen 
en moeten dichtbij de voorzieningen 
gesitueerd worden. Experimenten met 
een 'ouderlaag' in gezinswoningen 
moeten uitgebreid te worden 

Vervoersmogelijkheden 

Bestaande vervoersmogelijkheden 
moeten beter aangepast worden aan 
ouderen die zich slecht kunnen ver
plaatsen. Voor deze categorie moeten 1 
gereduceerde tarieven het vervoer be
taalbaar houden. 

Betere dienstverlening 

De diverse vormen van dienstverlening 
moeten beter op elkaar worden afge
stemd, o.a. door aan het gecoördineer
de ouderenwerk een bredere basis te 
geven en meer bevoegdheden over te 
dragen. Bij de coördinatie worden de 
ouderenorganisaties ten nauwste be
trokken. De zgn indicatiecommissies 
dienen hun takenpakket te kunnen uit
breiden met meerdere vormen van 
maatschappelijke dienstverlening. 

Wijkhoven 

Ouderen die tijdelijk of langdurig ver
zorging behoeven, moeten kunnen 
worden opgevangen in een 'wijkhof. 
Deze dient naast permanente zorg ook 
dagverzorging en -verpleging te kun
nen bieden. Ook moeten zelfstandig 
wonende ouderen er een bepaalde ser-
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vice (warme maaltijden e.d.) kunnen 
genieten. 

Rechten en rechtsbescherming 

Bewoners van tehuizen en cliënten van 
de bejaardenzorg moeten een betere 
rechtsbescherming krijgen; subsidies 
moeten mede aangewend worden ter 
aanmoediging van vrijwillige toepas
sing van zo'n regeling. Het recht op 
inspraak en op goede klachtenbehan
deling ook voor ouderen, dient wette
lijk geregeld te worden 

Gezondheidszorg 

Geriatrie dient als geneeskundig spe
cialisme erkend te worden, het preven
tieve onderzoek moet daarbij prioriteit 
krijgen Voorts dient er een wettelijke 
regeling te komen voor het testen van 
medicijnen op hun gevolgen voor ou
deren. 

35 Gehandicaptenbeleid 

In ons beleid staat de mens centraal. 
Daaruit volgt dat in het gehandicapten
beleid dat wij voorstaan, de nadruk 
nooit op de handicap zal liggen, maar 
altijd op de mens die zich, wat ook zijn 
handicap is, dient te kunnen ont
plooien en zelf moet kunnen kiezen in 
vrijheid. Daarom is het gehandicapten
beleid ook een emancipatievraagstuk. 
De overheid dient in haar gehele be
leid rekening te houden met het gege
ven dat het een normale zaak is dat 
een samenleving ook gehandicapten 
kent. In het huidige beleid ontbreekt 
op dit punt de integrale aanpak. Wij 
willen het beleid op de volgende pun
ten bijstellen en wijzigen 

Decentralisatie 

Het door het Rijk aangegeven beleids
kader dient ingevuld te worden door 
de lagere overheden. Belangrijk daarbij 
dienen de Provinciale Overlegorganen 
Revalidatie en Zwakzinnigenzorg te 
zijn, die op provinciaal niveau coördi
neren en controleren en zodanig sa
mengesteld moeten zijn, dat alle bij 
het gehandicaptenbeleid betrokkenen 
zich vertegenwoordigd weten. De 
P 0 R 'sen de P 0 Z 's moeten onder 
controle van de Staten vallen. 

Nationale raad 

In een op te richten Nationale Raad 
Gehandicaptenbeleid, waarin alle be
trokkenen vertegenwoordigd zijn, dient 
het gehele veld overzien te worden. De 
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Raad moet gevraagd of ongevraagd 
advies geven, leemten signaleren en 
mitiatief nemen tot noodzakelijk onder
zoek. 

Functieconsulent 

Het vrijwilligerswerk t.b.v. gehandicap
ten is een typisch voorbeeld van het 
functioneren van de zgn 'informele 
sector' (Zie hfdst. I en § 5 Emancipa
tie/Vrijwilligerswerk) Om te bevorde
ren dat mensen die een bepaald dag
deel actief willen zijn, in contact ko
men met degenen die aan die deelacti
viteit behoefte hebben, dienen op pro
vinciaal of regionaal niveau functiecon
sulenten aangesteld te worden 

Basisuitkering I toeslagen 

Gehandicapten waarvan bewezen is 
dat ze permanent voor moeilijk kwanti
ficeerbare extra kosten staan, moeten 
aanspraak kunnen maken op een vaste 
basisuitkering voor die kosten. Gehan
dicapten die voor hun vakantie op spe
ciale hulp of voorzieningen zijn aange
wezen, moeten een toeslag op hun va
kantieuitkering ontvangen. 

Bedrijfsleven 

De huid1ge Plaatsingswet Mindervali
den behoeft niet alleen een meer ei
gentijdse naam, maar dient ook aan 
nieuwe inzichten aangepast te worden 
Hoewel verhoging van de wettelijke 
plaatsingsnorm van 2% naar 5% uiter
aard de arbeidskansen van gehandi
capten kan bevorderen, schuilt in zo'n 
maatregel het gevaar van voor gehan
dicapten schadelijke economische af
wegingen, alsook van verzet tegen op
gelegde dwang, die dan tot uiting kan 
komen in non-acceptatie van gehandi
capten Een zodanige maatregel dient 
dan ook tijdelijk te zijn en kan in elk 
geval niet los gezien worden van het 
door ons voorgestane deeltijdbanenbe
leid (zie § 1 3). Aanpassing van de wet
geving zal zich o.m. moeten richten op 
goede definitie van het begrip 'han
dicap', betere inventarisatie van 
plaatsingsmogelijkheden bij overheid 
en bedrijven op basis van goede funk
tieomschrijvingen, financiering van 
hulpmiddelen en aanpassingen van de 
werkteams, beroepsrecht van gehandi
capten inzake afgewezen sollicitaties 
en de positie van gehandicapten bij 
collectieve ontslagen. 

Intrekken loondispensatiewet 

Vernieuwing van de Plaatsingswet 

Mindervaliden dient gepaard te gaan 
met intrekking van de loondispensatie-

wet. In de vernieuwde wet moet be
paald worden dat werkgevers loonsup
pletie voor gehandicapte werknemers 
toegekend kan worden. De werknemer 
ontvangt daarbij dan in elk geval zelf 
het minimumloon Loonsuppletie moet 
het karakter van een overbrugging 
hebben. Loonsuppletie voor de gehan
dicapte werknemer mag niet langer 
vanuit de AAW/WAO plaatsvinden, 
maar dient ook onder de vernieuwde 
wet te vallen, zodat bevordering werk
gelegenheid gehandicapten in één wet 
geconcentreerd is. 

Herstructurering W S W. 

De huidige Wet Sociale Werkvoorzie
ning is verouderd en werkt stigmatise
rend voor gehandicapten Wie er een
maal onder valt, komt er nauwelijks 
meer onderuit. Er bestaat een negatief 
spanningsveld tussen de welzijnsbevor
derende en revaliderende funktie van 
de sociale werkvoorzieningen en de 
economische maatstaven die men daar 
hanteert In feite zijn de sociale werk
voorzieningen een noodzakelijke be
drijfstak geworden, waarin werk ver
richt wordt waarin het vrije bedrijf niet 
meer voorziet Daarom moet de 
W.S.W.-structuur opengebroken wor
den, in die zin dat de sociale bedrijven 
zelfstandig moeten kunnen funktione
ren en kunnen fungeren als door
gangsvormen naar overheid en bedrijf, 
zonder hun taak als opvangcentrum te 
verliezen In de werkteams moet een 
scheiding worden aangebracht tussen 
geestelijk en lichamelijk gehandicap
ten Sociale werkvoorzieningen moeten 
ook een ruimer toelatingsbeleid kun
nen hanteren en (deel)-banen kunnen 
bieden aan langdurig werklozen, door 
leeftijd gehandicapten en andere min
derheidsgroeperingen. (zie ook § 1 3 
m.b.t. de 'oneigenlijke WAO-ers') 

Provinciaal I Regionaal bestuur 

De structuur van sociale werkvoorzie
ningen in 'bedrijfjes' vergt een nieuwe 
bestuurlijke regeling. Het huidige ge
meentelijke bestuur staat vaak te ver 
van de praktijk. Wij denken daarom 
aan oprichting van provinciale en re
gionale bestuurscommissies, multidis
ciplinair samengesteld uit personen die 
dicht bij de praktijk staan De politieke 
controle hierover zou in handen van 
Provinciale Staten kunnen liggen 
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Wijziging criteria 

Het nu in de sociale wetgeving gehan
teerde criterium van 'arbeidsonge
schiktheid' werkt stigmatiserend. Beter 
is het om dit te vervangen door het 
positieve criterium 'in staat een (deel-)
inkomen te verwerven'. Uitkeringen 
dienen dan gerelateerd te zijn aan het 
zelf verworven inkomensdeel, zonder 
dat het recht op uitkering hierdoor ver
loren gaat. Dit vergroot de individuele 
keuzevrijheid. 

Algemene voorzieningen 

Gehandicapten moeten volledig kun
nen deelnemen aan het maatschappe
lijk leven. Daar ontbreekt op tal van 
plaatsen nog veel aan. Het openbaar 
vervoer is voor hen vaak nog een on
neembare barrière: meer trein-, bus- en 
tramstations moeten aangepast wor
den, meer aangepaste treinstellen, 
bussen en trams ingezet. Alle publieke 
ruimten in overheidsgebouwen dienen 
voor hen toegankelijk gemaakt te wor
den, voor aanpassing van publieke ge
bouwen van bedrijven en instellingen 
dient overheidssubsidie beschikbaar te 
zijn. Subsidies aan welzijnsinstellingen 
moeten gebonden worden aan voor
waarden m.b.t. de toegankelijkheid 
van hun gebouwen voor gehandicap
ten. 

Onderwijs 

Het onderwijs moet meer bewust ge
maakt worden van z'n funktie inzake 
het bewustwordingsproces van niet-ge
handicapten t.o.v. gehandicapten. Ge
handicapten dienen niet automatisch 
naar speciaal onderwijs verwezen te 
worden maar, waar mogelijk, opgevan
gen te worden door het reguliere on
derwijs. Voor jonge gehandicapten 
moet bij het voortgezet onderwijs be
tere begeleiding komen In de oplei
ding van peuter- en kleuterleidsters 
moet meer aandacht besteed worden 
aan vroegtijdige onderkenning van ge
ringe afwijkingen. Juist ook in applica
tiecursussen moet hiervoor plaats wor
den ingeruimd. Niet alleen in het on
derwijs maar in de gehele sector van 
maatschappelijke dienstverlening dient 
hoge prioriteit gegeven te worden aan 
vroegtijdige onderkenning van ontwik
kelingsstoornissen. 

Sport en recreatie 

Ten onrechte valt in Nederland de na
druk in voorlichting en publiciteit op 
de topsport voor gehandicapten. In te-
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genstelling daarmee is de grootste be
hoefte die aan recreatiesport. Het be
leid moet in die zin omgebogen wor
den. Dag- en. verblijfsrecreatievoorzie
ningen zijn nog in volstrekt onvoldoen
de mate aangepast aan de eisen van 
gehandicapten. Subsidiemogelijkheden 
dienen aanpassing te stimuleren. De 
recreatiemogelijkheden voor mensen in 
verpleegtehuizen vereisen verbetering, 
hetgeen mogelijk moet worden door 
o.m. aanpassing van het recreatiebud
get in de verpleegtarieven 
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VI Een vreedzame en rechtvaardige 
wereld 

36 Een werkelijk vreedzame en recht
vaardige wereld behoort, misschien, 
tot het rijk der illus1es en utopiën, 
maar dat betekent niet dat we daar 
n1et naar moeten streven 

Het buitenlands beleid d1ent daarom 
gencht te zijn op de opbouw van een 
Internationale rechtsorde, op verminde
nng van de welvaartsverschillen in de 
wereld, st1mulering van het respect 
voor de mensenrechten en het bevor
deren van begrip en het bereiken van 
vertrouwen 

Het meest geëigende kader hiervoor 
blijft de Organisatie van Verenigde Na
ties. Nederland dient het werk hiervan 
met kracht te ondersteunen evenals 
dat van de ermee verbonden Geneefse 
Ontwapenings Commissie. Pogingen 
tot verbetering van het functioneren 
van deze organen d1enen te worden 
aangemoedigd en gesteund. 

In de huidige wereld is echter ook 
een negatief veiligheidsbeleid d.w.z. 
handhaving van een verdedigingsappa
raat nog wel noodzakelijk. 

37 Niet verspreiden van kernwa-
pens (= Non-proliferatie, zie § 3} 

De verspreiding van kernwapens over 
de wereld is één van de ernstigste be
dreigmgen voor de mensheid. Deze 
dient tegengegaan te worden door 

Beëmdigmg van de kernwapen
wedloop tussen Oost en West. Dat is 
niet alleen een zaak van de twee su
permachten, maar ook van hun bond
genoten 
- Verhoging van de kernwapendrem
pel zowel m politiek als in technisch 
opzicht. Dat kan door een uiterste be
perkmg van het gebruik van kernener-

(Definitief verkiezingsprogramma} 

gie, alsook door universele toepassing 
van het controlesysteem van de Inter
nationale Organisatie voor Atoomener
gie. Door o.m af te zien van het ge
bruik van plutonium, dienen de indus
trielanden hier het voorbeeld te geven 

38 Vrede en veiligheid in de der-
de wereld 

Het streven naar het opdelen van de 
Derde Wereld in invloedssferen is een 
potentieel gevaar voor de wereldvrede, 
vooral in die gebieden waar een direc
te confrontatie van de supermogendhe
den tot de mogelijkheden behoort. 

Zeer gevaarlijk in dit verband is een 
politiek welke zich ten doel stelt d.m.v. 
militaire interventies nieuwe situaties 
te creëren, in de hoop deze als voldon
gen feiten te doen accepteren. Be
staande conflicten moeten dan ook zo
veel mogelijk door internationale arbi
trage worden opgelost. De rol van de 
Verenigde Naties is hierbij onmisbaar. 
Daarom dienen de volgende maatrege
len genomen te worden 

Uitbreiding van de VN-vredes
macht en van Nederlandse deelname 
daaraan; 

steun voor JOngere samenwerkings
verbanden, die buiten de traditionele 
machtsblokken staan en die een stabi
liserende rol kunnen spelen (Organisa
tie van Afrikaanse Eenheid, Arabische 
Liga, Beweging van Niet-gebonden 
Landen e.a.}; 

beperking wapenexport naar de 
Derde Wereld. Nederland moet inter
nationaal initiatieven nemen voor be
perking van de wapenhandel 
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39 De Oost-West-tegenstelling 

Het beleid van Nederland en zijn bond
genoten moet in de Oost-West-tegen
stelling het vermijden van gewapende 
conflicten tot doel hebben en gericht 
zijn op het bereiken van een stabiele 
verhouding, door geleidelijke vermin
dering van de tegenstellingen. Daarbij 
dient JUist in tijden van crisis de dia
loog tussen Oost en West gaande te 
blijven Het regelmatig voorkomen van 
incidenten mag er niet toe leiden, dat 
in een harde confrontatiepolitiek de be
reikte resultaten uit de voorbije jaren 
van ontspanning, weer over boord ge
zet worden De rol van de Europese 
landen is hierbij onmisbaar. 

Opbouw Europees veiligheidssysteem 

De Oost-West-tegenstelling heeft ge
leid tot een ongeëvenaarde opeenho
ping van militaire macht in Europa en 
tot een onnatuurlijke scheiding van het 
Europese continent, langs de grenzen 
van de invloedssferen van de twee su
permachten. 

Doelstelling op lange termijn dient 
de beëindiging van deze situatie te 
zijn, en daarom bepleiten wij de op
bouw van een Europees Veiligheidssy
steem (EVS.}. Aan een zodanig col
lectief veiligheidssysteem moet ook 
door de VS en de USSR worden 
deelgenomen. 

Het zou moeten bestaan uit binden
de afspraken over: 

politiek overleg en vreedzame bij
legging van geschillen 

vergroting van de militaire veilig
heid 

samenwerking op het gebied van 
economie, wetenschap, technologie en 
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m1l1eu 
samenwerking op humanitair ge

bied, vrijer verkeer van personen, 
ideeën en informatie. 

Nu het E.V.S. nog niet tot stand ge
komen is, vereist het Nederlandse vei
ligheidsbelang vooralsnog voortzetting 
van het NAVO-lidmaatschap. 

40 
king 

Europese defensiesamenwer-

Uitgaande van het NAVO-lidmaatschap 
bepleiten wij binnen het Atlantische 
Bondgenootschap een evenwichtiger 
verhouding tussen de VS en de Euro
pese partners. Een minder sterk over
heersende positie van Amerika valt 
vooral te bereiken door verdergaande 
Europese samenwerking op het gebied 
van de veiligheid. Deze samenwerking 
zal niet alleen gericht moeten zijn op 
zaken betreffende militair materieel 
maar ook op het bespreken van de Eu
ropese dimensie van de Atlantische 
veiligheid. 

Geen Europese kernmacht 

Een zelfstandige Europese kernmacht 
wijzen wij af. Europese defensiesamen
werking mag niet leiden tot een Euro
pese kernmacht. 

41 Ontwapening en wapenbe-
heersing 

De behoefte aan beveiliging d.m.v. 
wapens en in het bijzonder kernwa
pens, dient zo spoedig mogelijk en zo
veel mogelijk weggenomen te worden, 
door internationale verdragen over 
conflictbeheersing en ontwapening (zie 
ook § 38) 

Europese medezeggenschap bij Salt 11 

Gezien de lopende of voorgenomen 
uitbreiding van het arsenaal tactische 
kernwapens voor de lange afstand (de 
Russische SS-20 raket en de Backfire 
bommenwerper resp. de Amerikaanse 
Pershing-11 en Tomahawk-raket) is de 
totstandkoming van het (SALT-III)wa
penbeheersingsverdrag zeer urgent. 
Aangezien de veiligheid van de Euro
pese landen hierbij rechtstreeks in het 
geding is, dienen deze medezeggen
schap en inbreng in de onderhande
lingen te krijgen. 

Evenwichtige wederzijdse troepenver
mindering 

Een positiever instelling van Nederland 
en zijn partners bij de Weense bespre
kingen over evenwichtige wederzijdse 
troepenvermindering (MBFR) is mede 
noodzakelijk om tot een accoord te ko
men. 

Europese ontwapeningsconferentie 

Daarnaast dient een Europese Ontwa
penings Conferentie opgezet te wor
den, met deelname van alle West- en 
Oosteuropese landen, de VS, en Cana
da. De totale bewapeningspolitiek in 
Europa dient daarbij ter tafel te ko
men Ook afspraken over tactische 
kernwapens met korte dracht, kunnen 
hierbij aan de orde komen. De EOC 
moet zich ontwikkelen tot een perma
nent forum voor ontwapening en wa
penbeheersing in Europa, als onder
deel van een EVS. 

Herziening NAVO-planning 

De basis van de huidige NAVO-plan
ning is te sterk gericht op 'draaiboeken 
voor het ergste geval' Het beleid ter
zake dient omgebogen te worden door 
oprichting van een ontwapeningscomi
té, dat in alle fasen van het plannings
praces aandacht opeist voor de wapen
beheersi ngsaspecten. 

Geen wedloop op gebied van de che
mische wapens 

Militaire en politieke kringen binnen 
de NAVO menen in de slechter wor
dende internationale verhoudingen een 
aanleiding te vinden voor het streven 
naar een groter NAVO-tegenwicht te
genover het Sowjetoverwicht- m.b.t. 
chemische wapens. Wij keren ons daar 
ondubbelzinnig tegen. 

42 Nederlandse ontwapenings-
inspanning 

Een hoofdtaak voor Nederland is bin
nen de NAVO een succesvol verloop 
van de wapenbeheersingsonderhande
lingen tussen Oost en West te bevor
deren. Nederland moet er niet voor te
rugschrikken ook buiten NAVO-ver
band tezamen met gelijkgezinde lan
den in West en Oost tot vergaande en 
creatieve voorstellen te komen 
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Reorganisatie ministerie van Buiten
landse Zaken 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
dient meer aandacht te gaan schenken 
aan ontwapeningszaken door een apar
te directie te vormen voor behandeling 
van alle wapenbeheersings- en ontwa
pen ingskwesties 

43 Anti-kernwapenbeleid 

Nederland moet een actief anti-kernwa
penbeleid voeren. Kernwapens voegen 
aan de toch al onaanvaardbare moder
ne oorlog nog eens de dreiging van to
tale vernietiging toe. Het door ons be
pleite antikernwapenbeleid is wel 
onderhevig aan de beperking dat het 
niet mag leiden tot een situatie waarin 
de kans op gebruik van nog niet afge
schafte kernwapens toeneemt. Voor 
het nemen van op zichzelf noodzakelij
ke, eenzijdige stappen, heeft dit conse
quenties. 

Vermindering kernwapentaken 

Binnen de NAVO heeft Nederland nu 
nog zes kernwapentaken. Deze dienen 
voor 1 985 teruggebracht te worden 
tot twee of drie. Nederland moet bin
nen de NAVO een pleidooi voeren voor 
het afstoten c.q. conventioneel vervan
gen van de nucleaire luchtafweer 
(NIKE), de nucleaire landmijnen en de 
nucleaire bommen voor onderzeeboot
bestrijding. Valt daarover binnen de 
NAVO géén overeenstemming te berei
kEtl, dan moet Nederland hiertoe een
zijdig overgaan. Ook afschaffing van 
de nucleaire artillerie is hoogst noodza
kelijk. Dat betekent allereerst dat Ne
derland definitief moet besluiten het 
155-mm geschut niet te nucleariseren. 
Anders dan bij voornoemde wapens is 
een eenzijdig besluit tot afschaffing 
door Nederland van de '8-inch' -artille
rie echter minder wijs Daardoor zou 
immers een gat in de verdediging ont
staan, dat onmiddellijk door de bond
genoten opgevuld zou worden, terwijl 
de gehele Nederlandse deelname aan 
de gemeenschappelijke verdediging in 
het geding zou komen Daarom kun
nen we ons beter erop richten de 
bondgenoten te overtuigen van de 
noodzaak van afschaffing van deze ge
vechtsveldwapens Of de F-1 6 evenals 
de Starfighter nu, deels ook een nucle
aire taak moet krijgen, staat voor ons 
nog niet vast 
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Geen neutronenbom 

Nederland moet zich blijvend verzetten 
tegen de invoering van nieuwe ge
vechtsveldwapens of wapens met een 
zogeheten 'atoomdrempelverlagende' 
werking als de neutronenbom, die in 
militaire zin 'makkelijk inzetbaar' is. 
Dat verzet zou kunnen leiden tot een 
zekere versterkmg van de conventione
le bewapenmg aan onze kant. Militaire 
noodzaak en gewenste wapenbeheer
sing moeten evenwel tegen elkaar af
gewogen worden, alvorens tot een zo
danige conventionele versterking be
sloten wordt. 

Atoomvnje zone 

Geleidelijke afschaffing c.q niet-invoe
nng van gevechtsveldwapens moet ge
paard gaan met onderhandelingen met 
de USSR, ter voorkoming van invoe
nng door dit land van nuclea1re korte
dracht-wapens m Centraal Europa 
Doelstellmg daarbij is invoering van 
een atoomvrije zone 1n een zo groot 
mogelijk Europees geb1ed. 

No F1rst Use Verklarmg 

Nederland moet binnen de NAVO plei
ten voor het afgeven van een verkla
rmg om n1et als eerste kernwapens te 
zullen gebru1ken m een gewapend con
flict 

44 Nieuwe lange-afstandsraketten 

De NAVO-landen hebben besloten 572 
n1euwe mlddellange afstandswapens te 
produceren en m Europa te statione
ren. D1t betekent een kwalitatieve ver
grotmg van de bmnen de NAVO be
schikbare vernietigingskracht door 
m1ddel van kernwapens. Weliswaar 
werd d1t besluit mede gemotiveerd 
door de modernisering van vergelijkba
re Sovjet-systemen gericht op West-Eu
ropa, doch de NAVO-reactie was over
dreven en draagt daardoor bij aan een 
dre1gende nucleaire wapenwedloop in 
Europa D' 66 IS daarom van mening 
dat plaatsmg op Nederlandse bodem 
van mlddellange-afstandsraketten m de 
hu1dige omstandigheden niet aanvaard 
kan worden Nederland heeft over de 
opstelling in ons land nog niet beslo
ten. H1ervan moet gebruik gemaakt 
worden om de rol en het aantal van de 
kernwapens terug te dringen Neder
land d1ent daarom te trachten met con
crete en geloofwaardige voorstellen de 
NAVO-bondgenoten te overtuigen dat 
een beperkte bewapenmgsachterstand 

van de NAVO kan worden geaccep
teerd, onder meer tt:neinde optimale 
condities te scheppen voor wapenbe
perkende overeenkomsten met het 
Warschau-Pact. Nederland zoekt ook 
naar andere wegen om de kernbewa
pening serieus aan de orde te stellen, 
zoals in de VN en in nieuwe overlegka
ders met bepaalde landen in Europa 
(zoals de Scandinavische landen, Polen 
en Roemenië) Aangezien er onzeker
heid bestaat zowel over de bereidheid 
van de USSR en de VS hun bewape
ning kwalitatief en kwantitatief terug te 
brengen, als over de ontwikkeling van 
de militair-strategische situatie, is het 
noodzakelijk dat D'66 zich regelmatig 
beraadt over de totale veiligheidssitua
tie. Bij de beoordeling h1ervan kunnen 
de Nederlandse atoomtaken, de 
plaatsing van middellange-afstandssy
stemen in Nederland en het niveau 
van de conventionele bewapenmg op
nieuw overwogen worden. Dit ge
schiedt in het licht van onder meer de 
resultaten van de onderhandelingen 
tussen NAVO en Warschau-Pact, de 
stappen die gezet zijn op weg naar een 
de-nuclearisatie van Centraal Europa 
en de vermindering van het aantal 
kernwapens. 

45 Aanpassing navo-strategie 

Het door ons bepleite anti-kernwapen
beleid heeft uiteraard consequenties 
voor de NAVO-strategie. Daarom is het 
noodzakelijk meer onderzoek te ver
richten naar geloofwaardige, conven
tionele defensieve strategieën, die wel
licht door de technologische ontwikke
lingen m zicht komen In het militaire 
apparaat zal daarbij meer de nadruk 
moeten komen te liggen op een defen
sief concept en op defensieve wapens 
(bijv. anti-tankwapens) Meer aandacht 
verdient zeker ook het onderzoek naar 
niet-militaire verdedigingsvormen zoals 
sociale verdediging (voorbereid niet-ge
welddadig burgerlijk verzet) 

46 Aanpassing defensie inspan-
ning 

Hoogte defensieuitgaven 

De defensieuitgaven dienen niet in de 
eerste plaats gebaseerd te zijn op een 
gefixeerd percentage van overheidsuit
gaven of nationaal inkomen. Nuchtere, 
zakelijke beoordeling van de veilig
heidssituatie dient maatstaf te zijn. Bij 
noodzakelijke algemene bezuinigingen 
zal Defensie niet bij voorbaat uitgeslo-
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ten kunnen worden. De in het kader 
van het Lange Termijn Defensie Pro
gramma (L TOP) overeengekomen reële 
stijging van ca. 3% per jaar, moet dan 
ook jaarlijks opnieuw worden bezien. 

Onderlinge afhankelijkheid Europese 
NA VO-Ianden 

Instandhouding van een functionele 
defensie zal, voor de kleinere landen 
steeds meer financiële problemen ople
veren Rationalisatie (o.m. door geza
menlijkheid), specialisatie (door taken
ruil onderling) en standaardisatie moe
ten hierop het antwoord leveren. Dat 
leidt dan tot onderlinge afhankelijkheid 
van de NAVO-landen, waarbij wij de 
nadruk willen leggen op samenwerking 
tussen de Europese landen van de 
NAVO. 

Politieke controle op materiaal-exploita
tie 

Onvoldoende is nu de politieke infor
matie over en controle op de materieel
exploitatie. Aansluitend op de bestaan
de investeringsplannen dienen daarom 
exploitatieplannen opgesteld te wor
den Besparing op energie- en grond
stoffengebruik is hierbij eerste priori
teit. 

Politieke controle op ontwikkeling 
nieuwe wapens 

Wetenschappelijk onderzoek naar ont
wikkeling van vooral defensieve, con
ventionele wapensystemen achten wij 
van belang (zie ook § 45). Een gevaar 
daarbij is, dat zulk onderzoek kan lei
den tot nieuwe stappen in de bewape
ningswedloop. Politieke controle op 
onderzoek en ontwikkeling is daarom 
onontbeerlijk. 

Defensie, rwmtelijke ordening en mi
lieu 

Het defensiebeleid legt soms een zwa
re belasting op de r.o. en het milieu. 
Daarom dient zoveel mogelijk ge
streefd te worden naar: 

het weren van militaire activiteiten 
in verstedelijkte gebieden 

het ontruimen van militaire com
plexen in binnensteden 

het weren van militaire activiteiten 
uit recreatiegebieden, indien zij het re
creatief gebruik ervan verhinderen. 

het weren van militaire activiteiten 
uit natuurgebieden, indien ze de na
tuur ernstig belasten 
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Georganiseerd overleg militair perso
neel 

Het Georganiseerd Overleg dient een 
forum van daadwerkelijke medezeg
genschap te worden. 

Burgerlijk recht voor gewetensbezwaar
den 

Gewetensbezwaarden die vervangende 
dienst verrichten, dienen niet onder 
het militaire (tucht)recht, maar onder 
het burgerlijk recht te vallen De ver
vangende dienst, of, bij totaal weige
ring, gevangenisstraf, mag niet langer 
duren dan de normale dienstplichtpe
riode. 

Leger op maatschappelijke leest ge
schoeid 

Voorzover niet strijdig met het bijzon
dere karakter van de krijgsmacht, dient 
deze zoveel mogelijk geordend te zijn 
volgens geldende maatschappelijke 
normen. De vrouw moet in de krijgs
macht volledig geïntegreerd worden. 
Verdere vermaatschappelijking van het 
leger kan bereikt worden door aanpas
sing van de regeling voor functioneel 
leeftijdsontslag, door normalisering 
van de bedrijfsrestaurants tot toegang 
voor alle rangen, en door alternatieven 
voor het coöptatiesysteem bij benoe
mingen. 

Rechtvaardiger dienstplicht 

Slechts één derde van alle dienstplich
tigen vervult nu daadwerkelijk de 
dienstplicht Hoewel wij het dienst
plichtsysteem op zichzelf juist achten, 
kent het grote onrechtvaardigheden 
Eerlijker, en maatschappelijk voordelen 
biedend, komt het ons voor een maat
schappelijke dienstplicht in te stellen, 
waarvan de militaire een onderdeel zou 
moeten zijn. Op korte termijn zal een 
interdepartementele studie moeten 
worden gestart over de mogelijkheden 
van en behoefte aan een systeem van 
maatschappelijke dientsplicht. 

4 7 Europese samenwerking 

Een progressief beleid zoals D' 66 zich 
dat voorstelt is niet mogelijk zonder 
een op democratische leest geschoeide 
Europese integratie. Op binnenlands 
gebied is dit nodig om gezamenlijk de 
vele gemeenschappelijke en grensover
schrijdende problemen (werkloosheid, 
milieuverontreiniging, enz.) aan te pak
ken. Op buitenlands gebied, om Euro-

pa een constructieve bijdrage te laten 
leveren aan de oplossing van de 
Noord-Zuid en de Oost-West proble
men 

Versterking positie Europees Parlement 

De eenzijdige macht van de Raad van 
Ministers is te groot. Daarom moeten 
de positie en bevoegdheden van Euro
pees Parlement en Commissie versterkt 
en uitgebreid worden. Het Parlement 
moet inspraak krijgen in de benoeming 
van de Commissievoorzitter, waarna 
deze op zijn beurt dient in te stemmen 
met de aanstelling van de overige 
Commissieleden Jaarlijks dient de 
Commissie een beleidsprogramma op 
te stellen, dat dan aan het Europese 
Parlement moet worden voorgelegd 

Europese werkloosheidsbestrijding 

Het niveau van de werkloosheld in de 
tien Europese lidstaten is volstrekt on
aanvaardbaar. Oplossingen daarvoor 
kunnen niet alleen op nationaal niveau 
gevonden worden, maar moeten ge
paard gaan met een krachtige ontwik
keling van het industriële en soc1ale 
beleid van de Europese Gemeenschap 
(zie hiervoor ons Europees Program
ma). 

Europees milieubeleid 

Onder geen beding mogen de econo
mische omstandigheden gebruikt wor
den als alibi voor aantasting van de 
gemeenschappelijke aanpak van mi
lieuproblemen. Zo zal Nederland druk 
moeten blijven uitoefenen op de Rijn
oeverstaten en met name Frankrijk, om 
tot echte sanering van de Rijn te ko
men, zoals Nederland ook bij andere 
grensoverschrijdende problemen op 
het gebied van milieu- en natuurbe
scherming moet doen 

Europees landbouwbeleid 

Zie § 27 en ons Europees Programma. 

Europees energiebeleid 

Een Europees energiebeleid dient ont
wikkeld te worden, in eerste instantie 
gericht op energiebesparing. Toepas
sing van kernenergie dient, zolang 
daaraan verbonden problemen niet zijn 
opgelost, geen deel uit te maken van 
het Europese energiebeleid. 

D'66 47-48 

Ontwikkelingssamenwerking 

Europa zal zijn inspanningen op dit ge
bied moeten vergroten, o.m. door ver
ruiming van de handelsmogelijkheden 
van de Derde Wereld (zie ook § 50) 

Uitbreiding Europese samenwerking 

Toetredmg van democratische landen 
tot de EG dient alle mogelijkheden te 
worden geboden De reeds bereikte in
tegratie mag hierdoor echter niet weer 
teruggedraaid worden 

Emancipatie binnen Europa 

Een emanc1patiebele1d zoals wij dat 
voorstaan (zie § 5) moet ook in Euro
pees verband krachtig worden nage
streefd en in de samenstelling van de 
vertegenwoordigende en bestuurlijke 
lichamen zijn afspiegeling vinden 

48 Zuidelijk Afrika 

Zuid Afrika 

De apartheld in Zuid Afrika is aanlel
ding voor gewapende conflicten, waar
bij de supermachten in gevaarlijke 
mate betrokken raken. Om deze rede
nen bepleiten wij een politiek van druk 
op de Zuidafrikaanse regering, om te 
bevorderen dat het apartheidsstelsel 
wordt afgebroken Nederland moet ac
tiever worden bij het streven naar in
ternationale afspraken, en desnoods de 
volgende eenzijdige maatregelen ne
men 

een olieëmbargo op strategische 
goederen; 

een embargo op strategische goe
deren; 

stopzetting van elke samenwerking 
op nucleair gebied; 

stop op leningen door Nederlandse 
banken aan Zuidafrikaanse regeringsin
stellingen; 

extra steun voor zgn 'frontlijnsta
ten', die door de vluchtelingenstroom 
en door economische dwangmaatrege
len in problemen komen 

In internationaal verband dient daar
naast gestreefd te worden naar 

internationale maatregelen t.a.v 
olieëmbargo, strategisch goederenem
bargo en staken nucleaire samenwer
king; 

een investeringsstop 
beëindiging van de leningen van 

het Internationaal Monetair Fonds 
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Namibië 

Er zal druk uitgeoefend moeten wor
den op de regering van Zuid Afrika, 
om een Internationaal erkende over
gang naar volwaardtge onafhankelijk
held van Nambië tot stand te brengen 
Tot deze druk behoort o.m. het niet 
langer verrijken van Nam1b1sch urani
um 

wenst Daarbij komt dat het huidige in
ternationale economische stelsel op 
vele punten in het nadeel van de arm
ste landen werkt Het is daarom een 
gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid van alle rijkere landen, inclusief 
Nederland, deze situatie zoveel moge
lijk op te heffen De nadruk zal daarom 
zoveel mogelijk moeten komen te lig
gen op de volgende prioriteiten 

Speciale maatregelen t.b.v. de armste 
49 Het Israëlisch-Arabisch conflict landen en groepen 

Het Nederlandse beleid tnzake het ls
raëltsch-Arabtsch confltct, dtent als uit
gangspunt te hebben dat zowel de Is
raëli als de Palestijnen rechten kunnen 
doen gelden en dat daarom bij de op
lossmg van het conflict recht gedaan 
dtent te worden aan betde partijen 
Daarom dtent Nederland ook ondub
belztnntg het recht van de Palestijnen 
te erkennen, op vesttgtng van een ei
gen staat, dte de Westoever van de 
Jordaan en de Gaza-strook omvat. 
Daarbij behoort ook het recht van de 
Palestijnen, zelf hun staatkundige ver
houdmg tot Israël en Jordanië te bepa
len. De uttemdelijk vast te stellen gren
zen moeten het resultaat zijn van de 
onderhandelmgen tussen de partijen 1n 
het confltct. Eenzijdige wijzigingen van 
de status en de volkenrechtelijke posi
tie van de sedert 1 96 7 bezette gebie
den, incl Jeruzalem, dienen te worden 
veroordeeld 

De PLO IS de voornaamste organisa
tie ter vertegenwoordiging van de Pa
lestijnen, zowel in bezet gebied als 
daarbuiten Daarom kan de PLO niet 
buiten het onderhandelingsproces ge
laten worden Wij veroordelen iedere 
vorm van terreur als pressiemiddel tot 
het oplossen van het conflict. 

Bij haar op een vreedzame oplossing 
van het confltct gerichte politiek, dient 
de Nederlandse regering politieke con
tacten met de PLO niet uit de weg te 
gaan 

50 Ontwikkelingssamenwerking 

Uitgangspunt 

Het is onduldbaar dat bijna 800 mil
JOen mensen niet van een bestaans
minimum zijn verzekerd en vele andere 
milJoenen geen mogelijkheid hebben 
tot een menselijke ontplooiing, o.a als 
gevolg van onderdrukking. Uit huma
nitaire overwegingen en uit gemeen
schappelijk lange-termijn belang is een 
dergelijke explosteve situatie onge-

Aangezien vaak juist de armste ontwik
kelingslanden sterk afhankelijk zijn van 
de uitvoer van één of enkele grondstof
fen, dienen bestaande internationale 
maatregelen ter stabilisering van 
grondstoffenmarkten uitgebouwd en 
versterkt te worden Voorts dienen die 
minst ontwikkelde landen, welke door 
de recente olieprijsstijgingen en de in
flatie in het Westen in grote moeilijk
heden zijn gekomen, een groter aan
deel te krijgen van de totale internatio
nale hulpstromen Daarnaast moet spe
ctale aandacht worden gegeven aan 
het structureel verbeteren van de voed
selsituatie in ernstig door terugkerende 
natuurrampen getroffen streken 

Wereldwijde economische arbeidsver
deling 

De rekening van de huidige economi
sche recessie moet niet door ons aan 
de ontwikkelingslanden worden gepre
senteerd. Noord noch Zuid zijn uitein
delijk gebaat bij afsluiting en protectio
nisme. Daarom is een doortastende 
aanpak van het Nederlandse en Euro
pese landbouw-, industrie- en handels
beleid nodig, gericht op een internatio
nale arbeidsverdeling. Hiertoe moeten 
tn de eerste plaats regenngen afspra
ken maken. Gestreefd moet daarbij 
worden naar afbouw van verouderde 
industrieën en naar verdere openstel
ling van de Europese markt (zie § 23). 
Het streven naar een betere internatio
nale arbeidsverdeling kan en zal soms 
botsen met het specifiek Westerse be
lang op korte termijn In dat soort ge
vallen moet het recht van de allerarm
sten op betere levensomstandigheden 
voorrang krijgen. 

D'66 erkent dat in bepaalde bijzon
dere omstandigheden tijdelijke protec
tie gerechtvaardigd kan zijn Ontwikke
lingslanden kunnen bijvoorbeeld tijde
lijke beschermende maatregelen ne
men om het ontstaan van nieuwe be
drijfstakken mogelijk te maken, terwijl 
in ontwikkelde landen tijdelijke protec
tie gerechtvaardigd kan zijn om een 
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bedrijfstak tijd en gelegenheid te ge
ven zich aan een veranderende situatie 
op de markt aan te passen. In het 
laatstgenoemde geval zullen de be
schermende maatregelen uitdrukkelijk 
gekoppeld moeten zijn aan herstructu
reringsmaatregelen en dient een strin
gente tijdslimiet gesteld te worden aan 
de bescherming. 

Internationaal overleg 

In het kader van het streven naar een 
Nieuwe Internationale Economische 
Orde (NI EO) zijn wij voorstander van 
een meer gedifferentieerde en zakelijke 
aanpak van het internationale overleg 
en van een grotere participatie van de 
ontwikkelingslanden in de besluitvor
ming van het IMF, de Wereldbank, en 
het GATT, teneinde inhoud te geven 
aan de politieke gelijkwaardigheid van 
de ontwikkelingslanden. Wij achten 
het gewenst dat er een wereldwijd 
energieforum in het leven geroepen 
wordt, waar alle facetten van de ener
gieproblematiek besproken kunnen 
worden. 

Internationale belasting 

Wij zijn van mening dat de Neder
landse regering dient aan te dringen 
op het starten van een internationaal 
onderzoek naar de wenselijkheid en 
mogelijkheid van internationale belas
tingheffing ten behoeve van fondsen 
voor ontwikkelingssamenwerking, 
waarbij gedacht kan worden aan belas
ting op luchtvervoer. Ook moeten de 
voor- en nadelen van belasting op wa
pen handel onderzocht worden. 

Culturele dialoog 

Wederzijds begrip en vertrouwen tus
sen Noord en Zuid kunnen bevorderd 
worden door een culturele dialoog, die 
noodzakelijk is als aanvulling op de 
vaak onvolledige benadering van de 
westerse Journalistiek Daarbij denken 
wij aan culturele verdragen, uitwisse
ling op het gebied van literatuur, beel
dende kunst, muziek en religie en 
evenwichtige voorlichting op scholen. 

Toetsing van het ontwikkelingsbeleid 

Niet alleen tussen de staten, maar ook 
binnen de staten moet sprake zijn van 
een rechtvaardige orde en een doelma
tig beleid. D' 66 is voorstander van een 
mondiale toetsing in VN-verband van 
het ontwikkelingsbeleid van zowel de 
geïndustrialiseerde landen als van de 
ontwikkelingslanden Eén van de toet-
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singscriteria dient te zijn de mogelijke 
effecten van het ontwikkelingsbeleid 
voor de rol en positie van de vrouwen 
in de betreffende landen. Onze bilate
rale ontwikkelingssamenwerking moet 
zich richten op dié (concentratie-)lan
den, die aantoonbaar een rechtvaardi
ge inkomensverdeling nastreven 

Niet bezuinigen op ontwikkelingsbij
dragen 

Het streefcijfer van 1 , 5% van het netto 
nationaalinkomen t.b.v. ontwikkelings
samenwerking moet gehandhaafd wor
den. Daarbij moet dit ontwikkelings
budget zo spoedig mogelijk worden 
gezuiverd van oneigenlijke uitgaven 
(rente-subsidies als gevolg van kapi
taalmarktmiddelen, en bepaalde non
ODA posten). Bij besteding van de 
ontwikkelingsgelden zullen de belan
gen van de ontvangende landen moe
ten prevaleren boven de belangen van 
het westerse bedrijfsleven. Wij onder
schrijven het internationaal aanvaarde 
uitgangspunt dat de officiële ontwikke
lingshulp in principe ontbonden moet 
worden, d.w.z. dat de besteding door 
het ontvangende land van deze hulp 
niet per sé in Nederland hoeft te ge
beuren Een belangrijk deel van deze 
hulp is inmiddels reeds ontbonden. Dit 
geldt m.n. voor Nederland. 

Verdergaande ontbinding dient 
plaats te vinden in samenwerking met 
de andere donorlanden op basis van 
gelijke lastenverdeling. Zolang dat niet 
gerealiseerd is, dient Nederland gepas
te terughoudendheid te betrachten. 

Particuliere investeringen in ontwik
kelingslanden moeten gestimuleerd 
worden, voorzover ze ingepast kunnen 
worden in het streven naar een Nieu
we Internationale Economische Orde. 

Kwaliteitsverbetering van de hulp 

Ter verhoging van de kwaliteit van de 
Nederlandse hulpverlening, zal het 
overheidsapparaat voor de ontwikke
lingssamenwerking gereorganiseerd en 
gedecentraliseerd moeten worden. 

Met name kan gedacht worden aan· 
de installatie van veld-kantoren in 

de ontwikkelingslanden, waarbij deze 
kantoren een ruime mate van beslis
singsbevoegdheid moeten krijgen; 

het creëren van een adviesstruc
tuur, die een optimaal gebruik maakt 
van de in Nederland bestaande erva
ring op het gebied van ontwikkelings
samenwerking; 
- zorgvuldige selectie en opleiding 
van deskundigen; 

actievere werving van inheemse 

deskundigen voor uitvoering van pro
jecten; 

meer aandacht voor en training in 
management, zowel bij hulpgevers als 
ontvangers. 

51 Aanhangsel 

Het navolgende stuk maakt géén deel 
uit van het programma. Het maakt dan 
ook geen deel uit van de beraadsla
ging op de ALV. 

Globale becijfering van enige hoofd
punten 

In dit verkiezingsprogramma wordt op 
sociaal-economisch gebied prioriteit 
gegeven aan een betere verdeling van 
de werkgelegenheid en versterking van 
onze economie. De consequentie daar
van is dat we de komende Jaren de ge
hele economische groei zullen moeten 
gebruiken om die doelstellingen te rea
liseren In dit aanhangsel willen we 
aangeven, wat bij benadering de finan
cieel-economische gevolgen van deze 
uitgangspunten zouden kunnen zijn 
De cijfers die we daartoe in dit aan
hangsel presenteren vormen noch een 
belofte, noch een exacte voorspelling. 
Het is namelijk voor iedereen onmoge
lijk om met harde cijfers te komen Ne
derland is erg afhankelijk van interna
tionale economische ontwikkelingen. 
relatief kleine verstoringen in het bui
tenland hebben grote gevolgen voor 
de centrale economische gegevens, 
waarop het beleid de komende Jaren 
gebaseerd moet worden. Om toch eni
ge duidelijkheid te scheppen, zuiiEl(l 
we hier aangeven hoe in de komende 
regeringsperiode een aantal belangrijke 
financieel-economische variabelen zich 
bij benadering zouden kunnen ontwik
kelen, als het door ons voorgestane 
beleid wordt uitgevoerd. 

1 112 % groei van het nationale inko
men 

Het centrale uitgangspunt is, dat, als 
geen nieuwe internationale economi
sche verstoringen optreden, de komen
de Jaren een gemiddelde groei van het 
nationale inkomen gerealiseerd kan 
worden van 1 1/ 2 %. Daartoe dient de 
via inkomensmatiging vrijkomende 
ruimte geheel te worden bestemd voor 
investeringen door het bedrijfsleven en 
de overheid. 

Aandeel collectieve sector stabiliseren 

Om het bedrijfsleven de ruimte te ge-
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ven die investeringen te financieren, 
mag het aandeel van de collectieve 
sector in het nationale inkomen (mo
menteel ruim 65%) de komende rege
ringsperiode niet verder oplopen. Daar
naast moet het financieringstekort van 
de overheid geleidelijk aan terugge
bracht worden tot maximaal 4,5% van 
het nationale inkomen in 1985. 

Vrijwel alle inkomens op de minlijn 

Willen we ernst maken met de priori
teiten die in dit verkiezingsprogramma 
gesteld zijn, dan zal vrijwel iedereen 
offers moeten brengen in de inko
menssfeer. Als de som van alle inko
mens de komende jaren gelijk moet 
blijven en we houden rekening met 
een groei van 1% per Jaar van het 
aantal inkomenstrekkers en we gaan 
verder uit van een incidentele loonont
wikkeling (door bevorderingen, perio
dieke loonstijgingen e.d.) van 1 á 
1 1/ 2 % per jaar, dan moet rekening 
worden gehouden met een gemiddelde 
daling van de particuliere inkomens 
met bruto 2 à 2 1/ 2 % per jaar. 

Geen koopkrachtgaranties 

D'66 hanteert het principe dat de 
sterksten in onze samenleving de 
grootste offers zullen moeten brengen 
Daarom zal de koopkracht van de 
sterksten ook meer naar beneden moe
ten dan die van de mensen met een 
betrekkelijk laag inkomen. Daarnaast 
zullen de ambtenaren door het gelijk
trekken van hun inkomens met die van 
de andere werknemers waarschijnlijk 
ook wat meer moeten bijdragen (Via 
de zgn. pakketvergelijking, d.w.z. de 
vergelijking van de inkomens mclusief 
secundaire inkomensbestanddelen, zie 
verder IV-A) 

Maar dit neemt niet weg, dat vrijwel 
iedereen iets zal moeten bijdragen 
Plusminus 95% van de Nederlandse 
inkomenstrekkers heeft namelijk een 
inkomen tussen het minimumniveau 
(bijna 24.000 bruto per Jaar) en twee 
keer het modale inkomen (67.000 bru
to per Jaar) Bovendien verdient bijna 
60% een inkomen tussen het mini
mumniveau en modaal (33.500 bruto 
per jaar) Daarom is het n1et realistisch 
alleen offers te vragen van de mensen 
met een hoger inkomen Hoewel de 
gedachte ons lief is moeten we ons 
realiseren dat de opbrengst te gering 
zou zijn om het broodnodige beleid te 
financieren. Het is onder de door ons 
gekozen vóóronderstellingen zelfs niet 
mogelijk om alle mensen met een 
minimuminkomen mb.t. de koopkracht 
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te ontzien, omdat verdere nivellering 
tussen minimum en modaal voor ge
zonde economische verhoudingen on
wenselijk is. Immers, momenteel is het 
verschil tussen het modale inkomen en 
het minimuminkomen netto slechts 
zo'n f 400,- per maand. Daarnaast 
komen mensen met de laagste inko
mens voor allerlei financiële regelingen 
(huursubsidies, schoolgeld e.d.) in aan
merkmg, waardoor het feitelijke ver
schil vaak nog kleiner is. Pogingen om 
alleen het mmimumniveau in koop
kracht te handhaven zouden tot gevolg 
hebben dat mensen iets boven dat 
mmimumnrveau om begrijpelijke rede
nen ook handhavrng zouden eisen, 
enz , waardoor uiteindelijk onvoldoen
de matiging zou plaatsvinden 

Al met al zou hierurt voor de komen
de jaren de volgende koopkrachtver
mindenng resulteren 
mrnimuminkomens t/m modale inko-
mens - 1/ 2 à-1% 
modale mkomens t/m 2X modaal 

1 à-2% 
vanaf 2X modaal - 2 à-4% 

We tekenen hierbij aan, dat we- af
hankelijk van de uitvoerbaarheid van 
de daarop gerichte regelingen ernaar 
zullen streven de koopkracht van die
genen dre alleen van een werkelijk 
mrnrmumrnkomen moeten rondkomen, 
m stand te houden 



Globale kwantificering van de kos
ten van het verkiezingsprogramma 
van 0'66 

Uit de in september 1980 gepresen
teerde Miljoenennota valt, uitgaande 
van de in het concept-verkiezingspro
gramma gemaakte veronderstellingen, 
de volgende conclusie te trekken ten 
aanzien van de beschikbare ruimte 
voor de collectieve sector. Bij een jaar
lijkse reële groei van 1 1 I 2 % van het 
nationaal inkomen zal, wanneer tevens 
wordt uitgegaan van stabilisatie van 
het aandeel van de collectieve sector 
in het nationaal inkomen, de totale 
ruimte voor de collectieve sector in het 
laatste jaar van de komende kabinets
periode (1985) 1 2 miljard gulden be
dragen. Uit diezelfde Miljoenennota 
valt af te leiden dat deze ruimte juist 
voldoende is om, opnieuw uitgaande 
van de veronderstellingen uit het con
cept-verkiezingsprogramma, het onge
wijzigd beleid te kunnen financieren en 
het financieringstekort terug te dringen 
tot 4,5% van het nationaal inkomen in 
1985. Met de terugdringing van het 
financieringstekort is namelijk 4 mil
jard gulden gemoeid, terwijl de kosten 
van ongewijzigd beleid bij een jaarlijk
se reële loonontwikkeling van -2 à 
2 1

/ 2 % bruto in 1985 8 miljard gulden 
bedragen. 

Dit betekent dat er geen financiële 
ruimte meer beschikbaar is voor nieuw 
beleid. Met andere woorden voor 
zover uitvoering van het nieuwe beleid 
uit het D'66-verkiezingsprogramma tot 
extra uitgaven leidt, zal de financiering 
daarvan gevonden moeten worden het
zij door bezuinigingen in het bestaan
de, ongewijzigd beleid hetzij door extra 
inkomsten. Aangezien het verkiezings
programma uitgaat van stabilisatie van 
de collectieve lastendruk (belastingen 
en premies) in de komende kabinets
periode, dient de financiering van het 
nieuwe beleid voor het leeuwedeel te 
worden gevonden via bezuinigingen in 
het bestaande beleid. 

In de onderstaande presentatie is dit 
nader uitgewerkt. Voor de overzichte
lijkheid zijn daarbij uitsluitend de extra 
uitgaven, de extra bezuinigingen, de 
extra inkomsten, resp. belastingop
brengsten in het jaar 1 985, het laatste 
jaar van de komende kabinetsperiode, 
opgenomen. 

Financiële consequenties van het verkiezingsprogramma 

Samenvattende tabel 

UITGAVENKANT 

Begratingshoofdstuk 
Binnenlandse Zaken 
Onderwijs en Wetenschappen 
Buitenlandse Zaken 
Defensie 
Huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Verkeer en Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 
Sociale Zaken 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Ontwikkelingssamenwerking 

Totaal 
Overheidspersoneelsbeleid 
Gezondheidszorg 

TOTAAL UITGAVEN 

INKOMSTENKANT 

Minder belastingopbrengst a.g.v. in
voering inflatie-neutrale belastinghef
fing 
Invoering doorstromingsheffing 
Extra aardgasopbrengsten 
Verhoging staatsaandeel in de gaswin
ning 

TOTAAL INKOMSTEN 

11 Afzonderlijke begrotingshoofd
stukken 

Binnenlandse Zaken 
Aanloopkosten reorganisatie binnen
lands bestuur 
Reorganisatie politie (samensmelting 
rijks- en gemeentepolitie, instelling 
wijkteams in grote gemeenten) 

Onderwijs en Wetenschappen 
Afschaffing partiële leerplicht 
Vernieuwing voortgezet onderwijs 
Uitbreiding middenschoolexperimenten 
Behoud van kleine scholen 
Kleinschaligheid 
Integraal peuteropvangsysteem 
Stimuleringsbeleid en culturele min
derheden 
Volwasseneneducatie 
Educatief verlof 

Buitenlandse Zaken 

Extra uitgaven ( +) 
Resp. extra ombuigingen van het be
staande beleid (-) in het jaar 1 985 (in 

miljoenen guldens) 

105 
1280 

10 
615 
350 

60 
930 

15 
845 

420 
300 
400 

4100 
1000 
1200 

1900 

600 
p.m. 

2000 

500 

+ 1900 

25 

80 

250 
250 

10 
60 
10 

300 

250 
400 
250 
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Verbetering organisatorische en finan
ciële structuur 

Defensie 
Aantasting 3%-groeinorm defensie-uit
gaven 
Evenwichtige wederzijdse troepenver
mmdenng 
Uitbreiding VN-vredesmacht en Neder
landse deelname daaraan 

Volkshwsvestmg en Ruimtelijke Orde
nmg 
Verhogmg bouwprogramma met 
20.000 wonmgen 1 

Verhoging subsid1es wonmgbouw, wo
nmgverbetenng, en Infrastructuur 
stadsvern1euwmg 
Verlagmg BTW-tanef van 18% naar 
4% voor de wonmgbouw tot een stich
tingskostengrens van f 1 2 5. 000, 
onder gelijktijdige verlagmg van subsi
dies 
Terugdringmg bouwkosten door verso
benng 1n nieuwbouw en renovatie 

Z1e hrervoor de aparte frnancrerrng zoals 
'"ngegeven m het 1 00 000 extra wonrngen

van 0'66 

Verkeer en Waterstaat 
Bevordenng openbaar vervoer 
Bevordermg langzaam verkeer (o.a. 
:aanleg f1etspaden) 
Verbetermg Brabantse en Limburgse 
kanalen 
M1nder aanleg n1euwe snelwegen 
Andere bezum1gmgen 

Econom1sche Zaken 
Genchte steun voor mdustr1ële ver
meuwmg 
Verlagmg basispremie WIR 
Verlagmg sectorbeleid 
Reg1onaal beleid 
Energ1ebespanng 
Slu1t1ng kerncentrales Borssele en Do
dewaard 
Vermmdermg bijdrage Kalkar-prowet 
Verrnmdenng kernenergie-onderzoek 
Programma's voor techn1sche ontwik-

PartiCipatiemaatschappijen 
Centrale gegevensbank en reg1onale 
mformat1everschaffing m1dden- en 
klembedrijf 
Ondernemersopleiding m1dden- en 

Consumentenbeleid 

'cmdbouw en Visserij 
Îitbre1dmg bosareaal 

:JrJheersmaatregelen 
andmnchting (kavelruil I p.V. ruilver-

Sacrale Zaken 

10 

400 

225 

10 

p.m. 

250 

200 

100 

300 

10 

50 
200 
100 

1500 
500 
750 
150 
400 

150 
60 
50 

30 
42 

5 

3 
10 

4 
30 

19 

:>; 

i; 
' 
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Werkl oosheidsbestri jdi n gspro jeeten 
voor vrouwen en meisjes 
Cursussen tb. v. toetreding tot de ar
beidsmarkt op latere leeftijd 
Uitbreiding en verbetering scholings
pakket 
Humanisering van de arbeid 
Gelijkberechtiging van mannen en 
vrouwen in de sociale verzekeringen 
Bijzondere voorzieningen gehandicap
ten 
Algemene voorzieningen gehandicap
ten 

CR.M. 
Vrijwilligersbeleid 
Emancipatiebeleid 
Kinderopvang 
Bevordering kwaliteitsboeken en biblio
theken 
Intensivering kunstbeleid 
Reservaatsaankopen 
Minderheden beleid 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Sanering chemisch afval 
Reparatiestimulering van duurzame 
consumptiegoederen 
Versnelde uitvoering Wet Bodembe
scherming 
Strengere geluidsvoorschriften voor 
auto's en installaties 

Ontwikkelingssamenwerking 

Zuivering budget v2n oneigenlijke uit
gaven 

111 Overheidspersoneelsbeleid 
Inbouw van de resterende 20% 

AOW in de ambtelijke pensioenen naar 
het voorbeeld van de bij de particuliere 
pensioenen vrijwel algemeen gevolgde 
praktijk 

Fiscalisering interim-regeling ziekte
kosten conform aan de regelingen in 
het bedrijfsleven 

Beperking van de effecten van het 
carrièreverloop op ambtelijke pensioen
aanspraken volgens de standaard final
pay formule, die aanvankelijk ook be
pleit is door de pensioencommissie 
van de Stichting van de Arbeid 

IV Gezondheidszorg 
Verkorting van de gemiddelde ver

pleegduur in ziekenhuizen van 1 3 naar 
11 dagen 
- Verlaging bouwplafond ziekenhui-
zen 

Investeringen in alternatieve voor
zieningen 
's-Gravenhage, 26 maart 1981 

50 

100 

70 
50 

500 

50 

25 

90 
20 

175 

10 
25 
80 
20 

248 

10 

40 

2 

400 

400 

350 

250 

1000 

300 

100 
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Morgen is Nu 

DS' 70 streeft naar een Soc1ale Demo
cratie. Dat is een maatschappijvorm, 
d1e is gegrondvest op persoonlijke ver
antwoordelijkheid, verdraagzaamheid 
en gemeenschapsgevoel 

OS' 70 is een toekomstgerichte par
tij, die het algemeen belang èn de toe
komst stelt boven groepsbelang en 
successen van korte duur 

In de naamgevmg van ons program
ma 'Morgen is Nu' wil DS'70 tot uit
drukkmg brengen, dat onze toekomst 
en d1e van onze kinderen, afhangt van 
beslissingen, die nu genomen worden 

Geen beslissingen geen toekomst 

S1nds de oprichtmg heeft OS' 70 zich 
sterk gemaakt voor een op de toe
komst gericht bele1d 

Beteugelmg van mflat1e, kritische 
bezmnmg op overhe1dsu1tgaven, fun
damentele wijz1gmg van het subsidie
beleid en belastingen, krachtige verde
dlgmg van onze democratie en een 
energiebeleid, dat ons mmder afhanke
lijk maakt van de ol1e(landen) 

Dit laatste onder meer door een be
leid, dat gencht IS op bespanng van 
de schaars wordende energ1e 

Om te kunnen 'overleven' IS verster-
van de econom1sche bas1s nodig. 

D1t betekent meer 1nvestenngen, meer 
ru1mte voor ontwikkeling van nieuwe 
1n1t1atieven en het scheppen van ar
beidsplaatsen 

H1ertoe 1s een combmat1e van maat
regelen nod1g, zoals 
- een voortdurende knt1sche bezin
nmg op overhe1dsu1tgaven gepaard 
aan 

Inleiding 
In het verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. 

een krachtige aanpak van de inko
mens- en prijzenspiraal Dit moet lei
den tot een gezond bedrijfsleven, daar 
dat de kurk is waarop we drijven 
Daarbij zullen we de concurrentie recht 
in de ogen moeten zien. Reeële inko
mensverbeteringen zitten er in de na
bije toekomst niet in 

We kunnen concurreren -als we 
willen 

In het eerste Jaar, waarin een kabinet 
optreedt, werkt het nog met de begro
ting van het vorige kabinet. In het laat
ste Jaar gebeurt niet veel meer, omdat 
de verkiezingen dan weer voor de deur 
staan. Een veelgehoorde klacht is, dat 
de tijd te kort is om een eigen beleid 
uit te voeren DS'70 is van mening, 
dat de grondwet de mogelijkheid open 
dient te houden om over te schakelen 
op een twee-jarige begroting. Evenzo 
moet de zittingsduur van Kabinet en 
Tweede Kamer tot 6 jaar worden ver
lengd. Dit om het mogelijk te maken, 
dat een Kabinet een eigen beleid kan 
uitvoeren 

Er komt dan meer tijd beschikbaar 
om de doelmatigheid van alle over
heidsuitgaven te toetsen en de Tweede 
Kamer kan het begratingsbeleid meer 
diepgaand behandelen • 

Regeren is vooruitzien en vooruit
zien is zien in de toekomst 

DS'70 in grote lijnen 

Matiging over de gehele linie 

Het is een illusie dat alleen de hoogst
betaalden een stapje terug moeten. 
Partijen die dit suggereren ontwijken 
het probleem. 

Ter illustratie moge dienen, dat alle 
inkomenstrekkers er iets meer dan 
f 250.- per jaar 'beter' van worden 
als alle inkomens boven 3 x modaal 
(thans f 100 000.- bruto) zouden 
worden afgeroomd en dit afgeroomde 
deel zou worden verdeeld over alle in
komenstrekkers. 

Het zal duidelijk zijn, dat zo de eco
nomische problemen niet zijn op te 
lossen. ledereen zal moeten matigen, 
en zeker ook de overheid. 

Matiging naar draagkracht is en 
blijft echter een eis van sociale recht
vaardigheid. Politici dienen daarbij het 
voorbeeld te geven. DS'70 heeft daar
voor in de Tweede Kamer regelmatig 
gepleit. 

Beperking Overheidsuitgaven 

Ook de overheid dient te matigen. Elke 
nieuwe overheidstaak dient in principe 
te worden gecompenseerd door het af
kappen van oude, inmiddels minder 
urgent geworden taken. 

DS'70 kiest noodgedwongen voor 
de versoberingsstaal de overheid op 
de nullijn, in ons aller belang. 

Werkgelegenheid 

De werkgelegenheid is mede afhanke
lijk van onze concurrentiepositie. Ons 
exportpakket in de huidige samenstel
ling is kwetsbaar en dient snel te wor
den aangepast aan de veranderende 
omstandigheden 

Grote aandacht dient te worden be
steed aan de ontwikkelingen van nieu-
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we technieken en produkten. Heffin
gen op deze nieuwe technieken ver
slechteren onze concurrentiepositie en 
dienen dan ook te worden afgewezen. 
Arbeidstijdverkorting is mogelijk, in
dien men bereid is hiervoor een inko
mensoffer te brengen. Er dient een 
duidelijke arbeidsmarktpolitiek te wor
den gevoerd, waarbij o.m. het begrip 
passende arbeid verruimd moet wor
den, zodat het weigeren van passend 
werk minder gemakkelijk wordt. Het 
sociale gevaar van langdurige werk
loosheid willen wij zoveel mogelijk be
strijden door van overheidswege aan 
uitkeringsgerechtigden sociaal of maat
schappelijk zinvolle arbeid aan te bie
den. 

De wenselijkheid van invoering van 
Sociale Dienstplicht dient te worden 
overwogen. 

ProfUtbeginsel 

De overheid dient de burger in staat te 
stellen zoveel mogelijk zijn eigen voor
keur te kunnen uitspreken: hoeveel 
heb ik over voor autorijden, hoeveel 
voor wonen, voor ontspanning, voor 
vakantie, voor luxe enz.? Het normale 
verband tussen ergens van genieten en 
er zelf voor betalen dient hersteld te 
worden. 

Belastingen 

De burger is alleen dan in staat om 
zelf te kiezen waaraan hij zijn geld wil 
besteden, als de overheid hem daartoe 
de gelegenheid biedt. Dat betekent, 
dat de overheid minder voor zichzelf 
opeist. In principe moet de belasting 
voor iedereen omlaag middels een ver
hoging van de belastingvrije som. In 
ruil hiervoor zullen bepaalde aftrekpos
ten en subsidies moeten verdwijnen. 
Vooral omdat langzamerhand bekend 
mag worden verondersteld, dat een 
groot deel van de voordelen hiervan 
terecht komt bij de hoogstbetaalden 
(zie ook 'Profijt van de Overheid' uit
gave van het Sociaal Cultureel Planbu
reau). 
In een overgangsperiode dienen fiscale 
aftrekposten niet meer progressief te 
zijn, maar aftrekbaar met een voor ie
dereen gelijk percentage. 

Wonen 

Toepassing van aftrek van hypotheek
rente via een vast percentage, maakt 
het kopen van een eigen woning voor 
lager betaalden en voor de midden
groepen aantrekkelijker. Dat heeft 
meer effect dan hoge subsidies op en-

kele huizen. De BTW op de stichtings
en onderhoudskosten van huizen dient 
verlaagd te worden van 18% (luxe ta
rief) tot 4% (noodzakelijke levensbe
hoeften). 

Moderne bouwmethoden dienen te 
worden bevorderd, mede in verband 
met de hoge kosten van oudere me
thoden. Dat kan zonder verlies van 
kwaliteit. Noodzakelijk is, dat de rente
voet omlaag gaat. Daartoe dient de 
overheid een zodanig beleid te voeren, 
dat een kleiner beroep op de kapitaal
markt behoeft te worden gedaan door 
de overheid zelf. 

Handhaving van de Democratie 

Het is toe te jUichen, dat de burger in
spraak wil hebben bij het nemen van 
overheidsmaatregelen, die zijn levens
sfeer beïnvloeden. 

Het is echter ontoelaatbaar, dat be
stuurders zich laten overheersen door 
belangengroepen en aktievoerders en 
onwettige akties belonen. 

De overheid is verplicht, er op toe te 
zien, dat de op democratische wijze tot 
stand gekomen wetten worden nage
leefd. 

Nederland is vol 

Nederland is één van de dichtstbevolk
te landen ter wereld en derhalve geen 
immigratieland. Zowel door gebrek aan 
ruimte als door gebrek aan werkgele
genheid op middellange termijn, dient 
er een immigratiestop te worden inge
steld voor niet E.G.-ingezetenen. Nage
gaan moet worden hoe remigratie kan 
worden bevorderd. Mensen, afkomstig 
uit Suriname, die werk zoeken in Suri
name, dienen zoveel mogelijk te wor
den geholpen. Binnen het kader van 
de ontwikkelingssamenwerking dient, 
in overleg met de Surinaamse autori
teiten, bijgedragen te worden aan het 
verwezenlijken van het urgentiepro
gramma van de Surinaamse regering. 
Dit urgentieprogramma heeft onder 
meer betrekking op werkgelegenheid, 
huisvesting en sociale zekerheid in Su
riname. 

Bonboekje 

De huidige discriminatie van niet-stu
derenden ten opzichte van studeren
den dient te worden beëindigd. Voor 
alle studerenden van 18 jaar en ouder 
wordt de kinderbijslag afgeschaft en 
vervangen door een rechtstreekse fi
nanciering. 

De overheid verstrekt de middelen 
voor studiefinanciering rechtstreeks 

aan de studerende dan wel via het ga
randeren van een lening. De studeren
de wordt hierdoor onafhankelijk van 
zijn ouders. 

Aan niet-studerenden worden verge
lijkbare faciliteiten verleend om hun 
mogelijkheden tot volle ontwikkeling te 
brengen. Dit kan in de vorm van het 
verstrekken van waardepapieren (bon
boekje) bij het bereiken van de 1 8-jari
ge leeftijd, aan zoveel studenten als 
werkende jongeren (zie punt 37). 

Consultatief Referendum 

Een referendum, dat een bindende uit
spraak oplevert, past niet in onze de
mocratie. Onze democratie is namelijk 
een representatieve democratie. Daar
mee wordt bedoeld, dat burgers ie
mand kiezen, aan wie zij een zeker 
mandaat toevertrouwen Dat moet zo 
blijven 

De situatie op dit moment is echter 
zo, dat het partijkader een grote in
vloed uitoefent op kamerleden en de 
kiezer veel minder. Er zijn redenen om 
aan te nemen, dat de mening van de 
kiezer niet overeenstemt met die van 
het partijkader. Dit houdt het gevaar 
in, dat kiezer en kamerlid van elkaar 
vervreemden. 

Een adviserend referendum, waarbij 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
politicus gerespecteerd blijft, kan de 
communicatie tussen kiezer en gekoze
ne verbeteren 

Deze voorstellen zijn niet ingebracht bij de 
lopende herziening van de Grondwet. omdat 
de voorstellen te fundamenteel werden geacht 
en niet in het DS'70-verkiezingsprogramma 
van 1977-1981 waren opgenomen 
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I Samen werken en samen delen 

Economische Zaken 

Inleiding. 

De situatie in ons land is, economisch 
gezien, niet rooskleurig. 
- Van onze beroepsbevolking van 
bijna 5 miljoen burgers zijn er onge
veer 1 miljoen (20%) werkloos, ar
beidsongeschikt of om enige andere 
reden niet ingeschakeld bij het ar
beidsproces. 

De betalingsbalans is negatief, het
geen wil zeggen, dat wij bij voortdu
ring meer invoeren dan uitvoeren. En 
dit ondanks de enorme aardgasop
brengsten, ook uit het buitenland. 

De inflatie neemt weer toe. 
De groei van de wereldhandel stag

neert 
We mogen dan ook niet rekenen op 

een verdere economische groei Maar 
zelfs als er nog wel sprake zou zijn van 
een geringe groei van 1 of 2% per 
Jaar, dan nog blijft er niets over voor 
verdeling. Dit omdat ons inwonersaan
tal nog steeds stijgt (immigratie), on
danks een dalend geboortecijfer On
der deze omstandigheden achten wij 
een pas op de plaats, voor wat het 
reeële inkomen betreft, geboden. 

Bij tegenslagen (misoogst, oliecrisis, 
stagnatie wereldhandel etc.) kan trou
wens geen enkele regering het behoud 
van koopkracht en werkgelegenheid 
garanderen 

Het is ook n1et JUISt, dat de proble
men met een herverdeling van inko
mens zijn op te lossen 

Slechts een klein deel van de bevol
kmg verd1ent meer dan tweemaal het 
modale mkomen, thans ongeveer 
f 68.000,- Een nog veel kleiner deel 

van de beroepsbevolking verdient 3 of 
4 maal het modale inkomen. Als alle 
inkomens boven 3 maal modaal ge
heel zouden worden afgeroomd, dan 
levert dit een netto verhoging per inko
menstrekker op van iets meer dan 
f 250,- per jaar. Afroming van de in
komens boven 4 maal modaal resul
teert in een verhoging van nog geen 
f 1 20,- per jaar per inkomenstrekker. 
Hoeveel wij van mening zijn, dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen, moeten wij er toch 
voor uit durven komen, dat dit slechts 
psychologische betekenis heeft en 
geen wezenlijke oplossing biedt voor 
de problemen, die wij thans met elkaar 
dienen op te lossen. 

Nivellering (iedereen aan de onder
kant wat meer en aan de bovenkant 
wat minder) lost de problemen op de 
arbeidsmarkt niet op. Wat moet ge
beuren is een dusdanige herstructure
ring van de inkomensverhoudingen, 
dat schaarste op de arbeidsmarkt beter 
beloond gaat worden, bijv. vuil, zwaar 
en risicodragend werk moet beter be
loond worden, terwijl hogere inkomens 
met minder genoegen zullen moeten 
nemen. 

Nederlanders moeten hun eigen 
boontjes gaan doppen dus een stop 
op de immigratie van niet-EEG-werkne
mers. 

Bij gebrek aan een breed econo
misch draagvlak is een voortdurende 
uitbreiding van de werkgelegenheid in 
de sector van de niet-commerciële 
dienstverlening (de vierde sector) niet 
mogelijk. Tengevolge van de ontwikke
lingen op het gebied van de micro
electronica zullen we bovendien reke
ning moeten houden met een vermin
dering van het arbeidsintensieve karak-
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ter in deze sector. 
Groei zonder uitbreiding van de 

werkgelegenheid (hetgeen tot nu toe 
typerend was voor de industriële sec
tor) zal ook voor deze sector kenmer
kend worden. En om budgettaire rede
nen ook hoogst noodzakelijk. Het be
drijfsleven is de kurk, waarop wij drij
ven en er dient dan ook alles aan ge
daan te worden om dit weer rendabel 
te maken en een betere vermogens
structuur te geven. Dit is ook een 
noodzakelijke voorwaarde om in te 
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelin
gen, die vooral op technisch gebied 
liggen en met beide handen moeten 
worden aangepakt. 

Er bestaat bij het bedrijfsleven be
hoefte aan gekwalificeerd personeel 
waaraan niet voldaan kan worden. Dit 
betekent, dat vraag en aanbod niet op 
elkaar zijn afgestemd of dat door ver
starring de nodige flexibiliteit is ver
dwenen. Aan de oplossing van dit pro
bleem moet snel worden gewerkt. 

Doelstellingen: 

2 Werkgelegenheid 

a Het fiscaal beleid moet er op ge
richt zijn, dat een redelijk rendement 
op het geïnvesteerde vermogen be
haald kan worden. Dit mede om kapi
taalvlucht naar het buitenland te voor
komen. 
b De werkgelegenheid is mede af
hankelijk van onze concurrentiepositie. 
Derhalve moet de kostenontwikkeling 
in de hand gehouden worden. De ont
wikkeling van de loonkosten dient in 
principe te worden afgestemd op de 
gemiddelde arbeidsproductiviteit en 
mag deze niet overtreffen. Dit is tevens 
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een doeltreffend middel om de inflatie 
te bestrijden. 
c Bedrijven met een lagere groei van 
de productiviteit mogen de stijging 
van de arbeidskosten doorberekenen 
Bedrijven met een stijging van de pro
ductiviteit, die de gemiddelde stijging 
overtreft, moeten dat voordeel gedeel
telijk teruggeven door prijsverlaging. 

Hier ligt derhalve een taak voor een 
prijs- en inkomensbeleid Bij bedrijven 
met een monopolie-positie, waar de 
concurrentie niet tot efficiency dwingt, 
dient een eventuele vergunning tot 
prijsverhoging kritisch te worden beke
ken. 
d De regering is verantwoordelijk 
voor het algemeen belang en moet zo
nodig ingrijpen als dit algemeen be
lang naar haar mening in gevaar komt 
Ook indien het gaat om afspraken in 
het bedrijfsleven. Echter, afspraken 
tussen werkgevers- en werknemersor
ganisaties komen veelal na moeizaam 
onderhandelen tot stand Het is nau
welijks reëel te noemen, indien de zo 
moeizaam tot stand gekomen overeen
komst achteraf te niet zou worden ge
daan. 

Daarom zijn wij van mening, dat in 
de benarde omstandigheden, waarin 
wij thans verkeren, de regering vooraf 
randvoorwaarden heeft op te stellen, 
waarmee de sociale partners de onder
handelingen over lonen en andere ar
beidsvoorwaarden tegemoet kunnen 
gaan. Indien in strijd met deze rand
voorwaarden wordt gehandeld, moet 
de regering door middel van een loon
wet haar verantwoordelijkheid, als 
hoedster van het algemeen belang, 
waar maken. 
e Aan de ontwikkelingen van nieuwe 
technieken en dergelijke moet grote 
aandacht worden besteed Nauwe sa
menwerking tussen universiteiten, ho
gescholen, researchinstituten en be
drijfsleven moet worden nagestreefd. 
Bijvoorbeeld door researchcontracten, 
die het bedrijfsleven verstrekt. Gedeel
telijke risicodekking bij belangrijke in
novaties door de overheid kan nodig 
zijn. Vooral in de bouwnijverheid kan 
men tot goedkopere bouwwijzen ko
men zonder dat dit de kwaliteit aan
tast. 
f Heffingen op invoering van nieuwe 
technieken (bijv. chips) worden afge
wezen. Dit verslechtert onze concurren
tiepositie en is derhalve in strijd met 
de bevordering van de werkgelegen
heid 
g De gewestelijke arbeidsbureaus 
moeten meer samenwerking zoeken 
met het bedrijfsleven om actiever te 
kunnen zijn bij het tot elkaar brengen 

van werkgevers en werkzoekenden. De 
laatsten moeten zo nodig ook bij de 
sollicitatieprocedure worden geholpen. 
h Er behoort een krachtige arbeids
marktpolitiek gevoerd te worden. Het 
begrip passende arbeid moet worden 
verruimd, zodat werklozen eerder ge
plaatst worden. Een immigratiestop 
voor arbeidskrachten van buiten het 
E.G.-gebied is noodzakelijk. 
i Bij regelingen voor pensionering be
hoort voor de vaststelling van de in
gangsdatum in de eerste plaats reke
ning te worden gehouden met het aan
tal arbeidsjaren. 
j Bij regelingen voor vrijwillige ver
vroegde uittreding (VUT) dient voor de 
vaststelling van de ingangsdatum in de 
eerste plaats rekening gehouden te 
worden met het aantal dienstjaren (40) 
en in de tweede plaats met de leeftijd 

3 Regionale werkgelegenheid 

Inleiding 
In de economisch zwakkere landsde
len, t.w. het Noorden m.n. het Noord
oosten, het Oosten en het Zuiden zijn 
extra economische impulsen nodig ten
einde de relatieve achterstand in werk
gelegenheid en hoogte van het inko
men weg te werken. 

Ter versterking van het regionaal so
ciaal-economisch beleid dient met 
name t.a.v de zwakste regio's een ur
gentieplan de grootste aandacht van 
de rijksoverheid te hebben. Hierin die
nen uitgangspunten zowel op korte als 
op langere termijn te worden opgeno
men met betrekking tot 

uitvoering geven aan infrastructure
le projecten 

het stichten van fondsen met be
trekking tot het oplossen van knelpun
ten en projecten, die leiden tot het be
ter functioneren van de arbeidsmarkt 

het samenstellen van herstructure
ring- en overlevingsplannen voor die 
bedrijfstakken, die tot de categorie van 
de eerste levensbehoeften gerekend 
mogen worden 

een samenhangend beleid van 
compenserende ontwikkelingen aan
gaande deze herstructurering 

Doelstellingen 
a Het beleid dient te worden gericht 
op het wegwerken van de achterstan
den in de economisch zwakkere lands
delen 
b Het spreidingsbeleid t.a.v. de rijks
diensten moet onverkort worden ge
handhaafd; de in de afgelopen Jaren 
opgelopen achterstanden ten opzichte 
van de doelstellingen van dit beleid 
dienen met een vergrote inspanning te 
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worden ingelopen 
c Tot de maatregelen, die kunnen lei
den tot een versterking van de werkge
legenheid in het Noorden worden ge
rekend: 

het nemen van de initiatieven c.q. 
ondersteunen van initiatieven tot het 
vestigen van bedrijven op basis van de 
in het Noorden gevonden bodemschat
ten, zoals aardgas, natrium, kalium- en 
magnesiumzouten 

de aanleg van een ethyleenleiding 
naar het Eemsmondgebied (te be
schouwen als een noodzakelijk stuk in
frastructuur, gelijk wegen en spoorwe
gen) 

de beschikbaarstelling van energie 
voor de verwerking tot eindproduct 
van de halffabricaten zout, soda, 
chloor en magnesiumoxyde in de 
streek zelf; zonodig worden daarvoor 
een groter aandeel uit de aardgasbaten 
zowel als het aardgas zelf beschikbaar 
gesteld 

indien alsnog wordt overgegaan tot 
invoer van L N G , dient de aanlanding 
in de Eemshaven plaats te vinden 

bij import van kolen voor vergas
sing, dienen de installaties daarvoor in 
het Eemshavengebied te worden ge
sticht 

4 Micro-electronica 

Inleiding 
De ontwikkeling van de micro-electro
nica biedt ons nieuwe kansen. Neder
land heeft een goede uitgangspositie. 
We beschikken over technische kennis, 
vakbekwame mensen en een prima on
derwijssysteem. 

Wij delen de mening van de rege
ringsadviesgroep Rathenau, dat wij 
ons niet kunnen veroorloven achter te 
blijven bij datgene, wat in de ons om
ringende landen gebeurt. 

Wel is het zaak, naast de voordelen 
van de micro-electronica ook de nade
len te onderkennen. 

Voordelen de chip is goed voor het 
milieu, zuinig met energie, klein en 
goedkoop, we kunnen er mee inspelen 
op de selectieve groei, de kwaliteit van 
de arbeid wordt verhoogd, de arbeid is 
stiller, schoner en veiliger. 

Nadelen afnemen van sociale con
tacten binnen het werk, vermindering 
van de creativiteit en verantwoordelijk
heidsgevoel behoren tot de mogelijk
heden, toename van de werkloosheid 
op middellange termijn dreigt (ook als 
we niet zouden meewerken aan tech
nologische ontwikkelingen trouwens), 
bedreiging van de privacy en een snel
lere waardevermindering van eerder 
opgedane kennis. Vooral voor het mid-
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den- en kleinbedrijf is het belangrijk, 
dat de nieuwe mogelijkheden tijdig 
worden erkend 

Doelstellingen 
a Het onderzoek naar de micro-elec
tronica zal door een centraal geleide 
organisatie worden gestimuleerd en 
gecoördineerd. Deze organisatie wordt 
door de overheid ge.lnstalleerd en fi
nancieel gesteund, maar moet na eni
ge jaren z1chzelf financieel kunnen be
druipen 
b Het bedrijfsleven zal door deze or
ganisatie worden geholpen bij het 
praktisch toepasbaar maken van de 
ch1ps 
c Veel aandacht moet geschonken 
worden aan een goede voorlichting 
aan het publ1ek via de med1a en infor
matiematenaal 
d Deeltijdbanen moeten worden be
vorderd, zodat het beschikbare werk zo 
eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Beta
ling naar evenredigheid van het ge
presteerde werk en werktijd. 
e Voor de vakbeweging ligt er een 
belangrijke taak om te komen tot inter
nationale afspraken, bijv. t.a v de ar
beidstijdverkorting. 
f Meer dan ooit zullen verschillen in 
ople1ding en geaardheid tot spannin
gen le1den. Daarbij denken we aan de 
zg. beta-en alfa-gerichte mensen; 
mensen gericht op de exacte weten
schap en techniek derhalve en de an
ders gerichte mens. Voor de toekomst 
1s daarom nodig: 
- dat er- te beginnen in het onder
wijs een mtegratie plaats vindt in het 
programma van alfa- en beta-elemen
ten. Dit kan onder meer bereikt wor
den door het gebruik van computers 
op middelbare scholen in het onder
wijspakket op te nemen. 

dat er een aanzienlijke inspanning 
geleverd zal worden op het gebied van 
de human1sering van de arbeid (verbe
tenng van arbeidsomstandigheden en 
beloningsstructuren}. 

5 Bednjfsleven 

Doelstellingen 
a Er bestaat grote twijfel aan het sti
mulenngseffect van de investeringspre
mleregeling (WIR}. Het vermoeden be
staat, dat vele met een premie beloon
de investenngen ook zonder WIR zou
den zijn gedaan. De WIR bedraagt on
geveer 15% van de totale belasting, 
die door ondernemers wordt opge
bracht. Het verdient ernstige overwe
gmg de Wl R te vervangen door een 
belangrijke verlaging van de vennoot
schapsbelasting en soortgelijke regelin-

gen voor bedrijven met een andere ju
ridische vorm. 
b Subsidies aan bedrijven, die geen 
toekomst hebben, vormen geen bijdra
ge tot de oplossing van het werkgele
genheidsprobleem en dienen dan ook 
achterwege te blijven. 

Subsidies zijn slechts zinvol indien 
er sprake is van moeilijkheden van tij
delijke aard of bij omschakeling op an
dere producten en I of productiemetho
den 
c De Nederlandse markt is een on
derdeel van de Europese markt, zodat 
de Europese samenwerking in het Ne
derlandse regeringsbeleid met kracht 
moet worden bevorderd. 
d Een stroomlijning en verkorting van 
de procedures om vergunningen te 
verkrijgen, moeten worden nage
streefd. Betere voorlichting aan veront
ruste groepen of personen omtrent het 
belang van vest1gingen of nieuwe pro
jecten is nodig. Dit kan onnodige on
rust wegnemen en vertragingen voor
komen 
e De inkomsten uit aardgas moeten 
zoveel mogelijk worden aangewend 
voor speurwerk en versterking van het 
bedrijfsleven, ook in het belang van de 
jonge generatie. Tevens dienen deze 
inkomsten gebruikt te worden voor het 
ontwikkelen (en veiliger maken} van 
nieuwe energiebronnen mede in ver
band met de noodzakelijkheid, dat wij 
minder afhankelijk worden van de olie 
leverende landen. 
f De verhoging van de aardgasprijzen 
heeft geleid tot een winststijging. Het 
is noodzakelijk, dat het winstaandeel 
van de staat in de aardgasopbrengsten 
wordt vergroot of anders bindende af
spraken worden gemaakt met het be
drijfsleven (oliemaatschappijen}, dat 
hun extra winst zal worden gebruikt 
voor langdurige investeringen in Ne
derland. 
g Internationale afspraken zijn nood
zakelijk om te komen tot een code 
voor goed gedrag voor multinationale 
ondernemingen. 

6 Midden- en Kleinbedrijf 

a Voor de toekomst van Nederland is 
de bevordering van Midden- en Klein
bedrijf als broeikas van een nieuwe ge
neratie van trekpaarden van de econo
mie van groot belang. 
b Daar de toepassing van de micro
electronische techniek en de biochemie 
zich ook leent voor kleine bedrijven, 
moet de overheid, samen met de uni
versiteiten, de hel pende hand bieden 
met voorlichting en technische hulp. 
Hier zullen contracten, zoals vermeld 
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onder A/ e, veelal niet zonder financië
le hulp mogelijk zijn. 
c De overheid moet het Midden- en 
Kleinbedrijf stimuleren o.a. tot vor
ming van exportcoöperaties of andere 
samenwerkingsvormen. Begeleiding op 
exportmarkten moet worden uitge
breid. 
d Met name in de grote steden lijdt 
de middenstand onder stadsreconstruc
tie, die de bereikbaarheid van hun za
ken (tijdelijk} aantast. De gemeenten 
zullen hier financiële hulp moeten ver
lenen en zonodig behulpzaam moeten 
zijn bij het vinden van mogelijke voort
zetting van het bedrijf en vervangende 
bedrijfsruimte. 
e Nieuwe verkoopsvormen (bijv. wei
landwinkels} mogen geen vergunning 
krijgen als ze het Midden- en Kleinbe
drijf in hun ontwikkeling remmen en/ 
of uit oogpunt van ruimtelijke orde
ning verwerpelijk zijn. 

Landbouw en Visserij 

7 Inleiding 

Structuurhervormingen in de land
bouw vereisen een beleid, waarbij re
kening wordt gehouden met de in
standhouding van natuurlijk milieu en 
landschap. Hierbij dienen zowel de 
ontwikkeling en stimulering van nieu
we producten en productiemethoden 
alswel samenwerkingsverbanden tus
sen producenten onderling en handel 
en industrie een belangrijke plaats in 
te nemen. Kleinschalige landbouw-be
drijfsvormen kunnen een middel vor
men tot instandhouding van natuurlijk 
milieu en landschap en dienen daarom 
een reeële kans geboden te worden. 
Tot instandhouding van de visserij 
dient een herstructureringsplan uitzicht 
te geven op een ontwikkeling op lange 
termijn, waarbij in internationaal ver
band op evenwichtige wijze belangen 
worden afgewogen. 

Doelstellingen: 

8 Landbouw 

a Het huidige landbouwbeleid van de 
E.G. voldoet niet aan de eisen en zal 
daarom moeten worden omgebogen. 
Om levenskrachtige bedrijven in stand 
te houden is een gezonde landbouw 
van essentieel belang. De blijvende be
schermende maatregelen, die thans 
voor de landbouw gelden, moeten ge
leidelijk worden afgeschaft. Vanzelf
sprekend moeten regelingen worden 
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ingevoerd, die de agrarische onderne
mers die hierdoor in moeilijkheden 
zouden komen, een redelijk inkomen 
waarborgen. Daartoe dient een beleid 
van structurele hervorming bij te dra
gen o.a. door intensieve samenwer
king, voortbrenging van nieuwe kwali
teitsproducten en nieuwe werkmetho
den. 
b Beperking van het ruilverkavelings
programma is gewenst. De rente op 
voor-gefinancierde bedragen dient te 
worden aangepast. 
c Nadere studie en voorlichting om
trent gebruik en toepassing van chemi
sche middelen in landbouw en veeteelt 
en het gebruik maken van natuurlijke 
methoden dienen te worden gestimu
leerd. Toepassing van chemische be
strijdingsmiddelen nabij waterwinge
bieden dient aan banden te worden 
gelegd. 
d Beperkende bepalingen voor de 
bic-industrie, waarbij verbetering van 
leefomstandigheden van het dier en 
milieubelastende omstandigheden die
nen te worden geregeld in samenwer
king met één of meer instanties van de 
dierenbescherming. 
e Het toepassen van nieuwe energie 
opwekkende systemen als windkracht 
en biogas dient door de overheid te 
worden gestimuleerd en ondersteund. 
f Bij overdracht van bedrijven worden 
jonge boeren financiële mogelijkheden 
geboden om levenskrachtige bedrijven 
in stand te houden. 
g Kleinschalige landbouwvormen die
nen in ruilverkavelings- en landinrich
tingsplannen als gelijkwaardig aan be
drijfseconomische verbeteringen door 
middel van schaalvergroting te worden 
aangemerkt. 

9 Visserij 

a Op Europees niveau zal regelmatig 
overleg dienen te leiden tot herstructu
rering van de visserij in breed verband. 
Internationaal toezicht is vereist. 
b Bij inperking van de visserijvloot 
zullen schadeloosstelling en goede op
vangmogelijkheden voor de bemannin
gen noodzakelijk zijn. 
c Vormen van samenwerking en on
derzoek naar gebruik van nieuwe vis
gronden zal worden gestimuleerd. 
d Internationaal gemaakte afspraken 
dienen te worden nageleefd. Interna
tionale concurrentievervalsing moet 
worden voorkomen door een sluitend 
toezicht. 

Verkeer en Waterstaat 

1 0 Inleiding. 

Wij nemen in ons land nog steeds een 
toenemende behoefte waar om zich te 
verplaatsen. De beperkte ruimte en het 
behoud van de natuur vereisen een 
zorgvuldige keuze van de plaats van 
bebouwing, rekening houdend met de 
mogelijkheden van vervoer. 

Het beleid dient gericht te zijn op 
vermindering van de behoefte om zich 
te verplaatsen. Bijvoorbeeld door het 
stimuleren van het gebruik van moder
ne communicatiemiddelen (telefoon, 
teletekst etc.) Veiligheid, milieu en 
energiebesparing zullen een belangrij
ke rÓI spelen bij de vaststelling van het 
beleid 

Doelstellingen· 

11 Vervoer te land 

a De afstand tussen de plaats van 
wonen, werken en recreëren dient zo 
klein mogelijk te zijn teneinde de be
hoefte aan vervoer te beperken. Het 
beleid ten aanzien van de ruimtelijke 
ordening dient hierop gericht te zijn 
Waar dit niet mogelijk is dient het 
openbaar vervoer gestimuleerd te wor
den. 
b De bestrijding van geluidshinder en 
luchtverontreiniging veroorzaakt door 
het verkeer, zal grote aandacht krijgen. 
c Ten behoeve van voetgangers, fiet
sers en gehandicapten zullen goede 
voorzieningen worden getroffen, zowel 
in de natuur als bij drukke verkeers
aders. 
d Bij aanleg van nieuwe verkeers
voorzieningen zal aantasting van land
schap en binnenstad zoveel mogelijk 
worden beperkt. · 
e Het openbaar vervoer zal worden 
bevorderd onder meer door aanleg van 
nieuwe spoor- en sneltram-lijnen, het 
inleggen van intercity bussen en ver
hoging van snelheid en frequentie. 
Dienstregelingen dienen deugdelijk op 
elkander te worden afgestemd. In ge
bieden met weinig openbaar vervoer 
wordt het gebruik van minibus en taxi
vervoer gestimuleerd. Er dient in de 
komende jaren een uitgebreide spoor
wegbouw, stationsbouw en sneltram
bouw te geschieden, waarbij o.a de 
belangrijkste hoofdspoorlijnen worden 
verbreed tot 4 sporen. 
f Een afgewogen beoordeling bij de 
besteding van gemeenschapsgelden 
voor alle vormen van vervoer en ver
keer is gebaat bij één nationale ver
voerrekening. 
g De overheidsbijdragen aan de ver-
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schillende openbare vervoersbedrijven 
dienen gebonden te zijn aan een dui
delijke taakstelling betreffende het op
timaal functioneren tussen verschillen
de vormen van openbaar vervoer. 
h Het openbaar vervoer kan een aan
trekkelijk alternatief zijn ten opzichte 
van het particulier autogebruik. Mede 
daarom moet het openbaar vervoer zo
danig worden gesubsidieerd, dat de ta
rieven niet sterker stijgen dan het alge
meen prijspeil. 
1 Bevordering van het openbaar ver
voer dient te worden nagestreefd, on
der meer door 

versnelde aanleg spoorwegwerken 
aan westzijde van Amsterdam 
- aanleg Zuiderzeespoorweg naar 
Friesland en Groningen 

Oost-West verbinding in Zuid Ne
derland (België en Nederland) 

modernisering en I of uitbreiding 
van het spoorwegverkeer c.q. streek
vervoer in het Noorden en Oosten van 
het land 

versnelde aanschaf van nieuw 
spoorwegmateriaal (z.g. confectiemo
dellen) 
- voortgezette internationale samen
werking en normalisering in het open
baar vervoer 

bouw vrije kruisingen spoorwegen, 
wegverkeer en waterwegen (minder 
opening van bruggen nodig) 

meer voorstandshalten 
meer parkeergelegenheid en stal

lingsmogelijkheden voor fietsen bij sta
tions, overdekte perrons en bus- en 
tramhalten en dergelijke voorzienin
gen. 
1 Goede voorlichting van overheids
wege betreffende het selectieve auto
gebruik. Daar waar goed openbaar ver
voer aanwezig is, zal een tegemoetko
ming in de reiskosten door de overheid 
worden beperkt tot een vergoeding op 
basis van de prijs van het openbaar 
vervoer. 
k Bevordering van de werkgelegen
heid en de veiligheid door het streven 
naar continuïteit in de wegenbouw, met 
voorkeur voor onderhoud en verbete
ring boven aanleg van nieuwe wegen. 
I Strenge bepalingen en controle in
zake het vervoer van gevaarlijke en ex
plosieve stoffen, zowel wat betreft het 
vervoermiddel als de wegen. 
m Voor de optimale beheersing van 
het verkeers- en verveersproces in Ne
derland, dienen taken en bevoegdhe
den van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat enerzijds en Economische 
Zaken anderzijds te worden herzien. 
n Het particulier initiatief dient meer 
ruimte te krijgen bij gebruik en dienst
verlening van de telecommunicatie. 
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Vervoer in de lucht en te water 

a Het stichten van een nieuwe inter
nationale luchthaven wordt afgewezen. 
De luchthaven bij Rotterdam zal wor
den gehandhaafd. Bij de ontwikkeling 
van de luchthaven Eelde dient in ver
band met de grote kwetsbaarheid van 
het woonmilieu in de omringende dor
pen, van de natuur en de recreatieve 
waarde in de omgevmg, het zoge
naamde standstill-beginsel (basis 
1980) te worden gehandhaafd. Verlen
gmg van de startbaan is ongewenst en 
onnod1g; het gebruik van de luchtha
ven d1ent te worden beperkt tot het 
binnenlands en Europees luchtverkeer. 
b Bestrijding van geluidshinder, als 
gevolg van het luchtverkeer, onder 
meer door het n1et geven van lan
dingsrechten aan vliegtuigtypen, die 
niet aan gestelde normen voldoen 
Voor de luchthaven Eelde betekent dit 
onder meer dat er alleen vliegtuigen 
worden toegelaten met een geluidsbe
lasting, d1e n1et uitgaat boven die van 
het type Fokker-Friendship. 
c Een koopvaardijvloot van behoorlij
ke omvang onder Nederlandse vlag 
moet worden gehandhaafd. Dit zal ge
schieden in combinatie met handha
ving van de werkgelegenheid in Neder
landse scheepsbouw. Een aan interna
tionale omstandigheden aangepaste 
f1scale behandeling is nodig. Research 
op het gebied van zee- en luchtvaart 
dient te worden bevorderd 
d Bescherming van zee- en binnen
vaart tegen oneigenlijke concurrentie 
van Oostbloklanden door wettelijke 
maatregelen in EG-verband. Strengere 
veiligheidseisen bij het vervoer van ge
vaarlijke stoffen 
e Handhaving van het hospitaal-kerk
schip 'De Hoop' door middel van sub
sidie zonder verlies van eigen karakter. 

Financiën 

1 3 lnle1dmg. 

De overheidsheffmgen (belastingen, 
sociale premies en dergelijke) zijn in 
de zevent1ger Jaren snel gestegen en 
bedragen thans zo'n 65% van het na
!IOnale inkomen, het bedrag, dat wij 
met zijn allen verdienen In 1 960 was 
het percentage nog 35 

OS' 70 blijft zich inzetten voor een 
drastische verlaging van de overheids
uitgaven, ook al omdat een belangrijk 
deel van die overheidsuitgaven terecht 
komt bij personen, waarvoor dit niet 
bedoeld is. 

Ook voor overheidsuitgaven is een 
kosten- en baten-analyse noodzakelijk, 
zoals dat in het bedrijfsleven gebeurt 
en feitelijk in elke huishouding. De 
hoge overheidsheffingen leiden tot af
wenteling en inflatie. 

Dat leidt weer tot verlaging van het 
rendement van het bedrijfsleven, tot 
werkloosheid, en tot ongewenste inko
mens- en vermogensveranderingen. 
Met name kleine spaarders en recht
hebbenden op verzekeringsuitkeringen 
en pensioenen zijn hierdoor zwaar ge
troffen. 

Daarnaast dient ook gestreefd te 
worden naar een vermindering van het 
financieringstekort. De veel te hoge 
rentestand, waarmee wij momenteel te 
maken hebben is mede een gevolg van 
dit grote financieringstekort. 

Het bedrijfsleven, de woningbouw 
maar ook de overheid zelf lijden ern
stig nadeel van deze hoge rentestand. 

1 4 Doelstellingen. 

a Elke nieuwe overheidstaak dient in 
principe gecompenseerd te worden 
door het afkappen van oude, inmiddels 
minder urgent geworden taken 
b De overheidsuitgaven mogen 
slechts in dezelfde mate stijgen als het 
algemene prijspeil Op langere termijn, 
als er weer enige groei optreedt zal 
hierdoor het eerder genoemde percen
tage van 65, dalen. 
c Subsidies moeten regelmatig wor
den getoetst op nut en rechtvaardig
heid. Bestaande subsidies moeten re
gelmatig kritisch worden bekeken of zij 
voldoen aan de oorspronkelijke doel
stelling. 
d Onder de huidige omstandigheden 
wordt, mede in het belang van de toe
komst, grote waarde toegekend aan in
komensmatiging. Desnoods dient de 
overheid strenge prijs- en inkomens
maatregelen zelf te nemen 
e Gebleken is, dat mensen met lage
re inkomens soms (belasting) betalen 
voor producten of diensten, waarvan 
mensen met hoge inkomens profiteren 
(zie ook 'Profijt van de Overheid', een 
uitgave van het Sociaal Cultureel Plan
bureau, december 1977). Door de vele 
subsidies is het niemand meer duide
lijk wie nu eigenlijk voor wie betaalt 
Deze subsidies dienen vervangen te 
worden door belastingverlaging. In 
principe dient degene die ergens van 
profiteert daarvoor zelf te betalen (pro
fijtbeginsel), tenzij er gegronde rede
nen zijn dat de overheid betaalt. 

Wil men de laagst betaalden steu
nen, dan dient dit met geld te geschie
den en niet met diensten of producten, 
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die zij wellicht helemaal niet wensen 
en waardoor anderen van deze hulp 
profiteren. 
f In het eerste jaar, waarin een kabi
net optreedt, werkt het nog met de be
groting van het voorgaande kabinet. 
Pas in het tweede jaar komt men met 
een eigen begroting en een aanzet tot 
een eigen beleid. Het eigen beleid kan 
dan pas in het derde en vierde jaar 
worden uitgevoerd. In het laatste half
jaar voor de verkiezingen gebeurt ech
ter niet veel meer. 

De algemene klacht is dan ook, dat 
vier jaar te kort is voor het doorvoeren 
van een eigen beleid. Wij zijn van me
ning, dat deze klacht juist is. 

In verband met het hiervoor gesig
naleerde is DS'70 van mening, dat de 
zittingsduur van Kabinet en Tweede 
Kamer moet worden verlengd tot zes 
jaar in plaats van de huidige periode 
van vier jaar. 
g Gelijktijdig met de verlenging van 
de zittingsperiode van het Kabinet 
dient de jaarlijkse begroting te worden 
omgezet in een twee-jarige. Hierdoor 
komt meer tijd beschikbaar om de 
doelmatigheid van alle overheidsuitga
ven te toetsen in de ambtelijke sfeer 
en kan de Tweede Kamer meer diep
gaand het begrotingsbeleid behande
len. 

OS' 70 is van mening, dat drastische 
maatregelen als hier aangegeven thans 
nog de enige mogelijkheid zijn om de 
overheidsfinanciën weer beheersbaar 
te maken. 

Fiscale stelsel 

1 5 Inleiding. 

Ons fiscale stelsel moet belangrijk ver
eenvoudigd worden. De huidige situ
atie is onbevredigend, zowel voor lager 
als voor hoger betaalden. Beide groe
pen menen te kort gedaan te worden, 
hetgeen moeilijk kan worden weerlegd 
door de versluierende ingewikkeldheid 
van ons stelsel. 

Het volgende is aan de hand: 
de belastingheffing begint bij te 

lage inkomens. Vervolgens is de belas
ting in eerste instantie voor iedereen te 
hoog. 

zo hoog, dat allerlei subsidies en 
fiscale aftrekposten noodzakelijk zijn. 
Juist die subsidies en aftrekposten ma
ken een rechtvaardige verdeling van 
lasten en lusten moeilijk. Niet iedereen 
is in de gelegenheid van alle mogelijk
heden te profiteren. 

het meest bevoordeeld lijken: 
• geluksvogels (bijv. zij die een 

127 



zwaar gesubsidieerde woning hebben 
weten te bemachtigen) 
• slimmerds (zij die raad weten met 
subsidies en fiscale aftrekmogelijkhe
den) 
• rijkaards (die slimmerds kunnen 
huren) 
• fraudeurs en dergelijke 

Onze conclusie is, dat de lasten mo
menteel niet eerlijk verdeeld zijn en 
onevenredig zwaar drukken op de 
doorsnee burger. Dit ondermijnt de be
lastingmoraal. Ons fiscale stelsel en de 
subsidies moeten eenvoudiger worden, 
zodat een eerlijke verdeling van lasten 
en lusten controleerbaar is. Met onze 
kritiek op het huidige stelsel wordt al 
enigszins duidelijk in welke richting, 
naar de mening van DS'70 de oplos
sing moet worden gezocht. 

Wij zien de oplossing in grote lijnen 
op langere termijn als volgt: 

de belastingvrije voet moet om
hoog, zodat iedereen in principe min
der loon- en I of inkomstenbelasting be
taalt. 
- algemene aftrekposten moeten suc
cessievelijk verdwijnen in ruil voor die 
lagere belasting. Alleen die aftrekpos
ten zijn aanvaardbaar, die ontstaan zijn 
door hoge lasten als gevolg van bijzon
dere omstandigheden voor één per
soon of een groep personen (kosten 
als gevolg van invaliditeit, hoge ver
wervingskosten e.d.) 

de overheidsuitgaven kunnen dan 
vervolgens tot een aanvaardbaar ni
veau worden teruggebracht door af
schaffing van overbodige subsidies. 
Deze subsidies zijn bij een belangrijke 
belastingverlaging ook niet meer no
dig. De burger kan dan zelf financieren 
en bovendien zelf een keuze maken 
waaraan hij zijn geld wil besteden 

indien verhoging van de indirecte 
belasting noodzakelijk is (bijv. door ge
lijkschakeling binnen de EG) dan kan 
dit alleen plaats vinden onder gelijktij
dige verlaging van de directe belastin
gen bij voorkeur door vergroting van 
de belastingvrije som. 

Vooruitlopend op een fundamentele 
wijziging van ons stelsel moet worden 
overwogen een algemene belastingver
laging in te voeren, die gecompen
seerd wordt door aftrekposten niet 
meer progressief te doen zijn. 

Dit laatste is te verwezenlijken door 
een aftrek toe te passen op de te beta
len belasting in plaats van zoals tot nu 
toe op het onzuivere inkomen. En deze 
aftrek procentueel voor iedereen gelijk 
te doen zijn. 

Eventueel kan gewerkt worden met 
een ondergrens (bijv. 32%) en een bo
vengrens (bijv. 50%), zodat nog enige 

progressie overblijft. 
Toepassing van deze gedachte op 

bijv. de aftrek van hypotheekrente zal 
tot gevolg hebben, dat het kopen van 
een huis ook voor minder draagkrachti
gen aantrekkelijk en mogelijk wordt. 

1 6 Doelstellingen. 

a Loon- en inkomstenbelasting moe
ten op termijn worden verlaagd voor 
iedereen door optrekking van de belas
tingvrije som tot het minimumloon. Af
trekposten, die voor hoger betaalden 
belangrijk voordeliger uitvallen dan 
voor lager betaalden, dienen in etap
pes te worden afgeschaft. Slechts af
trekposten tengevolge van bijzondere 
omstandigheden mogen worden ge
handhaafd 
b Vooruitlopend op een sterke ver
eenvoudiging van ons fiscale stelsel 
dienen bestaande aftrekposten via een 
vast (voor iedereen gelijk) percentage 
te worden toegepast, zodat lager be
taalden dezelfde voordelen ervan heb
ben als hoger betaalden 
c Inflatiecorrectie dient voor 100% te 
worden toegepast. Indien een regering 
inkomens wil nivelleren, dan dient zij 
dat bewust en voor iedereen herken
baar te doen, maar niet via ongewilde 
omstandigheden als tempo en omvang 
van de inflatie. 
d De belasting voor jonge ongehuw
den beneden 35 jaar, die hoger is dan 
voor oudere ongehuwden, moet ver
laagd worden tot hetzelfde bedrag als 
dat voor de oudere ongehuwden. 
e De fiscale en sociale wetgeving 
moet zodanig worden aangepast, dat 
er meer wordt uitgegaan van de indivi
duele mens en minder van een gezin. 
Daarbij dient men behoedzaam te werk 
te gaan om onrechtvaardigheden te 
vermijden 
f Ons economisch herstel hangt 
mede af van het weer gezond worden 
van het bedrijfsleven Het fiscale be
leid dient er op gericht te zijn, dat een 
redelijk rendement op het geïnvesteer
de vermogen mogelijk is. 
g Heffingen op invoering van nieuwe 
technologische ontwikkeling (bijv. 
chips) verslechteren onze concurrentie
positie en dienen dan ook te worden 
afgewezen. 
h Daar er redenen zijn om aan te ne
men, dat de WIR een weinig stimule
rend effect heeft op investeringen, ver
dient een forse verlaging van de ven
nootschapsbelasting (ondernemersbe
lasting) de voorkeur boven handhaving 
van de WIR. 
1 In het belang van de werkgelegen
heid in de scheepsbouw dient de fisca-
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Ie behandeling aldaar te worden aan
gepast aan internationale omstandighe
den. 
1 In het kader van bestrijding van be
lastingontduiking past een heffing op 
de verkregen rente bij spaarbrieven 
aan toonder e.d. direct bij de bron (zo
dra de rente betaald wordt derhalve). 
Dit zou ook de eindheffing moeten zijn 
en ook voor andere beleggingsvormen 
zo moeten worden opgelost. Ter bevor
dering van de kleine spaarder wordt 
voorgesteld de belastingvrije som van 
ontvangen rente te verhogen tot 
f 1 500,- en dit jaarlijks aan te pas
sen. 
k Het komt voor, dat mensen met 
een laag inkomen en geen spaargelden 
toch in de vermogensbelasting worden 
aangeslagen omdat zij een eigen huis 
bezitten, dat in waarde is gestegen. 
DS'70 is van mening, dat in deze ge
vallen pas vermogensbelasting gehe
ven dient te worden als de vermogens
winst gerealiseerd is. In vele gevallen 
zal dit zijn in het successierecht of bij 
het schenkingsrecht. 
I Gestreefd moet worden naar een 
gelijke behandeling voor samenle
vingsvormen anders dan in gezinsver
band. 

Vooruitlopend hierop kan worden 
overgegaan tot een vrijwillige registra
tie door gemeenten van deze andere 
samenlevingsvormen. 
m De BTW op de stichtings- en on
derhoudskosten van huizen dient te
ruggebracht te worden van het hoge 
tarief (18%) naar het lage (nu 4%). De 
overdrachtsbelasting bij de verkoop 
van bestaande huizen dient te worden 
teruggebracht van 6 naar 4%. 
n Huurbelasting dient te worden af
gewezen. Eén van de redenen is, dat 
deze maatregel de doorstroming niet 
bevordert, omdat bewoners van een 
goedkope huurwoning geen vrije keus 
hebben om een duurdere woning te 
huren, die meer gerief biedt Deze 
keus is er niet. Bovendien zijn er ook 
mensen met een hoog inkomen, die 
een goedkope eigen woning bewonen, 
die dan bevoordeeld worden boven 
huurders. 

Huurbelasting bevordert geen door
stroming, maar verhoogt wel de belas
ting en DS'70 is van mening, dat be
lastingverhoging nou niet bepaald de 
oplossing is van de problemen, waar
voor wij ons gesteld zien. 
o Voorzichtigheid moet betracht wor
den met de invoering van maatrege
len, die op het eerste gezicht alleen ex
treem hoog betaalden lijken te treffen, 
doch op langere termijn juist de laagst
betaalden treffen 
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Dit gevaar schuilt bijv. in de beper
kmg van hypotheekrenteaftrek tot 
f 300 000,- of f 400 000,- Als 
mensen, die dure woningen kunnen 
kopen dit dan niet meer doen om fis
cale redenen wordt de doorschuiving 
opnteuw belemmerd. Dit werkt door 
tot beneden toe, dat wil zeggen voor 
huurders en kopers van goedkope wo
ningen 
p Onderzocht moet worden of, naar 
analogie van de motorvoertuigenbelas
ting ook een belasting op pleziervaar
tuigen mogelijk is. 

Inkomens en vermogen 

1 7 lnleidtng. 

Netto verschillen 1n inkomen en ver
mogen, die door brede lagen van de 
bevolkmg als onrechtvaardig worden 
ervaren, moeten worden afgezwakt. 
Hterbij gaat het dan veelal om inko
mensverschillen, die alleen maar op 
trad1t1e berusten Er zijn echter ook 
rechtvaardtge inkomensverschillen 
Rechtvaardige inkomensverschillen be
rusten op normen als inspanning, vak
bekwaamheid, onregelmatige werktijd, 
het dragen van verantwoordelijkheid, 
vuil of zwaar werk etc. Rechtvaardige 
mkomens vallen voor DS'70 binnen 
redelijke grenzen. 

In de laatste Jaren is de kreet 'een 
rechtvaardiger inkomensverdeling' 
door enkele politieke partijen vertaald 
als verhoging van alle lagere inkomens 
en verlaging van alle hogere inko
mens. Naar de mening van DS'70 
heeft dit niets te maken met een recht
vaardiger inkomensverdeling. Niet alle 
hogere mkomens zijn terecht, maar 
ook niet alle lagere inkomens zijn onte
recht. 

Een herbezinning op de billijkheid 
van bestaande inkomensverschillen is 
noodzakelijk, waarvoor een goede 
functteclassiftcatie moet worden opge
zet 

1 8 Doelstellingen. 

a Ongunstige werkomstandigheden 
zoals vuil en zwaar werk moeten groter 
gewicht krijgen bij de vaststelling van 
beloning van arbeid. 
b lnd1en men sociaal zwakkeren wil 
helpen dan dient dit te geschieden met 
financiële middelen (geld) en niet door 
subsidiëring van allerlei goederen en 
diensten 

Van die goederen en diensten profi
teren alleen diegenen, die dat willen 
en dat zijn veelal niet degenen, waar-

voor men die diensten en producten 
subsidieert Integendeel, het zijn dan 
juist deze burgers die via reinigings
rechten en dergelijke heffingen die 
diensten en producten betalen voor an
deren. 
c Het inkomens- en prijsbeleid, dat 
gericht moet zijn op alle groepen van 
de bevolking, dient een streven naar 
vermindering van ongelijkheid in inko
men (waarbij het gaat om het netto in
komen over de gehele levensperiode) 
in te sluiten, echter niet zodanig dat 
daardoor de bereidheid tot werken en 
het dragen van verantwoordelijkheid 
afneemt. 
d Werknemers hebben evenals kapi
taalverstrekkers recht op een deel van 
de winst van bedrijven Er moet een 
wettelijke winstdelingsregeling komen 
e Nu de economische toestand ver
slechtert gaan er stemmen op de wel
vaartsvastheid van ambtenarenpensioe
nen aan te tasten DS' 70 acht dit on
juist. De inflatie moet worden bestre
den aangezien deze de koopkracht van 
de pensioenen doet verminderen. 
Daarnaast moet een begin gemaakt 
worden met het vormen van fondsen, 
waarmede straks de pensioenplicht ge
financierd kan worden, zodat zowel 
loontrekkenden als zelfstandigen een 
pensioen krijgen boven de AOW. De 
fondsen kunnen gevormd worden uit 
een eventuele VAD, de ruimte, die ont
staat door de verlaging van de ven
nootschapsbelasting bij afschaffing van 
de WIR etc. 
f Pensioenverlies bij verandering van 
werkkring dient te worden tegenge
gaan door nieuwe werkgevers te bewe
gen in hun pensioenregelingen voor
zieningen te treffen op basis van een 
beperkt levensjarenbeginseL Hiermede 
wordt bedoeld, dat een werkgever voor 
salarisverhogingen ook een pensioen 
toekent voor elders doorgebrachte 
dienstjaren na de 25ste verjaardag. De 
bedoeling is, dat op lange termijn een 
pensioen verzekerd is van ongeveer 
70% van het laatst verdiende salaris 
(inclusief de AOW en tot een bepaald 
maximum) 

Sociale Zekerheid 

1 9 Inleiding. 

Het in Nederland opgebouwde stelsel 
van Sociale Zekerheid is een groot 
goed. Het stelsel kan echter alleen blij
ven functioneren, indien de lasten 
draagbaar blijven 

Daarom moeten oneigenlijk gebruik 
en misbruik zoveel mogelijk worden 
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voorkomen en de efficientie van het 
systeem worden verhoogd. Er is thans 
een situatie ontstaan, waarin duidelijke 
tegenstellingen tot spanningen leiden. 

Voor sommigen blijkt de uitkering zo 
hoog te zijn, dat de financiële prikkel 
ontbreekt om serieus te trachten weer 
in het arbeidsproces te worden opge
nomen En dit wekt dan weer afgunst 
bij werkenden, die met een weinig ho
ger netto inkomen (of zelfs een lager 
netto inkomen) wel aan arbeidsdiscipli
ne zijn onderworpen. 

Die afgunst is bijzonder frustrerend 
voor degenen, die door een handicap 
of door gebrek aan arbeidsmogelijkhe
den inactief zijn geworden en zich nut
teloos voelen en daardoor sociale con
tacten missen. Dat missen van sociale 
contacten maakt een eventuele terug
keer in het arbeidsproces nog moeilij
ker. 

20 Doelstellingen. 

a Aan deze situatie kan worden tege
moet gekomen door van overheidswe
ge aan uitkeringsgerechtigden sociaal 
of maatschappelijk zinvolle arbeid aan 
te bieden 

Veel aandacht dient te worden be
steed aan omscholing etc. 
b Vereenvoudiging van de sociale 
verzekeringen is noodzakelijk, zoals het 
samenvoegen van de verschillende re
gelingen voor werkloosheid (WW, 
WWV en RWW). 
c Ook een samenvoeging van Ziekte
wet en WAO moet worden overwogen. 
Hierdoor wordt het mogelijk langdurig 
zieken eerder te benaderen om bij een 
dreigende gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid in het belang van betrokke
ne passende maatregelen te nemen. 
d In de wetgeving moet het begrip 
'passende arbeid' worden verruimd als 
middel om de mobiliteit of flexibiliteit 
te bevorderen De toelating tot sociale 
werkplaatsen en de bestaande subsi
dieregelingen zoals loonsubsidies, vak
opleiding volwassenen en schoolverla
ters, verplaatsingskostenregelingen en 
dergelijke moeten regelmatig op hun 
doelmatigheid worden gecontroleerd 
en zonodig aangepast. 
e De medezeggenschap van de socia
le partners in de besturen van bedrijfs
verenigingen beperkt zich tot de pro
fessionele bestuurders, terwijl het gro
te aantal bedrijfsverenigingen onnodi
ge versnippering met zich brengt. Uit 
doelmatigheidsoverwegingen moet 
grotere concentratie worden nage
streefd. 
f Part-time werk van werknemers bo
ven een nader vast te stellen aantal 
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uren moet recht geven op pensioen. 
g Noodzakelijk is een krachtige be
strijding van misbruik en invoering van 
maatregelen om 'oneigenlijk gebruik' 
van de sociale voorzieningen tegen te 
gaan. 
h Bij langdurige verpleging in een in
richting krachtens de A.W. B.Z. (Alge
mene Wet Bijzonder Ziektekosten) 
dient een bijdrage naar draagkracht te 
worden gevraagd. 
i Wanneer een uitkering wordt geba
seerd op een verondersteld inkomen 
(in het geval van schoolverlaters bijv. 
die nog geen echt inkomen hadden) 
moet de uitkering gebaseerd worden 
op maximaal het minimum-inkomen. 
j Uitkeringen behoren niet te worden 
gebaseerd op een kortstondig hoog in
komen. Dit hoge inkomen moet dan 
eerst herleid worden tot een normaal 
inkomen. 
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11 Inrichten van de samenleving 

llemocratie in Staat en Onderne
!D\ng 

lnleidmg. 

DS'70 staat voor de verdediging en de 
bevordenng van de waarden van de 
parlementaire democratie. Onze partij 
zal deze waarden handhaven, ook on
der z1ch wijzigende omstandigheden 
en onder een veranderend normbesef, 
omdat zij deze de beste waarborg acht, 
voor een samenleving, waarin de rech
tren van de mens geëerbiedigd worden 

Doelstellingen 

22 In de Staat 

De overheld dient in woord en 
daad uit te dragen dat in een demoera-

eisen aan de burger worden gesteld 
mzake verdraagzaamheid, eerbiediging 
van het recht en sociale verantwoorde
lijkheld 
b Op democratische wijze tot stand 
gekomen wetten d1enen te worden na
geleefd, aan onwettige acties of intimi
datie mag n1et worden toegegeven. 

Democratische vormen van in
spraak worden nog verder ontwikkeld 
echter met behoud van voldoende be
sluitvaardigheid in het bestuur. 
d In een sterk geschakeerde bevoi
IKmg dient de bere1dhe1d van een partij 
!ot samenwerkmg met andere demo
ICratlsche partijen het hart van de de
mocratie te zijn 

Polarisatie wordt beschouwd als 
een ondermijnmg van de democratie, 
tegenstellmgen moeten worden over
brugd volgens het overlegmodel 
f Erkenning van de gelijkgerechtig

van de Nederlandse slachtoffers 

van de oorlog in Z.O.-Azië met die van 
de oorlog in Europa; de vereffening 
van de ten deze nog openstaande ere
schulden aan eerstgenoemden dient 
plaats te vinden. 

23 In de Onderneming 

a In een veelvormige samenleving 
past een gemengde economische 
structuur met naast elkaar ondernemin
gen volgens het kapitalistische en coö
peratieve model alswel bedrijven met 
arbeiders zelfbestuur; overheidsbedrij
ven en mengvormen daarvan 
b Medezeggenschap en medeverant
woordelijkheid in ondernemingen die
nen gedragen te worden door werkne
mer, directie en kapitaalverschaffer ge
zamenlijk. 
c De publicatieplicht, zoals voor 
naamloze vennootschappen, zal wor
den uitgebreid tot andere vennoot
schapsvormen 

Binnenlands Bestuur 

24 Inleiding. 

DS'70 is van mening dat door de 
voortschrijdende uitbreiding van de be
stuurlijke zaken de bestuursstructuur 
veel ingewikkelder is geworden Het is 
noodzakelijk dat de doorzichtigheid en 
doelmatigheid van het bestuur worden 
verbeterd door verkleining van de af
stand tussen burger en bestuursappa
raat In de vele beheers- en uitvoe
ringstaken van de overheid dient zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt te worden 
van de deskundigheid van de burgers 
en van organisaties, waarbij echter dui
delijke afspraken en effectieve controle 
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zijn vereist. 

25 Doelstellingen. 

a Ter bevordering van een doelmati
ge controle op alle rijksgelden dienen 
de bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer te worden uitgebreid. Te 
denken is daarbij aan publiekrechtelij
ke en particuliere organen die met 
rijksgelden werken. 
b De rechtsbescherming van de bur
ger op toegankelijkheid en correctie 
van persoonlijke gegevens in admini
stratieve systemen wordt bij de wet ge
regeld. 
c Toekenning van actief en passief 
kiesrecht voor publiekrechtelijke verte
genwoordigende lichamen wordt aan 
Nederlandse staatsburgers voorbehou
den buitenlanders kunnen in wijkra
den worden opgenomen. 
d Bij gewesten ingesteld op grond 
van de wet 'Gemeenschappelijke Rege
lingen' dienen rechtstreekse verkiezin
gen te worden ingevoerd. 
e Overdracht van taken van gemeen
te naar provincie is slechts aanvaard
baar, wanneer dit de efficiëntie ver
hoogt en de afstand tussen burger en 
overheid hierdoor niet wordt vergroot. 
Bij decentralisatie van rijkstaken die
nen de financiële middelen hiertoe 
eveneens te worden overgedragen. 
f Het subsidiestelsel wordt vereen
voudigd, b.v. door subsidies in begin
sel door één overheidsorgaan te doen 
verstrekken en in elk geval de beslis
sing over subsidie op één plaats te 
doen nemen. 
g De benoeming van commissarissen 
der Koningin en van burgemeester 
blijft geschieden door de Kroon. 
h De zittingsduur van de Staten-Ge-
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neraal en de Regering wordt 6 jaar. 
i De rijksbegroting wordt van een 
jaarlijkse begroting omgezet in een 
tweejaarlijkse. 
j Een gedegen zakelijke bestudering 
van de optimale departementale inde
lingen, van de interdepartementale 
taakverdeling en coördinatie moet lei
den tot het vaststellen van een doel
treffende regeringsstructuur. Deze mag 
niet bij de kabinetsformatie worden 
veranderd terwille van partijbelangen. 
k Er wordt de mogelijkheid gescha
pen voor een consultatief referendum. 

Emancipatie 

26 Inleiding. 

DS'70 wil dat alle burgers hun demo
cratische rechten en vrijheden kunnen 
beleven en daarvoor moet alle ruimte 
worden geschapen. De overheid 
schenkt daarom aandacht aan groepen 
zoals jongeren, vrouwen en alleen
staanden, zodat ook deze groepen in 
het wettelijk bestel of in het cultuur
patroon zo veel mogelijk tot hun recht 
komen. 

27 Doelstellingen. 

a Er zal een aanvang moeten worden 
gemaakt de fiscale en sociale wetge
ving zo in te richten dat deze meer uit
gaat van de individuele mens en min
der van het echtpaar. 

Uiteraard dient hierbij behoedzaam
heid in acht te worden genomen en 
dienen onrechtvaardige verhoudingen 
te worden voorkomen. 
b Voor zover wettelijke bepalingen 
nog in strijd zijn met de juridische ge
lijkheid van man en vrouw, dienen 
deze te worden gewijzigd. 
c Bij sollicitaties dient bij gelijkwaar
dige kandidaten de ondervertegen
woordigde categorie de voorkeur te 
hebben. 
d Beperking van de alimentatieplicht 
van gescheiden mensen jegens elkaar 
door limitering naar hoogte en duur. 
e In verband met wijziging in het tra
ditionele rollenpatroon bij een deel van 
de echtparen en samenwonenden, die
nen zowel overheid als bedrijfsleven te 
zorgen voor een genoegzaam aantal 
deeltijdbanen. Voor zover zulks nog 
niet is geschied, dient bij de sociale 
verzekeringswetten 'rolwisseling' te 
worden mogelijk gemaakt 
f De meerderjarigheidsgrens wordt 
verlaagd tot 18 jaar, waarbij de finan
ciële aansprakelijkheid van de ouders 
voor hun meerderjarige kinderen komt 

te vervallen. Voor minderjarigen wordt 
wettelijk een geleidelijk groeiende zeg
genschap over hun eigen leven verwe
zenlijkt. 

Justitie 

28 Inleiding. 

DS'70 is van mening dat de snelle 
ontwikkelingen en daarmee gepaard 
gaande ontsporingen in onze maat
schappij vragen om een weloverwogen 
beleid inzake preventie, opsporing en 
bestrijding van misdaad. De oorzaken 
van de bestaande gevoelens van on
vrede in de samenleving moeten zo
veel mogelijk worden weggenomen. 
Daartoe is noodzakelijk dat de wetge
ving tijdig wordt aangepast aan de on
der de bij brede lagen van de bevol
king levende rechtsnormen. 

Hierdoor wordt de verdraagzaamheid 
bevorderd 

29 Doelstellingen.· 

a Voor de doelmatigheid van het po
litieapparaat is het noodzakelijk dat er 
onder de verantwoordelijkheid van de 
Minister van Justitie één Nederlands 
politiekorps wordt gevormd, bestaande 
uit territoriale eenheden (districten) 
voor uitvoerende taken en diensten op 
terreinen van opsporing, verkeer en 
handhaving openbare orde en uit lan
delijke speciale eenheden. Er dient ge
streefd te worden naar een vermaat
schappelijking van het politiekorps. 
b Onwettige acties dienen door een 
efficiënt optreden van de overheid snel 
te worden beëindigd 
c Het justitieel apparaat dient opti
maal te zijn voorbereid op het voorko
men en bestrijden van terreuracties. 
Niet alleen het deelnemen aan, maar 
ook het aanzetten tot en het voorberei
den van terreuracties dient strafbaar te 
worden gesteld. Het vervolgingsbeleid 
dient voor het gehele land zo uniform 
mogelijk te zijn 
d De bescherming van de veiligheid 
en de individuele vrijheid van de bur
gers moet worden opgevoerd. Zwaar
criminelen en psychopaten mogen niet 
opnieuw een gevaar vormen voor de 
samenleving. Meer aandacht dient te 
worden geschonken aan de bestrijding 
van de kleine criminaliteit zodat de 
burger zich weer veilig op straat kan 
bewegen. 
e Er dient een doeltreffende begelei
ding te komen voor slachtoffers van 
geweldmisdrijven Meer bekendheid 
van de mogelijkheid tot beroep op het 
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fonds geweldsdelicten is noodzakelijk. 
f Het gebruik van alcohol, tabak en 
drugs dient te worden tegengegaan, 
o.a. door intensieve voorlichting op 
scholen. De handel in hard drugs dient 
krachtig te worden bestreden Het bij 
de wet verplichten tot verpleging van 
drugsverslaafden die met Justitie in 
aanraking zijn gekomen is gewenst. 
g De kinderbescherming wordt opge
nomen in het totale jeugdwelzijnsbe
leid. De kinderbescherming dient zoda
nig te worden toegerust, dat zij in 
staat is jongeren met ernstige proble
men daadwerkelijk te helpen door des
kundige hulp en begeleiding. Tesamen 
met de erkende particuliere kinderbe
scherming dient er een beleidsplan 
voor de komende jaren te worden op
gesteld. 
h De adoptiemogelijkheden dienen te 
worden verruimd en het gezinsender
zoek versneld. 
t De rechtspositie van gedetineerden, 
m.n. in jeugdgevangenissen dient te 
worden verbeterd. Daar de tewerkstel
ling in de gevangenissen vaak geest
dodend en saai werk betreft moet een 
heroverweging van het nuttig effect 
van dit werk en een herziening van de 
aard van het werk plaats vinden. 
1 Er dient een stakingscode te worden 
ontwikkeld waarin rechten en plichten 
voor zowel werkgevers, werknemers, 
overheid, ambtenaren, stakers en 
werkwilligen zijn geregeld. 

Massamedia 

30 Inleiding. 

OS' 70 staat op het standpunt dat het 
voor de democratie van levensbelang 
is dat de bevolking een veelzijdige 
voorlichting krijgt door een vrije pers, 
radio en televisie van voldoende ver
scheidenheid ook ten aanzien van min
derheden. De regering dient hiervoor 
de voorwaarden te scheppen Gezien 
de toekomstige ontwikkelingen binnen 
de massamedia (ontvangst commercië
le televisie via de satelliet) dient de 
concurrentiepositie van de nationale te
levisie te worden versterkt. 

31 Doelstellingen. 

a Voor dagbladen en periodieken 
geldt het lage BTW-tarief (thans 4%). 
b Een verdere uitbreiding van de 
ster-reclame wordt afhankelijk gesteld 
van een verdere uitbreiding van de 
zendtijd. Geen reclame door energie
verspillende producten Indien het re
clameblok rond 7 uur terugkeert dan 
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dient reclame gericht op jonge kinde
rren te worden geweerd. 

Ruimte voor onafhankelijke regi
onale en plaatselijke omroepen 
d Betere controle op de bestedingen 
bij rad1o en televis1e zodat verhoging 
van kijk- en luistergeld kan worden 
voorkomen 

De vrijheid m pers, radio en televi
Sie geldt ook voor de burgers, wiens 
naam en eer in een publicatie of uit
zending wordt aangetast. Het recht 
van hoor en wederhoor dient bij de 
\Net te worden geregeld. 

Ontkoppeling lidmaatschap en 
abonnement op rad1o- tv-gids van de 
omroepverentgmgen 

De NOS beperkt zijn programma's 
tot dutdelijk omschreven algemene 
programma's 

De NOS verzorgt centrale techni
sche dienstverlening tegen kostprijs 
aan de omroepgebruikers, inclusief be
heer van de studio's en verdere hulp
middelen. 

Buitenlandse tv-programma's die
nen onbeperkt door het kabelnet te 
ikunnen worden gedistribueerd, tenzij 
deze buitenlandse zenders op het Ne
derlandse publiek gericht reclame uit
zenden die niet aan onze eisen vol
doen, zoals die zijn vastgelegd in de 
reclamecode 

Consequentere doorvoering van de 
zenderkleunng, d.w.z. lichte muziek op 
Hilversum 1, informatie op 2, popmu
Ziek op 3 en klassiek op 4 

Naast Hilversum 1 moet er nog een 
zender komen, die 24 uur per dag uit
zendt 
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lil Zorg voor de toekomst 

Onderwijs 

32 Inleiding. 

OS' 70 onderscheidt drie functies in 
het onderwijs. In de eerste plaats het 
zo goed mogelijk voorbereiden van de 
jonge mens op de veranderende we
reld, het bevorderen van zijn vermogen 
om daarin goede beslissingen te ne
men en het ontwikkelen van zijn 
dienstbaarheid aan mens en maat
schappij: de ontwikkelingsfunctie. 

Ten tweede het opheffen van de 
achterstandpositie van kansarme groe
pen: de emancipatiefunctie. 

Ten derde het soepel inspelen op 
vragen en behoeften van de arbeids
markt: de economische functie. 

Voortdurende bewaking en toetsing 
van de kwaliteit van het onderwijspro
ces is essentieel. De verantwoordelijk
heid voor het onderwijs is een aangele
genheid van leerkrachten, leerlingen, 
ouders en overheid tesamen. 

Doelstellingen: 

33 Algemeen 

a De drie functies van het onderwijs 
dienen in een veranderende maat
schappij regelmatig op de actualiteit 
van hun inhoud en onderlinge afstem
ming getoetst te worden 
b Veranderingen in de onderwijs
structuur dienen pas algemeen te wor
den ingevoerd of voorgeschreven, na
dat zorgvuldig voorbereide en uitge
voerde experimenten, alsmede nauw
keurige kostenanalyse de wenselijkheid 
hebben aangetoond en nadat de zeker
heid is verkregen dat de resultaten van 
deze experimenten overdraagbaar zijn. 

c De kwaliteitsbewaking van het on
derwijs verdient meer aandacht. De sa
menstelling en het niveau van examen
pakketten worden hiertoe aan een kriti
sche herwaardering onderworpen. De 
inspectie dient waar nodig verscherpt 
te worden. De mogelijkheid dient te 
bestaan om facultatief vakken aan het 
examenpakket toe te voegen. Periodie
ke bij- resp. herscholing van leerkrach
ten is noodzakelijk. 
d Ouders of voogden dragen in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding van minderjarigen. 
Daarnaast moet onderkend worden, 
dat naast haar specifieke functies, de 
school een deel van de (sociale) opvoe
ding voor haar rekening neemt. Op
voeders moeten daarom voorgelicht 
worden om een bewuste keuze in 
schooltype te maken en er dient ruimte 
voor hen te zijn om mede invloed uit 
te oefenen op de invulling van onder
wijs. 
e Bij scholing en vorming op het ter
rein van de maatschappijleer dient de 
diversiteit aan maatschappelijke stro
mingen tot haar recht te komen 
f Periodiek overleg tussen onderwijs
gevenden over de inhoud van het leer
plan, de onderlinge afstemming van 
vakken alsmede de toetsing van stu
dieresultaten is noodzakelijk 
g Binnen het onderwijs moet ook 
aandacht besteed worden aan de wijze 
waarop leerlingen op zinvolle wijze 
hun vrije tijd kunnen inrichten. 

34 Het nieuwe basisonderwijs 

a Daar het kleuteronderwijs meer uit
gaat van de ervaringswereld van het 
kind moet het nieuwe geïntegreerde 
basisonderwijs de essentiële elementen 
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van het kleuteronderwijs handhaven 
voor 4- tot 6-jarigen. Gewaakt moet 
worden voor een te vroeg beginnen 
met onderwijs in engere zin waardoor 
het kind belast wordt boven zijn moge
lijkheden. 
b De opleidingsinstituten voor onder
wijsgevenden en de schoolbegelei
dingsdiensten dienen nauw bij de inte
gratie te worden betrokken. Een opti
male samenwerking is daartoe noodza
kelijk. De inspectie moet hierop toe
zien. 
c Kwaliteitsverbetering van het on
derwijs en aanpassing aan de ontwik
kelingen moeten worden begeleid door 
onderwijsbegeleidingsdiensten, die de 
scholen tevens helpen extra zorgen te 
besteden aan individuele kinderen en 
groepen van kinderen, die op enigerlei 
wijze in een achterstandsituatie verke
ren. 
d De onderwijsstimuleringsprojecten 
dienen te worden gehandhaafd en uit
gebreid. Het stimuleringsbeleid dient 
zich ook uit te strekken over het onder
wijs aan etnische minderheden. Sa
menwerking met welzijnsinstellingen 
moet worden bevorderd. Daarbij moe
ten waarborgen worden geschapen te
gen eenzijdige beïnvloeding vanuit be
paalde maatschappelijke en politieke 
opvattingen. 
e Vooral de gemeentebesturen die
nen een goede samenwerking te be
vorderen tussen het openbaar onder
wijs en verschillende richtingen van 
het bijzonder onderwijs, o.m in het 
kader van onderwijsbegeleiding, on
derwijsstimulering en onderwijs aan et
nische minderheden. 
f Overleg tussen het gewoon lager 
onderwijs en het buitengewoon of spe
ciaal onderwijs dient bevorderd te wor-
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den. Wederzijdse doorverwijzing moet 
steeds de aandacht krijgen. Wachtlijs
ten bij het buitengewoon of speciaal 
onderwijs moeten zo snel mogelijk 
weggewerkt worden. Er dient verbete
ring te komen in de opleiding van on
derwijsgevenden in het buitengewoon 
of speciaal onderwijs. 

35 Het voortgezet onderwijs 

a De middenschool als enige moge
lijkheid voor kmderen van 1 2 tot 1 5 of 
16 jaar wordt afgewezen, omdat de in 
Nederland tradittonele vrijheid van on
derwijs hierdoor te sterk zou worden 
aangetast. Individualisering en diffe
rentiatie enerzijds onder het gelijktijdig 
bijeen brengen in een schooltype van 
leerlingen die in aanleg variëren van 
'lager beroeps onderwijs' tot 'gymnasi
um' anderzijds dtent te voldoen aan de 
voorwaarden, die genoemd worden on
der paragraaf A-Algemeen, punt 33b, 
mdien men wil besluiten tot meer dan 
experimenten 
b In algemene zm dient de verdere 
ontwikkelmg van de brugperiode aan 
te sluiten bij de huidige praktijk, dat 
wil zeggen verruiming van het aantal 
proJecten is mogelijk onder versterking 
van de band tussen de projecten en de 
situatie 1n het overige onderwijsveld. 
c Bij de keuze van richting in het 
voortgezet onderwijs door de leerling 
dient betere voorlichting te worden 
verstrekt over de toekomst-mogelijkhe
den van de te kiezen richting (w.o. ook 
vakkenkeuze), zowel ten aanzien van 
verdere studie als van de arbeidsmarkt. 
d Het beroepsonderwijs moet vol
doende ruimte bieden voor algemene 
vorming en persoonlijke ontplooiïng, 
zij dient daarnaast voldoende afge
stemd te zijn op de eisen van de prac
tijk. Te sterke 'veralgemenisering' is 
onwenselijk. Het beroepsonderwijs 
moet in het beleid een zwaardere 
waardermg krijgen. 
e Sttmulering van voortgezette studie 
boven 16 Jaar, op basis van vrijwillig
held; dus geen leerplichtverlenging. 
f De 'open school' dtent verder te 
worden ontwikkeld. Daarvoor is meer 
coördinatie nodig van de maatregelen 
op dit terrein welke uitgaan van O&W, 
SoZa en CRM 
g Meer ruimte voor her-, bij- en om
scholmg via het beroepsonderwijs en 
de 'moeder-MAVO', 1n het bijzonder 
ook voor werklozen is noodzakelijk. De 
volwasseneneducatie dient in zijn alge
meenheid een hoge prioriteit te krij
gen 
h De criteria voor toelating tot het 
M B.O. en het H B.O. dienen zodanig 

te worden vastgesteld, dat de toegela
ten leerlingen ook inderdaad een rede
lijke kans hebben het onderwijs met 
succes te volgen. De uitval percenta
ges moeten derhalve omlaag en het 
studierendement omhoog. 
i Voor etnische minderheden zijn ook 
in het voortgezet onderwijs extra facili
teiten wenselijk willen zij met perspec
tief aan de Nederlandse samenleving 
kunnen deelnemen. 

36 Het Hoger beroeps- en 
Wetenschappelijk Onderwijs 

a Gestreefd wordt naar een stelsel 
van Hoger Onderwijs met een nomina
le cursusduur van 4 jaar, die zowel het 
hutdige hoger beroeps (exclusief even
tueel stagejaar) als de eerste fase van 
het wetenschappelijk onderwijs omvat. 

De tweede fase van het W 0. is ge
richt op de opleiding van hoog gekwa
lificeerde onderzoekers en omvat die 
beroepsopleidingen waarvoor een 
voortgezette opleiding een absolute 
vereiste is. In een kaderwet H. 0. zul
len hoger beroeps- en wetenschappe
lijk onderwijs nader op elkaar moeten 
worden afgestemd. Er dienen daarbij 
meer mogelijkheden te komen voor ho
rizontale en verticale differentiatie tus
sen HBO en WO. 

H BQ-studenten hebben recht op de
Z€1fde faciliteiten in het kader van hun 
studie, levensonderhoud en huisves
ting als beschikbaar zijn voor WO-stu
denten. 
b De huidige wetgeving inzake de 
bestuurlijke structuur van het weten
schappelijk onderwijs, de WUB, wordt 
aan een kritische herbezinning onder
worpen. 
c Spoedige realisatie van een zelf
standige Open Universiteit in het bij
zonder gericht op het bieden van vol
waardig tweede kans onderwijs, waar
bij hulpmiddelen als schriftelijk onder
wijs, radio en televisie intensief wor
den gebruikt, naast persoonlijk contact 
tussen docent en student. 
d Gepaard gaande met een adequate 
studiefinanciering moet de eigen bij
drage van de student aan zijn studie 
worden verhoogd. Indien studenten
stops onvermijdelijk zijn, verdient ver
zwaring van de eisen voor toelating de 
voorkeur boven loting. 

37 Financiering van het Onderwijs 

a DS'70 acht een groter kostenbesef 
en een redelijke kostenverdeling bij fi
nanciering van het onderwijs in en bui
ten de school dringend noodzakelijk. 
Daarbij dient een relatie te worden ge-
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legd tussen profijt dat de gemeen
schap resp. het individu van deelne
ming aan een onderwijssoort heeft als
mede de mate waarin de gemeenschap 
resp. het individu aan de kosten daar
van bijdraagt. 
b Zo dient het leerplichtig onderwijs 
geheel door de overheid, d.w.z. door 
alle belastingbetalers te worden bekos
tigd; het hierop aansluitend onderwijs, 
waarbij de algemene vorming voorop 
staat, grotendeels. Bij het hoger be
roeps- en wetenschappelijk onderwijs 
dient de eigen bijdrage groter te zijn. 
Onderwijs tenslotte, dat uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend persoonlijk be
lang heeft voor de betrokkenen dient 
nagenoeg geheel door de betrokkenen 
te worden bekostigd. 
c Door invoering van een modern 
kostenmanagement zal de interne effi
ciëntie worden verhoogd. De relatieve 
kosten van het onderwijs in Nederland 
zullen moeten dalen, terwijl de presta
tie en doeltreffendheid moeten worden 
verhoogd. 
d Het dient te worden gestimuleerd, 
dat schoolgebouwen buiten schooltijd 
ter beschikking worden gesteld voor 
buitenschoolse vormingsbehoeften, 
waarbij een goede regeling moet wor
den getroffen voor verrekening van de 
hierdoor gemaakte additionele kosten. 
e Er dient te worden gestreefd naar 
gezamenlijke bouw en gezamenlijk ge
bruik van daarvoor in aanmerking ko
mende gemeenschapsruimten, zoals 
gymnastieklokalen, aula's e.d. voor bij
zonder en openbaar onderwijs. 
f Voor alle studerenden van 18 jaar 
en ouder wordt de kinderbijslag afge
schaft. De middelen voor de kinderbij
slag en voor het huidige stelsel van 
studiefinanciering worden tesamen ge
nomen en omgezet in waardepapieren 
op naam ('bonboekje') Deze worden 
rechtstreeks door de overheid, waar 
nodig aangevuld met een door over
heid gegarandeerde lening, ter be
schikking van de studerende gesteld. 
Hierdoor wordt de student onafhanke
lijk van zijn ouders. Teneinde de huidi
ge discriminatie van niet-studerenden 
te beëindigen, zullen ook hen facilitei
ten worden geboden. Dit bij het berei
ken van de 18-jarige leeftijd eveneens 
in de vorm van waardepapieren op 
naam ('bonboekje') Dit kan derhalve 
door studerenden gebruikt worden 
voor betaling van hun studie (school
geld, collegegeld, levensonderhoud 
e.d.) en door niet-studerenden voor 
een eerste aanbetaling van een eigen 
woning, bedrijf of anderszins duurza
me zaken. Dit voorstel is nader uitge
werkt en gekwantificeerd in de publi-
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catie 'Ruimte en Inkomen', 1977, 
pag. 42 t/m 63 van het Wetenschap
pelijk Instituut van DS'70. De conse
quentie van dit voorstel is dat de eigen 
onderwijsbijdrage van studerenden ho
ger zal komen te liggen terwijl werken
de jongeren zullen gaan ontvangen 
wat hun nu ten onrechte onthouden 
wordt. 

Wetenschapsbeleid 

38 Inleiding. 

DS'70 erkent de betekenis van de we
tenschap voor de cultuur en voor het 
oplossen van de problemen waarvoor 
de mensheid zich nu en in de toe
komst ziet geplaatst. 

DS'70 wil, dat Nederland zijn eer
volle plaats in het wetenschappelijk 
onderzoek blijft bezetten, maar beseft 
dat de zeer hoge kosten ervan dwin
gen tot het stellen van prioriteiten. De 
eigen verantwoordelijkheid van onder
zoekers en instellingen voor onderzoek
keuze en uitvoeringswijze is van groot 
belang. 

39 Doelstellingen. 

a Met behoud van fundamenteel on
derzoek over een breed scala van on
derwerpen wordt in het bijzonder het 
speurwerk bevorderd naar voor de 
maatschappij belangrijke problemen. 
b Het blijven toekennen van een cen
trale plaats bij vooral het fundamentele 
onderzoek aan de universiteiten en ho
gescholen. Dit onder een selectieve 
toewijzing van kostbare onderzoekuit
rustingen aan één of enkele instellin
gen, zodat voor een diepgaand onder
zoek een specialisatie kan worden ont
wikkeld. Hierdoor ontstaat kwaliteits
verhoging en kostenbesparing. 
c Het wetenschapsbeleid dient zich te 
ontwikkelen tot een duidelijk meerja
renbeleid; het wetenschapsbudget 
dient op soepele wijze hierop te wor
den afgestemd. 
d Het functioneren op een aantal we
tenschapsgebieden van sectorraden 
dient getoetst te worden op hun effi
ciëntie en hun bijdrage aan de beoog
de maatschappelijke oriëntatie van het 
wetenschappelijk onderzoek. 
e Internationale samenwerking ver
breedt de reikwijdte van het onderzoek 
en zal om deze reden worden gestimu
leerd. 

Ruimtelijke ordening 

40 Inleiding. 

Nederland heeft slechts een beperkte 
ruimte voor wonen, werken, recreatie, 
natuur en voedselproductie. De be
stemming van deze ruimte is bepalend 
voor ons leefmilieu van de toekomst. 
Bij herziening van het ruimtelijk beleid 
zal men hier steeds rekening mee moe
ten houden. Daarom dienen overheden 
in samenwerking met de burger plan
nen op langere termijn te maken Deel
neming door burgers aan streekplan
nen zal worden bevorderd. 

41 Doelstellingen. 

a In ons ruimtelijk beperkte land 
dient de overheid zeggenschap te heb
ben over het gebruik en beheer van 
grond. Particulier eigendom van grond 
mag geen gelegenheid bieden tot spe
culatie winsten. 
b Onteigening geschiedt in beginsel 
op basis van gebruikswaarde. 
c Gemeenschapseigendom van de 
grond wordt bevorderd. Bij verkoop 
van grond dienen gemeenten voor de 
verwezenlijking van bestemmings
plannen e.d. een voorkeursrecht tot 
aankoop tegen actuele taxatiewaarden 
van de grond te bezitten Aleer land
bouwgrond te bestemmen voor niet
agrarische doeleinden, moet binnen 
het gemeentelijk (niet-agrarisch) gebied 
naar oplossingen worden gezocht. 
d Het algemeen landelijk ruimtelijk 
beleid wordt gericht op bundeling met 
regionaal beleid. 
e De centrale open ruimte wordt ge
spaard. 
f Natuurgebieden (nationale parken) 
moeten in stand blijven en waar moge
lijk worden uitgebreid. Het instellen 
van landschapsparken dient voortgang 
te vinden waarbij een goed samengaan 
tussen agrarisch gebruik, recreatie en 
natuurgebied grote aandacht verdient. 
g De leefbaarheid van kleine kernen 
wordt bevorderd Kleinschalige indus
trie, goede verbindingen, sociale wo
ningbouw en het verzorgingsniveau 
dienen dit te bewerkstelligen. 
h Stadsvernieuwing is een nationale 
zaak waarvoor offers grotendeels natio
naal worden gedragen. 
1 Ervaring met stadsvernieuwing in 
alle steden wordt bestudeerd en cen
traal verwerkt. Voorshands zal de na
druk vallen op kleinschalige aangepas
te nieuwbouw volgens bestaand stra
tenplan met buurt en wijkverbetering 
door groenvoorziening en woonerven 
met speelgelegenheid. Voor steden 
met omvangrijke negentiende-eeuwse 
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wijken zal een meer ingrijpende aan
pak nodig zijn. Bij renovaties dient het 
karakter van de wijk zoveel mogelijk in 
takt te worden gelaten. 
1 Stadsverval wordt voorkomen door 
kosten van onderhoud, rente en af
schrijving, in de huuropbrengst, c.q. 
de belastingaftrek te verwerken 

Milieuhygiëne 

42 Inleiding. 

Ter bescherming van de natuur en de 
mens dienen op korte termijn dringend 
beleidsmaatregelen getroffen te wor
den om zowel het toenemende gebruik 
van milieuverontreinigende stoffen in 
industrie, landbouw als de door de 
burger gevoelde behoefte tot vermin
dering van geluidshinder aan banden 
te leggen. De vervuiler betaalt. Zowel 
voor industrie, landbouw als bij regio
nale politiek dient bij investering en 
ruimtelijk beleid het milieu als essen
tiële factor in de besluitvorming te 
worden opgenomen 

43 Doelstellingen. 

a Afvalstoffen mogen alleen gestort 
worden op gecontroleerde stortplaat
sen als zij onschadelijk zijn (gemaakt) 
voor mens, dier en plant in de onmid
dellijke omgeving. Schadelijke afval
stoffen moeten in gecontroleerde berg
plaatsen worden opgeslagen voor 
eventueel toekomstige behandeling 
c.q. hergebruik; dit geldt ook voor ra
dioactief afval 
b Ter signalering van milieuverontrei
niging en geluidshinder zullen door de 
overheid het aantal regionale meldpun
ten voor burgers en organisaties wor
den aangewezen en uitgebreid. 
c Milieuverontreiniging dient interna
tionaal te worden aangepakt door in 
Europees overleg tot beleid te komen 
inzake het tegengaan van verontreini
ging in het gehele stroomgebied, met 
name van rivieren als Rijn en Maas 
waar het betreft vervoer en storten van 
afvalproducten van over de grenzen en 
verspreiding via de atmosfeer 
d De Waddenzee zal onder één be
heer worden gesteld om als natuurge
bied te worden beschermd. Gezien het 
grote belang van de Noordzee voor 
ons land zal een duidelijk beleid ge
voerd dienen te worden hetgeen even
eens geldt voor de grote rivieren t.a v 
dumping afvalstoffen, bescherming 
scheepvaartverkeer, vei I i ghei dsmaatre
gelen rampen en inzake conflicten on
der gebruikers van deze wateren. 
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Het behoud en uitbreiding van na
mmgebieden o.a. door instellen van 
bestuurslichamen, zal krachtig worden 
begeleid. 

Stadsvervuiling zal door gemeenten 
bestreden dienen te worden door een 
mtensieve campagne waarna gerechte-

optreden kan volgen 
g Tot verdere plaatsing van kernreac
toren t.b.v. electriciteitscentrales mag 
eerst dan worden overgegaan indien 
aan de volgende voorwaarden is vol
daan 

een maatschappelijk verantwoord, 
door het parlement aanvaard veilig
heidssysteem 1s mgebouwd, zodat een 
optimale veiligheid voor de omringen
de bevolking als eis wordt gesteld 

proefboringen in verband met het 
noodzakelijk zoeken naar bergplaatsen 
ook worden uitgevoerd 
h Onderzoek naar nieuwe technieken 
en methoden ter bestrijding van mi
lieuverontreiniging en geluidshinder 
dienen door de overheid te worden be
vorderd 

Ter stimulenng voor het toepassen 
van nieuwe methoden ter voorkoming 
of vermindering van milieuverontreini
ging en geluidshinder zal de rijksover
heid mogelijkheden bieden bij te dra
gen in de vaak aanzienlijke kosten. Te
vens zal goede voorlichting omtrent 
nieuwe ontwikkelmgen worden bevor
derd 

Persoonlijke verantwoordelijkheid 
voor een goed milieugebruik zullen via 
onderwijs en massamedia krachtig die
nen te worden uitgedragen, gekoppeld 
aan een publieke verslaglegging. 
k Bestrijding van geluidshinder zal 
door het stellen van normen aan ge
luid voortbrengende apparatuur moe
ten worden bevorderd. 
I De locale overheden in de Neder
landse grensprovincies moeten een ge
coördineerd milieubeleid met hun aan
grenzende buurtprovincies nastreven 

Energie 

44 lnle1ding. 

Onze welvaart is afhankelijk van ener
gie De staatshuishouding komt in ge
vaar door de groeiende import van 
energie en de vermindering van de ex
port van gas Onze economie is afhan
kelijk geworden van politieke druk van 
de OPEC. 
DS' 70 acht deze afhankelijkheid on
aanvaardbaar, gezien het grote gevaar 
daarvan voor onze economie, onze vrij
heid en integriteit. Een beheersing van 
vraag en aanbod op nationaal, provin-

ciaal en gemeentelijk bestuursniveau is 
noodzakelijk, passend in een kader van 
Europese samenwerking. De EG moet 
streven naar een zo groot mogelijke 
mate van onafhankelijkheid op de kor
te en op de lange termijn. Aangezien 
de EG arm is aan energie-grondstoffen 
zal de nadruk moeten worden gelegd 
op een betere benutting daarvan en op 
aanvulling uit vernieuwbare bronnen. 

45 Doelstellingen. 

a Door de verschillende bestuursla
gen worden plannen voor het sturen 
en beheersen van vraag en aanbod 
van energie opgesteld voor de korte (5 
Jaar) en de lange (meer dan 1 0 jaar) 
termijn, waarbij 

normen voor energiegebruik wor
den gesteld ter bevordering van een 
juiste benutting van energie bij indus
trie, vervoer en ruimteverwarming 

het benutten van afvalwarmte en 
van afvalstoffen, die energie kunnen 
leveren, verplicht gesteld zal worden 

het benutten van vernieuwbare 
bronnen: o.a. wind, zon, aardwarmte 
wordt bevorderd op kortere termijnen 
dan momenteel wordt voorzien. 

door toepassing van andere ener
giebronnen wordt er naar gestreefd het 
gebruik van olie slechts daar toe te 
passen waar strategische doeleinden 
dit zonder bezwaar mogelijk maken. 

de toepassing van kernsplitsingse
nergie is gegrond op de begin '7 7 
door het Kabinet Den Uyl genomen 
beslissing. Indien niet te vermijden 
dan zal deze met maximale zorgvuldig
heid dienen te geschieden. Dit bete
kent o.m. dat het afval optimaal wordt 
gezuiverd t.b.v. de terugwinning van 
zoveel mogelijk nieuwe 'brandstof zo
dat de omvang van het echte afval zo
veel mogelijk wordt teruggebracht 

aanvulling van het energiepakket 
met kolenenergie als tijdelijke oplos
sing moet worden gezien, in verband 
met de afhankelijkheid van buitenland
se leveranciers. Bovengrondse kolen
vergassing wordt bevorderd 

bij noodzakelijke herstructurering 
van de energiehuishouding de daarbij 
te verwachten werkgelegenheid veel 
aandacht krijgt 

gestreefd wordt naar decentralisatie 
en horizontale bundeling van distribu
tiesystemen. 
b Het energiebeleid wordt gecoördi
neerd in EG-verband en is gericht op 
een veilige mate van zelfverzorging en 
op krachtige vermindering van onze af
hankelijkheid van energieleveranciers 
vanuit het Midden Oosten dan wel van 
elders, buiten de EG. Met name het 
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onderzoek naar kernfusie, een wel
haast onuitputtelijke energiebron voor 
de komende eeuw, dient in internatio
naal verband te worden bevorderd. 

De eigen olie- en aardgasvoorraad 
wordt beschouwd als een strategische 
reserve tegenover de geïmporteerde 
energie hoeveelheid. 
c Inkomsten uit energielevering wor
den besteed aan energiebesparing, 
nieuw onderzoek en aan de ombuiging 
van de huidige structuur van de ener
giehuishouding, alsmede de verbete
ring van de economische structuur van 
de samenleving. De voor lagere be
stuursorganen en particulieren econo
misch onaanvaardbare kosten van na
tionaal wenselijke projecten worden 
door de rijksoverheid gedragen. 
d Onderzoek en ontwikkeling van 
nieuwe energiebronnen en systemen 
van energieverbruik worden landelijk 
gestimuleerd en gecoördineerd door 
een centraal orgaan. 

Deze activiteiten dienen tevens ge
richt te worden op de oplossing van de 
energieproblemen in de ontwikkelings
landen en worden als zodanig be
schouwd als een belangrijke bijdrage 
in de ontwikkelingshulp. 
e Voor een gecoördineerd energiebe
leid is het noodzakelijk dat er een 
staatssecretaris voor energiezaken in 
de regering wordt opgenomen. 

Bevolkings- en toelatingsbeleid 

46 Inleiding. 

Nederland is een dichtbevolkt land. 
Het leefmilieu wordt beïnvloed door 
een aantal van elkaar afwijkende cultu
ren van immigranten. DS' 70 kiest voor 
een bewuste aanpassing van mensen 
met een andere cultuur in de Neder
landse samenleving. Daarnaast dient 
remigratie te worden bevorderd Ne
derland is verantwoordelijk voor alle 
door het bedrijfsleven via de arbeids
buro' s hier naar toe gehaalde buiten
landers. 

4 7 Doelstellingen. 

a Het telkens weer aantrekken van 
buitenlandse werknemers is geen 
structurele oplossing voor het tekort 
aan ongeschoolde werknemers op de 
Nederlandse arbeidsmarkt, maar 
schept alleen nieuwe maatschappelijke 
problemen. Om dit beleid te doorbre
ken moet zwaar en vuil werk financieel 
aantrekkelijker worden gemaakt, zodat 
de aanwezige beroepsbevolking bereid 
is dit werk te verrichten. 

137 



b Voor rijksgenoten (Antillianen) 
dient een toelatingsregeling te worden 
gehanteerd op basis van wederkerig
heid 
c Invoering visumplicht bij verblijf in 
Nederland voor inwoners uit de niet
EEG-landen. 
d Bevordering van remigratie, met in
achtneming van de door Nederland 
aangegane verdragsverplichtingen, zal 
dienen te berusten op een beroepsbe
geleiding in Nederland, gericht op een 
plaats in het arbeidsproces in het land 
van herkomst. Hieraan verbonden een 
éénmalige financiële steun bij blijven" 
de terugkeer. 
e Strengere maatregelen tegen het in 
dienst nemen van en I of onderdak ver
lenen aan illegaal in ons land verblij
vende personen. 
f Een asielrecht voor vluchtelingen, 
die worden vervolgd of zwaar gediscri
mineerd in landen, die in strijd hande
len met de regels van de rechten van 
de mens volgens duidelijke beleidslij-
nen. 
g Bevordering van een verantwoorde 
gezinsvorming onder meer door voor
lichting op ruime schaal, ook aan bui
tenlanders, ook in het onderwijs 
h Door begeleiding, overbruggings
onderwijs en onderwijs op Nederland
se scholen dient integratie van minder
heden in de Nederlandse samenleving 
te worden bevorderd. 
i De verborgen en openlijke rassen
discriminatie dient krachtig te worden 
bestreden. Een voorlichtingscampagne 
moet de heersende vooroordelen ont
krachten. 

48 Suriname 

De leegloop van Suriname plaatst Ne
derland voor problemen op het terrein 
van huisvesting, werkgelegenheid, on
derwijs, sociale zekerheid en dergelijke 
en Suriname zelf voor nog veel grotere 
problemen. Het economisch en politie
ke voortbestaan van Suriname is in het 
geding. In overleg met de Surinaamse 
autoriteiten dient een aanpak bevor
derd te worden, die de oorzaken van 
emigratie vanuit Suriname bestrijdt. 

49 Doelstellingen. 

a onderzoek of langlopende uitke
ringsregelingen, die hier aan inwoners 
van Suriname worden gegeven bij blij
vende vestiging in Suriname ook daar 
kunnen worden gegarandeerd. (ar
beidsongeschiktheid, pensioen e.d.) 
b het ontwerpen van een aanvaard
bare terugkeerregeling voor Surina
mers in Nederland zonder geldende 

verblijfstitel. 
c verbetering van kostenvergoedin
gen bij terugkeer en blijvende vesti
ging in Suriname. 
d binnen het kader van de ontwikke
lingssamenwerking bijdragen aan de 
realisering van het urgentieprogramma 
van de Surinaamse regering op het ter
rein van de werkgelegenheid, huisves
ting en sociale zekerheid. 
e De ontwikkelingshulp van Neder
land aan Suriname mede koppelen aan 
de omvang van de in Suriname woon
achtige bevolking, waardoor een voor
waarde scheppend beleid gecreëerd 
wordt, hetwelk terugkeer van Surina
mers naar Suriname bevordert. 
f er dient een coördinerend bewinds
persoon te worden aangewezen, die 
rechtstreeks voor alle zaken Suriname 
betreffend, aanspreekbaar is. 

DS'70 48-49 138 



IV Aandacht voor de mens 

Welzijnszorg 

50 lnle1dmg 

DS' 70 1s er van overtuigd dat de grote 
meerderheld van de Nederlanders op 
bas1s van hun inkomen uit arbeid, pen
siOen of sociale voorzienmgen in staat 
"s zelfstandig te leven en daarbij geen 
persoonlijke hulp of begeleiding be
rl1oeft Voor hen die daaraan wel be
lhoefte hebben dient de overheid een 
wettelijk kader te scheppen 

Het welzijnswerk moet zoveel moge-
worden gerealiseerd in de directe 

omgeving van de betrokkenen Daarbij 
zullen beroepskrachten en vrijwilligers 
nauw moeten samenwerken het is een 
taak van de overheid de bereidheid om 
vrijwillige hulp te bieden te stimuleren. 
Succes daarbij is slechts mogelijk als 
het subsidiesysteem wordt ontdaan 
van bevoogdende trekken 

Er dient zo spoedig mogelijk een on
derzoek te komen naar de mogelijk
held tot Invoering van de sociale 
dienstplicht 

51 Doelstellmgen. 

a Jongeren 
- algemene rechtsbescherming voor 
de Jeugd 

meer samenwerking tussen onder
Wijs, buurt- en clubhuis 
b Gehandicapten 

recht op deelneming aan onderwijs 
en arbeidsproces voorzover mogelijk 

er d1enen zodanige bouwvoorschrif
ten te komen dat alle openbare gebou
wen en dienstverlenende instellingen 
verplicht zijn aangepaste voorzieningen 
te treffen 

bij opname in verpleegtehuizen 

voorzieningen treffen waardoor regel
matig bezoek voor gescheiden paren of 
samenwonenden mogelijk is 
c Minderheden 

alle toegelaten minderheden gelijke 
rechten op welzijnszorg 

bij blijvende vestiging bevordering 
van een sociaal cultureel beleid gericht 
op integratie in Nederlandse samenle
ving 

begeleiding van de remigrant naar 
toekomstig leefklimaat 

Bejaardenbeleid 

52 Inleiding. 

De bejaarde dient in onze maatschap
pij de hem toekomende ruimte gebo
den te worden Ook de bejaarde moet 
zijn eigen keuze hebben m.b.t leven 
en wonen. 

53 Doelstellingen. 

a Koppeling van de AOW aan het mi
nimumloon dient te worden gehand
haafd. 
b Geen verlaging van de fiscale be
jaardenaftrek 
c Voor hulp behoevende bejaarden 
verdient hulpverlening thuis voorkeur 
boven verpleging in een bejaardente
huis. 
d Stimulering van burenhulp, wijk
verpleging en gezinshulp is dringend 
noodzakelijk. 
e Bejaardentehuizen en woningen 
moeten meer in de stad worden ge
bouwd en niet er buiten, zodat een 
aanpassing aan de natuurlijk maat
schappelijke omgeving ontstaat 
f Boven bouw van bejaardentehuizen 
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en woningen verdient aanpassing van 
normale huizen aan de behoeften van 
bejaarden de voorkeur 
g Bejaardenhuisstichtingen moeten in 
principe worden omgezet in verenigin
gen, waarvan alle bewoners lid zijn en 
dus een grotere stem in het kapittel 
hebben 
h Bewonerscommissies in bejaarden
huizen moeten meer zeggenschap krij
gen, waardoor medezeggenschap en 
medeverantwoordelijkheid ontstaat 
1 De leefruimte van bejaarden in te
huizen moet worden vergroot en ga
ranties voor voldoende privacy moeten 
aanwezig zijn. 
1 Het toezicht op het beheer van be
jaardentehuizen door de overheid moet 
worden verscherpt, zodat eventuele 
misstanden direct kunnen worden op
geruimd. 
k Toegankelijkheid van openbaar ver
voer en openbare gebouwen moet 
worden bevorderd. 

Volksgezondheid 

54 Inleiding. 

DS' 70 meent dat de centrale overheid 
er voor dient zorg te dragen, dat de 
mogelijkheden om de gezondheid van 
het individu te bevorderen ook door 
elke burger kunnen worden genoten. 
Daarom dienen er geen financiële bar
rières te zijn tussen de burger die recht 
heeft op een zo goed mogelijke ge
zondheid en de mogelijkheden om 
deze ook te bereiken 

De overheid erkent de rechten van 
de patiënt en zal hiervoor contractuele 
regelingen dienen te treffen. Een pas
sende eigen bijdrage van de burger 
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mag gevraagd worden teneinde de uit
gaven voor de volksgezondheid binnen 
verantwoorde grenzen te houden. De 
mogelijkheden van genezing, door het 
kuren in een bronnenbadplaats dienen 
te worden onderzocht, evenals de op
neming van de kosten daarvan in het 
ziekenfondspakket. 

55 Doelstellingen. 

a Bevordering van het werken in 
dienstverband door huisartsen en spe
cialisten waarbij huisartsen in wijkge
zondheidscentra en specialisten in zie
kenhuizen kunnen dienst nemen. 
b Het zorgvuldiger op elkaar afstem
men van de bouw van ziekenhuizen, 
verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen 
en van bijzondere specialisatie (ter 
voorkoming van doublures van kostba
re apparatuur). 
c De huisarts zal de centrale figuur in 
de zorg voor de volksgezondheid die
nen te zijn. Door maatschappelijk 
werkers in zijn wijk, wordt de huisarts 
gerapporteerd over woon- en werkom
standigheden van de patiënt. Door in
schakeling van gezondheidswerkers en 
geschoolde vrijwilligers kan vroegtijdi
ge opname van ouderen in bejaarden
en verpleegtehuizen worden voorko
men. 
d De voorlichting omtrent de schade
lijke gevolgen van tabak, alcohol en 
drugs zal in het onderwijs en de massa 
media dienen te worden uitgebreid. 
e De mondige burger heeft recht op 
informatie en op een open systeem 
van medische rechtspraak. 
f Verbetering van de rechtspositie 
van de psychiatrisch patiënt. 
g De relatie arts-patiënt vereist een 
contractuele regeling op wettelijk voor
geschreven basis. 

56 Volkshuisvesting 

Inleiding: 
Via hoge belastingen en blijvende sub
sidies heeft de overheid gemeend in
vloed te moeten uitoefenen op de 
wijze, waarop mensen mogen wonen. 
De gevolgen van dit betuttelende be
leid zijn voor iedereen waarneembaar: 
enerzijds gebrek aan woonruimte, an
derzijds een nog steeds toenemende 
werkloosheid in de bouw. Waar de 
overheid wel op zou behoren toe te 
zien, te weten een eerlijke verdeling 
van de beschikbare woonruimte, daar 
laat zij verstek gaan. 

In sommige streken van ons land is 
het ene sociale onrecht (langdurige 
leegstand uit speculatieve overwegin-

gen) vervangen door een ander sociaal 
onrecht (het kraken van huizen voor ei
gen gebruik of om sleutelgeld te kun
nen eisen). 

Het recht op wonen is een eerste le
vensbehoefte. DS' 70 erkent dat en 
constateert, dat om hieraan inhoud te 
geven drastische beleidsombuigingen 
noodzakelijk zijn 

5 7 Doelstellingen. 

a De bouw en het onderhoud van 
huizen dient niet meer belast te wor
den met 18% BTW, maar met 4%, 
zijnde het tarief voor noodzakelijke le
vensbehoeften. 
b In principe dienen mensen zelf te 
bepalen hoe zij willen wonen en wat 
zij er voor over hebben. Om goed te 
kunnen wonen zijn individuele subsi
dies aan minder draagkrachtigen aan
vaardbaar, echter alleen voor zover en 
zolang zij die subsidies echt nodig 
hebben. 
c Vele subsidies kunnen worden af
geschaft in ruil voor belangrijke belas
tingverlaging. Bijvoorbeeld de extra 
hoge belasting voor ongehuwden be
neden 35 jaar moet worden afge
schaft, waar tegenover subsidie aan 
18-jarigen indien zij kiezen voor zelf
standige woonruimte kan vervallen. 
Ook al, omdat deze woonruimte 
schaars is. 
d Subsidies op huizen in plaats van 
aan mensen (objectsubsidies) moeten 
geleidelijk worden afgeschaft, behalve 
voor bijzondere woonsoorten zoals 
voor gehandicapten en experimentele 
bouw. 
e Onderzoek naar goedkopere bouw
methoden is noodzakelijk, waarbij de 
kwaliteitseisen gehandhaafd blijven. 
f Geen verkoop van gemeentewonin
gen aan particulieren, zolang de wo
ningnood ter plaatse nog groot is. Be
vorderd moet worden, dat gemeentelij
ke overheden gelijke normen hanteren 
bij het verstrekken van crediet-garan
ties voor hypothecaire leningen. Ook 
moet gemeentelijke willekeur bij anti
speculatiebedingen worden tegenge
gaan. 
g Het beleggen in nieuwbouw (huur
en koopwoningen) door pensioenfond
sen en dergelijke moet weer aantrekke
lijk worden, onder meer door: 
- een anti-kraakwet in combinatie 
met een anti-leegstandwet 

afschaffing van allerlei betuttelende 
en kostenverhogende overheidsvoor
schriften 

het uitgeven van indexleningen 
door de overheid, zoals uitgewerkt in 
een uitgave van het Wetenschappelijk 
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Instituut van DS'70, getiteld 'Ruimte 
en Inkomen'. (Indexleningen zijn lenin
gen met een lage rentevoet, die gecor
rigeerd worden voor inflatie) 
h Verschillen in huur tussen gelijk
waardige, maar op verschillende tijd
stippen gebouwde woningen dienen te 
worden teruggebracht tot aanvaardba
re verschillen. 
i Eigen woningbezit moet worden be
vorderd. 
j Wijziging van de fiscale aftrek voor 
hypotheekrente zodanig, dat voor de 
lager betaalden de fiscale voordelen 
gelijk zijn aan die voor de hoger be
taalden. 
k Het verhuren van kamers dient aan
trekkelijker te worden gemaakt door 
- verhuurders, meer dan thans het 
geval is, te beschermen tegen extreme 
overlast van onderhuurders 

de opbrengst van kamerhuur gro
tendeels belastingvrij te maken voor 
niet-professionele verhuurders 
I Onderzocht moet worden in hoever
re de Nederlandse bevolking bereid is 
mede te werken aan het verstrekken 
van een vrijwillige lening om zodoende 
bij te dragen tot oplossing van de wo
ningnood. De overheid moet daarbij 
afzien van belastingheffing over deze 
lening, terwijl de burger genoegen 
moet nemen met een laag rentepercen
tage (te denken valt aan 3%). 

Consumentenbeleid 

58 Inleiding. 

DS'70 acht het van groot belang dat 
de overheid maatregelen treft om de 
consument te beschermen tegen scha
delijke en gevaarlijke producten, tegen 
valse voorspiegelingen bij reclame en 
tegen agressieve verkoopmethoden. 

59 Doelstellingen. 

a Verbetering in de rechtspositie van 
de consument. Procederen dient een
voudiger en goedkoper te worden. 
b De Warenwet wordt uitgebouwd 
tot een actief instrument van consu
mentenbeleid De consumentenorgani
saties worden bij de voorbereiding en 
toepassing van doeltreffende maatrege
len betrokken. 
c Voor alle industrieproducten die 
hiervoor in aanmerking komen wordt 
genormaliseerde etikettering verplicht 
gesteld. Daarmede worden in voor de 
consument begrijpelijke taal gegevens 
verstrekt over het gebruik, de veilig
heid, het milieunadeel en het energie
verbruik 
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Op verpakte artikelen voor dagelijks 
gebruik moeten duidelijk zijn vermeld: 
llllterste consumptiedatum, prijs, hoe
!i<êelheid, samenstelling en prijs per 
eenheid, zodat de consument in één 
oogopslag prijs en kwaliteit bewust 
kan vergelijken 

Het gebruik van chemische kleur
stoffen en smaakstoften in levensmid
delen wordt aan nauwe banden ge
liegd. Het moet mogelijk worden pro
ducten, waarbij de negatieve aspecten 
voor de gebruiker het milieu en de 
energievoorziening overwegen, de af
zet door accijnzen te bemoeilijken of 
zelfs te verbieden 

De overheid gaat misleidende en 
agress1eve reclame en verkoopmetho
den tegen. 

Meer bekendheid wordt gegeven 
aan de adressen van de officiële in
stanties waar klachten over overtredin
gen van de Warenwet, prijsmaatrege
len e.d. ter bescherming van de consu
ment kunnen worden ingediend. 

De bevoegdheden van de Interde
partementale Commissie voor Consu
mentenzaken worden uitgebreid. 
h Sluikreclame 1!1 'gewone' radio- en 
televisieprogramma's wordt tegen ge
g:aan 

Kunst 

60 lnleidtng. 

DS'70 acht de kunst belangrijk en wil, 
dat 1edere burger de mogelijkheid 
krijgt, dit te ervaren Zij ziet als taak 
van de overheid om de kostbare, uit 
het verleden stammende kunstuitingen 
door subs1d1ërmg m stand te houden 
en deze zodoende door te geven aan 
het nageslacht. Dit dient echter in re
delijke mate te geschieden, zodat er 
ruimte blijft voor een beleid, gericht op 
eigen activiteit en het ontvankelijk ma
ken voor de kunst. 

Een eigen bijdrage van de burger 
mag in dezen worden verlangd. 

61 Doelstellingen 

a In en ook bulten leerplichtig onder
wijs bevordenng van de culturele vor
ming door onderwijs geven in en het 
actlef beoefenen van muziek, dans, 
schilderen, toneel, architectuur etc 
b Voorkeur voor een democratisch 
opgebouwd verenigingsleven boven 
stichtingen en overheidsinstellingen. 

Door reorgdnisatie van het toneel
en orkestwezen meer ruimte scheppen 
voor een Uitgebreider repertoire waar
door meer keuze voor de burgers ont-

staat. De toegangsprijs wordt in rede
lijke overeenstemming gebracht met 
de werkelijke kosten. 
d Tijdelijke hulp bij introductie van 
kunstenaar in de samenleving boven 
automatische staatsverzorging. 
e Rechtstreeks en vroegtijdig betrek
ken van kunstenaars bij vormgeving en 
zorg van omgeving, stadsvernieuwing, 
stedebouw en ruimtelijk beleid. 
f Uitbreiding rechtsbescherming voor 
scheppende kunstenaar in het licht van 
de voortschrijdende techniek. 
g Onverwijlde wetgeving ter bescher
ming van uitvoerende kunstenaars en 
hen die dit in welke vorm ook uitge
ven, tegen ongeoorloofd gebruik van 
deze artistieke prestaties. 

Sport en recreatie 

62 Inleiding. 

DS'70 beseft dat meer vrije tijd, be
langrijk voor het welzijn van de mens, 
meer vraag schept naar de behoefte 
aan sport en recreatie. De overheid 
dient stimulerend, doch tevens ruimte 
scheppend beleid te bevorderen om or
ganisaties van sport- en recreatiebeoe
fenaars mogelijkheden te bieden om 
ook groepen, die anders hiervan ver
stoken zouden blijven, hierin te betrek
ken en mogelijkheden te geven. 

63 Doelstellingen. 

a Sterke bevordering van openlucht
recreatie, parken, bos, speeltuinen in 
en nabij woonkernen 
b Scheppen van gelegenheden tot re
creatie in nationale parken en nationa
le landschapsparken met het in acht 
nemen van de eisen van natuurbe
houd. 
c Uitbreiding van mogelijkheden tot 
recreatieve sport zoveel mogelijk in sa
menwerking met de georganiseerde 
sportwereld. 
d De overheid bevordert de bouw 
van overdekte sportaccommodatie 
e Er wordt een betere overlegsituatie 
gezocht tussen overheid en georgani
seerde sportwereld inzake deelneming 
aan sportevenementen in politiek ge
voelige landen. 
f Bij het verlenen van Jaarlijkse subsi
dies aan de georganiseerde sport (bijv. 
KNVB) worden hogere eisen gesteld 
aan een sportieve mentaliteit bij de 
sportopvoeders. 
g De overheid verleent de Nederland
se Sport Federatie meer bijstand in de 
sociaal-maatschappelijke begeleiding 
van de topsport. 
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h Controle op naleving van de af
schaffing van de transfersommen voor 
beroepsspelers en voor de afkoopsom
men van amateurs. Heffing van over
drachtsbelasting op vergoedingssom
men voor beroepsspelers. 
i Op basis van vrijwilligheid worden 
werklozen ingezet bij de bouw van 
sportaccommodaties en aanleg van re
creatiegebieden 
j De overheid gaat verruwing in de 
sport tegen, in overleg met de betref
fende sportorganisaties. De justitie 
moet de mogelijkheid hebben om 
'voetbalvandalen' via snelrecht te kun
nen straffen. Hierbij moet de nadruk 
liggen op geldboetes voor herstel van 
de schade in plaats van celstraffen 
k De overheid vraagt waarborgen 
voor medische begeleiding en de 
rechtspositie van functionarissen in re
creatieve wedstrijd- en topsport. 
I De overheid stelt in samenwerking 
met de overkoepelende lichamen re
gels voor ter bescherming van de re
creant m.b.t. verblijfsaccommodatie, 
brandpreventie e.d. 
m De overheid dient voorzieningen te 
treffen voor gehandicaptensport en een 
integratie van gehandicapten en niet
gehandicapten na te streven. 
n De overheid voert een beleid ge
richt op vacantiebesteding in eigen 
land. 
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V Verantwoordelijkheid in de wereld 

Buitenlands beleid 

64 Inleiding. 

OS' 70 staat voor een buitenlands be
leid, gebaseerd op realiteitszin. Een ex
clusief denken vanuit getuigenispoli
tiek zonder oog voor machtspolitiek, 
leidt enkel tot illusiepolitiek. Kern van 
het beleid dient te zijn vrede en veilig
heid te dienen in een collectiviteit: het 
Atlantisch Bondgenootschap. 

Het beleid moet gericht zijn op één
wording van Europa, de bevordering 
van de rechten van de mens waaron
der sociale gerechtigheid op mondiaal 
niveau en verbetering van het functio
neren van de Verenigde Naties 

Gestreefd dient te worden naar een 
versterking van de positie van de Be
nelux binnen de Europese Gemeen
schap. 

Doelstellingen 

65 Europese politiek 

a Omdat vele problemen van politie
ke, sociale en economische aard steeds 
meer in Europees verband dienen te 
worden opgelost, is een spoedige uit
bouw van de Europese gemeenschap 
tot een Europese politieke Unie ge
wenst. 
b Een verder gaande verdieping van 
de economische integratie zal moeten 
samengaan met een duidelijk econo
misch structuurbeleid, gebaseerd op 
het verminderen van de structuurver
schillen Voor bedrijfstakken die daar
door in moeilijkheden komen te verke
ren, zullen maatregelen moeten wor
den getroffen tot het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid, waarbij be-

trokken lidstaten dienen bij te dragen. 
Het beleid dient gericht te zijn op 

versteviging van de onderlinge contac
ten om te komen tot bindende afspra
ken met betrekking tot integratie op 
het gebied van het milieu en op soci
aal, economisch, budgettair, fiscaal en 
monetair terrein. 
c Het technisch en wetenschappelijk 
onderzoek binnen de Europese ge
meenschap moet meer op elkaar wor
den afgestemd met name op het ge
bied van industriele toepassing van de 
energievoorziening. 
d In het kader van de bestaande 
machtsverhoudingen dient Europa 
door een gemeenschappelijke buiten
landse politiek meer gewicht te verkrij
gen in de mondiale verhoudingen. 
e Door uitbreiding van de bevoegd
heden van het Europese Parlement en 
de Europese commissie zal een ver
sneld proces tot éénwording in wer
king kunnen worden gesteld. 
f Gestreefd moet worden naar verho
ging van de efficiency van het E.G.-ap
paraat. Hieronder moet worden ver
staan verlaging van kosten door het 
gebruik van enkele werktalen en de 
keuze van een vaste vergaderplaats 
van het Europese Parlement. Kritische 
doorlichting van de onkosten en ver
goedingsregelingen en belastinghef
fing overeenkomstig het belastingstel
sel in het thuisland voor Euro-ambte
naren en parlementariërs is noodzake
lijk. 
g Nederland moet binnen de Europe
se Gemeenschap pleiten voor de uit
bouw van niet-politieke contacten met 
het Oostblok, zoals op cultureel, maat
schappelijk en wetenschappelijk ge
bied. 
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66 Veiligheidsbeleid 

a Een beleid gericht op ontspanning 
kan slechts dan effectief worden ge
voerd indien rekening wordt gehouden 
met een politiek en strategisch even
wicht in de wereld. Bepalend hiervoor 
is voor Nederland een continuering 
van het lidmaatschap van de NAVO. 
b Als toetsstenen voor de ontspan
ningspolitiek binnen Europa dienen re
gelmatig de uitvoering van de resulta
ten van de Conferentie voor Europese 
Veiligheid en Samenwerking alsmede 
de constructieve en evenwichtige op
stelling van deelnemers aan de MBFR
onderhandelingen te worden beoor
deeld en gewogen. 
c De besluitvorming inzake de mo
dernisering van de middellange af
standswapens (Pershing 11, Cruisemis
sile) dient in directe relatie te worden 
gebracht met het proces van wapenbe
heersing tussen Oost en West. De ver
schillende fasen in de besluitvorming 
moeten daarbij benut worden als on
derhandelingsruimten; gekozen wordt 
voor onderhandelen vanuit een zekere, 
ook categorale, machtsbasis. 
d Om te komen tot betere interne Eu
ropese verhoudingen zal Nederland 
evenals de andere Europese landen di
recter moeten worden betrokken bij 
ontwapeningsbesprekingen met name 
de SALT-besprekingen. 

67 Mondiale problemen 

a Naast de handhaving van de we
reldvrede dienen de fundamentele 
rechten van de mens uitgangspunt van 
beleid te zijn Politieke machtsverschui
vingen en daarmede gepaard gaande 
onderdrukking van de mens vragen 
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tl!m een aangepast beleid in vele lan
rlt:n, waarbij uitspraken van de Ver
€!111gde Naties, in zonderheid de Veilig
heidsraad, richtlijn zullen zijn Onaf
nankelijke organisaties, zoals Amnesty 
l11ternational, ter behartiging van 
klBchten moeten worden ondersteund. 
b Apartheid en discnminatie van be
wolklngsgroepen moeten in het kader 

Europese politieke samenwerking 
worden bestreden, mede door het be
worderen van een kritische dialoog in 
lli'olitieke, culturele en economische 
;+~t!Vesties 

Door meer bevoegdheden en een 
p;:>ermanente vredesmacht dient de Ver
enigde Naties, onder auspicien van de 
YBII1ghe1dsraad, haar posit1e te verster
'tsn tot handhaving van de vrede in de 
vereld en tot vestiging van een we
eldrechtsorde 
i Het beleid t.a.v. het Midden-Oos
'i:n dient gencht te zijn op een door
lraak in het economisch en politiek 
>olement van Israël Alleen een eens
·~ezmd beleid van de Westerse landen 
kan een te grote afhankelijkheid van 
de OPEC-landen en het Uitgroeien van 
het M1dden-Oosten-confl1ct tot een 
<00nfrontat1e tussen Oost en West voor
komen 
Een vredesregeling zal gebaseerd moe
~en zijn op de uitgangspunten van de 
:E~ccoorden van Camp David 

Off1ciële contacten of enige erken
nmg van de PLO moet achterwege blij
•Jen, zolang de PLO haar handvest, dat 
nog steeds spreekt van vernietiging 
van de staat Israël, niet wijzigt, niet 
stopt met haar terreur, alsmede Reso
Uutle 242 van de Veiligheidsraad niet 
erkent 

Voortgaand streven naar ontspan
ning 1n de Oost-West verhoudingen 
Dit streven dient te zijn gebaseerd op 
nuchter realisme ontspanning zonder 
1llus1es. 
Linkse dictaturen zijn immers even ver
\'11/erpelijk als rechtse 
g Speciale aandacht dient te worden 
besteed, en waar mogelijk hulp te wor
den geboden, aan het streven van de 
Papoea's van het voormalig Neder
lands Nieuw Guinea om te komen tot 
de verwezenlijking van hun recht op 
zelfbeschikking 
h De instandhouding van de grote 
"latuurgebieden, met name de tropi
sche regenwouden, moet gezien wor
den als een mondiaal probleem. 

68 Ontwikkelingssamenwerking 

'inleiding 
Ontwikkelingssamenwerking is voor 

DS'70 een kwestie van internationale 
solidariteit. 

De omstandigheden van vlak na de 
tweede wereldoorlog, waaronder de 
Wereldbank en het Internationale Mo
netaire Fonds ontstonden, zijn sterk 
gewijzigd. In de huidige economische 
recessie trekken de economieën van de 
ontwikkelde landen zich terug en ne
men allerlei protectionistische maatre
gelen tegen de invoer van de goedko
pe producten uit de ontwikkelingslan
den De multinationals vormen een 
zeer belangrijke schakel bij de ontwik
keling van de derde wereld. Echter, de 
belangen van de regeringen van de 
ontwikkelingslanden en die van de 
multinationals lopen niet altijd parallel. 
De onderhandelingspositie van de arm
sten is niet gelijkwaardig aan hen die 
de wereldeconomie beheersen en dient 
daarom te worden verbeterd. 

69 Doelstellingen. 

a Bevorderd zal worden, dat naar 
aanleiding van het Brand-rapport dis
cussie op alle niveau's op gang komt, 
met name een topconferentie van we
reldleiders. 
b Geen hulp dient te worden ver
leend aan regeringen of instanties die 
de rechten van de mens met voeten 
treden, of hulp gebruiken voor agres
sieve doeleinden. 
De hulp wordt bij voorkeur verleend 
aan die landen welke een hoge priori
teit geven aan de sociale en economi
sche ontwikkeling van hun eigen struc
tuur en die tevens naar verhouding 
een laag inkomen per hoofd van de 
bevolking hebben, waarbij een hoge 
plaats wordt gegeven aan de verbete
ring van de positie van de armste 
groepen van de bevolking. Bevorderd 
moet worden dat ontwikkelingslanden 
prioriteit geven aan voorlichting, ge
richt op regulering van de bevolkings
toename. 
c Er zal moeten worden aangedron
gen op sanering van de ontwikkelings
instanties, met het oog op fraude, inef
ficiëntie en veranderende omstandig
heden. 
d De ontwikkelingshulp moet vooral 
in E.G.-verband worden georganiseerd. 
e De handel met de derde wereld 
dient te worden uitgebreid. Daartoe 
moeten protectionistische maatregelen 
worden voorkomen. 
f Nederlandse ontwikkelingshulp 
dient mede gericht te worden op aan
bieding van kennis en deskundigen 
om lokale werkgelegenheid te ontwik
kelen en onderwijs te bevorderen. 
g In de ontwikkelingssamenwerking 
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dient het accent te worden gelegd op 
kleinschalige projecten. 
h Er moet naar worden gestreefd dat 
de ontwikkelingslanden steeds meer 
zelf hun productiemiddelen kunnen 
ontwikkelen, zodat zij niet in een af
hankelijkheidspositie blijven verkeren 
ten opzichte van de rijke ontwikkelde 
landen. 
t Er moet een internationaal wettelijk 
kader komen waaraan de bemoeienis
sen van allerlei instanties, vooral de in
ternationals met de ontwikkelingslan
den getoetst kunnen worden. De sanc
ties dienen uitvoerbaar te zijn 
1 De onderhandelingspositie van de 
armste landen dient te worden verbe
terd, zowel internationaal (IMF en We
reldbank), als nationaal (opbouwen, 
countervailing power). 
k Een betere internationale arbeids
verdeling is noodzakelijk. Internationa
le afspraken daarover zijn noodzakelijk. 
I Particuliere organisaties op het ge
bied van de ontwikkelingssamenwer
king dienen vaker te worden betrokken 
bij de uitvoering van projecten. 

Nederlandse Antillen 

70 Inleiding. 

DS'70 wenst eerbiediging van de wen
sen van de Nederlandse Antillen inza
ke het voortzetten, wijzigen of beëindi
gen van de band tussen de Nederland
se Antillen en Nederland. 

71 Doelstellingen. 

a Indien de Nederlandse Antillen 
zulks wensen verleent Nederland alle 
medewerking aan het vervangen van 
de bestaande staatsrechtelijke band 
tussen Nederland en de Nederlandse 
Antillen door een volkenrechtelijke 
band. 
b Zolang de Nederlandse Antillen aan 
samenwerking binnen het Koninkrijks
verband de voorkeur geven - even
tueel - met enige wijziging van de 
thans geldende bepalingen- dient aan 
deze wens te worden voldaan met dien 
verstande dat aan de Nederlandse An
tillen de mogelijkheid moet worden ge
geven hun eigen identiteit duidelijk te 
presenteren in de internationale ver
houdingen en wel in het bijzonder op 
het Amerikaanse continent. 

72 Defensie 

Inleiding 
DS'70 aanvaardt de defensie als een 
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noodzaak zonder welke agressieve sta
ten de wereld zouden beheersen en 
noch van vrijheid, noch van democra
tie sprake zou zijn. De Nederlandse de
fensie heeft slechts zin in samenwer
king met andere staten, zoals in de 
NAVO gestalte heeft gekregen. Het 
veiligheidsbeleid is gericht op ontspan
ning tussen Oost en West. Gestreefd 
moet worden naar het terugdringen 
van het wederzijdse niveau aan bewa
pening, waarbij het terugdringen van 
de rol van kernwapens prioriteit heeft. 
Zie verder onder punt 66 'Veiligheids
beleid'. 

73 Doelstellingen. 

a De omvang van het defensiebudget 
dient in overeenstemming te zijn met 
de afspraken, die in NAVO-verband 
zijn gemaakt en dienen tevens afge
stemd te zijn op de vereiste nationale 
inspanningen. 
Een meerjarenplan moet wettelijk wor
den vastgesteld. 
b De gemeenschappelijke inspanning 
van de NAVO-partners dient op peil te 
blijven. Modernisering kernwapens zie 
25, B.c. 
c Uitbreiding van de NAVO-afspraken 
ten aanzien van de bescherming van 
economisch belangrijke verbindingen 
en relaties met andere continenten 
d In NAVO-verband moet worden ge
streefd naar standaardisatie. 
e De Nederlandse defensie-organisa
tie dient te worden uitgerust voor ta
ken in het kader van de internationale 
samenwerking en op nationaal terrein 
Hieronder wordt verstaan· 

bijdrage aan vredesoperaties van 
de Verenigde Naties 

nakomen van verdragsverplichtin
gen, zoalsopsporings-en reddings
diensten en visserij-inspectie 

beveiligen van de Nederlandse An
tillen 

beschermen van de Nederlandse 
belangen op zee 

militaire hulpverlening bij rampen 
f In de organisatie van de Nederland
se krijgsmacht krijgen grote nadruk 

het op peil houden van gevechts
kracht door uitrusting met modern ma
terieel en een voortdurende intensieve 
training onder realistische omstandig
heden, waarbij het bevorderen van het 
persoonlijk- en het groepsverantwoor
delijkheidsbesef grote aandacht krijgt 

het streven naar operationele flexi
biliteit in groot en klein verband. 

beëindiging van de ongelijk ver
deelde dienstplichtlast door invoering 
van algemene dienstplicht ook voor 
vrouwen 

Herziening van het vrijstellingsbeleid 
en coördinatie met sociale dienstplicht 

mogelijkheid tot het uitbrengen 
van advies van belangenorganisaties in 
het te voeren personeelsbeleid 
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Inleiding 

Uitgangspunten 
De 'Evangelische Volkspartij' (EVP) is 
er van overtuigd, dat het luisteren naar 
en het handelen overeenkomstig de 
richtlijnen van het Evangelie van Jezus 
Christus de beste kansen biedt om de 
tegenstellingen in deze wereld te ver
zoenen, d.w z. vrede en gerechtigheid 
te verwerkelijken. 

De EVP pretendeert daarmee niet 
het alleenrecht te hebben op het verta
len van het Evangelie in een politiek 
beleid. Zij neemt het Evangelie als uit
gangspunt en richtsnoer voor haar po
litiek beleid, omdat de bevrijdende 
boodschap van het Evangelie voor ie
der mens persoonlijk, tevens de op
dracht inhoudt de wereld te bevrijden 
van onrecht, haat, oorlog en geweld. 

Daartoe is een politiek beleid nodig 
dat zich richten wil naar de norm van 
de bijbelse gerechtigheid. Alleen dan 
kunnen vrede, solidariteit en rentmees
terschap in de samenleving werkelijk
heden worden 

Taak van de overheid 

Gerechtigheid oefenen is naar bijbelse 
opvatting met name een taak voor de 
overheid. De overheid is er ten dienste 
van de burger. Daarmee is meteen de 
grens van de overheidstaak aangege
ven. Als de eigen verantwoordelijkheid 
van de burgers in het gedrang dreigt 
te komen, zal de overheid halt moeten 
houden. 

Geen almachtige staat dus, maar 
wel een politiek beleid dat onder er
kenning van de eigen verantwoorde
lijkheid van de burger de kaders wil 
scheppen, waarbinnen die verantwoor-

delijkheid zich ook metterdaad ont
plooien kan. Dan kan in een samen
spel van krachten de samenleving toe
groeien naar een verantwoordelijke 
maatschappij. 

Daarnaast zal er moeten worden toe
gezien dat inderdaad ieder de kans 
krijgt om verantwoordelijkheid te dra
gen. Met name tegen diskriminatie 
(om welke redenen dan ook) zal met 
kracht moeten worden opgetreden. 

Men kan geen gerechtigheid oefe
nen zonder solidair te zijn met het 
zwakke en verdrukte. Maar solidariteit 
moet dan wel anders en meer zijn dan 
het zich beschermend neerbuigen tot 
de zwakkere. Solidariteit is het samen 
met die zwakkeren (personen of volke
ren) zoeken naar een samenleving met 
betere verhoudingen en omstandighe
den. 

De meest ideale samenleving is die 
waar vrede en recht elkaar ontmoeten 
Om die vruchten van het oefenen van 
gerechtigheid te plukken zal het poli
tiek beleid er op gericht moeten zijn al
les te weren wat de vrede bedreigt 

Dat betekent natuurlijk een voortdu
rende strijd tegen de huidige, op wan
trouwen gebaseerde en miljarden ver
slindende bewapeningswedloop. Die 
begint bij het afwijzen van allerlei nu
kleaire, chemische of bakteriologische 
wapens, die de wereld met massaver
nietiging bedreigen 

Maar het betekent niet minder het 
bestrijden van alles wat haat en wan
trouwen onder de volkeren veroor
zaakt, zoals het ongebreidelde streven 
naar macht, steeds meer welvaart, 
meer bezit, meer grondstoffen enz. 

Wil men vrede en solidariteit bevor
deren, dan zal het politiek beleid ge
richt moeten zijn op het dienen van el-

kaar, als mensen die allen geschapen 
zijn naar het beeld van dezelfde Schep
per. Niet het verwerven of het behou
den van machtsposities mag het doel 
zijn, maar wel het samen bouwen, d.i. 
bewerken en bewaren van de schep
ping voor allen. 

De schepping met al zijn rijkdom
men is de mensen gegeven ten behoe
ve van allen. Daarom moet scherp 
worden opgetreden en daar ligt weer 
een taak voor de politiek en dus voor 
de overheid, tegen het eenzijdig profi
teren van de schepping door de ene 
groep van volkeren, ten koste van de 
andere. 

Als zo het rentmeesterschap door 
overheid en burger wordt beleefd zal 
er ook een eind komen aan de roof
bouw op de schepping voor eigen 
voordeel ten koste van na ons komen
de generaties. 

We hebben dan ook geen technolo
gische surrogaten nodig die de schep
ping, o.m. in bodem, water en lucht, 
verontreinigen en vergiftigen tot scha
de van de mensheid. 

Gerechtigheid oefenen houdt ook in 
het handhaven van orde en recht. Zon
der rechtsregels kan geen enkele sa
menleving bestaan; ze dienen ter be
scherming en tot welzijn van allen. Het 
recht in eigen handen nemen of het 
minachten van rechtsregels of rechter
lijke beslissingen ondermijnt de sa
menleving, tot schade van allen. Maar 
gerechtigheid vraagt meer dan het for
meel hanteren van wetsart i kelen. 
Rechtshandhaving kan in dat kader 
nooit los gezien worden van liefde en 
barmhartigheid. 
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Vreedzame wereldpolitiek 

Het voeren van een politiek met het 
Evangelie als uitgangspunt is geen ge
makkelijke zaak. Het is feitelijk een 
waagstuk. 

De Evangelische Volkspartij durft 
niettemin dat waagstuk te onderne
men, omdat zij dat ziet als opdracht 
voortvloeiend uit het Evangelie en om
dat zij gelooft, dat in die weg telkens 
weer tekenen van hoop en verzoening 
kunnen worden opgericht, die leiden 
naar een verantwoordelijke maatschappij. 

Om die reden zijn onze vertegen
woordigers in en voor hun politieke 
handelen op het Evangelie aanspreek
baar. 

De Evangelische Volkspartij staat 
open voor iedereen (al of niet kerkelijk 
gebonden) die zich aangesproken voelt 
door de Evangelische opdracht mee te 
werken aan de tot standkoming en op
bouw van een samenleving waarin, zo
wel nationaal als internationaal, ge
rechtigheid en dus vrede en solidariteit 
heersen kan. 

Buitenlands beleid 

Een internationale samenleving waarin 
gerechtigheid de norm is en waar dus 
vrede kan heersen tussen de volken en 
waar vertrouwen en solidariteit de 
plaats innemen van wantrouwen, 
machtsmisbruik en onderdrukking, 
vraagt om een duidelijke internationale 
rechtsorde, waarbij de VN de hoek
steen dient te zijn van een vreedzame 
wereldpolitiek, en niet de NAVO en 
het Warschaupact 

In zulk een rechtsorde dienen de 
volkeren elkaar te erkennen als gelijk
berechtigde partners, de handhaving 
van de mensenrechten gewaarborgd te 
worden en het denken in machtsblok
ken (politiek, ekonomisch en militair) 
te worden afgewezen 

In een dergelijke samenleving zal 
niet het zgn. militair evenwicht het 
buitenlandbeleid bepalen, maar zal, bij 
de groei van het wederzijds vertrou
wen de rechtshandhaving steeds min
der een militair karakter dragen en 
steeds meer politioneel van aard worden 

Het buitenlands beleid zal daarom, 
ook met het oog op de positie van de 
DerdeWereldlanden, zich krachtig 
moeten inzetten voor de totstandko
ming of versterking van een zodanige 
rechtsorde. 

Nederland zal daarbij zelf een aktie
ve rol moeten spelen door het ontwik
kelen van initiatieven, zowel in interna
tionaal verband via de VN (bijv. door 
het bepleiten van de instelling van een 

'Hoog Kommissariaat voor de mensen
rechten') als ook op basis van eigen 
verantwoorde! ijkheid. 

Het beleid van internationale orga
nen als V.N. of E.G. zal voortdurend 
aan de internationale rechtsorde ge
toetst moeten worden, met name ook 
voor wat de Oost-West en de Noord
Zuid relaties betreft. 

Bestaande overlegvormen, zoals de 
toetsingskonferenties over Europese 
samenwerking en veiligheid zullen 
struktureel moeten worden gemaakt. 

Kulturele uitwisseling van verschil
lende bevolkingsgroepen, met name 
ook van jongeren, moet sterk worden 
bevorderd om op die wijze het weder
zijdse beeld van volken, bijv. in Oost
en West-Europa, te verbeteren. 

2 Ontwikkelingssamenwerking 

Gerechtigheid en vrede dienen te wor
den bevorderd door ieder mens te be
vrijden van armoede en honger, rech
teloosheid en uitbuiting. De EVP tracht 
de noodzakelijke veranderingen met 
demokratische en vreedzame middelen 
te bereiken 
a Het weer op gang brengen van de 
echte dialoog met de Derde Wereld, 
o.m. door met initiatieven te komen 
ta.v. een Internationale Ekonomische 
orde; 
b Het recht van die landen zich te 
ontwikkelen naar eigen aard en kul
tuur, uiteraard met eerbiediging van 
de mensenrechten; 
c algehele afschaffing van belemme
rende invoerrechten in de E.G. voor 
arme ontwikkelingslanden; 
d kwijtschelding van de groeiende 
schuldenlast van de armste ontwikke
lingslanden. Verdere hulpverlening 
dient bij voorkeur te geschieden door 
bijdragen of renteloze leningen, zodat 
het profijt van bedrijfsresultaat niet 
weggaat aan de betaling van rentelas
ten, maar gebruikt kan worden voor ei
gen investeringen in die landen zelf; 
e een zodanige ontwikkelingssamen
werking dat de betrokken landen, ze
ker voor wat de primaire levensbehoef
ten betreft, zoveel mogelijk onafhanke
lijk worden van hun externe relaties; 
voorwaarden aan het ontvangende 
land om de bijdrage te besteden in het 
land, dat de schenking doet (materiaal, 
produktie, vervoer, verzekering, enz.) 
dienen te worden afgeschaft. 
f een zodanige opvoering van het 
aantal projekten, dat de bijdrage voor 
de ontwikkelingssamenwerking ook 
volledig wordt gebruikt. Al naar gelang 
het aantal en de omvang van de pro
Jekten toeneemt, zal de bijdrage gelei-
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delijk opgevoerd moeten worden tot 
bijvoorbeeld 2% van het netto natio
naal inkomen. 
g Produkt tegen marktprijzen. Projek
ten in het kader van de ontwikkelings
samenwerking zullen altijd in overleg 
met het betreffende land of groepen in 
dat land geregeld moeten worden. De 
geboden hulp dient ten goede te ko
men aan de bij voorkeur kleinschalige 
opbouw van het volk en het land als 
geheel, zodat met name de armsten er
mee geholpen worden. 

3 Europese gemeenschap 

Nederland zal het initiatief moeten ne
men tot het vaststellen van internatio
nale rechtsregels t.a.v. de gedragingen 
van multinationale ondernemingen, 
met name ook in de ontwikkelingslan
den Gedragingen in strijd met deze 
rechtsregels moeten kunnen worden 
voorgelegd aan een hiervoor op te 
richten Internationaal Hof van Appél 
De vonnissen van dit Hof moeten wor
den gepubliceerd. 

Nederland moet zich inzetten voor 
een EG-beleid dat meewerkt aan de 
hoog nodige ontspanning in de wereld 
door zich te richten op verbetering van 
de ekonomische groei door eigen ont
wikkeling van de ontwikkelingslanden 
(zie 2) en niet op het veiligstellen van 
eigen ekonomische groei en welvaart 

Indien een dergelijk beleid wordt ge
voerd dient versterking van de EG, zo
wel in politiek als in bestuurlijk en 
struktureel opzicht, aanbeveling. In zijn 
medewerking daaraan zal Nederland 
zich tevens inzetten voor demokratise
ring van de EG. 

Indien echter de EG zich blijft mani
festeren als een machtsblok ter behar
tiging van het eigen belang, dan dient 
Nederland afstand te nemen van deze 
gemeenschap. 

4 Mensenrechten 

Bescherming van de mens behoort een 
belangrijk onderdeel van het buiten
lands beleid te zijn Aktief verzet tegen 
elke vorm van diskriminatie, racisme of 
geweldpleging, waar ook ter wereld, is 
een eerste vereiste. Wijken voor enige 
vorm van chantage kan daarbij niet 
worden gedoogd. 

T.a.v. die landen waarmee wij bij
zondere kulturele of ekonomische be
trekkingen onderhouden, zal een ver
hoogde aktiviteit moeten worden ont
wikkeld. 

Tegen landen, waar op grond van 
het daar heersende systeem stelselma
tig mensenrechten worden geschon-
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óen, kan tot ekonomische sankties 
worden overgegaan. Zo is ta.v de re
publiek Zuid-Afrika een onverwijld in
stellen van een verbod op nieuwe in
vesteringen in dat land door Neder
landse bedrijven vereist, evenals het 
deelnemen aan olieboykotten, wapen
embargo's e.d. Op naleving van wa
penembargo, boykot e.d. moet nauw
lettend worden toegezien. Waar moge
lijk zal door overheid en volk steun 
verleend moeten worden aan bevrij
dmgsbewegingen in Zuidelijk Afrika. 

5 Midden-Oosten 

Voorzover Nederland invloed kan uit
oefenen op een duurzame vredesrege
ling in het Midden-Oosten zal de rege
ring in zijn kontakten met alle partijen 
1n dat konflikt uitgaan van de primaire 
voorwaarden dat zo'n regeling altijd 
gebaseerd zal moeten zijn op erken
ning van het bestaansrecht van de 
staat Israël zowel als op erkenning van 
het recht op zelfbeschikking van het 
Palestijnse volk. Voorts zal zij er in die 
kontakten op aan kunnen dringen alles 
na te laten wat met die primaire voor
waarden in strijd is. 

6 Vrede en veiligheid 

Willen de volkeren in vrede en veilig
held met elkander kunnen leven in ver
trouwen op de internationale rechtsor
de, dan zal de naleving van die rechts
orde moeten worden gekontroleerd en 
zo nodig moeten kunnen worden afge
dwongen 

Het daartoe nodige veiligheidsappa
raat moet onder supervisie staan van 
de VN; alle staten zullen daarin hun 
aandeel moeten leveren 

Omdat de huidige situatie nog ver 
van die vredige veiligheid verwijderd 
1s, zal Nederland, zowel in zijn buiten
lands als in zijn defensiebeleid, door 
het nemen van de nodige initiatieven 
met kracht moeten streven naar het 
bereiken van zo'n situatie. 

Het beleid zal in de komende Jaren 
dan ook duidelijk gericht moeten zijn, 
n1et op wapenbeheersing alleen, maar 
vooral op wapenvermindering, te be
ginnen met de massa-vernietigingswa
pens. 

Het aanmaken of bezitten van derge
lijke wapens, zgn. ter afschrikking, 
houdt de bewapeningswedloop en het 
daarmee gepaard gaande wantrouwen 
in stand en dient daarom te worden af
gewezen. 

Het sociaal-ekonomisch beleid zal 
gericht moeten zijn op het terugdrin
gen van de rol van de Nederlandse in-

dustrie in de internationale wapenhan
del. Er zal tevens een aktief en kreatief 
rekonversiebeleid (omschakelingsbe
leid) gevoerd moeten worden. 

Er zal een regeling moeten komen, 
waarbij bekend gemaakt zal moeten 
worden, wat de (vroegtijdige) betrok
kenheid van Nederland en de Neder
landse industrie is in op stapel staande 
en lopende projekten m.b.t. vervan
ging van bestaande of nieuw aan te 
schaffen wapensystemen, teneinde een 
vroegtijdige inspraak en kontrole mo
gelijk te maken. 

Nederland zal het initiatief moeten 
nemen om te komen tot een internatio
naal verbod van produktie, bezit, ge
bruik en uitvoer van massa-vernieti
gingswapens (nukleaire, chemische en 
biologische strijdmiddelen). Zolang dit 
verbod er nog niet is, zal Nederland 
krachtig verzet moeten aantekenen te
gen de nieuwe, in augustus 1 980 aan
vaarde, nukleaire strategie van de V. S. 

Nederland zal de plaatsing van de 
zgn middellange afstandswapens in 
Nederland dienen af te wijzen en geen 
verantwoordelijkheid te aanvaarden, 
noch voor de produktie ervan noch 
voor de plaatsing elders in West-Euro
pa, waarbij Nederland tevens met 
kracht zal moeten pogen de andere 
West-Europese landen op hun beslis
sing om tot plaatsing over te gaan te 
laten terugkomen. Voorts zullen in de 
komende vier jaar de in Nederland op
geslagen kernwapens verwijderd moe
ten worden. Bovendien zal direkt een 
begin gemaakt moeten worden met de 
afstoting van alle door Nederland op 
zich genomen kerntaken 

Het dogma dat het lidmaatschap van 
de NAVO de hoeksteen van het veilig
heidsbeleid is, moet worden verwor
pen 

De NAVO is een organisatie die met 
het Warschaupakt gestalte geeft aan 
het blokdenken en daardoor in tegen
stelling tot de door haar gepropageer
de doelstelling het streven naar een 
duurzame vrede en echte veiligheid 
eerder in de weg staat dan bevordert. 

Doordat de NAVO tevens de Wester
se machtspositie in stand houdt en 
versterkt en daardoor haaks staat op 
het Evangelische beginsel van gerech
tigheid, is de EVP geen voorstander 
van het lidmaÇJtschap van de huidige 
NAVO en zal de Nederlandse militaire 
bijdrage aan de bondgenootschappelij
ke verdediging beëindigd moeten wor
den, indien de Nederlandse initiatieven 
binnen het bondgenootschap geen 
steun ontvangen en indien het NAVO
beleid in de komende vier jaar niet 
leidt tot 
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• Vermindering in aantal en kapaciteit 
van de massavernietigingswapens; 
• Zodanige vermindering van het te 
plannen gebruik dat een totaal afstand 
nemen van deze wapens kan worden 
verwacht; 
• Afwijzing van nieuwe ontwikke
lingen op het gebied van de nukleaire 
bewapening en de beproeving daar
van; 
• Invoering van een sluitend kontrole
systeem binnen de NAVO-landen, 
waardoor de levering van essentiële 
grondstoffen en de overdracht van 
hoog ontwikkelde technologische ken
nis, nodig voor de vervaardiging van 
kernwapens, onmogelijk wordt; 
• Het afleggen van No-First-Use-ver
klaring; 
• Het overeenkomen, in samenwer
king met het Warschaupakt, van kern
wapenvrije zone's in Europa. 

Een Europese kernmacht moet na
drukkelijk worden afgewezen. 

Het NAVO-verdedigingsgebied dient 
niet verder te worden uitgebreid. 

In het kader van de wapenverminde
ring dient het zgn. SALT-overleg te 
worden voortgezet, waarbij echter 
naast de Verenigde Staten en Sowjet 
Rusland ook de West Europese en 
Oostbloklanden betrokken moeten wor
den 

Zolang Nederland nog beschikt over 
een krijgsmacht, dient de dienstplicht 
gehandhaafd te worden. Deze militaire 
dienstplicht behoort onderdeel te wor
den van een nog in te stellen sociale 
dienstplicht voor jongens en meisjes 
uit bepaalde leeftijdsgroepen. 

Het huidige beleid t a.v. gewetens
bezwaarden dient zodanig veranderd te 
worden dat de duur van de vervangen
de dienstplicht even lang is als de 
duur van de militaire dienstplicht, inkl. 
de duur van de procedure vooraf. 

Degenen die een opleiding volgen/ 
hebben gevolgd tot een geestelijk 
ambt behoren ook onder de dienst
plicht te vallen. 

In het algemeen zal speciale aan
dacht en de daarvoor benodigde finan
ciering moeten worden gegeven aan 
versterking van de geestelijke weer
baarheid en aan voorlichting over en 
de opbouw van en de uitwerking van 
mogelijke vormen van geweldloze kon
fliktoplossing en sociale verdediging. 

7 Binnenlands bestuur 

Handhaving en versterking van de 
parlementaire demokratie is een eerste 
vereiste om de rechtsstaat goed te 
doen funktioneren en verder te ontwik
kelen. 
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Kenmerk van de rechtsstaat is: 
De gelijkwaardigheid en gelijkbe

rechtigdheid van alle personen en 
groepen, ongeacht godsdienstige, kul
turele, ethnische of sociale verschillen; 

Het zich houden aan de op demo
kratische wijze tot stand gekomen 
rechtsgeldige besluiten en regelingen, 
zowel door de burgers als door de 
overheid zelf; 

Het meespreken van de burgers in 
het bestuur allereerst door vrije en ge
heime verkiezingen. 

Teneinde de betrokkenheid van de 
burger zo groot mogelijk te doen zijn, 
zal het bestuur binnen de bestaande 
drie bestuurslagen tw. rijk, provincie 
en gemeente, zoveel mogelijk moeten 
worden gedecentraliseerd. 

Daartoe zal het rijk in ieder geval die 
taken, welke verband houden met het 
toezicht op en de koördinatie van het 
beleid van de gemeenten, met name 
inzake planning e.d aan de provincie 
moeten overdragen. 

Met de tijd en geld verslindende 
plannen inzake gewestvorming dient 
na alle mislukte pogingen te worden 
gestopt. Om te grote koncentratie te 
voorkomen zal overwogen moeten wor
den in hoeverre bestaande provincies 
kunnen worden gesplitst. 

Het Openbaar Lichaam Rijnmond 
dient met grote spoed de status van 
provincie te verkrijgen. De vorming 
van een provincie Twente moet bezien 
worden. 

In de gemeentelijke bestuurslaag, 
waar de parlementaire demokratie het 
best kan funktioneren omdat die het 
dichtst bij de burger staat is, om als 
gemeente een samenhangend beleid te 
kunnen voeren, een herindeling van de 
gemeenten, met name van kleine ge
meenten, dringend vereist. De be
staande procedure op het gebied van 
de gemeentelijke herindeling dient te 
worden vereenvoudigd en ingekort. 

Omdat provinciale of gemeentelijke 
autonomie niet goed kan funktioneren 
zonder een zekere financiële zelfstan
digheid, moeten de huidige financiële 
verhoudingsregelingen worden her
zien. 

Gemeenten met meer dan 25.000 
inwoners dienen te beschikken over 
een eigen politie-apparaat. De overige 
gemeenten in de provincie dienen via 
een samenwerkingsregeling tot een 
goed hanteerbaar regionaal politie
korps te komen. 
Salariëring en rechtspositie moeten in 
centraal overleg worden geregeld. 

Het dragen van een politieke verant
woordelijkheid voor het politiebeleid 
moet nader en wettelijk worden gere-

geld. 
Er dienen richtlijnen te komen hoe 

een bestuurs-ambtenaar en de politie 
zich dienen te houden bij een over
heersing van een vreemde mogend
heid. 

8 Onderwijs 

Het onderwijs dient gericht te zijn op 
een leren niet-konkurrerend samenle
ven en samenwerken, waarbij de leer
lingen worden toegerust tot een zich 
op persoonlijke wijze inzetten voor een 
leefbare, vreedzame en rechtvaardige 
wereld. 
• De overheid dient voorwaarden te 
scheppen om meer aandacht te geven 
in het onderwijs aan vrede en aktieve 
geweldloosheid. 
• Om aan een leefbare, vreedzame en 
rechtvaardige wereld optimaal dienst
baar te kunnen zijn, dient de overheid 
tevens voorwaarden te scheppen dat in 
het onderwijs gelijke kansen op ont
wikkeling van veelsoortige talenten 
worden bevorderd. 
• In dit verband vragen leerlingen in 
achterstandssituaties extra zorg. 
De overheid dient voor het onderwijs 
aan deze extra financiële steun be
schikbaar te stellen. Bij anderstaligen 
en/ of kulturele minderheden dienen 
behoud van eigen kultuur of taal mo
gelijk te worden gemaakt. 

In plaats van de leerplichtduur te 
verlengen tot achttien jaar verdient het 
aanbeveling de leerplichtleeftijd van 
zestien jaar te handhaven, maar het 
leerrecht vorm te geven door goede 
mogelijkheden te scheppen voor twee
de-kans-onderwijs. Recht op om-, her
en bijscholing moet kunnen worden 
gerealiseerd met behoud van rechtspo
sitionele verworvenheden. Een finan
ciële regeling m.b.t. langdurig studie
verlof en omscholing is, gezien het 
recht op leren, alleszins gewenst. 

Behalve de vrijheid van onderwijs in
richting achten wij ook de vrijheid van 
inrichting van grote waarde. 

Het beleid zal er op gericht moeten 
zijn voor kinderen uit elk sociaal milieu 
de mogelijkheid te bevorderen dat zij, 
afhankelijk van hun aanleg, Neder
lands-talig onderwijs kunnen volgen. 
Bijzondere aandacht moet worden ge
geven aan het onderwijs voor kinderen 
met een niet-Nederlandse kultuur. 

De demokratisering van het onder
wijs dient zodanig te worden bevor
derd dat deze ten goede komt aan het 
funktioneren van het onderwijs en zo
veel mogelijk recht doet aan de mon
digheid en gelijkwaardigheid van alle 
geledingen die bij een bepaalde onder-
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wijsinstelling zijn betrokken De stich
tingsvorm past in deze demokratise
ringsvorm niet. 

Het onderwijs dient ruimte te bieden 
aan een experimenterend vooruitlopen 
op het volwassen leven, b.v. door mid
del van stages en anderssoortige kon
takten met maatschappelijke situaties. 

Een verdere uitbouw van scholings
mogelijkheden op alle nivo's en voor 
alle leeftijden na de leerplichtige leef
tijd, via b.v. open scholen, moet wor
den gestimuleerd. 

9 Basisonderwijs 

Integratie van kleuter- en lager onder
wijs moet worden voortgezet. Waak
zaamheid met betrekking tot het kleu
ter-eigene is hierbij geboden. Belang
rijk is, dat aan het spelelement meer 
aandacht wordt gegeven binnen het 
onderwijs. 

Invoering van de wet op het basis
onderwijs moet krachtig worden bevor
derd, tegelijk met de omvorming van 
de pedagogische akademie en de kleu
terleidsteropleiding tot een geïntegreer
de nieuwe opleiding. 

Zorgvuldig zal moeten worden over
wogen of een kind dat extra aandacht 
behoeft vanwege een mentale dan wel 
lichamelijke handikap gebaat is met 
een aparte school. Opvang binnen de 
gewone school moet zoveel mogelijk 
worden bevorderd. 

Er moeten meer mogelijkheden ko
men voor deeltijdbanen in het basison
derwijs. 

1 0 Sekundair onderwijs 

Het groeiend tekort aan goed ge
schoolde handwerkslieden enerzijds en 
de toenemende werkloosheid onder 
'afgestudeerde' Mavo-, Havo- en 
VWO-Ieerlinen anderzijds dwingt ertoe 
met spoed te zoeken naar mogelijkhe
den om meer aan te sluiten bij de aan
leg en ambitie van het kind dan bij de 
status van de ouders. De behoefte van 
de maatschappij mag bij de voorlich
ting een duidelijke rol spelen 

Vanaf het achttiende Jaar moet ie
dere student financieel onafhankelijk 
kunnen zijn van zijn ouders/ opvoe
ders/voogden. M b.t. de studiefinan
ciering zullen de resultaten van het 
reeds lopende onderzoek op korte ter
mijn beschikbaar moeten zijn 

Bij de invoering van een zodanige 
onderwijsvorm voor geïntegreerd 
voortgezet onderwijs IS het gewenst 
dat er rekening kan worden gehouden 
met de aanleg van elk kind 
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11 Wetenschappelijk beleid 

Wetenschappelijk onderzoek moet wor
den gemeld aan een daartoe in het le
ven geroepen kontrole- of kode-kom
rfllSSJe eventuele gevolgen van een 
onderzoek mogen niet buiten de maat
schappelijke kontrole vallen 

12 Soc1aal ekonomisch beleid 

De EVP streeft naar een ekonomische 
orde, waarin de demokratisch gekozen 
overheid de wettelijke middelen heeft 
om grote lijnen te trekken voor het so
Ciaal-ekonomisch beleid, en de algeme-

kaders te scheppen, waarbinnen in
diVIduen en organisaties hun eigen 
verantwoordelijkheid kunnen beleven 

Nederland zal moeten afzien van het 
streven naar steeds grotere ekonomi
sche groei, doch ztch duurzaam moe
ten mstellen op een ekonomie van het 
genoeg 

Op dte wijze kan de grote welvaarts
kioot tussen de rijke landen en de der
de wereld worden overbrugd, kan het 
milieu worden gespaard, de energiebe
hoefte worden ingetoomd, de kwaliteit 
van de arbetd worden verhoogd en 
daadwerkelijk steun worden gegeven 
aan de armste ontwikkelmgslanden 

De huidige ekonomische situatie, ge
':enmerkt door toenemende strukturele 
werkloosheid, stijgende energieprijzen 
en teruglopende ekonomische groei, 
dwmgt zowel de overheid als partiku
leren tot matiging in de bestedingen 
om zodoende wezenlijke voorzieningen 
zca\s het pe1l van de soctale zekerheid 
en voldoende werkgelegenheid te kun
nen behouden 

Om dit te kunnen beretken zal gere
kend moeten worden met een eenmali-

matiging van gemtddeld vier pro
cent van het totale besteedbare inko
mensbedrag ineens en voor een reeks 
van Jaren met een stabilisatie op het 
dan bere1kte nivo. Vanzelfsprekend 
moet dit gepaard gaan met een strak 
:pnjsbe\e1d 

De /asten die deze mattging met zich 
rneebrengt, moeten zo eerlijk mogelijk 
naar draagkracht over de bevolking 
r'Vorden verdeeld. Daarvoor is een TO
TAALPLAN nodig, dat, na overleg met 

soctale partners en zoveel mogelijk 
overeenstemming met hun wensen, 

vastlegt hoe de lasten zullen worden 
verdeeld en hoe de daardoor beschik
baar komende ruimte konkreet zal wor
den besteed. 

Tenminste één procent van het mati
gmgspercentage zal in een te stichten 
werkgelegenheidstands moeten wor
den gestort. Het beheer over dit fonds 

dient te berusten bij overheid en socia
le partners. 

Ingevolge de roeping die de over
heid heeft om zich op te stellen aan de 
kant van de zwakken, zal bij de mati
ging in principe niet op het minimum
loon voor kostwinners mogen worden 
gekort. De koppeling van sociale voor
zieningen aan de lonen moet gehand
haafd blijven 

Gestreefd dient te worden naar een 
betere kontrole op de naleving van de 
wettelijke regeling voor het weer opne
men van W.A.O. 'ers en gehandikapten 
in het arbeidsproces. 

1 3 Inkomensbeleid 

Door een rechtvaardig inkomensbeleid 
moet gestreefd worden naar meer ge
lijkheid tussen de inkomens. Grote in
komensverschillen suggereren grote 
waarde-verschillen tussen de mensen 
en bovendien bevorderen ze ontevre
denheid en naijver 

Naast het wettelijk minimumloon zal 
daarom ook een wettelijk maximum in
komen moeten worden vastgesteld, 
om te beginnen ter grootte van vijf 
maal het bruto minimumloon. Open
baarheid van alle inkomens is hierbij 
vereist. Een onderzoek naar de moge
lijkheid van de invoering van een bij 
de wet gegarandeerd basis-inkomen 
voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar, 
dient te worden verricht. 

Overwogen moet worden of de rege
ling van lonen en arbeidsvoorwaarden 
niet veel meer op bedrijfstaknivo en 
ondernemingsr.ivo zou moeten ge
schieden. 

Naast het overleg op centraal nivo 
tussen overheid, werkgevers- en werk
nemersorganisaties, zouden op het 
nivo van de bedrijfstak raamovereen
komsten kunnen worden afgesloten, 
waarin bodemvoorzieningen als mini
mumloonhoogte, werktijden e.d. kun
nen worden opgenomen 

Op ondernemingsr.ivo zouden over
eenkomsten gesloten kunnen worden, 
die tegemoet komen aan het typische 
bedrijfseigene van de onderneming. 
Verdere invulling van primaire en se
kundaire arbeidsvoorwaarden, alsmede 
winstbestemming e d , zouden hierin 
kunnen worden opgenomen. 

De spoedige inwerkingtreding van 
een vermogensaanwasdeling is drin
gend vereist. 

Ter vergelijking met een aanpassing 
van de overheidssalarissen aan die in 
het vrije bedrijf, zullen ook bestaande 
rechten en I of emolumenten in een der 
groepen in rekening worden gebracht. 
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14 Werkgelegenheid 

Bestrijding van de werkloosheid is niet 
alleen een ekonomische zaak, maar 
heeft evenzeer een morele reden. Im
mers, ook als de beschikbare hoeveel
heid werk b.v. door ontwikkeling van 
de automatisering vermindert, dient 
het recht op arbeid - ook voor de 
vouw onverkort te worden gehand
haafd. 

De werkgelegenheid moet daarom 
zo eerlijk mogelijk over de bevolking 
mannen zowel als vrouwen -verdeeld 
worden. Middelen daartoe zijn o.m .. 
verkorting van de arbeidstijd, bevorde
ring van deeltijdbanen en vervroegde 
pensionering. Promotiekansen en door
stromingsmogelijkheden voor vrouwen 
moeten worden verbeterd. De overheid 
geeft bij dit alles het goede voorbeeld. 

Verkorting van de arbeidstijd zal 
uiteraard gepaard gaan met matiging 
in de lonen 

Opvoering van het aantal arbeids
plaatsen zal allereerst binnen het be
drijfsleven moeten geschteden. Door 
het verlenen van steun door de over
heid (goedkoper dan werkloosheidsuit
keringen) kan én het behoud én de uit
breiding van arbeidsplaatsen worden 
gestimuleerd. 

Die steun zal vooral gericht dienen 
te zijn op middelgrote en kleine bedrij
ven. Strenge kontrole op de besteding 
van die steun is dringend nodig. Werk
gelegenheid kan ook bevorderd wor
den door het verlenen van steun aan 
kleine of ambachtelijke bedrijfjes die 
zich bezig houden met b.v. recycling 
op kleine schaal, alternatieve land
bouw, grondverzorging e.a. 

De overheid zelf zal eveneens aktief 
moeten zijn in het scheppen van ar
beidsplaatsen. Te denken valt hier aan: 

Verkleining van klassen en groepen 
bij het onderwijs. 

De welzijnssektor, met name in de 
bejaardenzorg en de kinderbescher
ming. 

Het aanstellen van werkkrachten tot 
het opheffen van achterstandssituaties 
bij leerlingen uit bepaalde sociale mi
lieus. 

Prioriteit zal moeten worden gege
ven aan het ontwikkelen van een goed 
georganiseerd arbeidsmarktbeleid. Via 
de arbeidsburo's dient de arbeidsbe
middeling voor onbetaald vrijwilligers
werk nader gestruktureerd te worden. 

Het vervangen van zinvolle arbeids
plaatsen door kapitaalsintensieve in
vesteringen, al of niet in het kader van 
fusie of reorganisatie, vereist toestem
ming van de ondernemingsraad. 

Toepassing van nieuwe produktie-
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technologieën op het vlak van bic-en
gineering wordt aan een vergunnings
stelsel gebonden. 

Produktiesystemen of -technieken, 
die de arbeid tot een monotone of 
mensonwaardige bezigheid maken, 
moeten in het kader van de humanise
ring van de arbeid, verboden kunnen 
worden De Arbeidsomstandigheden
wet zal daartoe nader geredigeerd 
moeten worden. 

Gezocht zal moeten worden naar 
mogelijkheden om ongeschoolde en 
routine-matige arbeid te kombineren 
met meer inzicht en verantwoordelijk
heid vragende werkzaamheden, of 
deze zodanig in te richten, dat de ar
beid meer zinvol wordt. 

Belemmeringen in de wetgeving 
(soc. verz. Wl R) voor het tot stand ko
men van werknemerskoöperaties moe
ten worden weggenomen 

1 5 Medezeggenschap 

De verantwoordelijkheid voor het be
drijfsleven moet zoveel mogelijk aan 
de bedrijfsgenoten zelf (werkgevers en 
werknemers) worden overgelaten. 
Daartoe moet de direkte invloed van 
de werknemers op het bestuur van 
hun eigen onderneming worden ver
groot. Bij fusie, verplaatsing, reorgani
satie, voorgenomen bedrijfssluiting of 
invoering van nieuwe produktietech
nieken, moeten zij medebeslissings
recht hebben. 

Verkiezing van tenminste de helft 
van de kommissarissen rechtsstreeks 
door de werknemers van het bedrijf, 
op voordracht van de ondernemings
raad, is vereist. 

Een reglement voor het werkoverleg, 
waarin de rechten van alle werknemers 
om mee te beslissen over de eigen 
werksituatie binnen het bedrijfsgeheel 
zijn vastgelegd, dient verplicht te wor
den gesteld 

Elk bedrijf, koöperatie of instelling 
met meer dan 25 werknemers is ver
plicht een ondernemingsraad in te stel
len. Bij minder dan 25 werknemers 
dient er een wettelijke regeling te ko
men, waarin het recht op inspraak in 
het beleid is vastgelegd 

Kommissariaten van ondernemingen 
zijn onverenigbaar met het lidmaat
schap van de Tweede Kamer, van Kol
leges van gedeputeerde staten en Kol
leges van Burgemeester en Wethou
ders. 

Invoering van een sociale dienst
plicht voor JOngeren (overeenkomstig 
de suggesties van de CNV-bond voor 
Werkende jongeren) moet zo snel mo
gelijk ter hand worden genomen 

De kontrole op eventueel misbru1k 
van sociale voorzieningen, zowel bij 
werkgevers als werknemers, dient te 
worden verscherpt. 

1 6 Belastingen 

Het is noodzakelijk tot vereenvoudi
ging van het belastingstelsel over te 
gaan, met name door beperking van 
de veelheid aan onthetfingsmogelijkhe
den, o.m. verwervings-en representa
tiekosten Ook het ongedaan maken 
van fiskale voordelen voor bezitters 
van tweede woningen, jachten e.d. is 
noodzakelijk. 

Bestrijding van belastingfraude mag 
niet afhankelijk gesteld worden van 
ekonomische overwegingen als kapi
taalvlucht e d 

Er dienen de volgende belasting
maatregelen genomen te worden: 
a Invoering van een vermogenswinst
belasting en een spekulatiebelasting; 
b De vennootschapsbelasting wordt 
verhoogd met 2%; 
c Verhoging van de BTW voor de 
eerste levensbehoeften moet worden 
afgewezen. 

De meeropbrengst van het aardgas 
als gevolg van de koppeling aan de 
olieprijs komt volledig ten goede aan 
de overheid. 

In de belastingwetgeving wordt ge
streefd naar een gelijke behandeling in 
rechten en plichten van mannen en 
vrouwen, van gehuwden en langdurig 
samenwonenden. 

1 7 Konsumentenbeleid 

Ter bescherming van de konsument 
dient een Konsumentenraad te worden 
ingesteld, bestaande uit vertegenwoor
digers van de erkende konsumentenor
ganisaties. 

De regering zal, bij regelend dan wel 
voorlichtend optreden in zaken als sa
menstelling en kwaliteit van voedings
middelen, geneesmiddelen, energiever
bruik van apparaten, misleidende re
klame, milieuvervuiling door konsump
tiegoederen, prijsbeleid e.a overleg 
dienen te plegen met deze Raad. De 
Raad kan ook ongevraagd advies aan 
de regering geven. 

Herziening dan wel aanvulling van 
de Warenwet is daartoe vereist. 

1 8 Midden- en kleinbedrijf 

Het beleid zal duidelijker dan tot nu 
toe gericht dienen te zijn op het in 
stand houden van een levenskrachtig 
midden- en kleinbedrijf, zowel vanwe
ge het bevorderen van de werkgele-
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genheid als ook om tegenwicht te bie
den tegen ekonomische machtkonsen
traties. 

Oneerlijke konkurrentie, b.v. door 
verkoop van artikelen beneden de kost
prijs, moet worden verboden. 

Koöperatieve samenwerking van 
kleine bedrijven dient tot op zekere 
hoogte te worden gesteund, voorzover 
in overeenstemming met het gestelde 
in de eerste alinea. 

Oudedagsvoorzieningen en voorzie-
ningen bij invaliditeit dienen voor klei
ne zelfstandigen mogelijk te worden 
gemaakt overeenkomstig bestaande re
gelingen voor werknemers 

In uitbreidingsplannen zullen weer 
zgn. buurtwinkels moeten worden op
genomen. 

1 9 Landbouw en visserij 

Herziening van de WIR, in die zin dat 
ze vooral kan worden toegepast op 
middelgrote en kleine bedrijven, is met 
name voor de agrarische sektor ge
wenst De positie van Land- en tuin
bouwbedrijven t o v de buitenlandse 
konkurrentie kan er door worden ver
sterkt. 

In het belang van de zelfstandige 
agrarische gezinsbedrijven verdient het 
aanbeveling vorming van kleinschalige 
koöperaties te bevorderen, met name 
met het oog op het behoud en het effi
ciënt benutten van de werkgelegen
heid alsmede het versterken van de 
onderhandelingspositie van die bedrij
ven. 

Uitbreiding dan wel omvorming van 
de Stichting Beheer Landbouwgronden 
tot een GRONDBANK is gewenst De 
Grondbank heeft tot taak het verwer
ven van agrarische gronden en het op 
sociaal-ekonomische voorwaarden in 
pacht uitgeven van deze gronden voor 
gebruik als grond voor akkerbouw, 
tuinbouw of veeteelt. 

Het beheer zal berusten bij een 
Stichting waarin overheld en land
bouworganisaties participeren 

Het beleid t.a.v de visserij dient er 
allereerst op gericht te zijn deze natio
nale bedrijfstak ook voor de toekomst 
voor ons land te behouden Daarom 
zal binnen de EG het Nederlandse be
leid met kracht stelling moeten nemen 
tegen temtoriale belemmeringen voor 
het recht tot uitoefening van de visserij 
door de lidstaten 

Het waken tegen overbev1ssmg IS 

noodzakelijk. Dit dient te geschieden 
door internationale quotering en stren
ge kontrole daarop 

In EG-verband d1enen bmdende at
spraken te worden gemaakt om kwalij-
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ke ontwikkelingen bij de bio-industrie 
tegen te gaan. 

20 Volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening 

Een van de sociale grondrechten van 
onze tijd is het recht van de burger op 
een goede en betaalbare woning. Het 
1s daarom de plicht van de overheid 
een zodanig volkshuisvestmgsbeleid te 
voeren dat de burgers ook mderdaad 
van d1t recht gebruik kunnen maken. 

Ter bestrijding van de nog steeds 
heersende wonmgnood en mede ter 
bevordering van de kontinuüeit in de 
bouw en de daarmee verbonden werk
gelegenheid, zal de overheid een vier
Jarenplan voor de wonmgbouw moeten 
vaststellen (1982 t/m 1985) ter groot
te van 120.000 wooneenheden per 
Jaar 

Dit program zal, zowel wat aantal als 
aard van de woningen betreft, geba
seerd moeten zijn op de behoefte van 
nu en de komende Jaren in de verschil
lende reg10's. In de woningwetsektor, 
d1e pnontelt moet hebben, zal tevens 
goede aandacht moeten worden gege
ven aan de hu1svestmg van één- en 
tweepersoonshuishoudens, van Jonge
ren, gehand1kapten enz. 

Bevordering van het eigen woning
bezit verd1ent steun, m1ts de totale te
gemoetkoming van de overheid (pre
mie, huurforfa1t, belastingaftrek e.d.) 
de subsid1e voor de bouw van een wo
ningwetwoning n1et te boven gaat. 

Subsidiëring van premiekoopwonin
gen dient gebonden te zijn aan de eis 
van tenminste tien Jaar zelfbewoning. 

Aangezien de woningwetwoning 
anno 1 980 een redelijk goede woning 
IS, d1ent gestopt te worden met het op
voeren van de eisen in de 'Wenken en 
Voorschnften' Niet alleen werkt dit 
kostenverhogend doch vergroot dit de 
toch al te grote adm1n1strat1eve romp
slomp 

Wel zal groter aandacht moeten wor
den besteed aan en d1ent financiering 
te worden gegeven voor geluids- en 
warmteisolat1e, zowel bij nieuwbouw 
als bij de bestaande woningvoorraad. 

Kwal1teitsaanpassing van de oude 
wonmgvoorraad is eveneens urgent 
Uiteraard met gelijktijdige aanpassing 
van de huren op basis van woongenot. 

Bij het huursubsidiebeleid dient er 
van te worden Uitgegaan, dat een huur 
van 1 5% van het bruto-modale inko
men als normaal geldt. Huurders met 
lagere mkomens zullen v1a een Wet op 
de 1nd1viduele huursubsidie een toe
slag op die huur kunnen ontvangen 
Huurders met hogere mkomens zullen 

bij het huren van woningwetwoningen 
op overeenkomstige wijze een toeslag 
op de huur betalen. De uitvoering van 
deze regeling dient te geschieden door 
de gemeenten. 

De rente-aftrek voor hypotheken op 
eerste woningen geldt slechts voor een 
hypotheekbedrag tot f 250 000,-

Verlaging van het BTW-tarief voor 
woningen met een kostprijs tot 
f 100.000,- (een eerste levensbehoef
te) tot 4% is zeer gewenst. De inkom
stenderving voor de overheid wordt, 
althans gedeeltelijk, gekompenseerd 
door lagere stichtingskosten en dus la
gere objektieve subsidies. 

De positie van de huurder dient ver
sterkt te worden o.m. door hem direk
ter te betrekken bij het volkshuisves
tingsbeleid via inspraak in nieuwbouw
plannen en sanerings- of vernieuwings
plannen. 

De invoering van een uniform huur
kontrakt is dringend gewenst. 

Ter voorkoming van spekulatieve 
winsten op huizen, zullen door ge
meenten op ruime schaal 'anti-spekula
tie-bedingingen' worden toegepast. 
Deze dienen door de landelijke over
heid te worden vastgesteld. 

Ter bevordering van een rechtvaardi
ger en efficiënter woonruimte-distribu
tie dient 

met spoed een leegstandswet tot 
stand te komen, die leegstand van 
woonruimte tegengaat en daarmee het 
zgn. kraken voorkomt; het eigendoms
recht dient daarin te worden geëerbie
diÇJd, mits en voorzolang de woning 
metterdaad de bestemming van wo
ning heeft en als zodanig gebruikt kan 
worden; snelle onteigening bij het wei
geren van medewerking moet geregeld 
worden; 

vereenvoudiging en stroomlijning 
van de bestaande distributieregelingen 
dienen met spoed ter hand te worden 
genomen. 

De totstandkoming van een 'Volks
huisvestingswet', waarin nieuwbouw, 
stadsvernieuwing, leegstand en woon
ruimteverdeling in samenhang gere
geld worden, is hoogst urgent. Daar
mee wordt een eind gemaakt aan de 
onduidelijkheid die de veelheid van re
gelingen thans veroorzaakt. 

Decentralisatie van het volkshuisves
tingsbeleid en verkorting van de lang
durige goedkeuringsprocedures is 
eveneens urgent. 

Er zal een onderzoek gepleegd moe
ten worden naar de behoefte en naar 
de realisatiemogelijkheden van alterna
tieve woonvormen en leefgemeen
schappen 

EVP 20-22 

21 Stadsvernieuwing 

Teneinde de leefbaarheid van de stad 
te verbeteren en daarmee verstedelij
king van het platteland te voorkomen, 
dient de woon- en werkfunktie van de 
binnensteden te worden versterkt. 
Stadsvernieuwing in samenhang met 
woningverbetering is daartoe een be
langrijk middel 

In de komende vier jaar zullen wo
ningverbetering en stadsvernieuwing 
met kracht ter hand moeten worden 
genomen en de nodige financiering 
voor een vergroot programma ter be
schikking moeten worden gesteld. 

Een doelmatige planning door de 
gemeentebesturen (met inspraak van 
de bevolking) is noodzakelijk. Daarbij 
zal moeten worden gelet op: 
• Tijdig ter beschikking zijn van ver
vangende woningen. 
• Voorkomen van leegstand of sloop 
van woningen lang voordat met de 
vernieuwing werkelijk begonnen 
wordt 
• Vermijden van dure aankopen of 
onteigeningen van niet beslist noodza
kelijke projekten (b.v. bedrijven). 

22 Ruimtelijke ordening 

Omdat de ruimte in ons land schaars 
is en het gebruik daarvan zoveel moge
lijk geordend dient te worden, is ruim
telijke ordening een taak van de over
heid. De ruimtelijke ordening dient 
richtinggevend te zijn en mag niet be
staan uit het achteraf vastleggen van 
de reeds plaats gehad hebbende ont
wikkelingen. Daarom moet voor de 
ruimtelijke ordening een meerjaren
planning worden vastgesteld. 

Verbetering van de Wet op de Ruim
telijke Ordening is nodig in verband 
met nadere regeling van het beroeps
recht ter vervanging van het beroep op 
de Kroon. 

Zowel vanwege de kosten als het be
lang van de toekomstige bewoners die
nen nieuwe woonsteden of kernen bij 
voorkeur daar gepland te worden waar 
aansluiting op wegen of spoorlijnen 
reeds aanwezig is of op eenvoudige 
wijze tot stand kan komen 

Ruimtelijke ordening is niet het 
spreiden van allerlei zaken (als werkge
legenheid, rekreatie of wonen) over het 
gehele land, maar moet zijn het orde
nen per regio van de behoeften in sa
menhang met het bewaren en bescher
men van natuur en milieu. 

De vorming van landelijke gebieden 
of landschapsparken, waarin het agra
risch bedrijfsleven bestaansmogelijkhe-
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den houdt maar waarbij het behoud 
van het landschap, natuur en milieu 
verzekerd is, verdient aanbeveling. Het 
beheer over deze gebieden dient bij de 
wet geregeld te worden. 

Grond zal als regel in erfpacht wor
den uitgegeven, echter met een loop
tijd van ten hoogste 50 jaar. 

23 Energiebeleid 

De overheid regelt de winning, opwek
king en distributie van energie. 

De overheid bevordert krachtig het 
onderzoek naar en het gebruik van al
ternatieve, niet eindige energiebron
nen. Zoals: 
a energie uit waterkracht en wind. 
b golf- en getijdenenergie. 
c geothermische energie (is aard
warmte). 
d energie uit afval (produktie van me
thaan uit plantaardig en dierlijk afval). 
e zonne-energie. 

Nederland trekt zich terug uit alle 
kernenergieprojekten Nieuwe kerncen
trales mogen niet worden gebouwd. Er 
moet spoedig tot sluiting van de be
staande kerncentrales worden overge
gaan 

Warmte-verspillende bedrijven moe
ten worden verplicht tot hergebruik 
van warmte of afgifte van warmte aan 
stadsverwarming. Restwarmte, ont
staan bij elektriciteitsopwekking dient 
nuttig te worden gebruikt 

Het totale gebruik van de energie 
moet verminderd worden. De toepas
sing van energiebesparende technolo
gieën, verbetering van verwarmingsin
stallaties, isolatie van woningen en 
openbare gebouwen, het bouwen van 
zuiniger auto- en vliegtuigmotoren die
nen sterk bevorderd te worden 

Het is noodzakelijk de steenkool
voorraden in de Nederlandse bodem 
als energiebron aan te boren. Daarbij 
mag winning en verwerking uitsluitend 
plaatsvinden, als dit onder milieuaan
vaardbare omstandigheden kan ge
schieden. 

Aardgasbaten, zowel in partikuliere 
als overheidssektor worden mede ge
bruikt voor fundamenteel wetenschap
pelijk onderzoek naar winning van 
schone energie t.a.v. energiewinning. 

24 Milieubeheer 

Gezien de grote samenhang tussen mi
lieuhygiëne, natuurbehoud en volksge
zondheid, moet het beleid hierover on
der één (nieuw) ministerie gebracht 
worden. 

Al het menselijk handelen moet ge
richt zijn op het voorkomen van milieu-

vervuiling ten gevolge van o.m. het 
vrijkomen van giftige stoffen, de 
warmte-afgifte aan oppervlaktewater, 
het veroorzaken van geluidshinder en 
van andere vormen van verstoring van 
het natuurlijk milieu. 

Schone produktie, hergebruik van 
afvalprodukten, zinvol gebruik van 
grondstoffen en energie dienen in een 
aan het parlement voor te leggen pro
duktieplan geregeld te worden. 

Er d1ent een wet te komen, die ener
zijds de belangen van de agrarische 
bedrijfsvoering en anderzijds de waar
den van het daar aanwezige milieu, 
landschap en de natuur veilig stelt. 

De bic-industrie dient aan strenge 
normen gebonden te zijn, waarbij wel
zijns- en welvaartsnormen zinvol ge
toetst worden. 

Er komt een boetestelsel om veront
reiniging van het milieu door rechts
personen te voorkomen. 

De vervuiler van lucht. water en bo
dem betaalt in principe de kosten van 
de zuivering. Gestreefd moet worden 
naar een produktie die niet vervuilt. 

Het gebruik van proefdieren, met 
name in industriële processen en bij 
wetenschappelijk onderzoek dient aan
zienlijk te worden beperkt. 

Het jagen voor plezier moet worden 
verboden. Het evenwicht van de na
tuur moet worden overgelaten aan be
roepskrachten, zoals jachtopzieners 
e.d. 

Chemische bestrijdingsmiddelen, 
toepasbaar in de landbouw, mogen 
uitsluitend beschikbaar zijn, als zij bin
nen 14 dagen biologisch afgebroken 
worden. 

Natuurbehoud en natuurbeheer wor
den bevorderd: 
a De Waddenzee wordt beschermd 
gebied. 
b De Lauwersmeerpolder blijft vrij 
van militaire aktiviteiten 
c De Markerwaard wordt niet droog 
gemaakt. 
d Schiphol wordt niet verder uitge
breid 
e Door herinplant van bossen van in
heemse oorsprong. 
f Door ontstane unieke natuurgebie
den als b.v. de Oostvaarderplassen vol
ledige en afdoende bescherming te 
bieden. 
g Door edukatie t.a v. natuur en mi
lieu voor alle leeftijdsgroepen op diver
se wijzen met kracht te bevorderen. 

Nederland zal het initiatief moeten 
nemen om te komen tot een internatio
naal verdrag binnen het kader van de 
V.N. tegen milieuvervuiling. leder land 
krijgt daarbij de opdracht om het fy
sisch milieu in eigen land weer gezond 
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te maken. Vooral het in stand houden 
van tropische regenwouden als ook het 
bosbeheer in het algemeen verdienen 
extra aandacht 

Tevens dienen er initiatieven te wor
den genomen ter bescherming van de 
wereldzeeën. 

Er moet gestreefd worden naar aan
zienlijk kleinere produktie- en leetge
meenschappen en naar decentralisatie 
en zelfvoorziening. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen 
door dicht bewoonde gebieden moet 
verboden worden 

Het gebruik van synthetisch vervaar
digde milieubedreigende kunstmest 
moet worden teruggedrongen 

Milieu-vriendelijke, arbe1dsmtensieve 
ambachten dienen bevorderd te wor
den 

Alternatieve vormen van landbouw 
dienen door de overheid bevorderd te 
worden 

25 Volksgezondheld 

Met spoed dient een plan te worden 
ontwikkeld, waarin gezondheidsvoor
zieningen in de verschillende lijnen en 
de daarbij behorende taneven worden 
geregeld 

De rechten van de pat1ënt en de eer
biediging daarvan dienen wettelijk te 
worden vastgelegd. De binnen de 
volksgezondheid werkenden (med1ci, 
tandartsen enz.) zullen zoveel mogelijk 
in dienstverband werkzaam moeten 
zijn 

De kosten van de gezondheidszorg 
zullen door naar draagkracht vast te 
stellen premies, dan wel via belasting
heffing moeten worden gedekt 

Demokratisering van de gezond
heidszorg is noodzakelijk. Patiënten 
hebben het recht op informatie ta v 
medische gegevens. Gedwongen opna
me in een psychiatrische inrichting is 
alleen mogelijk nadat de patiënt(e) 
door de rechter is gehoord Bij ge
dwongen opname in een psychiatri
sche inrichting dient de patiënt(e) zo 
spoedig mogelijk te worden gehoord 
en/ of gezien door de rechter. 

Er komt een wettelijk onderscheid 
tussen soft- en hard-drugs. Verslaafden 
aan deze middelen zijn patiënten en 
geen wetsovertreders. Soft-drugs uit 
het strafrecht. Er moet een effektleve 
kontrole op de handel in harddrugs ko
men. 

Extra aandacht moet worden 
besteed aan de voorlichting voor jon
geren inzake de gevaren van roken, al
kohol en drugs-gebruik. 

Alternatieve geneeswijzen - voor
zover deze hun waarde hebben bewe-
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zen moeten gelijk gesteld worden 
met erkende geneeswijzen. 

Met betrekking tot de abortus-provo-
1Catus moet voorshands de uitwerking 
·wan het thans door de Tweede Kamer 
:aangenomen wetsontwerp 'Ginjaar-De 
iRuiter' worden afgewacht 

Om ongewenste zwangerschappen 
te voorkomen, zijn in de eerste plaats 
preventiemaatregelen nodig en goede 
opvoeding tot respekt en verantwoor
delijkheid voor elkaar en voor het le
ven Daartoe dienen de volgende 
maatregelen te worden genomen· 
1 Goede voorlichting aan JOngeren 
aangaande zwangerschap. 
2 Goede voorlichting over via het zie
'kenfonds te verstrekken veilige voorbe
'hoedsmiddelen 

Roken in openbare ruimten dient 
·verboden te worden 

26 Maatschappelijk werk en welzijn 

Bewoners van bejaardentehuizen heb
ben recht op medezeggenschap bij be
sltssingen, die van invloed zijn op hun 
leefomstandigheden De beJaarde moet 
geintegreerd blijven in de samenleving 
en dit is alleen mogelijk door een 
iklemschalige opzet. 

Openbare gebouwen en voorzienin
cgen moeten aan bindende voorschrif
~en gaan voldoen, nodig voor het ge
bruik er van ook door de gehandikap
te. Voorzieningen van het openbaar 
vervoer moeten meer op de gehandi
"apte worden ingericht 

In het welzijnsbeleid moet speciale 
aandacht besteed worden aan de posi
!le van de langdurig werklozen De ak
tivJteiten zullen met name gericht zijn 
op het voorkomen van vervreemding 
111a md1v1duele begeleiding en sociaal 
IJKu\ture\e proJekten 

De totstandkoming van een Kader
wet Specifiek Welzijn moet worden be
vorderd, waardoor een samenhangend 
'velzijnsbeleid op met name gemeente
lijk en provinciaal nivo wordt nage
'Streefd 

Op de verschillende terreinen van 
'het welzijnswerk (Jeugdwerk, sport en 
rekreatie, samenlevingsopbouw enz.) 
wordt de inzet van vrijwilligers aange
·noedlgd D1t dient echter niet ten kos-

te gaan van arbeidsplaatsen van be
·~lepskrachten 

Kultuur en rekreatie 

Nog steeds zijn delen van onze beval-
onvoldoende betrokken bij aktieve 

of passleve kultuurbelevmg. Hetzelfde 
kan opgemerkt worden t a v de rekre
atle 

Het kultuurbeleid dient gericht te 
zijn op het scheppen van de mogelijk
heden voor brede lagen van onze be
volking daadwerkelijk deel te nemen 
aan kulturele aktiviteiten. 

De bevolking dient meer inspraak te 
krijgen in de kulturele voorzieningen 
van de woonomgeving. 

De overheid dient de aanleg van re
kreatie- en sportakkommodaties te be
vorderen. 

De EVP streeft naar een Reklame
wet, waarin geregeld dient te worden: 
a de funktie van de reklame zal zijn: 
bekendheid te geven aan nieuwe en 
vernieuwde produkten en de kwalitei
ten daarvan 
b reklame-technieken, waarbij het in
formatieve element wordt verdrongen 
door het suggestieve, dienen verboden 
te worden. 
c het gebruik van slagzinnen, waar
van de juistheid niet kan worden aan
getoond, dient strafbaar te worden ge
steld 
d konsumentenorganisaties behoren 
zendtijd te krijgen voor radio en tele
visie. 

Nederland treedt in overleg met be
langhebbende staten om te komen tot 
internationale afspraken met betrek
king tot satelliet uitzendingen. 

28 Justitie 

Het JUStitionele beleid bij misdrijven 
dient in de eerste plaats gericht te zijn 
op hersocialisatie. Hierbij kan het in
schakelen van de delinquent bij het 
herstellen van de door hem aangerich
te schade overwogen worden. 

Het justitioneel apparaat dient zoda
nig te worden ingericht, dat snel be
rechten van kleine misdrijven en een
voudige overtredingen regel wordt 

Slachtoffers van misdrijven krijgen 
het recht op smartegeld, zonodig uit 
de gemeenschappelijke middelen. 

Gratieverlening dient gehandhaafd 
te worden 

Grotere variatie in op te leggen straf
fen in gewenst. 

Alle beroepsgroepen dienen een 
wettelijk recht op staken te verkrijgen. 

Er dient sprake te zijn van één be
handeling voor alle samenlevingsvor
men, waarin sprake is van een duurza
me relatie en een gezamenlijk gevoer
de huishouding. 

Kinderen, vallend onder de kinder
bescherming, dienen bij voorkeur als 
pleegkind opgevoed te worden, zodat 
ook anderen dan gehuwden, hetzij al
leenstaand dan wel samenwonend, 
een pleegkind kunnen opnemen. 

Een herziening van de adoptiewet is 
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noodzakelijk; de regelingen t.a.v. ou
dere kinderen dienen verbeterd te wor
den. 

Adoptie, ook door anderen dan ge
huwden, moet mogelijk worden. 

Het verstrekken door de overheid 
aan derden van persoonsgegevens, op
geslagen in databanken, mag alleen 
geschieden met uitdrukkelijke toestem
ming van de desbetreffende persoon. 
Betrokkene dient tevens inzage te kun
nen krijgen in zijn gegevens. Recht op 
rektifikatie dient gegarandeerd te zijn. 

In het civiele recht wordt de eige
naar van een B.V. ook in privé vermo
gen aansprakelijk gesteld bij het niet 
voldoen aan de verplichtingen van de 
BV 

Een ruimhartig toelatingsbeleid t.a.v. 
al diegenen, die buiten onze grenzen 
worden behandeld in strijd met de 
rechten van de mens of worden ver
volgd vanwege godsdienst, politieke 
overtuiging, geslacht of seksuele ge
aardheid 
a Regularisatie: 
1 In principe aanvaarding van dege
nen, die op 1 7 oktober 1978 in een 
overeenkomstige positie als die, waarin 
de 'Kerk Marokkanen' verkeerden. 
2 Bijstelling van onrechtvaardige 
voorwaarden van de zogenaamde over
gangsregeling voor de buitenlandse 
werknemers. 

b Vluchtelingenbeleid 
1 Inhoudelijke herziening van het 
vluchtelingenbeleid. 
2 Aktief uitnodigingsbeleid van de 
Ned. regering. 
3 Aktief internationaal overleg over 
de bijdrage, die de westelijke wereld 
aan de knelpunten zou kunnen leve
ren. 

c Turkse Christenen 
1 Instelling van een stuurgroep, die 
de regering moet adviseren over de 
hier te lande verblijvende chr. Turken 
In die stuurgroep zitten vertegenwoor
digers van de kerken en de Twentse 
gemeenten 
2 Opschorting van de uitzetting van 
alle chr Turken die op dit moment in 
ons land verblijven tot de adviezen van 
de stuurgroep zijn gehoord. 

d Nederland dient het initiatief te ne
men tot een internationale regeling 
van de status van de zigeuners, in ver
band met de toelating tot de verschil
lende landen. 

Faciliteiten m b.t. het aanvragen c.q. 
verlengen van een verblijfsvergunning 
dienen, met name in de grote steden, 
te worden verruimd. 
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Uitwijzing van vreemdelingen kan 
alleen geschieden door middel van een 
gerechtelijke uitspraak. Daarbij is be
roep mogelijk op een hogere rechtsin
stantie. Pas na uitspraak in dit beroep 
kan tot uitwijzing worden overgegaan. 

Nederland dient er bij de Europese 
Kommissie op aan te dringen, dat de 
kontrole aan de buitengrenzen van de 
Europese Gemeenschap zodanig wordt 
opgezet, dat de toevloed van illegale 
gastarbeiders wordt ingedamd. 

Het militaire strafrecht moet worden 
afgeschaft. Diverse vormen van tucht
recht dienen ter diskussie te worden 
gesteld. 

29 Verkeer en vervoer 

Met name de verkeersantwikkeling 
werd eenzijdig beïnvloed door de be
langrijke toename van het partikulier 
autogebruik. De exponentiële groei 
hiervan werd bevorderd door het stich
ten van woongebieden zonder passend 
railvervoer. Op zichzelf goede beslissin
gen ten gunste van het openbaar ver
voer worden vaak ten dele teniet ge
daan door bevordering van het privé
autoverkeer. 
Het verzorgen en het goed doen funk
tioneren van het openbaar vervoer is 
overheidstaak. Dit openbaar vervoer, 
met name het streekvervoer, dient 
krachtig te worden uitgebreid. 

Onderzocht dient te worden of door 
bijstelling van de tarieven het gebruik 
van het openbaar vervoer sterk kan 
worden bevorderd. 

De aanleg van nieuwe rijkswegen 
dient voorlopig achterwege te blijven 

Stads- en dorpsuitbreidingen dienen 
onmiddellijk te worden aangesloten op 
openbaar vervoer, zo mogelijk railver
voer. Er dient een spoorverbinding te 
komen van Amsterdam over Almere, 
Lelystad, Emmeloord, Drachten, Gro
ningen 

Goederenvervoer dient als essentieel 
vervoer te worden aangemerkt. De be
lemmeringen, die het thans onder
vindt, dienen derhalve zoveel mogelijk 
voorkomen te worden. 

De overheid dient naast normen 
voor de veiligheid van de gemotori
seerde verkeersdeelnemers ook voor
schriften te geven t.a v luchtvervuiling 
en geluidsoverlast door motorvoertui
gen. Deze moeten hiertoe van een spe
ciale installatie zijn voorzien. 

De verkeersveiligheid dient te wor
den bevorderd door: 
a De aanleg in versneld tempo van 
fietspaden en fietsroutes. 
b Het inrichten van speelstraten en 
woonerven. 

c Wijziging van voorrangsregels ten 
gunste van het langzame verkeer in 
woonwijken. 
d Verbod voor bromfietsberijders ge
bruik te maken van de fietspaden bin
nen de bebouwde kom. 
e Een strenger toezicht op de hand
having van snelheidsbeperkingen. 
f Frequenter optreden tegen het alko
holgebruik door bestuurders. 
g Het instellen van de mogelijkheid, 
dat een gemeentebestuur voor de ge
hele bebouwde kom - behoudens uit
zonderingen - een maximum snelheid 
kan instellen van 30 km per uur. 

Onderzoek naar de toepassingsmo
gelijkheden van het ombuigen van het 
sterk individualistische autogebruik 
naar een meer gemeenschappelijk en 
rendabeler gebruik dient sterk bevor
der en geïnitieerd te worden. 

30 Politieke opstelling 

Teneinde verwerkelijking van dit pro
gram te bevorderen is de Evangelische 
Volkspartij bereid samen te werken 
met andere politieke partijen, mits die 
eveneens de vorming van een samen
leving nastreven, waarin gerechtigheid 
als norm geldt en de burger zijn ver
antwoordelijkheid kan beleven. 

Een mogelijke samenwerking zal 
met name worden beoordeeld op 
grond van het standpunt dat wordt in
genomen t.a.v het in dit program ge
stelde, vooral wat betreft buitenlands 
beleid (inklusief ontwikkelingssamen
werking), vrede en veiligheid, het 
sociaal-ekonomisch beleid, volkshuis
vesting alsmede het spreiden van ver
antwoorde! ijkheid. 

Op dezelfde gronden zal steun wor
den verleend aan een kabinet, dat zijn 
beleid daarop richten wil 
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Onzekerhetd 

Verktezmgen in een Situatie van grote 
onzekerheid. Zo mogen we de verkie
zmgen van 1981 wel kenschetsen Be
zum1gingen op de overheidsuitgaven 
en twee achtereenvolgende loonmaat
regelen stijgen de werkloosheidscijfers 
onrustbarend. Nieuwe maatregelen zul
len nodig zijn, maar zullen zij deze ont
wtkkelmgen kunnen stUiten 7 Zullen de 
oltesjetks geen grotere mvloed uitoefe
nen op de ontwikkeling van onze eco
nomte dan de Nederlandse regenng 
met haar beleid kan doen7 

Onze staatkundige vrijheid hebben 
we behouden, maar het is een vrijheid 
onder een atoomparaplu, waarvan de 
verniettgmgskracht voldoende is om 
alle leven op aarde onmogelijk te ma
ken Onder deze omstandigheden 
wordt van het Nederlandse volk een 
keuze gevraagd. Een stem bij de ver
kiezmgen is het schenken van vertrou
wen Een keuze voor een goed pro
gramma IS belangrijk. Maar nog be
langrijker is wat een politieke partij 
doet met het vertrouwen dat de kiezers 
haar schenken Dat kun Je van tevoren 
n1et prec1es bepalen Maar Je kunt wel 
een oordeel Uitspreken over het beleid 
dat regenng en politieke partijen de af
gelopen Jaren hebben gevoerd en 
voorgestaan 

Het effect van een stem 

De vonge Tweede Kamerverkiezingen 
werden overheerst door de grote partij
en De PvdA suggereerde de kiezers, 
dat een stem op haar uitgebracht een 
stem was voor 'de n1euwe minister
president' Maar de aspirant-minister
president zag kans een ongekend grote 

Inleiding 

verkiezingsoverwinning om te zetten in 
een verloren kabinetsformatie, gevolgd 
door een veelszins negatieve en vruch
teloze oppositie 

Het CDA hield allen die een christe
lijke polittek in ons land begeerden 
voor, dat alleen met een stem op het 
grote CDA dat doel bereikt zou kunnen 
worden. Er kwam inderdaad een kabi
net met een overwicht aan CDA-be
windslieden. Desondanks was een deel 
van de fractie vanaf het begin niet be
reid het kabmet de steun te verzekeren 
die het van een regeringspartij ver
wachten mocht. Dit deel koos ook toen 
nog openlijk voor een tweede kabinet
Den Uyl En keer op keer spraken de 
zgn loyalisten zich uit tegen het beleid 
van hun eigen bewindslieden in het 
kabinet. In JUni 1980 stemden zij zelfs 
voor een motie van afkeuring van de 
PvdA. Een onmiddellijke olieboycot te
gen Zuid-Afrika zonder steun van 
bondgenoten was hen meer waard dan 
het voortbestaan van het kabinet op 
een moment waarop ingrijpende be
slissingen nodig waren met het oog op 
de nationale economie. Alleen dankzij 
de stemmen van kleine fracties zoals 
d1e van het GPV kon voorkomen wor
den, dat een kabinetscrisis ontstond. 

Een stem op de PvdA pakte in 1977 
anders uit dan was gesuggereerd. Met 
een stem op het CDA konden de geko
zenen kennelijk verschillende kanten 
Uit Het GPV, dat geen regeringsver
antwoordelijkheid droeg, heeft terwil
le van de regeerbaarheid van ons 
land het kabmet gesteund, waar dat 
mogelijk was. Het heeft een andere 
koers gewezen waar dat nodig was. 

Fataal neutralisme 

Het kabinet-Van Agt stond voor een 
zware taak. Met een minimale parle
mentaire steun moest het een keer 
brengen in de snelle verslechtering van 
onze economie. Het kreeg te maken 
met een verharding in de internationa
le verhoudingen en met door anarchis
ten op touw gezette rellen in eigen 
land. Onder deze omstandigheden be
schouwde het GPV het als zijn taak het 
kabinet zowel in de Eerste als in de 
Tweede kamer zoveel mogelijk steun te 
verlenen. Helaas maakte het beleid van 
het kabinet steunverlening dikwijls niet 
mogelijk. De diepste oorzaak hiervan 
bracht de minister-president zelf onder 
woorden tijdens de algemene beschou
wingen over de Troonrede en miljoe
nennota 1 981. Aan het adres van het 
GPV-kamerlid Verbrugh zei hij toen, 
dat hij in zijn hoedanigheid van minis
ter-president niet kon en mocht wijzen 
op het Bijbelwoord dat we niet be
zorgd moeten zijn over eten en drin
ken, maar eerst Gods Koninkrijk moe
ten zoeken 1 Het kabinet, dat in meer
derheid bestond uit leden van een 
christelijke partij, stelde zich dus for
meel neutraal op ten opzichte van de 
Koning der koningen. Het levend ma
kende Woord van God werd verlaagd 
tot een particuliere inspiratiebron. 

Dit kwaad heeft zich op tal van pun
ten in het kabinetsbeleid gewroken. 
Het kabinet zag de noodzaak van een 
matiging van de inkomens, maar 
kwam in het bieden van een toekomst
perspectief niet verder dan een verbe
terde versie van de welvaartsstaat van 
weleer. Ondanks de sterk toegenomen 
dreiging van het Oostblok realiseerde 
het kabinet de meerjarenafspraken 
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voor onze defensie niet. Minister de 
Ruiter van justitie zag het als zijn taak 
onze wetgeving aan te passen aan een 
praktijk die in verschillende opzichten 
tegen de geldende wetgeving inging. 
Dit gebeurde ook in zaken die duidelijk 
ingaan tegen de normen die God in de 
Bijbel geeft. Daardoor heeft zijn beleid 
er in sterke mate toe bijgedragen, dat 
de openbare christelijke zeden de afge
lopen jaren steeds meer zijn terugge
drongen uit onze samenleving. Huwe
lijk en gezin moesten hun door God 
gegeven plaats delen met samenle
vingsvormen die in de Bijbel schande
lijk worden genoemd. 2 

Een huiveringwekkend dieptepunt 
vormde de aanvaarding door de Twee
de Kamer van het regeringsvoorstel tot 
!egalisering van de abortus provocatus. 
Alle procedureregels kunnen niet ver
hullen, dat gekozen is voor het be
schikkingsrecht van een mens over het 
leven van een ander mens. De situatie 
die door de aanvaarding van dit wets
voorstel is ontstaan, is ernstiger dan 
enkele jaren tevoren, toen een initia
tiefvoorstel van PvdA en WO door de 
Tweede Kamer werd aanvaard. Het 
ging nu immers om een regeringsvoor
stel waarvoor het CDA als grootste 
christelijke partij verantwoordelijkheid 
heeft aanvaard. Hierdoor heeft het 
CDA zichzelf krachteloos gemaakt om 
verder te strijden tegen pogingen om 
ook andere vergrijpen tegen het men
selijk leven wettelijk mogelijk te maken 
Christelijke hulpverlening 

Het kabinet-Van Agt meende zich 
neutraal te moeten opstellen tegenover 
de 'christelijke levensbeschouwing'. 
De praktijk bewees de onmogelijkheid 
hiervan 

De God van de Bijbel is de Schep
per van hemel en aarde. Hij is de vol
strekte Eigenaar van al het geschape
ne. Hij geeft de overheden hun ambt 
en stelt hen in Zijn dienst Deze dienst 
laat geen neutraliteit toe. Daarom 
moest het GPV zich in de afgelopen ja
ren op belangrijke punten tegen het 
kabinetsbeleid keren. Het wees erop 
dat ook in een verbeterde versie van 
de welvaartsstaat het eigen belang en 
het materialisme ons volk afhouden 
van zijn roeping. De GPV-fractie vol
stond niet met het oefenen van kritiek, 
maar wees een betere weg. In de strijd 
om de bescherming van het ongebo
ren kind leidde dit- in samenwerking 
met de SGP-fractie tot een initiatief
voorstel van Wet levensbescherming 
menselijke vrucht. Dit voorstel zou, als 
het wet was geworden, een dam heb
ben opgeworpen tegen het doden van 
vele duizenden ongeboren kinderen 

per iaar. De indieners waren, juist om
dat zij zich van Godswege geroepen 
wisten tot levensbescherming van de 
menselijke vrucht, ook bereid en in 
staat daadwerkelijke hulp in het voor
uitzicht te stellen aan vrouwen die 
door zwangerschap in moeite komen. 
Geen enkel lid van de CDA-fractie 
bleek echter bereid zijn stem aan het 
voorstel te geven. 

Het kwade weerstaan 

Een stem bij de verkiezingen is het 
schenken van vertrouwen. Het oordeel 
van de kiezer over het gevoerde beleid 
kan erin tot uitdrukking worden ge
bracht. Maar ook zijn antwoord op de 
vraag hoe we als volk van Nederland 
verder zullen moeten Voor een af
wachtende houding is daarbij geen 
plaats. De huidige ontwikkelingen zijn 
immers weinig hoopgevend. 

Er is veel egoïsme. Er moet gema
tigd worden, maar eerst bij een ander. 
Materiële welvaart staat hoog aange
schreven Van een zorgvuldig omgaan 
met Gods schepping is niet veel te be
speuren. Hulpverlening aan de naaste 
laat men bij voorkeur aan de overheid 
over. Verzet tegen de rechtmatige uit
oefening van de overheidstaak wordt 
vergoelijkend burgerlijke ongehoor
zaamheid genoemd. Als zieken of be
jaarden een dodelijke spuit ontvangen, 
wordt er het zwijgen toegedaan. 

Deze en andere zonden in de Neder
landse samenleving moeten worden 
onderkend. We mogen er niet in be
rusten, dat het kwaad voortvreet in 
onze samenleving. De overheid heeft 
als dienares van God hierin een geheel 
eigen verantwoordelijkheid. Zij zal met 
de haar ten dienste staande middelen 
het kwaad dat zich in het openbaar 
manifesteert, moeten weerstaan 
De Bijbel is er heel duidelijk over, dat 
zo'n overheidsbeleid van grote politie
ke betekenis is. In het Nieuwe Testa
ment lezen we van toorn van God die 
zich van de hemel openbaart over alle 
goddeloosheid en ongerechtigheid van 
mensen 3 En in het Spreukenboek 
staan de bekende woorden, dat ge
rechtigheid een volk verhoogt, maar 
dat zonde een schandvlek van de na
ties is 4 

Het goede voorstaan 

De verkiezingen van 1 981 kunnen een 
keerpunt betekenen voor ons land en 
volk. Onze democratische regerings
vorm geeft aan de verantwoordelijk
heid van iedere burger een heel per
soonlijk karakter. Het GPV wil daarop 

appelleren, ook in de keuze van het 
thema voor zijn verkiezingsprogramma 
De woorden 'Opdat het u wèl ga' zijn 
ontleend aan de Bijbel Op veel plaat
sen in de Bijbel wordt opgeroepen te 
leven overeenkomstig Gods geboden 5 

Als onze Schepper heeft God recht op 
ons leven. Zijn geboden gelden voor 
alle mensen. 6 Deze geboden zijn geen 
last voor mens en samenleving. Inte
gendeel, in het onderhouden ervan l1gt 
rijke beloning. 7 

We kunnen anders in Nederland 
Aan de toestand van defaitisme en 
machteloosheid kàn een einde komen 
Maar de enige weg daartoe is het luis
teren naar het Woord van God. Dan 
zal het ons volk weer wèl gaan. 

Dat Woord is in twee regels samen 
te vatten God liefhebben boven alles 
en de naaste als onszelf. 8 Deze regels 
raken de samenleving 1n al haar gele
dingen Dat wil het GPV ook 1n de uit
werking van zijn program laten zien 

in dienst van God 

God liefhebben is doen wat Hij vraagt, 
in Zijn d1enst gebruiken wat Hij geeft. 
Daarom is de instandhouding van de 
welvaart niet het hoogste doel van de 
politiek. Overheid en volk hebben de 
opdracht mee te werken aan de ont
wikkeling van de samenleving tot eer 
van God. Daaraan moet ieder zijn bij
drage leveren. Omdat hieraan nog zo
veel ontbreekt in ons land en daarbui
ten kunnen we niet berusten 1n een 
werkloosheidscijfer van 300.000 of 
meer. Om dezelfde reden moet onze 
overheid ook alles doen wat mogelijk 
is om te voorkomen, dat onze nationa
le zelfstandigheid verloren gaat onder 
druk van de anti-christelijke macht van 
het communisme. 

leder mens heeft in Gods dienst een 
taak ontvangen Hierbij is geen sprake 
van meer- of minderwaardige taken, 
maar wel van verschil in verantwoorde
lijkheid Daarom komt het programma 
op voor de handhaving van het over
heidsgezag. Het gaat uit van de ver
antwoordelijkheid van de ouders voor 
opvoeding en onderwijs van hun km-

Matth 6 33 
Rom 1 26. 27 
Rom 1 18 

4 Spreuken 14 34 
5 o m Deut 5 1 6. 6 3. 24. 
Psalm 128 1 ,2. 
Efeze 6 3 
6 Pred1ker 1 2 1 3 

Psalm 19 12 
8 Matth 22 37-39 
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rdleren. Het verzet zich tegen een eman
telpatiedrang, die voorbijgaat aan de ei
lgen taak en positie van man en vrouw. 
\Verwarring van taken belemmert de 
ontplooimg van de samenleving 

ten d1enste van de naaste 

De opdracht tot naastenliefde is direct 
verbonden met het gebod God lief te 
hebben. Daarom is het onmogelijk de 
toepassing van abortus provocatus of 
tmthanasle als een vorm van naasten
liefde te bestempelen Integendeel, ge
hoorzaamheid aan Gods Woord maakt 

beschermmg van het ongeboren 
v.md tevens tot een zaak van naasten
liefde ten opz1chte van moeder en 
k1nd 

In een samenlev1ng waann egoïsme 
en materialisme zo'n grote rol spelen, 
IS de zorg voor de naaste brandend ac
tueel Tallozen m onze naaste omge
vmg hebben met moe1ten te kampen 
Schrijnende problemen over onze 
grenzen nopen tot daadwerkelijke 
hulpverlenmg Omdat het gebod tot 
naastenliefde tot 1eder mens persoon
lijk 1s ger1cht, zal de hulpverlenmg 
door de overheld n1et de plaats van 
oart1culiere hulpverlenmg mogen inne
men, maar deze JUISt moeten stimule
ren 

ten gunste van de scheppmg 

U1t de l1efde tot de Schepper vloe1t de 
zorg voor hetgeen Hij geschapen heeft 
voort. De mens IS, geschapen naar 
Gods beeld, de kroon van de schep
pmg. Maar JUISt het optreden van de 
mens vormt dikwijls een bedreiging 
voor het leven van de mens en van an
dere schepselen 

Zorgvuld1g omgaan met natuur en 
landschap en verantwoord gebruik van 
energ1e en grondstoffen zijn dan ook 
onmisbare doelstellmgen in een natlo
naal-chnstelijke pol1t1ek 

door de mens 

Van een overhe1dsbele1d dat rekening 
houdt met het Woord van God, kan 
een voorbeeld en stimulans uitgaan 
voor het persoonlijke leven van de bur
gers. Dat laatste IS onm1sbaar. Het Ja
renlang gevoerde overheidsbeleid sloot 
goed aan bij de geest van materialisme 

velen onder ons volk en vormde op 
zijn beurt weer een stimulans voor die 
geest. D1t beleid IS nu vastgelopen en 
gevoelens van defait1sme en machte
loosheld dre1gen z1ch van velen mees
ter te maken. Het behoeft geen verar
mmg te betekenen als- ook m finan-

ciële zin - meer de nadruk komt te lig
gen op de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger. En het betekent winst 
als de roep om menselijke zelf-beschik
king plaats maakt voor zelf-beheersing. 
Dan komt er ruimte voor de noodzake
lijke matiging van verlangens. Dan 
groeit het besef dat de mens niet al
leen van brood zal leven, maar van alle 
woord dat uit de mond van God uit
gaat9 

Herstel en ontwikkeling 

Het vastlopen van het gevoerde beleid 
manifesteert zich overduidelijk op so
ciaal-economisch gebied. Bezumigings
ronden en loonmaatregelen hebben 
niet kunnen voorkomen, dat de voor
uitzichten steeds somberder werden 
Het GPV heeft er steeds op gewezen, 
dat er een plan van nationale inspan
ning zou moeten komen om de proble
men het hoofd te bieden Een dergelijk 
plan IS er niet gekomen. Daarom biedt 
het GPV in zijn verkiezingsprogramma 
een nationaal herstel- en ontwikke
lingsplan aan Daarin worden wegen 
gewezen om een doorbreking te berei
ken van de geest van materialisme en 
van een leven zonder God en om nieu
we mogelijkheden te scheppen die bij
dragen aan de ontwikkeling van de sa
menleving tot eer van God. 

Verstrekkende verantwoordelijkheid 

We hebben de belofte dat het ons zal 
wèl gaan, ook als moeilijke Jaren nade
ren 

Maar deze belofte verkeert in zijn te
gendeel als we als volk doorgaan op 
de ingeslagen weg. Als we blijven 
doen alsof er geen God in de hemel is, 
Die Zijn wil duidelijk heeft bekend ge
maakt 

De verkiezingen van 1 981 kunnen 
een keerpunt betekenen. Dat gebeurt 
niet buiten ons volk om. ledere burger 
van Nederland draagt hierin persoon
lijk verantwoordelijkheid Het GPV 
heeft het licht van Gods Woord willen 
laten schijnen over zijn programma 

Dat geeft vrijmoedigheid u op te 
wekken te kiezen voor de kandidaten 
die dit programma willen helpen uit
voeren 

Matth 4 4 



I Onder een overheid, U ten goede 

De Bijbel zegt van de overheid 'Zij 
staat in dienst van God u ten goede' 
(Rom. 13 4). In de politieke praktijk 
laat de overheid hier niet veel van 
zien. Het kabinet Van Agt, dat voor het 
merendeel bestaat uit mensen die God 
kennen, vermijdt zorgvuldig elk ge
bruik van Zijn Naam in het publieke le
ven. 

De kans die het had om de bede in 
de Troonrede, die onder het kabinet 
Den Uyl verwijderd werd, weer terug 
te krijgen liet het onbenut. Deze nala
tigheid werd verdedigd met een be
roep op de verhevenheid van Gods 
Naam. De rechteloosheid van het on
geboren kind werd in een wetsvoorstel 
van het kabinet Van Agt vastgelegd. 

Terwijl in publikaties openlijk wordt 
meegedeeld dat euthanasie wordt toe
gepast en voorlichting wordt gegeven 
over de wijze waarop dit kan gebeu
ren, ziet onze overheid passief toe. 

Eenzelfde passieve houding geeft 
krakers al jarenlang de gelegenheid 
niet alleen de eigendom van anderen 
bezet te houden, maar ook ernstige 
schade te berokkenen aan de eigena
ren, omwonenden en de overheid zelf. 
Wil het ons volk wèl gaan, dan is het 
noodzakelijk, dat overheid en volk met
terdaad de hoogheid van het over
heidsambt erkennen. Haar zeggen
schap ontleent de overheid niet aan ei
gen kwaliteiten of aan de instemming 
van de burgers. Het is God die gezag 
geeft en daarom ook verantwoordelijk 
stelt. In het besef van die verantwoor
delijkheid moet de overheid het recht 
handhaven en het land en de burgers 
beschermen. 

Het GPV staat daaarom het volgen
de voor: 

Grondwetswijziging 

2 Uit wetgeving en bestuur moet blij
ken dat de overheid beseft, dat zij in 
dienst van God staat. Erkenning van 
de geestelijke verscheidenheid van ons 
volk en van de geestelijke vrijheid van 
de burgers doet aan de verantwoorde
lijkheid van de overheid bij de uitoefe
ning van haar taak niets af. 

Het is dan ook een ernstige leemte 
in de nu aanhangige plannen tot 
Grondwetswijziging, dat deze niet 
voorzien in opneming van een bepa
ling waarin de afhankelijkheid van God 
tot uitdrukking wordt gebracht. Hier
door komen de politieke en sociale 
grondrechten die in de herziene 
Grondwet een centrale plaats zullen in
nemen in de lucht te hangen 

Het is van groot belang, dat over
heid en volk worden herinnerd aan de 
opdracht de samenleving te ontwikke
len tot eer van God. Dit voorkomt, dat 
de samenleving steeds meer wordt ge
kenmerkt door het opkomen voor het 
eigen belang. 

Positie van de koning 

3 Dankbaarheid past voor het feit dat 
koningin Beatrix onder het uitspreken 
van haar vertrouwen op God haar 
ambt mocht aanvaarden. 

Het was onze goede God, die ons 
dit gaf. De continuering van het ko
ningschap is voor de eenheid van het 
Nederlandse volk van groot belang, 
mede vanwege de reeds eeuwen be
staande band tussen het Huis van 
Oranje en het Nederlandse volk. 

Dit vormt een reden temeer om de 
positie van de koning in ons staatsle
ven te bevestigen Daarom moet be-
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treurd worden, dat in de komende 
Grondwetswijziging de vermelding van 
tal van koninklijke funct1es (b.v. het 
oppergezag over de krijgsmacht) wordt 
weggelaten, terwijl de mmtster-presi
dent als nieuwe centrale ftguur in de 
grondwet opkomt. Hernieuwde aan
dacht is nodig voor de hoge roeping 
die de Koningin heeft om het beletd 
dat de minsters voeren te beoordelen 
door toetsing aan de geboden van 
God, door Wiens gratie de Koningm 
regeert en door toetsing aan de Grond
wet die zij volgens haar mhuldigings
eed zal bewaren en handhaven 

Het behoort tot de vrijheid van de 
Koningin zelf om de omvang van het 
Koninklijk Huis te bepalen Aangezten 
voor de regeling van de ministeriële 
verantwoordelijkheid de medewerking 
van de regering en volksvertegenwoor
diging nodig is behoort het evenwel 
tot de vrijheid van regering te bepalen 
hoe ver de ministeriële verantwoorde
lijkheid tot de niet-regerende leden van 
het Koninklijk Huis uitstrekt. 

Vrijheid van godsd1enst1g belijden 

4 De overheid, die weet m dtenst van 
God te staan, zal de vrijheid van gods
dienstig belijden en de daarmee sa
menhangende andere burgerlijke vrij
heden moeten handhaven 

Ongelijke behandeling van burgers 
en instellmgen, bv. bij de substdiepoli
tiek, alleen op grond van levensovertut
gmg of levensbeschouwelijk karakter 1s 
hiermee niet in overeenstemmmg 

Vooral door de komst van Islamiti
sche werknemers naar ons land is ons 
volk geconfronteerd met vreemde 
godsdiensten. De belijders daarvan 
hebben aanspraak op gelegenheid om 
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!hun religieuze gebruiken te beoefenen 
!Het verlenen van financiële steun door 
de overheid behoort echter evenmin 
;als de subsidiëring van christelijke ker
ken tot de taak van de overheid. 

Gewetensbezwaren 

5 Serieuze gewetensbezwaren beho
ren te worden gerespecteerd, maar 
mogen niet tot een feitelijke bevoorde
ling leiden 

Vervangende dienstplicht voor gewe
'lensbezwaarden tegen militaire dienst 

dan ook een eis van billijkheid. Be
zwaren tegen bepaalde middelen van 
geweld of tegen samenwerking in 
NAVO-verband moeten als politieke 
bezwaren worden beschouwd, wel te 
onderscheiden van gewetensbezwaren 
Deze politieke bezwaren vormen geen 
•grond voor vrijstelling 

Ambtenaren in burgerlijke of militai
re overheidsdienst kunnen zich terwille 
van de continU1te1t m de Uitoefening 
van het overheidsambt alleen met 
reent beroepen op gewetensbezwaren 
tegen bepaalde diensten, als gezegd 
kan worden dat zij God meer moeten 
gehoorzamen dan de mensen In alle 
andere gevallen van onoverkomelijke 
bezwaren rest hen slechts het verlaten 
\fan de overheidsdienst. 

Persoonlijke levenssfeer 

6 De snelle ontwikkelingen op het 
geb1ed van de automatisering maken 
meuwe wetgevmg ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer urgent. 
Deze wet zal waarborgen moeten be
vatten voor een zorgvuldig gebruik van 
persoonsgegevens en ter voorkoming 
van misbru1k. 

Overhe1dsmvloed 

7 De overheidsinvloed heeft zich m 
de loop der Jaren uitgebreid tot nage
noeg alle terremen van de samenle
vmg. Daardoor komt de eigen, hem 
door God gegeven verantwoordelijk
held van de burger steeds meer in het 
gedrang. Om aan deze verantwoorde
lijkheld recht te doen moet de steun 
\fan de overheld aan het particulier ini
tiatief erop zijn gencht haar medewer
kmg op den duur overbod1g te maken 

Openbaarheld van bestuur 

8 De u1toefenmg van de overheids
taak moet beantwoorden aan hoge el
sen van zorgvuld1ghe1d en rechtsbe
scherming Openbaarheld van bestuur, 
overleg met belanghebbenden en mo-

gelijkheden van beroep en bezwaar 
kunnen de kwaliteit van het bestuur 
ten goede komen. Bedacht dient ech
ter te worden, dat God verschillende 
verantwoordelijkheden heeft gegeven 
aan de overheid en de burgers. De ver
antwoordelijkheid voor wetgeving en 
bestuur ligt bij de overheid en niet bij 
de al dan niet tot actie- of belangen
groepen verenigde burgers. Waarbor
gen dienen te bestaan dat ook kleine 
groeperingen in vertegenwoordigende 
lichamen hun verantwoordelijkheid 
kunnen waarmaken 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

9 In het belang van de handhaving 
van de rechtsstaat dienen geldende 
wetten te worden gehandhaafd zolang 
zij van kracht zijn. 

Het vervolgingsbeleid van het open
baar ministerie dient hierbij aan te slui
ten, opdat geen twijfel bestaat over de 
rechtskracht van de wet 

Het gaat niet aan dat personen of 
groepen op basis van hun eigen 
rechtsgevoel zelf uitmaken of zij zich 
aan de wetten zullen houden. De zgn. 
burgerlijke ongehoorzaamheid dient 
niet te leiden tot straffeloosheid. 

Wetgeving 

10 Het is de taak van de wetgever 
zorg te dragen voor het tijdig aanpas
sen van bestaande wetgeving, als deze 
ontoereikend of onduidleijk blijkt te 
zijn Een beroep op maatschappelijke 
ontwikkelingen heeft er reeds te vaak 
toe geleid, dat de overheid, na het 
aannemen van een passieve houding, 
voor voldongen feiten werd geplaatst. 

Openbare zedelijkheid 

11 Gods geboden voor de openbare 
samenleving dienen in de wetgeving 
tot uitdrukking te komen. Aan de lage
re overheden behoort niets in de weg 
te worden gelegd bij het stellen van 
aanvullende regels, als zij dit ter bevor
dering van de openbare zedelijkheid 
nodig achten 

Tegen openlijke prostitutie en porno
grafie moet overeenkomstig de be
staande wetgeving worden opgetre
den 

Straffen 

12 In overeenstemming met wat de 
Bijbel leert over straffen moet het doel 
van de door de rechter op te leggen 
straffen mede worden gezien als ver
gelding. Dit dient dan ook zowel in de 
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beslissing om al of niet een geconsta
teerd strafbaar feit te vervolgen als in 
de strafmaat tot uitdrukking te komen. 

Kraak- en bezettingsacties 

13 Snel en streng straffen is noodza
kelijk bij anarchistische activiteiten zo
als kraak- en bezettingsacties. 

Bij het toebrengen van schade aan 
openbare eigendommen dienen de da
ders persoonlijk aansprakelijk te wor
den gesteld. 
14 Het zoeken naar andere dan de 
bestaande straffen is een goede zaak. 
Mogelijk kan ook in meer gevallen een 
{aan slachtoffers te betalen) schadever
goedingsplicht worden opgelegd. 

Ook het opleggen van bijzondere 
voorwaarden kan worden bevorderd. 

Doodstraf 

15 De aangekondigde plannen om 
de doodstraf ook uit het militaire straf
recht en het oorlogsstrafrecht te verwij
deren moeten geen doorgang vinden. 
Integendeel, ook in het gewone straf
recht behoort de mogelijkheid te be
staan de doodstraf voor zeer ernstige 
geweldsdelicten, die de dood tot ge
volg hebben, op te leggen. 

Rechtshulp 

16 Een verdere uitbreiding van de 
rechtshulp en duidelijke, eenvoudige 
voorlichting omtrent de rechten van 
burgers verdienen aanbeveling. Hier
door kan tevens worden voorkomen 
dat het verlenen van eenvoudige 
rechtshulp een monopolie wordt van 
groepen en instellingen die werken 
vanuit een marxistische achtergrond. 
Een dergelijke voorlichting in de eigen 
taal is ook van belang voor de in ons 
land verblijvende etnische minderhe
den 

Politie 

1 7 De politie is een onmisbaar in
strument voor de uitoefening van het 
overheidsambt. Versterking van het po
litie-apparaat blijft noodzakelijk Bij de 
vervulling van haar taak moet de poli
tie kunnen rekenen op daadwerkelijke 
en morele steun van de verantwoorde
lijke overheid. 

Het thans bestaande gat in de bewa
pening tussen de wapenstok en vuur
wapens dient spoedig te worden opge
vuld. 

Door wijziging van de Politiewet en 
de regeling voor militaire bijstand 
moeten de mogelijkheden voor militai-
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re hulp aan het politie-apparaat wor
den vergroot. De overheid moet van 
haar kant ook aankunnen op de loyale 
medewerking van de politie bij opge
dragen taken. Afwijzing van een stelsel 
van een blind opvolgen van ontvangen 
orders mag niet leiden tot het selectief 
taxeren overeenkomstig eigen opvattin
gen van deze taken. Personen die het 
gezag van overheid en superieuren 
niet wensen te erkennen, behoren uit 
het polite-apparaat geweerd te worden 
Stakingen moeten voor politieperso
neel steeds verboden blijven 

Bescherming bevolking 

18 De organisatie van de beveiliging 
van de burgers tegen de gevolgen van 
rampen verkeert thans in een onduide
lijke situatie. De aangekondigde ophef
fing van de organisatie Bescherming 
Bevolking dient gepaard te gaan met 
op elkaar afgestemde regelingen in on
der meer de Brandweerwet en een 
nieuwe Rampenbestrijdingswet. Het 
behoort mede tot de verantwoordelijk
heid van de centrale overheid erop toe 
te zien, dat de nodige voorzieningen 
worden getroffen voor de bescherming 
van de burgers en een zo goed moge
lijke voortzetting van het bestuur in ge
val van oorlog of andere buitengewone 
omstandigheden. 

Communisme 

19 Communisme als regeringsstelsel 
is onverenigbaar met geestelijke vrij
heid. 
De behandeling van zogenaamde dissi
denten voor en ten tijde van de Olym
pische Spelen in Moskou vormde een 
opvallend voorbeeld van een jarenlan
ge praktijk van vervolging van bijbel
getrouwe christenen en anderen. Een 
machtsoverwicht in Europa van de 
Sovjet-Unie en haar partners in het 
Warschaupact vormt een voortdurende 
bedreiging voor onze vrijheid. De reali
teit van deze bedreiging bleek recent 
uit de bezetting van Afghanistan en uit 
het opvoeren van de bewapening in 
offensieve zin. 

Verdediging 

20 Onder communistische overheer
sing wordt elk appèl om in de openba
re samenleving de eer van God te zoe
ken in de kiem gesmoord. Ook om 
deze reden zou onze overheid ernstig 
te kort schieten in haar ambt, als zij de 
kennelijke bedreiging van onze vrijheid 
niet met passende tegenmaatregelen 
zou tegemoet treden. Daartoe behoort 

nu het instandhouden van een verdedi
gingsstelsel, dat de Sovjet-Unie weer
houdt van agressie. Het tonen van de 
bereidheid tot zulk een verdediging 
kan ook voorkómen, dat Nederland on
der druk van de Sovjet-Unie komt te 
staan zonder dat sprake is van militaire 
agress1e 

Het uit zuinigheidsoverwegingen -
al dan niet tijdelijk- accepteren van 
leemten in onze defensie getuigt dan 
ook van een kortzichtig en onverant
woord stellen van prioriteiten. 

Lidmaatschap NAVO 

21 Bij de geldende internationale 
machtsverhoudingen behoort een lo
yaal lidmaatschap van de NAVO- on
der meer blijkende uit het nakomen 
van financiële verplichtingen te wor
den voortgezet en waar nodig opnieuw 
inhoud te worden gegeven 

Uiteraard betekent dit niet dat Ne
derland zonder meer zou moeten vol
gen wat het NAVO-hoofdkwartier voor
schrijft; het betekent wel dat Neder
land zich niet mag onttrekken aan de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. In 
de huidige situatie houdt dat ook in 
het plaatsen van nieuwe kernwapens 
op Nederlands grondgebied wanneer 
in de komende Jaren de tijd daarvoor 
is aangebroken. 

Kernwapens 

22 De verschrikkingen die aan het 
gebruik van kernwapens zijn verbon
den, moeten worden onderkend. De 
offensieve politiek van de anti-christe
lijke Sovjet-macht is echter in belang
rijke mate op deze verschrikkelijke wa
pens gebaseerd. Het is de verantwoor
delijkheid van de westerse landen naar 
vermogen te voorkomen dat deze wa
pens daadwerkelijk worden gebruikt. 

Tegenover de Sovjet-Unie kan dit 
niet zonder afschrikkende werking van 
de NAVO-kernwapens. De overheid die 
zo haar verantwoordelijkheid betracht, 
mag haar vertrouwen stellen op Jezus 
Christus, aan Wie gegeven is alle 
macht in de hemel en op de aarde. 

Wapenbeheersing 

23 Pogingen om de rol van de ver
schillende soorten kernwapens terug te 
dringen moeten onvermoeibaar wor
den voortgezet. Hierbij dient steeds te 
worden bedacht, dat dit niet bereikt zal 
worden door eenzijdige stappen te on
dernemen. Vooral omdat het karakter 
van diverse kernwapens van dien aard 
is, dat ook schade en leed worden toe-
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gebracht aan niet-militaire doelen dient 
Nederland ernaar te streven dat ook 
deze wapensoorten bespreekbaar wor
den in het overleg betreffende het hu
manitaire oorlogsrecht. Waar Neder
land een stem kan laten horen in inter
nationale ontwapeningsbesprekingen is 
het goed om met kracht te werken aan 
een wederzijds terugdringen van de 
bewapening, gepaard gaande met 
deugdelijke controle-afspraken en reke
ning houdende met de ongunstige lig
ging van West-Europa. 

Het ontwikkelen van een 'eigen' Eu
ropees kernwapen moet worden afge
wezen, niet alleen omdat dit de NAVO 
zou ondergraven, maar ook omdat het 
een ongewenst Europeanisme zou be
vorderen. 

Uitbreiding NAVO 

24 Een verdere uitbreiding van de 
NAVO, zowel wat betreft het aantal 
bondgenoten (bv. SpanJe) als met be
trekking tot het gebied waarbinnen ge
opereerd wordt, moet worden nage
streefd. 

Een begrenzing door de Kreefts
keerkring is- gelet op de uitbouw van 
de Sovjet-vloot en haar aanwezigheid 
op alle wereldzeeën- niet reëel meer. 

Standaardisatie van wapens en uit
rusting binnen NAVO-verband moet 
worden nagestreefd. Waar mogelijk 
dienen Nederlandse industrieën voor 
de leverantie te worden ingeschakeld. 
Bij voortgaande specialisatie van taken 
in NAVO-verband moet Nederland de 
beschikking blijven houden over elk 
van de bestaande krijgsmachtdelen, 
zeemacht, landmacht en luchtmacht. 

Dienstplicht 

25 Het handhaven van de dienst
plicht verdient de voorkeur boven een 
krijgsmacht bestaande uit vrijwilligers 
Ook de rapportage van de staatscom
missie-Mommersteeg heeft niet geleid 
tot duidelijke argumenten voor het af
schaffen van de dienstplicht. 

Wel dient er met kracht naar ge
streefd te worden de lasten die uit de 
dienstplicht voortvloeien zo gelijkmatig 
mogelijk te verdelen De vrijstellings
gronden broederdienst en het bekle
den van (of studeren voor) geestelijk 
ambt zijn hiermee niet in overeenstem
ming. Op het gebied van studie- en 
belastingfaciliteiten moet aan dienst
plichtigen zoveel mogelijk ruimte wor
den geschonken. De overheid moet al
les doen wat in haar vermogen ligt om 
de gevaren voor de dienstplichtigen, 
zoals leegloop, vloeken en drankmis-
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btuik, te bestrijden 
Bovendien is het haar taak het dik-

negatieve beeld dat ons volk ten 
aanzien van de krijgsmacht heeft, in 
jpositieve zin te beïnvloeden Stakingen 
tmoeten voor militairen steeds verbo
:den blijven. 

De inzet van Nederlandse militairen 
tn VN-verband (UNIFIL) dient in princi
pe te geschieden met gebruikmaking 
van vrijwilligers; dienstplichtigen die
nen alleen vrijwillig 1ngezet te worden 

Europese Gemeenschappen 

26 Economische samenwerking tus
sen de landen van de Europese Ge
meenschappen IS een goede zaak. 
Voor de vorming van een politieke 
•'€nhe1d is in Europa n1et alleen een 
1ekere h1stor1sche en culturele eenheid 
'IOdlg, maar ook een samenhang, die 
:Jestaat in een gezamenlijk erkennen 
•JAn Jezus Chnstus als de Konmg der 
konmgen Nu van een dergelijke sa
menhang 1n het geheel geen sprake is, 
IS het noodzakelijk dat de nationale 
mlfstand1ghe1d en e1gen identiteit van 
Nederland ook bij de samenwerking in 
de Europese Gemeenschappen verze
«erd blijven 

Daarbij past wel een confederatie 
·van Europese staten, die bondgenoot
·schappelijk samenwerken, maar niet 
•een Europese federat1e of een Europe
se superstaat 

Nu m SpanJe en Portugal de geeste
lijke en persoonlijke vrijheden worden 
·erkend is de weg vrij voor toetreding 
van deze landen tot de Europese Ge
meenschappen Het confederatieve ka
rakter van de samenwerkmg kan hier
door worden versterkt 

Economische argumenten mogen 
wel mvloed hebben op de snelheid 
waarmee volled1ge toetreding gereali
seerd wordt. maar n1et op de toetre
dmg zelf 

De verk1ezmg van de leden van het 
Europees parlement dient blijvend 
plaats te vmden door m1ddel van natio
nale kandidatenlijsten De bevoegdhe
den van de nationale parlementen om 
de Raad van mm1sters in de lidstaten 
1e controleren wordt benadrukt. 

Overdracht van bevoegdheden van 
de nationale parlementen aan het Eu
ropees parlement wordt afgewezen 

Naast een Europese landbouwpoli
tiek d1ent ook de samenwerking op het 
gebied van de industriepolitiek, de re
gionale polit1ek, de milieuvervuiling en 
de energiepolitiek reële mhoud te krij
gen. 

Reorganisatie binnenlands bestuur 

2 7 Een eventuele reorganisatie van 
het binnenlands bestuur is reeds te 
lang in discussie. De hierdoor gescha
pen onzekerheid heeft een gezonde 
ontwikkeling in verscheidene delen 
van ons land ernstig geremd. Het is 
dan ook zaak dat op korte termijn dui
delijkheid ontstaat over het takenpak
ket van de lagere overheden, de pro
vinciale en gemeentelijke indeling en 
de mogelijkheden voor samenwerking 
tussen lagere overheden. 

Het toekomstige takenpakket van de 
overheid kan zonder diep ingrijpende 
reorganisatie worden uitgevoerd, als 
de centrale overheid daadwerkelijk 
ru1mte wil laten voor de eigen verant
woordelijkheid van de lagere overhe
den en van de burgers. Decentralisatie 
van rijkstaken kan deze verantwoorde
lijkheid meer inhoud geven. Daarbij 
dienen wel waarborgen te bestaan, dat 
zij niet leidt tot aantasting van de ei
gen verantwoordelijkheid van de bur
gers, zoals het geval is als lagere over
heden de verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen voor het schoolbegelei
dmgswerk niet respecteren. Schaalver
groting leidt in de praktijk vrijwel altijd 
tot een geringere betrokkenheid van 
de burgers en daarmee tot een afne
mende bereidheid tot het verrichten 
van vrijwilligerswerk. 

Provincies 

28 Een spoedige splitsing van de 
provincie Zuid-Holland is gewenst nu 
het pnncipe-besluit hiertoe genomen 
is. Overleg met betrokkenen over de 
toekomstige status van de agglomera
tie Eindhoven, het gewest Twente en 
de indeling van de Zuidelijke IJssel
meerpolders zal op korte termijn tot 
conclusies moeten leiden. De regering 
dient kenbaar te maken, dat geen an
dere voorstellen tot provinciale herin
deling- afgezien van eventuele inci
dentele correcties- zullen worden ge
daan. 

Gemeentelijke herindeling 

29 Bij plannen tot gemeentelijke her
indeling dienen de huidige en toekom
stige functies van de betrokken streek 
de maatstaf te zijn. Het aantal inwo
ners van een gemeente is van minder 
belang. Gemeenten met een duidelijk 
eigen karakter dienen hun zelfstandig
heid te behouden. 

Gemeenschappelijke regelingen 

30 Een nieuwe wet op de gemeen
schappelijke regelingen behoort goede 

GPV 26-33 

mogelijkheden te bieden voor samen
werking van gemeenten bij het beharti
gen van gemeentelijke taken. Het feit 
dat hierbij ook regionale belangen in 
het geding kunnen zijn betekent nog 
niet. dat de behartiging ervan door de 
provincie zou moeten geschieden. 
Samenwerkingsverbanden van ge
meenten moeten worden aangemerkt 
als verlengd plaatselijk bestuur. Er die
nen dan ook nauwe relaties te bestaan 
tussen het samenwerkingsverband en 
de betrokken gemeenten. Dit geldt 
o.m. voor de aanwijzing van bestuur
ders van het samenwerkingsverband, 
hun verantwoordingsplicht en de beta
ling van de uit de regeling voortvloei
ende kosten. Het is een goede zaak als 
bestaande gemeenschappelijke regelin
gen worden ondergebracht in één sa
menwerkingsverband. 

Gemeentewet 

31 Bij de voorgenomen algemene 
herziening van de gemeentewet is 
vooral aandacht noodzakelijk voor de 
positie van de gemeenteraad. Waar
borgen zijn nodig, dat alle leden van 
de raad overeenkomstig hun verant
woordelijkheid als gemeentebestuur
ders kunnen functioneren. 

Financiële verhouding 

32 Nu ook de lagere overheden voor 
de noodzaak staan beleid te voeren 
met geringere financiële middelen, is 
het van belang, dat zij vrij zijn in het 
bepalen van hun uitgavenpatroon. 

Daarom dienen specifieke uitkerin
gen zoveel mogelijk op te gaan in al
gemene uitkeringen aan provincies en 
gemeenten. Een herziening van de 
Wet Uitkeringen Wegen kan niet lan
ger achterwege blijven, nu de lagere 
overheden vaak niet meer in staat zijn 
de lopende verplichtingen te voldoen 
uit de uitkeringen die zij ontvangen. 
Als geen extra middelen beschikbaar 
kunnen worden gesteld zal in ieder ge
val duidelijkheid moeten worden ge
schapen over de verantwoordelijkheid 
voor de aanleg en het onderhouden 
van wegen 

Nederlandse Antillen 

33 Het is de taak van Nederland de 
regering van de Nederlandse Antillen 
krachtig te steunen in het realiseren 
van een ontwikkelingsplan, dat die fa
cetten van de samenleving omvat. die 
een publiek karakter hebben Het vast
stellen van een tijdstip van een even
tueel zelfstandig voortbestaan zal, zon-
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der enige pressie van Nederlandse 
zijde, door de Antillen zelf moeten ge
schieden. 

Wel zal van Nederlandse zijde erop 
moeten worden gewezen, dat het van 
weinig realiteitszin zou getuigen indien 
de zes eilanden elk hun eigen weg 
zouden kiezen Een zo groot mogelijke 
autonomie per eiland, met evenwel 
een hechte samenwerkingsstructuur 
voor al die taken die de eilanden af
zonderlijk niet naar behoren kunnen 
vervullen, zou een verantwoorde keuze 
kunnen zijn. Indien de eilanden op de 
een of andere wijze een staatsrechtelij
ke band met Nederland willen conti
nueren zal Nederland moeten meewer
ken aan een verantwoorde vorm hier
voor. 
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11 In uw gezin en huis 

34 In Zijn wijsheld heeft God aan ie
der mens een e1gen taak gegeven 
overeenkomstig zijn e1gen mogelijkhe
den. H1erb1j IS geen sprake van meer
der- of minderwaardige taken, maar 
wel van onderscheld 1n taak en positie. 
De harmon1e, d1e bij de schepping 
aanweZig was, kwam ook tot uitdruk
kmg 1n de gave van het huwelijk van 
man en vrouw. H1eraan ontleent het 
gezm zijn un1eke plaats 1n de samenle
vmg 

De verstonng van de harmonie als 
gevolg van de doorwerking van de 
zonde IS met name ook desastreus in 
het gezm. Vooral in de afgelopen Jaren 

de beschermende werking van over
heidsbeleid en wetgev1ng steeds meer 
komen te vervallen De gevolgen van 
de ontbmdmg van huwelijk en gezm 
bliJven n1et tot de knng van de direkt 
betrokkenen beperkt, maar stellen ook 
overheld en maatschappij voor grote 
problemen 

Wil het ons volk wèl gaan in gezm 
en hUls, dan IS het noodzakelijk, dat 
overheld en volk weer oog krijgen voor 
de samenbmdende kracht van huwelijk 
en gezm, d1e ook 1n onze tijd mogelijk 
ts dankzij de overwmnmg van Jezus 
Chnstus over zonde en dood. Het GPV 
staat daarom het volgende voor 

Altematteve samenlevmgsvormen 

35 De un1eke plaats van het huwelijk 
d1ent 1n wetgevmg en bestuur te wor
den gehonoreerd. Zogenaamde alterna
tleve samenlevingsvormen, waarbij de 
qoddelijke mstellmg van het huwelijk 
wordt genegeerd, behoren niet als zo
danig te worden erkend, laat staan 
1net het huwelijk op één lijn te worden 
gesteld 

Dit laat onverlet, dat aan hen die 
niet of niet meer gehuwd zijn alle mo
gelijkheden moeten worden geboden 
om hun plaats in de maatschappij te 
kunnen vervullen 

Echtscheidingswetgeving 

36 De huidige echtscheidingswetge
ving miskent het karakter van het hu
welijk als een heilzame instelling van 
God. Deze miskenning heeft in belang
rijke mate bijgedragen tot de sterke 
toeneming van het aantal echtscheidin
gen, met alle gevolgen daarvan voor 
het persoonlijke en openbare leven. 
Het is zaak te trachten in deze ontwik
keling een keer te brengen door de ei
gen plaats van het huwelijk in wetge
vmg en bestuur tot uitdrukking te 
brengen 

Daartoe is onder meer herziening 
nodig van het Burgerlijk Wetboek met 
als Uitgangspunt, dat het huwelijk een 
blijvende eenheid is. 

Gehandicapten- en beJaardenzorg 

3 7 Voor langdurig zieken, gehandi
capten en bejaarden kan het leven in 
gezinsverband van extra belang zijn 
Het zelfstandig blijven wonen met ver
zorging door particulieren of vanuit 
een verzorgingscentrum dient zolang 
mogelijk te worden nagestreefd. Voor
komen moet worden, dat opneming 
van een gehuwde zieke in feite leidt 
tot een gedwongen duurzaam geschei
den leven van de echtgenoten. 

Emancipatiebeleid 

38 Het huidige emancipatiebeleid 
gaat voorbij aan de eigen taken en mo-
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gelijkheden van man en vrouw. Boven
dien komt door het centraal stellen van 
de rechten van man en vrouw de ver
antwoordelijkheid van de ouders voor 
de opvoeding van hun kinderen ge
makkelijk op het tweede plan te staan. 

Verschillen in behandeling tussen 
mannen en vrouwen, die niet uit de ei
gen taak van beiden voortvloeien, be
horen ongedaan te worden gemaakt. 
ook is het een goede zaak als aan 
vrouwen en mannen mogelijkheden 
worden geboden tot het volgen van 
onderwijs, dat zij in hun jeugd hebben 
gemist. 

De gehuwde vrouw heeft in de eer
ste plaats een taak in het gezin. Daar
mee is niet in strijd dat een vrouw 
voor wie geen dagtaak in het gezin is 
weggelegd, een maatschappelijke be
trekking bekleedt, of dat vrouwen in 
bepaalde omstandigheden naast hun 
gezinstaak een nevenfunctie vervullen. 
In de sociale en de belastingwetgeving 
dient het gezin als een eenheid te wor
den beschouwd, ook als man en 
vrouw beiden beroepsarbeid (willen) 
verrichten, met dien verstande dat on
gehuwd samenleven niet fiscaal voor
deliger mag zijn dan het samenleven 
in gezinsverband. 

Geboortenbeperking 

39 De overheid behoort elke steun 
aan propaganda voor geboortenbeper
king achterwege te laten. De jarenlang 
gevoerde propaganda heeft ertoe bij
gedragen, dat velen geen oog meer 
hebben voor de zegen van het ouder
schap. De schadelijke gevolgen daar
van manifesteren zich in een vergrij
zing van ons volk. Nu reeds staan 
scholen leeg en zijn onderwijzers werk-
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loos. Voor opneming in bejaardencen
tra bestaan lange wachtlijsten. Daar
naast kunnen deze centra niet voldoen
de personeel aantrekken. Ook de be
kostiging van pensioenvoorzieningen 
zal op steeds grotere problemen stui
ten. 

Abortus provocatus 

40 Het leven is een gave van God, 
die het leven geeft en het na volbrach
te taak op Zijn tijd weer neemt 

Regering en volk mogen daarom 
niet berusten in feitelijke !egalisering 
van het kwaad van abortus provocatus. 
De tienduizenden slachtoffers, die jaar
lijks in ons land worden geteld, vor
men een voortdurende aanklacht. 

Een wetswijziging, gericht op levens
bescherming van de menselijke vrucht, 
is dan ook een eerste taak van de over
heid. Zolang deze wijziging niet tot 
stand gekomen is zal alles moeten 
worden gedaan om de toepassing van 
dit kwaad te voorkomen. 

Als toepassing toch plaatsvindt, zul
len de kosten op generlei wijze uit de 
algemene middelen of uit de op
brengst van sociale premies mogen 
worden betaald. 

De hulpverlening aan aanstaande 
moeders die als gevolg van haar zwan
gerschap in moeilijkheden verkeren of 
dreigen te geraken, behoort te worden 
uitgebreid. De Vereniging ter Bescher
ming van het Ongeboren Kind en an
dere instellingen die zich snet deze 
taak belasten hebben aanspraak op 
overheidssteun zonder voorwaarden 
die deze instellingen belemmeren in 
hun streven het ongeboren kind te be
schermen. 

Euthanasie 

41 Het ontbreken van de bereidheid 
bij achtereenvolgende kabinetten om 
het leven van het ongeboren kind 
daadwerkelijk te beschermen heeft er 
in belangrijke mate toe bijgedragen, 
dat ook niet meer de hand gehouden 
wordt aan de bepalingen in het Wet
boek van Strafrecht, waarbij het doden 
op verzoek en het verlenen van hulp 
bij zelfdoding strafbaar worden ge
steld 

Toelating van de toepassing van eu
thanasie is een heilloze weg. Het komt 
aan de mens niet toe te oordelen over 
de zin van een verder leven Het be
trachten van liefde ten opzichte van 
een mens in nood kan bestaan in het 
verzachten van zijn lijden en het verle
nen van hulp om te kunnen sterven als 
God daartoe roept. De overheid mag 

er daarom geen enkele twijfel meer 
over laten bestaan, dat de geldende 
wet zal worden gehandhaafd. Daaron
der valt ook, dat opgetreden wordt te
gen het geven van voorlichting over 
methoden van euthanasie. 

Minderjarigen 

42 De opvoeding van kinderen be
hoort tot de verantwoordelijkheid van 
de ouders Deze verantwoordelijkheid 
strekt zich ook uit tot de zorg voor hun 
gezondheid en voor de keuze van het 
te ontvangen onderwijs. Om de ouders 
in staat te stellen hun taak ten opzich
te van hun kinderen te verrichten dient 
het ouderlijk gezag te worden erkend. 

Minderjarigen mogen niet tegen de 
wil van hun ouders door zogenaamde 
alternatieve hulpverleners aan het ou
derlijk gezag worden onttrokken. Naar 
mate de kinderen ouder worden zal de 
erkenning van het ouderlijk gezag ge
paard moeten gaan met het geven van 
eigen verantwoordelijkheden aan kin
deren 

In plaats van één meerdeqarigheids
grens is het beter de meerderjarigheid 
geleidelijk te verlenen naar de mate 
van volwassenheid die nodig is. Voor 
kinderen die de ouderlijke zorg moeten 
missen en voor kinderen die niet aan 
de ouderlijke zorg overgelaten kunnen 
worden zal de verzorging in de eerste 
plaats in de familiesfeer moeten wor
den gezocht. Andere opvangmogelijk
heden dienen in nauw overleg met de 
ouders of naaste familie te worden ge
kozen. 

Jeugdwerk 

43 Veel Jongeren zien in onze sa
menleving weinig perspectief. Zij ko
men daardoor gemakkelijk onder in
vloed van extreme- al dan niet com
merciële- groeperingen of raken ver
slaafd aan alcohol of verdovende mid
delen De beste waarborg tegen een 
dergelijke ontwikkeling is te wijzen op 
het perspectief van een leven naar 
Gods Woord. In samenhang daarmee 
is het van belang, dat het door de 
overheid gesubsidieerde Jeugdwerk de 
uitoefening van de oudertaak onder
steunt Ook gerichte maatregelen ter 
voorkoming van Jeugdwerkloosheid 
zijn noodzakelijk. 
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lil Door het beheer en de 
ontwikkeling van de schepping 

44 God heeft de aarde met alles wat 
taarop leeft geschapen Hij gaf de 
r1ens opdracht de aarde m Zijn dienst 

beheren en te ontwikkelen 
Tot het uttoefenen van deze verant

woordelijke taak is de mens door God 
tn staat gesteld. God geeft steeds 

veer nteuwe mogelijkheden om de 
:K:neppmg verder te ontplooten In het 

tn Chrtstus' verlossmgswerk kan 
mens ook nu nog, ondanks de 

cdoorwerktng van de zonde tn de sa
menlevtng, deze taak aan 

In de na-oorlogse jaren ontvingen 
m Nederland een ongekende wel

·vaart 
Nagenoeg ons hele volk kan zich 

.een weelde veroorloven als nooit tevo
ren. In het grootste deel van de wereld 
wordt deze welvaart ook nu niet ge
vonden 

Toch moeten we constateren, dat 
35 jaar na de bevrijdtng van Nederland 
de wonmgnood niet overal ts opgelost 
en het woon- en leefklimaat tn veel 
btnnensteden en dorpen slecht is. In 
het beheer van het natuurlijk milieu 
zijn we tekort geschoten. De strijd te
gen de verontreinigtng van water en 
lucht begtnt entg resultaat op te leve
ren Maar we worden nu geconfron
teerd met ernsttge verontreintgtngen 
van de bodem De opdracht om de 
schepptng tot eer van God te ont
plooten komt met vernteuwde kracht 

overhetd en volk af. Deze opdracht 
ongedeeld chnstelijke ontwikke

lmgspolttiek houdt tevens tn het als 
qoede rentmeesters beheren van de 
schepptng. In deze politiek zal de har
monte tussen cultuur en natuur het uit
gangspunt zijn Weliswaar wordt deze 
harmonte door de zonde steeds weer 
geschonden, maar de opdracht is ge-

bleven en mag uitgeoefend worden in 
het perspectief van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, waar gerechtig
heid woont. 

Realtsatie van deze opdracht vraagt 
een ander bestedingspatroon van over
heid en burger. De overheid heeft hier
tn een eigen taak. Zij dient door haar 
beleid in alle openbare aangelegenhe
den de voorzieningen te treffen die no
dig zijn om de taken van beheer en 
ontwikkeling, die de burgers ontvin
gen, mogelijk te maken 

Een op consumptie gerichte politiek 
moet worden omgebogen naar een be
leid, waarin de goddelijke opdracht 
aan de mens centraal staat Zo ont
vangt God de eer die Hem toekomt en 
zal het ons volk wèl gaan. 

Natuur 

45 Het is van belang, dat de over
heid aansluitend aan de landelijke mi
lteukartering beschikt over een meer 
gedetailleerde inventarisatie van de 
aanwezige natuurlijke waarden met on
der meer gegevens over potentiële mo
gelijkheden van deze waarden, en de 
vervangbaarheid van bestaande levens
gemeenschappen 

Indien de uitvoering van een ontwik
kelingstaak van de overheid zal leiden 
tot aantasting van natuurlijke waarden 
zal deze aantasting tenmtnste moeten 
worden gecompenseerd. Heeft de aan
tasting betrekking op waardevolle on
vervang ba re levensgemeenschappen, 
dan brengt de verantwoordelijkheid te
genover de Schepper met zich mee, 
dat ernstig overwogen moet worden 
de voorgenomen maatregelen niet te 
realiseren 
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Landschap 

46 De landschappelijke waarde van 
ons land wordt vooral bepaald door de 
verscheidenheid van landschappen. 
Deze verscheidenheid dient gehand
haafd en waar mogelijk versterkt te 
worden, zonder dat dit tot een versta
rring moet leiden 

Als de uitvoering van werken tot 
aantasting van landschappelijke waar
den leidt moet een zorgvuldig besluit 
ook maatregelen inhouden tot inpas
sing van het werk in het landschap of 
zonodig tot aanpassing van het land
schap door middel van landschaps
bouw 

Het karakter van veel landschappelij
ke waardevolle gebieden wordt be
dreigd door het achterwege laten van 
voldoende onderhoudswerk. Voor 
zover de hoge kosten hiervan de oor
zaak vormen verdient een bijdrage in 
de kosten in het kader van het werkge
legenheidsbeleid aanbeveling. Ook in
schakeling van vrijwilligers onder des
kundige leiding kan die problemen ver
lichten. 

Grondstoffen 

47 Een zuinig gebruik van grondstof
fen is een voorwaarde voor een goed 
milieubeleid. Mogelijkheden tot herge
bruik moeten zoveel mogelijk worden 
benut, waarbij gedacht kan worden 
aan bouw- en sloopafval, hoogoven
slakken en vliegas. 

Leefmilieu 

48 De instandhouding en bevorde
ring van een goed leefmilieu behoort 
een integrerend element te zijn in het 
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overheidsbeleid. Bij de afweging van 
voorgenomen maatregelen dienen de 
mogelijke gevolgen voor het leefmilieu 
steeds te worden betrokken. Bij alle 
maatregelen die belangrijke gevolgen 
voor het milieu kunnen hebben be
hoort een milieu-effect-rapport te wor
den uitgebracht. Wettelijke regeling 
van dit instrument en de spoedige tot
standkoming van een milieukaderwet 
zullen een geïntegreerd milieubeleid 
kunnen bevorderen. 

Milieu-verontreiniging 

49 Bestrijding van verontreiniging 
van water, lucht en bodem blijft nood
zakelijk. Een wet op de bodemveront
reiniging is dringend nodig. Daarnaast 
dient aan de bestaande milieuwetge
ving nauwlettend de hand te worden 
gehouden, terwijl afdoende straffen op 
overtreding ervan moeten worden ge
steld. De export van milieu-gevaarlijke 
stoffen waarvan het gebruik in Neder
land verboden is, moet bij de overheid 
aangemeld worden 

In het kader van de Europese Ge
meenschappen dient overleg over een
heid van milieunormen te worden ge
voerd. Internationale arbitrage in geval 
van geschillen op het punt van grenso
verschrijdende milieuvervuiling moet 
worden bevorderd. 

Milieu-kosten 

50 Ter bekostiging van maatregelen 
in het belang van het milieu moet wor
den uitgegaan van de regel, dat de 
vervuiler betaalt. De overheid moet, in
dien toepassing van deze regel tot on
billijkheden zou leiden of tot onaan
vaardbare gevolgen voor de werkgele
genheid of de Nederlandse exportposi
tie, nagaan of het verlenen van specia
le faciliteiten verantwoord is. Ook 
maatregelen ter stimulering van de 
verplaatsing van milieuhinderlijke be
drijven passen in dit kader. 

Waddenzee 

51 De Waddenzee vormt een gebied 
met voor Nederland uitzonderlijke na
tuurlijke waarden. Het beleid dient er 
dan ook op te zijn gericht deze waar
den te beschermen en te versterken 
Het natuurlijke gebruik van dit gebied 
voor b.v. visserij en recreatie zal moge
lijk blijven binnen deze doelstelling. De 
eventuele winning van energie-grond
stoffen zal met veel waarborgen moe
ten worden omgeven. 

Energiebronnen 

52 Mèt de opdracht werkzaam te zijn 
in de ontplooiing van de schepping 
heeft God ook de mogelijkheden daar
toe gegeven. De energiebronnen zijn 
ruimschoots voldoende voor nu en de 
toekomst. De benutting van deze bron
nen stuit echter op grote problemen en 
veroorzaakt schadelijke neveneffecten 
Stimulering van onderzoek ter oplos
sing van deze problemen en ter voor
koming van schade voor huidige en 
toekomstige generaties, zowel in ons 
land als bv in de ontwikkelingslanden, 
is een belangrijke taak voor de overheid. 

Besparing 

53 Met het oog op een verantwoorde 
benutting van de energiegrondstoffen 
dient besparing op het verbruik van 
energie een eerste doelstelling van het 
energiebeleid te zijn Gedacht kan wor
den aan isolatie van gebouwen, ge
bruikmaking van afvalwarmte en toe
passing van warmtekrachtkoppeling. 
Van overheidsvoorlichting en het voor
beeld van de overheid in haar eigen 
diensten kan een stimulerende werking 
uitgaan. 

Energie-voorziening 

54 Ook bij een zorgvuldig verbruik 
van energie zou aan de ontwikkeling 
van de samenleving tekort worden ge
daan als uitsluitend over fossiele 
brandstoffen beschikt zou kunnen wor
den 

Bovendien is het niet verantwoord, 
dat Nederland in belangrijke mate voor 
zijn energievoorziening afhankelijk is 
van een beperkt aantal olieproduceren
de landen, nu de olie steeds meer ge
bruikt wordt als een politiek drukmid
del. 

Spreiding in het gebruik van ener
giebronnen is dan ook noodzakelijk. 
Tevens is het van groot belang onder
zoek naar bruikbaarheid op grotere 
schaal van steenkool en van alternatie
ve energiebronnen alsmede van de 
kernfusie (energie uit waterstof, zonder 
uranium of plutonium) te intensiveren 

Het opstellen van een energiepro
gramma voor de lange termijn dat na 
elke vijf jaren wordt gecontroleerd en 
bijgesteld, is noodzakelijk. Dit pro
gramma zal in samenhang moeten 
worden gezien met het nationaal her
stel- en ontwikkelingsplan, zoals hierna 
bedoeld in hoofdstuk IV. Spreiding van 
energiebronnen is ook van belang bij 
de opwekking van elektriciteit. Voorals
nog brengen zowel een verhoogde in-
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zet van steenkool als van kernsplijting 
grote milieuproblemen met zich mee. 
Daarom moet de overheid het beleid 
richten op besparingen in het verbruik 
en daarnaast op het gebruik van re
stwarmte door het stimuleren van de 
toepassing van warmte-krachtkoppe
ling te stimuleren. Omdat alternatieve 
energiebronnen en kernfusie op korte 
termijn geen rol van betekenis kunnen 
vervullen, dient intensief onderzocht te 
worden op welke wijze de afvalproduk
ten van steenkoolverbranding en kern
splijting opgeslagen en verwerkt kun
nen worden. De relatief kleine centra
les in Borssele en Dodewaard moeten 
in produktie blijven. 

De maatschappelijke discussie over 
deze materie dient zo spoedig mogelijk 
te worden afgerond, waarna moet wor
den beslist over de bouw van nieuwe 
kerncentrales. Als tot deze bouw wordt 
besloten is tevens de totstandkoming 
van een nationaal kernafval-opwerk
centrum van belang, waarbij het ver
kregen plutonium weer in de Neder
landse energiereactoren wordt omgezet 
in energie. 

Zolang de veiligheid van onder
grondse opslag van kernafval niet ver
zekerd is, dient deze opslag niet te ge
schieden Voorbereidende boringen 
dienen slechts na goede voorlichting in 
de desbetreffende streek te worden uit
gevoerd. 

Aardgas 

55 De aanwezigheid van aardgas in 
onze bodem legt ons land bijzondere 
verplichtingen op. De opbrengsten uit 
het aardgas dienen in de eerste plaats 
te worden aangewend voor energiebe
sparingsmaatregelen en voor de ont
wikkeling van vervangende energie
bronnen 

Ruimtelijke ordening 

56 De ruimtelijke ordenng vormt een 
belangrijk instrument voor de overheid 
voor het voeren van een christelijke 
ontwikkelingspolitiek. Hierin worden 
de volgende prioriteiten gesteld 

de verbetering van het woon- en 
leefklimaat in de binnensteden en de 
dorpen; 

de bescherming van natuur en 
landschap, in samenhang met de ont
wikkelingsmogelijkheden voor het be
drijfsleven en de landbouw; 

het stimuleren van de werkgele
genheid in regio's, die economisch 
sterk achterblijven. 
5 7 Wonen, werken en recreëren 
moeten niet nodeloos van elkaar wor-
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rmn gescheiden. Werkgelegenheids
oentra en recreatiegebieden dienen 
ciaarom zo dicht mogelijk bij bevol
ir.~ngsconcentraties te worden gesi
'.ueerd. Hierdoor kunnen forensisme en 
·ecreat1everkeer worden beperkt. Ook 
·'an worden voorkomen, dat slaapste
·km ontstaan en dat de nog aanwezige 
1pen ruimte wordt versnipperd 

Verstedeltjking en stadsvernieuwing 

!58 De stadsvernieuwing en de leef
rnaarheid van de bestaande kernen die
man centraal te staan in het verstedelij
il<~ngsbeleld. Het beleid t.a.v. groeiker
nen en groeisteden dient daarvan een 
afgeleide te zijn De bepaling van het 
bele1d ten aanzien van de stadsver
'lteuwing dient in sterke mate plaats te 
:1nden op gemeentelijk en provinciaal 
·1veau, opdat zo goed mogelijk kan 
Norden ingespeeld op plaatselijke om
standigheden, waarin zich snelle wijzi
gingen kunnen voltrekken 

Het is niet vanzelfsprekend, dat 
:+.'tadsvern ieuwmgsactiviteiten via de 
collectieve sector verlopen. Particuliere 
jliOJectontwikkelingsmaatschappijen en 
·1urse1genaren dienen onder stringente 
morwaarden bij de stadsvernieuwing 

worden betrokken 
59 Bij de herinrichting van verouder-

stedelijke gebieden dient de be
"''taande stedelijke structuur zoveel mo
rgelijk gehandhaafd te blijven Bestaan
de bedrijfJeS en winkels moeten zoveel 
mogelijk ingepast worden, zonodig in 
I:Jedrijfsverzamelgebouwen Door stads
!l:!rnieuwmg te richten op kleinschalig
l'leld en verscheidenheid worden de 
herkenbaarheid en het onderlinge con
react tussen de bewoners bevorderd, 
rtletgeen het woon- en leefklimaat gun
:,;tig kan beïnvloeden. 

Volkshuisvesting 

60 De weg die sinds 1 945 in de 
'Volkshuisvesting is gevolgd leidt tot 
reen vastlopen van de overheidsfinan
clën. De talloze subsid1es vormen een 
zo grote last voor de overheid, dat het 
(gevaar reëel IS dat de woningnood Jan-

duurt dan nod1g IS. 
Ook het stagneren van de aanpak 

rvan de stadsvernieuwing is voor een 
deel een gevolg van het gevoerde fi
rnanclële beleid. 

Een en ander heeft bijgedragen tot 
,een consumptiepatroon, waarbij het 
deel van het mkomen dat aan het wo
'flen wordt besteed, 1n vergelijking met 
andere landen abnormaal laag is. In de 
Jaren tacht1g zal getracht moeten wor
den deze nadel1ge ontwikkeling om te 

buigen. Dit kan onder meer door: 
de huren geleidelijk aan te passen 

aan de werkelijkestichtings-en exploi
tatiekosten; 

de individuele huursubsidies niet 
evenredig aan de huurverhoging aan 
te passen; 

de stichtingskosten voor de goed
kopere huur- en koopwoningen te ver
lagen door: 
a verlaging van het b tw -tarief, 
b het door de bewoners zelf laten 
verzorgen van een gedeelte van de 
binnenafwerking. 
c bevordering van verdere vereenvou
diging van bouwvoorschriften 

Leegstand 

61 Het bevorderen van een meer 
normale verhouding tussen de kosten 
en de baten van het verhuren van wo
ningen is de beste remedie tegen lang
durige leegstand van woningen Zo
lang deze situatie niet bereikt is en de 
woningnood voortduurt kan een Leeg
standswet de overheid mogelijkheden 
bieden om onredelijke leegstand tegen 
te gaan. Het kraken van woningen en 
andere panden moet worden aange
merkt als een eigenmachtig zich ver
grijpen aan de eigendom van een an
der. Dit kan dan ook onder geen be
ding worden aanvaard. In het belang 
van de handhaving van de rechtsorde 
dient op korte termijn een nieuwe wet
telijke regeling tot stand te komen om 
tegen kraakacties te kunnen optreden. 

De nalatigheid van de overheid om 
tegen dergelijke acties op te treden 
heeft reeds vele malen geleid tot ande
re inbreuken op de rechtsorde (zoals 
de rellen tijdens de inhuldiging van ko
ningin Beatrix). Het is de taak van de 
overheid dit soort anarchistische acties 
vanaf het begin te weerstaan 

Eigen woningbezit 

62 In het belang van een goed 
woon- en leefklimaat dient te worden 
bevorderd, dat de bewoners zich be
trokken voelen bij de toestand van hun 
woning en van de woonomgeving. Sti
mulering van het eigen woningbezit, 
onder meer door gerichte verkoop van 
woningen van gemeenten en woning
corporaties, vormt daartoe een goede 
mogelijkheid. Hierbij kan worden ge
dacht aan verkoop zowel aan de bewo
ners die op grond van hun inkomen in 
aanmerking komen voor zo'n woning, 
als aan particuliere organisaties van 
bewoners. Door deze overdracht ko
men bovendien financiële middelen 
vrij om nieuwe woningbouwprojecten 

GPV 58-64 

te financieren. Er bestaat voor de over
heid in het kader van de bevordering 
van het eigen woningbezit onvoldoen
de aanleiding de rente voor hypothe
ken op zeer dure woningen volledig af
trekbaar te doen zijn voor de inkom
stenbelasting. Met het oog op de 
rechtszekerheid dient de wet de gren
zen te stellen binnen welke de rente 
aftrekbaar is. Daarentegen verdient het 
aanbeveling bepaalde onderhoudskos
ten opnieuw aftrekbaar te maken. Dit 
zal de kwaliteit van het woningbestand 
en de werkgelegenheid ten goede ko
men alsmede het zwart werken in de 
bouw tegengaan. 

Woonruimte 

63 Het volkshuisvestingsbeleid zal 
erop gericht moeten zijn, dat er voor 
alle burgers passende woonruimte is. 
De verantwoordelijkheid van de over
heid bestaat in het algemeen in het 
scheppen van mogelijkheden voor de 
burgers om zich deze woonruimte te 
verschaffen. De woningwetwoningen 
dienen te worden bestemd voor de 
mensen met de laagste inkomens. 
Daarnaast kan door premietoekenning 
hulp verleend worden aan andere bur
gers die zich zonder overheidssteun 
geen passende woonruimte kunnen 
verschaffen. 

Bijzondere aandacht van de overheid 
verdienen enkele categorieën die aan
gewezen zijn op bepaalde woningen, 
zoals bejaarden, grote gezinnen en ge
handicapten alsmede zij die vanwege 
hun lage inkomen op overheidsbemid
deling aangewezen zijn. De formele 
toekenning van een recht op zelfstan
dige woonruimte aan jongeren vanaf 
1 8 jaar heeft geleid tot een onverant
woorde toeneming van de druk op de 
woningmarkt. In plaats hiervan dient 
de overheid prioriteit toe te kennen 
aan de huisvesting van gezinnen en 
oudere alleenstaanden alsmede van die 
JOngeren, die door hun werk of studie 
zelfstandig moeten wonen. Woningcor
poraties mogen niet gedwongen wor
den hun woningen te verhuren aan on
gehuwd samenlevende paren of aan 
mensen die een homofiele relatie heb
ben aangegaan. 

Grondpolitiek 

64 Met het oog op de vrijheid en ei
gen verantwoordelijkheid van de bur
gers bij de uitoefening van hun taak in 
de samenleving moet de particuliere 
eigendom van de grond uitgangspunt 
zijn bij de grondpolitiek. 

Daarom verdient grondverkoop als 
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regel de voorkeur boven uitgifte in erf
pacht en grondruil boven grondverwer
ving door de overheid. Ook toekenning 
van een beheersvergoeding aan eige
naren van grond in gebieden met be
perkende bepalingen uit een oogpunt 
van natuurbescherming is als regel een 
betere weg dan aankoop van grond 
door de overheid. Wel is het een taak 
van de overheid grondspeculatie zo
veel mogelijk tegen te gaan. Voor 
zover publiekrechtelijke bepalingen 
daarvoor onvoldoende mogelijkheden 
bieden, kan gebruik gemaakt worden 
van verkoop regulerende bepalingen in 
contracten tussen de overheid en parti
culieren. Vervanging door publiekrech
telijke regelingen in het belang van de 
uitvoering van de taak van de overheid 
moet echter worden nagestreefd. 

Verkeersveiligheid 

65 De veiligheid van de weggebrui
kers behoort centraal te staan in het 
verkeersbeleid. Verdere uitbreiding van 
het autowegennet verdient over het al
gemeen geen aanbeveling. Wel dienen 
bestaande knelpunten die gevaren op
leveren voor de veiligheid van de weg
gebruikers, uit de weg te worden ge
ruimd. Het stelsel van maximum snel
heden moet verder worden gedifferen
tieerd, zodat binnen woonwijken en 
woonbuurten lagere snelheden gelden 
dan op doorgaande wegen binnen de 
bebouwde kom. 

De voetganger en de fietser moeten 
beter beschermd worden onder meer 
door stelsels van voet- en fietspaden. 
Beperking van het autoverkeer in bin
nensteden dient gelijk op te gaan met 
het goed bereikbaar maken ervan door 
middel van openbaar vervoer, parkeer
voorzieningen aan de rand van de bin
nenstad en veilige voetgangers- en 
fietsroutes. 

Openbaar vervoer 

66 De laatste jaren is sprake van een 
toenemende belangstelling voor open
baar personenvervoer. Dit is een extra 
reden om de kwaliteit van dit vervoer 
te verbeteren en de kostenstijging be
perkt te houden. In nauwe samenwer
king tussen de verschillende overhe
den en vervoersmaatschappijen dienen 
plannen tot verbetering van het open
baar vervoer in de regio te worden ont
worpen. Onder meer door afstemming 
van de vervoersvoorzieningen op el
kaar, het bevorderen van een vlotte 
doorstroming van het bus- en tramver
keer en de aanleg van parkeervoorzie
ningen bij stations. 

Goederen vervoer 

67 Het beroepsgoederenvervoer ver
vult vanouds een belangrijke functie 
voor de nationale economie. De gun
stige geografische ligging van Neder
land moet worden benut om deze 
functie ook voor de toekomst te be
houden. Waar mogelijk dient transport 
per spoor of over water te worden be
vorderd. 

Recreatie 

68 De bekendheid van Nederland als 
vakantieland dient te worden vergroot. 
Goede voorlichting in binnen- en bui
tenland blijft hiertoe noodzakelijk 
Kleinschal i ge recreatievoorzieningen, 
zoals het kamperen op de boerderij, 
kunnen een welkome aanvulling op 
bestaande grote objecten betekenen, 
met name voor het houden van vakan
tie in gezins-of groepsverband. Derge
lijke voorzieningen stellen voorts min
der hoge eisen aan het natuurlijke mi
lieu en leiden ook niet tot een inbreuk 
op de rust in de omgeving. 

De overheid kan stimulerend werk
zaam zijn, onder meer door de aanleg 
van toeristische fietspaden en de ont
sluiting van landschappelijk aantrekke
lijke gebieden voor voetgangers. 

Consumptie 

69 Ook de consumptie van goederen 
en diensten staat onder de werking 
van Gods geboden De consumptie 
kan daarom niet zonder meer aan de 
werking van vraag en aanbod worden 
overgelaten. De overheid heeft in het 
licht van Gods geboden een taak op 
het gebied van de consumptievoorlich
ting. Zij behoort verkoop van schadelij
ke produkten tegen te gaan, b.v. door 
een reclameverbod, door accijns of 
door verplichte informatie over de risi
co's bij gebruik dan wel door verbods
bepalingen 

Bij het sociaal-economisch overleg 
worden vertegenwoordigers van consu
mentenorganisaties zoveel mogelijk be
trokken. 

De consumptieve kredietverlening 
moet worden beperkt, onder meer 
door de betaalde rente slechts in be
perkte mate aftrekbaar te doen zijn van 
het belastbaar inkomen. 
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IV In de maatschappij 

70 In het licht van de opdracht van 
God om de schepping in Zijn dienst te 
beheren en tot Zijn eer te ontwikkelen 
vertoont onze samenleving fundamen
tele tekorten 

Terwijl er handen tekort zijn om de 
taken waarvoor overheid en burgers 
staan te vemchten, is er voor honderd
dutzenden Nederlanders geen werk. 

leder is ervan overtUigd, dat de 
slechte economtsche situatie om ingrij
pende maatregelen vraagt, maar elke 
maatregel die voorgesteld wordt leidt 
tot zoveel verzet, dat doorvoering er
van moeilijk 1s en dikwijls achterwege 
blijft. De overheld heeft steeds meer 
taken van de burgers en van het be
c\rii1s\even aan z1ch getrokken, maar 
nu gebleken IS dat zij niet bij machte 
IS al deze taken zo te vervullen als de 
burgers wensen, le1dt dit tot onvrede 
en defaitisme. 

Het fundamentele probleem van 
onze samenlev1ng is, dat overheid en 
volk niet erkennen dat God het is die 
matenële en geestelijke goederen 
schenkt. Het achterwege blijven van 
deze erkenning vormt een voedingsbo
dem voor materialisme en horizontalis
me. 

Het GPV wil m deze situatie niet be
rusten 

Er l1gt een grote taak voor iedere 
Nederlander God die de opdracht gaf 
1s Dezelfde d1e ook de mogelijkheden 
schenken wil om de opdracht uit te 
voeren 

Daarom roept het GPV overheid en 
volk op z1ch gezamenlijk in te zetten 
voor een nationaal herstel- en ontwik
kelmgsplan, dat uitzicht biedt op een 
s1tuatie waarin God de eer ontvangt 
van Zijn schepselen en het ons volk zal 
wèl gaan Het behoort tot de taak van 

de overheid een dergelijk plan op te 
stellen en met daden te tonen dat het 
haar ernst is met de uitvoering van het 
plan De tekorten van onze samenle
ving kunnen met een dergelijk plan al
leen bestreden worden, als onderkend 
wordt dat het ons volk alleen zal wèl 
gaan als het zich laat leiden door het 
Woord van God. Daaruit weten we hoe 
de Koning der koningen gediend wil 
zijn Als we daarnaar handelen, maken 
materialisme en horizontalisme plaats 
voor het beleven van de eigen verant
woordelijkheid van iedere burger ten 
opzichte van God en van de mede
mens. 

Het GPV staat daarom het volgende 
voor: 

A In het sociaal-economisch leven 

Herstel- en ontwikkelingsplan 

71 De regering dient een nationaal 
herstel- en ontwikkelingsplan voor de 
Jaren 1 982-1 985 aan het parlement 
aan te bieden, gericht op een structu
rele verbetering van onze nationale 
economie. Daartoe zullen hernieuwde 
mogelijkheden voor het bedrijfsleven 
moeten worden geschapen gericht op 
werkgelegenheid voor ieder; 

Het plan zal moeten uitgaan van het 
beperken van het financieringstekort 
van de overheid tot maximaal 4% van 
de overheidsuitgaven en van het voor
komen van een verdere groei van de 
belasting- en premiedruk. 

Deze maatregelen zullen alleen tot 
een wezenlijke verbetering kunnen lei
den, als de geest van materialisme en 
horizontalisme plaats maakt voor het 
besef, dat zowel de overheid als iedere 
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Nederlander de taak en de mogelijk
heid heeft bij te dragen aan een zoda
nige ontwikkeling van land en volk, 
dat God de eer ontvangt en het de 
naaste- in binnen- en buitenland -
wèl gaat. 

Een concreet voorstel voor een der
gelijk herstel- en ontwikkelingsplan 
biedt het GPV bij dit verkiezingspro
gramma aan. 

Activiteitenplan 

72 Tegelijk met de vaststelling van 
het plan zal de regering maatregelen 
moeten treffen tot realisering van die 
activiteiten die al op korte termijn 
zichtbaar maken welke doelstellingen 
met het nationaal herstel- en ontwikke
lingsplan worden beoogd, zodat het 
voor ieder duidelijk kan zijn, dat het de 
regering ernst is. Voorstellen voor zo'n 
activiteitenplan zijn eveneens opgeno
men in het aangeboden herstel- en 
ontwikkelingsplan van het GPV. Het is 
van groot belang dat de regering het 
activiteitenplan lanceert met het oog
merk God publiek te eren. Zij zal het 
plan met overtuigingskracht moeten 
presenteren en verklaren alsmede poli
tieke en maatschappelijke organisaties 
moeten opwekken zich vanuit hun ver
antwoordelijkheid mede in te zetten 
voor de realisering van het plan. 

Arbeid 

73 Het verrichten van arbeid is nodig 
met het oog op het levensonderhoud 
en op de ontplooiing van de mens en 
de samenleving. Deze arbeid is op
dracht, die de mens uit dank voor 
Christus' verlossing, in Zijn dienst, tot 
eer van God en tot hulp van de naaste 
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mag uitvoeren. Tot deze arbeid is ieder 
mens geroepen, ook als men niet 
(meer} kan deelnemen aan beroepsar
beid. Vanwege deze opdracht mag er 
niet in berust worden, dat gezonde 
mensen nièt zelf voor het levensonder
houd van zichzelf en hun gezin kunnen 
zorgen. 

Het is een belangrijke taak voor be
drijfsleven en overheid te bevorderen, 
dat er werk is voor ieder. 

Voor iedere burger die daartoe in 
staat is, houdt dit de roeping in zijn 
capaciteiten in dienst van God en tot 
zegen voor de naaste ter beschikking 
te stellen voor het verrichten van ar
beid 

Werkgelegenheid 

74 Teneinde te bevorderen, dat er 
ook in de toekomst voldoende moge
lijkheden zullen zijn om beroepsarbeid 
te verrichten, moet het nationaal her
stel- en ontwikkelingsplan voorzien in 
maatregelen die gericht zijn op een 
structurele verbetering van de werkge
legenheid. De kern van deze maatrege
len moet gevormd worden door de vol
gende elementen: 

het opstellen van een industrieel 
herstructureringsprogramma; 

het stimuleren van de ontwikkeling 
van die bedrijfstakken waar voor Ne
derland goede kansen liggen, waaron
der handel, transport en zakelijke 
dienstverlening; 

het scheppen van een goed klimaat 
voor het bedrijfsleven; 

het verstrekken van gerichte over
heidsopdrachten voor de uitvoering 
van ontwikkelingswerken. 

Deze maatregelen dienen gepaard te 
gaan met maatregelen die bevorderen, 
dat de beschikbare arbeidsplaatsen 
door Nederlands personeel worden in
genomen. 

Regionale politiek 

75 De ongunstige economische ont
wikkeling treft een aantal regio's on
evenredig zwaar. Een politiek gericht 
op ontwikkeling van ons land zal zich 
dan ook in het bijzonder op deze re
gio's moeten toespitsen door het tref
fen van structurele verbeteringen. Ge
dacht kan worden aan het bevorderen 
van een goede industriële structuur en 
vestiging van rijksdiensten. Speciale 
aandacht wordt gevraagd voor 

het gebruik van de Noordneder
landse Eemshaven; 

de aanleg van de vaste oeverver
binding over de Westerschelde; 

de realisering van de spoorlijn Am-

sterdam-Aimere-Lelystad, waarbij door
trekking van de lijn via Drachten naar 
Groningen ernstig overwogen moet 
worden; 
- de aanwending van een deel van 
de aardgasbaten voor verbetering van 
de economische structuur van Oost
Groningen. 

Bij de beslissing omtrent de inpolde
ring van de Markerwaard dienen zowel 
de ruimtewinst voor een aantal urgente 
functies (zoals woningbouw, tuinbouw, 
bosbouw en recreatie} als de gevolgen 
voor de fauna en de energievoorzie
ning te worden afgewogen. 

Industrie 

76 Met het oog op de toekomst van 
de Nederlandse industrie zal het beleid 
van de overheid vooral gericht moeten 
zijn op 

het stimuleren van een grotere be
trokkenheid van de industrie bij de tot
standkoming en uitvoering van het be
leid; 

het bevorderen van innovatie door 
het bedrijfsleven; 

het bevorderen van sanering waar 
dit nodig is, met name in relatie tot de 
internationale arbeidsverdeling met 
ontwikkelingslanden; 

het bevorderen van de afzet van 
Nederlandse industriële produkten in 
het buitenland, onder meer door het 
verstrekken van kredietgaranties; 

het beschermen van de Neder
landse industrie tegen dumpingsprak
tijken uit het buitenland. 

Midden- en kleinbedrijf 

77 In een tijd van economische sta
gnatie vraagt de positie van zelfstandi
ge ondernemingen in het midden- en 
kleinbedrijf extra aandacht. De belang
rijke maatschappelijke functie die zij 
vervullen kan gemakkelijk in het ge
drang komen, als het beleid zich voor
al richt op de situatie bij een aantal 
grote ondernemingen Meer dan bij in
cidentele maatregelen is ook het mid
den- en kleinbedrijf gebaat bij een 
structurele verbetering van de positie 
van het bedrijfsleven Bedacht dient te 
worden dat het midden- en kleinbedrijf 
over het geheel genomen al arbeidsin
tensief is, en dat bovendien de stijging 
van de personeelskosten in de afgelo
pen jaren in deze sector verhoudings
gewijs belangrijk is uitgegaan boven 
de toename van de omzet. 

Er dient op te worden toegezien, dat 
het grootbedrijf niet door stuntacties 
met een beperkt aantal artikelen de 
reeds zwakke positie van veel kleine 
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bedrijven die van de verkoop van deze 
artikelen afhankelijk zijn, ondermijnt. 
Gerichte overheidsmaatregelen om 
deze positie te versterken in overeen
stemming met de functie van het mid
den- en kleinbedrijf zijn noodzakelijk. 
In het bijzonder verdient de scholing 
van voldoende personeel voor ambach
telijk werk de aandacht. Algemene re
gels voor het bedrijfsleven (bijv. in 
planologische voorschriften} mogen 
het midden- en kleinbedrijf niet onno
dig belemmeren in zijn mogelijkheden 
voor de aanpassing aan nieuwe ont
wikkelingen 

Landbouw 

78 De Nederlandse land- en tuin
bouw is zowel nationaal als internatio
naal van grote betekenis. Het signale
ren van overschotten bij bepaalde pro
dukten mag de aandacht hiervan niet 
afleiden. In veel goed geleide bedrij
ven zet het hele gezin zich in voor een 
goede bedrijfsuitoefening. Als dan 
niettemin de inkomens tot beneden 
een sociaal minimum dreigen te dalen 
wordt het steeds moeilijker in de be
drijfsuitoefening normatief te handelen 
en komt de nadruk gemakkelijk eenzij
dig op produktieverhoging te liggen. 
Een geleidelijke aanpassing van de 
landbouwprijzen aan de kostenontwik
keling is dan ook niet alleen een zaak 
van rechtvaardigheid ten opzichte van 
de landbouwers, maar ook in het be
lang van een verantwoorde bedrijfsuit
oefening. 

Het verstrekken van specifieke inko
menstoeslagen voor bedrijven met een 
inkomen beneden het bestaansmini
mum bevordert een gezond onderne
merschap niet en verdoezelt de werke
lijke problemen van de landbouw 

Europees landbouwbeleid 

79 Aangezien het Nederlandse land
bouwbeleid in belangrijke mate afhan
kelijk is van het Europese beleid, dient 
Nederland mee te werken aan een ver
antwoord volume- en prijsbeleid in Eu
ropa. In Europees verband moet ook 
aandacht worden geschonken aan het 
gebruik van energie en van kunstmest 
bij de produktie. Besparing van schaar
se energie kan in Europees verband 
beter bereikt worden dan met uitslui
tend nationale maatregelen, aangezien 
deze laatste veelal direct de concurren
tiepositie raken Bij de toelating van 
Zuideuropese landen tot de Europese 
Gemeenschappen moet er rekening 
mee gehouden worden, dat dit met 
name voor de land- en tutnbouw tngrij-
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pende gevolgen kan hebben vanwege 
veel lagere produktiekosten in die 

11!1nden Ruime overgangsregelingen 
daarom noodzakelijk. 

Voedselvoorziening 

:80 Samenwerking in Europees ver
band mag er niet toe leiden dat Neder
and voor zijn voedselvoorziening af

hcmkelijk wordt van andere landen. 
~en kwalitatief goede en in assorti
"nent gevarieerde land- en tuinbouw 

in Nederland nodig. Een goed en 
·echtvaardig ontwikkelingsgebied voor 

landbouw kan niet zonder een vrij
N1II1ge saneringsregeling. De mogelijk
i1eden voor omscholing dienen daarbij 
te worden betrokken 

Overheidssteun aan voorlichting, re
search en onderwijs ten behoeve van 
de landbouw kan n1et worden gemist. 

In de landbouw komen nog steeds 
praktijken en verordeningen voor, die 
bedrijfsgenoten achterstellen op grond 
van het fe1t dat zij niet aangesloten zijn 
biJ een bepaalde organisatie 

Aan deze praktijk, die tekort doet 
aan de geestelijke vrijheid, dient ten 
spoedigste een emde te worden ge
maakt 

Bedrijfsuitoefening 

81 Voor een goede bedrijfsuitoefe
nmg m de landbouw is duidelijkheid 
over de toekomstige pos1t1e noodzake
lijk. Deze ontbreekt nu nog te vaak. Er 
wordt reeds lang gesproken over de 
aanwijzmg van natiOnale landschaps
parken Daaruit vloeien voor de land
bouw nu reeds beperkingen voort, dik
WIJls zonder dat er sprake is van een 
tegemoetkoming m de kosten. 

Van de overheid wordt gevraagd 
8poedig dutdelijkheid te verschaffen 
O\ler de pos1t1e van de landbouw in re
latie tot andere functies, zoals de ver
stedelijkmg, de recreatie en de be
schermmg van natuur en landschap. 
Als Uit beschermende maatregelen van 
de overheid terwille van deze andere 
funct1es beperkmgen voortvloeien voor 
een normale bedrijfsuitoefening, moet 
de landbouwer een vergoeding worden 
toegekend die overeenkomt met de 
kostenverhogende werking van deze 
beperkingen. Van de agranërs die 
i:Jrootschalige landbouw of veeteelt toe
passen, wordt gevraagd mee te werken 
aan het wegnemen van bezwaren die 
tegen deze wijze van bedrijfsuitoefe
ning kunnen bestaan Ook bij de be
dn\1sultoetening is de mens beheerder 
van gaven d1e God heeft toevertrouwd. 

Ruilverkaveling 

82 Ten behoeve van een moderne 
bedrijfsvoering zullen ruilverkavelingen 
en boerderijverplaatsingen op ruimere 
schaal moeten worden toegepast. 

Ruilverkavelingsplannen moeten een 
goed doordacht programma van land
schapsbouw omvatten om zo de be
staande kwaliteit van het landschap te 
behouden of te verbeteren. 

De huidige praktijk, waardoor een 
ruilverkavelingsplan soms 20 jaar op 
volledige realisering moet wachten, 
vormt een belemmering voor de goede 
bedrijfsvoering. Beperking van de reali
seringsduur tot maximaal 10 jaar moet 
mogelijk zijn. Onderlinge kavelruil 
dient in versterkte mate gestimuleerd 
te worden. 

Tuinbouw 

83 De tuinbouw wordt extra getrof
fen door de stijgende energieprijzen. 
Doorberekening van deze prijzen aan 
de tuinbouw is onvermijdelijk maar 
dient geleidelijk plaats te vinden om 
gelegenheid te geven produktiesyste
men aan de hogere kosten aan te pas
sen 

Energiebesparingsonderzoek en in
vesteringen dienen te worden gestimu
leerd. Premiëring van de afbraak van 
glasopstanden in het kader van algehe
le bedrijfsbeëindiging kan ertoe bijdra
gen, dat de inkomenspositie van ge
zonde bedrijven wordt verbeterd. 

Voor een oplossing van de perse
neelsproblemen in de tuinbouw moet 
in de eerste plaats gedacht worden 
aan tewerkstelling van Nederlanders. 
Maatregelen ter bijscholing van werk
lozen kunnen hieraan bijdragen Gebie
den in Nederland waar de tuinbouw 
geconcentreerd is, dienen zo dit 
enigszins mogelijk is- niet te worden 
aangetast door andere functies i.v.m. 
de hoge kosten van verplaatsing en de 
geringe mogelijkheden daartoe. 

Overheidsuitgaven 

84 De omvang van de overheidsuit
gaven is de laatste 20 jaar in versneld 
tempo gestegen. Dat dit nog niet di
rect tot grote problemen leidde, hing 
met name samen met de voortgaande 
economische groei en de belangrijke 
aardgasbaten, die aan de overheid ten 
goede kwamen. Nu een economische 
groei van betekenis voorlopig niet 
meer te verwachten is en de opbreng
sten van het aardgas binnenkort gaan 
dalen, is een ombuiging van de over
heidsuitgaven noodzakelijk. Dit geldt 
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temeer, omdat ook het financieringste
kort van de overheid belangrijk hoger 
is dan verantwoord is. 

Bij de beperking van de overheids
uitgaven dient onderscheidend te werk 
te worden gegaan. Uitgaven die niet 
direct voortvloeien uit de eerste taak 
van de overheid, zullen beperkt of zelfs 
geheel beëindigd moeten worden. Als 
eerste overheidstaken gelden in dit 
verband de zorg voor de binnen- en 
buitenlandse veiligheid, de handhaving 
van de rechtsorde en de realisering 
van het nationaal herstel- en ontwikke
lingsplan. 

Sociale zekerheid 

85 De uitgaven wegens sociale ze
kerheid in Nederland zijn de hoogste 
van de tot de Europese Gemeenschap
pen behorende landen en stijgen nog 
steeds. 

Nu het onvermijdelijk is dat de over
heidsuitgaven worden beperkt moet 
ook aan de groei van deze uitgaven 
een einde komen. Gezien de relatief 
gunstige situatie op dit gebied in Ne
derland moet dit mogelijk zijn. Om dit 
te bereiken zal meer inhoud gegeven 
moeten worden aan de eigen verant
woordelijkheid van de mens in de zorg 
voor de gezondheid en het levenson
derhoud van zichzelf en de leden van 
zijn gezin. Behalve aan het invoeren 
van een beperkt eigen risico in geval 
van ziekte moet hierbij vooral worden 
gedacht aan het beperken van de ver
plichte sociale verzekeringen tot on
evenredige risico's en tot de minimaal 
noodzakelijke bedragen. Daarnaast kan 
dan vrijwillige verzekering plaatsvinden 
tegen min of meer normale risico's en 
tot bedragen die boven de minima uit
gaan. De resterende sociale verzekerin
gen zullen geleidelijk hun verzekerings
karakter moeten terugkrijgen door de 
bijdragen uit de algemene middelen te 
laten vervallen Uit het ziekenfonds
pakket dienen in ieder geval alle ver
strekkingen te worden verwijderd die 
niet behoren tot de directe ziektekos
ten. 

Belastingen 

86 Belasting moet worden geheven 
naar draagkracht. 

Bij de loon- en inkomstenbelasting 
dient een stelsel van kinderaftrek te 
gelden, waarin in het bijzonder reke
ning wordt gehouden met de kinderrij
ke gezinnen 

Een verdere verhoging van de belas
tingdruk in Nederland is niet verant
woord. Tegenover incidentele verho-

175 



gingen voor wat betreft luxe goederen, 
goederen en diensten waarvan nadeli
ge gevolgen voor de ontwikkeling van 
mens en samenleving kunnen worden 
verwacht en energieverspillende appa
ratuur, dient een verlaging te staan 
van de belasting op de bouw van wo
ningen. 

De aftrekbaarheid van betaalde rente 
en de belastbaarheid van ontvangen 
rente dienen op evenwichtige wijze te 
worden verminderd. Door de geldont
waarding wordt de bedoeling van de 
belastingwetgever doorkruist. Indexe
ring van vrijstellingsbedragen is daar
om noodzakelijk. Om belastingfraude 
tegen te gaan kan worden gedacht aan 
een verlaging van de tarieven onder 
gelijktijdige afschaffing van een aantal 
aftrekposten. 

Inkomens 

87 In het kader van een op herstel 
van onze economie gericht beleid is 
een aanmerkelijke matiging van alle in
komens onontkoombaar. De inkomens
ontwikkeling is al jaren de ruimte die 
geschapen is door de groei van het na
tionale inkomen, te boven gegaan. Als 
nu geen inkomensmatiging gereali
seerd wordt, zal Nederland op korte 
termijn in een uitzichtloze situatie te
rechtkomen van bedrijfssluitingen, 
werkloosheid, kostenstijgingen en in
flatie In een dergelijke situatie zullen 
de economisch zwaksten het meest 
worden getroffen. De uitvoering van 
Gods opdracht om tot Zijn eer werk
zaam te zijn zal steeds meer in het ge
drang komen. 

De regering zal ons volk dan ook 
met klem moeten wijzen op de nood
zaak, dat iedere Nederlander bijdraagt 
aan de realisering van het herstel- en 
ontwikkelingsplan. Zij behoort er daar
bij aan te herinneren, dat God Zijn ze
gen geeft aan allen die de eer van Zijn 
Naam zoeken. 

Loonvorming 

88 De loonvorming behoort in de 
eerste plaats tot de verantwoordelijk
heid van werkgevers en werknemers. 
Gelet op de verstrekkende gevolgen 
van het niet bereiken van overeenstem
ming of van het bereiken van overeen
stemming met voorbijgaan aan de 
noodzakelijke inkomensmatiging, kan 
de overheid in deze gevallen niet afzij
dig blijven. Zij zou een college van ar
biters kunnen benoemen, dat op basis 
van de nationale produktiestijging aan
geeft hoeveel de loonkosten kunnen 
stijgen of moeten dalen 

De lonen en salarissen van het over
heidspersoneel oefenen een grote in
vloed uit op het totaal van de over
heidsuitgaven. Het is onder de huidige 
economische omstandigheden niet ver
antwoord de ontwikkeling hiervan ge
heel te laten afhangen van de loonont
wikkeling bij het bedrijfsleven. Ander
zijds is het ook onjuist de ambtenaren
salarissen geheel los te koppelen van 
deze ontwikkeling. Daarom verdient 
het aanbeveling dat de overheid - op 
basis van een rapport van het college 
van arbiters of van andere onafhanke
lijke deskundigen- een eigen loonbe
leid voor haar personeel voert. Dit be
leid zal dan moeten dienen als toet
singskader voor de leerontwikkeling bij 
het bedrijfsleven Zonodig kan de over
heid gebruik maken van de bepalingen 
van de Loonwet om de noodzakelijke 
loonmatiging te realiseren. Als van de 
werknemers een reële inkomensmati
ging wordt gevergd, dient een verge
lijkbare matiging van de inkomens van 
hen die een vrij beroep uitoefenen niet 
achterwege te blijven. Als goed over
leg met hun organisaties hiertoe niet 
mocht leiden, zijn wettelijke maatrege
len verantwoord. 

Matiging 

89 Bij de noodzakelijke inkomensma
tiging dient ervan te worden uitge
gaan, dat matiging naar draagkracht 
geschiedt, waarbij de laagste inkomens 
zoveel mogelijk worden ontzien. De 
meest voor de hand liggende vormen 
van inkomensmatiging zijn het afzien 
van een volledige compensatie van ge
stegen prijzen en het beperken van de 
vakantie-uitkering. Daarnaast is het 
noodzakelijk dat prijsstijgingen die ver
oorzaakt zijn door schaarstemaatrege
len (b.v. van energie), en die dan ook 
tot besparing behoren te leiden, niet in 
de prijscompensatie worden opgeno
men. 

Een stringent inkomensbeleid moet 
ruimte laten voor stimulans en tot po
sitieverbetering gevolg van vakstudie 
of bekwaamheid. Dergelijke stimulan
sen zullen de bereidheid om zich in te 
zetten voor de ontwikkeling van de sa
menleving ten goede komen 

Inflatie 

90 Het is van grote nationale beteke
nis, dat de regering de geldontwaar
ding tegengaat. De terugdringing van 
het financieringstekort van de overheid 
levert hiertoe een belangrijke bijdrage 
Ook overigens zal uitvoering van het 
herstel- en ontwikkelingsplan Uiteinde-
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lijk leiden tot een beperking van de in
flatie. 

Ontduiking 

91 Allerlei vormen van ontduiking 
van wettelijke regels moeten als in 
strijd met het uitdrukkelijke gebod van 
God worden afgewezen en bestreden. 
In dit verband kan gedacht worden 
aan belastingontduiking. misbruik van 
sociale voorzieningen, Uitbetalen en 
ontvangen van zwart geld en in het al
gemeen aan malafide praktijken van 
koppelbazen 

Opsporing en bestraffing ervan zijn 
ook noodzakelijk ten opzichte van de 
landgenoten die normaal hun burger
plicht vervullen Het is een taak van de 
overheid er steeds op uit te zijn te 
voorkomen dat door haar uitgevaardig
de regels ontduiking vergemakkelijken 

Ondernemingen 

92 Binnen de ondernemingen dragen 
de directie, de aandeelhouders, de 
commissarissen en de ondernemings
raad elk eigen verantwoordelijkheid 
De overheid behoort in het particuliere 
bedrijfsleven geen bevoegdheden van 
de leiding tegen haar wil over te dra
gen aan de ondernemingsraad. Zij 
moet bevorderen dat de onderne
mingsraad een werkelijke vertegen
woordiging van alle medewerkers van 
de onderneming is. 

De wetgever dient waarborgen te 
scheppen, dat aan de verschillende or
ganisaties van werkgevers of werkne
mers recht wordt gedaan Het is on
aanvaardbaar als criterium voor repre
sentativiteit van een organisatie uitslui
tend de landelijke organisatiegraad te 
hanteren. Per niveau (regio. bedrijf, 
branche, e.d.) moet de situatie afzon
derlijk worden beoordeeld. De over
heid moet als werkgeefster hierin een 
voorbeeld geven Zij moet ook door 
goede voorlichting aan het personeel 
in haar eigen diensten en bedrijven la
ten zien. dat de persoonlijke arbeidsbij
drage van ieder zo goed mogelijk 
wordt gencht op de ontwikkeling en 
beveiligmg van het land. 

Stakingen 

93 Werkstaking is in een rechtsstaat 
zoals Nederland alleen geoorloofd als 
doorwerken in strijd zou zijn met Gods 
gebod. Dit houdt in dat goede regels 
tot stand moeten komen voor de op
lossing van arbeidsconflicten door mid
del van arbitrage of rechterlijke uitspra
ken 
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Politieke stakingen moeten als on
wettige acties tegen de wettige over
heid scherp worden veroordeeld en te
gengegaan. 

Wie van het wapen van de staking 
gebruik maakt behoort hiervoor per
!;oon\ijk verantwoordelijk te zijn, onge
acht of hij het doet op adv1es of met 
mstemmmg van een organ1sat1e 

Het stakmgsrecht van ambtenaren 
behoort n1et te worden toegekend. Het 
1s een taak van de overheld erop toe te 
z1en, dat bij stakingsacties werkwilli
gen 1n staat gesteld worden om te 
werken Zij d1enen van de acties geen 
fmanc1eel nadeel te ondervmden. 

B In het onderwijs 

Vnjheld van onderwijs 

94 Op de ouders rust de volle ver
antwoordelijkheld voor de opvoeding 
en het onderwijs van hun kinderen. 
Onderwijs gegeven aan van de ouders 
Uitgaande scholen is dan ook normaal, 
openbaar onderwijs zou Uitzondering 
moeten zijn 

De vrijheid van onderwijs, sinds 
917 niet alleen formeel maar ook 

materteel verzekerd, d1ent zo ruim mo
gelijk gehandhaafd te worden Deze 
vnjheid komt tot u1tdrukkmg zowel in 
de st1chtmg en mstandhoudmg van 
scholen als in de mnchting van het on
derwijs 

Het IS 1n overeenstemmmg met de 
vrijheid van onderwijs het gerefor
meerd onderwijs aan te merken als 
een aparte nchting van het onderwijs, 
d1e een eigen plaats op het terrein van 
het onderwijs mneemt. De daaraan 
verbonden organ1sat1es d1enen dan ook 
door de overheld in het centraal over
leg betrokken te worden 

Schoolst1chtmg 

95 Schoolstichtmg d1ent n1et afhan
kelijk te Zijn van het oordeel van de 
gemeenteraad over de behoefte aan 
onderwijs 1n een bepaalde richtmg. Af
WIJkmg van de getalscnter1a door de 
Mm1ster zal n1et op verzoek van het 
gemeentebestuur gesch1eden Zo'n 
verzoek gaat u1t van het bevoegd ge
zag van een op te nchten bijzondere 
school In geval van zo'n afwijkmg 
drent een zekere levensvatbaarheld 
aangetoond te worden v1a prognoses 
Gewaakt d1ent te worden tegen het 
ontstaan van zo grote scholen, dat het 
persoonlijk contact tussen de schoollei
dmg en de leerlmgen verloren gaat 
Voor kleme door de ouders gedragen 

scholen met een eigen signatuur be
hoort in ons onderwijsbestel een plaats 
verzekerd te blijven. 

De verantwoordelijkheid van de 
overheid voor het particulier onderwijs 
verschilt principieel van die voor het 
openbaar onderwijs. Eisen van 
deugdelijkheid, aan het bijzonder on
derwijs te stellen, dienen dan ook 
geen afspiegeling te zijn van de eisen 
die aan het openbaar onderwijs wor
den gesteld. Deze eisen hebben de 
vorm van voorwaarden waaraan de 
door het bestuur bepaalde inrichting 
van de school, met het oog op de kwa
liteit van het onderwijs, wordt getoetst. 
Voorschriften omtrent de samenstelling 
van de schoolbesturen en de bestuurs
vorm komen in strijd met de grondwet
telijke vrijheid van inrichting van het 
onderwijs. 
De leden van de schoolvereniging be
horen in eigen verantwoordelijkheid te 
bepalen hoe de bestuursvorm en de 
samenstelling van het bestuur zullen 
zijn 

Schoolbegeleiding 

96 Schoolbegeleiding is geen neutra
le aangelegenheid, maar heeft alles te 
maken met de levensbeschouwelijke 
grondslag van de school 

Daarom behoort er tussen de school 
en de schoolbegeleidingsdienst een 
gemeenschappelijke basis te bestaan 
wat betreft de doelstellmg d1e wordt 
nagestreefd. De bestuursvorm dient te 
worden overgelaten aan de (organisa
ties van} scholen die dit bestuur zullen 
vormen Er moet van worden uitge
gaan, dat een school vrij kan beslissen 
van welke schoolbegeleidingsdienst 
gebruik zal worden gemaakt. Daarbij 
dient subsidiëring te geschieden op 
basis van het aantal leerlingen dat de 
deelnemende scholen bezoekt alsmede 
van het aantal scholen dat wordt bege
leid. De totstandkoming van een wet 
op de verzorgingsstructuur is noodza
kelijk. 

Vernieuwmg 

9 7 U1tgangspunt bij vernieuwingen 
moet zijn, dat het onderwijs op school 
aansluit bij de opvoeding thuis. Per
soonlijke ontplooiing, maatschappelijke 
voorbereiding en ople1ding voor een 
beroep behoren in het verlengde te lig
gen van de opvoeding tot mensen die 

gehoorzaam aan God hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheden 
zullen vervullen Actief en democra
tisch staatsburgerschap, maatschappe
lijke en econom1sche weerbaarheid 
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kunnen en mogen door de overheid 
dan ook niet als doelstellingen op zich
zelf aan het onderwijs worden voorge
schreven en als normen voor kwaliteit 
en deugdelijkheid van het onderwijs 
gehanteerd 

Levensbeschouwelijke uitgangspun
ten kunnen en mogen ook niet ver
plicht gesteld worden bij deelname 
aan experimenten, innovatieprojecten 
e.d. en evenmin als verplichtingen 
voorkomen in nota's en beleidsnotities. 

Het onderwijs moet degelijke kennis 
van onze moedertaal bijbrengen. Het 
historisch besef dient op een veel ho
ger niveau te worden gebracht door 
adequaat onderwijs van de (Nederland
se} geschiedenis. Hierdoor worden fun
damentele tekorten van onze samenle
ving bestreden 

Inrichting 

98 Bij het onderwijs zal meer aan
dacht moeten worden besteed aan de 
individuele leerling. Het onderwijs 
dient zodanig te worden ingericht dat 
afstemming mogelijk is op zijn ontwik
keling, die ononderbroken moet kun
nen voortgaan. Een te vroege beroeps
en studiekeuze moet worden voorko
men, maar aan de andere kant kan ze 
ook niet te lang worden uitgesteld. 
Plannen die ontwikkeld worden om 
hieraan tegemoet te komen, dienen uit 
te gaan van de bestaande onderwijs
structuur en daarop voort te bouwen. 
Begaafdheden en vaardigheden van de 
leerlingen zijn evenzo verscheiden als 
hun toekomstige taken. Deze laatste 
dienen te bepalen hoe het onderwijs 
en de keuze van de leermiddelen moe
ten zijn en niet zaken als b.v. de door
breking van de zgn. rolverdeling man 
en vrouw. 

Voor verbetering van het onderwijs 
moet algemene regel zijn, dat het peil 
van inzicht en vaardigheden bij onder
wijs-vragende groepen met een achter
stand wordt omhoog gebracht, zonder 
dat als gevolg van een proces van ni
vellering dit peil bij andere groepen 
wordt gedrukt. 

Het onderwijs ten behoeve van cul
turele minderheden dient ruime aan
dacht te krijgen, opdat integratie zo 
goed mogelijk plaatsvindt. 

Regionalisatie 

99 Mede met het oog op de kosten
beheersing dienen noodzakelijke ver
nieuwingen in het onderwijs geleidelijk 
te worden doorgevoerd. Prioriteit moet 
worden verleend aan verbeteringen 
binnen de scholen- zoals verlaging 
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van de leerlingenschaal, taakverlichting 
van de schoolhoofden en nascholing -
boven een verdere uitbouw van de ver
zorgingsstructuur ten behoeve van het 
onderwijs in het algemeen. 

In het algemeen dient de wet ruime
re mogelijkheden te bieden als school 
bepaalde projecten uit te voeren, die 
afwijken van de gangbare mogelijkhe
den. Daarmee kan de onderwijs ver
nieuwing vanuit de basis bevorderd 
worden. Regionalisatie van het onder
wijsbeleid moet worden afgewezen, 
omdat die ertoe zal leiden dat provin
ciale en vooral gemeentelijke overhe
den willen gaan optreden als hoedster 
van het algemeen belang, terwijl de 
overheid- gezien de verantwoordelijk
heid van de ouders voor het onderwijs 
- alleen voorwaardenscheppend en 
aanvullend mag optreden. De samen
werkingsschool wordt als een misken
ning van de verworven vrijheid van on
derwijs gezien. Op geen enkele wijze 
mag de overheid bij schoolstichting 
deze vorm verplichtend voorschrijven 

Basisschool 

100 Integratie van de kleuter- en la
gere school is in beginsel een goede 
zaak. Op de basisschool zal voldoende 
aandacht besteed moeten worden aan 
de eigen identiteit van de kleuter en 
het schoolkind. 

In voorkomende gevallen zal externe 
hulp (onder meer van een schoolbege
leidingsdienst) verkregen moeten kun
nen worden om onderzoek en hulp bij 
leer- en I of ontwikkelingsstagnaties te 
verschaffen. Uitbreiding van de leer
plicht tot kleuterleeftijd wordt als on
nodig en in strijd met de verantwoor
delijkheid van de ouders voor hun JOn
ge kind afgewezen. 

Het einde van de basisschoolleeftijd 
zal zo bepaald moeten worden, dat er 
voldoende ruimte is voor experimenten 
met o.a. elementair onderwijs. 

Er dienen geen verdergaande eisen 
gesteld te worden aan de behandeling 
van de leerstof per jaarklas. 

Het schoolwerkplan dient als instru
ment om de school zelf in de gelegen
heid te stellen haar onderwijs volgens 
de eigen opvattingen en inzichten naar 
inhoud en vorm te organiseren. Het in
vullen van de verschillende school
werkplanonderdelen voor het bijzonder 
onderwijs komt uitdrukkelijk aan de 
bijzondere school zelf toe. Er mag 
geen druk van de overheid zijn om een 
bepaalde visie op het onderwijs via het 
schoolwerkplan gestalte te geven. 

Zowel uit het oogpunt van de vrij
heid van onderwijs als op grond van 

praktische nadelen handhaven wij onze 
bezwaren tegen de invoering van een 
planprocedure voor het basisonderwijs. 

Het blijft onjuist dat openbare scho
len nog steeds zoveel gemakkelijker 
dan bijzondere scholen op kosten van 
de overheid gesticht en in stand ge
houden kunnen worden. 

Het uitdrukkelijk in de wet opne
men, dat de minister in bijzondere ge
vallen het benodigde aantal leerlingen 
voor schoolstichting lager kan stellen, 
betekent een belangrijke verbetering in 
de bestaande plannen. 

Voortgezet onderwijs 

101 Het integreren - ook bij het 
voortgezet onderwijs - van onderwijs
voorzieningen kan voor sommige on
derdelen positief worden beoordeeld. 
Voortgebouwd dient daar bij te worden 
op de bestaande onderwijsstructuur 

Zo kan het onderscheiden van twee 
fasen in het voortgezet onderwijs me
thodisch en organisatorisch verduidelij
kend werken 

De twee fasen moeten daarbij wel 
op elkaar aansluiten. Wil men in de 
eerste fase (de tweejarige brugperiode) 
bepaalde vormen van differentiatie bin
nen klasseverband invoeren ter indivi
dualisering van de leerweg, dan zal 
eerst door experimenten moeten blij
ken wat het in de praktijk betekent. 

Voorkomen moet worden, dat zij die 
wel reeds op Jonge leeftijd goed weten 
te kiezen, de dupe worden van het al
gemeen en breed houden van de brug
periode. Het samenvoegen in de twee
de fase van de mbo-soorten tot één ge
integreerde opleiding zal leiden tot 
zeer brede scholengemeenschappen, 
die grote organisatorische ingrepen 
vereisen. Voordat tot een dergelijke re
organisatie wordt besloten zal moeten 
worden aangetoond dat binnen de be
staande onderwijsstructuur de nodige 
verbeteringen niet kunnen worden aan
gebracht. De invoering van een kort
mbo lijkt zinnig en kan waarschijnlijk 
wel binnen die structuur worden ge
realiseerd. 

Integratie van de havo/vwo-oplei
dingen wordt niet gewenst geacht, ge
zien de onderscheiden leerlingen-be
volking van beide schooltypen trekken. 

Er wordt de voorkeur aan gegeven 
dat havo en vwo met onderling ver
schillende eindniveaus in de eerste 
plaats opleidingsscholen zijn voor het 
hoger onderwijs hoger beroepsonder
wijs of wetenschappelijke onderwijs. 

De eventuele invoering van een 
nieuw onderwijsbestel voor het voort
gezet onderwijs zal zowel onderwijs-
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kundig als financieel een drastische in- } 
greep betekenen. 

De belangen van de scholen en de 
toekomst van de leerlingen kunnen ge
durende een reeks van jaren op het 
spel staan. 

Bovendien wordt de onrust in de on
derwijswereld, die daar al Jaren heerst, 
door wéér nieuwe plannen bestendigd. 
De invoering van een nieuw bestel 
dient dan ook via de inbreng van een 
discussie binnen het gehele onderwijs 
te worden overwogen en zo nodig tot 
stand gebracht. 

Hoger onderwijs 

102 Het hoger beroepsonderwijs en 
het wetenschappelijk onderwijs verto
nen in toenemende mate tekenen van 
verwantschap. Een meer op elkaar af
gestemde wettelijke regeling van beide 
ligt dan ook voor de hand. Anderzijds 
moet in aanmerking genomen worden, 
dat er geen sprake is van gelijkheid. 
Daarnaar moet ook niet gestreefd wor
den Duidelijke verschillen in traditie 
tussen beide komen ook nu nog tot 
uitdrukking in een verschil in functie. 

Dit functieverschil, waarbij het hoger 
beroepsonderwijs meer beroepsgericht 
is dan het wetenschappelijk onderwijs 
is ook nu gerechtvaardigd. God heeft 
de mensen onderscheiden taken gege
ven in de ontplooiing van Zijn 
schepping. 

Hierbij is geen sprake van meerdere 
of minderwaardige taken Een gediffe
rentieerd stelsel van hoger onderwijs 
kan rekening houden met verschillen 
in talenten aan de mens verleend. 

Met kracht moet worden gestreefd 
naar verruiming van de mogelijkheid 
tot wederzijdse doorstroming tussen 
wetenschappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. De pogingen het 
hoger beroepsonderwijs uit de mam
moetwette lichten verdienen, als eer
ste stap naar één wettelijk stelsel van 
hoger onderwijs, ondersteuning. Per 
onderwijssoort moet worden nagegaan 
in hoeverre - na invoering van de 
tweefasenstructuur in het wetenschap
pelijk onderwijs- doorstroming vanuit 
het hoger beroepsonderwijs naar de 
tweede fase van de universitaire oplei
ding overwogen kan worden 

H.B.O 

103 De vrijheid van de instellmg 
voor hoger beroepsonderwijs om ge
stalte te geven aan het te voeren ont
wikkelingsbeleid dient volledig te wor
den gerespecteerd Ter bewaking van 
de kwaliteit van dit onderwijs kan een 
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A\'o o.-statuut worden opgesteld, waar
aaan de instellingen zich hebben te 
\flouden. Het aantal vakken dat in een 
1.dêrgelijk statuut wordt voorgeschre
ven, dient tot een minimum beperkt te 
!blijven Zodoende is er voldoende 
rru1mte gestalte te geven aan de eigen 
Identiteit, niet alleen door een eigen 
nvulling van de leerstof, maar ook 

door het programmeren van identiteits
bepalende vakken 

Structuur universitair onderwijs 

104 Aan de reeds te lang durende 
mzekerheid over de structuur van het 
.lnlversitair onderwijs moet zo spoedig 
nagelijk een einde komen. Dit kan 
varden bereikt door een snelle en 
zorgvuldige invoering van de tweefa
senstructuur Hierdoor kan enerzijds 
varden tegemoet gekomen aan de be

'JOefte aan hoger onderwijs van velen, 
·nderzijds de klassieke functie van de 
· 1n1versiteit als centrum van weten
l;chappelijk onderzoek worden veilig 
1gesteld. Een gescheiden budgettering 
~an beide tasen en een zodanige be
siUitvormingsprocedure dat de tweede 
ltase niet onevenredig in het gedrang 
komt, verdienen aanbeveling. Ter wille 
van een efficiënte aanwending van 
·mddelen dient bij de toewijzing van 
~vveedefase-opleidingen een zwaarte
!JlUntbeleid te worden gevoerd. De ei
qen aard van de bijzondere universitei
'llfl moet daarbij mede in beschouwing 
worden genomen. De Academische 
Raad kan bij dit alles een belangrijke 
rol spelen 

Bestuur 

105 Bij de bestuurlijke organisatie 
tan de universiteit dienen (herstel van) 
doelmatigheid en handhaving van het 
wetenschappelijk niveau centraal te 
staan. Het eigen karakter van de uni
versitaire gemeenschap, waarin veel 
voor het bestuur relevante kennis 
slechts in het uitvoerende vlak aanwe-
71Q IS, vraagt erom dat structuren aan
Nezlg zijn, waarin de inbreng van alle 
participanten tot zijn recht kan komen 
De aanpassmg van de Wet Universitai-

Bestuurshervormmg, zoals voorge
'!teld in het voorontwerp Wet Weten
:Rchappelijk Onderwijs 1 981, komt te
zgemoet aan gerechtvaardigde gevoe
lens, dat de un1vers1teiten de laatste 
t1en Jaar tezeer aan bestuurskracht heb
ben mgeboet Versterking van de posi-

van het college van bestuur en het 
'11culte1tsbestuur d1ent een aantal een
lrale bevoegdheden van de universi
'\elts- en taculte1tsraad onverlet te la-

ten De vrijheid van bestuursstructuur 
van de bijzondere universiteiten dient 
beter gegarandeerd te worden dan in 
de WUB het geval is. 

Het bedenkelijke feit dat deze uni
versiteiten de bestuurshervorming kre
gen opgedrongen, mag nimmer als 
precedent gelden ook in andere vor
men van bijzonder onderwijs de be
stuurlijke organisatie bij wet te rege
len. 

Planning 

106 Het systeem van planning van 
het wetenschappelijk onderwijs (de 
meerjaren afspraken en het algemeen 
financieel schema) verdient voortdu
rende evaluatie, met als belangrijkste 
oogmerk dat niet alleen de overheid, 
maar ook de universiteiten een beleid 
in meerjaren-perspectief kunnen voe
ren In het licht van de explosieve 
groei van de uitgaven ten behoeve van 
het wetenschappelijk onderwijs gedu
rende de laatste decennia moet het als 
redelijk worden beschouwd dat de uni
versiteiten tot de allerwegen noodzake
lijke bezuinigingen meer dan evenredig 
bijdragen. 

Mede ter wille van de handhaving 
van het onderwijsniveau moet er ech
ter wel voor gewacht worden, dat het 
onderzoek niet al te zeer in de knel 
komt. 

Numerus fixus 

10 7 Mocht het universitaire niveau 
door de grote toeloop van studenten 
zichtbaar bedreigd worden, dan moet 
niet geschroomd worden voor de des
betreffende studierichtingen een nume
rus fixus in te stellen In overleg met 
de instellingen en met verenigingen 
van beroepsbeoefenaren moet vastge
steld worden welke studierichtingen in 
aanmerking komen voor een numerus 
fixus op grond van arbeidsmarkt over
wegingen Het recht op onderwijs hier
tegen in stelling brengen is onjuist, 
aangezien er nog vele andere mogelijk
heden zijn om te ontvangen talenten te 
ontwikkelen ten behoeve van het uit
voeren van de cultuuropdracht. Selec
tie voor numerus fixus richtingen moet 
zoveel mogelijk gebaseerd zijn op in
houdelijke criteria; het huidige systeem 
van gewogen loting voldoet hieraan 
onvoldoende. 

Studieflnanc1enng 

108 Er d1ent een deugdelijk en door
zichtig studiefmanc1enngsstelsel tot 
stand te komen, waarin de ongelijk-
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heid tussen de verschillende catego
rieën studenten in het tertiair onder
wijs is opgeheven Het plan dat ont
vouwd is in de nota-Klein (197 4), be
vat hiertoe goede aanzetten, zoals een 
basisbeurs voor alle studenten (met 
voldoende studieprestaties) en een ex
tra beurs voor studenten met minder 
draagkrachtige ouders. De financiële 
positie mag niet bepalend zijn voor de 
keuze van de opleiding. Zonodig moet 
een afgestudeerden-bijdrage worden 
geïntroduceerd als dit uitgangspunt 
onder de huidige financieel-economi
sche omstandigheden onvoldoende 
kan worden gehonoreerd. 

Open universiteit 

109 De stichting van een Open Uni
versiteit moet worden nagestreefd, 
maar niet ten koste van het reguliere 
onderwijs. 

Onderzoek 

110 De wijze van financiering van 
het universitaire onderzoek, zoals uit
eengezet in de beleidsnota universitair 
onderzoek van minister Pais, verdient 
de volle aandacht. Een nationaal on
derzoekbeleid, nodig voor een verant
woorde besteding van de beschikbare 
middelen, dient zodanig te worden in
gevoerd dat de universiteiten voldoen
de ruimte wordt gelaten voor een vrije 
ontplooiing van het wetenschappelijk 
denken. De voorwaardelijke financie
ring moet daarom een niet al te strin
gent gehanteerd instrument worden. 

C In de gezondheidszorg en het 
welzijnswerk 

Gezondheidszorg 

111 God heeft de mens naar Zijn 
beeld geschapen. Het is dan ook een 
eerste taak van de mens aan dit beeld 
te beantwoorden Daarom is hij verant
woordelijk voor een leetwijze die de 
gezondheid van hemzelf en zijn naaste 
ten goede komt 

De overheid heeft hierbij een stimu
lerende en voorwaarden scheppende 
taak. Ook bij regionalisatie in de ge
zondheidszorg dient er ruimte te blij
ven voor een vrije artsenkeuze en voor 
het functioneren van particuliere instel
lingen voor gezondheidszorg, even
tueel met overschrijding van de regio
grenzen 

Wijkgezondheidscentra als vorm van 
vrijwillige samenwerking binnen de ge
zondheidszorg kunnen een nuttige 
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functie vervullen, maar mogen geen 
monopoliepositie in de wijk bezitten. 
Een versterking van de eerstelijns ge
zondheidszorg is van belang. Gezond
heidsvoorlichting en -opvoeding is een 
goede vorm van preventie. Deze taak 
dient echter te worden verricht door 
particuliere instellingen. Als de over
heid in de kosten ervan bijdraagt, 
moeten garanties bestaan dat niet on
der de naam van objectieve voorlich
ting particuliere meningen aan de bur
gers worden opgedrongen b v. op sek
sueel gebied. Het is van belang dat al
ternatieve geneeswijzen, in zoverre zij 
door bevoegde artsen worden toege
past, officieel worden erkend. 

De overheid behoort er zorg voor te 
dragen dat artsen en verplegend perso
neel, die het als hun roeping zien het 
leven te beschermen zodra en zolang 
God het geeft, hun functie onbelem
merd kunnen uitoefenen. Van hen 
mag op generlei wijze worden ver
langd mee te werken aan de toepas
sing van abortus provocatus of eutha
nasie. Voor een volksverzekering tegen 
ziektekosten is om praktische en princi
piële redenen geen plaats. Afgezien 
van de stijging van de kosten van so
ciale zekerheid betreft het hier min of 
meer normale risico's die via particulie
re verzekeringen kunnen worden opge
vangen. 

Wel is het goed een wettelijk recht 
te creëren om zich tegen deze kosten 
te verzekeren en een verplichting voor 
de ziektekostenverzekeraars een verze
keringsovereenkomst aan te gaan. 

Alcohol 

112 Het toenemende alcoholisme in 
ons land noopt tot gerichte voorlich
ting over de gevaren hiervan in het bij
zonder ook aan de jeugd. Hier ligt een 
belangrijk project van gezondheids
voorlichting. Beperking van het aantal 
gelegenheden waar alcoholhoudende 
dranken worden verstrekt, moet wor
den nagestreefd. 

Drugs 

113 Steeds duidelijker blijkt dat het 
overheidsbeleid in Nederland m.b.t. de 
verdovende middelen faalt. Vele dui
zenden vaak jonge mensen zijn ver
slaafd. 

Aan de gevolgen daarvan sterven 
jaarlijks velen, terwijl op grote schaal 
criminaliteit en prostitutie voorkomen, 
teneinde aan geld te komen voor de 
aankoop van verdovende middelen. 

De overheid mag niet langer toezien 
hoe jonge mensen ten onder gaan. Be-

halve een krachtdadige aanpak van de 
handel in verdovende middelen moet 
ook hulp worden geboden aan de ge
bruikers. Waar dit niet gebeurt op ba
sis van vrijwilligheid, zal zonodig om 
huns levenswil - gedwongen behande
ling moeten plaatsvinden. 

Instellingen die zich hiervoor inzet
ten, verdienen overheidssteun. 

Welz1jn 

114 Uit de Bijbel weten we dat het 
een mens zal wèl gaan, als hij handelt 
naar Gods Woord en de lof van Gods 
Naam als hoogste doelstelling van zijn 
leven ziet. Het wél zijn is voor de 
mens dus geen doel in zichzelf maar 
een gave van God voor hen die naar 
Zijn Woord willen leven. 

Hoewel in onze samenleving weinig 
blijkt van een dergelijke begeerte, 
wordt het welzijn van de mens toch 
veelal als uiteindelijk doel van het 
handelen van overheid en burgers be
schouwd Hieruit is te verklaren, dat 
velen in de samenleving teleurgesteld 
zijn en zich ondanks een goede mate
riële positie niet gelukkig voelen. 

Het welzijnsbeleid van de overheid 
zal erop gericht moeten zijn te bevor
deren dat iedere burger de voorzienin
gen kan treffen, die hij nodig heeft om 
zijn taak te vervullen. 

De eerste verantwoordelijkheid voor 
het welzijn ligt niet bij de overheid, 
maar bij de burgers zelf. Deze verant
woordelijkheid kunnen zij niet afstaan 
of overdoen aan de overheid. De over
heid kan wel voorwaarden scheppen, 
waardoor iedere burger deze verant
woordelijkheid beter inhoud kan ge
ven. 

Christelijke instellingen 

115 Omdat welzijn geen neutraal be
grip is, maar altijd verband houdt met 
het vervullen van de goddelijke op
dracht is het van belang dat instellin
gen die zich met een vorm van wel
zijnsbehartiging bezig houden, even
eens dienstbaar willen zijn aan het ver
vullen van deze opdracht. Vervanging 
van christelijke instellingen door zgn. 
algemene instellingen leidt daarom tot 
een vermindering van de kwaliteit van 
het welzijnswerk en behoort door de 
overheid niet te worden nagestreefd. 
Ook zgn. gevulde algemene instellin
gen kunnen de kwaliteitsvermindering 
niet ongedaan maken, omdat dergelij
ke instellingen uitgaan van de veron
derstelling, dat alle levensovertuigin
gen het welzijn van de mens gelijkelijk 
kunnen dienen 
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' Subsidies t 
116 Vele vormen van welzijnswerk 
worden verricht dankzij subsidiëring 
op grote schaal door de overheid. Het 
voortbestaan en de inrichting van dit 
werk zijn daardoor in steeds sterker 
mate afhankelijk geworden van de po
litiek die de overheid voorstaat. 

Deze situatie kan een directe bedrei
ging voor het werk vormen l-Iet is 
daarom van groot belang, dat gesubsi
dieerde instellingen minder van over
heidssubsidie afhankelijk worden Par
ticuliere instellingen dienen gedragen 
te worden door een ruime kring van 
belanghebbenden en sympathisanten, 
die bereid zijn zich in te zetten voor 
het werk van de instelling Als dat ge
beurt kan met recht bezwaar aangete
kend worden tegen overheids voorne
mens om zich in te laten met het func
tioneren van gesubsidieerde instellin
gen 

Normen 

11 7 Gesubsidieerde mstellingen die
nen hun middelen niet aan te wenden 
in strijd met de roeping van de samen
leving. Intrekking of weigering van 
subsidie zal dan ook moeten plaatsvin
den als een instelling activiteiten ont
plooit die niet in overeenstemming ziin 
met Nederlandse recht of met de nor
men van Gods Woord voor het publie
ke leven Dit is bijv. het geval bij het 
onttrekken van kinderen aan de ouder
lijke macht, het kraken van panden, 
het tolereren van gebruik van verdo
vende middelen, enz. 

Openbare betekenis 

118 De overheidssubsidiëring heeft 
zich in de loop der jaren steeds meer 
uitgebreid tot activiteiten die niet ot 
nauwelijks van openbare betekenis 
zijn, maar veeleer een particulier karak
ter dragen. Ter versterkmg van de ei
gen verantwoordelijkheid van betrokke
nen en met het oog op de noodzaak 
van vermindering van overheidsuitga
ven dienen deze subsidies - waar no
dig met inachtneming van een over
gangsregeling - te worden beëindigd 
In dit verband kan onder meer gedacht 
worden aan subsidies voor emancipa
tiewerk, sport- en ontspanningsdagen, 
cursussen voor het op peil houden van 
kennis en kinderopvang waaraan geen 
medische of sociale indicatie is verbon
den. 
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Democratisering 

119 Subsidiëring van de overheid 
huudt een zekere verantwoordelijkheid 
van de overheid in voor de aanwen
dmg van de subsidiegelden Deze ver
antwoordelijkheld richt zich op de 
0echtmatigheid en de doelmatigheid 
van de besteding van het overheids
rgeld 

De subsidiëring mag n1et worden 
11mgegrepen om eisen te stellen inzake 
het zgn. democratische functioneren 
van de instellingen De roep om demo
cratlsermg is veelal een rechtstreeks 
tll1tvloe1sel van revolutionaire opvattin
'gen, waarin geen plaats is voor een 
onderscheid in verantwoordelijkheid 
lussen bestuurders en bestuurden 
iloor democrat1seringseisen aan subsi-

te verbinden maakt de over
ne~e\ m1snruik van haar bevoegdheid. 

Voor zover e1sen moeten worden ge
steld aan de bestuurssamenstelling en 

wijze van besturen van particuliere 
mstellingen, dient dit te gebeuren in 
het Burgerlijk Wetboek. De regerings
IPlannen om deze eisen te stellen als 
subsidievoorwaarden ondergraven de 
verantwoordelijkheid van de besturen. 
Opneming van personeelsvertegen
NoordJgers in besturen leidt tot een 
wermengmg van verantwoordelijkhe
den, die aanleiding kan geven tot con
ftlictsltuaties. Dit soort democratise
nngseisen kan bovendien een bedrei
~Ç~Jng vormen voor het e1gen karakter 
van levensbeschouwelijke organisaties. 

Decentralisatie 

20 De in gang gezette decentralisa
van het welzijnsbeleid moet worden 

\Voortgezet 
Daarbij dienen garanties te bestaan 

·voor de posit1e van minderheden, wier 
organisaties een groter gebied moeten 
:1estrijken dan de andere grotere orga
msaties. 

Planning 

121 Welzijnsplanning vormt een nut-
Instrument om de belangen van 

uvelzijnsvoorzieningen tegen elkaar af 
te wegen Bedacht dient te worden, 
dat deze vorm van planning zich naar 
haar aard onderscheidt van planning in 

kader van de ruimtelijke ordening. 
ZIJ regelt de wijze van bekostiging van 
een deel van de welzijnsvoorzieningen 
en n1et de welzijnszorg zelf. De uitvoe
nng van welzijnsvoorzieningen dient 
daarom in beginsel plaats te vinden 
•ioor particuliere instellingen Ook de 
nlanning is een verantwoordelijkheid 

van de instellingen, met dien verstan
de dat de overheid grenzen kan stellen 
waarbinnen de planning moet plaats
vinden. 

Kunst 

122 De kunst kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de samenleving. De ontwikkeling 
van de kunst is in de eerste plaats een 
particuliere aangelegenheid. Het be
hoort tot de taak van de overheid de 
burgers te stimuleren tot het ont
plooien van artistieke capaciteiten in 
dienst van God. Daartoe kan zij zelf 
opdrachten geven voor het vervaardi
gen van kunstwerken en aandacht 
schenken aan de artistieke vormgeving 
van openbare gebouwen. Door subsi
diëring kan zij bevorderen, dat kunstui
tingen bereikbaar worden voor een 
breder publiek. Er dient echter een be
hoorlijke relatie te bestaan tussen de 
door de overheid beschikbaar gestelde 
bijdragen en de behoefte aan bepaalde 
kunstuitingen bij de bevolking Deelne
ming aan kunstvormen kan de over
heid bevorderen door bij te dragen in 
de kosten van kunstzinnige vorming, 
muziekonderwijs enz. In het algemeen 
gesteld is het een goede zaak als de 
kunst meer in de maatschappij wordt 
geïntegreerd. Naar mate de overheid 
nauwer betrokken is bij het kunstbe
leid zal haar verantwoordelijkheid voor 
de door haar bevorderde kunstuitingen 
groter zijn 

Voor kunstuitingen die duidelijk in
gaan tegen de normen van Gods 
Woord, zal zij generlei verantwoorde
lijkheid mogen aanvaarden 

Sport 

123 Sportbeoefening als middel om 
de mens beter in staat te stellen zijn 
taak te verrichten komt in aanmerking 
voor financiële overheidssteun Hierbij 
kan worden gedacht aan bijdragen in 
de kosten van stichting van accommo
daties en in de kosten van sportbeoefe
ning door de Jeugd. 

In de praktijk blijkt de sportbeoefe
ning steeds meer een doel in zichzelf 
te zijn geworden, terwijl ook commer
ciële instellingen er voor hun eigen 
doelen gebruik van maken. In die ge
vallen ligt er voor de overheid geen 
taak in de kosten bij te dragen. Voor 
subsidiëring van beroepssport is daar
om geen plaats. Als sportorganisaties 
menen vergaande eisen te moeten stel
len aan accommodaties teneinde de 
sportprestaties op te voeren dienen de 
meerkosten door de organisaties zelf te 
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worden opgebracht. 
De overheid dient alle middelen aan 

te wenden tot verplaatsing van de zon
dagssport naar andere dagen. 

Door een wijziging van de Zondags
wet behoren de gemeentebesturen de 
bevoegdheid te krijgen hiertoe regelen 
te stellen 

Pers en omroep 

124 De vrijheid van meningsuiting 
wordt in ons land terecht als een groot 
goed aangemerkt. Een vrije pers -
werkzaam met inachtneming van haar 
verantwoordelijkheid volgens de wet
vormt daarbinnen een onmisbare fac
tor Het behoort niet tot de taak van 
de overheid persorganen met over
heidssteun kunstmatig in stand te hou
den. Met het oog op de mogelijkheden 
die door kabeltelevisie en door om
roepsatellieten worden geboden, zal er 
steeds minder aanleiding bestaan het 
aantal zendmachtigingen beperkt te 
houden. Daarbij moet er voor worden 
zorg gedragen, dat ook minderheids
groeperingen gebruik kunnen maken 
van de massa-media. 

Het specifieke karakter van radio en 
televisie kan gemakkelijk leiden tot 
misbruik van deze media. Zo zijn de 
huidige strafbepalingen ter handhaving 
van de openbare orde niet toegesne
den op de specifieke mogelijkheden 
van de massa-media om de rechtsorde 
te verstoren. Het behoort tot de verant
woordelijkheid van de overheid door 
wetswijziging in dit manco te voorzien. 
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V Door de zorg voor uw naaste 

125 Jezus Christus heeft Gods gebo
den eens samengevat in het dubbelge
bod van de liefde God liefhebben bo
ven alles en de naaste als uzelf. 

Deze geboden gelden voor alle men
sen (Prediker 12 • 13). Ze zijn ook on
losmakelijk aan elkaar verbonden 
Naastenliefde als een soort medemen
selijkheid, los van de liefde tot God, 
helpt de naaste niet werkelijk. In de 
Nederlandse politiek zien we daarvan 
vele voorbeelden leder wil dat de 
zwaksten in de samenleving worden 
geholpen, maar men verwacht de hulp 
in de eerste plaats van de overheid 
Toch leert de Bijbel, dat liefde tot de 
naaste een plicht is van de mens. Ve
len willen dat er een einde komt aan 
de ongelijke behandeling van de ver
schillende rassen in zuidelijk Afrika. 
Maar onze overheid meent dit te moe
ten nastreven door het verlenen van 
steun aan opstandelingen, die zich met 
geweld verzetten tegen hun wettige 
overheid De Bijbel leert echter het ge
zag van de overheid te erkennen, ook 
al zou zij een verkeerde politiek voeren 
(1 Petrus 2 • 13 e.v.). 

Wil het ons volk wèl gaan, ook in de 
zorg voor de naaste, dan is het nood
zakelijk, dat de overheid uitgaat van 
het dubbelgebod van de liefde. Dan 
dient ook haar zorg uit te gaan naar 
hen die in moeilijke omstandigheden 
verkeren Dit geldt in het bijzonder ten 
opzichte van hen die wegens hun lief
de tot God in moeilijkheden zijn geko
men Een speciale verantwoordelijk
heid bestaat tegenover mensen, die in 
de loop der historie op de weg van het 
Nederlandse volk zijn geplaatst. 

De overheid dient de zorg voor de 
naaste te bevorderen en te ondersteu
nen, maar kan de taak van de burgers 

hierin niet overnemen. 
Het GPV staat daarom het volgende 

voor• 

Bijstand 

126 Door de werking van de Alge
mene Bijstandswet is de indruk geves
tigd, dat de overheid de eerst aange
wezen instantie zou zijn om te voorzien 
in financiële hulpverlening. Het besef 
dat ieder mens verantwoordelijkheid 
draagt om te voorzien in de middelen 
van het bestaan voor zichzelf en de le
den van zijn gezin of familieleden, 
wordt hierdoor steeds verder terugge
drongen. Bovendien hebben steeds 
meer mensen een beroep op deze wet 
moeten doen, omdat zij de bijzonder 
hoge kosten van speciale voorzienin
gen, zoals die van opneming in een 
verzorgingstehuis voor bejaarden, niet 
konden betalen. De overheid dient na 
te gaan welke kosten beter door mid
del van een verzekering dan via een 
bijstand kunnen worden opgevangen. 
Voorts dient de wet zo te worden ge
wijzigd, dat er meer ruimte komt voor 
bijdragen van particulieren in de kos
ten van financiële hulpverlening. 

Dienstverlening 

12 7 De maatschappelijke dienstverle
ning en de gezinsverzorging vervullen 
een onmisbare functie in de samenle
ving. De verantwoordelijkheid voor 
deze werkvormen dient te berusten bij 
particuliere instellingen 

Daarbij is het van groot belang, dat 
de identiteit van deze instellingen aan
sluit bij de levensbeschouwing van de 
persoon of het gezm waaraan hulp ver
leend wordt. De overheid dient dan 
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ook alles na te laten wat zou neerko
men op een beperking van de rol van 
de levensbeschouwing in dit werk 

Het streven om het takenpakket van 
de gemeentelijke sociale diensten uit 
te breiden met vormen van maatschap
pelijke dienstverlening dient te worden 
afgewezen. De overheid is niet de aan
gewezen instantie voor het verlenen 
van deze hulp. 

Bovendien kan zij gemakkelijk in een 
conflictsituatie geraken als zij tot daad
werkelijke hulpverlening overgaat. Wel 
is het noodzakelijk, dat er goede regels 
bestaan voor de verwijzing van hulp
vragers naar particuliere instellingen. 

In de maatschappelijke dienstverle
ning is behalve voor professionele 
hulpverlening ook een ruime plaats 
voor vrijwilligershulp. Mits goede rege
lingen worden getroffen inzake de 
taakverdeling en rechtspositie van bei
de categorieën kan door inschakeling 
van vrijwilligers recht worden gedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
burgers ten opzichte van hun naasten 

128 Door de vergrijzing van ons volk 
zal de zorg voor bejaarden steeds meer 
vergen van de JOngere generatie. 

Gestimuleerd moet worden, dat deze 
taak ook door de Jongeren met name 
ten opzichte van hun ouders wordt 
verricht. Een mogelijkheid hiertoe is 
het verlenen van belastingfaciliteiten 
aan hen die materiële steun verlenen 
aan beJaarden, die anders een beroep 
op bijstand van de overheid zouden 
kunnen doen 

Het IS een goede zaak als beJaarden 
zo lang mogelijk 1n een voor hen ver
trouwde omgevmg kunnen blijven wo-
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rllen. Stimulering van hulpverlening 
:aan deze beJaarden behoort tot de taak 

de overheid. 
Ook bij opnemmg 1n een verzor

wmgstehUis d1ent erop te worden toe
meZien, dat zij zoveel mogelijk zelfstan
rrtlig kunnen blijven functioneren 

Gehandtcapten 

129 Een naar verhoudmg groot deel 
van ons volk heeft d1rect of mdirect te 
naken met de gehandicapte mens. In 

overhe1dsbele1d dient rekening ge
houden te worden met de zeer uiteen
'opende aard en mate van de han
!::IICaps 

In het algemeen dient ernaar te wor
'den gestreefd de gehandicapten waar 
mogelijk een normale plaats 1n onze 
samenlevmg te laten innemen Omdat 
nagenoeg alle beleidsterreinen van de 
1overheid voor een of meer categorieën 
çehandtcapten van belang kunnen zijn, 
lient grote aandacht te worden ge
'lr.honken aan een gecoi::irdmeerd ge
y;mdlcaptenbeleld. Daarbij dient een 
goed overleg te bestaan met de ergani
taties d1e z1ch beZighouden met werk 

of de behart1gmg van de belan
van gehandicapten Voor veel ge

,and1capten IS de band met het gezin 
.'<In extra betekenis. Om het geZin in 
tlaat te stellen deze extra functie te 
wvullen d1enen goede mogelijkheden 
loor hulp te worden geboden, onder 
neer m de vorm van gezinsbegelel
rlmg. onderwijs en dagvoorz1enmgen 
uoor gehandicapten 

B1j plannen tot reg1onal1satie van de 
/Wrg voor gehandicapten moet reke-
1n1ng worden gehouden met voldoende 
·apre1dmg naar levensbeschouwelijke 
~'IChtmg van de mstell1ngen en tehui-

Ook voor mmderheden, d1e waar-
hechten aan een band tussen le

Jilnsbeschouwmg en de zorg voor ge-
1andlcapten, dienen h1ertoe mogelijk
voden te bestaan 

/luchteltngen 

130 Nederland heeft door de eeu
ven heen 1n ru1me mate gastvrijheid 
',]Bboden aan vreemdelmgen, in het 
oqzonder als zij m hun e1gen land we
gens hun geloof achtervolgd werden 
Nu opnieuw 1n grote delen van de we
·eld chnstenen vervolgd of ged1scnm1-
~eerd worden, behoort Nederland z1ch 

lot aan te trekken Waar mogelijk 
lmnt de overheld in rechtstreekse con
icten met de regenngen van bedoelde 
1nden en voorts v1a internationale or
yanen verbetermg m hun lot te helpen 
kiewerkstel \1 gen 

Vreemdelingen, die aan vervolging 
zijn ontvlucht en zich in ons land mel
den of door Nederlandse schepen wor
den opgevangen, dienen met loyale 
Uitvoering van de internationale verdra
gen gastvrij te worden ontvangen De 
overheld moet hierbij nauw samenwer
ken met levensbeschouwelijke en an
dere particuliere organisaties die zich 
met vluchtelingenhulp bezighouden 
Waar het motief om te vluchten dik
wijls is gelegen in het belijden van de 
christelijke godsdienst, is het terwille 
van een goede opvang noodzakelijk 
ook bestaande levensbeschouwelijke 
organisaties voor vluchtelingenhulp te 
erkennen en bij de opvang te betrek
ken 

Verkortmg van de procedures voor 
het aanvragen van asiel is een noodza
kelijk element van de te betrachten 
gastvrijheid. 

Buitenlandse werknemers 

131 De grootste problemen met be
trekkmg tot vreemdelmgen zijn geen 
gevolg van de opvang van vluchtelin
gen, maar van de te werkstelling 1n 

ons land van grote aantallen buitenlan
ders, vooral uit landen rond de Middel
landse Zee. Zij namen veelszins de ar
beidsplaatsen 1n waarvoor Nederlan
ders 1n een tijd van spanning op de ar
beidsmarkt geen belangstelling had
den Het is tegenover deze vreemdelin
gen niet verantwoord hen gescheiden 
van hun gezin 1n ons land te laten blij
ven Medewerking aan gezinshereni
gmg in Nederland is dan ook billijk. 
De betrokken werknemer dient dan 
echter al geruime tijd in Nederland te 
verblijven en te beschikken over een 
vaste werkkring en passende woon
ruimte 

Gez1en de grote culturele verschillen 
tussen Nederland en de de landen van 
herkomst is het noodzakelijk, dat goe
de voorlichting plaatsvindt om te voor
komen dat het gezin van de vreemde
lmg voor grote aanpassingsproblemen 
zal komen te staan Als niet de bereid
heid of de mogelijkheid bestaat zich in 
voldoende mate aan te passen aan de 
Nederlandse samenleving, verdient ge
zmsherenlgmg m e1gen land als regel 
de voorkeur. 

In het algemeen dient de regering 
geen toestemming meer te verlenen 
tot het werven van buitenlandse werk
nemers De overheid mag er geen on
duidelijkheid over laten bestaan dat il
legale werving niet zal worden getole
reerd illegale binnenkomst in ons land 
- anders dan als vluchteling -zal tot 
uitzetting moeten leiden 
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Suriname 

132 Nederland draagt ten opzichte 
van de volken, die lange tijd deel uit
maakten van het Koninkrijk een specia
le verantwoordelijkheid. De toegezegde 
ontwikkelingshulp aan Suriname dient 
dient dan ook te worden voortgezet. In 
nauw overleg met de Surinaamse rege
ring moet ernaar worden gestreefd 
deze hulp daadwerkelijk aan de bevol
king ten goede te doen komen. Voor 
zover de Surinaamse regering techni
sche of andere bijstand wenst, moet 
een verzoek daartoe van Nederlandse 
zijde welwillend worden benaderd. 

Het verblijf van een groot deel van 
de Surinaamse bevolking in Nederland 
doet tekort aan de taak die Surmame 
heeft tot ontwikkeling van de samenle
ving in dat deel van de wereld. Het is 
daarom van groot belang dat de rege
ring stimuleert, dat de Surinamers die 
zich de afgelopen jaren in Nederland 
vestigden remigreren en dat de toela
ting van nieuwe imm1granten in Ne
derland wordt beperkt 

Zuid-Molukken en Papoea's 

133 Ook ten opzichte van het Zuid
molukse volk en de Papoea's heeft Ne
derland een historische verantwoorde
lijkheid. De regering moet de bestaan
de mogelijkheden aangrijpen om de 
rechten van deze volken te bepleiten, 
ook al zou dit leiden tot verkoeling in 
de betrekkingen met Indonesië. 

Verontrustende publikaties over het 
verdwijnen van groepen Papoea's 
moeten leiden tot navraag en waar 
mogelijk tot hulpverlening. Het in
spraakorgaan van de in Nederland ver
blijvende Molukkers moet een echt in
spraakorgaan zijn 

Ontwikkelingssamenwerking 

134 De wereldwijde opdracht van 
God tot ontwikkeling en beheer van de 
aarde, gezien tegen de achtergrond 
van de grote geestelijke en materiële 
nood in grote delen van de wereld, be
hoort de uiteindelijke drijfveer te zijn 
voor de ontwikkelingssamenwerking. 
De samenwerking dient erop gericht te 
zijn bestaande barrières bij de uitvoe
ring van deze opdracht te helpen 
slechten 

Voor het verlenen van hulp dienen 
duidelijke criteria, ontleend aan deze 
opdracht, te worden geformuleerd. De 
allerarmste landen komen het eerst in 
aanmerking. Aangezien de materiële 
nood vrijwel steeds samengaat met 
geestelijke nood, is het voorts van be-
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lang dat de hulpverlening kan aanslui
ten bij de verkondiging van het Evan
gelie. 

Landen die zich afsluiten voor de 
prediking van het Evangelie of die de 
veiligheid en vrijheid van andere lan
den bedreigen, werpen zelf nieuwe 
barrières op voor de uitvoering van 
hun ontwikkelingstaak. Nederland 
dient overheidssteun dan aan andere 
landen ten goede te doen komen, waar 
de mogelijkheden om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de samenle
ving gunstiger zijn. 

Ontwikkelingsgelden mogen niet 
worden gebruikt voor steun aan zoge
naamde bevrijdingsbewegingen, die 
op revolutionaire en gewelddadige 
wijze zich keren tegen de overheid in 
hun land. 

Ontwikkelingshulp dient bij voorkeur 
rechtstreeks te worden verleend. De al
lerarmsten worden als regel het beste 
bereikt door inschakeling van particu
liere organisaties. De hulpverlening 
kan effectief worden aangepakt door 
aan te sluiten bij de oorspronkelijke 
hulpbronnen van een land. Goede af
spraken zijn nodig over de prijzen van 
grondstoffen teneinde de economische 
basis van de armste landen te verster
ken. Er moeten voorzieningen worden 
getroffen om de ontwikkelingslanden 
in staat te stellen de steeds duurder 
wordende olie en kunstmest aan te 
schaffen. De verbindingen met en bin
nen de arme landen dienen te worden 
verbeterd teneinde de beschikbare 
hulpbronnen beter te verdelen. Er 
moeten afspraken komen over ver
plichte leverantie van wereldvoedsel
overschotten aan hongergebieden. 

Overigens moeten de ontwikkelings
landen zelf leren zorgen voor hun ei
gen voedselvoorziening. Voedselschen
kingen mogen slechts een tijdelijke rol 
spelen. De slechter wordende econo
mische situatie in Nederland mag niet 
leiden tot vermindering van de te ver
lenen ontwikkelingshulp. 

Door te letten op de nog steeds 
toenemende geestelijke en materiële 
nood in de wereld zal ieder zijn dank
baarheid voor de zegeningen die hij in 
Nederland ontvangt, onder meer tot 
uitdrukking brengen in de bereidheid 
eigen consumptie te matigen ten be
hoeve van zijn verre naasten. 

Buitenlandse betrekkingen 

135 Ook in de betrekkingen met an
dere landen zal tot uitdrukking moeten 
komen, dat de Nederlandse regering 
een beleid wil voeren dat gericht is op 
de ontwikkeling van de samenleving 

tot eer van God. Nederland dient afwij
zend te staan tegenover elk totalitair 
systeem, of dat nu 'links' of 'rechts' 
heet, omdat hèt kenmerk van een tota
litair bewind is, dat het heel het leven 
onderwerpt aan de tirannie van de al
machtige staat en elke geestelijke vrij
heid wegneemt. 

Economische, technische of culturele 
betrekkingen met landen waar de vrij
heid van godsdienst en daarmee sa
menhangende vrijheidsrechten worden 
geschonden, zijn dan ook alleen moge
lijk als deze betrekkingen mede kun
nen dienen om de geestelijke vrijheid 
van de burgers van die landen te ver
groten. 

Ook in het kader van de Verenigde 
Naties en op andere internationale bij
eenkomsten waaraan Nederland deel
neemt, dient de zaak van de geestelij
ke vrijheid voortdurend aan de orde te 
worden gesteld. 

Israël 
Palestijnen 

136 Nederland heeft de plicht de 
staat Israël te steunen in de verwerke
lijking van zijn soevereiniteit binnen er
kende, veilige grenzen. Die steun dient 
onverminderd te worden gegeven, ook 
wanneer dat Arabische landen niet 
welgevallig is en wellicht zelfs sancties 
op het gebied van olieleveranties kan 
opleveren. De Palestijnse organisaties 
die de steun genieten van de meerder
heid van de Palestijnen, en bovendien 
een vreedzame oplossing voor het 
Midden-Oosten nastreven, behoren in 
het vredesoverleg te worden betrok
ken. Zolang zij, zoals de PLO, de staat 
Israël niet wensen te erkennen, mogen 
zij niet tot het overleg worden toegela
ten Israël behoort van zijn kant het 
recht van de Palestijnen op een eigen 
staat te erkennen. 

Zuid-Afrika 

13 7 De problemen waarvoor rege
ring en volk van Zuid-Afrika zich als 
gevolg van de grote culturele verschei
denheid binnen één land zien gesteld, 
zijn ongekend groot. Dit moet regering 
en volk van Nederland nopen tot be
scheidenheid in het beoordelen van de 
politiek van Zuidafrikaanse regering. 
De verantwoordelijkheid voor de oplos
sing van de problemen berust bij de 
Zuidafrikaanse regering. Een boycot te
gen dit land moet als onrechtmatig 
worden afgewezen, omdat de politiek 
van Zuid-Afrika geen bedreiging vormt 
voor de wereldvrede. 

In plaats daarvan dient Nederland te 

GPV 135-137 

wijzen op de grote betekenis van het 
Woord van God, ook voor een staat 
met verschillende culturen. In dat ka
der kan Nederland bijdragen tot een 
oplossing, die meer dan thans het ge
val is recht doet aan alle bevolkings
groepen in Zuid-Afrika. 
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VI 

138 De belofte, dat het 1eder zal wèl 
gaan, d1e naar Gods Woord handelt, is 
een real1teit. Dikwijls lijkt het niet zo. 
Een beroep op de Bijbel stuit vaak op 
weerstand, ook daar waar we die niet 
verwacht zouden hebben De kracht 
van de zondewerkmg is overal merk
baar. Maar we mogen weten, dat deze 
ontbmdende kracht al overwonnen is 
door Jezus Christus op Golgotha. Aan 
Hem IS gegeven alle macht m de he-

en op de aarde. 10 Gezeten aan de 
rechterhand van Zijn Vader regeert Hij 
:îU al over alle aardse rijken Zo werkt 

heen naar de dag van Zijn weder
komst. 

D1t is een zekerheid, d1e alle onze
kerheden in de schaduw zet. Oliesjeiks 
noch Kremlm of W1tte Huis bepalen 
het verloop van de wereldgeschiede
niS 

Daarom heeft Zijn Woord ook reali
leltswaarde voor het heden In 1 981 
mogen we wijzen op het perspectief 
van een politiek, waann n1et de mens 

zijn begeerten, maar God en Zijn 
centraal staan Dit perspectief blijft 
beperkt tot een (verre) toekomst of 

md1vidueel geluk. Het zal ieder wèl 
tjaan, d1e naar Gods Woord handelt, 
nu en m de toekomst. 

In dat l1cht heeft het GPV een pro
gram geformuleerd voor het brede po
irtreke leven Met het oog op de grote 
soc1aal-economische problemen waar
voor ons land staat, heeft het zijn pro
gram ook geconcretiseerd in een natio
naal herstel- en ontwikkelingsplan 

Aan de toestand van malaise en 
machteloosheid kan een emde komen. 
Dat kan als ons volk weigert nog lan

door te gaan in de dagelijkse sleur, 
leidt tot onverschilligheid en onte

vredenheid. Dat kan, als ons volk kiest 

Nu en in de toekomst 

voor een politiek in dienst van de Ko
ning der koningen. Zo'n politiek doet 
nieuwe veerkracht in ons volk ont
staan, een nieuw gevoel van verbon
denheid. 

De geschiedenis van ons volk heeft 
bewezen waartoe het in staat is als 
overheid en volk breken met alle neu
tralisme en kiezen voor een ontwikke
ling van de samenleving tot eer van de 
Drieënige God. De God van de ge
schiedenis is ook nu nog Dezelfde. 

Niet tevergeefs beleed de vader des 
vaderlands in donkere dagen 

Mijn Schilt ende betrouwen 
Sijt ghy, o God mijn Heerl 
Moge het appèl, dat Hare MaJesteit 

de Konmgin bij haar inhuldiging deed 
Uitgaan, toen zij deze woorden uit ons 
volkslied tot de hare maakte, evenmin 
tevergeefs zijn 

10 Matth. 28 8 
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VIl 

Zorgen 

139 'Economische groei heeft ons 
land ook voor het komende jaar niet of 
nauwelijks te verwachten Financiële 
armslag om de economie op te stuwen 
hebben we niet. Nederland komt klem 
te zitten. Aan de ene kant geen werke
lijke toeneming meer van de nationale 
middelen, aan de andere kant aldoor 
oplopende aanspraken op die midde
len, zowel voor collectieve als voor 
particuliere uitgaven. Het is onmogelijk 
al die wensen in te willigen. Tenzij we 
de noodsprong zouden maken naar 
een nog groter financieringstekort. 
Maar dat zou ertoe leiden, dat de staat 
gaandeweg zóveel rente op zijn schul
den moet betalen dat wezenlijke over
heidstaken niet meer kunnen worden 
uitgevoerd. Bovendien zou het rijk 
dan, pogend het hoge tekort te finan
cieren, de rentestand opdrijven, dus 
het investeren in bedrijven en wonm
gen verder bemoeilijken, tot schade 
vooral van de werkgelegenheid' 

Met deze woorden schetste koningin 
Beatrix in haar eerste Troonrede in kor
te trekken de sombere financieel-eco
nomische situatie van ons land. Recen
te cijfers illustreren het beeld, dat de 
Troonrede ons bood. 

De werkloosheid passeert de 
300.000-grens. De betalingsbalans is 
sinds enkele jaren weer negatief. De 
prijzen stijgen ongeveer 7% per jaar. 
Het financieringstekort van de overheid 
ligt al jaren veel hoger dan verant
woord is. De hoge rentestand houdt de 
noodzakelijke investeringen laag. 
Ruimte voor het bedrijfsleven om ar
beidsplaatsen te scheppen ontbreekt 
veelal nu het rendement van het eigen 
vermogen van de bedrijven gemiddeld 

Naar een 
Nationaal Herstel- en 
0 ntwi kkel i ngspla n 
1982-1985 

ongeveer 0% bedraagt. Zelfs de laag
ste inkomens kunnen al niet meer on
aangetast blijven, terwijl de kosten van 
sociale voorzieningen zo stijgen, dat ze 
op korte termijn niet meer opgebracht 
kunnen worden 

Hoewel dezelfde ontwikkelingen zich 
in meerdere of mindere mate ook in 
andere landen voordoen, zou het fu
nest zijn zich daarachter te verschuilen. 
Regering en volk van Nederland dra
gen een eigen verantwoordelijkheid, 
zowel voor de thans ontstane situatie 
als voor de maatregelen die moeten 
worden getroffen om de problemen 
het hoofd te bieden Gedurende een 
reeks van jaren zijn zowel de collectie
ve als de particuliere uitgaven meer 
gestegen dan de groei van het natio
naal inkomen toeliet Een geest van 
materialisme en van een leven zonder 
God uitte zich in het centraal stellen 
van het eigen en het groepsbelang, zo
wel door werkgevers als door werkne
mers. De roeping van iedere Nederlan
der te woekeren met de gaven die God 
gaf, werd veronachtzaamd. 

Deze geest vond onder ons volk een 
goede voedingsbodem, omdat steeds 
minder erkend werd, dat het ons volk 
zou wèl gaan, als het zou leven naar 
Gods Woord. 
Ook de overheid is verantwoordelijk te 
stellen voor genoemde ontwikkeling. 
Achtereenvolgende kabinetten hebben 
te gemakkelijk toegegeven aan de druk 
tot verhoging van de collectieve uitga
ven. Zij hebben tegelijkertijd de erken
ning van Gods Naam steeds verder te
ruggedrongen uit de openbare samen
leving, waardoor materialisme en hori
zontalisme steeds betere kansen kre
gen 

Deze interne factoren hebben er in 
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belangrijke mate toe bijgedragen, dat 
de internationale economische terug
gang zich in ons land zo sterk doet ge
voelen en dat de bereidheid om hierte
gen weerstand te bieden bij velen on
voldoende aanwezig is. 

Perspectief 

140 De maatregelen die thans moe
ten worden getroffen zullen gericht 
moeten zijn op een structurele verbete
ring van onze nationale economie. Po
pulaire maatregelen kunnen op korte 
termijn plaatselijk de pijn verzachten, 
maar helpen ons volk als geheel niet 
verder, als ze niet tevens bijdragen tot 
een structurele verbetenng. Voor de 
komende kabinetsperiode zal dan ook 
een nationaal herstel- en ontwikke
lingsplan moeten worden opgesteld, 
dat hernieuwde mogelijkheden moet 
scheppen voor het bedrijfsleven, ge
richt op werkgelegenheid voor ieder in 
het kader van een zinvolle ontwikke
ling van de samenleving. Het plan zal 
moeten uitgaan van het beperken van 
het financieringstekort van de overheid 
tot maximaal 4% van de overheidsuit
gaven en van het voorkomen van een 
verdere groei van de belasting- en pre
miedruk (thans ± 54% van het natio
naal inkomen) 

Deze economische doelstellingen 
zullen alleen tot een wezenlijke verbe
tering kunnen leiden, als de geest van 
materialisme en van een leven zonder 
God plaats maakt voor het besef dat 
zowel de overheid als iedere Nederlan
der de taak en de mogelijkheid heeft 
bij te dragen tot een zodanige ontwik
keling van land en volk, dat God de 
eer ontvangt en het de naaste in bin-
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nen- en buitenland - wèl gaat. 
Waar dit besef weer gaat leven, wordt 
de1aitisme vervangen door bezieling en 
komt er perspectief op een toekomst 
waarin gezamenlijke inspanning ter 
vervullmg van de roeping van de sa
menleving kenmerkend is voor ons 
land en volk 

Een nationaal herstel- en ontwikke
lingsplan 

141 Ook vandaag IS de oproep van 
Chnstus actueel om eerst het Konink
njk van God te zoeken en Zijn gerech
tigheid. Al het andere- ook de mate
nële goederen d1e wij nodig hebben -
zal ons dan bovendien geschonken 
worden Het grote gebod van dat Ko
mnkrijk is God lief te hebben boven al
les en onze naaste als onszelf. 

God liefhebben is doen wat Hij van 
ons vraagt. Hij IS onze Schepper en 
Onderhouder. Al bij de schepping van 
hemel en aarde heeft God de mens de 
opdracht gegeven tot Zijn eer werk
zaam te zijn in het beheer en de ont
Wikkeling van het geschapene. Ook na 
de intree van de zonde m de samenle
vmg is deze opdracht gebleven, al gaat 
de uitvoering ervan sedertdien met 
moeiten gepaard 

Denkend aan deze opdracht roept 
het GPV overheid en volk op zich ge
zamenlijk in te zetten voor een natio
naal herstel- en ontwikkelingsplan Een 
dergelijke gezamenlijke inzet komt niet 
automatisch tot stand. De overheid, 
d1e bijdroeg aan de huidige economi
sche teruggang, zal nu ook zelf initia
tleven moeten ontplooien 

In een nationaal herstel- en ontwik
kelmgsplan d1ent een structurele verbe
\enng van de werkgelegenheid hoge 
pnonteit te ontvangen Daartoe zijn 
maatregelen noodzakelijk, zowel voor 
het m stand houden en scheppen van 
arbeidsplaatsen als ter verbetering van 
de mogelijkheden voor het verkrijgen 
van werk. Teneinde de werkgelegen
held te verbeteren moeten maatregelen 
worden getroffen, ger1cht op een alge
rnene verbetering van de positie van 
het bedrijfsleven, bijzondere voorzie
nrngen worden getroffen ten behoeve 
van steunpunten met toekomstwaarde 
alsmede gerichte overheidsopdrachten 
worden verstrekt. H1ervoor komen met 
name m aanmerkmg 
a het beperken van het fmancienngs
tekort van de overheld tot maximaal 
4%, waardoor de opwaartse druk op 
de rente kan vermmderen, 
b het beperken van de centrale regu
ienng van het bedrijfsleven door de 

overheid, waardoor het bedrijfsleven 
meer mogelijkheden krijgt zelf op ei
gen problemen afgestemde maatrege
len te treffen; 
c het opstellen van een industrieel 
herstructureringsprogramma, gericht 
op de opbouw van nieuwe steunpun
ten voor de Nederlandse industrie, het 
ontsluiten van nieuwe afzetgebieden 
en het ontwerpen en aanwenden van 
nieuwe produkten die in een behoefte 
voorzien (o.m. de sociale aanwending 
van de micro-elektronica); 
d het stimuleren van de ontwikkeling 
van die bedrijfstakken waar voor Ne
derland goede kansen liggen, zoals 
handel, transport en zakelijke dienst
verlening; 
e het scheppen van een goed klimaat 
voor ambachtelijke en andere klein
schalige bedrijven; 
f het doen uitvoeren van urgente, ar
beidsintensieve openbare werken ter 
verbetering van de infrastructuur; 
g het bespoedigen van de stadsver
nieuwing; 
h het door het rijk en de lagere over
heden extra investeren ter besparing 
van energie respectievelijk ter ontwik
keling van alternatieve energiebron
nen; 
1 het benutten van restwarmte door 
de toepassing van warmte-kracht-kop
peling; 
1 het uitvoeren van werken op het 
gebied van milieubehoud en milieu
opbouw; 
k het uitbreiden van de werkgelegen
heid in de diensten sector (zoals de ge
zinsverzorging en het bejaardenwerk. 

142 Om te bevorderen dat ieder naar 
de mate van zijn mogelijkheden, ook 
door het verrichten van beroepsarbeid, 
zal bijdragen aan de ontwikkeling van 
de samenleving bepleit het GPV de 
volgende maatregelen 
a het bevorderen dat gedeeltelijk ar
beidsongeschikten worden ingescha
keld in het arbeidsproces. 
b het verbeteren van de arbeidsbe
middeling; 
c het vergroten van de mobiliteit van 
de werknemers; 
d het verruimen van het begrip 'pas
sende arbeid' door het recht op een 
uitkering van langere duur- uitgezon
derd voor oudere werklozen - te bin
den aan voorwaarden met betrekking 
tot her- of bijscholing; 
e het bevorderen van scholing met 
name voor functies waaraan grote be
hoefte bestaat; 
f het stimuleren dat de kwaliteit van 
de arbeidsplaats in de bedrijven wordt 
verbeterd 
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143 Wil een nationaal herstel- en 
ontwikkelingsplan kans van slagen 
hebben, dan is het noodzakelijk dat de 
overheid tevens het initiatief neemt 
voor een activiteitenplan dat op korte 
termijn iets zichtbaar maakt van de 
doelstellingen die de overheid met het 
plan beoogt, zodat het voor ieder dui
delijk kan zijn, dat het de overheid 
ernst is en de eerste resultaten be
drijfsleven en burgers kunnen motive
ren zich voor hun deel in te zetten 
voor de realisering van het herstel- en 
ontwikkelingsplan. 

Voor de opneming in zo'n activitei
tenplan komen b.v. in aanmerking; 
I de realisering van de vaste oever
verbinding over de Westerschelde; 
11 het opheffen van knelpunten in het 
openbaar vervoer en op de wegen; 
111 het mogelijk maken dat enkele 
van de urgentste stadsvernieuwings
plannen worden gerealiseerd; 
IV het doen uitvoeren van achterstal
lig onderhoud in waardevolle natuur
gebieden; 
V het mede-bekostigen van experi
menten ter besparing van energie, zo
als bij de glastuinbouw; 
VI het extra stimuleren van de wo
ningbouw, o.m. door het verlagen van 
de b.tw 

Het is van groot belang, dat de over
heid dit activiteitenplan lanceert met 
het oogmerk God publiek te eren. Dat 
geeft haar het recht ook anderen aan 
te sporen zich in te zetten voor het 
herstel en de ontwikkeling van onze 
samenleving. Zij kan dan ook herinne
ren aan Gods beloften dat het een volk 
zal wèl gaan, als het God eert en naar 
Zijn geboden leeft. 

Besparings- en financieringsplan 

144 Het nationaal herstel- en ontwik
kelingsplan is erop gericht een aantal 
ernstige gebreken in de Nederlandse 
samenleving te helpen bestrijden. Die 
gebreken zijn thans zo ernstig dat in
grijpende maatregelen op korte termijn 
onontkoombaar zijn. 

Een groei van betekenis van het na
tionaal inkomen is de komende jaren 
niet te verwachten. Wil het bedrijfsle
ven zijn functie in het kader van het 
herstel van onze economie kunnen ver
vullen, dan is het noodzakelijk dat het 
meer financiële armslag krijgt. 

Ook zonder economische groei zijn 
de overheidsuitgaven aan een voortdu
rende opwaartse druk onderhevig. 
Toch moet gesteld worden dat de tota
le druk van de collectieve uitgaven niet 
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verder omhoog mag. Het nationaal 
herstel- en ontwikkelingsplan zal daar
om vergezeld moeten gaan van een 
besparings-en financieringsplan, waar
in de middelen worden aangegeven tot 
dekking van de kosten van herstel en 
ontwikkeling. Deze middelen kunnen 
in de gegeven omstandigheden vrijwel 
alleen nog gevonden worden in de vol
gende groepen van maatregelen: 
A de overheidsuitgaven die niet di
rekt voortvloeien uit haar eerste taak, 
zullen verder beperkt c.q. beëindigd 
moeten worden; als eerste overheidsta
ken die niet aan anderen overgelaten 
kunnen worden, ziet het GPV in dit 
verband de zorg voor de binnen- en 
buitenlandse veiligheid en de handha
ving van de rechtsorde; 
8 de stijging van de kosten van so
ciale voorzieningen moet tot staan wor
den gebracht; 
C de inkomens zullen in de planpe
riode een aanmerkelijke reële vermin
dering moeten ondergaan. 

De maatregelen vertonen groten
deels een onderlinge samenhang. De 
groei van de overheidsuitgaven is ja
renlang gepaard gegaan met een be
perking van de financiële verantwoor
delijkheid van de burgers voor hun 
voorzieningen. Dit heeft het besef dat 
ieder mens in de eerste plaats zelf ver
antwoordelijk is voor de uitoefening 
van zijn taak, verder uitgehold. Nu de 
overheid de consequenties van haar 
uitgebreide takenpakket niet meer aan
kan, zullen de burgers meer dan tot nu 
toe zelf de voorzieningen moeten tref
fen die zij nodig hebben om hun taak 
te verrichten. Niet alleen zullen de kos
ten van voorzieningen voor de burgers 
toenemen, ook de reële inkomens zul
len niet op het huidige peil gehand
haafd kunnen worden, nu de verhogin
gen al jaren uitgegaan zijn boven het 
voor inkomensverbetering beschikbare 
bedrag van de groei van het nationaal 
inkomen. Bij deze maatregelen zullen 
de laagst betaalden en zij die de laag
ste uitkeringen ontvangen, zoveel mo
gelijk moeten worden ontzien Door 
het besparings- en financieringsplan te 
koppelen aan het nationaal herstel- en 
ontwikkelingsplan kan de overheid alle 
Nederlanders wijzen op het perspectief 
dat met het herstel- en ontwikkelings
plan geboden wordt Zij zal met over
tuigingskracht het plan moeten presen
teren en verklaren en politieke en 
maatschappelijke organisaties moeten 
opwekken zich vanuit hun verantwoor
delijkheid mede in te zetten voor de 
realisering van het nationaal plan. 

Indien en voor zover na goed over
leg geen medewerking wordt verkre-

gen, zal de regering zich van haar ver
antwoordelijkheid bewust moeten zijn 
en gebruik moeten maken van be
staande en nieuwe wettelijke mogelijk
heden om de realisering van het plan 
naar vermogen te verzekeren. 
145 Als elementen van een bespa
rings- en financieringsplan bepleiten 
wij 

A met betrekking tot de hoogte van 
de inkomens 

a Het relateren van de ontwikkeling 
van de inkomens aan de gerealiseerde 
groei van het nationaal inkomen, waar
bij deze groei dus geen afzonderlijke 
doelstelling is waarop het beleid wordt 
gebaseerd, maar een mogelijk resultaat 
van de gevoerde ontwikkelingspolitiek; 
b het voeren een eigen loonbeleid 
door de overheid voor haar personeel 
als voorbeeld voor het loonbeleid van 
particulieren; 
c het zo nodig gebruik maken van de 
mogelijkheden van de Loonwet om de 
loonmatiging die de overheid voor 
haar personeel toepast, ook bij de 
werknemers van bedrijven te realise
ren; 
d het erop toezien dat ook de inko
mens van de beoefenaren van vrije be
roepen geen inbreuk maken op het be
sef van de noodzaak tot een algemene 
matiging; 
e het tijdelijk afzien van een volledige 
compensatie van gestegen prijzen; 
f het uit de compensatie verwijderen 
van oneigenlijke elementen in de prijs
stijging (o.m. door schaarste veroor
zaakte hogere energieprijzen); 
g het binden van de vakantie-uitke
ring aan een maximum, gepaard met 
vergelijkbare maatregelen voor hen die 
deze uitkering niet ontvangen; 

B met betrekking tot de sociale 
voorzieningen: 

a het invoeren van een eigen risico 
voor de werkgever bij ziekte of arbeids
ongeschiktheid van werknemers 
(mede) als gevolg van de werkomstan
digheden; 
b het invoeren van een eigen risico 
in de daarvoor in aanmerking komen
de sociale verzekeringen; 
c het nagaan van de mogelijkheden 
om bestaande sociale verzekeringen te 
beperken tot onevenredige risico's en 
tot de minimaal noodzakelijke bedra
gen en verzekering voor het overige 
aan de vrijwillige keuze van de verze
kerde over te laten; 
d het nagaan van de mogelijkheden 
om uitkeringen die boven de wettelijke 
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normen uitgaan, af te schaffen; 
e het verwijderen uit het ziekenfonds
pakket van oneigenlijke ziektekosten; 
f het verder beperken van de bijdra
gen ten behoeve van volksverzekerin
gen; 
g het intensiveren van de controle op 
het gebruik van sociale voorzieningen; 

C andere op besparing gerichte 
maatregelen: 

a het beperken van de consumptieve 
credietverlening; 
b het afz1en van subsidiëring van 
welzijnsvoorzieningen door de overheid 
voor (bijna) 100%, door eisen te stel
len m.b.t. de eigen inkomsten van ge
subsidieerde instellingen; 
c het verminderen c.q beëindigen 
van afzonderlijke subsidies voor eman
cipatiewerk en andere activiteiten met 
weinig of geen openbare beteken1s; 
d het extra verhogen van huren zon
der volledige compensatie in de huur
subsidies; 
e het verder doorvoeren van het pro
fijtbeginsel bij het gebruik maken van 
door de overheid bekostigde voorzie
ningen; 

D met betrekking tot de belasting-
en. 

a het ook voor de heffing van belas
tingen beschouwen van het gezin als 
een eenheid, ook als man en vrouw sa
men beroepsarbeid verrichten, 
b het verhogen van de belastingdruk, 
uitsluitend met betrekking tot 

typisch luxe goederen; 
goederen en diensten waarvan na

delige gevolgen voor de ontwikkeling 
van mens en samenleving kunnen wor
den verwacht; 
c het verlagen van de b.t.w op de 
bouw van woningen als eerste levens
behoefte; 
d het voorkomen en straffen van alle 
vormen van ontduiking van belastin
gen en sociale premies. 

De uitkomst 

146 Van het nationaal herstel- en 
ontwikkelingsplan mogen gunstige ef
fecten worden verwacht voor onze eco
nomie. Met name van het activiteiten
plan gaat een directe stimulans uit 
voor de werkgelegenheid. Van het to
tale plan mag ook een indirecte stimu
lans worden verwacht doordat de posi
tie van het bedrijfsleven wordt verbe
terd. Deze positieverbetering zal onder 
meer tot uitdrukking kunnen komen in 
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een toeneming van de export, welke 
de gevolgen van een daling van de 
k.oopkracht op de binnenlandse markt 

kunnen compenseren 

De fmancieringsposit1e van de over
held zal verbeteren, hetgeen een posi-

effect kan hebben op de kapitaal
·narkt en zo op de investeringen van 
overheld en particulieren Deze verbe
termgen m onze economie staan niet 

z1chzelf. Het proces van materialise
!lng en honzontalisering wordt door
broken en de geest van defaitisme 
rnaakt plaats voor een toekomstper
spectief, waarvan het waard IS zich er
voor in te zetten. Er komen nieuwe 
mogelijkheden voor mensen om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de sa
'nenlevmg Bovenal. Gods Naam kan 
worden geprezen door het werk van 

handen 
Zo krijgt het plan een blijvende bete

kenis, die uitgaat boven de waarneem
bare fmancleel-economische verbete
•mgen 

Het herstel- en ontwikkelmgsplan 
·1ergt fmanciële offers van ieder. Het 
achterwege laten van zo'n plan zou 
ook grote offers vergen, maar dan zou
den vooral de zwaksten in de samenle
vmg de slachtoffers zijn, zonder dat 
oerspeetlef op een betere toekomst ge
t>oden kan worden Het herstel- en 
>ntwlkkelingsplan wil door nu maatre
uelen te nemen bereiken, dat de minst 
draagkrachttgen wemig behoeven bij 

dragen, de hogere inkomens relatief 
•Jee\, opdat alle groepermgen van de 
bevolkmg in staat blijven hun roeping 
m de samenleving te vervullen met de 
rmddelen d1e God geeft. 

Het nationaal herstel- en ontwikke
lmgsplan van het GPV wil dtenst aan 
God zijn Opdat het u wèl ga 
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I De tegenstellingen worden steeds 
groter 

'De koek is op. Het gaat slecht met 
de ekonomie. ledereen moet inleveren. 
Er IS geen ruimte meer voor het op 
gang brengen van hervormingen ' Dag 

dag uit wordt ons dat voorgehouden 
m kranten en op radio en tv. En Van 

of Den Uyl; dat maakt weinig ver
schil ze vertellen alle twee hetzelfde. 
ii\lleen de manier waarop verschilt. 

voor de hand liggende oplossing. 
1/erdeling van het beschikbare werk 
voor allen die willen werken, stuit in 

kapitalisme af op de winsthonger 
fan de bazen. 

tVIaar zijn deze verhalen ook juist? Zijn 
marges wel zo smal7 Betekent een 

•<konomiese krisis echt dat we maar 
qelaten moeten wachten tot hij over is 

we, straatarm, weer opnieuw kun
'len beginnen? Volgens ons is er geen 
;;prake van een soort natuurramp, 
·naar heeft de huidige krisis alles te 
·naken met de manier waarop de hui-

maatschappij in elkaar zit. In deze 
·naatschappij hebben de bazen het 
,,.oor het zeggen en niet de overgrote 
neerderheid van de bevolking de ar
'lelders en arbeidsters. Daarom staan 
n de huidige maatschappij bij alle be-
3lissingen die worden genomen, niet 
de belangen van de werkende bevol-

centraal, maar die van de bazen. 
Alles draait om de winst. Dat moet 
veranderen, vinden wij Wij denken 
<:'Jat er oplossingen mogelijk zijn voor 
de problemen Oplossingen voor de 
problemen voor arbeiders en arbeid
sters dan wel te verstaan, want de pro
i'<llemen van de ondernemers oplossen 
iletekent alleen maar, dat daarmee de 

werkende bevolking in de ellende 
wordt gestort. De strijd voor de oplos
singen die wij voorstaan moet en zal 
echter het allergrootste probleem uit 
de weg ruimen: de kapitalistische 
maatschappij waarin wij leven. Die 
maatschappij moet vervangen worden 
door een andere, een maatschappij, 
waarin de mensen het zelf voor het 
zeggen hebben, een socialistiese maat
schappij. 

2 Werkloosheid 

Jarenlang heeft men ons proberen wijs 
te maken dat de kwalen van het kapi
talisme overwonnen waren. De massa
werkloosheid zou definitief tot het ver
leden behoren. Ekonomiese krises wa
ren uitgebannen en een evenwichtige 
ekonomiese groei kwam daarvoor in 
de plaats, waardoor we dus elk Jaar 
weer meer in het loonzakje konden 
krijgen. Iedereen, zo luidde het sprook
je, werd van de wieg tot het graf ver
zorgd en er zou sprake zijn van steeds 
groeiende welvaart 

Inmiddels weten we wel beter. De 
officiële werkloosheid ligt al ruim bo
ven de 300.000. Nog steeds worden 
er mensen op straat gezet. Als straf 
krijgen ze dan een uitkering die lager 
is dan hun laatst verdiende loon en die 
steeds lager wordt, naarmate ze langer 
werkloos zijn. Op alle mogelijke manie
ren wordt de indruk gewekt, dat het 
hun eigen schuld is, dat mensen werk
loos zijn. Werklozen worden afgeschil
derd als nietsnutten en profiteurs. 

De mensen die niet ontslagen wor
den zijn nauwelijks beter af. Zij wor
den opgejaagd en moeten steeds har
der werken. Hun lonen worden gekort 
en zij leven in voortdurende angst, ook 
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hun baan te verliezen. 
Massawerkloosheid aan de ene kant 

en het afbeulen van de arbeiders aan 
de andere, dat is de merkwaardige rea
liteit van het huidige kapitalisme. 
Steeds minder mensen moeten steeds 
harder werken en steeds meer mensen 
worden door 'de maatschappij' aan de 
kant gezet. De voor de hand liggende 
oplossing: verdeling van het beschik
bare werk over allen die willen werken, 
stuit in het kapitalisme af op de winst
honger van de bazen. 

3 Woningnood 

Hoe vreemd deze maatschappij in el
kaar zit, blijkt ook wanneer we kijken 
naar de volkshuisvesting. Er zijn hon
derdduizenden mensen in Nederland 
die geen fatsoenlijke zelfstandige 
woonruimte hebben. Mensen in de ar
beiderswijken in de grote steden wo
nen vaak in krotten. Veel jongeren wo
nen noodgedwongen bij hun ouders 
in, terwijl ze zelfstandig willen wonen. 
Vraag genoeg dus naar grootscheepse 
renovatie- en nieuwbouwprojekten. 
Werk genoeg voor bouwvakkers. De 
werkelijkheid is echter anders: de 
bouwmarkt is ingestort en tienduizen
den bouwvakkers zitten nu thuis dui
men te draaien. 

4 Honger 

Nog gekker wordt het wanneer we kij
ken naar de voedselsituatie Terwijl 
nog altijd een groot deel van de mens
heid letterlijk krepeert van de honger, 
worden er in de rijke westerse landen 
ongelooflijk grote hoeveelheden voed
sel vernietigd omdat daar niet genoeg 
winst op kan worden gemaakt. 
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5 Onderontwikkeling 

Een deel van de werkloosheid in de 
westerse landen wordt veroorzaakt 
doordat bedrijven hun produktie over
plaatsen naar landen van de zoge
naamde Derde Wereld. Onder de rege
ring Den Uyl werd dat zelfs gestimu
leerd, want dat was ontwikkelingshulp. 
Maar ondernemers verplaatsen hun be
drijf, omdat ze elders meer winst kun
nen maken en dat willen ze vooral zo 
houden Daarom blijven de lonen daar 
laag en gebeurt er niets aan de ver
dere ontwikkeling van dat land. De te
genstelling tussen arm en rijk blijft zo 
in stand en is zelfs voorwaarde voor 
ondernemers om te produceren. 

6 Bewapening 

Helemaal triest wordt het, als we kij
ken naar de bewapening. Terwijl we 
steeds maar weer te horen krijgen, dat 
er geen geld is voor verbetering van 
onderwijs, voor woningbouw, voor so
ciale uitkeringen enz. wordt er wel in 
NAVO-verband afgesproken, de defen
sie-uitgaven jaarlijks met 3% te verho
gen. Terwijl de NAVO over een wapen
arsenaal beschikt, waarmee de hele 
wereld meerdere keren totaal kan wor
den vernietigd, worden er steeds weer 
nieuwe wapensystemen ingevoerd. 
Een enorme verspilling van geld, 
grondstoffen en arbeid. Als er bezui
nigd moet worden, zou je toch denken 
dat dat eerst gebeurt op deze dingen 
de bewapening is bedreigend voor de 
werkende mensen Maar nee, juist de 
bewapeningsuitgaven worden in deze 
tijd van ekonomiese krisis opgevoerd. 

Wij stellen niet het zoveelste alternatie
ve regeringsprogramma voor, wij vra
gen niet aan de mensen of zij ons hun 
vertrouwen willen schenken, zoals poli
tici dat doen. De enige garantie dat de 
oplossingen die wij voorstaan ook wer
kelijk in praktijk worden gebracht is 
dat de mensen het zelf gaan doen. 

7 Vrouwenonderdrukking 

Het laatste punt dat we hier naar voren 
willen halen is de positie van de 
vrouw. Steeds meer vrouwen eisen het 
recht op een zelfstandig bestaan op. In 
plaats dat daarvoor zoveel mogelijk 
voorwaarden worden geschapen, ho
ren we weer voortdurend praatjes dat 
de vrouw thuis hoort te zijn, om man 
en kinderen op te vangen. De regering 

probeert de bestaande abortuspraktijk 
terug te draaien. In veel sektoren waar 
vrouwen werken worden op grote 
schaal arbeidsplaatsen opgeheven, zo
als in de textiel en de gezondheids
zorg. Het resultaat van dit alles is dat 
steeds meer vrouwen afhankelijk wor
den van hun man. Nog geen 10 000 
emancipatieburoos kunnen dit verhul
len 

8 Op eigen kracht 

In dit program willen wij voor de hier
boven genoemde en andere problemen 
oplossingen aandragen. Realistiese op
lossingen, in de zin dat ze ook in prak
tijk gebracht kunnen worden Maar 
niet zomaar. Want wij stellen niet het 
zoveelste alternatieve regeringspro
gram voor, dat dan verder door een 
aantal heren en een enkele vrouw aan 
de top wordt uitgevoerd. Wij vragen 
niet aan de mensen, of zij ons hun ver
trouwen willen schenken, zoals politici 
dat doen De enige garantie dat de op
lossingen die wij voorstaan ook werke
lijk 1n praktijk worden gebracht is dat 
de mensen het zelf gaan doen Dát is 
misschien wel het meest wezenlijke, 
waardoor wij ons onderscheiden van 
andere politieke stromingen wij ver
trouwen niet op enkele deskundigen, 
experts en bestuurders, maar we ver
trouwen op de kreativiteit, het doorzet
tingsvermogen en de wilskracht van de 
massaas van werkende mensen 

Daarom willen we met zoveel moge
lijk mensen opkomen voor hun ge
rechtvaardigde eisen. Dit program be
vat voorstellen hoe we die strijd verder 
kunnen brengen. Het belangrijkste dat 
wij daarbij in te brengen hebben is 
vertrouw niet op de bazen voor oplos
singen. Integendeel, willen we wèrke
lijke oplossingen bereiken, dan zullen 
we stelselmatig hun beslissingsmacht 
moeten afnemen en zèlf deze macht 
moeten overnemen Dat leidt uiteinde
lijk tot een andere maatschappij, waar
in de meerderheid van de bevolking 
het wèrkelijk voor het zeggen heeft. Al
leen dat is een socialistiese maatschap
pij. 
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11 Het socialisme is mogelijk 

Een van de meest 1n het oog sprin
'[!ende dtngen de afgelopen tten Jaar, ts 

er sprake ts van een toenemende 
.'l'erklooshetd, terwijl er toch steeds 
·neer wordt geproduceerd. Pas tn de 
·achttger Jaren wordt een reële daltng 

de produktte voorspeld, maar dan 
!Jn al lang milJoenen mensen tn de 
vesterse wereld werkloos 

Werkloosherd 

aantal arbetdsplaatsen ts sterk ver-
1tnderd de laatste twtnttg Jaar tn de 
mdbouw; de expanderende tndustrie 

de werkloze landarbetders opvan
Jen In de 1aren zesttg begon echter 

het aantal arbetdsplaatsen tn de 
ltf1dustrte te dalen Aanvankelijk kon 

worden opgevangen in de groeien
dtenstensektor, maar die heeft nu 

mk een maximum bereikt. Terwijl het 
ondernemers nog steeds voor de 

v~r1d gtng, waren al massa's mensen 
verkloos. Er wordt ntet alleen met 
m;eds mmder mensen steeds méér ge
Jroduceerd, maar zelfs tevéél 'Teveel' 

dte zm, dat de ondernemers de pro
tukten ntet kwijt raken Als Je kijkt 

de onvervulde behoeftes van de 
verkende bevolktng, dan wordt er na
tJurlijk veel te weintg geproduceerd 

in het kapttaltsme is de winst al
ns en zijn de menselijke behoeftes 
"nets 

Overproduktie 

knsts, dte we nu meemaken, IS er 
van het soort dat we in het kapita-

1 sme al zo vaak hebben gezten een 
overproduktte-knsts Doordat er geen 
tlanmatige aanpak 1n de ekonomie is, 
~3strijden de ondernemers elkaar op 

leven en dood. Om hun winst zo groot 
mogelijk te maken investeren en pro
duceren ze zoveel als ze kunnen Tot
dat ze teveel produceren Dan komt er 
een knsis. De sterke ondernemingen 
worden nóg sterker de zwakke gaan 
failliet. Vervolgens begint de race op
nteuw 

In de Jaren na de Tweede Wereld
oorlog heeft men het krisismechanisme 
af kunnen zwakken doordat de staat 
zich met veel ekonomiese aangelegen
heden ging bemoeien. Een tijdlang 
konden de krises zo minder heftig wor
den gemaakt. Maar uiteindelijk heeft 
dat averechts gewerkt. De spanningen 
van de kapitalistiese ekonomie bleven 
onder water, maar kwamen -juist 
doordat ze lang weggedrukt waren 
nu met een extra harde knal aan de 
oppervlakte 

1 2 Automatisering 

Bij de Jacht naar winst zijn de onderne
mers genoodzaakt om te automatise
ren Dat is misschien wel de belang
rijkste reden waarom er nu zoveel 
werklozen zijn 

Op zichzelf is automatisering hele
maal niet verkeerd. Integendeel Auto
matisenng betekent in het algemeen 
JUist, dat steeds meer nare klussen 
door machines kunnen worden ge
daan 
• Zwaar en vuil werk kan drasties 
worden verlicht, doordat machines het 
werk overnemen. Het eentontge lopen
de bandwerk wordt overbodig doordat 
'industrie-robots' dat werk overnemen 
Zij zijn bij uitstek gebouwd voor eento
nige handelingen en doen dat werk 
veel sneller en efficiënter. Ook in de 
administratieve sektor kunnen een hele 

IKB9-13 

hoop vervelende klussen verdwijnen 
• Automatisering betekent een dras
tiese verkorting van de tijd die nodig is 
voor het verdienen van het geld, dat 
nodig is voor je levensonderhoud. Het 
werk dat overblijft kan worden ver
deeld onder allen die willen werken. Er 
is wel eens becijferd, dat met de huidi
ge stand van de techniek een vijf-urige 
arbeidsdag haalbaar is. 
• Automatisering kan ook op vele an
dere terreinen worden toegepast. Zo is 
het mogelijk op het vlak van de infor
matieverschaffing een ware revolutie te 
ontketenen via vrij eenvoudige syste
men kan alle belangrijke informatie 
over politiek, maatschappij, kultuur en 
noem maar op, aan iedereen worden 
doorgegeven. De kenniskloof tussen 
'experts' en 'onwetende massa' kan zo 
worden overbrugd. 
• Automatisering stelt uiteindelijk 
mensen dus in staat, zich intensief be
zig te houden met het beheer van de 
maatschappij zij krijgen er de tijd voor 
(door arbeidstijdverkorting) en de mid
delen (via nieuwe informatiekanalen) 
Dat betekent dus allereerst de moge
lijkheid voor vrouwen om uit de gevan
genis van het gezin te breken ook het 
huishouden kan worden geautomati
seerd. Maar het betekent ook de mo
gelijkheid voor de werkende mensen 
zich te bevrijden van het juk van hun 
bazen niet langer slechts bevelen uit
voeren, maar gezamenlijk met je kolle
gaas beslissen over wát er moet wor
den gedaan. 

1 3 Arbeidstijdverkorting 

Wanneer we het hebben over een so
cialisties antwoord op de krisis, dan 
bedoelen we een antwoord dat uitgaat 
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van deze mogelijkheden en probeert, 
deze mogelijkheden tot werkelijkheden 
te maken. Een antwoord dat de zege
ningen van de techniek aan de wer
kende mensen ten goede wil laten ko
men en niet slechts aan de op winst 
beluste ondernemers. 

Een socialisties antwoord op de 
werkloosheid bestaat dan ook niet uit 
loondaling, dat wil zeggen, verdeling 
van de ellende van de werklozen over 
de hele werkende bevolking. Een so
cialisties antwoord op de werkloosheid 
bestaat uit herverdeling van het be
schikbare werk over allen die willen 
werken. 
• Deze herverdeling begint met de 
strijd voor de 35-urige werkweek. Niet 
in een verre toekomst maar onmiddel
lijk, als eerste stap op weg naar een 
verdere verkorting. De 35-urige werk
week moet de eerste stap zijn op weg 
naar een glijdende urenschaal, dat wil 
zeggen dat de arbeidstijd steeds ver
kort wordt in verhouding met het aan
tal mensen dat werkloos wordt. 
• Verkorting van de arbeidstijd kan 
ook op andere manieren gestalte krij
gen. In de volkontinu betekent het de 
strijd voor een vijfde en later een zesde 
ploeg. Maar daarnaast kan arbeidstijd
verkorting ook betekenen: langere va
kanties, en vervroegde pensionering. 
Maar dit zijn duidelijk aanvullende ei
sen. Zij mogen het principe van verkor
ting van de arbeidsdag niet verdringen. 
• Naast de eis van arbeidstijdverkor
ting, moet ook steeds weer de eis van 
evenredige aanwerving gesteld wor
den: voor het totaal aantal uren dat in 
een bedrijf minder wordt gewerkt, 
moet nieuw personeel worden aange
worven. Natuurlijk is er een sterke 
kontrole nodig, om te zien of dat in
derdaad gebeurt. 

1 4 Recht op werk 

Behalve de automatisering is er nog 
een belangrijke oorzaak van de huidige 
werkloosheid: het feit dat steeds méér 
mensen een baan willen. Naast de 
jaarlijkse nieuwe stroom jongeren, die 
na school emplooi zoeken, neemt ook 
het aantal vrouwen dat een baan zoekt 
toe. Deze groepen worden door de 
werkloosheid het zwaarst getroffen. 

Steeds meer vrouwen eisen recht op 
werk en daarmee op een onafhankelijk 
bestaan. Velen worden daartoe door 
de nood gedwongen: het loon van hun 
man is niet meer genoeg om van rond 
te komen. Velen knappen ook af op 
het uitzichtloze bestaan van huisvrouw. 
De rol van de huisvrouw is in de loop 
der tijd teruggebracht tot die van 'op-

lapmiddel': zorgen dat het manlief aan 
niets ontbreekt als hij van zijn werk 
komt, zodat hij zich de volgende dag 
opnieuw, fris en uitgerust kan laten af
beulen. Daarnaast worden vrouwen 
opgescheept met de zorg voor de kin
deren. 

Huishoudelijk werk is lang zo om
vangrijk niet meer als vroeger. De ver
korting van de arbeidsdag zou het mo
gelijk maken, huishoudelijk werk en 
een baan buitenshuis steeds beter te 
kombineren. De verzorging van de kin
deren is allang een maatschappelijke 
aangelegenheid vanaf vier jaar gaan 
kinderen naar de kleuterschool. 

1 5 Zelfstandigheid 

Maar in het kapitalisme worden vrou
wen opnieuw terug in het gezin ge
duwd. Kresjes zijn opeens schadelijk 
voor kinderen. Vrouwen worden het 
eerst ontslagen en vrouwen komen al
leen in typiese vrouwenbanen aan de 
slag. Maar die worden het hardst ge
troffen door bezuinigingen. De rege
ring probeert werkloze gehuwde vrou
wen van het zelfstandige recht op so
ciale voorzieningen uit te sluiten. Alles 
met de bedoeling, vrouwen uiteindelijk 
maar te ontmoedigen nog moeite voor 
een baantje te doen. 

Een socialisties antwoord op de kri
sis betekent niet, dat we nu opnieuw 
de gezinsverbanden moeten gaan ver
sterken, door deeltijdbanen met even
redig loonverlies in te gaan voeren, 
waardoor je voor de helft van je inko
men afhankelijk wordt van een part
ner. Een socialisties antwoord gaat uit 
van de onafhankelijkheid van het indi
vidu, man en vrouw, en probeert juist 
deze onafhankelijkheid konkreet te ma
ken. Dat betekent dat al het mogelijke 
moet worden gedaan om het verschil 
op de arbeidsmarkt tussen mannen en 
vrouwen wèrkelijk op te heffen: 
• ledereen die wil werken heeft recht 
op werk. Arbeidstijdverkorting is dus 
niet alleen het antwoord op de 
toenemende automatisering, maar ook 
op de eis van een zelfstandig bestaan 
van steeds meer mensen. Ten slotte 
stelt alleen een vaste baan je in staat, 
dat zelfstandige bestaan ook werkelijk 
op te bouwen. 
• Vrouwen hebben een achterstand 
op de arbeidsmarkt t.o.v. mannen 
Daarom moeten ondernemers worden 
verplicht, vrouwen een voorkeursbe
handeling te geven. Bedrijven moeten 
vastgestelde percentages mannen en 
vrouwen in dienst nemen, waarbij het 
percentage vrouwen steeds hoger 
wordt. 
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• Veel vrouwen hebben geen, of on
voldoende opleiding als ze willen gaan 
werken. Het onderwijsprogramma 
moet hierop worden afgestemd door 
instelling van praktijkgerichte beroeps
opleidingen voor vrouwen. 
• Niet alleen vrouwen hebben een 
achterstand op de arbeidsmarkt. ionge
ren missen vaak ervaring, buitenlan
ders hebben vaak geen geschikte op
leiding en velen worden simpel vanwe
ge huidskleur en afwijkende kultuur 
gediskrimineerd. Het systeem van 
'kwotering', zoals hierboven ten aan
zien van vrouwen is uiteengezet, zou 
ook voor deze groepen moeten worden 
toegepast in kombinatie met speciale 
scholingsprogrammaas. 

Een socialisties antwoord dat de zege
ningen van de techniek aan de wer
kende mensen ten goede wil laten ko
men, en niet slechts aan de op winst 
beluste ondernemers 

1 6 Met behoud van loon 

Bovenstaande oplossingen worden wel 
vaker naar voren gebracht. 'Maar door 
de krisis is daar geen geld voor' zo 
wordt er aan toegevoegd. En dus 
wordt voorgesteld, de arbeidstijdver
korting maar uit eigen zak te betalen, 
door genoegen te nemen met evenre
dig loonverlies. 

Een socialisties antwoord op de werk
loosheid bestaat uit herverdeling van 
het beschikbare werk over allen die 
willen werken. 

Voorzover arbeidstijdverkorting voort
vloeit uit automatisering, is dat flauwe
kul. Automatisering betekent, dat de 
arbeidsproduktiviteit toeneemt Wan
neer een arbeider steeds meer produ
ceert, zou hij ook steeds meer moeten 
verdienen. Arbeidstijdverkorting bete
kent echter dat die arbeider dat 'meer' 
overdraagt aan zijn kollega en in ruil 
daarvoor zelf korter gaat werken 

Voorzover arbeidstijdverkorting 
voortvloeit uit het feit, dat meer men
sen een baan willen, betekent dat een 
extra beslag op de financiële middelen. 
Maar ook dan betekent dat niet, dat 
het geld daarvoor gezocht moet wor
den in de portemonnaie van de arbei
der. In het bedrijf kan nog heel wat 
bezuinigd worden op de representatie
kosten, reklame-uitgaven, topsalarissen 
van direktie en kommissarissen Ook 
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lllij de staat kan nog flink wat geld 
worden gehaald van uitgaven die voor 
de arbeidersklasse toch niet nuttig zijn 
"defensie bijvoorbeeld. 

Verkorting van de arbeidsdag kan en 
moet dus samen gaan met de eis van 
handhaving van de koopkracht Alleen 
zo kunnen wij ten volle de vruchten 
plukken van de automatisering. Want 
•<orter werken is leuk, maar niet als Je 
~ardoor steeds minder gaat 
verdienen 

Een socialisties antwoord op de kri
·sls betekent dan ook het veilig stellen 
van een voldoende inkomen voor ie
dereen. Voldoende betekent dan niet 
'op het biologies minimum', zoals de 
VVD voorstelt, maar betekent 'Op het 
n1vo, dat de arbeidersklasse tot nu toe 
gewend is'. Voor de laagste inkomens
groepen betekent dat een reële verbe
tenng, voor de rest minstens handha
vrng van de koopkracht. 

Dat betekent dus ook dat iedereen 
die niet in staat is te werken, een 
waardevast inkomen krijgt. Uitkeringen 
mogen niet worden gebruikt om men
sen 'te prikkelen tot het nemen van 
een baan' 'Uitkeringen mogen niet la
ger Zijn dan het laatst verdiende netto
loon. Tenslotte word Je werkloos bui
ten Je eigen schuld om. 

Een socialistles antwoord gaat uit van 
de onafhankelijkheid van het individu, 
man en vrouw, en probeert juist deze 
onafhankelijkheid konkreet te maken. 

• Handhaving van de koopkracht be
tekent op de eerste plaats handhaving 
van de prijskompensatie. Maar tegelijk 
valt er op het huidige systeem nog 
heel wat te verbeteren. Allereerst na
tuurlijk mvoering van de volledige, on
geschoonde prijskompensatie Alle 
prijsstijgingen moeten in het systeem 
worden opgenomen, of zij nu veroor
zaakt worden door duurdere energie, 
hogere belastingen of wat dan ook. 

Ten tweede vindt de prijskompensa
tie nu achteraf, pas na een halt jaar, 
plaats. Een maandelijkse aanpassing 
van de lonen aan de prijsstijgingen 
\toorkomt dat het toch nog lonend is 
voor een ondernemer, zijn winst voor 
een half Jaar te vergroten door hogere 
pnJzen 

Ten derde vindt de prijskompensatie 
plaats op basis van een berekening, 
waar niemand enige kontrole over 
heeft en waar ook een groot aantal ge
breken aan kleven De vakbeweging 
zou haar eigen prijsindex moeten op
stellen, zodat de werkelijke prijsstijgin
gen berekend worden. 

• Niemand mag een loon of uitke
ring krijgen lager dan het minimum
loon. Dat betekent dus afschaffing van 
het minimumjeugdloon. ledereen die 
ouder is dan 18 jaar heeft recht op 
een zelfstandig inkomen. Studiebeur
zen dienen te worden afgeschaft en 
vervangen door 'studieloon' op het 
nivo van het netto-minimumloon. Dat 
geldt voor alle studerenden en niet al
leen voor universitaire studenten. 

Een socialistles antwoord op de krisis 
betekent dan ook het veilig stellen van 
een voldoende inkomen voor iedereen. 
Voor de laagste inkomensgroepen be
tekent dat een reële verbetering, voor 
de rest minstens handhaving van de 
koopkracht 

• Gelijk loon voor gelijk werk. Dat 
geldt voor mannen- en vrouwenlonen 
en voor jongeren- en volwassenenlo
nen. Maar ook voor dezelfde funkties 
in verschillende bedrijven moeten de 
lonen gelijk zijn één funktieklassifika
tie voor de hele ekonomie, onder kon
trole van de arbeiders. 
• Alle lonen dienen onder één CAO 
te worden gebracht. Geen aparte over
eenkomsten voor het hogere personeel 
dus. Maar ook ambtenaren en trend
volgers dienen een eigen CAO te krij
gen, zodat ze wat hun inkomensverbe
tering betreft niet afhankelijk zijn van 
wat hun kollegaas in de industrie we
ten te bereiken, maar zèlf voor hun 
looneisen kunnen vechten. 

1 7 Het geld halen waar het zit 

Op deze manier worden de laagste in
komensgroepen beschermd tegen de 
gevolgen van de krisis. Natuurlijk moet 
het geld daarvoor ergens vandaan ko
men. Wij vinden, dat dat in de eerste 
plaats moet komen van de onderne
mers, de topinkomens en van de over
heidsuitgaven, die niet in het belang 
zijn van de werkende bevolking. 
• Inkomen dat niet uit arbeid afkom
stig is, maar uit vermogen of spekula
tie, dient te worden afgeroomd. 

Natuurlijk moet het geld daarvoor er
gens vandaan komen. Wij vinden dat 
dat in de eerste plaats moet komen 
van de ondernemers, de topinkomens 
en van de overheidsuitgaven die niet 
in het belang zijn van de werkende be
volking. 

IKB 17 

• Terwijl op sociale uitkeringen 
wordt bezuinigd, blijven uitgaven voor 
defensie, politie en justitie alsmaar stij
gen. Uitgaven die bedoeld zijn, om 
eventuele toekomstige 'spanningen' 
als gevolg van de bezuinigingspolitiek 
het hoofd te kunnen bieden. Nu zijn 
het nog vooral krakers en woningzoe
kenden, die met het politiegeweld wor
den gekonfronteerd, maar in de toe
komst kunnen ook arbeiders die tegen 
de bezuinigingspolitiek staken en de
monstreren de politie op hun dak krij
gen. Die uitgaven kunnen dus beter 
achterwege blijven. 

Ook de miljarden, die jaarlijks wor
den uitgegeven aan de topsalarissen 
voor ambtenaren en bestuurders, aan 
het instandhouden van staatsfolklore 
en overbodige gebruiken, kunnen be
zuinigd worden. In de toppen van het 
ambtelijk apparaat, met zijn vele ad
vieskommissies, waarvan de leden 
slechts vette salarissen opstrijken, kan 
drasties worden gesaneerd, het ko
ningshuis kan worden afgeschaft, in
stellingen als de kommissaris van de 
koningin idem, buitenlandse ambassa
des kunnen veel en veel eenvoudiger 
enz. En niet alleen op nationaal nivo, 
maar ook op andere nivoos is er een 
enorme, geldverslindende burokratie 
binnen overheidsinstellingen, waar no
dig het mes in moet Want uiteindelijk 
dienen al deze zaken om het elitaire 
karakter van de 'parlementaire demo
kratie' in stand te houden, om de kloof 
tussen bestuurders en het 'gewone 
volk' groot te houden. 
• Niet alleen bij de staat bestaat deze 
'folklore', ook in het bedrijfsleven. Ook 
daar worden topsalarissen van meerde
re tonnen gevangen. Er is geen enkele 
reden te bedenken waarom iemand 
meer dan een ton zou moeten verdie
nen. Een nivellering van inkomens is 
dus nodig. Maar dan wel een nivelle
ring, waarbti de meerderheid van de 
arbeiders er op vooruitgaat. Nivellering 
van onder naar boven dus en niet om
gekeerd. Dat houdt in: 
• Het minimumloon moet sneller stij
gen dan de maandelijkse prijskompen
satie: invoering van een 'vloer' in de 
prijskompensatie. 
• Afschaffing van indirekte belastin
gen, zoals accijnzen en BTW, omdat 
deze het zwaarst drukken op de laag
ste inkomensgroepen. 
• In plaats daarvan een sterkere pro
gressie in de direkte belastingen, oplo
pend tot een 1 00% tarief zodat boven 
een bepaalde grens alles wordt afge
roomd. 
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1 8 Nationalisatie onder arbeiders-
kontrole 

De voorstellen die we hierboven heb
ben gedaan tasten de persoonlijke vrij
heid aan ... van de ondernemers. Ze 
betekenen immers een forse aanslag 
op het winstinkomen en we weten ze
ker, dat er maar weinig ondernemers 
zijn, die dergelijke plannen zien zitten. 
Dus sluiten zij de tent, proberen nog 
zoveel mogelijk aan staatssubsidies in 
de wacht te slepen en verplaatsen hun 
aktiviteite·n naar het buitenland. Dat 
moet te allen tijde voorkomen worden 

We zullen de ondernemingen moeten 
dwingen om datgene te doen wat de 
werkende bevolking wil. Zo niet dan is 
er maar een remedie: Nationalisatie 
van de bedrijven onder arbeiderskon
trole. Dat wil zeggen dat de daar werk
zame arbeiders kontroleren of er ook 
werkelijk in hun belang gehandeld 
wordt. 

Elke bestaande politieke partij, elke 
regering schrikt dáár echter uiteindelijk 
voor terug. Niet alleen de onderne
merspartijen maar ook de CPN en de 
PvdA. Aantasting van de investerings
vrijheid van de ondernemers tast de 
grondslagen aan van de huidige maat
schappij. Daarom worden allerlei stel
sels uitgedacht van investeringssubsi
dies: het lekker maken van onderne
mers om daar te investeren, waar de 
regering dat het liefst ziet. Dat kost 
handenvol extra geld, en bovendien is 
het alleen dán effektief, wanneer de 
ondernemers kans zien in die sektoren 
grote winst te halen. Wij vinden daar
om dat de huidige problemen alleen 
maar zijn op te lossen, als de macht 
van de ondernemers gebroken wordt. 
Beslissingen over wat er wordt gepro
duceerd, op welke manier, met hoe
veel mensen enz., hebben vergaande 
gevolgen voor de hele maatschappij. 
Het is onverantwoord die beslissingen 
in privé-handen te laten, dat laat de 
huidige krisis wel zien We zullen de 
ondernemingen moeten dwingen om 
datgene te doen wat de werkende be
volking wil. Zo niet, dan is er maar 
één remedie nationalisatie van de be
drijven onder arbeiderskontrole. Dat 
wil zeggen, dat de daar werkzame ar
beiders kontroleren of er ook werkelijk 
in hun belang gehandeld wordt. 

Het bank- en verzekeringswezen 
heeft een enorme macht over het rei
len en zeilen van de ekonomie, omdat 
zij het grootste deel van het noodzake-

lijke kapitaal verschaft. Dáár zit dus 
een groot deel van de ekonomiese 
macht opgehoopt. Daarom is nationali
satie van deze sektor een eerste vereis
te om greep te krijgen op de onderne
mers. 

Bedrijven in financiële nood klop
pen altijd eerst aan bij de regering 
voor financiële steun. Maar niemand 
weet wat er precies gebeurt met het 
geld. Bedrijven in nood worden op de 
been gehouden met gemeenschapsgel
den. Daarom is er geen enkele reden, 
waarom de individuele ondernemers 
nog langer daarover kunnen beslissen. 
Ook in dit geval moet gelden nationa
lisatie zonder schadevergoeding en on
der arbeiderskontrole. 

Naast het bank- en verzekeringswe
zen waarin we een enorme opeenho
ping van ekonomiese macht zien, zijn 
er ook andere sektoren van de ekono
mie, die een wezenlijke taak vervullen 
in het funktioneren van de ekonomie 
als geheel. 

Om greep te krijgen op de ekono
miese ontwikkeling is nationalisatie 
van de belangrijkste sektoren van de 
ekonomie geboden. 

Ondernemers kunnen hun zaak 
sluiten en met hun kapitaal naar het 
buitenland vluchten, om de bovenge
noemde maatregelen te ontlopen. Een 
verbod op kapitaaluitvoer en kontrole 
op de handelsbetrekkingen van indivi
duele ondernemingen met het buiten
land is noodzakelijk om dat tegen te 
gaan. Tevens zullen alle bedrijfsgege
vens openbaar gemaakt moeten wor
den 

1 9 Geen verspilling van milieu en 
energie 

Terwijl men in de jaren zestig nog 
dacht, dat het kapitalisme in staat was, 
de meerderheid van de bevolking een 
voortdurende stijging van de welvaart 
te garanderen, kwamen toen toch ook 
al nieuwe problemen naar voren Het 
kapitalisme tast steeds meer het leef
milieu aan, verspilt grondstoffen en is 
blind voor de gevaren van kernenergie. 

Deze problemen zijn een logies ge
volg van het kapitalisme Om maar zo 
goedkoop mogelijk te produceren, 
wordt afval gedumpt in de natuur. Dat 
is goedkoop voor de ondernemer, 
maar wat het de maatschappij kost 
hebben we in Lekkerkerk en bij de tal
loze ontdekkingen van bodemvergifti
ging daarna, gezien. Het kost miljoe
nen om de bodem gifvrij te maken; de 
verantwoordelijke ondernemers gaan 
echter vrijuit .. 
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Er kunnen tal van andere voorbeel
den worden aangehaald die laten zien 
op welke verspillende en vervuilende 
manier het kapitalisme produceert On
der druk van de ekonomiese krisis be
ginnen de regeringen de normen voor 
milieubehoud te versoepelen Deze 
normen zijn in de zestiger en zeventi
ger Jaren en nadat de situatie langza
merhand alarmerend begon te worden, 
tot stand gekomen. Ze waren al ge
brekkig omdat ze alleen de gevolgen 
van de vervuilende produktie bestre
den en niet de oorzaken ervan Maar 
nu weten de ondernemers opn1euw 
hun zin door te drijven, met het argu
ment van werkgelegenheid als zij hun 
fabriek niet kunnen neerzetten op de 
plek en met de technologie die zij wil
len, dan doen ze het niet. 

In plaats van het huidige vervuilen
de en verspillende systeem van produ
ceren, zou het produktieproces zodanig 
moeten worden omgebouwd, dat er 
een optimaal hergebruik van afvalstof
fen bestaat. Dat betekent dat onderne
mers niet langer vrij zijn in de beslis
sing hoe zij de produktie inr1chten, 
maar dat er arbeiderskontrole komt op 
de hele techniese gang van zaken 1n 

de fabriek. 
Er moet onderzoek worden gedaan 

naar de mogelijkheden om de produk
ten zo lang mogelijk te laten meegaan 
Nu hebben veel produkten een kunst
matig kort gehouden levensduur; denk 
maar aan de auto. Die kost nieuw dui
zenden guldens, maar is na vijf Jaar al 
versleten. Onderzoek naar produktver
nieuwing is nu vaak gericht op ver
nieuwing om de vernieuwing, met het 
gevolg dat vaak vele nutteloze dingen 
op de markt komen. Daarom moet we
tenschappelijk onderzoek gekontro
leerd en gestuurd worden 

Bewoners uit de omgeving waar 
een bedrijf zich wil vestigen moeten 
vetorecht op deze vestigmg krijgen, 
wanneer dat bedrijf op en1gerle1 wijze 
overlast zou kunnen bezorgen. 

20 Nationalisatie 

Energie is duur tegenwoordig. De be
langrijkste reden daarvoor is de hoge 
olieprijs De prijs van andere energie
dragers is aan de olieprijs gekoppeld. 
Dat betekent dat als de olie duurder 
wordt, ook het aardgas duurder wordt, 
ook al blijven de kosten om het te win
nen hetzelfde. 

De duurte van de olie wordt vaak 
toegeschreven aan het feit dat de voor
raden uitgeput raken Dat is echter 
niet waar. Er zijn nog genoeg niet-ge-
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mepleiteerde olievelden en er worden 
~~CJg steeds nieuwe gevonden. Het ar
gument van de olieschaarste wordt ge
bruikt om de noodzaak van het ge
imruik van kernenergie te bepleiten. 

Daarnaast hoor Je ook vaak dat het 
ede schuld is van de OPEC-landen, dat 
,ryl1e zo duur IS. Ook dat is niet hele
maal waar. Toen de OPEC-landen de 
pnjs van ruwe olie verhoogden, wilden 

een groter deel van de superwinsten 
ol1e, die m de zakken van de olie

'naatschappijen terecht kwamen, in ei
gen land houden De oliemaatschappij

wilden echter niets afstaan van hun 
wmst en verkochten de ol1e weer door 
tegen een hogere prijs 

De oliemaatschappijen exploiteren 
olievoorraad m de wereld en heb

ben een belangrijke poot in de rest van 
de energiewmnmg. Alle informatie 
over werkelijke energievoorraden is in 
handen van de grote oliemaatschappij
en Zij kunnen de hele energievoorzie
:nmg manipuleren en daardoor gigan
llese wmsten opstrijken 

Wij vmden daarom dat de gehele 
energ1esektor, mklus1ef de grote olie
'naatschappijen, genationaliseerd dient 
1e worden, zonder schadevergoeding. 
li"\le gegevens met betrekking tot de 
·energ1evoorraden m de wereld, die nu 
m handen zijn van de olieg1ganten, 
d1enen openbaar te worden gemaakt. 

Hogere prijzen voor energie mogen 
n1et worden afgewenteld op de wer
kende bevolkmg. Daarom moet de stij
gmg van de prijzen ten gevolge van 
duurdere energie volledig in de prijs
kompensatle worden doorberekend. 
Dat dwmgt ondernemers te zoeken 
naar die produktiewijze die het meest 
.zuin1g met energie is 
- De prijzen van de verschillende 
energiedragers moeten van elkaar wor
den losgekoppeld en worden geba
seerd op hun werkelijke kostprijs. Het 
IS onaanvaardbaar dat Je een steeds 
hogere gasrekenmg gepresenteerd 
krijgt, omdat olie steeds maar duurder 
wordt. Er moet een gepland gebruik 
van energte worden ingevoerd, waarbij 
de verschillende energiedragers zo effi
Ciënt mogelijk worden toegepast. 

Tegenover het hu1d1ge gebruik van 
foss1ele brandstoffen schuiven de on
dernemers en hun regeringen het alter
natief van kernenerg1e naar voren Ont
staan als bijprodukt van het bewape
nmgsonderzoek (de ontwikkeling van 
de atoombom) is in de ontwikkeling 
van kernenergie voor milJarden aan ka
pitaal gestoken Dat moet er op de één 
of andere manier weer uitkomen. Van
daar dat de kernenergielobby zo hard
nekkig IS 

Maar er is ook een politieke reden. 
De meeste westerse landen zijn voor 
hun energievoorziening afhankelijk van 
gebieden die niet zo 'stabiel' zijn het 
Midden-Oosten, Midden-Amerika en 
Afrika. Een revolutie zit daar in een 
klein hoekje, zoals Iran en Nicaragua 
bewijzen Jarenlang zijn deze volkeren 
door de ondernemers in het kapitalis
tiese westen uitgebuit en terecht vre
zen deze ondernemers represailles in 
het geval van een geslaagde revolutie. 
De ondernemers wensen daarom een 
onafhankelijke energievoorziening 
kernenergie. 

Een onafhankelijke energievoorzie
ning is echter in dit geval een pro
bleem van de ondernemers en niet van 
de arbeiders. De beste manier om ook 
voor de toekomst de energievoorzie
ning veilig te stellen, is de strijd aan te 
binden met de imperialistiese uitbui
ting. De arbeiders in de westerse lan
den (en natuurlijk ook elders) mogen 
niet worden blootgesteld aan enorme 
gevaren door de invoering van kern
energie 

De ondernemers en hun politieke 
woordvoerders proberen die proble
men te verdoezelen Zij vergelijken 
rampen in kerncentrales met 'gewone' 
rampen als een aardbeving, of een 
vliegtuigongeluk. Maar die vergelijking 
gaat niet op, omdat een kernexplosie 
generaties lang doorwerkt en eeuwen
lang schade aan mens en milieu kan 
veroorzaken Verder is nog steeds geen 
oplossing gevonden voor het radioak
tieve afval. Tenslotte betekent kern
energie de instelling van een komplete 
politiestaat, omdat beveiliging verder 
gaat dan alleen techniese beveiliging 
kernenergie en atoombewapening heb
ben alles met elkaar te maken. 

Tenslotte is kernenergie duur en he
lemaal niet nodig. Daarom 
• Weg met het atoomprogramma 
van staat en kapitaal Alle onderzoek 
dat nu gedaan wordt naar toepassing 
van kernenergie moet onmiddellijk 
worden stopgezet en omgezet in on
derzoek naar milieuvriendelijke ener
giebronnen Omdat jarenlang alleen 
maar geld gestoken is in onderzoek 
naar kernenergie, heeft de ontwikke
ling van alternatieven enorme vertra
ging opgelopen Maar dat betekent 
niet, dat er geen alternatieven zijn. 
• Alle bestaande kerncentrales moe
ten onmiddellijk worden stopgezet en 
ontmanteld Alle atoomwapens moeten 
onmiddellijk vernietigd worden. 

Wij vinden daarom dat de gehele ener
glesektor, lnkluslef de grote ollemaat-
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schappijen, genationaliseerd dient te 
worden zonder schadevergoeding. 

De beste manier om ook voor de toe
komst de energievoorziening vellig te 
stellen Is de strijd aan te binden met 
de lmperlallstlese uitbuiting. 

21 Onmiddellijke en eenzijdige ont-
wapening 

Met de verscherping van de ekonomie
se krisis neemt de oorlogsdreiging toe. 
Langzaam komen de tijden van de 
koude oorlog weer terug. Steeds op
nieuw hameren de NAVO-ministers op 
een verhoging van de defensie-uitga
ven van de lidstaten. Met de vervan
ging van de atoomraketten door hyper
moderne Pershings in Europa is de be
wapeningswedloop in een nieuwe fase 
terecht gekomen. 

Bij het opvoeren van de oorlogsdrei
ging spelen verschillende motieven 
een rol De toenemende internationale 
spanningen kunnen binnenlands de 
druk wat van de ketel nemen uit 
angst voor een oorlog zijn de arbeiders 
bereid minder gauw tegen de krisispo
litiek van de regering in verzet te ko
men 

Het belangrijkste motief is echter het 
feit, dat steeds meer landen zich weten 
te ontworstelen aan de geep van het 
imperialisme. De overwinning van de 
volkeren in Zuid-Oost-Azië, de zwarte 
bevrijdingsstrijd in Afrika, de overwin
ning van de Sandinisten in Nicaragua 
- dat zijn allemaal aanslagen op de 
belangen van de Verenigde Staten en 
de EEG. De oorlog in Vietnam had al 
tot doel deze koloniale bevrijdingsstrijd 
een halt toe te roepen Dat de Ameri
kaanse regering bereid was daarbij tot 
het alleruiterste te gaan, wordt nog 
steeds getoond door de trieste realiteit 
in Vietnam, Laos en Cambodja tot de 
grond toe verwoest, ontbladerd en 
maatschappel ijk ontregeld. 

De beestachtige wijze waarop het 
Amerikaanse leger in Azië heeft huis
gehouden en de stormachtige protes
ten die dat over de hele wereld te
weegbracht, verhinderden lange tijd 
een nieuw Vietnam. Daardoor konden 
de massaas in Iran de sjah verjagen en 
werd in Nicaragua Somoza ten val ge
bracht, zonder dat de VS konden in
grijpen Nu wordt zorgvuldig gepro
beerd een klimaat te scheppen, waarin 
militair ingrijpen weer wordt aanvaard. 
De Sovjet-Unie wordt opnieuw afge
schilderd als grote agressor. De NAVO 
wordt afgeschilderd als grote vrede
stichter. 
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Maar in feite is dat omgekeerd: de 
kapitalistiese landen hebben zich aan
eengesloten, om de Sovjet-Unie te be
dreigen. Het was Amerika dat het eerst 
een atoombom ontwikkelde en het was 
steeds de NAVO, die nieuwe stappen 
deed in de bewapeningswedloop. 
• Kernwapens zijn het hoogtepunt 
van de absurde bewapeningswedloop. 
Het aantal kernwapens op deze wereld 
is genoeg om de hele aardbol meer 
dan eens totaal te vernietigen; zij ma
ken geen onderscheid tussen vriend en 
vijand Een kernoorlog is dan ook een 
totale vernietigingsoorlog. Daarom 
moeten alle kernwapens onmiddellijk 
worden vernietigd. 
• De NAVO is slechts een organisatie 
ter verdediging van de imperialistiese 
belangen in de wereld en gericht op 
de vernietiging van de Sovjet-Unie en 
andere arbeidersstaten. Daarom moet 
de Navo ontbonden worden. Elke po
ging om de NAVO 'van binnenuit' te 
hervormen, er een vreedzame instel
ling van te maken, is een illusie. Daar
om moet Nederland uit de NAVO en 
de NAVO uit Nederland. We moeten 
er alles aan doen om te bewerkstelli
gen, dat arbeiderspartijen in andere 
lidstaten dit ook van hun regering eisen 
• Bewapening bestaat niet alleen uit 
kernwapens. Ook de konventionele wa
pens hebben een enorme vernieti
gingsmacht. Beëindiging van de bewa
peningswedloop betekent dan ook: to
tale eenzijdige ontwapening van de 
NAVO-landen, zonder voorwarden. 
• In de Sovjet-Unie, China, Cuba en 
de andere 'socialisties' genoemde lan
den is het kapitalisme afgeschaft. Dat 
is een doorn in het oog van de NAVO
landen. 

Maar hoewel het kapitalisme is afge
schaft, ligt de macht niet in handen 
van de werkende bevolking maar van 
een nieuwe heersende elite Wij zijn 
niet voor herstel van het kapitalisme in 
die landen. Daarom zullen wij een oor
log tegen die landen niet steunen, 
maar de kant kiezen van de arbeiders 
daar. 

In alle kapitalistiese landen vormt 
het leger een zelfstandige macht die 
beheerst wordt door principes die vol
strekt strijdig zijn met de principes van 
de demokratie. In het leger heerst on
vrijheid, scherpe repressie en autoritair 
gezag. Het gevaar van ingrijpen van 
het leger in de gang van zaken in een 
bepaald land is overal aanwezig, niet 
alleen in Zuid-Amerika. 
• Het beroepsleger moet worden ont
bonden De legerleiding moet worden 
gekozen door de werkende bevolking 
en onder kontrole staan van soldaten-

raden. In geval van buitenlandse 
agressie moet de hele werkende bevol
king worden bewapend en betrokken 
worden bij het verzet. 

22 Een woning voor iedereen 

Spekulatie vindt op grote schaal plaats 
in het kapitalisme. Een van de geliefde 
objekten daarvoor zijn huizen. Duizen
den (vaak kapitale) panden staan daar
door jarenlang leeg, terwijl er tiendui
zenden woningzoekenden geregi
streerd staan. Daarom moet er een ein
de komen aan de spekulatie en aan de 
mogelijkheid om rijk te worden aan de 
woningnood. 
• ledereen heeft recht op zelfstandi
ge woonruimte Het zijn vooral jonge
ren en alleenstaanden die op dit mo
ment het meest in de kou staan. Eén
persoonswoningen zijn schaars, klein 
en vaak peperduur. Ook woningen 
voor arbeidersgezinnen zijn er vaak 
niet genoeg. Daarom moet er een na
tionaal woningbouwprogramma ko
men, dat gebaseerd is op de werkelijke 
woonbehoeften van de werkende be
volking. 
• Het huurwoningenbestand moet 
genationaliseerd worden. Een huis 
moet slechts te koop zijn als men er 
zelf in gaat wonen. Staat een huis lan
ger dan drie maanden leeg, dan moet 
het genationaliseerd worden zonder 
schadevergoeding. 
• Afbraak van woningen, om er kan
toren en bedrijfspanden voor in de 
plaats te zetten, moet worden tegenge
gaan. Er moet een bouwplan komen, 
waarin de maatschappelijke behoefte 
aan woningen en aan bedrijfspanden 
tegen elkaar wordt afgewogen. 
• Buurtbewoners dienen een veto
recht te krijgen in de nieuwbouw- en 
renovatieplannen voor hun buurt. 
Daartoe worden demokraties gekozen 
buurtkommissies ingesteld. 
• De grond moet genationaliseerd 
worden. 

23 Stap voor stap? 

De voorstellen die we hier gedaan heb
ben om de krisis van het kapitalisme 
op te lossen, hebben allemaal één 
ding gemeen ze willen de huidige in
dividuele beslissingsmacht van de on
dernemers over het reilen en zeilen 
van de maatschappij afbreken en ver
vangen door een demokratiese beslis
singsmacht van de hele arbeidende be
volking. Ook een Partij van de Arbeid 
zegt, de individuele macht van de on
dernemers te willen aantasten. Zij doet 
dat via lokkertjes forse subsidies en 
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belastingvoordelen voor die onderne
mers, die doen wat de regering wil. 
Maar dat tast de vrijheid van de onder
nemers niet aan. Ze zijn immers vrij, 
de subsidie te negeren en toch te doen 
wat ze zèlf willen. 

24 Vrijheid 

De enige manier om werkelijk greep te 
krijgen op de gang van zaken in de 
ekonomie is het brengen van de be
langrijkste produktiemiddelen, de be
langrijkste ekonomiese sektoren in ge
meenschapshanden. Dat betekent een 
aantasting van het privé-bezit, van de 
'persoonlijke vrijheid' om winst te ma
ken uit arbeid van anderen De meeste 
partijen schrikken voor deze stap te
rug. Wij niet. Want om wat voor soort 
vrijheid gaat het nou allemaal? 
• Op zichzelf beschouwd is kapitaal 
een dood ding. Een ondernemer kan 
nog zoveel bedrijfsgebouwen. machi
nes en geld tot zijn beschikking heb
ben - zonder arbeiders zal hij geen 
cent winst maken Terwijl de arbeid 
van de werkende bevolking de bron IS 

van alle maatschappelijke rijkdom, zijn 
het de ondernemers die met de op
brengsten van die arbeid gaan strijken, 
alleen omdat de machines en fabrieken 
toevallig van hen zijn 
• De vrijheid van ondernemen is dus 
niets anders dan de vrijheid om winst 
te maken. door andere mensen daar
voor te gebruiken. Dat is een vrijheid 
waar slechts een kleine minderheid ge
bruik van kan maken. En daardoor 
leeft de overgrote meerderheid in on
vrijheid, want zij moet werken voor de 
kapitaa I-verschaffer. 
• Tegenover de vrijheid van onderne
men stellen wij dan ook de vrijheid om 
te arbeiden. leder mens heeft recht op 
betaald werk, om in zijn of haar le
vensonderhoud te voorzien. maar ook 
om zich verder persoonlijk te kunnen 
ontplooien. Dat betekent dat de arbeid 
moet worden ingericht naar de per
soonlijke behoeften van de arbeiders 
en niet naar de behoeften van de kapi
taaI verschaffer. 

Ondernemers zullen zich fel verzet
ten tegen de afschaffing van hun vrij
heid Elke poging om een stukje van 
hun macht af te breken, zullen zij be
antwoorden met sabotage, met kapi
taalvlucht. 'De lol van het ondernemen 
gaat er af zullen ze zeggen. Het beetje 
vrijheid dat hen nog is overgebleven 
zullen ze dan ook zeker gebruiken om 
hun belangen veilig te stellen Die vrij
heid blijft, zolang ondernemers nog de 
vrijheid hebben te beslissen over de 
bestemming van grote sommen geld 
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Wij denken dan ook niet, dat het ka
pitalisme stapje voor stapje te hervor
men is, op een manier waarop ieder
een tevreden blijft. Natuurlijk de arbei
dersbeweging heeft in het verleden 
heel wat verbeteringen bevochten 
Dank zij de strijd van miljoenen arbei
ders 1n de tijd dat het kapitalisme be
staat zijn de onmenselijke arbeidsom-
3tandigheden uit de begintijd van het 
'<apltalisme verdwenen Het stelsel van 
soc1ale voorzieningen, mediese zorg en 
onderwijs zijn eveneens het resultaat 
van arbeidersstrijd Maar het blijven 
'Jerworvenheden binnen het kapitalis-

Zo gauw het slecht gaat met de 
ondernemers, komen deze voorzienin

onder toenemende druk te staan 
z1en we nu met het systeem van 

sociale voomeningen terwijl het de 
ondernemers zijn die arbeiders op 
straat gooien, zijn het de arbeiders die 

groeiende lasten voor de werkloos
·heldsvoorzieningen moeten betalen. 

Tegenover de macht van de onder
nemers stellen wij de macht van de ar
beidersklasse. Die macht is potentieel 
heel groot het is de arbeidersklasse 
d1e de maatschappelijke rijkdom pro
duceert, die de fabrieken bedient, er
voor zorgt dat er kommunikatie plaats
vindt, die het verkeer laat draaien, enz. 
Bovendien vormt de arbeidersklasse 
het overgrote deel van de bevolking. 
Wij vinden dat de arbeidersklasse deze 
macht ook daadwerkelijk moet gaan 
uitoefenen en het heft zelf in handen 
moet gaan nemen. 

Dat betekent niet alleen dat de ar
beiders in de fabrieken en andere in
stellingen de beslissingsmacht van hun 
bazen moeten gaan betwisten. Het be
tekent, dat de arbeiders de beslissings
macht van alle machthebbers in deze 
maatschappij moeten gaan betwisten. 
Ondernemers, politici, ministers, gene
raals, rechters, beroepsbestuurders, 
opzichters, pol i tie-agenten tegenover 
al deze vertegenwoordigers van de ka
pitalistiese maatschappij moet de 
macht van de arbeidersklasse gestalte 
krijgen. 

Pas dan ook krijgt het socialisme 
werkelijk gestalte als de meerderheid 
van de bevolking daadwerkelijk alle as
pekten van het maatschappelijk leven 
kontroleert. 



111 Niet vertrouwen op de 
ondernemers en hun staat 

25 Ook al kan het kapitalisme dan 
niet tegemoet komen aan onze wensen 
op een hele reeks terreinen, het is in 
elk geval demokraties. Het kapitalistie
se westen staat op de bres voor de 
vrijheid, zo beweren de verdedigers 
van dit stelsel Volgens hen moet Je 
kiezen tussen twee kwaden: het 'de
mokraties' kapitalisme of het 'diktato
riale kommunisme'. 

Maar wat is dat voor vrijheid, waar 
die verdedigers voor zeggen op te ko
men? In wezen niets meer dan de vrij
heid van de rijken, om te kunnen be
schikken over de arbeid van anderen, 
om de meerderheid van de bevolking 
te kunnen manipuleren 

Formeel zijn de demokratiese rech
ten in het kapitalisme voor iedereen 
gelijk. Dat is wel eens anders geweest 
in het begin van het kapitalisme waren 
het alleen de rijken die kiesrecht had
den, die zich mochten organiseren en 
die hun mening vrij konden uiten 
Dankzij de strijd van de arbeiderspartij
en voor uitbreiding van deze vrijheden, 
hebben de ondernemerspartijen het 
kiesrecht en andere demokratiese rech
ten ook aan de arbeiders moeten toe
staan. 

Maar rechten hebben is één ding, ze 
kunnen uitoefenen is een tweede. 
Mensen met veel geld, met veel vrije 
tijd en relaties in de toppen van vele 
instellingen krijgen veel makkelijker 
gedaan wat ze willen. Recht op vrije 
meningsuiting is mooi, maar zolang jij 
niet verder komt dan een kwart kolom
metje op de ingezonden brievenpagina 
van de krant, terwijl kapitaalbezitters in 
staat zijn hele kranten uit te geven, is 
er van gelijkheid geen sprake Zolang 
de toegang tot de middelen die nodig 
zijn om je mening ook effektief uit te 

kunnen dragen, beperkt blijft tot de 
mensen met geld, heb Je aan je forme
le vrijheid weinig. 

26 Beroepspolitici 

Zo gaat het ook met politiek ledereen 
heeft boven een bepaalde leeftijd het 
recht zich verkiesbaar te stellen voor 
parlement, gemeenteraad e.d. Maar 
om dat werkelijk te kunnen doen moet 
je kontakten hebben met de top van 
politieke partijen, moet je politieke er
varing hebben opgedaan, blijk geven 
van kennis van zaken. Politicus is een 
beroep, dat lang niet voor iedereen is 
weggelegd. In de loop der tijd heeft 
zich dan ook een politieke elite ontwik
keld die zetelt aan de toppen van de 
grote politieke partijen, in het parle
ment en in de top van het ambtena
renapparaat. 

Mensen, die een fijn baantje hebben 
en die er alles aan gelegen is, dat 
baantje te behouden. Zij kunnen voor 
het grootste deel bepalen, wie 'nieuw
komers' worden in hun wereldje. 

Voor mensen die acht uur per dag in 
de fabriek staan of op kantoor werken 
is het bijna ondoenlijk om 's avonds 
nog eens druk te gaan zitten vergade
ren, aan de hand van welhaast onlees
bare rapporten en te luisteren naar 
mensen die een onbegrijpelijk taaltje 
hanteren. Het hele wereldje van de po
litiek, dat wil zeggen van het beheer 
van de maatschappij, is in handen van 
mensen die daar hun beroep van heb
ben gemaakt. Mensen die kontakten 
hebben met het wereldje van de on
dernemers en die vaak zelf uit die krin
gen komen. 

IKB 25-27 

Het hele wereldje van de politiek, dat 
wil zeggen het beheer van de maat
schappij, is in handen van mensen die 
daar hun beroep van hebben gemaakt 

Eens in de vier Jaar mag Je gaan kie
zen, welke honderdvijftig van dit soort 
mensen je gaan regeren; over Je gaan 
beslissen op welke manier Je geplukt, 
uitgebuit en onderdrukt wil worden 
Enige werkelijke invloed over wát er 
beslist wordt heb je niet. Verkiezings
beloften hebben nooit zoveel te maken 
met het wérkelijke beleid dat na de 
verkiezingen gevoerd moet worden. 
Voor de gunst van de kiezers beloven 
politici een heleboel, maar als ze een
maal opnieuw het vertrouwen van de 
kiezers gewonnen hebben, hebben ze 
hun handen weer vrij voor vier jaar 

Niet alleen de politici uit de onder
nemerspartijen handelen zo - de verte
genwoordigers van de grote arbeiders
partijen hebben deze praktijken vaak 
perfekt overgenomen. Denk maar aan 
de beloften van de PvdA in Keerpunt 
'7 2 en wat daar tijdens de regering 
Den Uyl van terecht gekomen is. 

Natuurlijk zijn er ook politici, die 
niet aan dit spelletje meedoen, die wel 
vanuit oprechte bewogenheid in de ka
mer zitten. Maar ook zij blijven wat ze 
zijn beroepspolitici Direkte invloed 
van de massa van arbeiders is er niet 
op wat in het parlement gebeurt. 

27 Parlement 

Op dit moment zijn er dan ook meer 
kapitalistiese landen met een militaire 
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diktatuur dan met een parlementaire 
demokratie · 

parlement heeft echter bovendien 
en steeds geringere macht. Steeds 
neer beslissmgen worden door de re
!!lnng genomen en worden voorbereid 

Uitgevoerd door het ambtelijk appa
raat Naast de Tweede Kamer bestaat 

ook nog een Eerste, die de beslis
sllngen van de Tweede nog eens over
cl:loet. De Eerste Kamer wordt helemaal 
n1et gekozen door de bevolking, maar 
door de polrtrci van Tweede Kamer en 
Provmc1ale Staten Zij is dan ook stee
vast konservatiever van samenstelling 
dan de Tweede en dient zo als rem op 

te radikale beslurten van het parle

r"'ent 
Daarnaast bestaat er een rechterlijke 

r~acht, waar niemand greep op heeft. 
?Rechters beslissen in Nederland of en 
hoe er stakmgsrecht bestaat, zij be
schermen de belangen van spekulan
ten, huisjesmelkers, ondernemers en 
Floem maar op 

Ook het leger rs een rnstelling, die 
haaks staat op de demokratiese begin
selen In verschrilende landen hebben 
•Ne gez1en dat het leger best bereid is, 
de macht over te nemen als het de on
'\Jernemers lastrg wordt gemaakt. Het 
leger 1s er 1mmers om rust en orde te 
handhaven En voor de generaals en 
iKolonels rs dat de kapitalistiese rust 
en orde. Op dit moment zijn er dan 
ook meer kapital1stiese landen met een 
•mil1taire diktatuur dan met een par/e
rmentarre demokratie 

De macht van de ondernemers zelf 
·tenslotte. Daar hebben we het in het 
•vonge hoofdstuk al uitvoerig over ge
had. Ondanks de demokratiese verwor
venheden van de afgelopen eeuw is de 
parlementaire demokratre van nu in 
vvezen n1et verschillend van die van 
reen eeuw geleden 

28 Demokratlsenng 

Smds de Jaren zest1g begmnen steeds 
meer mensen hun rechten op te eisen. 
Steeds meer mensen worden het moe, 
dat óver hen beslist wordt, op een ma
nier waarop ze steeds weer aan het 
kortste eind trekken Provo en de JOn
gerenrevolte luidden een periode in, 
vvaarm steeds grotere groepen eisten, 
zelf over hun leven te kunnen beslis
sen de strijd voor demokratisering van 
universiteiten en van het onderwijs in 
het algemeen; de strijd tegen de invoe
ring van kernenergie; de strijd voor de 
bevrijdmg van de vrouw; de strijd te
gen de atoombewapening en bewape
nrngswedloop; de strijd tegen leeg-

stand van woningen en voor een effek
tief woningbouwbeleid - al deze mas
sabewegingen hebben gemeen dat zij 
zelf het heft in handen nemen en niet 
langer vertrouwen op de heren politici 
(want vrouwen zijn nog steeds schaars 
in dat wereldje). 

Socialisme betekent JUist een geweldi
ge uitbreiding van demokratiese rech
ten en niet een toenemende beknot
ting ervan. 

Voor de machthebbers zijn dit veront
rustende ontwikkelingen. Steeds grote
re groepen van de bevolking zijn onte
vreden met hun beleid Maar zij zetten 
de politiek van loonmatiging, afbraak 
van het onderwijs en van sociale uitke
ringen, bewapeningswedloop, toepas
sing van kernenergie, strafbaarstelling 
van abortus en noem maar op, ge
woon door. Tegenover de toenemende 
protesten wordt een toenemende poli
tiemacht gesteld De demokratiese 
rechten worden uitgehold, verschillen
de groepen worden verdacht gemaakt 
en gekriminaliseerd 

29 Demokratiese rechten 

Socialisme betekent echter heel wat 
anders. De 'keuze tussen twee kwa
den' die de verdedigers van het kapita
lisme ons voorhouden is een valse 
keuze Want socialisme betekent juist 
een geweldige uitbreiding van demo
kratiese rechten en niet een toenemen
de beknotting ervan 

'En Rusland dan, of China?' zullen 
de verdedigers van het kapitalisme vra
gen. Maar noch in Rusland, noch in 
China, noch in enig ander zich socialis
ties noemend land, is een socialistiese 
samenleving gerealiseerd. Weliswaar 
heeft daar een revolutie plaats gevon
den, waardoor in deze landen het kapi
talisme is afgeschaft Maar tegelijk was 
het nivo van ekonomiese en sociale 
ontwikkeling daar nog zo laag, dat het 
instellen van een werkelijk demokratie
se samenleving, waarin de arbeidende 
massaas direkt de macht uitoefenen 
een uiterst moeilijke zaak was. In de 
praktijk ontwikkelde zich ook daar een 
heersende elite van beroepspolitici en 
-bestuurders. 

Zij trokken steeds meer macht naar 
zich toe en in plaats van de eerste vor
men van arbeidersdemokratie te bevor
deren, braken zij ze af. In prakties alle 
zich socialisties noemende landen is de 
macht op dit moment in handen van 
burokraten die elke ontwikkeling in de 
richting van een socialistiese samenle-
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ving blokkeren Dat is geen ontwikke
ling die noodzakelijk verbonden is aan 
het socialisme Integendeel, zij is het 
gevolg van het feit dat al deze landen 
door imperialistiese uitbuiting in hun 
ekonomiese en sociale ontwikkeling 
zijn blijven steken en van het feit, dat 
ook na de revolutie imperialistiese in
menging het maatschappelijk leven 
daar totaal heeft ontregeld. Denk al
leen maar aan de enorme verwoestin
gen, die de Verenigde Staten in Zuid
Oost Azië hebben aangericht. Of de 
nog steeds durende ekonomiese boy
kot tegen Cuba, die dit land bijna aan 
de ekonomiese afgrond heeft gebracht. 

Meer dan ooit is het nu echter mo
gelijk om demokratiese idealen ook tot 
werkelijkheid te maken Meer dan ooit 
is het mogelijk de maatschappij zoda
nig in te richten, dat de werkelijke 
macht bij de arbeidende bevolking ligt; 
dat de mensen zélf over hun leven, 
hun arbeid, hun woonwijk kunnen be
slissen: 
• Door de drastiese verkorting van 
de arbeidsdag krijgen we de beschik
king over meer vrije tijd. Het kapitalis
me exploiteert deze vrije tijd en maakt 
de mensen opnieuw afhankelijk, nu 
van de vermaak-industrie. In het socia
lisme wordt het mogelijk, die vrije tijd 
opnieuw nuttig te maken, door mee te 
werken aan het beheer van de maat
schappij. Alle funkties die tot doel heb
ben toezicht te houden, plannen te be
denken, te beheren- funkties die nu 
een apart beroep betekenen - kunnen 
dán tegelijk worden uitgeoefend door 
de mensen die het nu alleen maar mo
gen uitvoeren Arbeidstijdverkorting 
stelt ons in staat, tegelijk politikus, 
journalist, deskundige te worden én ar
beid(st)er. 
• In het kapitalisme is kennis een 
monopolie voor experts. Informatie kan 
alleen verkregen worden via omwegen, 
omdat er allerlei belemmeringen be
staan voor een vrije informatieverschaf
fing. Veel gegevens zijn geheim, om
dat daar de privé-belangen van de ka
pitaalbezitters mee gediend zijn. In een 
socialistiese maatschappij waarin privi
leges zijn afgeschaft is sprake van een 
vrije informatieverschaffing 

De keuze is er dan ook geen tussen 
'demokraties kapitalisme' en 'diktato
riaal kommunisme', maar tussen een 
in toenemende mate diktatoriaal kapi
talisme en een werkelijk demokratles 
socialisme. 

• Door de tecnnologiese ontwikke
ling is het mogelijk alle relevante infor-
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rnatie snel daar te krijgen waar hij ge
wenst is. Om iets te weten te komen, 
hoef je niet langer naar veraf gelegen 
bibliotheken, stoffige archieven enz , 
maar via huiskomputers, kabel-tv of vi
deo kun je de relevante informatie 
rechtstreeks op je werk, in het buurt
huis of woonkamer krijgen. 
• Daarbij gaat het niet alleen om 
'weetjes', het makkelijk opvragen van 
gegevens e.d., maar ook om het 
rechtstreeks kunnen kontroleren van 
vertegenwoordigers. Via radio en tv is 
het mogelijk, gekozen afgevaardigden 
rechtstreeks te kontroleren. Zij die hen 
gekozen hebben, kunnen dan zien en 
horen of hun vertegenwoordigers zich 
wel aan de opdrachten houden. 
• Steeds meer middelen kunnen wor
den vrijgemaakt om een dergelijke de
mokratie te laten funktioneren. Denk 
maar eens aan al het geld, dat nu aan 
minder nuttige zaken wordt uitgege
ven: ruimtevaart, reklame, bewape
ning, statussymbolen. Ook nu al wordt 
steeds minder geïnvesteerd in midde
len die te maken hebben met ons di
rekte dagelijkse levensonderhoud, zo
als voedsel, kleding en huisvesting. 
Het kapitalisme kan echter voor deze 
'overtollige' middelen geen maatschap
pelijk nuttige aanwending vinden en 
gaat zich te buiten in het produceren 
van nutteloze en overbodige dingen. 

30 Demokraties socialisme 

De keuze die wij stellen is er dan ook 
geen tussen 'demokraties kapitalisme' 
en 'diktatoriaal kommunisme', maar 
tussen een in toenemende mate dikta
toriaal kapitalisme en een werkelijk de
mokraties socialisme. Die keuze is niet 
moeilijk. En hoewel de weg naar zo'n 
socialistiese maatschappij nog lang is, 
kunnen we nu al beginnen met ons lot 
in eigen hand te nemen. Door niet lan
ger af te wachten, wat er terecht komt 
van de mooie beloftes van de politici, 
maar door te vechten voor onze eigen 
oplossingen. In die strijd zullen we de 
macht van de arbeidersklasse gestalte 
moeten geven. We zullen tegenover de 
organisaties van de ondernemers onze 
eigen organisaties moeten opbouwen 
en steeds meer mensen bij onze strijd 
betrekken. Tegelijk met de opbouw 
van een nieuwe maatschappij zullen 
we ook de organen moeten opbouwen, 
waarmee we vorm geven aan het be
heer van de maatschappij. Dát is de 
opgave waar socialisten en waar de 
hele arbeidersbeweging nu voor staan. 

De vakbeweging is op dit moment 
de grootste organisatie van de arbei
dersklasse. Een organisatie die in het 

leven geroepen is om de direkte, dage
lijkse belangen van de arbeiders te ver
dedigen tegenover de ondernemers. 
Nog steeds is dat de uitermate wezen
lijke rol van de vakbeweging. Ook al 
krijg Je vaak de indruk dat de vakbe
weging er vooral is om de problemen 
van de ondernemers aan de arbeiders 
uit te leggen. Dat komt dan, omdat in 
de vakbeweging de dienst wordt uitge
maakt door beroepskrachten. Mensen, 
die heel lang geleden nog eens een fa
briek van binnen hebben gezien en er 
hun beroep van hebben gemaakt om 
met ondernemers en regering te onder
handelen In de loop der tijd zijn vak
bondsbestuurders zich steeds meer 
verantwoordelijk gaan opstellen voor 
de gang van zaken in de ekonomie. 
Hun baantje hing er immers steeds 
meer vanaf. Vrijgestelde vakbandsmen
sen zitten in tal van kommissies, raden 
van toezicht, adviesraden en noem 
maar op. 

Zonder vakbond zou het er echter 
veel triester hebben uitgezien voor de 
arbeiders Bondsbestuurders moeten 
natuurlijk wel leden in hun bond heb
ben en zij zullen dus wel rekening 
moeten houden met de arbeidersbelan
gen. Maar die leden hebben in de 
bond maar bitter weinig te vertellen. 
Het bondsbeleid wordt door de be
stuurders en hun adviseurs gemaakt. 
De leden worden ·geraadpleegd', zij 
mogen niet uiteindelijk beslissen 

Wij vinden dat de vakbond weer van 
de leden moet worden. De leden moe
ten de dienst uitmaken, om te voorko
men dat de bestuurders het met de on
dernemers op een akkoordje gooien. 
Maar ook omdat juist de vakbeweging 
een leerschool kan zijn voor arbeiders
demokratie In een vakbeweging waar 
de leden de dienst uitmaken, kunnen 
belangrijke ervaringen worden opge
daan met zelfbeheer. De vakbeweging 
wordt zo de kiem voor een zelfbehe
rende, socialistiese maatschappij. 

31 Eenheid 

• Tegenover de ondernemers hebben 
alle arbeiders dezelfde belangen. Na
tuurlijk kunnen er meningsverschillen 
zijn over de te volgen strategie en tak
tiek tegenover de ondernemers. Na
tuurlijk hebben bepaalde groepen spe
cifieke belangen. Maar dat mag geen 
mogelijkheid vormen voor de onderne
mers om de arbeiders te verdelen. Een 
eenheidsvakbeweging moet dan ook 
het antwoord zijn op de pogingen van 
de ondernemers tot verdeling. Dat be
tekent: 
• Binnen FNV en CNV strijd voeren 
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voor een fusie tussen beide centrales. 
Dat betekent ook proberen, de organi
saties van hoger personeel te laten fu
seren met de betreffende bonden. Dat 
kan, als de vakbeweging de belangen 
van alle arbeiders behartigt en niet al
leen die van de laagstbetaalden, ten 
koste van het middelbaar- en hoger 
personeel. Want ook veel kantoorper
soneel, dat nu vaak in andere organi
saties zit, wordt fors aangepakt. 
• Binnen de bestaande vakbeweging 
moeten extra inspanningen worden ge
daan om vooral de meest onderdrukte 
groepen te organiseren. Dat betekent 
een vakbeweging die opkomt voor de 
rechten van vrouwelijke arbeiders, bui
tenlandse arbeiders, werkende jonge
ren en werklozen. Binnen de vakbewe
ging moeten extra faciliteiten beschik
baar komen voor deze groepen, zodat 
ze zich binnen de bond apart kunnen 
organiseren. Dat is de beste manier 
om er voor te zorgen dat de bond hun 
eisen ook daadwerkelijk oppakt: door 
namelijk ook binnen de bond daarvoor 
te vechten. 

32 Demokratie 

De bond moet weer van de leden wor
den. Dat betekent dat de bond moet 
worden opgebouwd vanuit de bedrij
ven en instellingen, vanuit de 'bedrijfs
ledengroepen' dus. Op die manier kan 
het bondswerk het beste aansluiten op 
problemen op de werkvloer en kunnen 
mensen die nog geen bondslid zijn, 
het meest direkt bij het bandswerk 
worden betrokken, zodat zij misschien 
nog van mening veranderen. De bond 
opbouwen vanuit bedrijven en instel
lingen betekent 
• Alle hogere bondsorganen (distrik
ten, bondsraden en besturen) moeten 
vanuit dit bedrijfsnivo worden geko
zen. Bedrijfsledengroepen kiezen dus 
afgevaardigden naar distriktsvergade
ringen, die op hun beurt weer afge
vaardigden kiezen naar de bondsraad 
Distriktsraad kiest distriktsbestuurders 
en het bandskongres kiest het bonds
bestuur. Het bandskongres wordt ge
vormd door afgevaardigden die recht
streeks door bedrijfsledengroepen wor
den gekozen. 
• Ook funkties van beleidsadviseurs 
en dergelijke zijn gekozen funkties. Op 
dit moment hebben deze mensen een 
zeer grote invloed op het bondsbeleid, 
maar de leden hebben geen enkele vat 
op hen. 
• Alle bezoldigde funktionarissen 
moeten onder een voortdurende kon
trole van de leden staan, dat wil zeg
gen van de organen die hen gekozen 
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~'lebben. Voldoen de bezoldigden niet, 
·!Jin moeten zij onmiddellijk weer kun
nen worden afgezet; een regel die ook 
voor onbezoldigde funktionarissen 
rmoet gelden 

::n Onafhankelijkheid 

IDe bond weer terug aan de leden bete-
ook dat de vakbeweging onafhan

kelijk moet zijn van de ondernemers 
m hun staat. Op dit moment wordt de 
vakbeweging op alle mogelijke manie
ren betrokken bij het sociaal-ekono
mes beleid van de regering Op die 
nilnler wil men de vakbeweging me
tg,verantwoordelijk maken voor dat be-

Dat is ook het geval met reorgani
saties, massa-ontslagen en bedrijfsslui
ll1ngen Door met de vakbond een af
'llpraak te maken, hoopt de onderne
rmer dat de bond het ondernemingsbe
i~Bid verdedigt naar de arbeiders toe. 
Op geen enkele manier mag de vakbe
wegmg medeverantwoordelijkheid dra
gen voor het beleid van regering en 
ondernemers. Daarom: 
• FNV en CNV dienen op te stappen 

de Stichting van de Arbeid en de 
$ER, de toporganen van deze politiek 
<uan klassensamenwerking. Ook op an
dere nivoos dienen vakbondsvertegen
.voordigers uit deze organen van klas
'!>lnsamenwerking te treden, zoals her
<truktureringskommissies op bedrijfs
~kmvo, bedrijfsschappen e.d 
• Het beheer over sociale verzeke
mgsgelden, uitkeringen e.d. vindt op 

moment plaats via bedrijfsvereni
!Jmgen, sociale verzekeringsraden en 
dergelijke, waarin naast vertegenwoor
digers van de vakbeweging, ook on
dernemersvertegenwoordigers en amb
tenaren zitten. De premies voor de so
oale verzekeringen worden echter op
gebracht uit de lonen van de arbei
ders. Weliswaar is er ook sprake van 
Nerkgeversbijdragen ', maar dat is niet 
neer dan een naam ook die zijn ge-
:londen aan de lonen en gaan dus ten 
-loste van wat wij schoon in de hand 
Ül)gen Het beheer over de 'zoge
naamde' werknemersverzekeringen' 
d!ent dan ook uitsluitend aan de orga
msaties van werknemers toe te vallen. 
Ondernemers en regering hebben daar 
ffliets mee te maken. 
• Op dit moment is de vakbeweging 
;afhankelijk van informatie, afkomstig 
van ondernemers en regering. Veel 
4an die informatie kan makkelijk wor
nien gekontroleerd de arbeiders in de 
aedrijven kunnen, door ogen en oren 
qoed de kost te geven veel te weten 
<;omen over ondernemersplannen, nog 
toor zij officieel bekend worden ge-

maakt De vakbeweging zal dan ook 
haar eigen informatiekanalen moeten 
organiseren en daarop het beleid af
stemmen. Zo zal er binnen de vakbe
weging een eigen prijsindex moeten 
worden gehanteerd, gebaseerd op het 
werkelijke konsumptiepakket van de le
den en op de werkelijke prijsstijgingen 
in de winkel. 

Op geen enkele manier mag de vakbe
weging medeverantwoordelijkheid dra
gen voor het bele1d van regering en 
ondernemers. 

Wij vinden dat de vakbond weer van 
de leden moet worden juist omdat de 
vakbeweging een leerschool kan zijn 
voor arbeidersdemokratie. 

34 Belangenorganisatie van de 
meest onderdrukte groepen 

Hoewel tegenover de ondernemers alle 
arbeiders uiteindelijk gemeenschappe
lijke belangen hebben, bestaan er bin
nen de arbeidersklasse groepen, die 
specifieke problemen hebben. Groepen 
die altijd het eerst aan het kortste eind 
trekken Groepen die er andere ge
woontes op na houden dan de 
meesten van hun kollegaas en daar 
scheef op worden aangekeken. Binnen 
de arbeidersklasse komen vele verschil
len voor, die door de ondernemers ex
tra worden aangewakkerd en uitgebuit. 
Denk bijvoorbeeld maar aan de positie 
van buitenlandse arbeiders, die hier
heen gehaald zijn om het vuile werk te 
doen en nu worden afgeschilderd als 
de mensen die onze baantjes pikken. 
Of vrouwen, die na veel moeite een 
baantje hebben weten te krijgen, om
dat alleen het huishouden doen ook 
niet alles was en die nu scheef worden 
aangekeken omdat ze de banen van 
anderen afpakken. Arbeiders met een 
donkere huid hebben op het werk vaak 
te lijden van racistiese 'grappen', vrou
wen vaak van schunnige opmerkingen, 
of zelfs handtastelijkheden. Racisme 
en sexisme worden door de officiële in
stanties vaak bewust aangewakkerd. 
Denk maar aan het vreemdelingenbe
leid, waarin buitenlanders worden ge
kriminaliseerd en aan het beleid ten 
aanzien van vrouwen, dat er steeds 
weer op gericht is, vrouwen terug in 
het gezin te krijgen. 

Ook jongeren zitten in het verdom
hoekje. Zij hebben tot hun achttiende 
geen enkele rechten en tot hun éénen-

IKB 33-34 

twintigste nauwelijks. Het beleid van 
de regering is er op gericht, jongeren 
nog afhankelijker van hun ouders te 
maken en hen het recht op een zelf
standig bestaan helemaal door de neus 
te boren. 

Het is niet voor niets dat vrouwen, 
buitenlanders en jongeren altijd het 
eerst de zak zijn. Dat is zo bij uitbeta
ling van lonen en bij het soort banen 
dat zij krijgen altijd de laagste lonen 
en de slechtste baantjes. Maar dat is 
ook zo bij ontslag en bij bezuinigin
gen. 

Al deze groepen maken deel uit van 
de arbeidersklasse en het is daarom 
een taak van de arbeidersbeweging, 
op te komen voor hun rechten. Niet uit 
morele dwang, maar omdat anders de 
ondernemers gebruik maken van deze 
verdeeldheid van de arbeiders. Zij de
len de arbeidersklasse op in aparte 
groepen en bevoordelen eerst de ene 
groep ten koste van de andere, om 
vervolgens de aanvankelijk bevoordeel
den aan te pakken. Een verdeelde ar
beidersklasse is daarom een zwakke ar
beidersklasse. Dit inzicht zal niet auto
maties tot de meerderheid van de ar
beidersklasse doordringen. Kortzichtig
heid, gemakzucht en valse voorlichting 
belemmeren dat. Daarom zullen al 
deze verschillende groepen hun eigen 
belangenorganisaties op moeten bou
wen. Organisaties, die deel uit maken 
van de arbeidersbeweging, maar tege
lijk daar organisatories los van staan. 
• Deze organisaties zijn autonoom. 
Dat wil zeggen dat zij niet gebonden 
zijn aan, noch exklusieve banden on
derhouden met enige politieke of an
dere organisatie. Integendeel, de leden 
organiseren zich op basis van hun spe
cifieke belangen, ongeacht hun politie
ke voorkeur. Leden van deze organisa
ties kunnen daarnaast dus óók lid zijn 
van een vakbond of politieke partij. 
I KB-leden binnen deze organisaties zul
len steeds opkomen voor deze autono
mie. 
• Als belangenorganisaties moeten 
zij tegelijk werkelijke massa-mganisa
ties worden, in die zin dat er geen 
drempels bestaan voor lidmaatschap. 
Naar hun aard zullen deze organisaties 
echter proletariese massa-organisaties 
zijn. Dat wil zeggen, dat zij zich moe
ten inschakelen in akties van de arbei
dersbeweging en ook deze zoveel mo
gelijk bij eigen akties betrekken 
• In deze belangenorganisaties ma
ken de leden de dienst uit en niet een 
of ander professioneel apparaat van 
vrijgestelden. 
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35 Een arbeiderseenheidstront 

De ondernemers hebben hun eigen po
litieke partijen. De belangrijkste onder
nemerspartij in Nederland is het CDA, 
zoals ook elders in Europa de 'Chris
tendemokratie' sterk is. Partijen met 
een religieuze grondslag, om te ver
doezelen dat ze niks anders zijn dan 
ondernemerspartijen. Daardoor weten 
ze zoveel stemmen te werven onder 
gelovige arbeiders en arbeidersvrou
wen. Maar steeds duidelijker moeten 
deze partijen hun 'sociale bewogen
heid' laten varen. In Nederland heeft 
het CDA met Van Agt aan de leiding 
een ruk naar rechts gemaakt; in Duits
land staat zelfs de ex-nazi Strauss aan 
de leiding van de CDU/CSU. 

Tegenover de ondernemerspartijen 
hebben de arbeiders in de vorige eeuw 
al hun eigen partijen opgericht: de so
ciaal-demokratiese partijen. Hun lei
ders begonnen echter steeds meer in 
parlement, gemeenteraden en kommis
sies samen te werken met de vertegen
woordigers van de ondernemers. Zij 
merkten, dat als zij zich gematigd en 
'konstruktief' opstelden, er een nieuwe 
wereld voor hen open ging burge
meestersposten, bestuursfunkties, Ja 
zelfs ministersposten. De leiders van 
de arbeiderspartijen werden langzaam 
opgenomen in de heersende politieke 
elite en regeringsdeelname werd het 
hoogste doel waarnaar zij streefden. 
Socialisme werd zo vertaald in: socia
listen in de regering. Heel duidelijk 
zien we dat op dit moment bij de Partij 
van de Arbeid. Nadat de vorige rege
ring Den Uyl alleen maar puin heeft 
kunnen ruimen voor de ondernemers, 
staan de PvdA-leiders weer te trappe
len om met het CDA in zee te kunnen 
gaan. Zogenaamd omdat er geen alter
natief is; in de oppositie moet de partij 
maar werkloos toezien. 

In plaats van deze rol als 'konfliktop
losser' zou de PvdA moeten werken 
aan het vormgeven van de macht van 
de arbeidersklasse: meewerken aan de 
vorming van een arbeiderseenheids
tront 

36 Mobilisaties 

Wij vinden, dat de PvdA wel degelijk 
een alternatief heeft. Want ondanks al
les blijft de partij een arbeiderspartij. 
Ondernemerspartijen vinden de partij 
alleen interessant om mee te regeren 
vanwege haar band met de vakbewe
ging. De PvdA in de regering betekent 

dat de vakbondsleiding haar eisen in
bindt en minder snel tot staken over 
zal gaan. Dat hebben we wel kunnen 
zien ten tijde van de eerste regering 
Den Uyl 

In plaats van deze rol als 'konfliktop
losser' zou de PvdA moeten meewer
ken aan het vormgeven van de macht 
van de arbeidersklasse: mee werken 
aan de vorming van een arbeiderseen
heidstront Ook in andere arbeiderspar
tijen moeten we de strijd aangaan voor 
zo'n arbeiderseenheidstront Het feit 
dat er verschillende politieke partijen 
van de arbeidersklasse bestaan, weer
spiegelt het feit dat er verschillende 
opvattingen bestaan over hoe het so
cialisme er uit ziet en over de vraag 
hoe we daar komen Maar dat mag 
niet verhinderen om tegenover de aan
vallen van de ondernemers één front 
te vormen. Over wat nu, op dit mo
ment, de onmiddellijke belangen van 
de arbeidersklasse zijn, daarover mag 
geen verschil van mening bestaan: 
dat zijn de eisen die door de arbeiders 
in de vakbeweging naar voren worden 
gebracht. 

Een arbeiderseenheidstront baseert 
zich op deze onmiddellijke eisen; niet 
op een gemeenschappelijke opvatting 
over het uiteindelijke doel, de socialis
tiese maatschappij. De leiders van de 
arbeiderspartijen zullen een dergelijk 
eenheidstront tegenwerken, want dat 
verstoort hun goede relaties met de 
ondernemerspartijen. De leden van 
deze partijen, die er van overtuigd zijn 
dat zij binnen hun partij het beste ge
stalte kunnen geven aan hun socialisti
sche idealen, zullen echter veel eerder 
bereid zijn tot die eenheid. De strijd 
voor een arbeiderseenheidstront bete
kent dan ook een langdurige strijd bin
nen de verschillende partijen. Zo'n 
eenheidstront begint met een geza
menlijk optreden van de arbeidersorga
nisaties rond één punt: tegen een 
loonmaatregel, of tegen een reaktionai
re abortuswetgeving, of elk ander 
punt. Vandaar uit kan worden toege
werkt naar een duurzamere eenheid. 
• De Partij van de Arbeid moet bre
ken met het CDA en met alle andere 
organisaties van de ondernemers. In 
plaats daarvan moet zij werken aan 
een eenheidstront van PvdA, CPN en ;
andere arbeiderspartijen en -organisa
ties, samen met de vakbeweging. 

Dat eenheidstront werkt allereerst aan 
de mobilisatie van de massa's in fa
brieken, woonwijken, scholen enzo
voort 
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• Dat eenheidstront baseert zich niet 
primair op stembusoverwinningen en 
is dus niet primair gericht op de vor
ming van een linkse regering. Een der
gelijke samenwerking, of dat nu is 
rond één punt of rond een beperkt 
meerpunts-programma, werkt allereerst 
aan de mobilisatie van de massaas in 
fabrieken, woonwijken, scholen, enz. 
Want een linkse regering is alleen dan 
in staat de sabotage van de onderne
mers tegemoet te treden, wanneer zij 
zich gesterkt weet door de zelfstandige 
aktiviteiten van de massaas. 
• Het arbeiderseenheidstront vormt 
de politieke leiding van de strijd, dat 
wil zeggen: doet voorstellen over hoe 
verder te gaan. Over de werkelijke 
gang van zaken beslissen de aktievoer
ders zélf. Bij stakingen en andere ak
ties kiezen de aktievoerders in algeme
ne vergaderingen hun vertegenwoordi
gers en aktieleidingen; onderhande
lingen dienen steeds openbaar gevoerd 
te worden en de resultaten altijd aan 
de algemene vergadering voorgelegd, 
waar ze uiteindelijk worden goed- of 
afgekeurd. Steeds opnieuw wordt het 
werk van gekozen vertegenwoordigers 
beoordeeld door de algemene vergade
ring. Zij kunnen te allen tijde worden 
vervangen door anderen. 

37 Geen medebeheer maar arbei
derskontrole 

Het idee dat de arbeiders meer te zeg
gen moeten krijgen in hun bedrijf 
heeft geleid tot allerlei vormen van 'in
spraak', 'medezeggenschap' en in radi
kale kringen zelfs tot 'arbeiderszelfbe
stuur'. Al deze opvattingen hebben 
echter gemeen dat zij geen deel uitma
ken van een totale omvorming van de 
maatschappij. De kapitalistiese verhou
dingen blijven verder dus onaangetast 

In het kapitalisme ligt de beslissings
macht bij de ondernemers. Maar zij 
kunnen ook niet willekeurig handelen 
Zij zijn gedwongen, een zo hoog mo
gelijke winst te maken. In feite bepaalt 
dus het winststreven het handelen van 
de ondernemer. Zou hij andere motie
ven voor zijn gedrag voorrang geven, 
dan zou hij door de konkurrentie wor
den platgewalst. Een ondernemer die 
geen winst maakt, hoeft van de ban
ken niet op krediet te rekenen; konkur
renten die wel winst maken, zullen 
hun prijzen iets verlagen, zodat zij 
meer verkopen dan hun noodlijdende 
'kollega' en zo gaat deze ondernemer 
ten onder. 

De winsthonger van de ondernemers 
zit dus als het ware in het systeem in
gebakken Ook als arbeiders meer zeg-
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<Jenschap krijgen zal de winst- en ver
Je'i>rel<.ening bepalend zijn voor wat er 

een bedrijf gebeurt. En dan kan er 
'Nel méér rekening gehouden worden 
rmet de belangen van de arbeiders in 

bedrijf als puntJe bij paaltje 
komt, zouden de medebeherende ar
beiders ook akkoord moeten gaan met 
rationalisatie, ontslagen en loonsverla-

Zij worden verantwoordelijk voor 
een bele1d dat tegen hun belangen in
tgaat Of dat nu gebeurt in de vorm 

medebeheer of zelfbestuur, maakt 
zoveel Ult. Zolang de basis voor 

•c:lat soort besl1ssrngen de kapitalistiese 
k<onkurrentle blijft, betekent dat alleen 
maar dat arbeiders van verschillende 
rtledrijven tegen elkaar Uitgespeeld wor-

Tegenover medeverantwoordelijk
lherd moeten we dan ook het principe 
wan de arbeiderskontrole stellen zo-

de ekonomie in handen is van de 
•ndernemers, blijven zij ook ten volle 
!mantwoordelijk voor alle beslissingen 

de gevolgen daarvan De arbeiders 
hun organisatres drenen geen enke
verantwoordelijkherd te nemen voor 
gang van zaken, noch in de fabriek, 

noch 1n de ekonomie als geheel Maar 
letten wel nauwgezet op, welke ge

dre gang van zaken voor hen 
heeft. Zijn die gevolgen negatief, dan 
nemen zij tegenmaatregelen ze voeren 

bevelen nret Uit, ze blokkeren de fa
i:Jnek, doen bepaalde ontwikkelingen 
nngedaan Arbeiderskontrole wil dus 
zr~ggen, dat de arbeiders zich organise
r'en, onafhankelijk van de leiding van 

ondernemrng en van de leiding van 
kap1talistiese maatschappij, de 

staat. Elke stap van ondernemingslei
en van de staat wordt nauwgezet 

,n de gaten gehouden Bij het minste 
genngste wordt alarm geslagen 

• Tegenover de huid1ge onderne
mmgsraad moeten de arbeiders hun ei
tgen fabnekskomitees stellen Dat zijn 
lkom1tees, d1e gekozen worden door 

rn de tabnek werkzame arbeiders 
.en zij d1enen ook steeds weer verant
woording af te leggen aan de algeme-

vergadering van fabrieksarbeiders. 
De ondernemingsleiding heeft daarbij 
mets te zoeken 
• Vanu1t de fabr1ekskomitees worden 
komitees gekozen per bedrijfstak en la-

zelfs voor de ekonomie als geheel, 
ook op d1e nivoos ontwikkelingen 

<OP de voet te kunnen volgen en tijdig 
antwoorden te kunnen geven. 
• Arberderskontrole vindt niet alleen 
i!llaats rn bedrijven, maar moet zich uit
•nrekken tot het hele maatschappelijk 
lsven m buurten, Ziekenhuizen, scho-

, kazernes en noem maar op. Op 

die manier groeit een systeem van or
ganen van arbeidersmacht, tegenover 
de machtsorganen van de onderne
mers: de arbeidersraden tegenover de 
kapitalistiese staat. Op dat moment zal 
het erom gaan, de arbeidersmacht de
finitief te vestigen en de ondernemer
smacht definitief te breken. Een rege
ring van arbeiderspartijen, die steunt 
op de zelfstandige organen van arbei
dersmacht, zou dan forse stappen in 
die richting kunnen nemen Dat is wat 
wij verstaan onder een 're vol utionai re 
omwenteling' 

Tegenover medeverantwoordelijkheid 
moeten we dan ook het pnncipe van 
de arbeiderskontrole stellen. Zolang de 
ekonomie in handen is van de onder
nemers, blijven zij ook ten volle verant
woordelijk voor alle beslissingen en de 
gevolgen daarvan. 
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IV Voor de opbouw van een 
revolutionaire arbeiderspartij 

38 De voorstellen die wij doen in dit 
programma zullen niet als een ge
schenk uit de hemel komen vallen Zij 
zullen ook niet meteen door honderd
duizenden worden opgepikt, alleen 
omdat ze nu op papier staan. Het is 
nog een langdurig en moeizaam werk 
om de ideeën die we hier naar voren 
hebben gebracht te laten aanslaan bij 
die mensen die op dit moment voor 
hun belangen in het geweer komen. 
Om dat te bereiken werken we ook 
aan de opbouw van een nieuwe partij. 
Een partij die breekt met de gangbare 
opvatting over politiek. Politiek is een 
zaak van de massaas en niet van enke
len. Een partij die daarom systematies 
opkomt voor de belangen van de rnas
saas en die systematies stimuleert, dat 
de massaas hun lot in eigen hand ne
men. Een partij die onverzoenlijk staat 
tegenover de ondernemers en hun 
handlangers. Een partij tenslotte, die 
ook in haar interne funktioneren de be
slissingsmacht bij haar leden legt en 
het ontstaan van een burokratie binnen 
de partij geen kans geeft. Een dergelij
ke partij bestaat uit mensen, die aktief 
zijn in hun woon- en werksituatie en 
die precies weten wat ze willen. Men
sen die in staat zijn, bovenstaande 
principes steeds weer in de strijd naar 
voren te brengen. Mensen die in staat 
zijn, ondanks meningsverschillen, toch 
te doen wat de meerderheid noodzake
lijk acht. Want een dergelijke partij 
moet als eenheid op kunnen treden; 
wat er gedaan wordt mag niet afhan
gen van de persoon die het toevallig 
uit moet voeren. Mensen tenslotte die 
bereid zijn hun meningsverschillen bin
nen de partij niet onder stoelen of ban
ken te steken, maar er juist voor willen 
vechten, dat hun inzichten ook de in-

zichten van de meerderheid worden. 
Alleen zo voorkom je dat een leidend 
groepje in praktijk de dienst uit gaat 
maken 

Een partij die sistematies opkomt voor 
de belangen van de massaas en die 
stimuleert dat de massaas hun lot in 
eigen hand nemen 

Een dergelijke partij bestaat niet in 
Nederland. Wij denken ook, dat geen 
van de bestaande partijen is om te vor
men tot een dergelijke partij. Van de 
PvdA valt al helemaal weinig te ver
wachten. Hoe kan het ook anders van 
een partij, die niets liever wil dan mi
nisters-, wethouders- en andere hoge 
posten. De leiding van de PvdA is zo 
verweven met het kapitalistiese staats
apparaat, dat zij dat alleen maar zal 
verdedigen. Als het er op aan komt, 
zal de leiding van de PvdA de kant kie
zen van de ondernemers; zo'n partij 
omvormen tot een revolutionaire partij 
is een onbegonnen werk. Maar boven
dien • de gewone arbeid(st)ersleden 
binnen de partij komen al lang niet 
meer naar ledenvergaderingen, omdat 
die overheerst worden door in schim
mig jargon pratende akademici 

De voorstellen die we hiervoor gedaan 
hebben om de krisis van het kapitalis
me op te lossen, hebben allemaal één 
ding gemeen. Ze willen de huidige in
dividuele beslissingsmacht van de on
dernemers over het reilen en zeilen 
van de maatschappij afbreken en ver
vangen door een demokratiese beslis-
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singsmacht van de hele arbeidende be
volking. 

Ook de CPN zien wij niet als een 
partij, waarbinnen wij onze denkbeel
den kunnen verwezenlijken. Lange tijd 
heeft de CPN zich ideelogies gebon
den aan de Sovjet-Unie. Of precieser 
gezegd aan de burokratiese kliek, die 
daar de macht uitoefent. Daardoor 
heeft de CPN lange tijd een opvatting 
gehad over socialisme, die met werke
lijke demokratie niets te maken had. 
Maar bovendien is binnen de CPN het 
stalinistiese partijmodel jarenlang pre
cies gekopieerd. Het partijbestuur had 
alle macht en elke oppositie werd de 
partij uitgewerkt. Dat heeft de socialis
tiese idealen veel schade toegebracht. 

Binnen de CPN is nu veel aan het 
veranderen. Maar die veranderingen 
gaan niet in de richting van een demo
kraties socialisme, maar meer in de 
richting van de PvdA-opvatting van het 
socialisme. Ook de CPN wil in de rege
ring, ook de CPN heeft mensen in haar 
gelederen die een mooi baantje te ver
liezen hebben. En bovendien• de inter
ne demokratie binnen de CPN is ook 
nu nog niet van dien aard, dat opposi
ties werkelijk een kans maken. 

Wij streven naar een nieuwe partij, 
omdat wij in de bestaande partijen 
niets terug vinden van de principes 
waar wij voor staan Maar tegelijk den
ken we wel, dat er binnen de bestaan
de pá'rtijen steeds grotere groepen on
tevreden worden met het beleid van 
hun leiding. Groepen die niet gekar
rumpeerd zijn door mooie baantjes, 
maar die in hun dagelijkse strijd de lei
ders van hun eigen partij steeds vaker 
tegenover zich vinden. Samen met dat 

208 



groepen willen wij de partij op
'kluwen die wij voor ogen hebben. 

\)artii, waarin plaats is voor ieder
Eren die bereid is onverzoenlijk de strijd 
t11egen ondernemers, burokraten, tegen 
c:'nderdrukking, betutteling, racisme en 
Silexisme te voeren. Een partij die on
VJOorwaardelijk opkomt voor de belan
gen van de meest onderdrukte groe
pen m de samenleving, zonder kom
promissen Kortom, een revolutionaire 

1n de ware zin van het woord. 

39 Internationalisme 

strijd van de arbeidersklasse is een 
tmernationale strijd. Het programma 
zoals dat h1erboven ontvouwd is, geldt 
(met enige aanpassingen) evengoed 
voor andere kapitalistiese landen. Ster-

een soc1alisties Nederland in een 
wor de rest kapitalistiese wereld is 

lang leven beschoren. Niet alleen 
omdat de imperialistiese machten met 

middelen zullen trachten een der
revolutie ongedaan te maken. 

ekonomiese afhankelijkheid van 
Nederland van het buitenland is zo 
JWOt, dat we het alleen niet zouden 
edden En dat geldt ook voor andere 
ilnden De kapitalistiese ekonomie is 

wereldekonomie en zij zal dus ook 
wereldschaal veranderd moeten 

vYorden. Vandaar dat de revolutionaire 
die wij willen opbouwen, een 

vereldpartij moet zijn De IKB is aan
lesloten bij de Vierde Internationale, 

mternat10nale revolutionaire orga
nsatle met afdelingen in meer dan vijf
tig landen, d1e zich tot doel stelt, de 
revolutionaire partij op wereldschaal 

te bouwen En wanneer we zeggen 
ll!ereldpartij, dan bedoelen we dat ook. 

Vierde Internationale is geen fede
van nationale organisaties die om 

de zoveel tijd vrijblijvend ervaringen 
elkaar UitWisselen. Nee, de Vierde 

~iternationale is een wereldpartiL 
vaarvan de wereldkongressen beslui

nemen, d1e bindend zijn voor de 
aangesloten sekties. 

Elke overwmnmg van de arbeiders
l4<1asse. waar ook ter wereld, betekent 

aantasting en verzwakking van de 
l'r!€gemon1e van het kap1talistiese we
rYeldsysteem. Dat is d1rekt van voordeel 
woor onze eigen strijd. Steun aan de 

van de Poolse arbeiders tegen de 
·wrastgeroeste burokraten, aan de strijd 
van de boeren in El Salvador tegen de 
grootgrondbezitters en aan de strijd 

de arbeiders in andere West-Euro
pese landen is even belangrijk als 
steun aan de strijd van de arbeiders in 
etgen land. Over de hele wereld strij
den arbeiders, arbeidsters en arbei-

dersvrouwen voor dezelfde belangen. 
De Vierde Internationale wil die strijd 
richten op een vastomlijnd doel: een 
werkelijk demokratiese zelfbeherende 
social istiese wereldmaatschappij. 
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Hoe verzmnen we steeds weer nieuwe 
produkten en hoe gebruiken we ze zo 
snel mogelijk op? 

Dat IS de vraag waar onze ekonomie 
om blijft draaten Produceren en kon
sumeren IS sinds lang het doel waar
naar we streven En dat laat sporen 
na. Onze hele samenlevtng, ons aller 
leven 1s ervan doortrokken De onafge
broken Jacht naar meer produktie en 
meer konsumptie - van goederen en 
diensten - bracht meer wmst, meer 
geld m handen van een steeds kleinere 
groep. D1e geeft de toon aan in deze 
maatschappij. Want geld is aanzien, 
wmst IS macht. Gewone mensen tellen 
alleen maar mee als stukjes arbeid in 
de Jacht naar produktie en winst. Zij 
zqn n1et meer dan radertJes in de ma
chme, bruikbaar zolang ze soepel funk
tioneren 

W1e n1et 'werkt' IS met m tel De 
doorsnee werknemer heeft 1n het be
drijf wein1g te vertellen En als zijn ar
betd n1et genoeg winst oplevert, wordt 
hiJ op straat gezet. Groeit de werkloos
held, dan zijn vrouwen en JOngeren 
het eerst de dupe 

Kleme ondernemers worden kapot 
gemaakt door grote bedrijven Wie 
echt boer wil blijven kan nauwelijks 
het hoofd boven water houden 

Wij produceren en konsumeren 
Maar de techniek groeit ons aan alle 
kanten boven het hoofd. Ons leefmi
lieu gaat eraan. Onheilsbenchten over 

en vervuilmg volgen elkaar in snel 
tempo op. Grondstoffen- en energie
voorraden raken uttgeput. Het aantal 
werklozen en 'arbeidsongeschikten' be
draagt alleen 1n Nederland meer dan 
één milJoen En wie nog voor zichzelf 
opkomt dre1gt te verdrinken in onper
soonlijke hulpverlenmg en burokratie 

Inleiding 

Maar ondanks dat alles moet onze wel
vaart nog hoger worden opgeschroefd. 
Dat in grote delen van de wereld de 
mensen mede daardoor omkomen van 
de honger maakt geen indruk. Dat wij 
onze rijkdom verdedigen met wapens 
die alles en iedereen vernietigen even
min 

Toch kan het anders. Wij kunnen
ook nu nog - kiezen voor welzijn in 
plaats van meer welvaart. Voor een 
veilige wereld van vrije en verantwoor
delijke mensen. Vrouwen en mannen 
die zèlf beslissen hoe zij leven, hoe zij 
werken en wonen. Mensen die bereid 
zijn samen te doen en samen te delen 
Of het nu gaat om het voedsel dat de 
aarde kan verschaffen, om inkomen en 
werk, om woonruimte en leefomge
vmg, om grondstoffen en energie, of 
om gezondheid, ontplooiingskansen en 
verantwoordelijkheid. 

Wie dat wil vraagt wel om een radi
kale omslag in het beleid. 

De PPR maakt die keuze. Heel kon
sekwent 

Dit program kiest voor een ekono
mie, van en voor mensen. Een 'ekono
mie van het genoeg' die de arme lan
den, ons milieu en onszelf weer ruimte 
geeft. Waar de bedrijvigheid zich richt 
op wat de gemeenschap werkelijk no
dig heeft, op bouwen en wonen bij
voorbeeld en op een ander energiege
bruik. Waaraan wij allemaal betaald 
of onbetaald met plezier onze bijdra
ge leveren, omdat wij als werknemer, 
als konsument en als lid van de ge
meenschap zeggenschap hebben over 
produktie en investeringen, over fusies 
en bedrijfsbeëindigingen, over het op
zetten van nieuwe aktiviteiten Dit pro
gram breekt met de huidige bewape
nmgspolitiek, zegt dat we moeten wei-

geren nog langer kernwapens te heb
ben en kernwapentaken te vervullen. 

Het biedt een rechtvaardige inko
menspolitiek in plaats van vernederen
de liefdadigheid. 

Het kiest voor emancipatie, menselij
ke vrijheid en menselijke waardigheid, 
tot welke (minderheids-)groep men 
zich ook bekent en in welke situatie 
men ook verkeert. 

Kortom: het is een nieuwe kans voor 
een nieuw beleid. 

Natuurlijk ik weet heel goed dat de 
politiek krediet heeft verspeeld. Politiek 
betekent voor veel mensen: woorden, 
woorden, woorden,- en niet meer 
dan dat. 

Onbegrijpelijke taal of prachtige be
loftes, waarmee iedereen wordt inge
pakt en alles bij het oude blijft. 

Het werk van PPR-mensen is dan 
ook een voortdurende worsteling om 
invloed te hebben in het politieke be
drijf en toch dat beeld van onwaarach
tigheid niet opgedrukt te krijgen. 

Hoe vinden we steeds weer nieuwe 
woorden om duidelijk te maken wat 
we willen, als onze formuleringen wel
bewust worden overgenomen door het 
politieke jargon en zo al hun betekenis 
verliezen? 

Hoe stellen we ons teweer tegen 
verdachtmakingen en laster, omdat we 
de machtsverhoudingen willen veran
deren en begrippen als 'vrijheid' en 
'eigendom' nieuwe inhoud proberen te 
geven? 

Hoe bereiken we dat diegenen die 
aktie voeren voor werk en wonen, te
gen kernenergie en kernwapens, hun 
werkelijke bondgenoten in het parle
ment herkennen I 

Hoe kunnen we tegen opportunisme 
en geweld van grote partijen in, hoop 
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en vertrouwen wekken voor een nieu
we politiek door iets te laten zien van 
een veranderende werkelijkheid? 

Want ondanks alles wat de machts
politiek en de neerslag daarvan in de 
media willen doen geloven, tekenen 
nieuwe mogelijkheden en hoopvolle 
veranderingen zich af. Mensen krijgen 
oog voor de gevolgen van de huidige 
groei-ekonomie en wijzen hem af. Zij 
ontwikkelen een ander konsumptie-pa
troon en gaan in het leven van alledag 
anders om met voeding, gezondheid, 
werken en energie. 

Mensen durven de gevolgen van de 
bewapeningswedloop en kernenergie 
onder ogen te zien. Mensen komen op 
voor hun recht op werk, op wonen, op 
zeggenschap over hun eigen situatie. 
Waar de politiek het laat bij loze belof
tes neemt de sociale aktie in kracht en 
heftigheid toe. 

De PPR wil op beide fronten m en 
buiten het politiek gebeuren- blijven 
werken aan een andere maatschappij. 
Zij voert mee aktie. Aktie zonder ge
weld, met respekt voor de rechten en 
eigendommen van anderen. Aktie die 
begrip kweekt en overtuigt, omdat be
langrijke veranderingen door de men
sen moeten worden gewild en gedra
gen. 

Aktie waarbij menselijke grondrech
ten, waar die worden genegeerd, 
zwaarder kunnen wegen dan de spelre
gels die de politieke meerderheid heeft 
afgesproken Juist terwille van de de
mokratie. 

Ik hoop dat wij met dit program zul
len bijdragen aan een beleid dat poli
tiek èn samenleving een nieuw gezicht 
geeft. 

RIA SECKERS 
Januari 1 981 
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I Demokratisering 

lnleidmg 

\-\oe IS de S1tuat1e/ 
Nederland wordt wel omschreven als 

een gedecentraliseerde eenheidsstaat. 
Dat wil zeggen dat lagere overheden 
alles mogen doen, wat hogere niet aan 
z1ch hebben getrokken Maar het bete
kent ook dat hogere overheden kontro
lerend optreden ten opzichte van lage
re In de loop der Jaren is dit op zich
zelf bruikbare model uitgehold, door
dat een toenemend aantal beslissingen 
door het Rijk, de hogere en hoogste 
overheid, wordt genomen Er is dus 
sprake van een verstoord evenwicht. In 
welke mate dit evenwicht hersteld kan 
worden door decentralisatie van taken 

bevoegdheden is mede afhankelijk 
van de vraag of op een lager bestuur

niveau voldoende invloed kan wor
den uitgeoefend op andere machtscen
tra m de maatschappij. 

Er zijn grenzen aan deze invloed 
zelfs op nationaal niveau blijkt het im
mers moeilijk greep te krijgen op bv. 
multmationale ondernemingen. Maar 
daar staat tegenover, dat het strijden 
1n de e1gen leefomgeving voor bepaal
de zaken, met àf tegen het lokale be
stuur, een sterk mobiliserend effekt 
kan hebben 

De positie van minderheden (zowel 
;n kwantitatieve als in kwalitatieve zin) 
IS 1n onze politieke demokratie nog 
slechts door formele waarborgen om
geven en dat zelfs onvolledig. Dat zij 
deel kunnen nemen aan de parlemen
taire demokratie is voor deze groepen 
een onvoldoende verzekering. 

De voorlichting in onze maatschappij 
niet neutraal De meeste informatie 

:s erop gencht de mensen te doen ge
loven, dat de bestaande maatschappe-

Politieke demokratie 

lijke situatie de meest wenselijke is. En 
de groepen die werkelijke alternatieven 
aan te dragen hebben, beschikken 
over te beperkte middelen om deze op 
een groter publiek effektief over te 
brengen, omdat ook informatie aan het 
marktmechanisme onderworpen is. 

Wat w1llen wij bereiken? 
Het politieke bestel dient zo georga

niseerd te zijn, dat iedereen zoveel mo
gelijk over zijn/haar eigen leven en 
leefomgeving te vertellen kan hebben. 
De parlementaire demokratie is daartoe 
één van de middelen Uitspraken van 
het parlement zijn op te vatten als 
kompromissen tussen vele machtscen
tra, waarvan de uitkomst niet per defi
nitie in het belang is van de meerder
heid van de mensen 

Voor een verdere demokratisering 
van het politieke bestel is het daarom 
nodig ook de andere terreinen van het 
maatschappelijk leven te demokratise
ren Deze demokratisering (bv. be
drijfsdemokratisering, cliëntenraden 
enz.) zal mede via buitenparlementaire 
aktie worden nagestreefd, ook door de 
PPR. Ook openbaarheid is daartoe een 
belangrijk middel 

Voorwaarde voor maximale invloed 
van zoveel mogelijk mensen is, dat ie
dereen toegang moet hebben tot een 
in beginsel gelijkwaardig voorzienin
gennivo. 

Het opnemen van grondrechten (bv. 
het anti-diskriminatie-artikel, de be
scherming van het menselijk lichaam, 
bescherming van privacy, de vrijheden 
van organisatie en van meningsuiting) 
in de Grondwet is voor minderheden 
slechts het begin van de strijd om ver
sterking van hun positie. Een volgende 
stap is het nemen van positief diskri-
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minerende maatregelen 
Voorwaarde voor een inhoudelijke 

demokratie is een veelzijdige informa
tieverschaffing aan de bevolking, waar
bij geëist mag worden dat de gegeven 
informatie inhoudelijk te verantwoor
den is. 

Hoe willen wij dat bereiken? 
De demokratisering van maatschap

pelijke sektoren buiten de overheids
sfeer wordt met kracht ter hand geno
men. Daartoe worden wettelijke regels 
gesteld. Deze dienen voorwaarden
scheppend te zijn en moeten geen or
ganen in het leven roepen die burokra
tiserend werken Spontane initiatieven 
zouden anders te gemakkelijk in een 
wirwar van formele procedures kunnen 
worden gesmoord. Patiëntenraden, 
cliëntenraden, school- en kazernera
den, enz. worden bevorderd. 

In de overheidssfeer wordt dit, voor
zover de konfronterende positie van de 
volksvertegenwoordigingen daardoor 
niet wordt aangetast, ook toegepast. 
Om het mogelijk te maken dat de 
mensen inzien, dat het ook anders 
kan, wordt aan maatschappelijke groe
pen die daartoe zelf de middelen niet 
hebben de kans geboden gebruik te 
maken van het ambtelijk apparaat, of 
worden die middelen ter beschikking 
gesteld om onafhankelijk advies in te 
winnen, voor het uitwerken van alter
natieven. Voorwaarde is wel dat be
doelde maatschappelijke groepen een 
minimum achterban hebben. 

Een basisvoorzieningenpakket dient 
over het hele land verzekerd te zijn De 
Tweede Kamer bepaalt wat in dit pak
ket thuis hoort. 

Op alle niveaus van het onderwijs 
moet aandacht besteed worden aan 
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het leren kritisch en selektief te staan 
tegenover de veelheid van informatie 
waarmee iedereen overstroomd wordt. 
Ook de toegang tot de informatiever
schaffingsmiddelen (TV, radio, kranten 
enz.) moet gedemokratiseerd worden, 
zodat de veelheid aan stromingen die 
Nederland rijk is ook werkelijk in de 
media tot uiting komt. 

Lokale radio- en tv-omroepen kun
nen een zinvol hulpmiddel zijn om de 
betrokkenheid van de bevolking bij 
o.a. bestuurlijke zaken te vergroten 
Tevens kan zo'n medium uitgroeien tot 
een middel met inspraakmogelijkheden 
(daartoe is dan een responskanaal ge
wenst). 

2 Bestuurlijke organisatie 

Hoe is de situatie? 
Door een vergrote mobiliteit en een 

technische schaalvergroting is het 
maatschappelijk blikveld van de mees
te mensen verruimd. Ze hebben nu 
meer dan vroeger belang bij beslissin
gen die voor een groter gebied worden 
genomen. De bestuurlijke beslissings
struktuur is daar niet steeds aan aan
gepast. 

Door een toenemende centralisatie 
met name naar het Rijk dreigen de la
gere overheden uitvoeringsloketten te 
worden Dit schaadt de betrokkenheid 
en participatie van de bevolking. 

Een tendens van de laatste jaren is 
dat planning en uitvoering op verschil
lende bestuurlijke niveaus plaatsvin
den. Beïnvloeding van de besluitvor
ming door de bevolking wordt hier
door bemoeilijkt 

De chaos in de politieke besluitvor
ming van de laatste tien jaar rond de 
bestuurlijke organisatie heeft er toe ge
leid, dat op veel plaatsen allerlei ad
hoc bestuursstrukturen ontstonden 
zonder dat daarbij steeds in de kontro
le van een rechtstreeks gekozen orgaan 
voorzien was. Ook werden nieuwe ta
ken opgedragen aan bestuurslichamen 
die wat demokratische samenstelling 
betreft daar eigenlijk niet voor in aan
merking kwamen, zoals de waterschap
pen 

Wat willen we bereiken? 
Met name die streken, die sterk door 

de bevolking gedragen worden op 
grond van historische, kulturele, eko
nomische en sociale samenhang moe
ten een bestuurlijke eenheid gaan vor
men of blijven 

Aan een grondige herziening van de 
provinciale indeling d.m.v. de instel
ling van regio's zijn in de praktijk nog 
zoveel problemen en kosten verbonden 

dat er de komende vier jaar geen prio
riteit aan gegeven kan worden. 

Experimenten met regio-vorming 
kunnen echter wel verder gaan, mits 
zij een duidelijk eigen taken-pakket en 
budget hebben, een rechtstreekse de
mokratische kontrole garanderen met 
rechtstreekse verkiezingen en herken
baar zijn voor de bevolking. 

De besluitvorming dient plaats te 
vinden op een zo laag mogelijk niveau, 
dus zo dicht mogelijk bij de mensen 
die met de gevolgen van de besluitvor
ming te maken hebben 

Decentralisatie van rijkstaken mag 
zich niet tot uitvoerende beperken 
Daarnaast behoren hogere bestuursni
veaus slechts datgene te plannen, wat 
niet door lagere zelf gepland kan wor
den. de planning geschiedt dus van 
onderop. Het ogenschijnlijk technische 
karakter van de planning mag niet als 
excuus worden gebruikt om eisen en 
wensen vanuit de bevolking af te wij
zen In dat geval immers bevestigt de 
planning de bestaande machtsverhou
dingen 

Lagere bestuurlijke niveaus moet de 
nodige financiële ruimte worden gela
ten voor het op eigen wijze aanpakken 
van nieuwe opgelegde of door hen zelf 
ter hand genomen taken 

Hoe willen we dat bereiken? 
De decentralisatie van rijkstaken naar 
provincie, gemeente en (voor zover 
aanwezig) regio dient met kracht be
vorderd te worden. Hetzelfde geldt 
voor de decentralisatie van provinciale 
taken naar de gemeenten toe, zelfs als 
ze deze alleen in gemeenschappelijk 
verband kunnen behartigen Daarbij 
worden niet alleen uitvoerende taken 
overgedragen 

Omdat al te grote verschillen in be
lastingdruk onaanvaardbare inkomens
verschillen teweegbrengen, kunnen de 
financiële middelen van de lagere over
heden het beste via centrale financie
ring verzekerd blijven. Bij de verdeling 
van deze middelen via gemeente- en 
regiofonds wordt het zwaartepunt ver
schoven van inwonertal en oppervlakte 
naar de mate waarin de bevolking van 
openbare voorzieningen afhankelijk is 
(dit blijkt onder meer uit de inkomens
struktuur van de bevolking). 

Voor zover nieuwe plansystemen 
worden ingevoerd, behoren deze zo 
flexibel te zijn opgezet, dat ze toegan
kelijk blijven voor be1nvloeding door 
de bevolking. 

Besturen van Open bare Lichamen, 
met een voor de bevolking belangrijk 
takenpakket, moeten rechtstreeks ge
kozen worden. D1t betekent onder 
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meer dat de demokratische kontrole 
van de provincie op waterschappen 
moet worden vergroot. Hiertoe zijn re
glementswijzigingen noodzakelijk, 
waarbij er vanuit wordt gegaan dat 

het beleid m b.t. het waterbeheer 
door provincies bepaald wordt en de 
uitvoering door waterschappen (korte 
termijn); 

in een zo vroeg mogelijk stad1um 
een afwegmg plaats vindt van alle be
langen, die met water gemoeid zijn, 
zoals landbouw, natuur, scheepvaart
verkeer, rekreatie, waterwmnmg e d , 

in het bestuur van een waterschap 
alle groeperingen vertegenwoordigd 
zijn, die belang hebben bij een even
wichtig waterbeheer; 

het lidmaatschap van waterschaps
besturen en het stemrecht bmnen wa
terschappen losgekoppeld wordt van 
eigendom als kritenum 

Op langere termijn worden water
schappen opgenomen in het provin
ciaal en gemeentelijk apparaat 

3 Volksvertegenwoordigingen en 
regenng 

Hoe IS de s1tuat1e? 
De huidige landelijke volksvertegen

woordiging is samengesteld Uit twee 
Kamers, de Tweede en de Eerste. De 
verkiezingsprocedure is voor beide ver
schillend dat betekent dat er altijd 
grotere of kleinere verschillen in poli
tieke samenstelling zullen zijn Daarom 
is een simpele technische taakverde
ling (als zou de Tweede Kamer vooral 
beleidsgericht en de Eerste vooral 
rechtsgericht zijn) tussen de Kamers 
ook niet mogelijk. Wanneer we de 
Tweede Kamer als een volwaardige 
volksvertegenwoordiging willen z1en, 
kan de Eerste slechts overbod1g zijn 

Naast de rol van de volksvertegen
woordigingen (Tweede Kamer. provin
ciale staten, gemeenteraad) als 
(mede)wetgever hebben ze met name 
de taak het dagelijks bestuur (regenng, 
gedeputeerde staten. burgemeester en 
wethouders) in hun doen en laten te 
kontroleren. Op gemeentelijk niveau 
kan de volksvertegenwoordiging haar 
positie ten opzichte van wethouders 
waarmaken door een motie van wan
trouwen tegen hen te aanvaarden 

Hetzelfde zou op provinciaal n1veau 
mogelijk moeten zijn 

Tegenover de Comm1ssans van de 
Koningin en de burgemeester m1ssen 
ze dit m1ddel. omdat die personen 
door het rijk benoemd en ontslagen 
worden Daardoor is de kontrole op 
het dagelijks bestuur onvolledig 

Daarnaast ontstaat er steeds meer 
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een wildgroei van kommissies (b.v. 
funktionele op gemeentelijk niveau), 
adviesraden (Raad voor de Waterstaat, 
Raad van advies voor de ruimtelijke or
dening) en zelfstandige bestuursorga
nen (de Nederlandse Bank, Kamers 
van Koophandel) Hierdoor versnippert 
het bestuur steeds meer en dre1gen 
pol1t1eke mmderheden bu1ten spel ge
zet te worden 

Het gevaar van dr1e- of VIerstromen
land komt h1er du1delijk naar voren 

Momenteel hebben Nederlanders ak
tief k1esrecht vanaf hun 1 8de Dat is 
twee Jaar nadat men mag gaan werken 
en dus verantwoordelijkheld mag gaan 
dragen Men wordt dan geacht vol
doende bas1skenn1s te hebben om be
sllssmgen te kunnen nemen 

Vreemdelmgen d1e m Nederland wo
nen, hebben geen k1esrecht. Daardoor 
m1ssen ze de kans z1ch uit te spreken 
over de wijze waarop mede met hun 
belangen moet worden omgesprongen 
Het hu1d1ge staatshoofd heeft 1n hoofd
zaak slechts representatieve funkties 
Het IS echter demokrat1scher ook die 
funkties te laten vervullen door één of 
meer personen, d1e daarvoor áángewe
zen zijn 

Wat willen we bereiken? 
De Eerste Kamer moet nu eindelijk 

afgeschaft worden Om hun kontrole
rende taken waar te kunnen maken, 
d1enen de volksvertegenwoordigingen 
beter toegerust te worden 

Terwille van de pol1t1eke duidelijk
held en werkbaarheld zijn op lagere 
bestuurlijke n1veaus programkolleges 
gewenst, mogelijk als afsplegelmgskol
leges, maar l1efst als meerderheidskol
leges, m1ts alle frakt1es een gelijk recht 
behouden op de nodige informatie om 
hun bestuurswerk te doen D1t IS ook 
een vere1ste voor het demokratisch 
funktioneren van de gehele raad en de 
gehele staten 

Vreemdelmgen, d1e mm1maal twee 
Jaar legaal m Nederland zijn, dienen 
dezelfde pol1t1eke rechten, waaronder 
het k1esrecht, te krijgen als Nederlan
ders 

Anderzijds moeten Nederlanders d1e 
woonacht1g zijn m het buitenland het 
recht krijgen deel te nemen aan de Ne
derlandse Tweede Kamer-verkiezingen 
md1en zij een verzoek tot opname in 
het k1esreg1ster hebben gedaan 

Voor zover wijk- en dorpsraden wor
den 1ngesteld, d1enen zij n1et alleen zo 
demokratisch mogelijk te worden sa
mengesteld, maar ook flmke bevoegd
heden, geld en mogelijkheden te heb
ben (m overeenstemmmg met de aard 
van het geb1ed), om te voorkomen dat 

ze verworden tot zinloze buffers tussen 
bestuur en bestuurden. 

De Nederlanders moeten kunnen 
kiezen voor het beleid van een dage
lijks bestuur op alle bestuursniveaus 
Als een dagelijks bestuur valt, behoren 
er dus eerst verk1ezingen gehouden te 
worden voordat er een nieuw dagelijks 
bestuur komt uit andere politieke par
tijen 

De PPR streeft er naar dat de mo
narchie op den duur wordt afgeschaft. 
Zij zoekt dan ook naar een meer demo
kratische vormgeving van de funktie 
van staatshoofd. Het staatshoofd moet 
gekozen worden d.m.v. mdirekte ver
kiezingen 

Hoe willen we dat bereiken/ 
De Eerste Kamer stelt zich m afwach
ting van haar opheffing zo terughou
dend mogelijk op. 

De Tweede Kamerfrakties en de Ka
merleden krijgen meer faciliteiten om 
hun kontrolerende funktie waar te ma
ken (b.v. door onderzoek, het horen 
onder ede, ook van ambtenaren zonder 
mstemming daarmee van de betrokken 
mmister). Ook behoren zij ambtelijke 
en financiële bijstand voor het ontwik
kelen van alternatleven te kunnen krij
gen D1t geldt nog sterker voor frakties 
en leden van provinciale staten en ge
meenteraden, daar zij deel uit maken 
van het hoogste bestuursorgaan van 
reg1o en gemeente. 

De beleidsbepalende rol van provin
Clale staten en gemeenteraad wordt 
benadrukt door hen uit hun midden 
voorzitters van raad, staten en dagelijk
se besturen (wat niet automatisch de
zelfde personen behoeven te zijn) te la
ten kiezen De taken van de burge
meester en de Commissaris der Konin
gm zoals we die nu kennen, worden 
dan behartigd door de verschillende 
wethouders en gedeputeerden, die 
daarbij ook de bevoegdheden in bij
zondere omstandigheden (d.w.z. toe
stand van oorlog enz.) kunnen uitoefe
nen 

De machtspositie van kommissies, 
adviesraden en zelfstandige bestuurs
organen wordt teruggedrongen Voor 
zover dit n1et mogelijk is, wordt de 
kontrole erop vanuit de volksvertegen
woordiging versterkt Daartoe dienen 
de advlesorganen van het dagelijks be
stuur hun adviezen gelijktijdig en m 
dezelfde bewoordingen uit te brengen 
aan het dagelijks bestuur en aan de 
volksvertegenwoordiging. De Wet 
openbaarheid van bestuur wordt in die 
z1n aangepast 

Voor zover het nuttig IS dat zelfstan
dige bestuursorganen t.o.v. de uitvoer-
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rende macht een zekere onafhankelijk
heid bezitten, dienen zij eigen verant
woordingskanalen naar de parlementai
re organen te krijgen. 

Als op lager bestuurlijk niveau ge
bruik gemaakt wordt van de mogelijk
heid funktionele kommissies met be
stuursbevoegdheden in te stellen 
wordt gelijktijdig geregeld op welke 
wijze dergelijke kommissies verant
woording afleggen. 

Om de kontrole maximaal te doen 
zijn, dienen vergaderingen van deze 
kommissies in beginsel altijd openbaar 
te zijn 

In het kader van spreiding van de 
macht moet een opeenstapeling van 
invloedrijke funkties bij volksvertegen
woordigers worden tegengegaan. 

De leeftijd voor aktief kiesrecht 
wordt verlaagd tot 16 jaar. Die voor 
passief kiesrecht voor alle niveaus tot 
21 Jaar 

Bij het verlenen van aktief en passief 
kiesrecht voor alle rechtstreeks geko
zen organen aan buitenlanders, die 
minstens 2 jaar legaal in Nederland 
zijn, is de eerste stap het realiseren 
van het reeds in eerste lezing in de 
Grondwet opgenomen kiesrecht voor 
gemeenteraden en eventueel aanwezi
ge wijk- en dorpsraden 

Het raadslidmaatschap in grote ge
meenten en het statenlidmaatschap 
dienen minimaal een halftijdse betrek
king te zijn, met vergelijkbare financië
le rechten en plichten als gelden voor 
andere politieke ambtsdragers. 

Het wethouderschap dient een volle
dige betrekking te zijn. 

Tot instelling van wijk- en dorpsra
den moet worden overgegaan; voor
waarde is een werkelijke decentralisatie 
van taken en bevoegdheden naar deze 
raden. 

Ook deze raden vergaderen in begin
sel altijd in het openbaar. De represen
tatieve funktie van het staatshoofd 
wordt zo sober mogelijk opgezet. De 
andere funkties die het staatshoofd nu 
nog heeft, worden door andere orga
nen overgenomen Zo zal de Tweede 
Kamer de kabinetsformateur kiezen. 

Publieke demokratie 

4 Rechtsbescherming 

Hoe is de Situatie? 
De bevolking kiest nu haar vertegen

woordigers voor vier Jaar; haar rol is 
daarmee vrijwel uitgespeeld. De in
spraak staat immers nog maar in de 
kinderschoenen. Ten aanzien van kon
krete beslissingen heeft de bevolking 
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in veel gevallen de procedure van de 
Wet administratieve rechtspraak over
heidsbeschikkingen (Arob). Deze geeft 
veelal een goedkope en eenvoudige 
manier om tegen die beslissingen in 
beroep te komen. 

Een reële kontrole op het dagelijks 
bestuur met bijbehorende sanktiemo
gelijkheden is een taak voor de volks
vertegenwoordiging. Een ombud
sman/vrouw zou, om maatschappelij
ke tegenstellingen bloot te kunnen leg
gen en niet te dienen als buffer tussen 
bestuur en bestuurden dezelfde be
voegdheden moeten hebben, maar 
wanneer hij/zij met die bevoegdheden 
zou worden uitgerust zijn kompetentie
konflikten onvermijdelijk Als de volks
vertegenwoordiging zijn kontrolerende 
taak verwaarloost, kunnen de kiezers 
dat afstraffen. Voor de ombudsman I 
vrouw geldt dit echter niet: de oplos
sing hiervoor n.l. rechtstreekse verkie
zing van de ombudsman/vrouw is on
gewenst. Er zou een parlement van 
één persoon bijgemaakt zijn 

Wat willen we bereiken? 
De beïnvloeding van de besluitvor

ming door de bevolking tussen de ver
kiezingen door wordt door middel van 
inspraak zoveel mogelijk bevorderd 

Bezwaarschriften- en beroepsproce
dures die tegen een beslissing open 
staan blijven gehandhaafd en worden 
niet beïnvloed door het al of niet ge
bruik maken van het recht van in
spraak. 

Hoe willen we dat bereiken? 
De overheid dient voldoende facilitei
ten ter beschikking te stellen om een 
algemeen recht van inspraak reëel in
houd te geven. Het begrip belangheb
bende bij Arob-procedures wordt uitge
breid tot aktiegroepen. Bezien wordt 
verder op welke wetten en regelingen 
die nu uitgezonderd zijn de Arob-pro
cedure toepasselijk verklaard kan wor
den. 

De afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State wordt versterkt. 

5 Burgerlijke ongehoorzaamheid 

De situatie kan zich voordoen dat de 
wettelijke vertegenwoordigers zo slecht 
inspelen op de behoeften van de be
volking dat deze haar respekt verliest 
voor de wet en in aktie komt tegen on
rechtvaardige maatregelen. Deze vorm 
van burgerlijke ongehoorzaamheid ver
dient erkenning. Er moet daarom een 
fundamentele heroverweging plaatsvin
den t.a.v. het justitiële optreden tegen 
onwettige sociale aktie, voorzover spra-

ke is van uitingen van burgerlijke on
gehoorzaamheid tegen overheidsmaat
regelen die als onrecht worden erva
ren. Dit zal onder meer moeten resulte
ren in richtlijnen voor het vervolgings
beleid inzake burgerlijke ongehoor
zaamheid. 

Van vervolging kan worden afgezien 
wanneer is vastgesteld dat de overtre
ders: 
a eerst, indien mogelijk, wettelijke 
middelen hebben geprobeerd; 
b de intentie hebben een geweldloze 
aktie te voeren; gewetensvol, welover
wogen en openlijk handelen; 
c aktievormen kiezen, die inhoudelijk 
samenhangen met het (overheids)han
delen waartegen men bezwaar 
heeft; 
d aktievormen kiezen waarbij evenre
digheid bestaat tussen het beoogde 
doel en de toegebrachte schade; 
e het risiko van straf bewust aan
vaard hebben en daarin de arrestatie 
en gerechtelijke vervolging niet heb
ben tegengewerkt. In de rechtsvor
ming zou op den duur een situatie 
moeten ontstaan waarin bepaalde vor
men van burgerlijke ongehoorzaam
heid gezien worden als rechtmatig, 
i.p.v. als onwettig. Zo kan het ontbre
ken van materiële wederrechtelijkheid 
een positief criterium opleveren bij het 
toetsen van zulke akties. 

De PPR is uiteraard niet de rechter
lijke macht Dat wil zeggen dat de PPR 
meerdere toetsingskaders heeft. Ener
zijds voor akties waaraan zij als partij 
zelf deelneemt, waarin uiteraard het 
handelen overeenkomstig het program 
een belangrijk punt is. 

Anderzijds zal zij, ongeacht of en in 
hoeverre aan het hiervoor genoemde 
toetsingskader voldaan wordt, voortdu
rend beoordelen in hoeverre de reaktie 
van de overheid verantwoord is t.o.v 
de doelstellingen en methoden van de 
gevoerde aktie. 

6 Het strafrechtelijk apparaat 

Hoe is de situatie? 
Het strafrechtelijk apparaat is een in

strument van de overheid om naleving 
van de wetten te bevorderen. Het 
vormt de ijzeren vuist van de overheid. 
Gebruik van dit middel behoort tot een 
minimum beperkt te blijven en mis
bruik mag niet vóórkomen; maar aan 
beide voorwaarden wordt lang niet al
tijd voldaan. Zo wordt het strafrech
telijk apparaat veel sneller ingezet te
gen achtergestelde groepen in de sa
menleving dan tegen invloedrijke groe
peringen. (De politie jaagt op illegalen, 
maar laat de malafide werkgevers met 
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rust. In onze gevangenissen zitten niet 
de mensen die de belastingen voor 
duizenden guldens ontdoken hebben, 
maar de mensen uit de lagere inko
mensgroepen). Bovendien worden de
genen die met het strafrecht in aan
merking komen onnodig vernederd en 
worden hun fundamentele rechten ont
nomen. Deze situatie geeft velen het 
gevoel dat het strafrechtelijk apparaat 
niet rechtvaardig wordt gehanteerd. 

Wat willen we bereiken? 
De overheid dient meer aandacht te 

schenken aan de kriminaliteit van de 
machtigen in onze samenleving (werk
geversfraude, ambtenarenkorruptie 
e.d.). Het strafrechtelijk apparaat moet 
beter worden toegerust om schendin
gen van ekonomische, sociale en mi
lieuwetten doeltreffender te kunnen 
opsporen en bestrijden 

Algemeen dienen overheid en straf
rechtelijk apparaat zich meer te bezin
nen op de maatschappelijke konflikten 
die aan welsovertredend gedrag ten 
grondslag liggen. In het strafproces 
gebeurt dit door aan de verdachte ge
legenheid te geven zijn I haar visie (in
klusief achterliggende maatschappelij
ke en politieke waarden) in de diskus
sie in te brengen Het strafprocesrecht 
wordt zodanig aangepast dat verdach
te en Openbaar Ministerie als gelijk
waardige partijen worden behandeld 
Bij straffen en maatregelen worden die 
vormen gekozen, die voor de overtre
der- mede gezien vanuit zijn eigen 
waarden de meeste kans op oplos
sing van de achterliggende problemen 
bieden 

Aanranding en verkrachting moeten 
in het wetboek van strafrecht beide als 
een ernstige vorm van geweld behan
deld worden; er moeten garanties ko
men voor een serieuze behandeling 
van het doen van aangifte van aanran
ding en verkrachting. 

Verandering van geslacht moet wet
telijk erkend worden, waardoor een 
maatschappelijk aanvaarde positie mo
gelijk wordt. 

De leeftijdsgrenzen voor seksuele 
kontakten (met name ook pedofiele 
kontakten) moeten uit het wetboek van 
strafrecht geschrapt worden. 

Vrijheidsstraffen en voorlopige hech
tenissen moeten zoveel mogelijk wor
den teruggedrongen 

Hoe willen we dat doen? 

7 Politie 

a De gemeente- en rijkspolitie wor
den samengevoegd en gereorganiseerd 
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tot gemeentekorpsen. 
De nieuwe korpsen moeten zoveel 

mogelijk worden opgebouwd uit klein
schalige, zelfstandige eenheden, die in 
de wijken opereren en intern een de
mokratische struktuur kennen. Centrali
satie en militarisering van het politie
apparaat (zoals bij de Mobiele Eenheid) 
moeten worden tegengegaan, evenals 
de overmat1ge specialisatie binnen de 
pol1tie 
b De verantwoordelijkheid voor de 
pol1t1e en het politiële beleid dient zo
veel mogelijk bij het dagelijks bestuur 
van de gemeente te liggen, waardoor 
mvloed en kontrole op het beleid door 
de gemeenteraad mogelijk zijn 
c Voor het politieapparaat gelden ver
gelijkbare regelingen inzake medezeg
genschap (werkoverleg, d1enstkommis
s1es) als voor andere bedrijven, instel
lmgen en d1ensten) 
d Er behoort spoed1g een officiële re
geling te komen voor het behandelen 
van klachten over het optreden van po
litie en JUStitie door een externe mstan
tle, waann ook het beleid aan een on
derzoek kan worden onderworpen 
e Er zal streng worden opgetreden te
gen gewelddadigheden van de politie 
tegen burgers, tegen mishandeling op 
pol1t1eburo's en eenzame opsluiting; 
als laatste mogelijkheld worden zono
dig ontslagprocedures in werking ge
steld 
f Het 1nzetten van de Mobiele Een
held dient tot een absoluut minimum 
te worden beperkt om eskalatie van 
geweld te voorkomen. 
g Het inzetten van speciale mare
chaussee-eenheden dient alleen te ge
schieden bij staatsgevaarlijke terreurak
t1v1te1ten en niet bij b.v. kraakakties. 

8 Strafproces 

a De strafrechtelijke procedure, zowel 
het mondelmge als het schriftelijke 
deel, moet in voor de betrokkene be
grijpelijke taal plaatsvinden Toga's 
worden afgeschaft en de interieurs van 
de rechtszalen worden zodanig veran
derd dat een normaal gesprek tussen 
be1de partijen mogelijk IS. 

De rechtspositie van de verdachte 
wordt verbeterd. 
b Voorlopige hechtenis mag niet op 
het politiebureau worden doorge
bracht. De duur van de voorlopige 
hechten1s d1ent zo kort mogelijk te 
zijn 
c Opgelegde vrijheidsstraffen moeten 
kunnen worden ondergaan bmnen zes 
maanden na de onherroepelijke veroor
deling 

9 Strafinrichtingen 

a Nieuwe of vervangende huizen van 
bewaring en gevangenissen zijn klein, 
worden niet op een afgelegen plaats 
neergezet en worden ontwikkeld in sa
menwerking met degenen, die de be
langenbehartiging van gedetineerden 
en gevangenispersoneel beogen. 
b De autoritaire beheersstruktuur van 
strafinrichtingen dient doorbroken te 
worden. De gedetineerden en Ter Be
schikking van de Regering (TBR)-ge
stelden moeten meer worden betrok
ken bij de gang van zaken, b.v. via in
richtingsraden 
c De rechtspositie van TBR-gestelden 
en gedetineerden dient verbeterd te 
worden Zij behouden hun kiesrecht, 
censuur na veroordeling wordt afge
schaft, het plaatsen in een isoleercel 
wordt verboden. De bezoek- en verlof
regelingen worden verruimd. 

Om het mee-lijden van gezin en 
echtgeno(o)t(e) tot een minimum te be
perken dienen experimenten te worden 
opgezet waarin vrijere omgang tussen 
gezin en gedetineerde mogelijk is. Het 
bezoeken van gedetineerden wordt ver
gemakkelijkt door de regionalisering 
van het gevangeniswezen De centrale 
plaats welke de arbeid inneemt in het 
gevangeniswezen dient te worden te
ruggedrongen ten gunste van aktivitei
ten die gericht zijn op terugkeer in de 
samenleving. 
d Vrouwelijke gedetineerden krijgen 
dezelfde rechten als mannelijke gedeti
neerden 
e De hulpverlening binnen de gevan
genissen en de huizen van bewaring 
moet afhankelijk van de gevangenisdi
rektie zijn; de maatschappelijk werkers 
in de strafinrichtingen komen daarom 
in dienst van de partikuliere reklasse
ring. De BWO (Bond van Wetsovertre
ders) krijgt vrije toegang tot de strafin
richtingen 
f De reklassering moet zich zeer ak
tief opstellen m.b t degenen die gede
tineerd zijn Hiertoe dient de reklasse
ring in een zo vroeg mogelijk stadium 
te worden ingeschakeld en ook hulp te 
verlenen aan de relaties van gedeti
neerden 

1 0 TBR-stelling 

Wetsovertreders die via een TBR-maat
regel in een psychiatriese behande
lingskliniek worden opgesloten, mogen 
m hun fundamentele rechten niet 
slechter af zijn dan andere gevange
nen Om die reden wordt de maximale 
duur van de opsluiting reeds bij de uit
spraak door de rechter vastgesteld Dit 
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maximum mag niet hoger zijn dan de 
straf die ook anders, in vergelijkbare 
omstandigheden, zou worden opge
legd. Overschrijding van het maximum 
wordt alleen toegestaan in uitzonderlij
ke gevallen Bij de beslissing om het 
maximum te overschrijden, wordt in 
elk geval een onafhankelijke kontra-ex
pert betrokken; de eventuele verlen
ging wordt uitgesproken door de civie
le kamer van de rechtbank. 

11 Terugkeer in de samenleving 

a Ook ex-gedetineerden hebben recht 
op huisvesting en passend werk. De 
overheid dient daarbij het goede voor
beeld te geven door speciale maatrege
len voor hun herhuisvesting te nemen 
en door hen ruimere mogelijkheden te 
geven in overheidsdienst te treden. 

Ook dienen maatregelen genomen te 
worden waardoor de verdenking van 
het plegen van een strafbaar feit of het 
ondergaan van gevangenisstraf niet 
zonder meer kunnen leiden tot ontslag 
uit de werkkring. 
b De reklassering moet zich aktiever 
opstellen t.a.v. de materiële hulpverle
ning aan ex-gedetineerden. 
c Er bestaat voor betrokkenen recht 
op inzage en afschrift van reklasse
ringsrapporten 

Hulpverlening aan slachtoffers. 
Er dient een aktief aanbod te komen 

van materiële en psycho-sociale hulp
verlening aan slachtoffers van misdrij
ven. 

1 2 Rechtshulp 

Hoe is de situatie? 
De rechtshulp is de laatste jaren be

ter bereikbaar geworden voor de ge
wone burger dankzij rechts- en wets
winkels, advokatenkollektieven en bu
reaus voor rechtshulp. De instanties 
staan echter onder zware druk van de 
gevestigde kommercieel georganiseer
de advokatuur, die geen konkurrentie 
duldt en geen kontrole vanuit de sa
menleving veelt. Ten onrechte vindt de 
financiering plaats op basis van forme
le procedurele verrichtingen, hierdoor 
wordt te veel geprocedeerd. 

De overheid financiert de advokatuur 
weliswaar door middel van ruime toe
voegingsvergoedingen, maar aarzelt 
om de stap te zetten naar een goed 
georganiseerd rechtshulpstelseL 

Wat willen we bereiken? 
De overheid zal voorwaarden moe

ten scheppen voor een rechtshulpverle
ning die toegespitst is op de proble
men van de sociaal en ekonomisch 
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achtergestelden en op de versterking 
van de rechten van die mensen indivi
dueel en als groep. Naast goede orga
nisatie-strukturen is ook de beschik
baarheid van overheidsgelden een 
voorwaarde. 

Naast garantie voor de nu bestaande 
instellingen voor sociale rechtshulp 
moet ook ruimte worden geboden om 
nieuwe ervaringen op te doen en nieu
we vormen van hulp te ontwikkelen. 

Hoe willen we dat bere1ken? 
a Er moet een einde komen aan de 
meerderheidspositie van advokatuur, 
notariaat en deurwaarderij in de bestu
ren van de bureaus voor rechtshulp en 
aan hun zeggenschap over de toelating 
tot kosteloze procesbijstand. 
b De kwaliteit van de rechtshulpverle
ning moet sterk verbeterd worden Het 
voldoen aan kwaliteitseisen moet voor
waarde zijn voor het mogen verlenen 
van hulp op bepaalde terreinen van 
het recht. 
c Er moet een sterk gedecentraliseerd 
net van juridische eerstelijnshulp ko
men en een vestigingsbeleid voor 
tweedelijnsvoorzieningen. 
d In verhouding tot de nu bestaande 
situatie zal het aandeel van de onder
nemingsgewijze organisatie van de 
rechtshulpverlening sterk moeten ver
minderen ten gunste van het werken 
in loondienstverband van de niet-kom
merciële instellingen. 
e Bureaukratisering van de hulpverle
nende instellingen moet worden tegen
gegaan door het klein houden van de 
instellingen. Er mogen geen JUridische 
'sociale diensten' ontstaan 
f Wat betreft de beschikbaarheid van 
kosteloze rechtsbijstand zal niemand er 
in verhouding tot de nu bestaande si
tuatie op achteruit mogen gaan 
g Er moet een klachtrecht komen 
waarin de belangen van de kliënt uit
gangspunt zijn Daarvoor zijn nodig 
een toegankelijke procedure, beoorde
lingskriteria die kliëntgericht zijn, een 
uit buitenstaanders samengesteld 
klacht-kollege, alsmede de mogelijk
heid om sankties op te leggen. 
h De overheid moet waar mogelijk de 
verplichte procesvertegenwoordiging 
afschaffen. De procesmondigheid van 
burgers moet worden gestimuleerd 
b.v. door het vereenvoudigen van pro
cesregels en het gemakkelijk en voor 
de burgers gratis toegankelijk maken 
van rechtshulpverleners, die naast het 
voeren van een zelfstandig proces ook 
kunnen volstaan met het geven van 
advies of het begeleiden van de proce
dure. 

1 3 Persoonlijke levenssfeer 

Het is de situatie? 
De persoonlijke levenssfeer (privacy) 

van de mensen wordt steeds meer be
dreigd. Op vele plaatsen worden gege
vens over mensen opgeslagen, die 
door de technische ontwikkeling in 
toenemende mate sneller en op meer 
plaatsen op te vragen zijn Ook wordt 
het eenvoudiger om diverse gegevens
bestanden aan elkaar te koppelen 

Het opzetten van partikuliere bewa
kings- en veiligheidsdiensten en het in
stalleren van t.v.-camera's veroorzaken 
ongekontroleerde inbreuken op de pri
vacy. 

Volkstellingen vormen een inbreuk 
op de privacy van de mensen en zijn 
enorm duur. De gegevens komen pas 
na lange tijd beschikbaar en blijken 
dan bovendien niet betrouwbaar. 

Wat willen we bereiken? 
Het bewaken van de privacy van de 

burger is een taak van de demokra
tisch gekozen overheid. Dat betekent 
dat het opzetten van partikuliere gege
vensbestanden alleen mag gebeuren 
na toestemming van en onder kontrole 
van de overheid. 

Ook het opzetten van gegevensbe
standen door de overheid zelf moet 
aan een stringente toestemming en 
kontrole worden onderworpen. Onder 
verantwoordelijkheid van het parle
ment wordt hiertoe een uitvoerende in
stantie in het leven geroepen Partiku
liere bewakings- en veiligheidsdien
sten, die voor derden werken, worden 
verboden en hun taken worden, indien 
nodig, overgenomen door de politie. 
Voor eigen diensten, b.v. in bedrijven, 
gelden dezelfde regels als voor de poli
tie en de politie zelf moet toezien of 
deze regels nageleefd worden 

Volkstellingen dienen niet meer 
plaats te vinden. Noodzakelijke gege
vens moeten verkregen worden door 
steekproefsgewijs onderzoek onder 
kleine groepen die representatief zijn 
voor de bevolking. 

Hoe willen we dat bereiken? 
I In de aangekondigde wet tot be
scherming van de persoonlijke levens
sfeer moeten de volgende elementen 
opgenomen worden. 
a Gegevensbestanden bij partikul1ere 
instellingen, bij bedrijven en bij orga
nen van de overheid worden onder 
strikte geheimhoudingsplicht gebracht 
b In beginsel mogen zonder toestem
ming van degenen over wie ze gaan 
daarin geen gegevens worden opgeno
men, of aan derden worden verstrekt. 
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c leder krijgt kosteloos het recht op 
inzage, afschrift en korrektie van gege
vens, die over hem I haar zijn opgesla
gen. 
d Systemen waarin gegevens zijn op
geslagen, mogen niet aan elkaar ge
koppeld worden. 

Alleen wettelijk geregelde uitzonde
ringen op het onder b, c en d genoem
de zijn mogelijk. 
e Instellingen, die gegevensbestan
den beheren, zijn verplicht zich te la
ten registreren en een overzicht bij te 
houden van de informatie, die aan der
den is verschaft. 
f Rapporten, die door part1kulieren, 
bedrijven, of overheidsinstellingen over 
burgers worden uitgebracht (b.v. bij 
hulpverlening of in het kader van de 
reklassering) mogen slechts met mede
weten en medewerking van de betrok
kene aan derden ter inzage worden ge
geven 
g Gegevens dienen vernietigd te wor
den zodra het doel waarvoor ze zijn 
opgenomen niet meer aanwezig is 
11 Als sollicitanten worden afgewezen 
op grond van hun veiligheidsrapport of 
op grond van politieke of medische ge
gevens, krijgen ze die rapporten en ge
gevens tot hun beschikking. 

Er moet beroep tegen zo'n afwijzing 
kunnen worden ingesteld. 
111 ledere sollicitant moet de moge
lijkheid hebben het rapport van zijn 
psychologisch onderzoek te krijgen 
voordat het naar de opdrachtgever gaat 
IV Er komt een drastische beperkmg 
van het aantal funkties, waarvoor een 
veiligheidsonderzoek door de BVD 
(Binnenlandse Veiligheidsdienst) ver
eist is. De Tweede Kamer stelt het vast 
V Politieregisters moeten ook onder 
de wettelijke regeling vallen 

De op het landelijk meldingstormu
lier voorkomende diskrimmerende ty
peringen dienen onvoorwaardelijk ge
schrapt te worden 
VI De gemeenteraad kontroleert ook 
het funktioneren van de politie wan
neer die belast is met het verzamelen 
van inlichtingen en met veiligheidsza
ken. 
VI/ De ongebreidelde groei van partl
kuliere bewakings- en veiligheidsdien
sten moet een halt worden toegeroe
pen De bestaande diensten komen tot 
hun opheffing onder kontrole van de 
demokratische organen 
VIII Het gebruik door politie en BVD 
van foto-, film- of videoapparatuur 
dient aan wettelijke richtlijnen onder
worpen te worden. Het met behulp 
van deze apparatuur verkregen mate
riaal mag niet opgeslagen worden, 
maar moet worden vern1et1gd, tenzij 



het gebruikt gaat worden bij een straf
rechtelijke procedure. In dit laatste ge
val dient het materiaal vernietigd te 
worden na afloop van de procesgang. 
IX De voorgenomen volkstelling in 
1982 of '83 vmdt n1et plaats. Voor 
partikul1ere volksonderzoeken, enquê
tes e d. worden strenge kwaliteitsnor
men ontwikkeld 

Naar zelfbestuur in bedrijven en 
instellingen 

14 Hoe 1s de Situatie? 

In ons land berust de zeggenschap 
over bedrijven in mstellmgen nog 
steeds bij kleine groepen machtheb
bers. De grote groepen werknemers 
d1e deze bedrijven en mstellingen 
draaiende houden, hebben op enkele 
punten weliswaar wat meer invloed ge
kregen (o.a door mvoering van de 
n1euwe wet op de Ondernemingsra
den), maar staan bij werkelijk belang
rijke besl1ssmgen zoals mvestenngen, 
reorgan1sat1es, e.d nog vrijwel geheel 
bu1ten spel 

Tegelijkertijd z1en we dat zich de 
laatste tijd 1n toenemende mate proble
men gaan voordoen m het funktione
ren van tal van arbeidsorganisaties. 
Deze problemen komen o.a tot uiting 
1n konflikten over de kwantiteit en de 
kwal1te1t van de werkgelegenheid, de 
belonmg, de werkomstandigheden, 
etc. of 1n vervreemdmgsverschijnselen 
zoals een omvangrijk ziekteverzuim, 
een groot verloop en een geringe 
werkmot1vat1e 

Voor de PPR staat het vast dat tus
sen de be1de h1ervoor genoemde zaken 
een du1delijke relat1e bestaat. Hoe lan
ger mensen 1n hun werksituatie als on
mondige radertJeS in het grote geheel 
worden behandeld, des te groter en 
nijpender zullen ook de problemen 
rond het funktioneren van arbeidsorga
nisaties worden Alleen een rad1kale 
demokrat1sermg kan voor deze proble
men een adekwate oplossing bieden 
Demokrat1senng werkt daarbij als een 
mes dat aan twee kanten snijdt. Door 
de zeggenschap over de produktie te 
verleggen van het partikul1ere eigen
dom naar de gemeenschap kan de be
sluitvorming over wat en hoe er gepro
duceerd wordt, beter worden afge
stemd op maatschappelijke wensen en 
maatschappelijke kosten. 

Wat w1llen we bereiken? 
De PPR IS alt1jd al van mening ge
weest dat de ekonom1sche macht 1n 

onze samenlevmg beter gespreid en 

gekontroleerd moet worden. De PPR 
denkt hierbij niet in de eerste plaats 
aan het streven naar een machtseven
wicht door het scheppen van nieuwe 
machtscentra via bijvoorbeeld de over
heid of genationaliseerde bedrijven 
Het beeld dat de PPR voor ogen staat 
is de invoering van werknemerszelfbe
stuur 1n de bedrijven en instellingen 

De zeggenschap over de bedrijven 
en instellingen komt in handen van de 
betrokken werknemers waardoor deze 
tevens de verantwoordelijkheid dragen 
voor alle belangrijke beslissingen Ka
pitaalverschaffers wordt een vaste op
brengst (rendement) gegarandeerd, 
maar zij ontlenen aan de financiering 
geen zeggenschap over de produktie. 
Het werknemerszelfbestuur dient naar 
de mening van de PPR wel te funktio
neren binnen een door de overheid en 
het parlement vastgesteld kader en 
bmnen de richtlijnen die op het niveau 
van de regio en de bedrijfstak worden 
gehanteerd. 

Hoe willen we dat bereiken? 
Op weg naar werknemerszelfbestuur 
en het daarbij vereiste maatschappelij
ke kader staan voor de PPR in de ko
mende vier Jaar de volgende punten 
centraal 

De PPR is van mening dat de onder
nemingsraad (OR) moet uitgroeien tot 
het centrale zeggenschapsargaan bin
nen ondernemingen en instellingen In 
de nieuwe wet op de ondernemingsra
den van 1979 zijn op enkele punten
zoals de samenstelling en de bevoegd
heden - verbeteringen in de positie 
van de ondernemingsraad tot stand 
gekomen De PPR vindt echter dat 
deze nog niet ver genoeg gaan en zou 
de volgende punten eveneens in de 
wet opgenomen willen zien 

De OR krijgt zeggenschap over be
langrijke 1nvestenngen, het produktie
proces, de organisatie van de arbeid 
en de produktvernieuwing. Hiervoor 
wordt Jaarlijks een plan opgesteld. 

De advlesbevoegdheden van de 
OR, zoals die 1n artikel 25 van de wet 
op de ondernemingsraden zijn vastge
legd, worden zoveel mogelijk overge
bracht naar artikel 2 7 van deze wet 
(medebeslissingsrecht). 

De OR krijgt het recht tenminste 
de helft van het aantal leden van de 
Raad van Kommissarissen te benoe
men of bij instellingen tenminste één 
derde van de leden van het bestuur. 

De vakbeweging zal 1n de verwezen
lijking van het werknemerszelfbestuur 
een eigen rol moeten kunnen vervul
len. Dit niet alleen door slechts als 
k1esveren1ging voor de OR gebruikt te 
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worden, maar ook door erkenning van 
de eigen aktiviteiten, welke het uitein
delijke doel van werknemerszelfbestuur 
bewerkstelligen. Het instituut bedrij
venwerk van de vakbeweging lijkt de 
PPR het goede middel daarvoor. 

De Raad van Kommissarissen is 
naar de mening van de PPR niet ge
schikt als belangrijk (mede-)zeggen
schapsorgaan voor de betrokken werk
nemers. De PPR is dan ook van me
ning dat de Raad van Kommissarissen 
op den duur moet worden afgeschaft. 
Een verdere uitbreiding van de in
vloedssfeer van de zgn. Struktuurwet 
wordt eveneens door de PPR afgewe
zen. Zolang deze wet echter nog be
staat. wil de PPR - zoals al eerder is 
aangegeven de mogelijkheid 
scheppen om tenminste de helft van 
de leden van de Raad van Kommissa
rissen door de Ondernemingsraad te 
laten aanwijzen De Ondernemingsraad 
kan daarbij zelf bepalen of ze van dit 
recht gebruik maakt en of de door 
haar aangewezen kommissarissen uit 
het bedrijf zelf danwel van buiten die
nen te komen 

Leden van de Raad van State en de 
rechterlijke macht kunnen geen kom
missariaten en I of andere funkties in 
het bedrijfsleven uitoefenen. 

Werknemers in kleine ondernemin
gen hebben dezelfde rechten op mede
zeggenschap als hun kollega's in gro
ter bedrijven. De PPR acht het ge
wenst dat in deze bedrijven direkt een 
vorm van werknemerszelfbestuur wordt 
ingevoerd. 

Indien dit werknemerszelfbestuur in 
bepaalde bedrijven of bedrijfstakken 
niet tot stand kan komen, acht de PPR 
het gewenst voor ondernemingen met 
meer dan 25 werknemers de wet op 
de ondernemingsraden zoveel mogelijk 
toe te passen. Voor de bedrijven tot 
25 werknemers dienen dan regelingen 
voor personeelsbijeenkomsten tot 
stand te komen 

In stichtingen en verenigingen krij
gen alle medewerkers soortgelijke zeg
genschapsrechten als in bedrijven. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
het feit, dat bij stichtingen het bestuur 
en bij verenigingen de ledenvergade
ring het beleid bepaalt. Om bovenge
noemde zeggenschap te realiseren, 
wordt de wet op de ondernemingsra
den ook in stichtingen en verenigingen 
toegepast De 0. R. van stichtingen 
krijgt het recht ten minste één derde 
van de leden van het bestuur aan te 
wijzen; zij kan daarbij zelf bepalen of 
deze bestuursleden van binnen of van 
buiten de organisatie afkomstig moe
ten zijn. De rest van de bestuursleden 
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moet dan voor de ene helft uit onaf
hankelijke leden en voor de andere 
helft uit vertegenwoordigers van kliën
ten of kansurnenten bestaan. 

In ons land bestaan nu al een aantal 
bedrijven waarin vormen van werkne
merszelfbestuur worden toegepast. In 
de meeste gevallen gaat het hierbij om 
bedrijven die het eigendom zijn van 
degenen die erin werken, zoals bv. de 
produktie-koöperaties. 

Deze bedrijven kunnen een belang
rijk voorbeeld zijn. De overheid dient 
de totstandkoming van dergelijke be
drijven dan ook te vereenvoudigen 
door de bestaande belemmeringen op 
het gebied van de wetgeving, de socia
le verzekeringen, de kredietverschaf
fing, e.d. weg te nemen 

In pensioenfondsen waar de werkne
merspensioenen worden beheerd, 
moeten de besturen alleen door de 
werknemers worden gekozen (dus niet 
zoals nu gebeurt door werknemers en 
werkgevers). 

De medezeggenschap bij de over
heid kan niet worden geregeld zoals 
wij het bij het bedrijfsleven wensen 
de volksvertegenwoordigers bepalen 
het beleid Wel dient de ambtenaar v1a 
dienst- en medezeggenschapskommis
sies optimale mogelijkheden te krijgen 
om invloed uit te oefenen op zijn I haar 
werksituatie; het beslissingsrecht mag 
voor bepaalde zaken niet uitgesloten 
worden. Alle werknemers krijgen in
tern het aktieve en passieve kiesrecht. 

De overheid loopt voorop bij 
demokratisering van haar bedrij

ven, 
het geven van gelijke kansen aan 

mannen en vrouwen, 
het scheppen van volwaardige 

deeltijdbanen. 
- een nivellering van de salarissen 
en pensioenen van ambtenaren (ook 
politieke ambtsdragers). 

Ambtenaren krijgen het stakings
recht. 

Multinationale ondernemingen 

1 5 Hoe is de situatie? 

Het bestaan van Multinationale Onder
nemingen (MNO) is kenmerkend voor 
een bepaalde ontwikkelingsfase van de 
huidige ekonomische orde. In deze 
ekonomische orde staat het winststre
ven, als onderdeel van het streven 
naar zelfhandhaving van de onderne
ming, centraal. 

De eis van kontinuïteit dwingt tot 
het steeds weer zoeken naar nieuwe 
produkten en/ of nieuwe afzetmarkten 

en naar het beheersen van deze mark
ten. Zij dwingt ook tot het telkens zoe
ken naar nieuwe samenwerkingsver
banden met andere producenten met 
het doel de eigen markt- en machtspo
sitie te versterken. Binnen de huidige 
internationale ekonomische orde wor
den de MNO nauwelijks beperkingen 
opgelegd. 

Met name niet, omdat de internatio
nale samenwerking van vakbonden 
nog niet een zodanige vorm en inhoud 
heeft gekregen, dat er een effektieve 
en werkelijke tegenmacht is opge
bouwd Door de vrijheid die de MNO 
hebben om hun produktievestigingen 
naar eigen inzicht te verplaatsen en de 
interne kapitaalstromen zo te sturen, 
dat er maximaal profijt uitgehaald kan 
worden, hebben de MNO een zeer gro
te politieke en ekonomische macht De 
omzet van een MNO is vaak vele ma
len groter, dan het Bruto Nationaal 
Produkt (BNP) van veel ontwikkelings
landen Veel industrielanden zijn wat 
de werkgelegenheid betreft, in de in
dustriële sektor, vaak sterk afhankelijk 
van enkele MNO 

Wat willen we bereiken? 
Om de doelstellingen van het sociaal 
ekonomisch beleid, n.l vermaatschap
pelijking van de produktie en demokra
tisering van de sociaal-ekonomische 
orde, te bereiken, is het nodig dat de 
overheid en de werknemers zeggen
schap krijgen over wat, waar en onder 
welke omstandigheden geproduceerd 
zal worden 

Daartoe is het nodig dat de politieke 
en ekonomische macht van MNO 
wordt teruggedrongen, door het op
splitsen van MNO in gedemokratiseer
de zelfstandige eenheden en door ver
sterking van het midden- en kleinbe
drijf. 

Hoe willen we dat bereiken? 
Juist, omdat MNO over de grenzen 
heen werken, is het moeilijk om bin
nen één land greep te krijgen op deze 
bedrijven. Dit mag ons er echter niet 
van weerhouden, de doelstelling pro
beren te realiseren Nederland moet 
hiertoe het initiatief nemen, met name 
ook omdat wij binnen onze grenzen de 
hoofdvestigingen van enkele van 's 
werelds grootste MNO hebben. Naast 
het treffen van maatregelen op natio
naal niveau is het ook noodzakelijk in 
het kader van de EG, OESO en de VN 
te komen tot een beleid, dat MNO 
kontroleerbaar maakt en hun macht in
perkt. De belangrijkste maatschappelij
ke ontwikkeling tegen de machtskon
sentratie van multinationale onderne-
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mingen is gelegen in konsekwente en 
verregaande demokratisering van de 
besluitvorming in de verschillende ves
tigingen van de multinationale onder
neming. Hierbij zal de internationale 
vakbeweging een centrale rol moeten 
spelen. 

De volgende maatregelen zullen de 
komende vier Jaar nationaal en I of In

ternationaal genomen moeten worden 
a Fusies en trustvormmg zullen on
derworpen worden aan verdergaande 
wettelijke richtlijnen 
b Daar waar door bedrijfskonsentrat1e 
binnen één bedrijfstak de konkurrentie 
is weggevallen, zal deze kansentratie 
doorbroken worden door grote onder
nemingen zoveel mogelijk in zelfstandi
ge eenheden op te splitsen 
c Grote ondernemmgen, werkzaam in 
verschillende bedrijfstakken zullen, 
wanneer dat maatschappelijk wenselijk 
is, zo mogelijk worden opgesplitst m 
zelfstandige eenheden per bedrijfstak. 
d Dochterondernemingen worden on
derworpen aan de struktuurwet van 
vennootschappen en de struktuurwet 
wordt zodanig gewijz1gd dat de grote 
multinationale ondernemmgen daaraan 
geen extra voordelen kunnen ontlenen 
in vergel ijking met vennootschappen 
die niet onder de struktuurwet vallen 
e Financiële instellingen zullen aan 
nadere regelingen worden onderwor
pen wanneer de kansentratie van fi
nanciële macht daartoe aanle1d1ng 
geeft 
f Er zal een beleid voor fmanc1ële, 
ekonomische en politieke kontrole op 
ondernemmgen ontwikkeld worden In 
dit kader wordt het openbaar maken 
van belangrijke gegevens aan werkne
mers- en konsumentenorganisat1es en 
de overheid verplicht 
g Een vertegenwoordiging van de 
werknemers op koncernn1veau, d1e het 
de werknemers en vakbonden mogelijk 
moet maken reële invloed Uit te oefe
nen op de doelstellingen van het be
leid van het koncern, wordt mogelijk 
gemaakt. Eén van de middelen hier
voor is het 'statuut van een Europese 
naamloze vennootschap' Dit statuut 
moet spoedig van kracht worden zodat 
een uniform rechtskader tot stand 
komt en de werknemers van de betrok
ken ondernemingen in staat worden 
gesteld hun medezeggenschapsrechten 
over de nationale grenzen heen u1t te 
oefenen 
h Internationale vakbandsvertegen
woordigers zullen als kontraktuele part
ners kunnen optreden bij onderhande
lingen over de belangen van de werk
nemers in het koncern en over voorge
nomen maatregelen d1e van mvloed 
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zijn op de werkgelegenheid. 
De Tweede Kamer heeft besloten 

een bijzondere kommissie m te stellen, 
d1e een onderzoek moet verrichten 
naar de effektiviteit van bestaande (en 
m voorbere1dmg zijnde) richtlijnen en 
gedragskades m b t. multinationale on
dernemingen Deze komm1ss1e zal een 
permanent karakter moeten krijgen en 
tevens de mogelijkheld moeten verwer
ven om los van 1nternat1onale kodes en 

onderzoek te verrichten 
naar eftekten van het gedrag van mul
tmatiOnale ondernemmgen op natiO
naal n1veau 

De bestaande kodesen nchtlijnen 
zullen zoveel gemax1mal1seerd 
moeten worden, wat betreft hun effek
tleve 



11 Produktie en arbeid 

Inleiding 

16 Met een produktie van ongeveer 
20.000 gulden per inwoner per Jaar is 
Nederland één van de rijkste landen in 
de wereld. Onze welvaart steekt ver uit 
boven Derde Wereld-landen waar de 
produktie niet meer bedraagt dan 200 
(Bangla Desh) tot 2000 gulden (Zuid
Amerika). Ondanks onze eigen sociaal
ekonomische problemen moet het op
heffen van deze ongelijke verdeling 
(waardoor ongeveer 800 miljoen men
sen niet beschikken over een gegaran
deerd bestaansminimum) de hoogste 
prioriteit krijgen. 

Als gevolg van een koloniaal verle
den en een niet te stuiten vooruit
gangsgeloof bereikte de welvaartsgroei 
in Nederland haar hoogtepunten tus
sen 1960 en 1973 met gemiddelden 
van 5 à 6% per jaar. In die periode 
werden ook de nadelen van de groot
schalige produktiegroei duidelijk aan
tasting van het leefmilieu, uitputting 
van grondstoffen, koncentratie van 
ekonomische macht, vervreemding in 
het arbeidsproces, rekrutering van bui
tenlandse werknemers en grotere inter
nationale ongelijkheid. De huidige eko
nomische orde blijft op die problemen 
het antwoord schuldig. 

Sinds 1973 is de groei, onder ande
re door internationale oorzaken, tot 
stilstand gekomen Het vooruitgangs
geloof leeft echter nog volop. Dat 
komt ondermeer tot uitdrukking in de 
doelstellngen en uitgangspunten van 
degenen die het ekonomische beleid 
uitstippelen en in de groei van de kon
sumptie die vaak door leningen gefi
nancierd wordt. Hoewel de groei sinds 
1973 telkens blijkt tegen te vallen, 
wordt bij het beleid nog steeds uitge-

gaan van de te verwachten toekomsti
ge groei 

Een groot deel van onze produktie 
wordt door vrijwilligers en door huis
vrouwen tot stand gebracht zonder dat 
dit werk betaald wordt. In de ekonomi
sche beleidsplannen is deze onbetaal
de produktie niet terug te vinden Ter
wijl het een essentieel onderdeel van 
onze welvaart uitmaakt en ook sterk 
beïnvloed wordt door allerlei ekonomi
sche maatregelen 

Bij dienstverlening door vrijwilligers 
gaat het vaak om maatschappelijk 
noodzakelijke arbeid waarbij de vraag 
gesteld moet worden of deze arbeid in 
bepaalde gevallen niet betaald zou 
moeten worden En wat het huishou
delijk werk betreft in het kader van 
het streven naar emancipatie van man
nen en vrouwen is het wenselijk dat 
mensen de eigen huishoudelijke ver
zorgingstaak op zich nemen 

De financiering van onze welvaart is 
via belasting en premieheffing in be
langrijke mate opgehangen aan de fak
tor arbeid in het produktieproces. 
Daardoor is arbeid te duur gemaakt en 
stoot onze ekonomie steeds meer men
sen uit het produktieproces. We zijn 
bezig om onszelf systematisch overbo
dig te maken (we komen hierop terug 
in het hoofdstuk Inkomen) 

De universele verklaring van de 
rechten van de mens uit 1 948 zegt 
dat ieder mens, man of vrouw, recht 
heeft op arbeid, op gelijk loon voor ge
lijke arbeid, op vrije keuze van beroep 
en op beschermmg tegen werkloos
heid. Behalve meer dan 300.000 ge
registreerde werklozen zoeken naar 
schatting nog zo'n 1 50.000 gedeelte
lijk arbeidsongeschikten en minstens 
250.000 (volgens sommigen zelfs 
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800.000) gehuwde vrouwen naar een 
baan Voor hen is het recht op arbe1d 
geen werkelijkheid. 

Kortom we bevinden ons m een SI
tuatie d1e vraagt om een radikale aan
pak, waarbij meer dan alleen de werk
loosheid wordt bestreden 

De sociaal-ekonomische ontwikke
ling mag niet langer de speelbal zijn 
van ankontroleerbare ekonomische 
krachten, zij moet het resultaat zijn van 
keuzen van de samenlevmg, van de 
mensen zelf. Dat noemt de PPR ver
maatschappelijking van de produktie 
De zeggenschap van de samenlevmg 
over de ekonomische ontwikkelmg 
wordt langs twee wegen mogelijk ge
maakt 

een konsekwent doorgevoerde de
mokratisering van bedrijven en mstel
lmgen; 

een konsekwente decentral1sat1e 
van de politieke besluitvorming naar 
het niveau waarop de ontwikkelingen 
het best kunnen worden overzien 

Het is de verantwoordelijkheld van 
de politieke demokratie daarbij JUISt 
ook diè groepen te horen, die tot de 
besluitvorming binnen bedrijven en In

stellingen geen toegang hebben 
Alleen langs deze wegen kan de 

'groene ekonomie' tot stand komen, 
waarin de produktie gericht 1s op het 
voortbestaan van mens en natuur door 
uit te gaan van de eindigheld van de 
grondstoffen, van de natuurlijke kring
loopprocessen in het mil1eu en van een 
ruimtelijke ordening waarin geleefd 
kan worden Ook met andere maat
schappelijke facetten zoals de doelstel
lmgen van ontwikkelingspol1tiek en so
Ciale verdediging kan dan rekenmg 
worden gehouden. 
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Selektieve ontwikkeling 

1 7 Hoe is de situatie? 

Tot nu toe IS er m feite geen over
heidsbeleid dat gebaseerd IS op een vi
sie op het al of n1et behouden, stimu
leren of afbouwen van produktie-aktivi
telten 

Het produkt1ebele1d van de over
held, dat ZICh beperkt tot het verlenen 
van fmanc1ële steun of het toekennen 
van st1mulenngsprem1es aan bedrijven 
m bepaalde bedrijfstakken, heeft dan 
ook n1et gele1d tot een doorbreking 
van het autonome proces van herstruk
turering van bedrijfstakken zoals z1ch 
dat nog veelal ongekontroleerd door 
de gemeenschap voltrekt 

In het hu1d1ge 1ndustnebele1d wordt 
n1et of m gennge mate rekening ge
houden met maatschappelijke rand
voorwaarden zoals energ1e- en grond
stofzumlge produktie, milieu-effekten, 
de verhoud1ng tot de ontwlkkelmgslan
den en aspekten van sociale verdedi
gmg Aan de verhoudingen tussen de 
verschillende bedrijfstakken ligt geen 
planmat1g beleid ten grondslag en de 
afstemmmg van het beleid bmnen de 
sektoren IS nog zeer gebrekkig. 

Hoewel de mvloed van de gemeen
schap op het ekonom1sche gebeuren 
toeneemt v1a wetten, overleg, subSI
dies en prem1es en de mterne bedrijfs
demokratlsenng bovendien en1ge vor
denng maakt, zijn deze invloeden niet 
toere1kend voor de kwest1es waar het 
u1temdelijk om gaat o.a. winstbestem
mmg, 1nvestenngsbesl1ssmgen, inknm
pmgen, produkt1emethode, produktie
volume en werkgelegenheld voor 1eder 
mens 

In de Wet op de Bedrijfsorgan1sat1e 
van kort na de oorlog wordt weliswaar 
een InStitUtioneel kader geboden voor 
het onderlmge overleg van werkgevers 
en werknemers op bedrijfstakniveau 
In de praktijk IS echter gebleken dat 
d1t kader slechts m een aantal sektoren 
kan funktioneren en dan nog op ge
brekkige wijze Voor de meeste andere 
bedrijfstakken IS bmnen d1t kader nooit 
sektorale samenwerkmg tot stand ge
komen Genoemde wet b1edt trouwens 
ook n1et de garantie dat het ekono
misch gebeuren z1ch n1et aan de parle
mentaire demokratie zal onttrekken 

Bij een centrale aanpak van het m
dustnebeleld worden vooral de grote 
ondernemmgen bevoordeeld en van re
giOnaal bele1d komt n1ets terecht. De 
reg1o's (provmc1es) krijgen echter 
steeds meer tot taak ruimtelijke orde
nmg, mil1eu en verkeer te koördineren 
en op de ekonom1sche ontwikkeling af 

te stemmen De regionale overheid 
staat ook veel dichter dan Den Haag 
bij het feitelijk gebeuren op de arbeids
markt en in het middelgroot en klein 
bedrijfsleven De verdeling van be
voegdheden tussen centrale overheid 
en de regio's is dan ook verre van 
evenwichtig en doelmatig. 

Onze welvaart wordt in belangrijke 
mate ondersteund door de export van 
aardgas dat nationaal koopkracht geeft 
om veel produkten te importeren uit 
het buitenland. Het evenwicht op de 
betalingsbalans dreigt in de toekomst 
ernstig verstoord te worden als de 
aardgasexporten gaan teruglopen. In 
plaats van een ontwikkeling van de 
produktie gericht op binnenlandse 
markten lijkt de enige doelstelling van 
het beleid een eenzijdige bevordering 
van de exportpositie van onze indus
trie. 

De tendens naar verdere schaalver
groting wordt niet gekeerd, hoewel de 
bezwaren daarvan steeds duidelijker 
worden Koncentratie van ekonomi
sche macht bij enkele grote onderne
mingen betekent dat de belangrijkste 
beslissmgen voor de toekomstige 
maatschappij (investeringen, werkgele
genheid en vooral de richtmg van on
derzoek en technische ontwikkelingen) 
daar genomen worden en niet in het 
parlement. 

Door de steeds grotere organisaties 
ontstaan bovendien bureaukratische 
strukturen waarvan werknemers ver
vreemden en waarbij vormen van di
rekte bedrijfsdemokratie worden be
moeilijkt Kleinere en middelgrote be
drijven blijken trouwens beter in staat 
om nieuwe arbeidsplaatsen te schep
pen 

Tenslotte is ook uit het oogpunt van 
sociale verdediging een kleinschaliger 
maatschappelijke struktuur gewenst. 
Een grootschalig georganiseerde maat
schappij is moeilijker te verdedigen te
gen ongewenste overheersing. 

Bovendien vormen die talloze grens
overschrijdende ekonomische belangen 
in de huidige grootschalige struktuur 
een rijke voedingsbodem voor interna
tiona Ie konflikten. 

Wat willen we bereiken? 
a De PPR wil haar ekonomische pro
gramma niet baseren op een onge
rechtvaardigd vooruitgangsgeloof. 

De ontwikkeling van produktie en 
bestedingen zal ondergeschikt moeten 
worden gemaakt aan het streven naar 
meer welzijn Dat is wat anders dan 
zoveel mogelijk produceren en konsu
meren 

De ekonomische ontwikkeling zal 
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dan ook aan grote maatschappelijke 
beperkingen onderhevig zijn Als er 
groei is, moet deze een sterk selektief 
ka ra kt er dragen. 

Er zullen daarbij arbeidsplaatsen ver
dwijnen, maar er kunnen ook veel 
nieuwe banen bijkomen. 
b In samenhang met de demokratise
ring van bedrijven en instellingen 
streeft de PPR naar een demokratise
ring van de gehele ekonomische orde. 
In die gedemokratiseerde ekonomie 
worden op nationaal niveau door over
heid en parlement het kader en de 
randvoorwaarden aangegeven waarbin
nen de ontwikkeling van de produktie 
zich dient te voltrekken In de eerste 
plaats krijgen de regionale overheden 
de verantwoordelijkheid voor het invul
len van die ontwikkeling. Daartoe wor
den zij uitgerust met de benodigde be
voegdheden en krijgen zij de nodige 
middelen toegewezen. 
c Jaarlijks wordt een nationaal eko
nomisch plan opgesteld dat bestaat 
uit 

een overzicht van de regionale ont
wikkelingsplannen zoals deze zijn op
gesteld door de provincies. 

Daarin worden de kenmerkende ge
gevens over de ontwikkeling van de re
gio, de eigen beleidsplannen en de 
wensen voor eventuele grote (nationa
le) proJekten beschreven 

een indikatief sektor-struktuurplan, 
opgesteld door de regering in overleg 
met het bedrijfsleven, sektororganisa
ties en konsumentenorganisaties, 
waarin de beleidslijnen ten aanzien 
van de mogelijke ontwikkelingen per 
sektor worden uiteengezet. 
d In het plan wordt aangegeven hoe 
Jaarlijks de verdeling van het nationaal 
inkomen (en de ruimte op de kapitaal
markt) over investeringen, partikuliere 
konsumptie en overheidsbestedingen 
wordt nagestreefd. 

Tevens wordt aangegeven hoe de 
overheidsgelden ten behoeve van de 
ekonomische ontwikkeling worden ver
deeld tussen de regio's. 

Voor de verdeling van deze midde
len worden vaste kriteria vastgesteld 
terwijl voor projekten van bovenregi
onale (nationale) betekenis extra mid
delen kunnen worden toegewezen. 
e Ten behoeve van deze globale 
planning wordt op sektornivo in gede
mokratiseerde bedrijfsorganisaties de 
gewenste ontwikkeling voor die sektor 
aangegeven Na de vaststelling van 
het indikatieve sektorstruktuurplan 
door het parlement wordt dit desge
wenst uitgewerkt voor de ondernemin
gen in die sektor. Sektorale organen 
spelen hierin dus een belangrijke rol. 
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Een op de toekomst gericht over
heidsbeleid ten aanzien van de produk
tie zal moeten worden gekenmerkt 
door: 

maatregelen die tot gevolg hebben 
dat de behoefte aan geïmporteerde 
produkten afneemt en dat de op de 
binnenlandse markt gerichte bedrijfs
sektoren versterkt worden. 
- alleen die exportsektoren te bevor
deren die passen in een strikt beleid 
ten aanzien van de zogenaamde facet
ten (energie- en grondstoffenpolitiek, 
milieubeleid, de verhouding tot de ont
wikkelingslanden) en aspekten van so
ciale verdediging. 

aksenten op de ontwikkeling van 
het ambachtelijk midden- en kleinbe
drijf en de middelgrote ondernemin
gen, rekeninghoudend met de plurifor
me struktuur van de sektoren waarin 
deze bedrijven werkzaam zijn 
g Het produktiebeleid wordt onder
steund door een krachtig konsumptie
beleid waarin tevens de relaties met en 
ontwikkelingen in de produktie en kon
sumptie in de onbetaalde sektor wor
den betrokken. (zie 28-30). 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Als eerste aanzet tot een ekono
misch struktuurplan dient de regering 
de komende jaren uitvoerig verslag te 
doen aan het parlement over alle ver
leende bedrijfssubsidies, de daarbij ge
hanteerde kriteria, de verkregen resul
taten en over het te voeren overleg 
met de provincies op basis van de zo
genaamde periodieke rapportages van 
de sociaal-ekonomische ontwikke
lingen. 
b De investeringswetgeving (vergun
ningen, subsidies en heffingen) wordt 
tot een samenhangend stelsel omge
vormd met daarin voor het gehele land 
geldende kriteria ten aanzien van 
grondstoffen- en energieverbruik, ruim
tegebruik, milieu-effekten, werkgele
genheid, ontwikkelingspolitiek en kwa
liteit van de arbeid. 

lnvesteringsprojekten die niet aan 
deze eisen voldoen kunnen op deze 
wijze worden tegengehouden, terwijl 
toepassing van gewenste innovaties 
kan worden gestuurd en bevorderd. De 
huidige Wet op de lnvesteringsreke
ning wordt ingetrokken 
c Er komt een wet waarin de provin
cie wordt uitgerust om haar taak met 
betrekking tot de regionale sociaaleko
nomische ontwikkeling uit te voeren. 
Daartoe behoren. 

de bevoegdheid verordeningen uit 
te geven ten behoeve van de sociaal
ekonomische ontwikkeling- een regio
nale ontwikkelingsmaatschappij, onder 

kontrole van het provinciaal bestuur, 
die de beschikking heeft over financië
le middelen. 

een regeling op grond waarvan 
rijksmiddelen aan provincies worden 
uitgekeerd. 
d Ten behoeve van de samenwerking 
op bedrijfstakniveau en tussen de be
drijfstakken wordt een sektorwet inge
steld waarin een systematisch geheel 
van rechten en plichten van de partijen 
op bedrijfstaknivo en van de overheid 
is opgenomen (informatie, openbaar
heid van gegevens, verbindend- en on
verbindend-verklaring, sankties tegen 
niet-meewerkende bedrijven, etc.). 

In de sektorwet moeten garanties 
worden opgenomen waardoor zinvol 
overleg kan worden gepleegd over ves
tiging en sluiting van bedrijven, inves
teringen, werkgelegenheid, ontwikke
lingen 1n markt en technologie, ar
beidsomstandigheden en milieuzaken 
Dochterondernemingen van multinatio
nale ondernemingen moeten hierbij 
betrokken kunnen worden 
e De verslaggeving over bedrijven 
moet zo gebeuren dat betere onderlin
ge vergelijkingen mogelijk zijn. Er 
moet een goed inzicht worden gege
ven in de totale situatie van het be
drijf financiën, sociale omstandighe
den, milieuzaken en toekomstperspec
tieven De publikatieplicht voorNV's 
dient te worden uitgebreid tot alle an
dere rechtsvormen waarin ondernemin
gen voorkomen Ook moeten de resul
taten voor dochters van multinationale 
ondernemingen (apart) volledig bekend 
worden gemaakt. 
f Er wordt een analyse opgesteld van 
de zwakke en sterke punten van de 
struktuur van het Nederlands bedrijfs
leven waarbij zichtbaar worden: 

de wisselwerking tussen facetten
beleid en sektorbeleid (bijvoorbeeld de 
betekenis van het stimuleren van de 
sektor chemie voor de energiebehoef
te) 

de effekten van het funktionele be
leid (innovatie, export. investeringen, 
financiering etc.) op de konkurrentie
positie van kleine en middelgrote on
dernemingen en het midden- en klein
bedrijf 

de betekenis van de verschillende 
sektoren voor de betalingsbalans 
g Tevens wordt een analyse gemaakt 
van de onbetaalde sektor waarbij aan 
de hand van de makro-ekonomische 
rekeningen relaties tussen konsumptie 
en produktie in betaalde en onbetaalde 
sektor worden geanalyseerd, terwijl 
ook andere maatschappelijke aspekten 
van de onbetaalde sektor in kaart wor
den gebracht (vrijetijdsbesteding, poli-
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tieke participatie, rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen enz). 
h Het algemene produktiebeleid moet 
gericht zijn op versterking van de posi
tie van het midden- en kleinbedrijf en 
de kleine- en middelgrote ondernemin
gen. Aan de volgende punten wordt 
ter ondersteuning van dat beleid ge
werkt: 

verbetering van de fmanc1ële struk
tuur door financiële deelneming (evt 
vanuit aparte participatie-maatschappij
en) mogelijk te maken en door betere 
faciliteiten voor garantiekredieten voor 
midden- en kleinbedrijf. Hierbij dient 
ook aan produktiekoöperaties gedacht 
te worden 
- opdrachten en aankopen door de 
overheid worden zoveel mogelijk h1er 
besteed 

versterking van de voorl1chtmg, ad
visering en begeleiding van de kleine 
ondernemers, hetzij via het landelijk 
proJekt bedrijfsvoorlichting, hetzij op 
regionaal niveau 

experimenten met bedrijfsverzor
gingsdiensten voor het midden- en 
kleinbedrijf zoals in de landbouw 

arbeidsmarktmaatregelen toe
gespitst op het kleinere bedrijf (voor
lichting loonkostenregelingen) 
1 Speciaal het zogenaamde 'Mens en 
Milieuvriendelijk Ondernemen' d1ent, 
binnen het geheel der maatregelen, 
ekonomisch en maatschappelijk opge
waardeerd en bevorderd te worden 
j Voor investeringen in maatschappe
lijk gewenste projekten moet de over
heid een aanvaardbaar rendement ga
randeren. Met hulp van een wettelijke 
aanwijzingsbevoegdheid moet de over
heid beleggingen van banken, pensi
oenfondsen en verzekeringsmaatschap
pijen kunnen sturen en in ons land 
houden 

Landbouw 

1 8 Hoe is de situatie? 

In verscheidene sektoren van de land
en tuinbouw ligt het gemiddelde inko
men regelmatig ver onder dat van an
dere sektoren in de samenleving. Voor
al in de gemengde en de melkveebe
drijven is de inkomenssituatle slecht 
In de land- en tuinbouw komen lange 
werktijden voor een werkweek van 70 
uur is geen uitzonderlijk verschijnsel 
Mede hierdoor leidt het hu1dige land
bouwbeleid bij de betreffende bevol
kingsgroep tot een grote geestelijke en 
lichamelijke belasting. 

Het landbouwbeleid is vooral gericht 
op de ontwikkeling van grote bedrij-
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ven. Deze schaalvergroting lijkt op kor
te termijn ekonomisch wel interessant, 
maar de nadelen voor de boer zelf, 
voor het vee, het mtlieu, voor het land
schapsbehoud en voor de rijksbegro
ting zijn mtussen te groot geworden 

Er ontstaan regelmatig grote over
schotten (zUivel produkten, wijn, su1 ker, 
e.d.) dte enorme bedragen vergen De 
schaalvergrottng letdt verder tot situa
tles dte voor de indtviduele onderne
mer ntet meer te avemen zijn en tot 
verarmtng van natuur en landschap 
Bij de hutdtge stand van zaken is de 
boer gedwongen tot schaalvergroting, 
de zgn tntensteve methoden, mechani
satie, spectaltsatte, grote mvestenngen 
en tngrijpende kultuurtechnische wer
ken (zoals ruilverkaveltng), om door 
hogere produktie per arbeidskracht het 
tnkomen op peil te houden Deze vi
Cieuze ctrkel verhoogt de afhankelijk
held van de boer van kapttaalverschaf
fers, voeder- en voed1ngsmdustrie. 

Voor Jonge boeren 1s het vrijwel on
mogelijk een bedrijf te begmnen of 
over te nemen vanwege de hoge mves
termgen 

Voor d1egenen d1e de landbouw 
moeten verlaten (vanwege de schaal
vergroting) IS het vmden van ander 
werk bultengewoon moeilijk Voorspel
ltngen geven n1ettemm aan dat op ba
SIS van het hu1d1ge landbouwbeleid 
het aantal arbeidsplaatsen tn de land
bouw tot 1990 met 60.000 zal dalen 

Het hUidtge landbouwbeleid van de 
Europese Gemeenschap benadeelt de 
boeren tn ontw1kkelmgslanden Zij 
hebben te maken met wisselende prij
zen voor hun produkten en met een 
zeer onzekere afzetmarkt. Het EG-be
leid d1ent daarentegen het streven naar 
een e1gen onafhankelijke landbouwpro
duktie tn ontw1kkelmgslanden te bevor
deren 

Wat willen we beretken7 
Het verl1es van arbeidsplaatsen in de 

landbouw moet tot staan worden ge
bracht. Het bele1d moet er op gencht 
zijn, het hu1d1ge aantal arbeidsplaatsen 
tn de landbouw te behouden 
a Inkomens d1e vergelijkbaar zijn met 
d1e tn andere sektoren, redelijke ar
beidstijden en aanvaardbare werkom
standigheden moeten ook voor onder
nemers en werknemers tn de land
bouw mogelijk zijn 
b U1tgangspunt tn het landbouwbe
leid 1s de verbetenng van de positie 
van de mtdden- en klembedrijven, ten
etnde verdergaande schaalvergroting 
tegen te gaan 
c De agransche ondernemer moet zo
veel mogelijk zelf kunnen beslissen 

wat en hoe hij produceert. Daartoe: 
- wordt de invloed van kapitaalver
schaffers, voeder- en kledingindustrie 
terug gedrongen; 

wordt alle landbouwgrond in ei
gendom genomen en in pacht uitgege
ven door de gemeenschap. 
d De produktie dient te geschieden 
met inachtneming van de gevolgen 
voor de gezondheid van de konsumen
ten, de werknemers in de landbouw en 
voor het milieu. 

Biologische en mechanische metho
den ter bestrijding van ziekten en pla
gen worden daartoe bevorderd. 

Het gebruik van kunstmest wordt zo
veel mogelijk teruggedrongen en ver
vangen door het gebruik van natuurlij
ke mest, komposteringsprodukten en 
industrieel afval van natuurlijke aard. 
De groei in het gebruik van fossiele 
energte wordt afgeremd. 
e Wat de visserij betreft ook hier 
wordt het beleid gericht op een rede
lijk inkomen, naast herstel in natuurlijk 
evenwicht. 

Hoe willen we dat bere1ken? 
a De boer moet een behoorlijk inko
men kunnen verwerven. Het is daarbij 
noodzakelijk via EG-plannen de om
vang van de landbouwproduktie te re
gelen In gevallen waar via prijsvor
ming niet voldoende inkomen wordt 
behaald, vindt tn beginsel aanvulling 
plaats door middel van een inkomens
toeslag. Daarbij wordt uitgegaan van 
een gegarandeerd minimumloon, ge
koppeld aan een bepaalde produktie 
en aan een 40-urige werkweek. 
b De regelmgen voor bedrijfsaanpas
sing en de kostprijsontwikkeling wor
den gericht op midden- en kleinbedrijf 
(tussen de 70 en 160 z.g. standaard
bedrijfseenheden) 

Boeren uit deze bedrijven verkrijgen 
met name subsidies op investeringen 
dte hen onafhankelijk kunnen maken 
van de inkomenstoeslag De subsidies 
zouden vooral gegeven moeten wor
den op investeringen die bijdragen aan 
energiebesparing zoals mestvergis
tingsinstallaties (biogas) Er worden be
perkingen gesteld aan de maximale be
drijfsgrootte 
c Gezien de huidige overproduktie, 
met name in de melkveehouderij, is 
aan produktiebeheersing niet te ontko
men Een eerlijke produktiebeheersing 
met verdeling van het produktievermo
gen (kontigentering) en met een verho
ging van de prijs voor het produkt 
moet gerealiseerd worden 

Een hogere prijs moet garanderen 
dat de boeren bij minder produktie een 
redelijk inkomen kunnen behalen. 
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d De financiering van dit beleid kan 
geschieden met behulp van de overbo
dig geworden bedragen die nu worden 
besteed aan het systeem van de EG
overschotten. In het voorgestelde be
leid verdwijnen deze, is het mogelijk 
de werkgelegenheid in de landbouw te 
behouden en komt er een rem op de 
industrialisatie van land- en tuinbouw. 

Behoud van de werkgelegenheid in 
de landbouw is een uitgangspunt van 
beleid. Als maatregelen wordt daarbij 
ondermeer gepleit voor het eenvoudi
ger maken van het overnemen van een 
bedrijf en voor het realiseren van meer 
arbeidsplaatsen bij bedrijfsverzorgings
diensten. 
e Bio-industrie is wegens het milieu
belastende en dieronterende karakter 
onaanvaardbaar en moet daarom aan 
banden gelegd worden; hiervoor moet 
een wettelijke regeling komen. Veevoer 
mag uitsluitend bestaan uit produkten 
die voor menselijke konsumptie niet 
geschikt zijn De vleeskonsumptie 
wordt beperkt door voorlichting over 
de voedselverspilling, die in schril kon
trast staat met de tekorten in de Derde 
Wereld. 
f Alternatieve landbouw wordt gezien 
als een erkenning van de mogelijkheid 
landbouw te bedrijven met een mini
maal gebruik van fossiele energie, 
kunstmest, bestrijdingsmiddelen en 
met gebruikmaking van aangepaste 
technologie. 

Door de hogere arbeidsintensiviteit 
liggen hier mogelijkheden voor nieuwe 
werkgelegenheid. 

Steun voor deze landbouw in de 
vorm van voorlichting, onderzoek en 
ontwikkelingssubsidies is noodzakelijk. 

De overgang naar alternatieve land
bouw moet gemakkelijker gemaakt 
worden door overbruggingssubsidies. 
g Het landbouwbeleid dient te wor
den ingepast in internationale overeen
komsten om de wereldmarkten voor 
landbouwprodukten tot rust en even
wicht te brengen Het landbouwbeleid 
mag niet in strijd zijn met de belangen 
van de Derde Wereld. 
h Internationale afspraken moeten de 
overbevissing tegengaan Er dienen 
plannen te worden ontwikkeld voor het 
behoud van de visstand en de visserij 
Ontwikkelingslanden dienen het be
heer te krijgen over eigen visgronden. 

Werk en vrije tijd 

1 9 Hoe is de situatie? 

Voor velen in de samenleving is een 
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betaalde baan het middel bij uitstek 
om zich te ontplooien, zich financieel 
onafhankelijk te voelen, sociale kontak
ten te leggen en het eigen welzijn te 
vergroten 

Het aantal mensen dat betaald werk 
zoekt, is de half miljoen al ruim gepas
seerd. Jaarlijks komen er tienduizen
den, waaronder veel jongeren en vrou
wen bij. Allemaal op zoek naar een 
baan, zij het niet altijd voor de volle 
40 uur per week. 

Aan de andere kant is er een groei
ende groep mensen met betaald werk 
waar te nemen die, wanneer zij zelf 
zouden kunnen kiezen, meer vrije tijd 
zouden willen hebben in ruil voor min
der inkomen. Met minder materiële 
welvaart menen zij hun eigen welzijn 
te kunnen vergroten. Mensen uit de la
gere inkomensgroepen hoeven daar 
natuurlijk niet over te piekeren Zij zou
den het zich niet kunnen veroorloven 
Niettemin vinden velen dat zij te wei
nig tijd hebben om andere nuttige din
gen te doen. Denk aan huishoudelijk 
werk, doe-het-zelf-aktiviteiten, hobbies, 
funkties in het vrijwilligerswerk, kort
om de onbetaalde sektor. In een groei
end aantal huishoudens met meer 
kostwinners zijn mannen meer en 
meer aangewezen om een deel van de 
huishoudelijke taken op zich te nemen. 
Een arbeidsverdeling die ook thuis een 
eerlijke verdeling van het werk moge
lijk maakt, vormt een noodzakelijke 
voorwaarde voor verandering van de 
nu geldende rolpatronen 

Wanneer we de werkloosheidspro
blemen werkelijk willen oplossen, 
moet op deze maatschappelijke ontwik
kelingen worden ingespeeld. De afge
lopen jaren is dat juist niet gebeurd. 
De regering wilde de bedrijfswinsten 
laten groeien in de hoop dat er dan 
meer werk zou komen De zogenaam
de 'winst is werk' -theorie gaat echter 
niet zomaar op. Het is twijfelachtig of 
er wel geïnvesteerd wordt in arbeids
plaatsen Veel investeringen zijn juist 
arbeidsbesparend (chips). Teveel win
sten vloeien weg naar andere indus
trielanden (VS). En als er inderdaad 
geïnvesteerd wordt, is er geen maat
schappelijke kontrole op het al of niet 
inzetten van de gewenste selektieve 
ontwikkeling. 

Er zijn nog tal van arbeidsplaatsen te 
scheppen wanneer in de ontwikkeling 
van Nederland een zwaarder aksent 
gelegd wordt op energiebesparing, 
kleinschaligheid, milieubehoud en der
gelijke. 

Dat blijkt steeds in dit programma 
en in paragraaf 1 7 hebben we aange
geven hoe die ontwikkeling gestuurd 

kan worden. Toch zal dit niet voldoen
de zijn om de toenemende stroom 
werkzoekenden aan betaald werk te 
helpen. 

De oplossing die de meeste zeker
heid biedt dat het werkloosheidspro
bleem niet blijft bestaan of wordt ver
schoven en dat er geen beroep wordt 
gedaan op extra ekonomische groei 
ten koste van milieu, energie enzo
voorts is daarom: verdelen van het be
schikbare werk in bedrijfsleven en bij 
de (semi) overheid over werkenden en 
werkzoekenden. Tegelijkertijd en mede 
daardoor wordt het onbetaalde werk 
beter verdeeld en gestimuleerd. Er be
staan echter nog veel barrières en be
zwaren voor mensen die korter werken 
dan de 'volledige' werkweek hun 
rechtspositie is zwakker, ze hebben 
vaak een lager uurloon en in sommige 
bedrijven wordt deeltijdwerk zoveel 
mogelijk beperkt men vindt dat het te
veel organisatorische problemen met 
zich meebrengt. En bovenal in lagere 
inkomensgroepen kan men moeilijk of 
niet loon inleveren voor vrije tijd. 

Wat willen we bereiken? 
a Het beschikbare betaalde werk 
door verdergaande automatisering 
straks nog minder dan nu wordt eer
lijker verdeeld over werkenden en 
werkzoekenden. En op een zodanige 
manier dat ook in de onbetaalde sfeer, 
met name in het huishoudelijke werk 
een andere verdeling tot stand kan ko
men Aanzienlijk kortere werkdagen en 
werkweken zijn daartoe aangewezen 

Het gaat er om dat het recht op ar
beid handen en voeten krijgt. 
b Algemene arbeidstijdverkorting 
voor heel Nederland in kleine stappen 
(verkorting van de werkweek met enke
le uren per jaar) levert nauwelijks ar
beidsplaatsen op en bevordert boven
dien een andere werkverdeling thuis 
nauwelijks. Algemene arbeidstijdver
korting in grote stappen in alle be
drijfstakken stuit op problemen omdat 
de arbeidsmarkt dan niet ineens in de 
vraag kan voorzien Daarom moet een 
aangepaste strategie toegepast worden 
die per sektor verschillend kan zijn 
c Om het werk beter te verdelen, 
wordt in principe gekozen voor een be
leid dat zoveel mogelijk is gebaseerd 
op vrijwilligheid van de mensen. Voor
waarde is dan wel dat mensen echt in 
staat zijn om te kiezen. Daarvoor zijn 
een aantal organisatorische veranderin
gen noodzakelijk. Bovendien moet er 
voor gezorgd worden dat korter wer
ken niet alleen mogelijk wordt voor 
een elite met hogere inkomens, maar 
voor iedereen Dit betekent dat harder 
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dan ooit gewerkt moet worden aan een 
rechtvaardiger inkomensverdeling 
(hoofdstuk 3). 
d Werkzoekenden die zelf een aktieve 
rol willen spelen bij het scheppen van 
(eigen) werkgelegenheid, moeten daar
toe alle ruimte krijgen. 
e In de onbetaalde sektor moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen 
o.m. zelfverzorgingstaken (huishoude
lijk werk), hobbies, participatie in 
maatschappelijke organisaties (sport, 
politiek, vakbeweging, kerk, rekreatie, 
akties en onbetaalde funkties in de 
maatschappelijke dienstverlening) 

Deelname van mensen in de onbe
taalde sfeer kan zowel van mdiv1duele 
mensen als van de gemeenschap als 
geheel het welzijn vergroten D1t dient 
dan ook bevorderd te worden door 
specifieke maatregelen en vooral door 
korter werken in betaalde banen moge
lijk te maken Ook in de onbetaalde 
sektor wordt rol-doorbreking voor man
nen en vrouwen nagestreefd. Maat
schappelijk noodzakelijke dienstverle
ning moet echter worden betaald en 
mag niet worden afgewenteld op al of 
niet deskundige vrijwilligers. 
f Voorzover door vrijwilligheld de ge
wenste verdeling van betaald werk 
over iedereen die betaald werk wil niet 
zal worden bereikt is ook verplichte ar
beidstijdverkorting in kombinatie met 
loonmatiging noodzakelijk. Daarbij mo
gen de laagstbetaalden er niet op ach
teruit gaan. Met name moet daarvoor 
gedacht worden aan sektoren waar de 
aard van de werkgelegenheid, het m
komensnlveau en de arbeidsmarkt het 
toelaten, bijvoorbeeld in het onderwijs 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Vrijwillig korter werken wordt op 
grote schaal mogelijk mdien de flexibi
liteit in het arbeidsleven aanzienlijk 
wordt vergroot. Deeltijdbanen worden 
daartoe sterk bevorderd. 

De arbeidsbemiddeling wordt verbe
terd. Speciale aandacht krijgen daarbij 
degenen die deeltijdarbeid zoeken of 
voor een kortere periode willen wer
ken Het aantal deeltijdbanen wordt 
uitgebreid. De overheid als werkgever 
neemt in eigen huis het voortouw 
Voorts wordt met werkgevers- en werk
nemersorganisaties overleg gepleegd 
over een aktieplan voor meer deeltijd
arbeid over eventueel in te stellen re
gels voor het percentage deeltijdbanen 
per bedrijfs(tak), over verbetermg van 
de rechtspositie en sociale zekerheid 
van deeltijdwerkers, over de gevolgen 
van veel deeltijdarbeid voor de be
drijfsdemokratisering en voor de kwali
teit van de (deel)arbeidsplaatsen. Om 
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ongewenst verlies van arbeidsplaatsen 
te voorkomen, wordt het aktieplan 
voor het omzetten van volledige banen 
tn deeltijdfunkties vastgelegd in ar
beidsplaatsenovereenkomsten (APO' s) 
b Uttbretding van het aantal beschik
bare arbetdsplaaten en een grotere fle
xibilttett in het arbeidsleven worden 
verder nagestreefd door 

vergroting van de mogelijkheden 
voor vrijwtlltg vervroegde uittreding en 
vooral geletdelijke pensiOnering; zij die 
werken tn klemere bedrijven, wtnkels, 
hutshoudens, apotheken enz, moeten 
kunnen rekenen op een ftnanctële re
geltng, zo nodtg met direkte overheids
steun, dtt geldt tn het bijzonder voor 
de overbelaste groep van oudere onge
huwde vrouwen, 

tnvoenng van betaald edukatief en 
kreattef verlof; konkrete plannen moe
ten tn de komende penode door het 
parlement kunnen worden behandeld; 

meer mogelijkheden voor onbe
taald verlof 
f Werkzoekenden krijgen de mogelijk
hetd zelf een aktieve rol te spelen bij 
het scheppen van (etgen) werkgelegen
hetd. Bijvoorbeeld tn de vorm van koö
perattes en eenmansbedrijven Daartoe 
worden de volgende maatregelen ge
nomen 

vesttgingsetsen worden soepel ge
hanteerd tn sttuattes waar geen kon
kurrenttevervalstng dretgt 

de mogelijkhetd tot het volgen van 
een (beroeps)-opletdtng met behoud 
van uttkertng wordt verruimd 

de dtenstverlentng van Sociale 
Dtensten en Arbeidsbureaus wordt uit
gebretd tot het advtseren en ondersteu
nen van werkzoekenden met dergelijke 
plannen 

uttkertngstrekkers krijgen een tnko
mensgarantte, zolang het (etgen) be
drijfje nog tn de opstartfase is 

de mogelijkheden voor het ver
strekken van renteloze lentngen en op
startsubstdtes aan werkzoekenden met 
dergelijke plannen worden aanzienlijk 
verrutmd 
d Overwerk wordt beperkt, evenals 
betaalde nevenakttvtteiten naast een 
baan Voor zover nodtg wordt per sek
tor verpitchte arbeidstijdverkorting uit
gewerkt 
e Voor de onbetaalde sektor wordt 
nader onderzocht welke maatschappe
lijk noodzakelijke werkzaamheden moe
ten worden omgezet tn betaalde banen 
en welke verbetertngen tn de maat
schappelijke tnfrastructuur nodig zijn 
voor een opttmale ontwtkkeltng van de 
onbetaalde sektor. Te denken valt aan 
tnformatte- en bemtddeltngscentrales 
voor vrijwtlltgerswerk, aan een regeling 

van de rechtspositie van de vrijwilli
gers en aan voorzieningen en betaalde 
kaderfuncties voor volwasseneneduka
tie, sport, rekreatie, enz. Uitbreiding 
van de kolleklieve sektor dient selektief 
plaats te vinden, waarbij gedacht moet 
worden aan voorzieningen die preven
tief werken, bevrijdend werken en I of 
zelfredzaamheid bevorderen 
f De mogelijkheden voor het verrich
ten van onbetaald werk door mensen 
dte een uitkering genieten worden ver
ruimd, zonder dat het recht op (be
taald) werk vervalt. 
g Om ouders beter in de gelegenheid 
te stellen de zorg van hun (pasgeboren 
of geadopteerde) kind zodanig met 
hun werk te kombineren, dat deze zorg 
ntet gepaard gaat met verlies van één 
van beider betaalde werkkring, wordt 
het volgende voorgesteld 

invoering van een totaal bevallings
verlof voor de vrouw van 14 weken, 
vrij te verdelen over de periode voor 
en na de bevalling. 

daarna zal de mogelijkheid bestaan 
van een ouderschapsverlof van acht 
maanden Dit verlof kan ook door de 
man 1 p.v. de vrouw opgenomen wor
den, of door hen samen in deeltijd. 

na deze periode bestaat de moge
lijkheid van incidenteel verzorgingsver
lof (bijvoorbeeld bij ziekte van kinderen 
of partner). De regeling zou de vorm 
kunnen krijgen van een werknemers
verzekering, die wordt ingepast in het 
vereenvoudigde sociale zekerheidsstel
sel (zie 26) 

Daarnaast dienen voorzieningen aan
wezig te zijn die buitenshuis werken 
naast het vervullen van huishoudelijke 
taken mogelijk maken, zoals gemeen
schappelijke kinderopvang als basis
voorziening 
h Het recht op pnncipiële werkweige
ring voor werknemers in dienst bij par
ticuliere en overheidsbedrijven moet 
worden erkend. Werkweigeraars mo
gen niet worden ontslagen maar ko
men in aanmerking voor andere pas
sende arbeid 

Arbeidsmarkt en kwaliteit van de ar
beid 

20 Hoe is de situatie? 

Onder kwaliteit van de arbeid wordt 
verstaan de arbeidsomstandigheden, 
de werkinhoud en de medezeggen
schap. De kwaliteit van de dagelijkse 
arbeid is van groot belang voor de ont
wtkkeling van het welzijn van mensen 
en van hun vermogen om de eigen 
leef-, woon- en werksituatie in te vul-
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len en zonodig voor zichzelf op te ko
men tegenover maatschappelijke orga
nisaties en strukturen. Met de kwaliteit 
van het betaalde werk (maar ook het 
huishoudelijke werk) van veel mensen 
is het slecht gesteld 

veel mensen werken in een omge
ving waar veel lawaai is of waar het 
stinkt. Ze moeten werken met gevaar
lijke stoffen, lopen andere risiko's, 
moeten te zwaar werk verrichten of tij
dens onregelmatige of onaangename 
tijden werken 

voor de werkinhoud van veel ba
nen geldt dat men weinig afwisseling, 
weinig kontakten met mensen heeft, 
dat men zijn of haar kapaciteiten niet 
kan ontplooien en I of dat er weinig 
leermomenten in het werk voorkomen 
(deze punten gelden ook voor het werk 
van 'de huisvrouw') 

tenslotte hebben werkenden veelal 
te weinig invloed op beslissingen die 
betrekking hebben op hun arbeidsom
standigheden en werkinhoud. 

Door het binnenhalen van goedkope 
buitenlandse arbeiders was er jaren
lang geen ekonomische noodzaak om 
werk van slechte kwaliteit te verbete
ren Naarmate de werkloosheid in ons 
land groeide, zijn de grenzen voor de 
gastarbeiders steeds verder gesloten. 
De kwaliteit van de banen verbeterde 
echter intussen niet en nu zijn voor on
aangename vakatures moeilijk mensen 
te vinden 

De ontwikkelingen in de struktuur 
van de werkgelegenheid hebben die in 
het onderwijs niet gevolgd. Gemiddeld 
is de kwaliteit van de werkgelegenheid 
lager dan opleiding en kapaciteiten 
van de bevolking. Bovendien zijn op
leidingen algemener geworden terwijl 
de banen gespecialiseerder, vaak één
zijdiger zijn. De veronderstelling dat 
verdere technische ontwikkeling auto
matisch leidt tot verbetering van de 
kwaliteit van de arbeid is niet juist ge
bleken Integendeel, ongekontroleerde 
automatisering, specialisatie en schaal
vergroting bedreigen de kwaliteit nog 
verder. Bovenstaande ontwikkelingen 
hebben ertoe geleid dat er ondanks de 
grote werkloosheid voortdurend een 
groot aantal vakatures openstaat. De 
arbeidsmarkt is ondoorzichtiger. Werk
gevers zijn niet gauw tevreden over 
sollicitanten, werkzoekenden moeten 
langer zoeken. Dankzij een werkloos
heidsuitkering zijn de meesten niet ge
dwongen om de eerste de beste 
(slechtste) baan aan te nemen en kan 
men passend werk zoeken Al met al 
funktieneert de arbeidsmarkt trager. Er 
is niet alleen een hoge werkloosheid, 
de werkloosheid is ook zeer ongelijk 
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verdeeld. De afgelopen jaren is bij ar
beidsmarktproblemen nadruk gelegd 
op behoud van arbeidsplaatsen, na
tuurlijk verloop en voorkomen van ont
slagen opdat degenen die werk had
den het zoveel mogelijk konden be
houden Nieuwkomers op de arbeids
markt. vooral jongeren en (huis)vrou
wen die door gebrek aan ervaring in 
een baan toch al achterstand ondervin
den, hebben daardoor veel minder 
kans op het verkrijgen van een baan 
Ook ouderen die worden afgedankt 
omdat zij snelle veranderingen in het 
produktieproces en in de aard van de 
arbeid niet kunnen bijhouden, maken 
weinig kans op een nieuwe baan 

Wat willen we bereiken? 
a ledereen die dat wil, moet kunnen 
werken overeenkomstig zijn of haar 
wensen en kapaciteiten. In de eerste 
plaats moet de kwaliteit van het werk 
verbeterd worden. Daarbij gaat het 
erom niet alleen veiligheid en gezond
heid maar ook het welzijn van de 
werknemers beter te waarborgen. 
Vooral gelet moet worden op werkin
houd en zeggenschap. 
b Het kwalitatief goede werk en het 
'slechte' werk dat niet verbeterd kan 
worden (en toch noodzakelijk is) moet 
eerlijk verdeeld zijn. Dit geldt tevens 
voor het (onbetaalde) huishoudelijke 
werk (zie ook 1 9) 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Het beleid gericht op volwaardige 
werkgelegenheid mag niet verslappen, 
d.w.z. drukmiddelen om werkzoeken
den te dwingen onaantrekkelijke arbeid 
te accepteren moeten worden afgewe
zen. Verlaging van uitkeringen en ver
ruiming van het begrip 'passende ar
beid' mag dan ook niet plaatshebben. 
De knelpunten op de arbeidsmarkt 
moeten worden aangepakt door de 
kwaliteit van het werk te verbeteren. 
b De nieuwe Arbeidsomstandighe
denwet moet zo snel mogelijk effektief 
in praktijk worden gebracht. Uitbrei
ding van de arbeidsinspectie die daar
voor nodig is moet zo snel mogelijk 
worden gerealiseerd. De welzijnsaspek
ten (werkinhoud en zeggenschap) zijn 
met deze wet nog niet voldoende ge
waarborgd en moeten nader worden 
uitgewerkt. 
c Om de werkinhoud van arbeids
plaatsen te verbeteren wordt verdere 
arbeidsdeling tegengegaan. In plaats 
daarvan worden gestimuleerd: 
- taakroulatie d.w.z. het afwisselend 
uitvoeren van verschillende deeltaken 

taakverbreding d.w.z. samenvoe
gen van gelijksoortige taken 

taakverrijking d.w.z. uitvoerende 
taken worden uitgebreid met plan
nings- en kontroletaken 

het vormen van produktiegroepen, 
d.w.z. het gehele produkt of een afge
rond onderdeel daarvan wordt vervaar
digd door een groep werkers die zelf 
indeling en uitvoering van het werk re
gelen. 
d Bedrijven moeten verplicht worden 
ziekteverzuimgegevens en alle enge
valsgegevens openbaar te maken. 
Waar een hoog ziekteverzuim voor
komt, moet nagegaan worden waar de 
oorzaken liggen. Liggen de oorzaken 
binnen het bedrijf dan moet in samen
werking met de ondernemmgsraad een 
plan ter verbetering van de werkin
houd worden opgesteld. 
e De arbeidsvoorwaarden van onver
mijdelijk onaantrekkelijk werk worden 
verbeterd door kortere arbeidstijden en 
relatief hogere beloningen In dit ver
band kan ook de invoering van sociale 
dienstplicht een rol spelen (zie 25). 

De huidige arbeidswet uit 1919, die 
o m richtlijnen geeft voor de arbeids
tijden, moet zodanig veranderd worden 
dat overwerk en ploegendiensten tot 
het uiterste worden beperkt. Kontinu
arbeid moet worden teruggedrongen. 
Waar dat niet mogelijk is moet het 
aantal ploegen worden uitgebreid (5 
ploegendienst bijvoorbeeld). 
f Aan de bezwaren van het huishou
delijke werk als dagelijkse arbeid kan 
tegemoet worden gekomen door de 
mogelijkheden om dat werk gezamen
lijk of roulerend te verrichten uit te 
breiden Te denken valt aan het ter be
schikking stellen van ruimte waar ou
ders crèches kunnen opzetten e.d. en 
vooral aan het op grote schaal en voor 
alle bevolkingsgroepen scheppen van 
deel ti jdwerkmogel ijkheden. 
g Om de positie van groepen die op 
de arbeidsmarkt minder kansen heb
ben te verbeteren, moet in de eerste 
plaats de verdeling van het beschikba
re werk ter hand worden genomen. 

Daarnaast dient de positie van be
paalde groepen met behulp van speci
fieke maatregelen versterkt te worden 

het opzetten van beroepsopleidin
gen, die ook de allerarmsten en meest 
tenachtergestelden zoveel mogelijk ga
ranties bieden op vaste, menswaardige 
arbeid; 

uitbreiding van de financiële mid
delen om Jongeren in werkopleidingssi
tuaties te trainen en ervaring te laten 
opdoen; hierbij kan gedacht worden 
aan projekten die in het plan voor de 
Jeugdarbeid van het NW-Jongeren
kontakt zijn voorgesteld; 

uitbreiding van het leerlingenstelsel 
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waarbij door middel van arbeidsover
eenkomsten de rechtspositie van de 
leerling-werknemer gelijk is aan die 
van de andere werknemers; 

versterking van de positie van jon
geren op de arbeidsmarkt door middel 
van positieve diskriminatie (quotering 
per bedrijfstak, te beginnen bij over
heidsdiensten); 

de rechtspositie van werkende ge
huwde vrouwen wordt verbeterd en 
door middel van positieve d1sknmmatie 
worden arbeidsplaatsen voor vrouwen 
geclaimd (quoteringsstelsel per bedrijf
stak); 

er komen betere mogelijkheden 
voor her- en bijscholing; 

voor ouderen en gedeeltelijk ar
beidsgeschikten gaat het vooral om 
om scholingsmogelijkheden, loon kos
tensubsidies en aangepaste 
(deeltijd) banen 
h De positie van buitenlandse arbei
ders verdient ondersteuning door ge
richt beleid De formeel aan d1e van 
Nederlandse werknemers gelijke 
rechtspositie dient in de praktijk ook 
betekenis te krijgen (arbeidsbemidde
ling, promotiebeleid e.d.) Spre1d1ng 
van buitenlanders en andere ethn1sche 
mlnderheden over het bedrijf heeft 
voorkeur boven koncentratie op aparte 
afdelingen (tenzij dit opvangvoowenm
gen in gevaar brengt). Voorkomen 
moet worden dat de opgroeiende 
tweede generatie als vanzelfsprekend 
in de onaantrekkelijke banen terecht
komt. 
i De verantwoordelijkheid voor de ar
beidsbemiddeling en de uitwerking 
van het arbeidsvoorzieningenbeleid 
dient gedecentraliseerd te worden van 
het rijk naar de regionale overheden 
(provincies) Ter plaatse bestaat im
mers inzicht in de knelpunten bij be
paalde groepen en bedrijven 

De opzet van de gewestelijke ar
beidsbureaus zal daarbij veranderd 
moeten worden. Er d1ent nauwere sa
menwerking te bestaan met de maat
schappelijke dienst- en hulpverlenmgs
centra om geschikte begele1ding te be
reiken Arbeidsbureaus gaan alle werk
zoekende vrouwen registreren, ook als 
zij part-time willen werken, zodat een 
beter inzicht ontstaat in de werkelijke 
werkloosheid; ze gaan akt1ever bemid
delen voor de zgn. moeilijk plaatsbare 
werklozen en vrouwen. 

Kommerciële uitzendbureaus worden 
teruggedrongen en uiteindelijk opge
heven De arbeidsbureaus nemen de 
bemiddeling voor tijdelijk werk op 
zich 

Arbeidsbureaus ondersteunen Initia
tieven van werkzoekenden om zelf een 
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bedrijf op te zetten Tenslotte krijgen 
arbeidsbureaus een stimulerende taak 
om deeltijdbanen bij bedrijven tot 
stand te doen komen en de arbeidsbe
middeling daarop af te stemmen 
; Ten aanz1en van de Sociale Werk
plaatsen (WSW-voorz1en1ngen) worden 
de volgende maatregelen getroffen 

de bedrijfseenheden met meer dan 
ca. 1 50 werknemers worden gesplitst 

leiding en begele1d1ng worden ver
beterd (scholmgsmaatregelen) 

niemand mag gedwongen worden 
werk te aanvaarden (bijv. door met 
stoppen van de u1tkenng te dre1gen) 

ook de werkplaatsen moeten gede
mokratlseerd worden; spec1f1eke maat
regelen zijn nod1g om vertegenwoordi
gmg van de werkenden mogelijk te 
maken 

alle Soc1ale Werkplaatsen worden 
(inter-)gemeentelijke Instellingen onder 
verantwoordelijkheld van B & W 
k Aan het ongebre1deld onderbren
gen van mensen 1n de WAO d1ent ab
rupt een e1nde te worden gemaakt (z1e 
26) 
I Vrouwelijke werknemers moeten ge
legenheid hebben hun kmderen te zo
gen Daartoe wordt art. 7 4 u1t het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement op
genomen 1n de Arbe1dswet 

Wetenschap en techniek 

21 Algemeen 

Hoe IS de s1tuat1e? 
De mamer waarop onze samenlevmg 

z1ch ontwikkelt, wordt 1n sterke mate 
door technolog1sche taktoren bepaald. 
Zelfs 1n zo sterke mate dat het er dik
wijls op lijkt dat de voortgang van we
tenschap en techn1ek een automatisch, 
onafhankelijk proces 1s waarnaar de sa
menlevmg z1ch moet r1chten Juichend 
dan wel morrend. N1ets IS minder 
waar De samenlevmg en de overheld 
kunnen en moeten de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek en hun 
toepassmgen sturen 1n de goede rich
ting 

Wat willen we bere1ken? 
Het wetenschappelijke speur- en ont

Wikkelmgswerk zal moeten bijdragen 
aan de oplossmg van brandende maat
schappelijke problemen en aan de op
bouw van een rechtvaardiger en vnen
delijker samenlevmg. Of het nu door 
de overhe1d, door universiteiten en ho
gescholen of door het bedrijfsleven en 
andere mstellmgen wordt uitgevoerd 

Daartoe zal dit werk gedemokrati
seerd moeten worden, d.w.z. grotere 

invloed van de overheid, de onderzoe
kers en van andere direkt betrokkenen, 
en openbaarheid van methoden en uit
komsten Hierbij zullen de onderzoe
kers en hun opdrachtgevers gebonden 
zijn aan een globaal wetenschapsplan 
Naast de meer traditionele instrumen
ten zoals veiligheidswetgeving en sub
sidies dient de overheid op dit punt 
n1euwe instrumenten te ontwikkelen 

Hoe willen we dat bereiken? 
a De overheid stelt Jaarlijks een we
tenschapsplan op in overleg met een 
keur van maatschappelijke groeperin
gen, waaronder wetenschappers. Dit 
plan wordt aan het parlement voorge
legd. Het omvat meeqarenplannen in 
hoofdlijnen voor elk aandachtsgebied 
en afzonderlijk voor het universitaire 
onderzoek. Het bedrijfsleven zal erin 
worden betrokken en wordt geacht de 
informatie te geven die voor het op
stellen van het plan nodig is. 
b Alle adviezen voor het weten
schapsplan worden openbaar gemaakt, 
evenals eventuele mmderheidsadv1ezen 
en alternatieve voorstellen 
c Om het wetenschapsplan uit te 
voeren zullen universitaire onderzoe
kers, onderzoekteams uit het bedrijfsle
ven en degenen, die voor hun onder
zoek overheidssubsidie krijgen, samen 
moeten werken (bv. in nationale pro
gramma's) 
d Ook anderen dan wetenschappers 
kunnen op eigen initiatief of op ver
zoek voorstellen indienen om vraag
stukken wetenschappelijk te bestude
ren of te begeleiden Het geld voor dit 
onderzoek wordt zo nodig gehaald uit 
een apart daarvoor ingesteld fonds. 
Een Jaarlijks toenemend deel van de 
gelden voor toegepast wetenschappe
lijk onderzoek wordt ter beschikking 
gesteld van polit1eke partijen, vakbon
den en andere maatschappelijke groe
peringen, bijv. via de wetenschapswin
kels. Zo kunnen de voor de toekomst 
belangrijke keuzemogelijkheden, die 
nu nog niet door de meerderheid ge
steund worden, tijdig wetenschappelijk 
worden uitgebouwd. 
e Krachtig zullen we bevorderen dat 
er onderzoekcommissies van de onder
nemingsraden komen, die werkelijke 
mogelijkheden krijgen om mvloed u1t 
te oefenen op het onderzoeksbeleid 
van de bedrijven Ze moeten alle infor
matie krijgen, die nodig is voor de be
oordelmg van onderzoeksprogramma's. 
f Wetenschappelijke onderzoekers 
(waarbij mbegrepen industriële onder
zoekers) moeten door de wet be
schermd worden wanneer zij uit maat
schappelijke overwegingen opdrachten 
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weigeren of vroegtijdig hun opdrach
ten, de resultaten of de gevolgen er
van publiceren 
g Bij internationale samenwerking 
wordt de planning in het bijzonder af
gestemd op landen met beperkte mo
gelijkheden voor wetenschappelijk on
derzoek. Deze landen worden gehol
pen bij het verbeteren van hun positie. 

Dit betekent in de eerste plaats de 
ontwikkeling en overdracht van aange
paste, kleinschalige technologie. Over
dracht van de meest geavanceerde, 
eventueel grootschal i ge technologie 
moet echter niet uitgesloten worden 
voor zover die past in een nieuwe in
ternationale ekonomische orde. 
h Het kleine en middelgrote bedrijfs
leven dient direktertoegang te krijgen 
tot resultaten van wetenschappelijk on
derzoek. In dat kader kunnen 'stages' 
van universitaire onderzoekers bij be
drijven een nuttige rol spelen. 
t Het oktrooirecht dient te worden 
aangepast zodat misbruik wordt tegen
gegaan. 
; Bij de verdeling van het overheids
geld voor onderzoek dient meer dan 
nu in acht genomen te worden, welke 
bijdrage het onderzoek levert aan de 
oplossing van maatschappelijke proble
men. 
k Proeven met dieren moeten tot het 
uiterste worden beperkt; proeven met 
dieren, die alleen gedaan worden ten 
behoeve van de kosmetische industrie, 
worden helemaal verboden (Weten
schappelijk) onderzoek naar het ont
wikkelen van methoden om zonder ge
bruik van dieren gewenste doelstel
lingen, resp. resultaten te bereiken, 
moet krachtig gestimuleerd worden. 

22 Automatisering 

Hoe is de situatie? 
De invoering van allerlei toepassin

gen van de mikro-elektronika (ME) is 
op dit moment de meest in het oog lo
pende verandering op technologisch 
gebied. Het is ook de meest ingrijpen
de. Vele arbeidsplaatsen verdwijnen 
door automatisering. Tegelijk worden 
zeer veel nieuwe produkten op de 
markt gebracht, van mikro-processors 
om produktieprocessen te sturen tot 
luxe konsumptie-artikelen in de elektro
nikasfeer. De mogelijkheden om gege
vens op te slaan in geheugens zijn vrij
wel onbegrensd, waarbij de effektiviteit 
van kontrole een groot vraagteken is. 
Elektronische uitwisseling van informa
tie via beeldschermen kan sociaal ge
zien vèrstrekkende gevolgen hebben 
de 'beeldbuizenkultuur' is een dochter 
van de 'apparaten kultuur' 
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Wat willen we bereiken? 
De ontwikkelingen in de ME dienen 

gestuurd en gekontroleerd te worden 
en wel de produktie, de aanwending in 
nieuwe produkten en de aanwending 
in de vorm van automatisering. Dit 
dient te gebeuren door degenen die 
het meest direkt met de gevolgen wor
den gekonfronteerd, dus werknemers 
en konsumenten, binnen het kader van 
de door de overheid vastgestelde in
vesteringswetgeving en het door de 
overheid vastgestelde wetenschaps
plan. Maatstaven die hierbij moeten 
worden aangelegd zijn (a) het maat
schappelijk nut en de kwaliteit van de 
produkten en (b) de kwaliteit van de 
arbeid. 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Automatiseringsbeslissingen die
nen, zoals alle investeringsbeslissin
gen, op het nivo van de OR genomen 
te worden. Voorwaarde voor demokra
tische besluitvorming is een automati
seringsplan voor korte en middellange 
termijn per onderneming, zo mogelijk 
als onderdeel van een investerings
plan. 
b Nieuwe produkten en produktie
middelen van goederen en diensten 
door invoering van ME zullen steeds 
de kwaliteit van de arbeid moeten ver
beteren. De produktie van mikro-elek
tronika zal in Nederland slechts gesti
muleerd dienen te worden voor zover 
de produktie past binnen het beleid 
gericht op selektieve ontwikkeling (par 
1 7) en voorzover de produkten vol
doen aan de bovengenoemde eisen 
t.a.v. kwaliteit en nut van de produk
ten en kwaliteit van de arbeid. 
c De overheid zal een beleid, gencht 
op de punten a t/ m b kunnen voeren 
met behulp van een vergunningenbe
leid, wetenschappelijk onderzoek en 
voorts alle instrumenten m.b.t. het ar
beidsmarktbeleid. 
d De overheidsbedrijven kunnen 
voorop lopen bij het uitvoeren van bo
vengenoemde strategie. 
e Het verdient aanbeveling om een 
nationaal instituut op te richten, verge
lijkbaar met de Algemene Rekenkamer, 
dat voortdurend de sociaal-kulturele 
gevolgen van de ontwikkeling in de 
mikro-elektronika en automatisering 
onderzoekt en toetst aan algemene 
doelstellingen die periodiek door de 
Tweede Kamer worden opgesteld. 
f Het gebruik van de geprogram
meerde instruktie- en telekommunika
tie-apparatuur in het onderwijs mag er 
niet toe leiden dat de sociale stimulan
sen bij het leren wegvallen. Deze tech-

nieken kunnen geen vervanging, wel 
een aanvulling zijn van de traditionele 
lesmethoden. Vooral wat betreft de 
kennisoverdracht daarin 
g Bij de invoering van informatie-uit
wisselingssystemen zoals viewdata zul
len er garanties moeten komen voor 
het demokratisch beheer van de infor
matiebank en daarmee voor de kwali
teit en veelzijdigheid van de informa
tie. 
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111 Inkomen 

Overheidsfinanciën en koopkracht 

23 Hoe 1s de s1tuat1e? 

Ons land behoort tot de rijkste landen 
ter wereld. Zowel de omvang van de 
part1kul1ere konsumptie als de omvang 
van de kollektleve u1tgaven voor ge
meenschappelijke voorz1enmgen en so
Ciale zekerheld zijn groter dan ooit. De 
verdelmg van d1e welvaart stemt echter 
n1et tot tevredenheid. Zeker nu het na
tionaal mkomen weinig of n1et meer 
stijgt zal het meer dan ooit om de ver
delmgsvraagstukken gaan Immers, op 
langere termijn kan er n1et méér wor
den besteed dan er wordt verdiend. 

Toch moet er hard gewerkt worden 
aan energiebespanng, kleinschalig
held, milieubehoud, woningbouw, ar
beidstijdverkorting, ontwikkelingshulp, 
kollektleve voorzieningen, ekonomi
sche herstrukturering enzovoort Dat 
legt beperkmgen op aan de fmanciële 
ru1mte d1e overblijft voor materiële 
konsumptie en daarmee aan het be
steedbare mkomen van de totale bevol
king. Op langere termijn kan de over
heid z1ch n1et een groot financierings
tekort veroorloven, behalve wanneer er 
blijvende ekonomische groei is. Im
mers, daardoor worden de Jaarlijks te 
betalen rente en aflossmgen op de 
staatsschuld steeds groter. Moneta1re 
fmanc1enng van tekorten leidt slechts 
tot inflatie en verschuift de problemen 
naar de toekomst. leder Jaar worden 
met Pnnsj8sdag de begrotingen voor 
het komende Jaar ingediend. Het parle
ment moet echter beslissingen nemen 
over Uitgaven waarvan de konse
kwentles voor latere Jaren niet goed 
worden overz1en Er wordt geen mzicht 
geboden in de mogelijke beleidsom-

buigingen doordat de alternatieven 
voor de sociaal-ekonomische ontwikke
lmgen niet worden uitgewerkt door de 
daarvoor aangewezen instanties (plan
buro e.d.). 

Overheidsuitgaven worden gedaan 
met het oog op een bepaald doel Ach
teraf kan slecht worden vastgesteld of 
de uitgaven aan hun oorspronkelijke 
doel hebben beantwoord, omdat dit te 
wemig wordt onderzocht Hierdoor kan 
het parlement geen zorgvuldige afwe
ging maken tussen het voortzetten van 
deze uitgaven of het uitvoeren van 
n1euwe taken 

Wat willen we bereiken en hoe7 
a De PPR gaat er vanuit dat de eko
nomische groei in Nederland sterk zal 
achterblijven bij die in het verleden, 
wellicht zal het nationaal mkomen zelfs 
stabiliseren of afnemen De overheids
uitgaven moeten daarom over een lan
gere termijn gedekt worden door de 
inkomsten Het financieringstekort 
moet worden teruggedrongen 
b De bestedingsruimte voor uitgaven 
wordt door de afnemende groei steeds 
geringer. Bij 1edere uitgave is daarom 
diskussie en zorgvuldige afweging no
dig om een zo demokratisch mogelijke 
besluitvorming te garanderen Daartoe 
wordt zo overzichtelijk mogelijk infor
matie gegeven over omvang en effek
ten van overheidsmaatregelen op korte 
en langere termijn 
c In het vervolg worden naast de 
middellange termijnramingen twee
Jaarlijkse begrotingen aan het parle
ment aangeboden. Om inzicht te krij
gen in politieke alternatieven worden 
alternatieve 'scenario's' gepresenteerd. 
d De Algemene Rekenkamer krijgt tot 
taak onderzoek te doen naar de effekti-
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viteit van overheidsuitgaven en rappor
teert daarover aan het parlement. 
e De PPR streeft naar het handhaven 
van de koopkracht tot modaal, maar 
dit zal wellicht niet onder alle omstan
digheden te realiseren zijn, gezien de 
andere doelstellingen in dit program
ma. 

Echter alleen indien de instrumenten 
om voor alle inkomensgroepen een be
leid van inkomensmatiging en -herver
deling te voeren, op korte termijn tot 
stand komen en worden geëffektueerd, 
kan koopkrachtvermindering voor mo
dale inkomens voor de PPR aanvaard
baar zijn, om de gewenste overheids
uitgaven, inkomensoverdrachten en se
lektieve ontwikkeling te kunnen finan
cieren bij geringe groei. 

De koopkracht van het minimum
loon moet worden gehandhaafd. 

Inkomens uit arbeid 

24 Hoe is de situatie? 

Er bestaan in ons land nog steeds gro
te inkomensverschillen Inkomensver
schillen bepalen hoe mensen hun ei
gen inkomen ervaren Mensen vinden 
het prettig als hun inkomen verbetert. 
Als ze merken dat iedereen erop voor
uit gaat, blijkt de tevredenheid nauwe
lijks toe te nemen dan is er bij onder
linge vergelijking namelijk niets veran
derd. Het gaat dus om de relatieve in
komenspositie en men vergelijkt zich 
altijd weer met mensen die méér ver
dienen 

Dit betekent dat men de gemiddelde 
tevredenheid van de gehele bevolking 
sterker vergroot door de inkomens te 
nivelleren dan door iedereen er iets bij 
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te geven. 
Als matiging nodig is, zeggen men

sen vaak (terecht): éérst de hogere in
komens. Nivellering is dan ook een 
voorwaarde om inkomensmatiging te 
bereiken bij afnemende ekonomische 
groei. 

Voor de uitkeringstrekkers geldt, dat 
de uitkering volledig bepaald wordt 
door de overheid; denk je aan de inko
mens uit arbeid, dan zijn niet voldoen
de instrumenten aanwezig voor een 
àlle inkomenskategorieën omvattend 
inkomensbeleid; een beleid voor inko
mens uit spekulatie of vermogen is he
lemaal nog niet te voeren 

In het algemeen worden inkomens
verschillen veroorzaakt door verschillen 
in de positie op de arbeidsmarkt De 
inkomensverhoudingen zijn veelal te
rug te voeren op schaarsteverhoudin
gen op die markt. Veel beloningen zijn 
daarbij nog steeds gebaseerd op 
schaarsteverhoudingen in het verleden. 
Omdat vroeger kennis veel schaarser 
was dan nu worden bijvoorbeeld de 
meeste funkties waarvoor veel oplei
ding nodig is zeer goed betaald. Denk 
bijvoorbeeld aan vrije beroepsbeoefe
naren, hogere ambtenaren en de hoge
re funkties in het bedrijfsleven 

Sommige groepen hebben daarbij 
een machtspositie opgebouwd waar
mee men de inkomenspositie beter 
kan beschermen dan anderen. Hier
door zitten we met een verouderde be
loningsstruktuur waarin mensen met 
meer opleiding de betere banen kun
nen bezetten. Beter omdat die hoger 
beloond worden èn omdat het meestal 
plezieriger werk is. 

De traditionele (zogenaamde) vrou
wenberoepen komen door de gehan
teerde funktiewaarderingssystematiek 
automatisch voor lagere beloning in 
aanmerking. De bestaande inkomens
verhoudingen worden door de PPR 
dan ook als onrechtvaardig ervaren 

Wat willen we bereiken? 
a De doelstellingen van het inko
mensbeleid, zoals de PPR dat wil voe
ren, kunnen moeilijk los gezien wor
den van àndere gewenste veranderin
gen in onze samenleving, zoals eerlij
ker verdeling van het werk en meer 
zelfstandigheid van mannen en vrou
wen. 

Die verschillende doelen moeten m 
hun samenhang worden beschouwd 
b De fundamentele gelijkwaardigheld 
van alle mensen geldt daarbij als uit
gangspunt ook al zijn mensen gelukkig 
verschillend 

Een rechtvaardig inkomensbeleid 
moet dan ook gestalte geven aan die 

gelijkwaardigheid. De PPR vindt dat 
op grond hiervan in principe iedereen 
(vanaf een bepaalde leeftijd) recht 
heeft op betaalde arbeid. Op den duur 
streeft de PPR naar een basisinkomen 
voor iedereen ongeacht de door ie
mand verrichte arbeid. 
c Mensen zijn verschillend. Maar of 
je nu man bent of vrouw, meer kennis 
hebt opgenomen of sterker bent, jong 
of oud, die verschillen mogen geen 
grond vormen voor inkomensverschil
len Inkomensongelijkheid die op die 
verschillen is terug te voeren, wordt 
daarom opgeheven. Het inkomensbe
leid moet erop gericht zijn de mecha
nismen die tot hogere inkomens leiden 
te doorbreken om zodoende een aan
zienlijke inkomensnivellering tot stand 
te brengen. 
d Een rechtvaardige inkomensverde
ling is niet hetzelfde als inkomensge
lijkheid. Wanneer iemand voor het ver
vullen van een taak extra offers brengt, 
kan een hoger inkomen redelijk zijn. 
Elders hebben we aangegeven hoe de 
kwaliteit van de arbeid sterk verbeterd 
kan worden. Gestreefd wordt naar een 
maximum-inkomen dat (netto) niet gro
ter is dan driemaal het netto minimum
loon voor volwassenen. 

Daarbij dient rekening te worden ge
houden met individuele verschillen in 
maatschappelijke en financiële positie. 
De een ontvangt bv. wel individuele 
huursubsidie en de ander niet. De een 
heeft wel een aftrek voor verwervings
kosten, de ander niet 
e Inkomensverschillen zijn voor vrij
wel de gehele bevolking onderwerp 
van gesprek. Bij het bewerkstelligen 
van de gewenste veranderingen in de 
inkomensverhoudingen kan de publie
ke meningsvorming over kriteria voor 
en hoogte van inkomensverschillen 
een belangrijke rol spelen. Inzicht in 
de feitelijke inkomensverdeling is daar
voor een noodzakelijke voorwaarde. 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Om een radikale verandering van 
de inkomensverhoudingen te bereiken 
moet een alle inkomensgroepen om
vattend inkomensbeleid worden ge
voerd. Het parlement stelt jaarlijks de 
richtlijnen voor zo'n bele1d vast. Over 
de mvulling van het inkomensbeleid, 
in samenhang met aktieplannen voor 
de herverdeling van het werk en verbe
tering van de kwaliteit van de arbeid 
wordt met de betrokken maatschappe
lijke organisaties overlegd 
b De Wet Openbaarheid van Inko
mens uit arbeid moet nu eindelijk in 
werking treden. In de komende 4 Jaar 
worden ook de inkomens uit vermogen 
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onder de invloedssfeer van de wet ge
bracht. De zogenaamde passieve open
baarheid wordt omgezet in een publi
katieplicht. Als eerste stap krijgen in 
elk geval de ondernemingsraden inza
ge in de inkomens binnen bedrijven 
alsmede in wijzigingen in het salarië
ringsbeleid. Alle werknemers, ook de 
hogere inkomenstrekkers, worden on
der een CAO gebracht 

Om een stringent prijs/ inkomensbe
leid ten aanzien van vrije beroepsbeoe
fenaren te kunnen voeren, wordt de 
Economische Controle Dienst uitge
breid met een onderzoeksafdeling die 
een betrouwbaar inzicht in de verdien
de inkomens van zelfstandigen kan ge
ven 
c Nivellering van inkomens wordt m 
de eerste plaats nagestreefd door wijZI
ging van de beloningsverhoudmgen 
(veranderingen in de premieheffing 
voor sociale zekerheid en belasting 
werken ook nivellerend; zie daarvoor 
elders) Via funktieklassifikatie worden 
alle funkties vergelijkbaar gemaakt. Op 
grond daarvan kan een begin gemaakt 
worden met het herzien van de belo
nmgsstruktuur. De faktor kennis krijgt 
daann minder gewicht dan in de huidl
ge funktiewaarderingssystemen gebrul
keiijk is. 
d Zolang er nog eentonig of vuil 
werk bestaat of gewerkt moet worden 
op onaangename werktijden kunnen 
daarvoor inkomenstoeslagen aanvaard
baar zijn De kompensatle zal echter 
zoveel mogelijk worden gezocht m kor
tere arbeidstijd voor deze funkties 
e Waar hoge inkomens het gevolg 
zijn van schaarste van bepaalde des
kundigheden moet die schaarste wor
den opgeheven door scholingsmaatre
gelen e.d. Waar hoge inkomens het 
gevolg zijn van traditie of schaarste m 
het verleden wordt de Inkomensvor
ming op korte termijn bijgesteld 

Waar hoge inkomens het gevolg zijn 
van bijzondere markts1tuaties, zoals bij 
bepaalde vrije beroepen waar de 
dienstverlener in belangrijke mate zelf 
kan bepalen m hoeverre de kl1ënt hem 
'nodig' heeft, wordt het inkomen los
gekoppeld van het aantal verrichtin
gen, zonodig door loondienstfunkties 
te scheppen Uiteraard moet er dan 
wel kontrole op de kwal1te1t en om
vang van de werkzaamheden plaats 
hebben, maar dat IS nu ook al ge
wenst. 
f Loonsverhogingen worden gegeven 
m centen i p.v. in procenten 

Dit betekent onder meer aftopping 
van de prijskompensatie 
g Er mag beslist niet worden gekort 
op het minimum Jeugdloon lntegen-
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deel, het minimum jeugdloon is geba
seerd op een niet terzake doend ver
schil en zal op den duur dan ook moe
ten samenvallen met het minimumloon 
voor volwassenen 

Basisinkomen 

25 In het verre verleden vond alle 
produktte, alle arbeid plaats in en om 
de prtvé-hutshoudens. In de loop van 
de geschtedents zijn de taken steeds 
meer verdeeld. Er groetde een zekere 
arbetdsverdeltng en er ontstond han
del Zo kwamen verschillende ekono
mtsche sektoren tot stand tn wat nu de 
volkshutshoudtng heet voedselproduk
tie tn de landbouw, ambachten, tndus
tne en, vooral deze eeuw, een heel 
netwerk van kommerctéle en niet-kom
merctéle dtenstverlentng 

Toch vtndt ook nu nog een belang
rijk deel van de produktie tn en om de 
prtvé-hutshoudtng plaats. Onbetaald 
Soms voor etgen nut, soms voor dat 
van anderen (doe-het-zelf-, huishoude
lijk- en vrijwilligerswerk) 

Het onderscheld tussen werk dat wel 
en werk dat ntet betaald wordt, is door 
allerlet ekonomtsche en kulturele oor
zaken bepaald. In elk geval kan Je niet 
zeggen dat het betaalde werk nuttiger 
ts dan het onbetaalde. Bepaalde werk
zaamheden gebeuren zowel betaald als 
onbetaald eten kan Je thuis opdtenen 
of tn een restaurant laten opdienen; 
kleren wassen, een bed ttmmeren, tuin 
onderhouden enzovoort, Je kunt het 
zelf doen of laten doen Sommtge 
maatschappelijke dtensten worden 
door vrijwilltgers verricht, andere door 
betaalde mstelltngen. Het verschil zit 
'm ntet tn het nut voor de samenle
vtng, maar tn de geldstromen tussen 
mensen Het begtnt dan ook zo langza
merhand een achterhaalde zaak te wor
den dat bepaalde mensen wél en an
deren géén tnkomen ontvangen voor 
nutttge beztgheden Trouwens, in onze 
samenlevtng ts ook moeilijk vast te 
stellen wte geen betaalde baan kunnen 
vtnden en wte dat onder de huidtge 
omstandtgheden ntet willen, zelfs al 
zou er een enorm kontroleapparaat in 
het leven worden geroepen (met alle 
nadelen van dten) 

Beter lijkt het ons er vanuit te gaan 
dat mensen tn onze maatschappij door 
hun bestaan alleen al (daar hebben ze 
zelf ntet om gevraagd) het recht heb
ben op een tnkomen om tn het levens
onderhoud te voorzien De tijd lijkt ge
letdelijk rijp te worden om tedereen 
een baststnkomen te verstrekken, on
geacht de vraag wat hij of zij ervoor 
doet 

Natuurlijk kleven er aan dat iedee 
ook problemen. De PPR ziet op het 
ogenblik als grootste gevaar van een 
basisinkomen, of zoals anderen het 
noemen een 'arbeidsloos inkomen', 
dat het idee misbruikt wordt om de 
oneerlijke verdeling van het werk in 
stand te houden Met gedwongen 
werkloosheid voor vele honderdduizen
den die in onze maatschappij geen 
recht op arbeid blijken te hebben En 
dan ts arbeidsloos inkomen een ander 
woord voor uitkering blijf zitten waar 
Je zit en verroer je niet een idee 
dat in rechtse handen tevens misbruikt 
zal worden om Uitkeringen te verlagen! 

Om een betere startpositie voor de 
mvoertng van een basisinkomen voor 
tedereen te scheppen, moet het werk 
eerlijker verdeeld worden Zowel het 
betaalde als het onbetaalde, zowel het 
aangename als het onaangename. Het 
zal dutdelijk zijn dat het onaangename 
werk het grootste probleem wordt in 
een maatschappij met een basisinko
men voor tedereen Gewerkt zal er 
heus wel worden, daarvoor betekent 
werk genoeg voor mensen zelf kijk 
maar eens wat mensen allemaal vrijwil
lig doen in de onbetaalde sektor Dat 
laat ztch eenvoudig niet uitputtend be
schrijven (het grote ongelijk van dege
nen dte zeggen dat mensen van nature 
lUl zijn) Het vuile werk zal echter wel 
blijven liggen. 

De PPR heeft daar drie antwoorden 
op. 
a De kwaliteit van het onaangename 
werk moet drastisch verbeterd worden 
(zte 20) 
b Uiterlijk met de invoering van een 
basisinkomen wordt tevens een sociale 
dtenstplicht ingevoerd waardoor ieder
een tenminste een aantal perioden in 
zijn of haar leven maatschappelijk 
noodzakelijke taken vervult (bijvoor
beeld een halfJaar) Het ligt voor de 
hand dat een deel daarvan besteed 
wordt aan onaangenaam werk dat niet 
verbeterd kan worden 
c Zolang het slechte werk nog niet 
eerlijker verdeeld is zal er ook na in
voering van een basisinkomen tn het 
tnkomensbeleid ruimte moeten zijn 
voor toeslagen voor degenen die het 
onaangename werk op zich nemen. 

Aan de tnvoering van een basisinko
men zitten allerlet haken en ogen 

Maar er zijn ook belangrijke voorde
len aan verbonden, die de oplossing 
van soctaal-ekonomische problemen 
dichterbij kunnen brengen. Zo kunnen 
de hoge arbetdskosten voor arbeidsin
tensieve bedrijven lager worden en kan 
de wtr-war in het sociale zekerheidstel
sel worden vereenvoudigd. 
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Maar bovenal telt dat mensen vrijer 
kunnen worden en onafhankelijker van 
anderen en van ekonomische dwang. 
Op weg naar een betere startpositie 
voor deze ontwikkeling geeft de PPR 
de hoogste prioriteit aan de verbete
ring van de kwaliteit van de arbeids
plaatsen en aan een radikale herverde
ling van inkomen en (betaald en onbe
taald) werk. Om te voorkomen dat het 
herverdelende effekt van het basis-in
komen door afwenteling teniet wordt 
gedaan, moet bij de invoering van het 
basis-inkomen ook een maximum-inko
men zijn ingevoerd. 

Intussen kan de invoering van een 
basis-inkomen ook technisch gespro
ken dichterbij komen, mits voortvarend 
wordt gewerkt aan de integratie en in
dividualisering van de belastingheffing 
en premieheffing voor de sociale verze
keringen, aan de individualisering van 
sociale uitkeringen en aan de invoering 
van een algemene pensioenregeling 
voor de gehele bevolking, zoals in de 
volgende paragrafen wordt aangege
ven 

Sociale zekerheid 

26 Hoe is de situatie? 

Het systeem van sociale verzekeringen 
dient mensen die zonder inkomen ra
ken te ondersteunen Bij dit onderwerp 
mag dan ook niet voorbij gegaan wor
den aan het feit dat het toenemende 
beroep op sociale verzekeringen een 
gevolg is van principiële tekortkomin
gen van de huidige ekonomische orde, 
waarin het begrip arbeid is beperkt tot 
betaalde arbeid maar het recht op be
taalde arbeid niet wordt gegarandeerd. 
De feitelijke problemen worden door 
het systeem van uitkeringen niet opge
lost, integendeel de WAO wordt bij
voorbeeld misbruikt om werklozen aan 
het geregistreerde arbeidsaanbod te 
onttrekken Daardoor raken zij in feite 
hun aanspraak op arbeid, eventueel 
aangepaste of deeltijd-arbeid, kwijt. 

Door de geleidelijke invoering van 
de verschillende sociale verzekerings
wetten is een lappendeken ontstaan 
van voorzieningen waarbinnen slechts 
enkelen de weg weten Die ingewik
keldheid van het systeem is niet alleen 
bezwaarlijk, zij leidt er tevens toe dat 
groepen mensen die een beroep op 
een uitkering zouden moeten kunnen 
doen tussen wal en schip raken. Het 
huidige systeem gaat uit van de verze
keringsgedachte, dat wil zeggen men 
verzekert zich tegen een mogelijke ge
beurtenis als gevolg waarvan men zon-
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der inkomen zou geraken. Daarvoor 
wordt een premie, een percentage van 
het inkomen, afgedragen. Door het be
staan van maxima in de premieheffing 
en door de mogelijkheid betaalde pre
mies voor de inkomstenbelasting af te 
trekken is het systeem niet in overeen
stemming met het draagkrachtbegin
sel. Daardoor kunnen hogere inkomens 
feite! ijk meer besteden dan je zou ver
wachten. 

Doordat de sociale zekerheid voor 
het overgrote deel wordt gefinancierd 
uit de loonkosten, drukken de lasten 
onevenredig zwaar op arbeidsintensie
ve, vaak kleinere, bedrijven. Dit leidt 
gemakkelijk tot 'rationalisering' van de 
produktie en uitstoot van arbeidskrach
ten met als gevolg stijging van de so
ciale lasten. Zo zijn we in een vicieuze 
cirkel beland. Het bestaande stelsel 
van sociale zekerheid is niet afgestemd 
op het feit dat in één huishouden 
meerdere kostwinners kunnen voorko
men. 

Ook voor deeltijd-werkers kunnen 
problemen ontstaan doordat het sy
steem niet geïndividualiseerd is. 

Wat willen we bereiken? 
a Het beroep op de sociale zekerheid 
dient verminderd te worden zonder dat 
de uitkeringsgerechtigden daar de 
dupe van worden (volumebeleid). Het 
terugdringen van het gebruik van de 
voorzieningen begint bij een totaal an
dere benadering van de huidige pro
blemen verbetering van de kwaliteit 
van de arbeid en eerlijker verdeling 
van het werk. 
b De systemen van belastingheffing 
en van premieheffing voor sociale ver
zekeringen worden geïntegreerd om de 
lasten naar draagkracht te verdelen 
tussen de verschillende inkomensgroe
pen. Daarbij wordt uitgegaan van het 
individu in plaats van het gezin 
c De bestaande regelingen op het ter
rein van sociale zekerheid worden op 
elkaar afgestemd en vereenvoudigd 
(WAO, AAW en ZW) en waar nodig 
uitgebreid tot de gehele bevolking 
(pensioenen en ziektekosten) 

Het geheel dient uit te monden in 
een loondervingswet. Verschillen in in
komens tussen vergelijkbare funkties 
als gevolg van verschillen in premie
heffingen, zoals bijvoorbeeld tussen 
overheidspersoneel en de zogenaamde 
trendvolgers, worden opgeheven 
d De stelsels van belasting- en pre
mieheffing worden geleidelijk zo gewij
zigd dat een verschuiving van lasten 
optreedt ten gunste van de faktor ar
beid (arbeidsintensieve bedrijven) Zo
wel belastingen als premies dienen ge-

heven te worden naar draagkracht van 
de bedrijven. 

Hoe willen we dat bereiken? 
a In de eerste plaats moet verwezen 
worden naar de paragrafen 2.4 over 
de verdeling van het werk en 2. 5 over 
verbetering van de kwaliteit van de ar
beid, omdat daarin de oorzaken van 
veelvuldig gebruik van sociale verzeke
ringen worden aangepakt. 
b De verplichting voor werkgevers 
om een aantal gedeeltelijk ar
beids(on)geschikten in dienst te nemen 
moet worden uitgebreid en op de nale
ving ervan moet beter worden toegezien 

Tevens moet de werkgever zoveel 
mogelijk aangepaste arbeid aanbieden 
aan de 'eigen arbeidsongeschikten' 
c Door integratie van WAO/ AAW en 
Ziektewet wordt in een vroeger stadi
um een gerichte medische begeleiding 
mogelijk. 
d Integratie van heffingen voor in
komstenbelasting en sociale verzeke
ringen wordt gerealiseerd door geleide
lijke opheffing van de maximumpre
miegrenzen, afschaffing van de aftrek
baarheid van betaalde premies voor de 
inkomstenbelasting (I B) en verhoging 
van de rijksbijdragen aan de sociale 
fondsen. 

Om te voorkomen dat bij deze her
strukturering bij met name de midden
groepen onaanvaardbare inkomensda
lingen plotseling optreden, moet 
steeds het totale besteedbare-inkomen 
beschouwd worden 
e Het sociale zekerheidsstelsel wordt 
geïndividualiseerd. De positie van deel
tijdwerkers mag daarbij niet nadelig 
worden beïnvloed (door volledige pre
mieheffing e.d.) 
f Op de sociale minima wordt niet 
gekort. De welvaartsvastheld door mid
del van de zogenaamde netto-netto
koppeling met de ontwikkeling van het 
netto-minimumloon moet gehandhaafd 
worden. 
g Er wordt een volksverzekering ziek
tekosten ingevoerd. 
h Er wordt een uniform pensioensy
steem ingevoerd boven de AOW. Ook 
hierbij moet worden uitgegaan van het 
individu. 
1 Alimentatieregelingen worden ver
beterd Er wordt gestreefd naar het 
vastleggen van een maximum in het 
aantal Jaren waarin alimentatie behoeft 
te worden betaald. 

Belastingen 

27 Hoe is de situatie? 

De heffing van de loon- en inkomsten-
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belasting is gebaseerd op het draag
krachtbeginsel. In de praktijk werkt dit 
principe maar gedeeltelijk mensen 
met een hoger inkomen hebben een 
groter voor.deel wanneer zij bepaalde 
kosten voor de belasting mogen aftrek
ken Door hun hogere inkomen kun
nen ze grotere leningen en hypotheken 
afsluiten waardoor ze weer meer rente
kosten kunnen aftrekken Ook de pre
mieheffing voor sociale verzekeringen 
doorkruist het draagkrachtbeginsel bij 
de belastingheffing. 

Een groot deel van de totale belas
tingopbrengsten wordt verkregen door 
middel van ind1rekte belastingen zoals 
BTW en accijnzen Hoewel over de 
eerste levensbehoeften minder indlrek
te belastingen worden geheven dan 
over luxe goederen beïnvloeden deze 
belastingen de inkomensverhoudingen 
niet. Lagere inkomens betalen relatief 
evenveel als hogere inkomens. Velen 
blijken op de één of andere manier de 
heffing van inkomstenbelasting, socia
le premies en I of indirekte belastingen 
te ontwijken. De ingewikkeldheid van 
het heffingensysteem en het ontbreken 
van geschikte kontrolemogelijkheden 
liggen daaraan mede ten grondslag. 

Omdat de mogelijkheden om heffin
gen te ontwijken verschillend zijn voor 
mensen is er sprake van een toene
mende rechtsongelijkheid. Noch de ge
meenschap noch de werknemers heb
ben in onze ekonomische orde invloed 
op de bestemming van de winsten van 
ondernemingen De huidige vennoot
schapsbelasting is onvoldoende in 
staat bedrijven naar draagkracht te 
doen bijdragen aan onze samenleving 
Met name het beheersen van overwin
sten (méér dan het noodzakelijke ren
dement op investeringen) is een be
langrijke voorwaarde om de gewenste 
doelstellingen ten aanzien van produk
tie, arbeid en inkomen te kunnen be
reiken. Het oorspronkelijke voorstel 
voor een Vermogens-Aanwas Deling IS 

in de afgelopen jaren volledig uitge
kleed tot een winstdelingsregeling in 
plaats van een stap op weg naar meer 
zeggenschap over het produktievermo
gen. 

Wat willen we bereiken? 
a De doelstellingen van het belasting
beleid worden vooral bepaald door de 
PPR-visie dat de lasten eerlijk verdeeld 
moeten worden, zodat er niet meer ge
diskrimineerd wordt tussen ongehuw
den en gehuwden en tussen vrouwen 
en mannen. Dit hangt dan ook direkt 
samen met de doelstellingen van het 
inkomensbeleid (nivellering, individua-
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lisering). 
b Overwinsten van ondernemingen 
dienen maatschappelijk aangewend te 
worden. Ook over het bedrijfsleven 
dienen de lasten naar draagkracht ver
deeld te worden 

Hoe willen we dat bereiken? 
a De heffing van prem1es voor sociale 
verzekenngen en voor loon- en inkom
stenbelasting wordt ge1ntegreerd (zie 
paragraaf 3.4). Onderzocht wordt hoe 
de heffing van inkomstenbelasting kan 
worden vereenvoudigd. Uitgangspunt 
IS ook hierbij dat individualisering van 
het stelsel wordt bereikt (zie ook para
graaf 3 4 ) De kinderbijslag wordt tot 
het belastbaar inkomen gerekend 
b Aftrekposten voor de inkomstenbe
lasting worden beperkt. Gestreefd 
wordt naar een systematiek waarbij af
trekposten voor hogere inkomensgroe
pen n1èt voordeliger zijn dan voor lage
re inkomenstrekkers. 

De renteaftrek voor hypotheeklasten 
wordt aan een maximum gebonden 
(f 300 000) en tevens wordt de ren
teaftrek voor tweede of meer woning
bezit afgeschaft. Daarnaast kan het be
lastbaar inkomen verhoogd worden 
door de 'huurwaarde' voor de eigen 
wonmgen flink op te trekken 

E1genaren van dure huizen, gefinan
cierd uit eigen vermogen, worden dan 
eveneens extra belast. 
c Zolang de inkomensverdeling in 
Nederland n1et aanzienlijk gewijzigd is, 
vindt geen verdere verhoging van de 
indirekte belastingen plaats zonder dat 
deze gekompenseerd wordt voor de in
komens tot modaal De BTW op repa
raties e.d. wordt afgeschaft omdat dit 
soort dienstverlening grondstoffen, 
energie en andere importen bespaart 
en dus gestimuleerd moet worden. 
d Onderzocht wordt op welke plaats 
in de produktie- en distributie-keten de 
BTW geheven kan worden opdat de 
ontduikmg min1maal is. Het kontrole
apparaat van de belastingdienst moet 
verder uitgebreid en verbeterd worden. 
e Er wordt een oplopend tarief in de 
vermogensbelasting ingevoerd. Ook er
fenissen worden progressief belast, 
door middel van een schrijventarief. 
f Onderzocht wordt in welke vorm 
overwinsten m het bedrijtsleven het 
best belast kunnen worden door de 
vennootschapsbelasting progressief te 
maken tot een zeker maximum of door 
een speciale overwinstbelasting in te 
voeren d1e overwinsten boven een be
paalde grens volledig wegbelast 
g Onderzocht wordt in hoeverre sub
sidies bij voortijdige verkoop van de 
woning na verloop van tijd kunnen 

worden teruggevorderd. 
h De landbouwvrijstelling wordt afge
schaft. 

Konsumenten en konsumptie 

28 De overheid kan een kansurnen
tenbeleid voeren, dat wil zeggen een 
beleid dat gericht is op het versterken 
van de macht van de konsument ten 
opzichte van de producent 

De overheid kan ook een konsump
tiebeleid voeren Dan gaat het om een 
beleid dat gericht is op het beïnvloe
den van het konsumptiepatroon Die 
be1nvloeding vindt plaats op grond van 
maatschappelijke doeleinden, zoals vei
ligheid, gezondheid, verdeling, milieu 
en energiegebruik. Konsumptiebeleid 
hangt dus direkt samen met het beleid 
ten aanzien van de produktie en met 
het inkomensbeleid Kortom met de 
ekonomische orde. 

Het konsumentenbeleid kan in veel 
gevallen parallel lopen met het kon
sumptiebeleid Veiligheid en gezond
heid zijn bijvoorbeeld individuele én 
maatschappelijke belangen 

Er zijn ook tegenstellingen tussen 
deze twee beleidsgebieden. Zo willen 
veel individuele konsumenten graag 
een grote tuin hebben, terwijl uit 
maatschappelijk belang gestreefd moet 
worden naar kleine tuinen zodat er 
nog voldoende natuur overblijft voor 
konsumenten zonder tuin Deze twee 
vormen van overheidsbeleid worden 
daarom apart behandeld 

29 Konsumentenbeleid 

Hoe is de situatie? 
De konsumenten hebben in onze 

ekonomische orde een zwakke positie 
t o v de producent, i p.v. dat ze op 
een objektieve manier worden voorge
licht over de kwaliteit, de duurzaam
heid, de prijs en het energieverbruik 
van de produkten en diensten. De 
rechtspositie van de konsument laat te 
wensen over. Schade die door slechte 
kwaliteit van een produkt (goederen en 
diensten) wordt geleden, is moeilijk te 
verhalen. De konsument en zijn organi
saties hebben geen direkte invloed op 
de aard van de produkten die op de 
markt worden gebracht. Ook worden 
de konsumentenorganisaties tot nu toe 
buiten de belangrijke advies-organen 
van de overheid gehouden 

Tegenover deze zwakke positie van 
de konsument staat een toename van 
de macht van de producent van goede
ren en diensten De voortdurende prijs
stijgingen (inflatie) worden enerzijds 
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veroorzaakt door stijgende grondstot
fen- en energieprijzen en stijging van 
de lonen en anderzijds door de 
machtskonsentratie in het bedrijfsleven 
(ontstaan monopolies en oligopolies) 
en allerlei afspraken tussen producen
ten Met name in de dienstensektor 
zijn de prijzen voor de konsument 
moeilijk te kontroleren. 

Wat willen we bereiken? 
Een verbetering van de positie van 

de konsument door middel van be
scherming, inspraak, voorlichting, op
voeding en door het voeren van een 
aktief mededingingsbeleid. 

De herziene warenwet dient zo snel 
mogelijk te worden uitgevoerd. Daarbij 
moeten de konsumentenorganisaties 
meer invloed krijgen, dan in het huidi
ge bestel 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Konsumentenvoorlichting en -vor
ming via radio en tv wordt uitgebreid. 
Vergelijkend warenonderzoek dient be
vorderd te worden om de konsument 
in staat te stellen zijn I haar keus beter 
en bewuster te bepalen. Konsumenten
vorming wordt opgenomen in het leer
plan voor het basis- en het voortgezet 
onderwijs 
b De informatie op produkten wordt 
sterk uitgebreid. Deze informatie moet 
in begrijpelijke, éénduidige taal gesteld 
zijn 

Op elk produkt moet worden aange
geven hoeveel de prijs per standaard
hoeveelheid bedraagt, hoe het produkt 
is samengesteld, wie de producent en 
wat het land van herkomst is. Een 
energie- en milieutabel wordt hiertoe 
ingevoerd. Er komt een wettelijke ver
plichting tot vermelding van produktie
datum en uiterste verkoopdatum voor 
verpakte voedingsmiddelen. Toevoe
gingen van smaak-, kleurstoffen en 
konserveringsmiddelen moeten even
eens vermeld worden Er komt een in
tensieve kontrole op de hoeveelheid 
gifstoffen in het voedsel. 

De overheid zal een beleid voeren 
om betere kondities voor borstvoeding 
te scheppen. Daartoe neemt zij o.a. 
maatregelen om reklame voor flesvoe
ding te beperken, worden gezond
heidsclaims m b.t. baby- en kindervoe
ding verboden, steunt en subsidieert 
zij instanties die borstvoeding stimule
ren. 
c De juridische positie van de konsu
ment t.o.v de producent wordt ver
sterkt. Een eerste aanzet daartoe is het 
aannemen op zo kort mogelijke termijn 
van de volgende drie reeds ingediende 
wetsvoorstellen. 
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De wet 'produkt aansprakelijkheid'; 
een wet, die de fabrikant verplicht om 
schade ten gevolge van gebreken van 
zijn produkten te vergoeden. 

De wet 'konsumentenkoop'; een 
wet. die aangeeeft hoe koper en verko
per met elkaar horen om te gaan bij al
ledaagse aankopen. 

De wet 'standaardvoorwaarden'; 
een wet, waarin de leverings- en beta
lingsvoorwaarden worden geregeld. 
d Reklame moet meer en meer voor
lichting worden. De reklameboodschap 
mag alleen mededelingen bevatten 
waarvan aangetoond is dat deze JUist 
zijn. De wet misleidende reklame 
wordt zo snel mogelijk ingevoerd en er 
moeten maatregelen komen ter voorko
ming van beledigende reklame. 

Luchtreklame wordt wegens de ge
luidsoverlast en de energieverspilling 
onmiddellijk verboden. Alle reklame 
voor rookartikelen, alkohol en genees
middelen wordt verboden 

Konsumentenorganisaties krijgen 
zendtijd aangeboden op radio en tv. 
e Mede om de inflatie te bedwingen 
moet de machtskoncentratie van de 
producenten worden doorbroken Dit 
kan o.a. door het voeren van een ak
tief mededingingsbeleid. Openbaarma
king van het kartelregister (een regis
ter, waarin afspraken tussen onderne
mingen op het gebied van beheersing 
van de markt worden vastgelegd) kan 
daartoe ook bijdragen. Het oprichten 
van overheidsbedrijven (b.v. een post
bank) als middel om machtskoncentra
ties tegen te gaan, wordt gestimuleerd. 

Er moet een strak prijsbeleid ge
voerd worden. Om de positie van de 
konsument op het gebied van de prij
zen te versterken wordt voor de dien
stensektor een wettelijke regeling op
gesteld, die prijsaanduiding vooraf en 
gespecificeerde rekeningen achteraf 
verplicht stelt 

Financieringsbureaus en bankinstel
lingen worden verplicht om in adver
tenties en offertes voor spaarrekenin
gen, geldleningen en dergelijke het ef
fektieve rentepercentage te noemen 
opdat voorkomen wordt dat mensen in 
financiële problemen raken als gevolg 
van misleidende wervingskampagnes. 
f Om speciale groepen konsumenten 
te beschermen worden de volgende 
maatregelen genomen: 

Om konsumenten zonder auto te
gemoet te komen moet een kleinscha
lig distributiepatroon van goederen en 
diensten worden gehandhaafd. Daar
toe wordt massaverkoop door weide
winkels en dergelijke tegengegaan 

Samenwerking tussen kle1ne zelf
standigen en tussen hen en groepen 

konsumenten, zoals in 'konsumenten
kringen', moet gestimuleerd worden. 

Om werkende alleenstaanden meer 
speelruimte te geven bij 't boodschap
pen doen, wordt de mogelijkheid van 
het openen van avondwinkels ver
ruimd. Voorwaarde is wel dat de werk
nemers in zulke winkels goede arbeids
omstandigheden en arbeidsvoorwaar
den hebben. 
- Zie voor maatregelen om de positie 
van de huurder te beschermen het on
derdeel volkshuisvesting en voor de 
positie van patiënten het onderdeel 
volksgezondheid. 

30 Konsumptiebeleid 

Hoe is de situatie? 
Het Nederlandse konsumptiepa

troon, dat wil zeggen de verdeling van 
konsumptieve bestedingen over de di
verse bestedingskategorieën (wonen, 
verkeer, voedsel en kleding), wordt ge
kenmerkt door een omvangrijk gebruik 
van energie en grondstoffen. Groten
deels gebeurt dat in de industrie, bui
ten het gezichtsveld van de konsu
ment. Maar de enorme verspilling 
komt ook tot uitdrukking in de kon
sumptie van wegwerpartikelen en in 
de afvalproblematiek Bepaalde vor
men van konsumptie hebben ongunsti
ge gevolgen voor anderen omdat ze 
overlast opleveren (bijvoorbeeld lawaai 
en ruimtegebruik van auto's) of omdat 
iets niet onbeperkt voorradig is (bij
voorbeeld energie of natuurschoon). 

Tenslotte worden veel konsumptie
goederen gekocht in het buitenland 
(bijvoorbeeld benzine, fruit, buiten
landse vakanties, auto's) en dat drukt 
op onze betalingsbalans. 

Allerlei ongunstige bijverschijnselen 
(kosten) van bepaalde vormen van kon
sumptie komen niet tot uitdrukking in 
de prijs die men voor die produkten of 
aktiviteiten betaalt. Daarom is kon
sumptiebeleid noodzakelijk. 

De konsumptie van energie en 
grondstoffen moeten we in de eerste 
plaats via de produktie, en dus de in
vesteringen, sturen Omdat de Neder
landse ekonomie zeer open is voor 
handel met het buitenland is dat ech
ter niet voldoende om de konsumptie 
in de maatschappelijk gewenste rich
ting te beïnvloeden Het stellen van 
kwaliteitseisen en normen aan produk
ten die in Nederland mogen worden 
verkocht, kan een hulpmiddel zijn om 
de konsumptie van ongewenste pro
dukten tegen te gaan 

Zolang de inkomensverdeling zo 
scheef is kan de konsumptie n1et op 
rechtvaardige wijze worden gestuurd 

door de prijzen van bepaalde produk
ten te verhogen door middel van hef
fingen of indirekte belastingen daar 
zouden de lagere inkomensgroepen de 
dupe van worden. 

Bovendien zou dat inflatie in de 
hand werken 

Voeding is eigenlijk een verhaal 
apart. Konsumptie van bepaalde le
vensmiddelen kan onschadelijk zijn ter
wijl op de langere termijn een voe
dingspatroon wel schadelijk blijkt te 
zijn Ook dat vraagt konsumpt1ebele1d 

Wat willen we bere1ken7 
a Onze ekonomie moet minder ener
gie en grondstoffen gaan gebruiken Er 
moet een verschuiving komen naar ge
bruiksgoederen die een langere levens
duur hebben en te repareren zijn. Voor 
onze eigen industrie wordt dit beleid 
ingevuld in het produktiebeleid gencht 
op selektieve ontwikkeling 
b De PPR vindt dat in principe zoveel 
mogelijk gebruik moet worden ge
maakt van het prijsmechanisme om de 
produktie en konsumptie van goederen 
en diensten te reguleren Dit betekent 
dat voor produkten en bezigheden die 
maatschappelijk ongewenste gevolgen 
hebben, door middel van heffingen, 
indirekte belastingen of prijsmaatrege
len een hogere prijs zou moeten wor
den vastgesteld dan de 'gewone' kost
prijs. De PPR hanteert daarbij steeds 
de volgende uitgangspunten 

bepaalde essentiële basisvoorzie
ningen (bijv. gezondheidszorg) moeten 
voor iedereen gewaarborgd zijn, zon
der financiële drempels. 

bepaalde maatschappelijk vast
gestelde regels voor de produktie t.a.v. 
milieubehoud, energiegebrwik, arbeids
omstandigheden e.d mogen niet wor
den overschreden. 

over de bestemming van eventueel 
hogere winsten die uit zo'n prijsmaat
regel zouden kunnen voortvloeien, 
moet demokratisch kunnen worden be
slist 
- zolang de inkomensverdeling zo 
scheef is krijgen de inkomens tot mo
daal kompensatie voor dergelijke prijs
stijgingen Konsumptie van produkten 
die schadelijk zijn voor veiligheid, ge
zondheid en mil1eu wordt geregeld en 
waar nodig voorkomen door het vast
stellen van kwaliteitseisen, normen en 
voorlichting en gebruiksvoorschriften 
voor die produkten Naast verbeterde 
regelgeving voor de kwal1teit van le
vensmiddelen wordt ook een voedings
patroon dat op langere termijn gezond 
is gestimuleerd 



Hoe willen we dat bereiken? 
a De bewijslast wordt omgekeerd de 
producenten moeten aantonen dat hun 
produktieprocessen en produkten vol
doen aan de wettelijke e1sen (Nu IS 

het vaak zo dat konsument of overheld 
moet aantonen dat het produkt n1et 
voldoet aan d1e e1sen) 
b De duurzaamheld en reparatiemo
gelijkheld van produkten worden be
vorderd door het afschaffen van het 
BTW-tanet voor reparat1e-aktiviteiten 
en door st1mulenng van de normallsa
tie 
c Gebruik van verpakkingsmiddelen 
d1ent tot een mm1mum beperkt te wor
den De voorkeur moet gegeven wor
den aan verpakking, d1e opn1euw ge
bruikt kan worden (stat1egeld-regeling) 
d Er komen stnkte voorschnften voor 
het lawaa1 dat apparaten als bromfiet
sen, auto's, wasmachines, enz. mogen 
maken 
e De konsumptie van alternatieve 
produkten (mil1eu-vnendelijk en I of 
energ1e-zum1g) wordt gestimuleerd, 
evenals het gebru1k van binnenlandse 
produkten en d1ensten 
f Z1e verder ook het onderdeel mil1eu. 
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IV Energie, grondstoffen en milieu 

Inleiding 

31 Hoewel milieuverontreiniging en 
natuurvernietiging geen verschijnselen 
van de laatste eeuw zijn, is de schaal 
waarop dat gebeurt sinds het begin 
van de industriële revolutie sterk ver
groot. We moeten konstateren dat tal
loze ontwikkelingen het milieu aantas
ten. Vervuiling van bodem, water en 
lucht, aantasting van de ozonlaag, ont
bossing en schaarste aan diverse 
grondstoffen nemen dagelijks toe. Op 
dit moment is de produktie- en kon
sumptiewijze in de geïndustrialiseerde 
wereld op geen stukken na in overeen
stemming met de leefmogelijkheden 
die de aarde biedt. Dit probleem lijkt 
eerder groter dan kleiner te worden. 
De gevolgen daarvan kunnen zowel op 
het sociale vlak als op het gebied van 
de natuurlijke evenwichtssystemen tot 
zeer gevaarlijke situaties leiden In de 
huidige maatschappelijke ordening, 
waarin het belang van enkele sterken 
de ontwikkelingen vrijwel geheel be
paalt moet het kalf eerst verdrinken 
voordat men de put gaat dempen 

Dat dit met chemisch afval gebeurt, 
is niet eens onwaarschijnlijk. Uit recen
te voorvallen blijkt duidelijk dat een 
verminderde publieke aandacht voor 
de milieuproblematiek onterecht is. De 
vele bedreigingen voor het milieu moe
ten een voortdurende aanleiding vor
men voor (buiten) parlementaire aktie. 

Een werkelijke harmonie tussen de 
mensen onderling en tussen de mens 
en zijn milieu vereist een fundamenteel 
andere leefwijze dan de huid1ge wes
terse (al dan niet gematigd kapitalis
tisch). Deze andere leefwijze dient uit 
te gaan van een aantal grenzen die de 
aarde aan het menselijk gedrag stelt 

a Het energie- en grondstoffenver
bruik mag niet groter zijn dan de na
tuur op de lange duur kan opbrengen. 
b De belasting van het milieu mag 
niet groter zijn dan de belasting die de 
natuur zonder verval (zoals b.v. verlies 
van soorten en grootschalige vernieti
ging) kan verwerken. 

Energie en grondstoffen 

32 Hoe ts de situatie? 

Het energie- en grondstoffenbeleid kan 
niet los gezien worden van de ontwik
keling van onze produktie. Techniek en 
industrialisatie hebben een produktie
systeem mogelijk gemaakt, waarin 
menselijke en dierlijke arbeid vervan
gen kon worden door fossiele energie. 
Deze ontwikkeling was een voorwaarde 
voor het bereiken van het huidige wel
vaartsniveau in ons land. Deze wijze 
van produceren is echter geheel geba
seerd op de beschikbaarheid van veel 
goedkope energie en onbelemmerd ge
bruik daarvan Deze basis is nu wegge
vallen. 

Energie is duur geworden en zal ook 
steeds duurder worden Bovendien is 
een onbelemmerd gebru1k niet meer 
mogelijk door ekologische, maatschap
pelijke en ethische bezwaren Ten aan
zien van het energie- en grondstoffen
verbruik kan het volgende worden ge
konstateerd: 
I Natuur en milieu worden ernstig 
bedreigd. 
a De produktie van goederen gaat 
veelal ten koste van onvervangbare mi
lieu-goederen De vervuiling van bo
dem, water en lucht, die dikwijls ver
oorzaakt wordt door stoffen waarvan 
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het effekt op de natuur en de menselij
ke gezondheid soms wel, maar meestal 
niet of nauwelijks bekend IS, vormt 
een bedreiging voor mens en natuur 
b Het gebruik van kernenergie voor 
onze energievoorziening brengt ontoe
laatbare risiko's met zich mee, o.a op 
het gebied van de radioakt1eve afval en 
de reaktorveil1gheid. Ook een toene
mend gebruik van steenkool, van ver
branding in het algemeen en van het 
transport van olie, vloeibaar aardgas 
en LPG leveren grote risiko's op voor 
mens en natuur. 
c De wijze waarop in Nederland de 
elektriciteitsproduktie plaatsvindt (in 
grote eenheden en zonder terugwin
ning van afvalwarmte) is er de oorzaak 
van dat de thermische verontreiniging 
van het oppervlaktewater steeds groter 
wordt. Dit probleem wordt nog eens 
vergroot door industriële lozingen 
d De natuur wordt steeds verder te
ruggedrongen door een toenemend 
ruimtebeslag van wegen en vliegvel
den, door rustverstoring en door ver
anderingen in het landschap ten be
hoeve van de grootschalige landbouw 
en de rekreatie. 
11 We gebruiken energ1e en grond
stoffen op een in-efficiënte manier 
a Het naoorlogse bouwprogramma 
heeft, ten gevolge van woningnood en 
lage energieprijzen, woningen en ge
bouwen opgeleverd, die therm1sch zo 
lek zijn als een mandje bovenmatig 
veel glas, geprefabnceerde bouwele
menten, geen warmte-isolatie en een 
slechte tochtwering. 
b Het vervoer is eenzijdig geonën
teerd op de auto, waarmee steeds gro
tere afstanden tussen woon- en werk
plaats moeten worden afgelegd. Het 
openbaar vervoer levert mede door een 
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falend overheidsbeleid nog slechts een 
marginale bijdrage aan het aantal ver
plaatsingen 
c Bij de omzetting van energie gaat 
zowel in de huishoudens als in de in
dustne veel warmte verloren (koelwa
ter, schoorsteen gassen} 
d Binnen het Industriebeleid heeft tot 
nu toe een veel te sterk aksent gelegen 
op het bevorderen van de energie-in
tensleve sektoren Hierdoor kan het ge
beuren dat 11 belangrijke produkten 
Uit de chem1e- en metaalindustrie bijna 
60% van het totale mdustriële energie
gebruik voor hun rekening nemen. 
e We leven in een wegwerpmaat
schappij waann steeds meer produkten 
een korte levensduur hebben of slechts 
eenmaal gebru1kt kunnen worden De 
reparatiesektor 1s ondergewaardeerd 
geraakt 
111 De ekonom1sche problemen wor
den steeds groter 
a We hebben te maken met een toe
nemende 1nvoer van steeds duurdere 
brandstof. onverschillig of het nu gaat 
om olie, gas of steenkool 
b De kostenstijging van energie zal 
samengaan met een kostenstijging van 
grondstoffen, omdat voor de winning, 
het transport en de verwerking dikwijls 
veel energ1e nodig is. 
IV De rol van de ge1ndustnaliseerde 
landen ten opzichte van de Derde We
reld is onverantwoordelijk. 
a De grondstoffenwinning wordt van 
oudsher beheerst door gelndustriali
seerde landen, die de ontwikkelings
landen in een positie van ekonomische 
afhankelijkheid hebben gehouden. 
b De Derde Wereldlanden worden 
veel sterker getroffen door de hoge 
energie-, voedsel- en grondstoffenprij
zen dan de ekonom1es sterkere indus
tnelanden 
c De Derde Wereldlanden worden ge
bruikt om bepaalde hier afgekeurde of 
verboden produkten (bijv medicijnen, 
DDT) te dumpen 

Wat willen we bereiken/ 
We willen een situatie bere1ken waarin 
de nadelen van de energie- en grond
stoffenvoorziening en van het gebruik 
daarvan zo genng mogelijk zijn. Dit 
vere1st 1n de 1ndustnelanden een veel 
lager verbru1k van energ1e en grond
stoffen dan thans het geval is. Daar
voor zijn mgrijpende maatschappelijke 
verandenngen nod1g. Een tijdelijke ver
ru1m1ng van het energieaanbod d.m.v 
kernenerg1e en kolen kan deze ontwik
keling vertragen waardoor voor toe
komstige generatles blijvend grote pro
blemen worden veroorzaakt. Alleen als 
wij ons energ1everbru1k nu vermmde-

ren, zullen de energietekorten pas op 
zo'n lange termijn optreden, dat er tijd 
is voor het ontwikkelen van veilige 
nieuwe energiebronnen. 

Het energie, en grondstoffenbeleid 
dient de volgende doelstellingen te 
hebben· 
I Het energieverbruik zal in Neder
land in de komende vier jaar moeten 
dalen, evenals het grondstoffenver
bruik. 
11 De energievoorziening moet wor
den aangepast aan ekologische en 
maatschappelijke eisen. 

Hoe willen we dat bereiken? 
Het energie- en grondstoffenverbruik is 
ieders verantwoordelijkheid. Voor het 
bereiken van de genoemde doelstellin
gen mag men echter geen hoge ver
wachtingen hebben van vrijwillige indi
viduele bijdragen 

Naast het geven van voorlichting 
heeft de overheid hier dus duidelijk 
een sturende taak. 
I Om het energie- en grondstoffen
verbruik te verminderen neemt de 
overheid de volgende maatregelen 
a Er wordt krachtig gestreefd naar 
een selektief ekonomisch ontwikke
lingsbeleid waarbij onder andere reke
ning wordt gehouden met de noodza
kelijke vermindering van het energie
en grondstoffenverbruik en met de te
rugdringing van de milieuverontreini
ging. Het mens- en milieuvriendelijk 
ondernemen wordt bevorderd. 

Vestiging van nieuwe of uitbreiding 
van bestaande energie-intensieve (che
mische} industrieën wordt tegenge
gaan (zie ook het hoofdstuk produktie} 
b Door het stellen van wettelijke nor
men regelt de overheid het maximale 
energieverbruik van apparaten en de 
hoeveelheid energie, die maximaal tij
dens de distributie en produktiefase 
aan uitgangsmateriaal mag worden 
toegevoegd. 

Ter bevordering van de duurzaam
heid en de mogelijkheid om produkten 
te repareren wordt een laag btw-tarief 
ingevoerd voor reparatie-aktiviteiten en 
wordt normalisatie gestimuleerd. 

Bovendien moeten de produkten en 
de produktie van reserveonderdelen zo 
veranderd worden dat reparatie werke
lijk mogelijk wordt. 
c De voorlichting zal geïntensiveerd 
worden en gericht moeten zijn op het 
propageren van een energiebewuste le
vensstijl Vermindering en verspilling 
en het bevorderen van een efficiënter 
gebruik spelen hierbij een belangrijke 
rol De voorlichting dient bij te dragen 
aan een verandering van leef-, ver
voers- en eetgewoonten en aan de ver-
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spreiding van kennis van het eigen 
energieverbruik voor verwarming en 
vrijetijdsbesteding en van de energie
intensiteit van ons voedselpakket en 
andere produkten. Dit moet onder an
dere gebeuren door het invoeren van 
een energielabel en door het verstrek
ken van nauwkeurige verbruiksinfor
matie aan de huishoudens door de 
energiebedrijven of andere instellin
gen. Aan bedrijven dient gerichte voor
lichting te worden gegeven over mate
riaalgebruik, verpakkingen etc (Zie 
ook het onderdeel kansurnenten en 
konsumptie}. 
d De tarieven moeten vereenvoudigd 
worden. ledere energiedrager moet per 
eenheid een duidelijke en algemeen 
bekende en voor ieder (zowel voor bur
ger als bedrijf} geldende prijs hebben. 
Alleen zo kan een verband gelegd wor
den tussen verbruik en kosten van be
sparing en beloning. Er dienen over
zichtelijke nota's te worden verstrekt. 
Het vastrecht wordt afgeschaft. Kon
trakten tussen grote energieafnemers 
en energieleverende (nuts-}bedrijven 
dienen openbaar te zijn 
Er moeten gewogen progressieve tarie
ven ingevoerd worden voor de meest 
gebruikte energievormen, te beginnen 
met een progressief tarief voor elektri
citeit. 
e De subsidieregeling voor het isole
ren van woningen en gebouwen wordt 
gewijzigd als volgt 

het maximaal te investeren bedrag 
wordt verhoogd; 

de subsidie wordt alleen verstrekt 
als de woning na de ingreep voldoet 
aan de normen van de Model Bouw
verordening; 

vervanging van cv-ketels door 
z.g.n hoog rendementsketels wordt 
opgenomen in de te subsidiëren inves
tering; 

er komt een aparte subsidierege
ling voor experimenten met energiebe
sparende apparaten en voorzieningen 
(zonnekollektoren, warmtepompen, 
'broeikas' e.d.}. 

De warmte-isolatienormen voor 
nieuwbouw (woningen en gebouwen) 
dienen aanzienlijk verzwaard te wor
den. Naast energiebesparing betekent 
dit een lastenverlichting voor de ge
bruiker. De problemen die optreden bij 
de vaststelling van de huurverhoging 
na isolatie van bestaande woningen 
moeten worden opgeheven door een 
uniforme regeling. 

De overheid dient het goede voor
beeld te geven door het energiege
bruik in haar eigen gebouwen dras
tisch te beperken· betere warmte-isola
tie, aanpassing verlichtingsnivo etc. 
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Er moet een wet op de energievoor
ziening komen, waarin energiebespa
ring en de ekologische en maatschap
pelijke randvoorwaarden voor de ener
gievoorziening struktureel verankerd 
worden. Binnen een systeem van 
meerjarenplanning moet jaarlijks door 
de regering een Energieplan aan het 
parlement ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 
g De afvalsoffenwet en de wet che
mische afvalstoffen worden samen uit
gebouwd tot een wet grondstoffenbe
heer. Hierin wordt geregeld 

beperking van de afvalstoffen
stroom uit de produktiesektor door 
maatregelen die interne kringlooppro
cessen stimuleren; 
- voorrang voor de inzet van secun
daire grondstoffen boven primaire 
grondstoffen; 

produktiespecifikatie zodanig dat 
produkten tijdens en na gebruik in een 
konsumptieproces goed toegankelijk 
voor reparatie resp. hergebruik zijn; 

verbod op het vervaardigen van 
produkten die na gebruik in de een of 
andere vorm in het milieu terecht ko
men en daar schadelijk zijn; 

beperking van de afvalstoffen
stroom uit de konsumptiesektor door 
maatregelen tegen eenmalig te gebrui
ken (verpakkings-) materialen en bevor
dering van kringloopgebruik; 

gescheiden inzameling van afval
stoffen en procesmatige scheiding van 
niet gescheiden en gedeeltelijk ge
scheiden ingezamelde afvalstoffen; 

milieuhygiënisch verantwoorde ver
werking van afvalstoffen welke niet op
nieuw gebruikt kunnen worden; 

een zo groot mogelijke decentrali
satie van de afvalverwerking binnen de 
doelstellingen van maximaal herge
bruik; 

aansprakelijkheid van de produ
cent, de transporteur en de verwerker 
van afvalstoffen wanneer afvalstoffen 
toch op milieuhygiënisch niet verant
woorde wijze worden verwerkt. 
h De opslag van radio-aktief afval in 
de aardkorst en de dumping in zee 
worden verboden. Radio-aktieve stof
fen worden op gekontroleerde wijze 
opgeslagen in daartoe uitgeruste in
richtingen totdat de stralings-aktiviteit 
is afgenomen tot het natuurlijke niveau 
van de betrokken stoffen. 

Het gebruik van radioaktieve isoto
pen in ziekenhuizen en laboratoria 
dient tot een minimum te worden be
perkt. 

Verwezenlijking van de doelstellin
gen m.b.t. het terugdringen van het 
grondstoffenverbruik kan leiden tot da
ling van de prijzen van de grondstof-

fen. Dit mag niet ten koste gaan van 
het inkomen van de grondstoffen ex
porterende ontwikkelingslanden. 
Grondstoffenovereenkomsten dienen 
hierin te voorzien (zie onderdeel Euro
pese Gemeenschap) 
11 Om een betere aanpassing te berei
ken van de energievoorziening aan de 
ekologischeen maatschappelijke eisen 
neemt de overheid de volgende maat
regelen 
a De kerncentrales in Borssele en Do
dewaard worden direkt gesloten en het 
onderzoek naar toepassingen van kern
energie ten behoeve van elektriciteits
en militaire produktie wordt stopgezet. 

Ook de UCN in Almelo gaat dicht 
De financiële steun aan de bouw van 
de snelle kweekreactor te Kalkar en de 
Super Phenix in Frankrijk wordt stop
gezet. terwijl er druk op Duitsland, Bel
gië en Frankrijk wordt uitgeoefend met 
het oogmerk de bouw van deze reakto
ren te laten stopzetten. 

Een kleine kernreaktor voor onder
zoek is slechts toegestaan wanneer 
deze ver van bewoonde gebieden ligt 
en geen andere maatschappelijke be
langen in de weg staat. De er mee sa
menhangende onderzoeksprojecten 
moeten voor de maatschappij van be
lang zijn 

Zolang er nog kernreaktoren in Ne
derland zijn, geldt dat verbruikte splijt
stof niet direkt of indirekt mag worden 
aangewend voor de produktie van 
kernwapens. Kontrakten aangaande de 
opwerking van verbruikte splijtstof die
nen openbaar te zijn 
b Kolen worden slechts in beperkte 
mate gebruikt en worden zo schoon 
mogelijk verbrand. De ontwikkeling 
van schone verbrandingstechnieken en 
behandelingstechnieken (bijvoorbeeld 
wervelbedverbranding en ontzwaveling 
van rookgassen) wordt bevorderd. 

Het huidige emissieniveau van zwa
veldioxide (500.000 ton per jaar) is 
een maximum. 
c Aardgas dient gasvormig via pijplei
dingen getransporteerd te worden. 
Geen invoer van LNG omdat de kans 
op ongelukken bij vloeibaar transport 
onaanvaardbaar groot is. Om dezelfde 
reden moet LPG als brandstof voor 
auto's worden afgeschaft. De invoer 
van LPG uit bijvoorbeeld de arabische 
landen moet worden stopgezet. Dit gas 
dient ter plaatse omgezet te worden in 
grondstoffen voor de chemische indus
trie, die met minder gevaar getranspor
teerd kunnen worden. LPG uit de 
Noordzee moet via een pijpleiding aan 
land gebracht worden en dient buiten 
de bebouwde kom gebruikt te worden 
voor het opwekken van elektriciteit 
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en I of verwerkt te worden tot produk
ten, die zonder gevaar vervoerd kun
nen worden. 
d De toepassing en ontwikkeling van 
zonne- en windenergie, mede ten bate 
van de ontwikkelingslanden, wordt 
krachtig bevorderd. 
e De elektriciteitsopwekking wordt 
gedecentraliseerd. Het gebruik van ge
combineerd warmte en kracht produce
rende bedrijven en kleinschalige stads
verwarming moet bevorderd worden 
door een zo gunstig mogelijke sprei
ding van de elektriciteitsopwekking 
Het leverings- en verkoopmonopolie 
van de Samenwerkende Elektnc1teits 
Producenten wordt doorbroken 

De zeggenschap over de energlepro
dukten en voorziening komt onder 
controle van de parlementaire organen. 

De meeropbrengst van door (kleine) 
bedrijven opgewekte elektriciteit dient 
tegen een redelijke vergoeding te kun
nen worden teruggeleverd aan het 
openbare net 

Voorkómen en terugdringen van mi
lieuverontreiniging 

33 Hoe is de situatie? 

De vervuiling van het milieu is de laat
ste 20 jaar sterk toegenomen en ge
deeltelijk ook van aard veranderd. 

Produktie van moeilijk afbreekbare 
giftige verbindingen en van radioaktie
ve stoffen betekenden enerzijds nieuwe 
bedreigingen voor het milieu, ander
zijds funktieneerden deze ontwikke
lingen ook als waarschuwingssignalen 
voor de mensen zelf, waardoor de pro
blemen in wijder kring onderkend wer
den 

Helaas heeft dit nog niet geleid tot 
een fundamenteel andere produktie en 
konsumptie. Een toenemende kennis 
over de schadelijke effekten van stof
fen op het milieu laat zien, dat de pro
blemen ten gevolge van de groei- en 
produktiedwang van de westerse mens 
eerder groter dan kleiner zijn gewor
den, ondanks de schijnbare verbete
ring ten gevolge van het invoeren van 
een groot aantal (doorgaans slecht ge
koördineerde en onvoldoende gekon
troleerde) wetten en verordeningen 

Teneinde op korte termijn de groot
ste bedreigingen te verminderen, dient 
de uitvoering van de bestaande Neder
landse wetgeving verbeterd te worden. 
Tegelijkertijd dient krachtig naar zowel 
nationale als internationale effektieve 
maatregelen gestreefd te worden ter 
bestrijding van de veelsoortige veront
reinigingen van het mil1eu, binnen en 

242 



buiten Nederland. 

Wat willen we bereiken? 
a Het beleid moet gencht zijn op her
stel en instandhouding van het even
WICht tussen het aantal mensen en 
hun gedragswijze aan de ene kant, en 
de (toekomstige) leefmogelijkheden die 
de aarde b1edt aan de andere kant. 
Daarom moeten mgrepen in het milieu 
getoetst worden op hun totale effekt 
op de samenlevmg op korte en lange 
termijn, met name aan de hand van 
ekolog1sche mz1chten 

De daadwerkelijke effektieve uitvoe
nng van het bele1d moet krachtig ter 
hand worden genomen 
b Het bele1d moet voorts gericht zijn 
op het voeren van een effektief inter
nationaal milieubeleid, zodat bindende 
mternat1onale regelmgen tot stand ko
men 
c Het bele1d bmnen Nederland d1ent 
een zodanige voorlichting te bevorde
ren, dat door bewustwordmg van de 
mensen zo wemig mogelijk dwingende 
maatregelen genomen hoeven te wor
den Op die plaatsen, waar het mense
lijk gedrag tot onaanvaardbare milieu
verontremigmg leidt en blijft leiden, 
moeten effektieve maatregelen opge
legd worden 
d Het milieubeleid dient, nationaal en 
mternationaal, een hoge prioriteit te 
krijgen en dient te worden uitgevoerd 
onafhankelijk van eventuele bezuinl
gmgsmaatregelen 

Hoe willen we dat bere1ken? 
a Nederland dient een aktief buiten
lands milieubeleid te voeren, gericht 
op het tegengaan van milieuverontrei
niging Er moet hierbij gestreefd wor
den naar de totstandkoming van bm
dende mternationale regelingen, zowel 
voor de aanpak van grensoverschrij
dende milieuverontreiniging als voor 
de aanpak van algemene bedreigingen 
van de aarde als leefmilieu (o.a de 
vervuilmg van de oceanen) 

Nederland dient krachtig aan te drin
gen bij de tropische landen op het ne
men van effektieve maatregelen (even
tueel met Nederlandse of internationa
le steun) om de vernietiging van de 
trop1sche regenwouden stop te zetten 

Internationaal aanvaarde milieunor
men, bijvoorbeeld tot stand gekomen 
m het kader van de EG, kunnen 
slechts beschouwd worden als mini
mumnormen, waarbij gewaarborgd 
moet worden dat gebieden d1e ruim
schoots aan deze e1sen voldoen, n1et 
aan mi11eun1vellenng ten prooi zullen 
vallen Een noodzakelijke voorwaarde 
voor het verknjgen van resultaten van 

internationaal milieuoverleg is het voe
ren van een strikt milieubeleid binnen 
Nederland. Omgekeerd vormt een im
passe in het internationale overleg 
geen grond voor het afzwakken of uit
stellen van onze nationaal voorgeno
men milieumaatregelen 
b Ten einde tot een beter milieube
leid binnen Nederland te komen, die
nen er op alle bestuurlijke niveaus mi
lieubeleidsplannen opgesteld te wor
den Ze zijn gericht op de planmatige 
verbetering van het milieu. Hierdoor 
zal een betere sturing van en kontrole 
op het te voeren milieubeleid mogelijk 
gemaakt worden Deze milieubeleids
plannen dienen gekoördineerd te wor
den met en gekoppeld te worden aan 
het gewenste selektieve ontwikkelings
beleid. 
c Investeringen die een invloed op 
het milieu zullen hebben, dienen voor
afgegaan te worden door opstelling 
van een milieueffektrapportage als ba
sis voor een evenwichtige afweging 
van de gevolgen van een voorgeno
men handeling, alsmede om na te 
gaan of deze handeling niet strijdig is 
met de milieubeleidsplannen De mi
lieueftektrapportage moet o.a. de vol
gende aspekten beschrijven: 

milieuhygiënische aspekten; 
natuur- en landschapsaspekten; 
energie- en grondstoffenvraagstuk-

ken; 
intern milieu (fysieke arbeidsom

standigheden bij projekten); 
de indirekte gevolgen van een plan 

of projekt (hierbij horen ook de ekono
mische, sociale en ruimtelijke gevolgen 
die in de toekomst een verdere aantas
ting van het milieu met zich mee kun
nen brengen). Alle betrokkenen- en 
n1et alleen de belanghebbenden krij-
gen (of behouden) inspraak in alle 
plannen die een duidelijk effekt op het 
leefmilieu hebben 
d De produktie en het gebruik van 
produkten, die schadelijk zijn voor 
mens en milieu, zullen worden tegen
gegaan De gegevens, benodigd voor 
de beoordeling hiervan, zullen door de 
producent of de importeur geleverd 
moeten worden (omgekeerde bewijs
last) (Zie ook het hoofdstuk kansu
menten en konsumptie.) 
e Reeds in gebruik zijnde stoffen die
nen met spoed op hun milieu-effekt 
onderzocht te worden. Stoffen die on
herstelbare schade veroorzaken worden 
verboden Herstelbare schade wordt 
zoveel mogelijk voorkomen en, indien 
al aanwezig, teruggedrongen Hierbij 
moet de aanvaardbaarheid van vervul
lmg, die herstelbare schade veroor
zaakt, mede bepaald worden door het 
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maatschappelijk nut van het produkt of 
het produktieproces, dat deze vervui
ling veroorzaakt. 
f Milieugevoelige bedrijven en bedrij
ven van enige omvang dienen een mi
lieuboekhouding van het produktiepro
ces bij te houden, waarin de volledige 
stoffen- en energiebalans van het pro
duktieproces opgenomen is. Van de 
milieuboekhouding dient ieder jaar een 
openbaar verslag uitgebracht te wor
den 
g Milieuverontreiniging wordt in be
ginsel bij de bron bestreden, bij voor
keur door geboden en verboden via 
een vergunningenstelsel en zo nodig 
door heffingen. Vergunningverlening, 
inspraak en beroepsprocedures moeten 
duidelijk geregeld worden en beter 
voor de burgers toegankelijk gemaakt 
worden. 
h De uitvoering van de bestaande mi
lieuwetgeving wordt versneld en de 
voltooiing van een effektieve en volle
dige wetgeving op milieugebied wordt 
krachtig bevorderd. Dat geldt ook voor 
de kontrole op de naleving van de wet
geving. 

Op korte termijn wordt een analyse 
gemaakt van de manier waarop dit 
laatste zo effektief mogelijk gereali
seerd kan worden. Er komen veel ho
gere milieuboetes. Met name zal ook 
de kleinere vervuilende handeling wor
den gevolgd. Wanneer een illegale lo
zing wordt gekonstateerd, worden alle 
kosten voor het herstel van het milieu 
en de schade aan derden op de over
treder verhaald. Hiervoor geldt geen 
verjaringstermijn. 
1 Reeds verleende vergunningen in 
het kader van de milieuwetgeving wor
den niet verlengd wanneer een derge
lijke verlenging ernstig in strijd is met 
een goed milieubeheer. Hiertoe dient 
zonodig de wetgeving aangepast te 
worden. Milieuvergunningen krijgen 
een tijdelijk karakter met een maximale 
geldigheidsduur van tien jaar. 
J Diepgaand onderzoek naar de sa
menhang tussen menselijke ingrepen 
in het milieu en het effe,kt daarvan op 
de samenleving, naar de relatie tussen 
milieu en ekonomie, naar de grenzen 
die milieubehoud en milieuverbetering 
stellen aan de ekonomische planolo
gie, naar de invloed van het menselijk 
handelen op het klimaat op aarde en 
naar de milieuaspekten van de ontwik
keling van Derde Wereld-landen dient 
bevorderd te worden 
k Op het terrein van de natuur- en 
milieuedukatie dienen tenminste de 
volgende konkrete maatregelen gereali
seerd te worden· 

In elke provincie dient een konsu-
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lent voor natuur- en milieuedukatie 
aangesteld te worden. 

Er dient een landelijk centrum voor 
natuur- en milieuedukatie te komen 
met als doel de ondersteuning van al
len die zich met natuur- en milieuedu
katie bezighouden. 
I Geluidshinder wordt in beginsel bij 
de bron bestreden. 
- Voor industrieën en motorvoertui
gen betekent dit dat machines en (an
dere) produkten geluidbewust gekon
strueerd moeten worden. Dit is van be
lang voor arbeidsplaats en omgeving. 

Voor het wegverkeer betekent dit, 
dat de hoeveelheid verkeer en de toe
gestane maximumsnelheid, vooral in 
stadscentra en woongebieden beperkt 
moeten worden. (zie ook Verkeer en 
Vervoer) 

Luchtverkeer wordt tot het aller
noodzakelijkste beperkt. Reklame- en 
sportvliegen wordt verboden. (zie ook 
Rekreatie) 

Bij het toepassen van heffingen op 
geluidshinderlijke produkten (auto's!) 
dient de hoogte van de heffing gerela
teerd te zijn aan de hoogte van de ge
luidproduktie. 

De verdere inwerkingtreding van 
de wet geluidshinder gaat gepaard met 
voldoende financiële ondersteuning, 
m.n. van de gemeente. 
m Water zal zuiniger gebruikt moeten 
worden. Hiertoe dient o.a. een zodanig 
tarievenstelsel ingevoerd of verder uit
gebreid te worden, dat de huishoude
lijke en de industriële verbruikers gesti
muleerd worden tot een steeds grotere 
zuinigheid. Zuiveringsinstallaties moe
ten zonodig worden uitgerust met een 
fosfaat verwijderende trap. 

Grondwatertarieven dienen te wor
den verhoogd tot die van oppervlakte
water. Waterwingebieden en opper
vlaktewater moeten beter beschermd 
worden tegen schadelijke stoffen, met 
name door het tegengaan van vervui
ling aan de bron. 
n De zuiveringsheffing voor huishou
dens wordt afgeschaft De kosten voor 
zuivering van huishoudelijk afvalwater 
dienen gedekt te worden uit de alge
mene middelen. 
o Het toepassen van komposttoilet
ten, met name in nieuwbouw, wordt 
bevorderd. 
p Er dient een onmiddellijk verbod te 
komen op de toepassing van fosfaat in 
wasmiddelen, waarbij tevens strenge 
eisen dienen te worden gesteld aan de 
milieubelasting van de dan toe te pas
sen vervangingsmiddelen voor fosfaat 
q Er dienen maatregelen genomen te 
worden om de produktie en het ge
bruik van polychloorbiphenylen 

(PBS's) zo sterk mogelijk te beperken 
en op den lange duur te verbieden. 
r Produktie, verkoop en gebruik van 
spuitbussen of soortgelijke houders 
met drijfgassen, die een (mogelijke) 
schadelijke invloed op de atmosfeer 
uitoefenen, worden verboden. 
s Het probleem van het havenslib 
kan alleen afdoende worden opgelost 
door bestrijding van de vervuiling aan 
de bron. Storten van het slib op niet 
kontroleerbare wijze, zoals in zee of in 
meren, is niet aanvaardbaar, zelfs niet 
als noodoplossing. 
t Lozingen van chemisch afval in zee 
worden verboden, evenals (diepte)lo
zingen en opslag van chemisch afval 
in de bodem. De toestand van de bo
dem en het grondwater moet beter on
derzocht worden en wettelijke maatre
gelen ter bescherming van de bodem 
en het grondwater moeten met spoed 
tot stand komen. 
u Het vervoer en de opslag van ge
vaarlijke stoffen dient te worden terug
gebracht tot het nog noodzakelijk ge
achte minimum en dient te geschieden 
onder strenge veiligheidsmaatregelen. 
v Onderzoeksprojekten op het gebied 
van de genetische manipulatie en 
eventuele toepassingen daarvan moe
ten eerst beoordeeld worden op de 
maatschappelijke gewenstheid ervan 
(zie ook Wetenschap en techniek) en 
dienen voor het overige met strenge 
veiligheidsmaatregelen te worden om
geven om gevaar voor aantasting van 
het milieu en de gezondheid tegen te 
gaan 
w In voor het publiek toegankelijke 
ruimten in openbare gebouwen wordt 
het roken verboden Het aanleren van 
de rookgewoonten wordt o.a. tegenge
gaan door intensieve voorlichting. 
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V Leefbaarheid 

Ruimtelijke ordening 

34 Hoe is de situatie? 

Het hu1d1ge gebruik van de ruimte 
wordt in eerste mstantie bepaald door 
onze ekonomische orde. Ekonomisch 
sterke funkties, zoals kantoren, indus
tnële bedrijven, grootschalige land
bouw, vrije sektor woningbouw en 
snelwegen overheersen ekonomisch 
zwakke funkties zoals natuur- en land
schapsgebieden, kleinschalige land
bouw, kleine bedrijfjes, sociale wo
ningbouw, openbaar vervoer en lang
zaam verkeer. Bovendien frustreren 
met name de ekonomisch sterke funk
ties een goed milieubeheer. Deskun
digen en politici passen zich vaak aan 
bij de behoeften en eisen van de ster
ke funkt1es en de daar schuilgaande 
pressiegroepen Zolang onze kapitalisti
sche ekonom1sche orde in zijn huidige 
vorm blijft bestaan, kan de overheid 
n1et meer doen dan 1n de marge de 
maatschappelijke nadelen opvangen 
De PPR zal vanu1t het perspektief op 
een n1euwe ekonomische orde de mar
ges zoveel mogelijk moeten zien op te 
rekken Bij de konstatering van het on
verantwoord ruimtegebruik moet ook 
het hu1d1ge konsumptienivo krities be
Zien worden 

Wat willen we bere1ken? 

a De Ruimtelijke Ordening dient als 
mtegrat1ekader te funktioneren van al 
d1e zaken waaraan een ruimtelijk facet 
verbonden 1s. M.a.w. 1n deze gevallen 
d1enen n1et bulten het RO-beleid om, 
autonome besl1ssingen te worden ge
nomen 
b Aangez1en wij allen m velerlel vor-

men gebruik maken van de ruimte, is 
Juist de Ruimtelijke Ordening het dis
kussieplatform voor allen om richting 
te geven aan ons leefmilieu. 
c Een zo laag mogelijke overheid 
dient niet alleen- zoals thans- in eer
ste instantie de bestemming van de 
grond te bepalen, doch binnen cen
traal vastgestelde hoofdlijnen ook de 
eigendom van de grond te verkrijgen. 
d Naast veranderingen in de huidige 
ekonomische orde, is verandering van 
het menselijk gedrag met betrekking 
tot het ruimtegebruik noodzaak. 
e Binnen het kader van een van de 
hoofddoelstellingen van de PPR (zuinig 
ruimtegebruik, zo gering mogelijk ge
bruik van energie en grondstoffen) 
dient er een eerlijke (her)verdeling van 
de beschikbare ruimte te worden na
gestreefd. 

Hoe willen we dat bereiken? 

35 Besluitvorming 

a Via verschillende departementen 
wordt het RO-beleid beïnvloed. Er 
dient meer interdepartementale samen
werking te komen, teneinde een inte
graal RO-beleid mogelijk te maken. 
b Besluiten dienen binnen hoofdlij
nen van een centraal geïntegreerd 
ruimtelijk beleid op een zo laag moge
lijk nivo genomen te worden. Er dient 
daarbij aktief ingespeeld te worden op 
de mogelijkheden van decentralisatie 
binnen gemeentelijk verband. Naast in
formatie heeft de bevolking recht op 
inspraak in alle planfasen, inklusief de 
uitvoeringsfase. De beslissende instan
ties worden verplicht op straffe van 
vernietiging van het besluit afwijkin
gen van inspraakresultaten te motive-
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ren (rapportagepl icht). 
c Door ruimere doeluitkeringen of al
gemene uitkeringen uit het gemeente
fonds worden de financiële middelen 
voor de uitvoering van op elkaar afge
stemde plannen (van hogere en lagere 
overheden) veilig gesteld. 
d Het beroepsrecht (t/ m de kroon
procedure) dient voor belanghebben
den in de ruimste zin van het woord 
open te staan. Op bezwaren die bij de 
Kroon worden ingediend moet door 
deze instantie binnen zes maanden uit
spraak gedaan worden. 
e Ruimtelijke plannen moeten meer 
uitvoeringsgericht gemaakt worden. Er 
dient duidelijk aangegeven te worden 
hoe een bestemming zou moeten wor
den gerealiseerd, alsmede hoe het be
heer ervan moet worden vormgegeven. 
Dit geldt in het bijzonder voor bestem
mingsplannen 
f De uitwerking of wijziging van een 
(globaal) bestemmingsplan door burge
meester en wethouders wordt ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. Indien nodig, wordt de 
wet op de Ruimtelijke Ordening hier
toe aangepast. 
g Er dient een strakke kontrole te 
worden toegepast op herziening van 
niet-goedgekeurde (delen van) bestem
mingsplannen. 
h Bestemmingsplannen die in strijd 
zijn met een pas vastgesteld streekplan 
dienen met spoed te worden herzien. 
De gemeenteraad moet voor het 
grondgebied van de gemeente een 
struktuurplan vaststellen waarin de toe
komstige ontwikkeling van de gemeen
te wordt aangegeven 
1 Wettelijk moet geregeld worden dat 
alle voorstellen die het milieu kunnen 
beïnvloeden vergezeld gaan van een 
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milieu-effektrapportage. 
1 De gemeenten moeten meer wette
lijke mogelijkheden hebben om onge
wenste ontwikkelingen tegen te gaan 
(het zonodig kunnen laten doorlopen 
van de bescherming bij het opnieuw 
nemen van een voorbereidingsbesluit, 
meer mogelijkheden voor het weigeren 
van een bouw- of aanlegvergunning 
etc.). 

36 Grondbeleid 

Om grond in gemeenschapshanden te 
krijgen (binnen hoofdlijnen op een zo 
laag mogelijk bestuursnivo) dienen de 
volgende maatregelen te worden geno
men: 
a De (lagere) overheid krijgt het voor
keursrecht bij alle aankopen van onroe
rend goed. 
b Onteigening van de grond dient te 
geschieden op basis van de gebruiks
waarde op dat moment. 
c Ook globale bestemmingsplannen 
zijn voortaan een wettelijke basis om 
tot onteigening over te gaan, wanneer 
duidelijk is dat uitvoering van de vast
gelegde bestemming door de overheid 
de voorkeur verdient. 

Dit gaat uiteraard ook gelden voor 
gedetailleerde bestemmingsplannen. 
d Teneinde een aantal belangrijke 
doelen te realiseren (verlaging van de 
grondprijs, tegengaan van spekulatie, 
e.d.) dient de overheid grond aan te 
kopen. Dit is een dure aangelegen
heid, daarom moeten prioriteiten ge
steld worden. Allereerst worden die 
gronden gekocht: 

waarmee gespekuleerd kan wor
den, waardoor stadsvernieuwing, so
ciale woningbouw en kleinschalige be
drijvigheid niet gerealiseerd kunnen 
worden; 

die zo beheerd worden dat belang
rijke funkties (bijv. wonen of onver
stoorde natuur) verloren dreigen te 
gaan. 

Voorlopig dienen onze maatschappe
lijke doelen m b.t. het agrarische ge
bied verwezenlijkt te worden via de 
wet RO. 
e Het uitgeven van grond gebeurt al
leen in erfpacht, pacht en huur. De 
pacht- en huurhoogte hangt af van de 
bestemming van de ontwikkeling van 
de grondwaarde op basis van het infla
tiepercentage. Landelijke richtlijnen 
dienen hiervoor ontwikkeld te worden 

37 Stedelijke gebieden 

a Het tot nu toe aangehangen pnnci
pe van de ·gebundelde dekoncentratie' 
dient verlaten te worden Door de m-

nerlijke tegenstrijdigheid van dit princi
pe worden zowel de stedelijke als de 
niet-stedelijke gebieden er niet beter 
van en wordt bovendien de verplaat
singsafstand sterk vergroot. Daarom 
dient het RO-beleid uit te gaan van de 
koncentratie van wonen, werken en 
rekreëren in stedelijke geb1eden Voor 
het slagen van het koncentratiebeleid 
zijn vier zaken van essentieel belang 

Prioriteit voor de stadsvernieuwing, 
die zich richt op de totale verbetering 
van de woon- en leefomstandigheden 
in de oude wijken (zie stadsvernieu
wing) 

Nieuwbouw in open(gevallen) plek
ken in de stad ('inbreiding') Voorts 
voor de bewoners overzichtelijke 
nieuwbouwprolekten aan de rand van 
de stad ('aanbreiding') en in de stede
lijke gebieden met goede mogelijkhe
den voor het openbaar vervoer (met 
name railverkeer) Daarbij dienen na
tuurgebieden te worden ontzien 

Wonen, werken en rekreëren horen 
bij elkaar en dienen dus gedrieën in de 
stedelijke gebieden gerealiseerd te 
worden. 

De ontsluiting dient te geschieden 
via een goed openbaar vervoer-stelsel 
en rechtstreekse langzaam-verkeersver
bindingen. 
b Uitgaan van het bovenstaande 
houdt in dat het overloopbeleid naar 
kernen buiten de stedelijke gebieden 
wordt beëindigd. Dit geldt in ieder ge
val voor de volgende groeisteden en 
kernen: Alkmaar, Hoorn, Purmerend, 
Lelystad, Hellevoetsluis, Helmond, 
Leidschendam en Nootdorp. Roosen
daal en Amersfoort dienen geen 
groeistadsaanwijzing te krijgen Maat
regelen moeten worden genomen om 
suburbanisatie. tegen te gaan. 
c De stedelijke gebieden in Noord-, 
Oost- en Zuid-Nederland moeten hun 
eigen inwoners kunnen vasthouden, 
alsmede de niet-plaatsgebonden wo
ningbehoefte uit de landelijke gebie
den kunnen opvangen. Daartoe dient 
de werkgelegenheid in deze stedelijke 
gebieden door de rijksoverheid gesti
muleerd te worden (zie 1 7). 

Nieuwe rijksdiensten en andere over
heidsdiensten worden in stedelijke ge
bieden gevestigd. 

Het groene hart moet open en groen 
blijven 
d Tot stedelijke gebieden worden ge
rekend de in de verstedelijkingsnota 
aangewezen stadsgewesten. 
e Om onnodig ruimtegebruik tegen 
te gaan, is naast het uitgaan van een 
koncentratiebele1d, het 1nvoeren van 
een woonruimteverdelmgsbeleid voor 
het gehele land eveneens een vereiste 
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(zie volkshuisvesting) 

38 Kernen buiten de stedelijke ge
bieden 

a Kernen met een duidelijke regiona
le funktie mogen bouwen voor de aan
was van de eigen bevolkmg, alsmede 
voor de ontwikkeling van de werkgele
genheid ter plaatse. Opvang van mi
gratie kan dus alleen maar in relatie 
met de ontwikkeling van de werkgele
genheid gezien worden 
b Alle overige kernen mogen alleen 
bouwen voor de eigen plaatsgebonden 
woningbehoefte. D.w.z. voor degenen 
die 10 jaar of langer in de kern woon
achtig zijn, dan wel ekonomisch ge
bonden zijn aan de kern 
c In de overige kernen dient de werk
gelegenheid gehandhaafd en zonod1g 
uitgebreid te worden, opdat de bevol
king ter plaatse werk heeft. Met name 
vermindering van werkgelegenheld m 
de landbouw moet gekompenseerd 
worden door nieuwe werkgelegenheld 

39 Het buitengebied 

a Oude waardevolle landschappen en 
natuurgebieden mogen niet (verder) 
vernield worden door massarekreatie, 
infrastrukturele werken, burgerbouw, 
bicindustrie en ruilverkaveling. In 
hoofdlijnen dient dit ook te gelden 
voor alle overige buitengebieden Ten 
aanzien van massa-rekreatie en ruilver
kaveling dienen in deze overige gebie
den zorgvuldige keuzen gedaan te wor
den Massa-rekreatieprolekten dienen 
aan de rand van (en zo mogelijk in) de 
stedelijke gebieden te worden aange
legd. 

Kavelruil heeft de voorkeur boven 
ruilverkaveling * 

• (Ruilverkaveling houdt 1n een hennncht>ng 
van het land, waarbij n1euwe wegen en sloten 
worden aangelegd en het hele landschap dus 
verandert. Van kavelruil wordt gesproken als 
boeren stukken land ruilen. Hierbij blijft het 
bestaande landschap >ntakt) 

b Kavelruil is een middel tot verbete
ring van produktieomstandigheden m 
de landbouw dat geen ernstige verlie
zen met zich meebrengt voor rekreatie, 
landschap en natuur. De procedure IS 

kort en bovendien goedkoper dan ruil
verkavelmg. 
c Ruilverkavelmgsplannen zijn alleen 
aanvaardbaar als 

er voor de stemmmg van een ruil
verkavelmg voldoende mz1cht IS m de 
s1tuat1e d1e na uitvoenng zal ontstaan 

er een nauwkeunge vergelijk1ng IS 

gemaakt tussen de toestand voor en 
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na de uitvoering (grondwaterstanden, 
beplantingen, zandwegen, zo mogelijk 
de verkavelingssituatie) 

er tijdens de inspraak duidelijke al
ternatieven aanwezig zijn 

er een vergelijking wordt gemaakt 
tussen alle maatschappelijke kosten en 
baten (hieronder wordt ook verstaan 
verlies of behoud van landschappelijke 
en rekreat1eve waarden) 

er bij de stemming tenmmste 75% 
van de stemgerechtigde betrokkenen 
hun stem Uitbrengen 
d Landbouw dient zodantg te worden 
Uitgeoefend dat zowel het produktte
doel als het beheersdoel zo goed mo
gelijk tot hun recht komen. Hiertoe is 
een fundamentele wijZigtng van het 
hu1d1ge landbouwbeleid een absolute 
voorwaarde (Zie landbouw) 
e Uttgangspunt 1s dat het boerenbe
drijf gehandhaafd wordt in het land
schap 

Immers bij een fundamenteel ander 
landbouwbeleid kunnen in vele geval
len landbouw en natuur- en land
schapsbehoud goed samengaan of el
kaar zelfs ondersteunen Soms dtent 
de overheid tot aankoop van natuurge
bleden over te gaan 
f Het voorafgaande betekent een af
wijzing van het mstrumentanum, zoals 
de rijksoverheid dat 1n de 'Relatlenota' 
heeft voorgesteld en nadien heeft uit
gewerkt. Deze nota 1s geheel geënt op 
het hu1d1ge landbouwbeleid. Vandaar 
dat deze nota voorstelt zogenaamde 
marginale bedrijven, dte vooral gele
gen zijn 1n kleinschaltge oude kultuur
landschappen, Uit produktie te nemen, 
met name om elders gelegen grote 
landbouwbedrijven nog meer te kun
nen laten produceren Er dtent echter 
Uitgegaan te worden van een natuur
en landschapsbehoud van het gehele 
Nederlandse landschap. Daarbij dient, 
1ndien maar entgszms mogelijk, geen 
landbouwgrond en de daarbij behoren
de bedrijven Uit produktie genomen te 
worden 
g Alle natuurgebleden worden veiltg
gesteld door het aangaan van doeltref
fende beheersovereenkomsten, waarbij 
een voor d1e gebteden zo karakteristiek 
mogelijke ontwtkkelmg van flora en 
fauna vooropstaat 
h Er wordt gestreefd naar snelle tot
standkoming van nattonale parken 
Strijdtg gebruik dtent beëmdigd te 
worden Daarvoor is o. m een gekoör
dmeerd beheer een voorwaarde. Vooral 
m ons (toekomstige) grootste nationale 
park De Veluwe staat een natuurlijke 
ontwikkeling voorop 
1 In natuur en bosgebleden moeten 
voor niet-aanwonenden de zandwegen 

zoveel mogelijk voor gemotoriseerd 
verkeer gesloten worden 
1 De bestaande Ontgrondingenwet, 
en indien mogelijk reeds gegeven kon
sessies, moeten herzien worden in het 
kader van bovenstaande visie op na
tuur en landschap en gebruik van 
grondstoffen Indien toch zand-, grind
of kleiwinning nodig is, dient vooraf 
overeenstemming te bestaan over de 
bestemming en inrichting van de ont
gronding. In ieder geval mag er geen 
mergelwmning plaatsvinden op het 
Plateau van Margraten 
k Vele gemeenten kennen nog geen 
geldend bestemmingsplan buitenge
bted. Gedeputeerde Staten dienen 
hiervoor geen (stilzwijgende) onthef
fmg meer te verlenen en zonodig ge
bruik te maken van hun bevoegdheld 
om op kosten van de gemeente een 
bestemmingsplan buitengebied vast te 
stellen 
I Er komt geen Noordzee-eiland. Er 
dient een internationaal Noordzee-ver
drag te komen, met een bmdend ka
rakter voor alle vormen van gebruik 
van de zee. Evenm1n komen er verleg
gingen van de kustlijn ten behoeve 
van industrie, woningbouw en dergelij
ke. 
m De Markerwaard komt er niet. 
n De Waddenzee, de kuststroken van 
het vasteland en de Waddeneilanden 
worden beschermd Europees natuurge
bied. 

40 Rekreatie 

a Het streven om op verre afstand 
van stedelijke gebieden massa-rekrea
tieprojecten te ontwikkelen leidt tot de
generatie van waardevolle natuur- en 
landschapsgebieden, aanleg van in
frastrukturele werken en vergroting 
van de mobiliteit. Tevens gaat dit stre
ven ten koste van degenen die niet ver 
van huis kunnen of wensen te gaan 
Dit beleid moet vervangen worden 
door een beleid dat gericht is op het 
realiseren van rekreatiegebieden met 
hoge opnamekapaciteit aan de rand 
van (en zo mogelijk in) de stedelijke 
gebieden. 
b Tevens dtent er gestreefd te wor
den naar het uitbreiden van rekreatie
voorzieningen in de steden door o.m. 
beperktng van het autoverkeer, naar 
het beschikbaar stellen van stukken 
partikulier groen, ten gunste van om
wonenden (waarbij de privacy van de 
eigenaar(s) gewaarborgd blijft) en naar 
het meer aanleggen van gebruiksgroen 
i p.v. louter kijkgroen, het verbreden 
van trottoirs en het aanbrengen van 
groenvoorzieningen daarop. 
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c alle rekreatiegebieden dienen goed 
bereikbaar te zijn met openbaar ver
voer en langzaamverkeersroutes. 

d Zo mogelijk dienen gratis 'witte' 
fietsen ter beschikking te worden ge
steld of fietsen te worden verhuurd te
gen een zo laag mogelijk tarief. De 
hinder van rekreatiesporten als motor
en autocross en gemotoriseerde puzzel
ritten dient zoveel mogelijk te worden 
beperkt en deze sporten dienen in na
tuurgebieden helemaal verboden te 
worden De sportJacht dient afgeschaft 
te worden 
e Bestemmingsplannen voor de be
bouwde omgeving moeten op rekrea
tievoorzieningen en de bereikbaarheid 
daarvan getoetst worden 
f Voor de waterrekreatie dienen zorg
vuldige beheersplannen te worden op
gesteld. Motorboten dienen aan een 
maximumsnelheid en aan strenge ge
luidsnormen gebonden te worden Zij 
dienen te worden geweerd uit stillere 
gebieden 
g Het reklame- en sportvltegen, be
halve met zweefvltegtu1gen, wordt ver
boden. 

Verkeer en vervoer 

4 1 Personenvervoer 

De mobiliteitsgroei dient te worden 
beperkt. Daartoe moeten de ruimten 
voor wonen, werken en rekreëren ten 
opzichte van elkaar zo gesitueerd wor
den dat de verplaatsingsafstanden zo 
kort mogelijk zijn Nieuwe woon-, 
werk- en rekreatielokaties worden bij 
voorkeur op bestaande openbare ver
voersassen geënt. 
2 Het beleid dient gericht te zijn op 
het verschuiven van de 'modal split' 
(de verhouding tussen de verkeerssoor
ten) Het gebruik van openbaar vervoer 
en rijwiel dient te worden gestimuleerd 
ten koste van in eerste instantie de 
groei van het autoverkeer. Dit beleid 
moet leiden tot 

vermindering van het aantal ver
keersslachtoffers, 

geringere aantasting van natuur en 
landschap, 

geringer energieverbruik, 
verbeterde woon- en leefomstan

digheden, 
het binnen bereik brengen van re

delijke vervoersvoorzieningen voor ie
dereen, ongeacht welstand, leeftijd, 
woonplaats, gezondheidstoestand of 
rijvaardigheid. 
3 Een dergelijk beleid kan vorm krij
gen door middel van de volgende 
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maatregelen: 
a De tarieven voor het openbaar ver
voer dienen verlaagd te worden en 
binnen afzienbare tijd zal het openbaar 
vervoer 'gratis' worden (d.w.z. betaald 
uit de algemene middelen). Vooruitlo
pend hierop moet het verschil tussen 
de eerste en tweede klas in treinen 
worden afgeschaft. 

Om het gebruik van het openbaar 
vervoer te bevorderen en woon-werk
verkeer af te remmen dient reiskosten
aftrek te vervallen voor regelmatig 
woon-werkverkeer. In plaats daarvan 
kan overwogen worden om aantoonba
re openbaar vervoerskosten aftrekbaar 
te maken. 

De reiskostenvergoeding voor amb
tenaren wordt zodanig gewijzigd dat 
het financieel onaantrekkelijk wordt 
om t.b.v. het werk gebruik te maken 
van eigen gemotoriseerd vervoer in die 
gevallen, waar een redelijk openbaar 
vervoersvoorziening bestaat. 
b Verbetering en intensivering van de 
spoorwegen; 

uitbreiding van de materieelsterkte; 
- opheffen van knelpunten, zoals en
kelsporige bruggen en gelijkvloerse 
aansluitingen; 

spoorverdubbeling op verscheidene 
baanvakken; 
- opening van nieuwe stations; 
- aanleg van de Zuiderzee-spoorlijn. 
Ten spoedigste zal de procedure tot 
vaststelling van het tracé in gang wor
den gezet. Gezien de werkgelegen
heidssituatie in het noorden des lands 
dient onmiddellijk begonnen te worden 
met de aanleg van het gedeelte Gro
ningen-Drachten. Bij de aanleg van 
deze spoorlijn dient ervoor gewaakt te 
worden dat bestaande natuurgebieden, 
waaronder het in Europa unieke ge
bied van de Oostvaardersplassen, ge
spaard worden. 

verrichten van een studie naar de 
mogelijkheden van een spoorlijn 
Utrecht-Breda. 
c Stimulering van het streekvervoer: 

versoepeling van de toepassing 
van het NVS (Normeringssysteem 
Voorzieningenniveau Streekvervoer), 
opdat de mogelijkheden voor verande
ringen in de lijnvoering- dus ook 
nieuwe lijnen - worden verruimd, 

de experimenten met buurt- en bel
bus worden voortgezet, 

betere aansluitingen op de trein, 
met name de laatste. 
d Stimulering openbaar stadsvervoer 

verhoging van de frekwenties, 
verbindingen van wijk tot wijk, 
eigen rijbanen, waarbij de ruimte 

in principe ten koste van die voor de 
auto kan worden verkregen, 

beïnvloedbare verkeerslichtinstalla
ties, 

betere aansluitingen op de trein, 
met name de laatste. 

De maat en schaal van onze steden 
leent zich niet voor de aanleg van een 
metrostelsel. Bus en tram en reeds be
staande spoorlijnen in stedelijke gebie
den zijn, aangevuld met taxi's en wit
karren nog steeds de beste wijzen van 
openbaar vervoer voor onze steden. 
Het 'witte autoplan' (autoverhuur per 
buurt) en het buurtbus- en belsysteem 
dienen verder te worden ontwikkeld 
e Bevordering van vlot en veilig fiets
verkeer, onder andere door het bieden 
van direkte, van het overige verkeer af
geschermde routes, positief diskrimine
rende verkeerslichtregeling en verbete
ring van stallingsmogelijkheden, die zo 
goedkoop mogelijk dienen te zijn. 

Speciale aandacht moet besteed 
worden aan het gekombineerd gebruik 
van fiets en openbaar vervoer: uitbrei
ding van de stallingsmogelijkheden 
van fietsen bij stations en haltes en 
verbetering van de mogelijkheden om 
fietsen mee te nemen in het openbaar 
vervoer. 
f de aanleg van grote infrastrukturele 
werken ten behoeve van het automo
bielverkeer wordt drastisch beperkt. 
g De maximumsnelheid van 1 00 
km/ uur blijft gehandhaafd. Voor 
woonerven geldt een max. snelheid 
van 10 km/uur, voor de bebouwde 
kommen een max. snelheid van 30 
km I uur en voor de zgn. stroomwegen 
(bepaalde, nader aan te wijzen, wegen 
in de bebouwde kom) een max. snel
heid van 50 km I uur. 
h De steden dienen auto-arm en zo 
mogelijk auto-vrij gemaakt te worden. 
Er dient als aanzet daartoe een steeds 
groter deel van de steden auto-vrij ge
maakt te worden Zolang dit nog niet 
of in onvoldoende mate gebeurt, dient 
in elk geval de ruimte voor openbaar 
vervoer en langzaam verkeer te worden 
vergroot. De ruimte daarvoor zal wor
den gevonden voor een vermindering 
van de ruimte voor het autoverkeer. 

Zolang de geluidhinder door het 
auto-arm maken van de steden niet 
sterk is teruggebracht dient de Wet 
Geluidhinder bij stadsvernieuwing en 
uitbreiden soepel te worden toegepast. 

Ter verlaging van de piekbelasting 
van wegen en openbaar vervoersmid
delen in de 'spitsuren' dient de variatie 
in werktijden krachtig bevorderd te 
worden. 

42 Goederenvervoer 

Het goederenvervoersbeleid wordt ge-
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richt op het tot stand brengen van ge
zonde sociale en ekonomische verhou
dingen, te weten een normale arbeids
tijd tegen normaal loon en kostendek
kende prijzen die ook de schaarste aan 
kapitaalgoederen, grondstoffen, ener
gie en dergelijke weerspiegelen. De 
maatschappelijke kosten die door weg
vervoer, binnenvaart en spoorwegen 
worden veroorzaakt, zullen zo goed 
mogelijk in de vrachtprijzen tot uit
drukking worden gebracht. 

43 Luchtvaart 

Nederland kan volstaan met één natio
nale luchthaven, Schiphol 

Het burgerluchtvaartverkeer dient zo 
veel mogelijk beperkt te worden. Dit 
kan via maatregelen als het afschaffen 
van het binnenlandse burgerluchtver
keer en het verminderen van het trans
itoverkeer. De regionale luchthavens 
worden dan ook gesloten. Dit moet ge
paard gaan met een uitgebreider en in
tensiever intercity-treinverkeer, natio
naal en in Westeuropees verband. Een 
sturend beleid maakt het mogelijk voor 
Schiphol beneden de 180.000 vlieg
tuigbewegingen per Jaar te blijven. Uit
breiding van Schiphol is dan ook over
bodig. 

Naast deze planologische maatrege
len dient verdere vermindering van ge
luidshinder verkregen te worden door 
technische maatregelen. Deze vermin
dering mag niet opgevuld worden door 
extra vliegbewegingen maar moet ten 
goede komen aan de woningbouw. 

44 Zeescheepvaart 

De konkurrentievervalsing in de zee
scheepvaart door de politiek van het 
varen onder goedkope vlag, het dum
pen en de ladingsverdeling wordt in 
internationaal verband tegengegaan 

De koopvaardijvloten van de ontwik
kelingslanden moeten een evenredig 
deel kunnen krijgen in het internatio
nale zeevervoer. 

We stimuleren de sektoren in de Ne
derlandse koopvaardij (eventueel door 
staatsdeelneming) die duidelijke voor
uitzichten hebben door hun specialisa
tie of die onmisbaar zijn in tijden van 
krisis. 

Stadsvernieuwing 

45 Hoe is de situatie? 

De snelle industnal1satie en verstedelij
king in de tweede helft van de vorige 
eeuw leidde tot een omvangrijke groei 
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van de steden met in hoog tempo uit 
de grond gestampte woningen. Door 
de 'liberale' politiek werden daaraan 
maar weinig kwaliteitseisen gesteld en 
overheidsinvloed werd zo lang moge
lijk uitgesteld. De bouwwijze van de 
vorige eeuw leidde tot zulke grote 
wantoestanden dat de overheid in 
1 901 de Wonmgwet in werking stel
de. Het Rijk werd financier, ging kwali
teitseisen stellen en de woningkorpora
tie kreeg een belangrijke plaats toebe
deeld als opdrachtgever en exploitant 
van wonmgbouw voor minder draag
krachtigen. 

Na 1 900 werden er zowel naar kwa
liteit als opzet betere wijken gebouwd 
dan voor 1 900. Het proces van veran
dering en aanpassing van woning en 
woonomgevmg aan de noden van de 
mensen werd echter stil gezet door de 
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog 
was er steeds meer sprake van achter
stallig onderhoud van met name woon
blokken van kleine en grote partikulie
re verhuurders. Kaalslag vond o.a. 
voor geplande verkeersdoorbraken en 
spekulatie veelvuldig plaats. toene
mend autobezit verstikte straten en 
pleinen. buurtwinkels en ambachtelijke 
bedrijven werden gesloten en scholen 
verouderden. Zij die het zich konden 
veroorloven ontvluchtten deze toene
mend onleefbare situatie. Tot de Jaren 
'70 hadden de gemeentebesturen 
geen oog voor deze situatie. Sinds de 
Jaren · 70 wordt er met vallen en op
staan een stadsvern1euwingsbeleid ge
voerd om aan de onleefbare situatie in 
de oude wijken een einde te maken 
Het moet de onaantrekkelijkheid van 
het stedelijk wonen voorkomen. de ste
den in stand houden en daarmee te
vens een verder vollopen van het niet
stedelijk geb1ed tot staan brengen In 
de praktijk van het stadsvernieuwings
beleld doen z1ch nog bijzonder veel 
problemen voor die dringend om een 
oplossmg vragen 

Wat w1llen we bereiken 7 

a Het aanpassen van de stad aan de 
behoeften van de bewoners is een 
voortdurend proces. Nu moet echter 
een grote achterstand worden mge
haald. Men d1ent z1ch daarbij te rich
ten op de totale verbetering van de 
woon- en leefomstandigheden 
b Stadsvernieuwing dient gericht te 
zijn op het opheffen van achterstanden 
van sociaal-ekonomisch zwakke bevol
kingsgroepen en op het scheppen van 
mogelijkheden tot ontplooiing en 
emanc1patie van md1v1duele leden van 
de samenleving 

Hoe willen we dat bereiken? 
a De stadsvernieuwing dient binnen 
het budget van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning de eerste prioriteit te hebben. 
waardoor o.m. het aantal stadsvernieu
wingsgebieden drastisch kan worden 
opgevoerd. T.a.v. de welzijnsvoorzie
ningen voor stadsvernieuwingsgebie
den geldt dit tevens voor het budget 
van het Ministerie van CRM. T.a.v. het 
midden- en kleinbedrijf en de scholen 
in deze gebieden wordt de prioriteit 
gedeeld met de kleine kernen; dit 
dient als zodanig tot uiting te komen 
op de budgetten van het Ministerie 
van Ekonomische Zaken en het Minis
terie van Onderwijs en Wetenschap
pen 
b Stadsvernieuwing dient uit te gaan 
van de betrokken bewoners. Het beleid 
wordt bepaald en uitgevoerd op ge
meentelijk nivo in samenspraak tussen 
gemeenteraad en de betrokken bevol
king 
c De rijksoverheid stelt de gemeenten 
en bevolking in staat het door hen be
paalde beleid uit te voeren d.m.v. het 
geven van bevoegdheden en financiën. 

Hiertoe krijgen de gemeenten een 
Jaarlijkse bijdrage in de vorm van een 
doeluitkering De hoogte van de jaar
lijkse bijdrage wordt bepaald door het 
aantal woningen in verbeterings- en 
herinrichtingsgebieden 
d Daar waar verbetering van de be
bouwing mogelijk is en door de bewo
ners wordt gewenst, dient verbetering 
uitgangspunt te zijn; alleen indien dit 
niet aan de orde is zal sloop en nieuw
bouw worden nagestreefd. 
e De vernieuwde en nieuwe wonin
gen zijn in de allereerste plaats be
doeld voor de bewoners van de stads
vernieuwingsgebieden zelf. 
f De huren in de stadsvernieuwings
gebieden dienen betaalbaar te zijn 
voor de oorspronkelijke bewoners. Het
zelfde geldt voor verbeterde woningen 
g Voor de meeste kleine bedrijven 
zijn de huren van bedrijfspanden na 
renovatie of nieuwbouw onbetaalbaar. 
waardoor ze met sluiting bedreigd wor
den Daarom dient er analoog aan so
ciale woningbouw eveneens sociale be
drijfsruimtebouw mogelijk te worden. 

Analoog aan het recht op vervan
gende woonruimte dient een recht op 
vervangende bedrijfsruimte tot stand te 
komen (voor het midden- en kleinbe
drijf} 
h Het wegwerken van achterstallig 
onderhoud dient niet onder de renova
tiekosten te vallen 
1 Er mag geen stringent onderscheid 
gemaakt worden in verbeterings- en 
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herinrichtingsgebieden. De mogelijkhe
den van een goede integratie tussen 
'oud' en 'nieuw' dienen immers bevor
derd te worden. Bovendien is het vaak 
wenselijk ook bij een aksent op verbe
tering van een bepaald gebied al dan 
niet drastische strukturele ingrepen te 
plegen. 
j Extra maatregelen zullen moeten 
worden ontwikkeld om de leefbaarheid 
tijdens het stadsvernieuwingsproces te 
bevorderen. In het belang van de be
woners dienen er zo nodig ekonomisch 
gezien onrendabele investeringen ge
daan te worden in deze tussenperiode. 
k Er dient snel een Wet op de Stads
vernieuwing te komen, die naast het 
gestelde in punt b en c in ieder geval 
het volgende dient te garanderen: 
Ook voorafgaand aan de vaststelling 
van een stadsvernieuwingsplan krijgen 
gemeenten na aanwijzing van een 
stadsvernieuwingsgebied vergaande 
bevoegdheden o.a .. 

onteigening 
een sloopverbod en een bouw

plicht 
een voorkeursrecht 
de plicht tot een leefmilieuverorde

ning 
het recht bepaalde voorzieningen 

op partikuliere grond te (doen} treffen. 

Kleine kernen 

46 Hoe is de situatie? 

Door schaalvergroting, toenemend au
tobezit en kleiner wordende gezinsom
vang is de leefbaarheid wat betreft een 
aantal voorzieningen in veel kleine ker
nen achteruitgegaan. Het door ekono
mische redenen bepaalde draagvlak 
van veel voorzieningen is steeds groter 
geworden en groeide boven de om
vang van het inwonertal van kleine 
kernen uit. Niet zelden verlaten jonge
ren en bejaarden het dorp vanwege 
het gebrek aan zelfstandige huisves
ting. Oorzaken zijn knelpunten in de 
bestaande woningvoorraad en, daar 
sterk mee samenhangend, het gevoel
de gebrek aan bouwmogelijkheden. 
Knelpunten in de woningvoorraad zijn: 
tweede woningen, weinig huur- en be
jaardenwoningen, het nagenoeg ont
breken van mogelijkheden voor 1 en 2 
persoons huishoudens en groepsbewo
ning, en de onmogelijkheid om greep 
te krijgen op vestiging van buiten. 

Bij nieuwbouw worden vaak geen 
huurwoningen gerealiseerd, deels uit 
onwil, deels omdat het financieel niet 
eenvoudig is woningwetwoningen in 
kleine aantallen te bouwen. Gebleken 
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is dat een forse groei van dorpen geen 
remedie is voor de instandhouding van 
voorzieningen. Een dergelijke groei 
leidt wel tot: 

toename van de mobiliteit 
meer dan eens aantasting van 

waardevolle landschappen en dorpsge
zichten 

problemen met agrarische bedrijfs
uitoefening 

in sommige gevallen tegenstellin
gen in de dorpsgemeenschap door de 
komst van de nieuwelingen 

Wat willen we bereiken/ 
a Binnen het kader van een zuinig 
ruimtegebruik en een eerlijke verdeling 
van de beschikbare ruimte dient een 
geïntegreerd kleine kernen beleid te 
worden gevoerd, waarbij de leefbaar
heid van deze kernen centraal staat 
b Er moeten maatregelen genomen 
worden die ervoor zorgen dat effektief 
kan worden voorzien in de plaatsge
bonden woningbehoefte. De aandacht 
dient daarbij vooral gericht te zijn op 
het verruimen van de mogelijkheden in 
de bestaande woningvoorraad. 
c Er moeten maatregelen genomen 
worden om basisvoorzieningen in klei
ne kernen te handhaven of te herstel
len. 

Hoe willen we dat bereiken/ 
a Gemeenten moeten verplicht wor
den gesteld om in overleg met de be
volking voor alle kernen dorpsplannen 
te maken. Dorpsplannen dienen niet 
uitsluitend gericht te zijn op ruimtelijke 
facetten, maar moeten betrokken wor
den op de gehele leefbaarheidssituatie 
Op basis van de dorpsplannen moet 
per kern een beleidsprogramma ge
maakt worden. Daarin staat aangege
ven op welke wijze de knelpunten op
gelost dienen te worden en via welk 
middel, bijv. een welzijnsplan, een 
scholenplan, een openbaar vervoers
plan, een huisvestingsverordening, een 
bestemmingsplan gerealiseerd kan 
worden. 
b Gemeenten moeten ook voor de 
kleine kernen (en dus niet alleen voor 
de hoofdkern) een aktief grondverwer
vingsbeleid voeren 
c Er moeten globale bestemmings
plannen gemaakt worden voor alle ker
nen, die gefaseerd uitgevoerd worden 
en waarin geregeld is dat uitsluitend 
gebouwd wordt voor de plaatsgebon
den woningbehoefte. 
d Het moet financieel mogelijk ge
maakt worden om boerderijen en an
dere grote behuizingen, die niet meer 
voor de oorspronkelijke doeleinden in 
gebruik zijn, naar behoefte te ver-

wen tot meer wooneenheden of klein
schalige bedrijfsruimten. 
e Bestemmingsplannen moeten de 
mogelijkheid bieden burgerwoningen 
in het buitengebied aan de bouwveror
dening en de woningwet aan te pas
sen. 
f Er dient een landelijke vestigingsre
geling te komen toegespitst op de 
kleine kernen, zowel betrekking heb
bend op de oudbouw als op nieuw
bouw. Daarbij moet worden uitgegaan 
van de plaatselijke behoefte en moet 
worden voorkomen dat bemiddelde 
stedelingen en anderen zich vrij kun
nen vestigen in landelijke en natuurge
bieden 
g Handhaving van sociaal-kulturele, 
maatschappelijke en onderwijsvoorzie
ningen door toepassing van lagere nor
men en rechtstreekse subsidies. 
h Invoering van wettelijke en finan
ciële regelingen om (mobiele) winkel
en medische voorzieningen te kunnen 
handhaven en de bouw en inrichting 
van multifunktionele ruimten (PTT, 
winkel, bank, artsen, gemeentelijke 
diensten, maatschappelijk werk e.d.) 
mogelijk te maken 

Volkshuisvesting 

4 7 Hoe is de situatie? 

De bestaande woonruimte wordt niet 
eerlijk verdeeld. Dat is een gevolg van 
de inkomensverschillen en het onder
scheid tussen koop- en huurwoningen 
Sommigen zoeken een uitweg door 
leegstaande woningen te kraken Al 
naar gelang het inkomen, dus via het 
recht van de financieel sterkste, be
staan in deze situatie vele gradaties. 
Ook acht~stelling vanwege persoonlij
ke kenmerken speelt een geduchte rol. 
De zogenaamde bijzondere groepen ( 1-
en 2-persoonshuishoudens, andere sa
menlevingsvormen dan het gezin, bui
tenlandse werknemers, woonwagenbe
woners en bewoners van woonsche
pen, mensen met een arbeidsloos inko
men en werkende jongeren) krijgen 
niet of mondjesmaat woonruimte of 
een plek voor hun woonwagen of 
woonschip. Vaak zijn dit ook de ekono
misch zwakste groepen 

De belangrijkste korrigerende maat
regelen zijn de Woningwet van 1 901 
(zie stadsvernieuwing) en de Woon
ruimtewet van 1 94 7. Zij strekken zich 
echter niet uit over het gehele gebied 
van de volkshuisvesting. Bovendien 
werd de Woonruimtewet in haar wer
king de afgelopen Jaren beknot, wat 
zeer schadelijk is voor het woonruimte-
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verdelingsbeleid. De tweedeling koop/ 
huur bepaalt de mate van regulering 
van het volkshuisvestingsbeleid. Afge
zien van de vraag of dit in voldoende 
mate gebeurt, worden de huren en de 
huurwoningen voor een groot deel ge
reguleerd. Dit geldt echter slechts in 
geringe mate voor de koopwoningen 
Een rechtvaardige verdeling van de be
schikbare woonruimte en van de 
woonlasten wordt daardoor ten1et ge
daan. 

De tweedeling koop/huur bepaalt m 
onze maatschappij tevens de mate van 
zeggenschap over eigen woonruimte 
Eigenaar-bewoners kunnen ten opzich
te van huurders veel meer naar eigen 
inzicht woning en tuin inrichten Eige
naar-bewoners mogen ook zelf weten 
met wie en hoe ze hun woning wen
sen te bewonen. Huurders worden be
tutteld, niet alleen door partikuliere 
huisjesmelkers, maar vaak ook door 
plaatselijke woningbouwkorporaties In 
een beleid gericht op emancipatie van 
de bewoner past geen huurder-ver
huurderbeginsel Het eigen woningbe
zit heeft ook zijn bezwaren Maat
schappelijk omdat het inkomensver
schillen aanscherpt en er ten koste van 
anderen winst kan worden gemaakt. 
Persoonlijk omdat er aan het eigen wo
ningbezit ook bezwaren kleven. De ei
genaar-bewoner kan immers naast 
winst ook risiko lopen waardoor het 
huis een blok aan het been wordt. Te 
denken valt aan prijsdaling en plotse
ling hogere rentepercentages al of niet 
in kombinatie met achterblijven van de 
inkomensgroei 

Een rechtvaardige verdeling van 
woonruimte, woonlasten en zeggen
schap over eigen woonruimte komt 
niet tot stand zolang de huidige twee
deling koop/ huur blijft bestaan en er 
uitgegaan wordt van de huidige ekono
mische orde, waarvan het koop/ huur
verschijnsel een afgeleide is 

Wat willen we bereiken/ 
Doelstelling 
Het honoreren van het recht van leder
een op volwaardige huisvesting, waar
bij de vrije zeggenschap over de wijze 
van inrichting en bewoning van de ei
gen woonruimte en direkte woonom
geving binnen demokratisch vast
gestelde regels gegarandeerd wordt 
Het recht van iedereen wil zeggen ie
dereen vanaf 18 Jaar, ongeacht mko
men, sekse, huidskleur, godsdienst, 
mate van validiteit of samenlevings
vorm. Op den duur zal dit recht vanaf 
16 jaar gelden. 
Lange termijn 
Voor het bereiken van deze doelstel-
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ling dienen de volgende uitgangspun
ten nagestreefd te worden De daarbij 
behorende aktiepunten voor 
1 981-1 985 worden vervolgens aan
gegeven Eerst dus de uitgangspunten 
a Er d1ent een rechtvaardig woonkon
sumentenbeleld gevoerd te worden 
Bmnen door de overheid vastgestelde 
algemene beleidslijnen dient een zo 
groot mogelijke zeggenschap over de 
wijze van 1nr1chtmg en bewoning van 
de e1gen woonruimte en woonomge
vmg te gelden, welke gelijk is voor de 
e1genaar-bewoner en de huurder. Daar
bij worden de 1nd1viduele woonvoorde
len van de koopwoning en de in prin
cipe aanweZige maatschappelijke voor
delen van de korporatiehuurwoning 
centraal gesteld. Als experiment in de
zen moet begonnen worden met vor
men van bezitswoningbeheer in stads
vernieuwingsgebieden, bij kompleksen 
huurwonmgen en bij nieuwbouw van 
zowel koop- als huurwoningen 

Het bezltswonmgbeheer als experi
ment voor de door de PPR voorgesta
ne nieuwe beheersvorm heeft de vol
gende kenmerken 

er worden door (a.s.) bewoners 
koöperatieve woningraden opgericht, 
die gedecentraliseerd zijn naar wijk. 
Deze woningraden beheren en onder
houden de bezitswonmgen en de 
woonomgeving. Tevens zijn deze ver
antwoordelijk voor (ver)nieuwbouw en 
sloop. Zij krijgen voor hun diensten 
geld van de overheid. 

De woning en de grond worden ei
gendom van de gemeenschap, maar 
tijdens de woonduur heeft de bewoner 
de volledige zeggenschap over de 
wijze van Inrichting en bewoning. Via 
door de overheid vastgestelde regels 
geven de woningraden bezitswoningen 
u1t Bij verhu1z1ng vervalt de zeggen
schap over de wonmg aan de woning
raad, die deze weer overdraagt aan de 
n1euwe bewoner. Bij verbouwingsakti
v1te1ten door de bewoner, krijgt de be
woner de waardevermeerdering bij ver
hulzing Uitbetaald. Aangebrachte scha
de betaalt de bewoner bij verhuizing 
b De woonlasten worden gebaseerd 
op het pnnc1pe 'betalen naar draag
kracht' Daarbij d1ent mede tot uitdruk
king te komen welke pnoritelt de (a.s.) 
bewoner wenst te geven aan de kwali
telt van de woonru1mte 

Als bas1s (de bas1swoonkwote) 
d1ent de prijs van het wonen gekop
peld te worden aan een percentage 
van het mkomen Daar d1ent een 
woonru1mte tegenover te staan die vol
doet aan maatschappelijk aanvaardba
re mln1mum-kwallte1tse1sen 

Om de pnonte1t u1t te drukken d1e 

de (a.s.) bewoner wenst te geven aan 
meer kwaliteit, wordt voor een gege
ven kwaliteitsklasse een hoger percen
tage van het inkomen betaald (kwali
teitswoonkwote). 

De woonlasten worden in de vorm 
van woonbelasting door de belasting
dienst ge1nd. Zolang er nog sprake is 
van de tweedeling koop/ huur, wordt 
de woonbelasting voor beide beheers
vormen ingevoerd. Alleen huurbelas
ting wordt niet ingevoerd. 
c Er dient een integraal woonruimte
verdelingsbeleid te komen Zolang er 
nog sprake is van koop/ huur, dient dit 
beleid voor beide beheersvormen te 
gelden. 

Hoe willen we dat bereiken7 
a Ten aanzien van de woningbouw 
dient het zwaartepunt te liggen in de 
stedelijke gebieden. Zie voor de ruim
telijke ordeningsaspekten van de volks
huisvesting het onderdeel Ruimtelijke 
Ordening. 
b Uitbreiding van het bouwprogram
ma, waarbij bouw van woningwetwo
ningen prioriteit nummer 1 krijgt. Hier
binnen heeft de bouw van woningen 
voor één- en tweepersoonshuishou
dens voorrang. Om dit mogelijk te ma
ken dienen ondermeer de stichtings
kosten van woningwetwoningen ver
laagd te worden door 

verlaging van het 1 8% BTW-tarief 
naar het 4%-tarief; 

verhoging van lokatie- en objekt
subsidies; 

het voeren van een rechtvaardige 
grondpolitiek; 

het oprichten van (regionale) bouw
bedrijven door de overheid. Deze 
'overheidsbouwbedrijven' worden be
geleid door een kommissie die voor 
minstens 3 / 4 wordt aangewezen door 
belangengroepen op woongebied en 
ledenvergaderingen van woningbouw
korporaties. Deze kommissie krijgt ver
gelijkbare faciliteiten en evenveel recht 
op informatie als een ondernemings
raad; 

het verplichten van institutionele 
beleggers tot verschaffing van goedko
pe leningen op basis van de Woning
wet aan woningbouwverenigingen en 
gemeenten 
c De op stapel staande decentralisatie 
van het volkshuisvestmgsbeleid dient 
gepaard te gaan met 

vergroting van de openbaarheid en 
de mvloed van direkt betrokkenen, zo
als stuurgroepen voor 1 en 2-per
soonshuishoudens. 

garantles voor lokatie- en objekt
subsidies om huisvesting van de zoge
naamde bijzondere groepen mogelijk 
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te maken. Voorts om woningwetwonin
gen ook in kleine plaatsen van de 
grond te krijgen 
d Verruimen van de woonmogelijkhe
den door: 

bestaande, niet voor bewoning in
gerichte, komplexen door middel van 
lokatie- en objektsubsidies voor bewo
ning gereed te maken. Daartoe beho
ren eveneens niet voor bedrijfsdoelein
den gebruikte ruimten boven winkels. 

een verbod op bezit van tweede of 
meer woningen voor eigen gebruik in 
te stellen. 

het invoeren van een leegstands
wet voor de gehele woningvoorraad, 
alsmede voor gebouwen die voor be
woning geschikt kunnen worden ge
maakt. Zolang er geen effektieve leeg
standswet is, is kraken moreel recht 

Onder een goede leegstandswet ver
staan wij een wet waarin. 

de huur- en koopprijsgrens is afge
schaft; 

de eigenaar de leegstand van zijn 
onroerend goed onmiddellijk moet 
melden; 

deze leegmelding in een openbaar 
register wordt aangetekend; 

er hoge sankties komen op niet 
leegmelden van een pand; 

er een goed kontroleapparaat komt 
waar het rijk aan mee betaalt; 

niet het moment van leegmelden 
naar het moment van leegkomen bepa
lend is; 

niet de eigenaar van het pand 
maar het pand zelf uitgangspunt van 
de vordering is; 

er een korte beroepsprocedure be
staat voor de eigenaar; 

Burgemeester en Wethouders 3 
maanden na het leegkomen van een 
woning moeten beslissen over vorde
ring, voor gebouwen geldt als tijdsli
miet 6 maanden; 

burgers leegstand moeten kunnen 
melden en in beroep moeten kunnen 
gaan tegen niet vordering; 

leegstand als volgt beschreven is. 
Voor een woning: leegstaan is het niet 
of zeer gedeeltelijk in gebruik zijn in 
overeenstemming met de,bestemming. 

Voor gebouwen· leegstaan is het 
niet of zeer gedeeltelijk in gebruik zijn. 
Voor zover krakers zelf niet tot de ur
gente gevallen behoren, kan ontrui
ming door de gemeente geëist worden 
ten behoeve van de meest urgente wo
ningzoekenden Gemeenten moeten 
v1a een korte procedure (woon)panden 
kunnen vorderen. 
e Behoud en uitbreiding van woon
rUimte voor lager betaalden door 

een verbod in te stellen op de ver
koop van alle huurwoningen, inklusief 
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horizontale verkoop; 
- een verbod op de bouw van (pre
mîe)koopwonîngen in opdracht van 
woningkorporaties; 

rijk en provincie, gemeenten te la
ten dwingen woningwetwoningen te 
plannen en te realiseren in overeen
stemming met de aan te tonen wo
nîngbehoefte. Daartoe wordt onder 
meer het regelen van woningdifferen
tiatie in bestemmingsplannen verplicht 
en juridisch mogelijk gemaakt. 

het beleid niet af te stemmen op 
doorstroming naar koopwoningen; 

de faciliteiten om kamers te verhu
ren te vergroten; 

zolang de kamernood nog zeer 
hoog is een beroep te doen op jonge
ren, die over goede huisvesting in het 
ouderlijk huis beschikken, solidariteit 
te betonen met urgent woningzoeken
den. 

verlaging van de maximaal toelaat
bare hoogte van de huurprijs van ka
mers. De wachttijd van 1 jaar om een 
wijziging van de huurprijs bij de huur
kommissie aan te vragen, vervalt. De 
termijn waarbinnen de huurkommissie 
uitspraak doet wordt 3 maanden. 
f Het bevorderen van een eerlijke en 
demokratisch kontroleerbare woon
ruimteverdeling door het nemen van 
de volgende maatregelen 

het invoeren van de Woonruimte
wet voor het hele land, waarbij de toe
wijzingsbevoegdheid van de gemeen
ten zich uitstrekt tot alle huur- en 
koopwoningen. 

het invoeren per gemeente of ag
glomeratie van gemeenten van een 
centrale registratie en toewijzing van 
alle woningzoekenden. Tevens het in
ren van een centrale registratie van het 
gehele woningbestand, dus ook van 
koopwoningen. Eigenaars worden ver
plicht daaraan mee te werken. 

het demokratisch vaststellen en 
kontroleren van inschrijvings- en toe
wijzingskriteria die voor ieder kontro
leerbaar zijn 
g Ook bij koopwoningen dient 'beta
len naar draagkracht' het uitgangspunt 
te zijn. Onterechte voordelen t.ov 
huurwoningen worden opgeheven De 
volgende maatregelen worden getrof
fen: 

het invoeren van landelijke prijsre
gulerende bepalingen; 

de premieregeling en de fiskale af
trek voor hypotheekrente dient opgezet 
te worden volgens het principe hoe 
hoger het inkomen, hoe lager de pre
mie en de aftrek. Op den duur dient 
zowel de premieregeling als de fiskale 
aftrek afgeschaft te worden Deze wor
den vervangen door een woonbelas-

ting naar draagkracht. Direkt wordt 
voor hypotheken boven f 300 000,
alsmede voor tweede of meer wonin
gen de fiskale aftrek afgeschaft 

optrekken van de belastinghuur
waarde van koopwoningen tot hetzelf
de niveau als huurwoningen, onder 
voorwaarde dat het onderhoud van de 
eigen woning fiskaal aftrekbaar wordt. 
h De provincies dienen een woonwa
genplan en een woonschepenplan per 
regio op te stellen Deze plannen wor
den opgenomen in de streekplannen. 
Legalisering van woonschepen moet 
plaatsvinden in bestemmingsplannen 
De provincies moeten daadwerkelijk 
van hun bevoegdheid gebruik maken 
om gemeenten te dwingen kleine loka
le standplaatsen aan te leggen. 
1 Experimenten met de bouw van wo
ningen in koöperatief beheer, die een 
aanzet vormen tot bezitswoningbeheer, 
dienen krachtig ondersteund te wor
den. De bouw van zogenaamde kaska
woningen in koöperatief beheer levert 
daarbij nog het extra voordeel op dat 
deze, vergeleken bij kant en klaar op
geleverde woningen, voor de schatkist 
veel voordeliger zijn. 

Voorts worden experimenten met 
het bezitswoningbeheer in bijvoorbeeld 
stadsvernieuwingsgebieden en bij 
kompleksen huurwoningen, aangemoe
digd en financieel ondersteund. 
1 Er dient een juridisch kader opgezet 
te worden voor een demokratisch be
heer van alle huurwoningen door het 
nemen van de volgende stappen. 

Omzetting van woningbouwstich
tingen in verenigingen en overheids
kontrole op het demokratisch karakter 
van deze instanties; 

Bewoners zijn dan autornaties lid 
van de vereniging. Voor niet-bewoners 
staat het lidmaatschap open voor zover 
zij wonen binnen het gebied waar de 
korporatie wettelijk is toegelaten of in
dien zij voldoen aan de kriteria die ge
noemd zijn in de woonruimteverorde
ning 

Art. 30 en 31 van het Besluit Toe
gelaten Instellingen wordt aangevuld 
met nadere regels over het overleg van 
bouwvereniging met bewoners over 
onderhoud, servicekosten, huurverho
gingen en woningverbetering. Ook ver
huurders die geen toegelaten instelling 
zijn vallen onder deze regeling. 

Er komen regels o.ver de maximale 
grootte van woningbouwverenigingen 
Daar waar meerdere verenigingen ope
reren wordt het gebied van toelating 
opnieuw vastgesteld, waarbij er naar 
wordt gestreefd de grenzen van de wij
ken aan te houden. 

Wijkgewijze herverkaveling van de 

woningwetwoningen, al of niet in be
heer van woningkorporaties, gevolgd 
door onderbrenging in koöperatief be
wonersbeheer. 
k Opdrachtgevers bij de woningbouw 
worden verplicht waar mogelijk de 
(aanstaande) huurders en kopers vanaf 
het eerste begin in te schakelen bij de 
opzet van de nieuwe woningen en de 
woonomgeving. 
I Bij de inrichting van nieuwbouwwij
ken moet geen strikte funktiescheiding 
worden doorgevoerd, d.w.z. dat er in 
een woonwijk ruimte moet zijn voor 
winkels, bedrijven, kantoren e.d. 
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VI Welzijn 

Inleiding 

48 Hoe is de situatie? 

On-welzijn IS aan de orde van de dag. 
De oorzaken zijn van persoonlijke aard 
of vloe1en voort uit maatschappelijke 
problemen. Daarbij kunnen we denken 
aan slechte werkomstandigheden, 
werkloosheid of een slecht woon- en 
leefklimaat 

De maatschappelijke oorzaken zijn 
op hun beurt weer het gevolg van het 
fe1t dat onze samenleving beheerst 
wordt door een produktiestelsel dat 
maar één doel heeft, namelijk winst. 

Een doel dat lang niet altijd te korn
bmeren valt met onze doelstelling 

het scheppen van optimale omstan
digheden voor iedere burger om tot 
zijn I haar recht te komen 

Niet iedereen heeft evenveel last van 
de h1erboven gesignaleerde maat
schappelijke oorzaken van on-welzijn 
Als Je bovendien deel uitmaakt van 
een achtergestelde groep heb je extra 
kans om uit de boot te vallen. De over
held heeft de taak om daartegen maat
regelen te treffen Zo groeide en groeit 
nog steeds de verzorgingsstaat. Over
heidsmaatregelen zijn van velerlei 
aard. Zo bestaat bijvoorbeeld de socia
le zekerheld (' n1emand zonder inko
men'), de gezondheidszorg, het recht 
op onderwijs, vormmg, maatschappe
lijke dienstverlenmg, arbeidsinspektie, 
mspraakregelmgen, mi I ieubescherming 
en ga zo maar verder 

Dit hoofdstuk handelt vooral over 
welzijnswerk Maar dan wel in de 
ru1mste zm van het woord alle vormen 
van zorg, edukat1e en rekreatie. 

Over d1t welzijnswerk is veel posi
tiefs te zeggen. Dat neemt niet weg 

dat het ook vraagtekens oproept 
is veel welzijnswerk niet een mid

del om de aandacht af te leiden van de 
werkelijke oorzaken van de problemen? 
Oorzaken die men niet wil of durft aan 
te pakken? 

komt het welzijnswerk nog wel ten 
goede aan de zwaksten in onze samen
leving of vergt de organisatie zelf te
veel tijd en energie (bijvoorbeeld als 
gevolg van een grootschalige opzet) 7 

schept welzijnswerk niet een nieu
we afhankelijkheid bij diegenen die er 
gebru1k van maken? 

Bovendien wordt het met de dag 
moeilijker om alle vormen van wel
zijnswerk te financieren Snoeien in 
het welzijnswerk vergt grote nauwkeu
righeid om te voorkomen dat niet juist 
de zwaksten de dupe ervan worden. 

Aan de andere kant is er in Neder
land een onbekend aantal fondsen 
voor één of ander (liefdadig) doel (bijv. 
fondsen voor revalidatie, voor blinden, 
doven of geestelijk gehandicapten). De 
openheid van de meeste van deze 
fondsen is nagenoeg nihil Het is niet 
bekend hoe ze aan hun (vaak aanzien
lijke) kapitaal komen, hoe ze het behe
ren en hoe ze het besteden. 

Wat willen we bereiken? 
a dat welzijnsbevordering voor alle 
burgers dé centrale politieke doelstel
ling wordt. Want welzijnswerk mag 
niet gaan lijken op het bekende 'dwei
len met de kraan open' (het verzorgen 
van wonden via de maatschappelijke 
dienstverlening). Ook moet gewaakt 
worden voor 'kollaboratie' van wel
zijnswerk met het bestaande systeem 
(via een bepaald soort onderwijs wor
den mensen ingepast in de bestaande 
maatschappelijke verhoudingen). 
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b dat welzijnswerk zich meer gaat be
zighouden met het signaleren en be
strijden van oorzaken dan met het be
strijden van symptomen. 
c dat preciezer bekeken en afgewo
gen wordt aan welke vormen van wel
zijnswerk het meest behoefte is, ver
volgens hoe de gekozen vormen in 
dienst worden gesteld van diegenen 
die er het meest behoefte aan hebben 
en tenslotte hoe bereikt kan worden 
dat dit welzijnswerk de afhankelijkheid 
van mensen niet bevordert maar ver
mindert. 
d dat fondsen voor allerlei goede 
doelen opening van zaken geven en 
dat de betrokkenen zeggenschap krij
gen over de besteding van de gelden. 

Hoe willen we dat bereiken? 
We willen onze doelstellingen bereiken 
door: 
a het bevorderen van bezinningsmo
gelijkheden voor welzijnswerkers (in de 
meest brede zin, dus inklusief onder
wijs en gezondheidszorg) op de feitelij
ke rol die hun eigen welzijnswerk in 
deze maatschappij speelt. 
b een dusdanige herverdeling van de 
algemene middelen - zowel op natio
naal als op provinciaal en gemeentelijk 
nivo- dat problemen bij de wortel 
worden aangepakt (bijvoorbeeld de 
woningnood) in plaats van te worden 
gemaskeerd door allerlei vormen van 
welzijnswerk. 
c het doen maken van een zo objek
tief mogelijke afweging tussen ener
zijds de behoeften van de zwaksten in 
onze samenleving en anderzijds de tot 
nu toe landelijk vastgestelde verplichte 
basisvoorzieningen. Dit om beter te 
kunnen beoordelen of- zeker nu blijkt 
dat er weinig financiële rek meer in zit 
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- geen andere prioriteiten gesteld 
moeten worden. 
d de decentralisatie op het terrein 
van het sociaal-kulturele werk zo snel 
mogelijk te doen volgen door decentra
lisatie van andere welzijnsvoorzienin
gen waarbij garanties worden gegeven 
dat de zwaksten niet kwetsbaarder 
worden door overlevering aan plaatse
lijke verhoudingen. Daarnaast zal het 
op landelijk nivo (her)groeperen van di
verse minderheidsgroepen worden ge
steund 
e enerzijds een aktief en sturend be
leid te voeren gericht op een eerlijker 
verdeling van het betaalde werk en an
derzijds zelfhulp en vrijwilligerswerk te 
stimuleren, zonder dat daarbij betaalde 
arbeidsplaatsen vervallen. 
f op alle terreinen van welzijnswerk 
(dus inklusief onderwijs, gezondheids
zorg) voorkeur te geven aan die voor
zieningen en werkwijzen die mensen 
helpen hun lot in eigen handen te ne
men. 
g ons te verzetten tegen ongenuan
ceerd beleid, gericht op het opheffen 
op korte termijn van allerlei kategorale 
voorzieningen, onder het mom dat de 
integratie van minderheden bevorderd 
zou worden door hen aangewezen te 
doen zijn op algemene voorzieningen. 
h bevordering van de bereikbaarheid 
van voorzieningen door: 

schaalverkleining 
betere onderlinge afstemming 
betere presentatie 
voorzieningen meer in handen te 

geven van gebruikers en medewerkers. 
1 Daartoe: 
- wordt het koöptatiesysteem (het 
zichzelf aanvullen) binnen besturen af
geschaft 
- wordt per voorziening bekeken of 
er geen betere vorm is dan de Stich
tingsvorm 
- worden garanties geschapen voor 
medezeggenschap van gebrui kers/ be
woners, alsook voor die van medewer
kers. 
j de ontwikkeling van specialismen 
(onder andere in de medische wereld 
en het specifieke welzijnswerk) zo effi
ciënt en demokratisch mogelijk te laten 
kontroleren. 
k het klachtrecht voor gebruikers van 
allerlei voorzieningen waar dit nog 
niet het geval is konkreet vorm en 
inhoud te geven en in bestaand klacht
recht (zoals bijv. de medische tucht
wet) de rechten van klagers beter te 
beschermen 
I fondsen voor allerlei goede doelen 
(zonodig wettelijk) te verplichten tot 
jaarlijkse financiële verantwoording en 
tot het geven van zeggenschap over de 

besteding van gelden aan de mensen 
voor wie die gelden bedoeld zijn 

Emancipatie 

49 Hoe is de situatie? 

Er zijn allerlei maatschappelijke oorza
ken waardoor (groepen van) mensen 
bijna per definitie minder kans hebben 
om tot ontplooiing te komen. 

In onze samenleving wordt dat in 
sterke mate bepaald door de vraag óf 
Je kunt werken en wát Je kunt. Onder 
andere JOngeren, ouderen en gehandi
kapten komen daardoor in een moeilij
ker positie. 

Van grote invloed op de kans om 
betaald werk te verrichten zijn de be
hoeften van het ekonomisch systeem. 
Daarin worden vrouwen veelal be
schouwd als arbeidsreservisten en bui
tenlandse werknemers als wegwerparti
kelen. (zie 20) 

Bovendien wordt onze huidige maat
schappij gekenmerkt door het feit dat 
we allerlei 'verledens' hebben die we 
met de mond wel erkennen maar die 
we niet echt verwerken. Ons koloniale 
verleden weerspiegelt zich in de aan
wezigheid van grote groepen Moluk
kers, Surinamers, Antillianen, die we 
als een soort buitenechtelijke kinderen 
tolereren Na 1945 wilden we ook het 
verleden der Duitse en Japanse over
heersing zo gauw mogelijk achter ons 
laten, voorbijgaand aan het feit dat 
daar nog steeds oorlogsvervolgden en 
verzetsdeelnemers in leven 

Ook de erfenis van een burgerlijke 
moraal werkt nog steeds door in onze 
samenleving waardoor groepen van 
mensen in bepaalde rollen gedrongen 
worden en weigeraars van die rollen 
als maatschappelijk onaangepasten 
gelden. Denk aan homo's, woonwa
genbewoners, alleenstaanden, ge
scheidenen, drugsverslaafden, weglo
pers, enz. 

Door zelfgenoegzaamheid over de 
sociale voorzieningen is men in Neder
land armoede-blind geworden en 
wordt niet onderkend dat de allerarm
ste bevolkingsgroep (de Vierde Wereld) 
nog steeds wordt buitengesloten. De 
allerarmsten worden als afzonderlijke 
maatschappelijke gevallen gezien, wat 
de de-solidarisering van lotgenoten tot 
gevolg heeft. 

Ons eigen nationaal verleden wordt 
een nationalistisch heden als het gaat 
om toelating van vreemdelingen, 
vluchtelingen en statenlozen als zigeu
ners. 

Het ministerie van CRM heeft tot 
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taak de emancipatie van dergelijke 
achterstandsgroepen te bevorderen 

Vandaar dat we in dit hoofdstuk 
apart aandacht besteden aan het wel
zijnsbeleid ten aanzien van een aantal 
van deze groeperingen 

Wat willen we bereiken? 
a dat er in het welzijnsbeleid voor
rang gegeven wordt aan de ernanetpa
tie van die (groepen van) mensen die 
een achterstand hebben opgelopen 
b dat- voor zover mogelijk- de oor
zaken daarvan weggenomen worden 
c dat de Nederlandse samenleving er
kent dat kulturele minderheden een 
verrijking kunnen betekenen voor de 
Nederlandse samenleving en dat het 
gehalte van onze demokratie mede be
paald wordt door onze houding tegen
over minderheden. 

Hoe willen we dat bereiken? 
Alvorens maatregelen te noemen (zet 
ook 'Inleiding') voor de afzonderlijke 
achterstandgroepen, noemen we eerst 
een aantal maatregelen die voor meer 
groepen gelden 

50 Algemeen 

We willen onze doelstellingen bereiken 
door 
a individualisering van wetten in die 
gevallen waarin gebrek aan zelfont
plooiingsmogelijkheden (mede) gevolg 
is van het feit dat relaties zo geregeld 
zijn dat rechten, plichten en mogelijk
heden van de een ontleend worden 
aan die van de ander. 
b prioriteit te geven aan die aktivitei
ten die ethnische en kulturele minder
heden in staat stellen om - zo ze dat 
wensen - de eigen identiteit te behou
den en te ontwikkelen en tegelijkertijd 
een volwaardige plaats te verwerven in 
de Nederlandse samenleving. 
c een aktiever overheidsbeleid om 
disknminatie op grond van ras, ge
slacht, seksuele voorkeur, burgerlijke 
staat of op grond van welk ander ken
merk dan ook tegen te gaan 

Bestaande diskriminerende bepalin
gen moeten worden geschrapt. Bepa
lingen in de zedelijkheidswetgeving die 
de seksuele zelfbeschikking tnperken, 
moeten worden afgeschaft. 
d als overheid initiatieven te nemen, 
te bevorderen, te steunen die gericht 
zijn op het afbreken van vooroordelen, 
wantrouwen en onwetendheid bij 
meerderheden to v allerlei minderhe
den (o.a. door verplicht multikultureel 
onderwijs op alle Nederlandse scho
len) 
e demokratische zelforganisaties van 
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allerlei achterstandsgroepen niet alleen 
te bevorderen en te subsidiëren, maar 
ook te betrekken bij het bele1d. 
f ook bij algemene welzijnsvoorzie
nmgen welzijnswerkers aan te stellen 
d1e zo mogelijk zelf afkomstig zijn uit 
achtergestelde groeperingen en I of in 
1eder geval goed op de hoogte zijn van 
wat er leeft, zowel m de betreffende 
groep als m de Nederlandse samenle
vmg 
g afdelmgen van allerlel departemen
ten, gnff1es en sekretarieën d1e te ma
ken hebben met eenzelfde groep of 
probleemveld, in dusdan1ge samenwer
kmgsverbanden te brengen dat er een 
samenhangend bele1d ontwikkeld kan 
worden. D1tzelfde moet gebeuren met 
de algemene en met de u1t algemene 
mlddelen betaalde part1kuliere voorzie
nmgen per gemeente of per regio 

51 Oe allerarmsten (de V1erde 
Wereld) 

Generatles-lange armoede wordt n1et 
door soc1ale voorZienmgen opgelost 

Ook de allerarmsten moeten indivi
dueel en als groep in elke samenleving 
als volwaard1ge soc1ale partners wor
den aanvaard. Dit kan pas worden be
reikt wanneer 

de allerarmsten en meest buitenge
slotenen z1ch kunnen hergroeperen tot 
een bevolkingsgroep (vierde wereld); 

m alle sektoren van de samenle
vmg de kennis die de v1erde wereld 
zelf over armoede en u1tstotmg heeft, 
het uitgangspunt van handelen wordt; 

steeds wordt uitgegaan van de 
meest ten achtergestelden 

52 Vrouwen 

De PPR vmdt het e1genlijk 1n hoge 
mate disknmmerend wanneer vrou
wen, d1e ongeveer de helft van de to
tale bevolkmg uitmaken, als aparte 
groep worden opgesomd. De emanci
patie van de vrouw loopt daarom als 
een rode (blauwe) draad door het pro
gramma heen 

Behalve de algemene maatregelen 
om emanc1patie van achtergestelde 
groepen te bewerkstelligen, zijn in het 
programma strukturele maatregelen 
opgenomen die tot doel hebben ach
terstanden van vrouwen t.o.v mannen 
weg te werken en roldoorbreking tus
sen vrouwen en mannen te bevorde
ren Een aantal van deze maatregelen 

verdelmg beschikbaar werk, 
recht op betaalde arbeid voor vrou

wen, 
a rbe1 dsti jdverkort1 n g, 
toegankelijk maken van alle (oplei-

dingen en) beroepen voor vrouwen en 
mannen, 

invoering van verzorgingsverlof 
voor mannen en vrouwen, 

verruiming van kinderopvangmoge
lijkheden, 

individualisering van de sociale 
wetgeving, 

extra onderwijsfaciliteiten voor 
vrouwen, 

roldoorbrekend onderwijs, 
omvorming van provinciale eman

Cipatieburo's tot organisaties van ge
bruiksters 

53 Jongeren 

Een betere positie van Jongeren willen 
we bereiken door 
a het begn p 'onwettig kmd' af te 
schaffen en ouders te laten kiezen of 
hun kind de naam krijgt van de vader, 
dan wel van de moeder. 
b kinderen in de gelegenheid te stel
len niet alleen de familienaam van hun 
vader of moeder maar ook van beide 
ouders gezamenlijk (met een maximum 
van twee achternamen) te dragen 
c het ouderlijk gezag steeds verder te 
beperken naarmate het kind ouder 
wordt. 
d kinderen boven de 12 wettelijk me
despreekrecht te geven betreffende 
voogdij, kinderbescherming en bezoek
recht 
e Kinderbescherming- als hulp aan 
mmdeqarigen en hun omgevmg - on
der welzijnszorg te brengen 
f tehuizen kleinschaliger te maken en 
groepen niet groter dan 8 pupillen 
g pupillen zoveel mogelijk in de ei
gen regio te plaatsen 
h JOngeren in tehuizen Individueel en 
kollektief het recht te geven organisa
ties zoals b.v. de Belangenvereniging 
Mindeqarigen in te schakelen voor de 
behartiging van hun belangen 
1 Initiatieven tot het instellen van een 
Jeugdjournaal en een jeugdparlement 
krachtig te ondersteunen 
; jongeren vanaf 18 jaar in alle op
zichten meerderJarig te doen zijn 

54 Homoseksuelen 

De PPR wijst d1sknminat1e op grond 
van seksuele voorkeur af. Het vermel
den van homo's als aparte groep zou 
dan ook overbodig moeten zijn Er is 
echter sprake van achterstelling, die 
moet worden opgeheven door 
a gemeenten te verplichten diskrimi
nerende maatregelen te schrappen uit 
de algemene politieverordeningen; 
b gelijkstelling van ongehuwd sa
menwonenden aan gehuwden, zolang 
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de wetgever niet van het individu uit
gaat; 
c aanpassing van de pensioenwet, 
zodat de pensioengerechtigde bepalen 
kan aan wie bij overlijden wordt uitbe
taald; 
d het subsidiëren van organisaties en 
instellingen die door voorlichting dis
kriminatie van homoseksuelen tegen
gaan; 
e het erkennen van vervolgde onder
drukte buitenlandse homo's als politie
ke vluchtelingen; 
f in tehuizen voor ouderen geen on
derscheid te maken tussen homo- en 
heteroseksuele ouderen. 

55 Ouderen 

a de overheid moet een goede voor
bereiding op de pensionering bevorde
ren, onder andere in de vorm van ge
leidelijke arbeidstijdverkorting. 
b fleksibele pensionering moet moge
lijk worden gemaakt. 
c planning en (werkwijzen van) voor
zieningen dienen zo te worden opgezet 
dat ouderen zo lang mogelijk in hun 
eigen vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen. 
d in tehuizen voor ouderen moet een 
maximum ontstaan aan mogelijkheden 
om in te spelen op verschillende situa
ties van ouderen 
e er mag geen maximumleeftijd wor
den gesteld voor opname in een ser
viceflat, lidmaatschap van besturen e.d. 
f inspraak en medezeggenschap van 
de bewoners in tehuizen moeten ver
groot worden. 

56 Werklozen 

a zolang het beschikbare betaalde 
werk nog niet beter verdeeld is en er 
dus mensen werkloos zijn moet de 
overheid pogmgen ondernemen en sti
muleren, gericht op zelfontplooiing van 
mensen die daar via werk geen kans 
toe hebben. 
b de overheid dient vrijwilligerswerk 
te bevorderen in plaats van tegen te 
werken (o.a. door dreiging met verlies 
van Uitkering) en kreatiever te zoeken 
naar omzetting van uitkermgen in loon 
voor het werk (dat dan ophoudt vrijwil
ligerswerk te zijn) 
c de overheid zou gerichte mentali
teitsverandering moeten bevorderen, 
zodat het verschil in waardering tussen 
de betaalde werknemers en de werklo
zen vermindert. 

5 7 Wagenbewoners 

a Rijk en Provincie moeten meer 
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druk uitoefenen op gemeenten om het 
dekoncentratiebeleid snel uit te voeren. 
b daarbij dient scherp te worden 
gelet op zodanige situering van de 
centra dat de mogelijkheid tot goede 
sociale kontakten tussen huis- en wa
genbewoners voorhanden zijn 
c de dekonsentratie moet in duidelijk 
overleg met de bewoners zelf plaats
vinden. 

58 Geestelijk en lichamelijk gehan
dikapten 

Emancipatie van deze groep wil de 
PPR bereiken door 
a een beleid gericht op het wonen in 
aangepaste woningen en alleen wan
neer dit werkelijk niet kan in verzor
gingscentra. 
b koncentraties van dergelijke wonin
gen te vermijden, o.a. door woning
bouwkorporaties te verplichten het be
nodigde percentage in hun bestand op 
te nemen. 
c de toegankelijkheid te vergroten 
van zoveel mogelijk gebouwen en 
voorzieningen (niet alleen openbare 
maar ook partikuliere). 
d openbaar vervoer en oversteek
plaatsen toegankelijk te maken voor 
gehandikapten 
e zowel de WSW als de feitelijke uit
voering daarvan zo te korrigeren dat 
gehandikapten daarin niet geëxploi
teerd kunnen worden 
f de rechten van geestelijk gehandi
kapten, zoals geformuleerd door de 
VN, uitgangspunt te doen zijn van het 
te voeren beleid. 
g de toelatingskriteria voor de ver
schillende opvangmogelijkheden voor 
zwakzinnigen beter op elkaar af te 
stemmen. 
h uitbreiding van erfelijkheidsvoor
lichting en onderzoek vóór de geboor
te, zodat het mogelijk ontstaan van 
een geestelijke handikap tijdig wordt 
onderkend. 
1 het tot stand brengen van een ver
regaande integratie van de wel- en 
niet-gehandikapte schoolkinderen op 
scholen. 

59 Druggebruikers en verslaafden 
aan illegale drugs 

a Niet het gebruik van harddrugs, 
maar alleen de handel daarin moet 
streng worden bestraft. 
b De handel wordt verder ondergra
ven door gratis toediening aan ver
slaafden zolang dezen nog niet aan 
ontwenning toe zijn. 
c Voor de handel in hennep-produk-

ten worden regelingen getroffen die 
vergelijkbaar zijn met die voor alkohol
houdende dranken en rookwaren. 
d De opvang voor drugverslaafden 
moet worden vergroot. 
e Op scholen is goede voorlichting 
betreffende drugs nodig. 
f Niet alleen voor goede afkick-moge
lijkheden moet worden gezorgd, maar 
ook de sociale oorzaak van het drug
probleem (werkloosheid, huisvesting 
etc.) moet worden aangepakt. 

60 Oorlogsslachtoffers 

De PPR bepleit eftektieve, immateriële 
hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, 
ongeacht of het onrecht werd aange
daan door Duitsers, Japanners of wie 
dan ook. 

61 Zuid-Molukkers 

a Het beleid dient uit te gaan van 
1 de erkenning dat het Zuidmolukse 
volk recht heeft op een eigen politieke 
toekomst; 
2 de zekerheid dat velen van hen 
hier voor korte of lange tijd zullen ver
blijven 
b De situatie onder de Zuidmolukse 
jongeren eist een gericht en aktief wel
zijns- en werkgelegenheidsbeleid 
c De positie van het Inspraakorgaan 
wordt versterkt 
d De meestal kleine gemeenten 
met grote Zuidmolukse gemeenschap
pen hebben recht op extra faciliteiten 

62 Surinamers/ Antillianen 

a De PPR wil een beleid van onder
steuning van zodanige ontwikkelingen 
in Suriname, resp. op de Antillen, dat 
de kansen op vrijwillige terugkeer naar 
deze landen vergroot worden. 
b Tegelijkertijd wordt ervan uitge
gaan dat er ook in de toekomst grote 
groepen Surinamers en Antillianen in 
Nederland zullen zijn 
c De overheid moet zorg dragen voor 
een goede opvang. Ghettovorming 
wordt voorkomen door spreiding van 
woongelegenheid, en niet door men
sen alleen in sociaal-zwakke wijken te 
plaatsen. 
d In Suriname en op de Antillen 
dient goede voorlichting te worden ge
geven aan mensen die naar Nederland 
willen komen. 
e Meer hulp aan deze landen kan 
voorkomen dat mensen uit armoede 
naar Nederland gaan. 

PPR 58-63 

63 Buitenlandse werknemers en an
dere vreemdelingen 

De PPR staat de volgende maatregelen 
voor: 
a een beleid dat trekarbeid uitbant; 
zowel door maatregelen ter verbetering 
van de arbeidsomstandigheden hier 
(zie 20), als door maatregelen die de 
situatie daar verbeteren 
b stoppen met aktieve werving van 
buitenlandse werknemers. 
c in de komende vier jaar in het toe
latingsbeleid m.b.t. buitenlandse werk
nemers duidelijk prioriteit verlenen aan 
mensen die in het kader van de gezins
hereniging naar ons land willen komen 
(waaronder ook meerderjarige kinde
ren), aan het legaliseren van de thans 
aanwezige illegalen en aan de in Ne
derland verblijvende vrouwen van bUI
tenlandse werknemers in geval van be
eindiging van de (huwelijks)relatie 
d strenger toezicht op en bestraftmg 
van niet-naleving door de werkgever 
aan wettelijke maatregelen en cao-be
palingen. 
e in ons beleid moet er van worden 
uitgegaan dat de nu in Nederland aan
wezige buitenlandse werknemers en 
hun gezinnen in overgrote meerder
heid in Nederland zullen blijven 
f het leveren van een grotere inzet 
om te komen tot een werkelijk Euro
pees beleid t.a.v. vreemdelingen, zo
wel van buitenlandse werknemers als 
van vluchtelingen en van statenlozen 
Bij die laatste kategorie moet dan voor
al gedacht worden aan honderdduizen
den zigeuners in Europa 
g Ondanks het feit dat Nederland 
geen immigratieland kan zijn, dient 
ons land een toevluchtsoord te zijn 
voor mensen die in hun eigen land 
verdrukt worden vanwege ras, seksue
le voorkeur, godsdienst, of politieke 
opvattingen. 
h geen vreemdeling mag het land 
worden uitgezet 

zolang de minister van JUstitie nog 
geen definitieve beslissing heeft geno
men over het verlenen van een ver
blijfsvergunning; 

zolang de herziening van de beslis
sing gevraagd kan worden bij de Mi
nister van Justitie; 
- zolang beroep kan worden mge
steld bij de Raad van state; 

zolang op andere JUridische wijze 
kan worden ingegaan tegen de beslis
singen, de termijn daarvoor nog niet is 
verstreken of de behandeling ervan 
nog plaatsvindt 
1 geen vreemdeling mag worden uit
gewezen naar zijn land als hij daar ge
vaar loopt wegens handelingen die in 
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Nederland niet als een vergrijp gelden. 
scheiding van politionele en dienst

verlenende taken van de vreemdelin
gendienst. 

Lichamelijke en geestelijke gezond
heidszorg 

64 Hoe IS de situatie 

De hu1dige gezondheidszorg wordt (be
halve door een aantal pos1tieve ele
menten) gekenmerkt door 

nadruk op grootschalige kuratieve 
zorg. 

symptoombestrijding waar bestrij
dmg van maatschappelijke oorzaken 
beter op zijn plaats is. 

aanwending van aandacht en mid
delen voor het steeds verder verleggen 
van de grenzen van het technisch kun
nen. ten koste van akt1v1teiten die ge
ncht zijn op het voorkomen van onge
zondheld 

het onmondig maken van de pa
tiënt en behandelmg van de kwaal 
1 p.v. de mens 

De organisatie van de gezondheids
zorg laat te wensen over. Die IS on
doorzichtig en dit wordt in stand ge
houden door onvoldoende planning en 
regulermg 

Een probleem 1s ook dat de kosten 
de pan u1t rijzen Het grootste deel 
komt voor rekenmg van de behande
lende sektor (kuratieve zorg) en van 
het ziekenhuis (Intramurale zorg) 
Soms bultenspong hoge honoraria 
spelen hierbij eveneens een rol alsook 
de bedrijvigheld van de geneesmidde
lenindustrie 

Wat willen we bereiken? 
Een gezondheidszorg d1e 

vooral gencht IS op het ondersteu
nen van de zorg van elke mens voor 
de e1gen gezondheid en die van ande
ren; 

meer aandacht besteedt aan de be
strijding van persoonlijke en maat
schappelijke oorzaken van Ziekten door 
betere hu1svest1ng. tegengaan van ge
luidshmder. voorlichting over biologi
sche voeding, etc . 
- eerst en vooral is toegesneden op 
het meest voorkomende 1 p. v. op het 
uitzonderlijke; 

volled1ge inspraak kent van gebrui
kers en werkers; 

mensen n1et extra afhankelijk 
maakt; 

goedkoper IS en n1et uit is op 
wmstbejag 

Hoe willen we dat bereiken? 

Alle hieronder opgesomde middelen 
moeten in iedere fase van uitvoering 
steeds worden getoetst aan de hierbo
ven genoemde doelstelling. Een mid
del is geen doel op zichzelf. 
a Het oprichten van wijkwelzijnscen
tra voor preventie en behandeling, 
voor voorlichting en opvoeding inzake 
gezondheidsbevorderende leefwijzen 
en tegendelen daarvan zoals gebruik 
van tabak, alkohol en andere drugs. 
b Scherpere regels. scherpere kontro
le en zwaardere straffen bij overtreding 
inzake voedseletikettering. -voorlich
ting. -reklame en -verwerking (zie ook 
onderdeel konsumenten en konsump
tie) 
c Betere garanties voor privacy en 
het recht op zelfbeschikking door 

een betere voorlichting over en ver
spreiding van middelen voor geboorte
beperking en het stimuleren van on
derzoek naar betere en minder schade
lijke middelen die tevens de minste 
kans op ongewenste zwangerschap ge
ven 

inzake abortus provocatus de vol
gende maatregelen te nemen. de 
vrouw beslist; abortus uit het Wetboek 
van Strafrecht; abortus in het zieken
fondspakket; 

inzake euthanasie het Wetboek van 
Strafrecht zodanig te wijzigen dat eu
thanasie. uitsluitend op eigen verzoek 
en onder nader te bepalen voorwaar
den. mogelijk wordt. 

scherpere bepalingen inzake be
scherming van persoonsgegevens. 
rechten van mensen bij medische keu
ringen. medische behandelingen en 
opname in inrichtingen. en tegen ex
perimenten 

psychosociale screening aan ban
den te leggen. 

bevolkingsonderzoeken niet zomaar 
te stimuleren en in elk geval strenger 
te reglementeren. 
d Verbetering van de bedrijfsgezond
heidszorg. 

Onafhankelijke bedrijfsgeneeskundi
ge diensten (zie Arbeidsomstandighe
denwet) moeten meer oog hebben 
voor de sociale omstandigheden in het 
bedrijf. Zij moeten de aanstellingskeu
ringen verrichten en daarbij alleen let
ten op de geschiktheid voor de funk-
tie. 
e Een algemeen beleidsplan voor de 
gezondheidszorg - op te stellen door 
de centrale overheid in overleg met be
trokkenen- waarin wordt aangegeven; 

aan welke eisen gezondheidszorg 
en opleidingen moeten voldoen 

hoe de voorzieningen doelmatig en 
demokratisch beheerd moeten worden 

hoe de voorzieningen gespreid 

moeten worden 
hoe de verschillende diensten moe

ten samenwerken 
welke diensten en medicijnen wor

den verleend. Dit op basis van een 
kosten-baten-analyse. 
f Socialisering van de gezondheids
zorg door 

het beleid te decentraliseren (regio
naliseren) en te demokratiseren; 

zoveel mogelijk alle hulpverleners 
in loondienst te nemen; 

invoering van een wet 'algemene 
gezondheidsverzekering' waardoor het 
verschil in fonds en partikulier en het 
verschil in ziekenhuisklasse en -tarie
ven wordt afgeschaft; 

ziekenfondsen om te bouwen tot 
organisaties van gebruikers van ge
zondheidszorgvoorzieningen; 

een door de overheid te ontwikke
len vestigingsvergunningenbeleid voor 
medische beroepsbeoefenaren 
g Herverdeling van de middelen: 
meer voor preventieve gezondheids
zorg en meer eerstelijns gezondheids
zorg (specialisten worden niet langer 
per verrichting betaald) 
h Afschaffing van 'het bed' als finan
cieringsnorm binnen de intramurale 
zorg 

Budgettering, gekoppeld aan een 
vestigingsbeleid en kwaliteitsnormen 
als een serieus alternatief bestuderen, 
zowel voor de intra- als voor de extra
murale zorg. 
1 Kontrole van de overheid op medi
cijnen, door overheidsregels inzake 
prijzen. voorschrijving van soorten en 
hoeveelheden geneesmiddelen en in
houd van bijsluiters. afschaffing van 
geneesmiddelenreklame en overbodige 
geneesmiddelen en stimulering van re
ceptuurbesprekingen 
J De overheid moet onpartijdig onder
zoek bevorderen naar de mogelijkhe
den van alternatieve geneeswijzen en 
bij gebleken effektiviteit deze dezelfde 
rechten en plichten toekennen als de 
reeds erkende geneeswijzen. 
k Alle opleidingen voor beroepen in 
de gezondheidszorg dienen te vallen 
onder de verantwoordelijkheid van het 
Ministerie van Onderwijs. In deze op
leidingen komt meer nadruk te liggen 
op de ethische en maatschappelijke as
pekten van de gezondheidszorg; regel
matige bijscholing wordt wettelijk ge
regeld. 
I Maatregelen waardoor een eind ge
maakt wordt aan de mogelijkheid hele 
afdelingen te laten draaien op prakties 
alleen leerling-verpleegkundigen. 
m Leerlingen in de verpleging mogen 
niet gebruikt worden als goedkope ar
beidskrachten. 



n Zolang er nog geen algemene ge
zondheidszorgverzekering is, dienen 
voorbehoedsmiddelen en abortus gra
tis te zijn voor jongeren. 
o Invoeren van het vak 'gezondheids
kunde' in de scholen voor voortgezet 
onderwijs. 

Sport 

65 Hoe is de situatie? 

De belangstelling voor sport en bewe
gingsrekreatie is de afgelopen Jaren 
sterk toegenomen. Daarbij gaat het 
vooral om het zelf beoefenen van 
sport. Een positieve ontwikkeling. Min
der positief, zelfs uitgesproken slecht 
is 

de kindertopsport 
de verkommercialisering van veel 

topsport 
de spelverruwing bij spelers en het 

gewelddadig optreden van supporters 
het dopinggebruik. 

Hoewel sport in onze samenleving 
een eigen leven lijkt te leiden, weer
spiegelt zich kennelijk ook onze man1er 
van leven en samenleven hierin 

Wat willen we bereiken 7 

a dat sportbeleid niet als een géso
leerd stuk overheidsbeleid op zichzelf 
staat, maar deel uitmaakt van een kul
tuurpolitiek die zich richt op de kwali
teit van het bestaan. 
b dat allerlei vormen van aktieve be
wegingsrekreatie- en die zo veel mo
gelijk in eigen omgeving- toenemen 
c dat sportbonden en sportverenigin
gen zo gedemokratiseerd worden dat 
de zeggenschap komt te berusten bij 
de sportbeoefenaars 

Hoe willen we dat bereiken? 
a door stimulering van de aktieve be
wegingsrekreatie, o.a. via de media en 
via wijkwelzijns- en gezondheidscentra 
b door een aktiever beleid te realise
ren van sport- en rekreatiemogelijkhe
den in de eigen woonomgeving. 
c door een overheidsbeleid waarin de 
volgende aspecten voortdurend ge
toetst worden· 

het ruimtebeslag in verhouding tot 
het aantal deelnemers; 

de financiële inspanning die vereist 
is voor de voorzieningen in relatie tot 
het aantal deelnemers; 

de financiële inspanning die vereist 
is voor de sportuitrusting; 

de mogelijke risiko's voor deelne
mers, toeschouwers en I of gebruikte 
dieren; 

de konsekwenties uit het oogpunt 

van milieubeleid (schade aan natuur of 
woonklimaat, energieverbruik e.d.); 

het verlenen van voorrang aan 
kansarme groepen. 
d door opleiding te bevorderen van 
beroepskrachten die- aangesteld bij 
gemeentelijke en provinciale overheid 
- in nauw overleg met de sportorgani
saties-de opleiding van vrijwilligers 
ter hand gaat nemen ter ondersteuning 
van de bewegingsrekreat1e. 
e door allerlel uitwassen in de sport 
tegen te gaan, zowel v1a wettelijke re
gelingen als via het bedienen van de 
subsidiekraan 

Onderwijs en vorming 

66 Hoe is de situatie? 

Ondanks het fe1t, dat er m het onder
wijs gestreefd wordt naar vernleuwm
gen die mede kunnen bijdragen tot het 
doorbreken van maatschappelijke ver
houdingen, IS het nog altijd groten
deels een weerspiegeling en bevesti
ging daarvan 

Het onderwijs is veelal sterk gencht 
op het afleveren van aangepaste en 
niet kritische mensen en veel minder 
op de optimale ontwikkeling van indi
viduele mogelijkheden 

De toegankelijkheid van de verschil
lende onderwijsvormen wordt groten
deels bepaald door sociale afkomst en 
sekse. 

De selektie die in het onderwijs 
plaatsvindt voor het arbeidsproces 
(met het daarin doorgevoerde onder
scheid tussen hand- en hoofdarbeid) 
wordt nog steeds in hoge mate maat
schappelijk bepaald. 

Ook t.a.v. de rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen is het onderwijs 
te zeer-bevestigend. Vrouwen en meis
JeS hebben mmder kansen m het on
derwijs en worden minder gestimu
leerd om hun mogelijkheden te benut
ten 

Het onderwijs is te eenzijdig het op 
kennis gerichte leren overheerst, terwijl 
het op inzicht en op vaardigheden ge
richte leren te weinig aan bod komen 
Verder krijgen kreatieve, de persoon
lijkheid vormende en maatschappij-ge
richte vakken te wemig aandacht 

Zelfs het sociale gedrag krijgt onvol
doende aandacht. De kompetitie tus
sen individuen wordt hoger aangesla
gen dan hun samenwerkmg. 

Evenals op andere terreinen houden 
ook op dat van het onderwijs veel di
rekt betrokkenen vernieuwingen tegen 
Soms uit onwil, vaak uit onmacht. 

PPR 65-66 

Wat willen we bereiken? 
a dat iedereen een levenslang leer
recht krijgt, d.w.z. een in de grondwet 
vastgelegd levenslang recht op onder
wijs, vorming en scholing en dat de 
overheid het gebruik daarvan zal sti
muleren 
b dat deze edukatie gencht zal zijn 
op solidariteit met anderen, op een 
brede ontplooiing van de mens zelf en 
op verantwoordelijkheld voor zijn om
geving. 

Hetgeen meer in concreto betekent 
bij de vorming van leerlingen tot 

solidaire, demokratische en kreatieve 
mensen is kennisoverdracht een be
langrijk hulpmiddel en geen doel op 
zich. Doel is wel, het ontwikkelen van 
praktiese (o.m ambachtelijke en krea
tieve) en soc1ale vaard1gheden en het 
bevorderen van lichamelijke en emotio
nele groei; 

het aanrelken van mstrumenten om 
kritisch te oordelen en keuzen te ma
ken, ook t.a.v de soc1ale en ekonoml
sche ordenmg van de maatschappij; 

speelale aandacht voor het leren 
omgaan met belangentegenstellmgen 
en voor het geweldloos leren oplossen 
van konflikten; 

het leren omgaan met mensen van 
alle maatschappelijke groeperingen en 
mensen van verschillende kulturen, le
vend binnen één maatschappij 

bijdragen aan de opheffmg van 
maatschappelijke verschillen en van 
rolpatronen tussen mannen en vrou
wen en bijdragen aan de opheffmg 
van maatschappelijke vooroordelen ten 
aanzien van homoseksual1te1t 
c dat de onderwijsstruktuur tot de 
leeftijd van 1 8 Jaar (van 6 tot 1 6 Jaar 
IS het leerrecht tevens een leerpl1cht) 
zo weinig mogelijk breukvlakken zal 
vertonen 
d dat betrokkenen meer mvloed kun
nen uitoefenen op organ1sat1e, beheer 
en inhoud van de voorZienmgen 
e dat het onderwijs als regel grat1s IS, 
evenals peuterspeelzalen 

Hoe willen we dat bere1ken? 
We willen onze doelstellmgen verwe
zenlijken door 
a een wetsontwerp dat de mtegrat1e 
van kleuter- en lager onder,, iJS regelt 
(basisonderwijs); 
b het tegengaan van maatschappelijk 
verschillend gewaardeerde (hoog en 
laag) en naast elkaar bestaande school
typen voor leerpl1cht1gen en door het 
tegengaan van het verdelen van leer
plichtigen in nivogroepen bmnen één 
schooltype; 
c te streven naar een zo nauw moge
lijke samenwerking tussen bu1tenge-
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woon en gewoon onderwiJS en een 
soepele overgangsmogelijkheid van 
leerlingen tussen beide onderwijsvor
men te kreëren H1erdoor hoeven mm
der kmderen naar het buitengewoon 
onderwijs doorgestuurd te worden. Op 
gewone scholen moeten daarom aan
gepaste leermiddelen komen en extra 
leerkrachten om kmderen met leer- en 
gedragsmoeilijkheden en I of met Zin

tUiglijke of lichamelijke hand1caps en 
k1nderen met verschillende soc1ale en I 
of kulturele achtergronden beter te 
kunnen opvangen 

De opleidmgen voor onderwijsge
venden moeten ook meer aandacht be
steden aan deze groepen kmderen 
d voortzetting van de expenmenten 
met de mlddenschool ( 1 2 tot 1 6 Jaar), 
waarin dlfferent1at1e bmnen klassenver
band een doeltreffende mogelijkheld 
van onderwijs IS gebleken, welke leer
lingen geschikt maakt om te werken 
aan de door ons voorgestane doelen 
Als afslu1tmg van de expenmentele 
fase van de mlddenschool dient er een 
raamwet voor de mlddenschool te ko
men Het Uitgangspunt moet zijn dat 
scholen zelf de voor hun bevolkmg 
method1es en d1dakt1es noodzakelijke 
vormgeving kunnen bepalen In dit ka
der 1s akt1venng van schoolgebonden 
leerplanontw1kkelmg nod1g Ook de 
aanslu1tmg tussen basisonderwijs en 
toekomstige mlddenschool moet zorg
vuldig bekeken worden 
e het leerrecht krijgt ook na het 1 6de 
Jaar een reële mhoud. Voor sommigen 
zal d1t volled1g dagonderwijs mhouden 
op een school voor 16-18-Jangen, 
eventueel gevolgd door een vorm van 
hoger onderwijs; voor anderen zal het 
leerrecht worden verwezenlijkt in de 
vorm van part-t1me onderwijs (Voor 
16-Jangen d1ent de partiële leerplicht 
voorlop1g gehandhaafd te worden, in 
de wetenschap dat d1t partiële onder
wijs m slechts wem1g gevallen vol
doet.) Zo spoed1g mogelijk zal een sys
teem van open edukat1ef aanbod ver
wezenlijkt worden, waarvan allen op 
latere leeftijd kunnen prof1teren 
f Bij de vaststelling van het aantal 
ople1dmgsmst1tuten wordt niet alleen 
gelet op het aantal studenten per insti
tuut, op de spre1dmg over zuilen en re
gio's, maar ook op onderwijskundige 
kntena. Bij de verdeling van de be
schikbare mlddelen d1ent een serieuze 
afwegmg plaats te vmden tussen met 
name het hoger onderwijs en de edu
katleve voowenmgen (zoals b.v. vol
wassenenorlderwijs) deze laatste die
nen pnonte1t te krijgen Wanneer het 
onmogelijk IS ledereen de kursus te la
ten volgen d1e hij I zij prefereert, moe-

ten de bestaande mogelijkheden eerlijk 
over de génteresseerden verdeeld wor
den en wel via ongewogen loting, om
dat er geen objektieve selektie-kriteria 
zijn 
g er wordt een diepgaand onderzoek 
1ngesteld naar analfabetisme in Neder
land en de oorzaken daarvan 
h groepen d1e tot nu toe onvoldoen
de hebben kunnen profiteren van edu
katleve voorzieningen, krijgen extra fa
ciliteiten (buitenlandse werknemers en 
hun gezinnen, semi- en analfabeten, 
d1é JOngeren van 1 6-1 8 Jaar voor wie 
momenteel geen adekwate onderwijs
voomening bestaat, groepen van vrou
wen) 
1 zowel in bas1s- als in voortgezet on
derwijs wordt het aantal leerlingen per 
groep verklemd de komende jaren 
met minstens één leerling per Jaar
tot groepen van maximaal 20 leerlin
gen D1t gebeurt bij handhaving van 
het aantal wekelijkse uren en zal mede 
ten goede komen aan de werkgelegen
heid m het onderwijs. 
J projektonderwijs krijgt meer kansen 
door het loslaten van de indeling in 
aparte vakken Op basis van een 
schoolwerkplan moeten de instellmgen 
zelf de groepsgrootte en de verdeling 
van de lesuren kunnen vaststellen, te 
beginnen met een betere koördinatie 
van de programma's van de verwante 
vakken. Daarop aansluitend moeten ze 
zelf een alternatief eindexamen kunnen 
vaststellen. 
k aan onderwijskrachten wordt alle 
ruimte gegeven voor medewerking aan 
nieuwe beleidsrichtingen, het werken 
in teamverband en na- en bijscholing. 
I de normbetrekking in het voortgezet 
onderwijs (te beginnen bij diegenen 
met het grootste aantal uren) wordt in 
de komende 4 jaren met minstens één 
lesuur per Jaar verminderd ten gunste 
van werkloze leerkrachten 
m bevordering van een nauwe sa
menwerking tussen edukatieve instel
lingen onderling en tussen deze en an
dere mstellingen, zoals buurt- en klup
huizen en bibliotheken. 
n het instellen van een landelijk net 
van regionale centra ter ondersteuning, 
verspreiding en stimulering van ver
nleuwingsaktiviteiten Daarbij zullen 
bestaande instellingen, zoals schoolbe
geleidingsdiensten, na- en bijscho
lingsinstituten samenwerken met el
kaar en met anderen, zoals konsulen
ten voor buurt- en kluphUiswerk. 
o verkieming van de omvang van de 
onderwijsinsteil in gen 
p onderwijsvoorzieningen voor leer
pl1cht1gen worden zo gespreid dat de 
woonplaats geen belemmering is voor 
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het gebruik van die voorziening. 
q binnen de noodzakelijkerwijs grote 
organisatie zoals scholengemeenschap
pen en universiteiten wordt kleinscha
ligheid bevorderd. 
r degenen die het meest betrokken 
zijn bij onderwijs en vorming (leerlin
gen, personeel, ouders) beheren bin
nen wetten en richtlijnen hun eigen 
voorzieningen. 
s binnen dat kader zijn scholen van 
voortgezet onderwijs verplicht een 
schoolstatuut op te stellen waarin 
rechten en plichten van studerenden 
en onderwijsgevenden gereglemen
teerd worden. 
t demokrat1ese waarden, zoals recht 
op vergadering, recht van vereniging, 
vrijheid van drukpers, vrijheid van me
nmgsuiting, medezeggenschap, etc. 
moeten op middelbare scholen worden 
verkregen en beschermd ('demokratie 
moet je leren'). 
tt onderwijsgevenden worden ver
plicht verantwoording af te leggen aan 
de studerenden en I of ouders over de 
totstandkoming van beoordelingsresul
taten. 
u studerenden krijgen het recht op 
herkansing voor elk werkstuk dat me
debepalend is voor bevordering en I of 
diplomering. 
uu mogelijkheden tot zelfbeoordeling 
van studerenden worden bevorderd. 
v vormings- en onderwijsinstellingen 
voor mensen boven de 1 6 krijgen een 
bestuursstruktuur die analoog is aan 
de universitaire. 
vv afschaffing van het benoemings
recht door de Kroon van leden van de 
Akademische Raad, van Kolleges van 
bestuur en van buitenuniversitaire le
den van universiteits- en hogeschoolra
den De bevoegdheden van (geheel ge
kozen) universitaire besturen dienen 
beperkend te worden opgesomd. Deze 
besturen moeten op alle beleidsterrei
nen verantwoording afleggen aan de 
desbetreffende raden. 
w snelle realisatie van een goed stu
diefinancieringsstelsel, met een gega
randeerd inkomen voor iedere student, 
onafhankelijk van ouders of banken. 
ww aan vakbonden van studerenden 
worden faciliteiten gegeven; vrijheid 
van vergadering en vrijheid van druk
pers (geen censuur op schoolkranten). 
x leerlingenparlementen worden ge
stimuleerd en leerlingen krijgen meer 
mogelijkheden zich hier aktief mee be
zig te houden Aan het begrip 'demo
kratie' wordt op school meer inhoud 
gegeven door de zeggenschap van 
leerlingenparlementen te vergroten. 
xx leerlingen moeten medezeggen
schap krijgen over de manier van les-
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geven, de lesinhouden en de benoe
ming van leraren. 
y de PPR wil scholen voor voortgezet 
onderwijs gelijke faciliteiten geven en 
de geldstroomverdeling voor leermid
delen voor de verschillende scholen 
van voortgezet onderwijs harmonise
ren. 
yy er moet onderzoek gedaan worden 
naar de motieven van ontduikers van 
de leerplicht en er moet geëxperimen
teerd worden met onderwijsvormen die 
hen aanspreken. 
z de schooltijden moeten zodanig ge
kozen worden, dat een eerlijker verde
ling van het werk en meer zelfstandig
heid van mannen en vrouwen (zie 24) 
niet in de weg wordt gestaan. Gedacht 
wordt hierbij aan het invoeren van een 
kontinu-rooster op alle scholen, met 
overblijfmogelijkheden binnen de 
school zelf. 

Kunst en kultuur 

67 Hoe is de situatie? 

De kunst is van grote waarde voor de 
kwaliteit van het bestaan. Met name 
de voorhoedefunktie, die de kunst en 
de kunstenaar vaak innemen, kan een 
grote maatschappelijke betekenis heb
ben Omdat in het huidige kunst- en 
kultuurbeleid een welomschreven kul
tuurpolitieke visie ontbreekt, dreigen 
door de afnemende overheidsmiddelen 
bepaalde kunstuitingen uit de boot te 
vallen. Met name nieuwe vormen van 
kunst, die vaak het duidelijkst die 
voorhoedefunktie vervullen, worden 
hiervan het slachtoffer. Ook de voort
schrijdende verkommercialisering van 
de kunst brengt de kunst en de kun
stenaar in een kwestbare positie. 

Wat willen we bereiken? 
Een kunstbeleid van een regering van
uit een welomschreven kultuurpolitieke 
visie. Daarin gaat het om het veiligstel
len en bevorderen van de volgende 
functies: 

een voorhoedefunktie 
instrument voor zelfontplooiing en 

voor maatschappij-analyse 
bijdragen aan de 'versiering', 

vormgeving en ontspanning van de sa
menleving. 
Kunstbeleid zal daarom 

ruimte moeten scheppen voor ver
schillende autonome kunsten 

toepassing van de kunst in de sa
menleving moeten bevorderen 

een op kunstenaars en hun be
roepsuitoefening gericht beleid moeten 
voeren 

gericht moeten zijn op het in aan
raking brengen van zoveel mogelijk 
mensen met kunst 

gericht moeten zijn op de bevorde
ring van een veelzijdig aanbod en een 
veelzijdige vraag 

gericht moeten zijn op het stimule
ren van kreativiteitsontwikkeling. 

Hoe willen we dat bereiken? 
We willen kunst- en kultuurbeleid 
vorm geven door: 
a met behoud van een eigen verant
woordelijkheid van de rijksoverheid 
voor een veelzijdig aanbod van kunst, 
andere taken op het gebied van kunst
beleid, waar mogelijk, naar gemeenten 
en provincies te verschuiven 
b het bevorderen van kunstzinnige 
vorming en kreativiteitsontwikkeling, 
zowel in het onderwijs als daarbuiten 
c ontwikkeling van een rijksplan ge
richt op ontwikkeling van de 
scheppende kunst onder meer via een 
fondsenstruktuur. 
d het voeren van een kunstenaarsbe
leid, inhoudende onder meer sociale 
basisvoorzieningen voor zelfstandige 
beroepskunstenaars en betere waarbor
gen voor het (auteurs)recht van 
scheppende en uitvoerende kunste
naars. De Beeldende Kunstenaarsrege
ling wordt niet ingeperkt tenzij verrui
ming van het opdrachtenbeleid in de 
sektor beeldende kunst heeft plaatsge
vonden. Voor schrijvers wordt het 
leenrecht ingevoerd. 
e te stimuleren dat kunstenaars sa
men met buurtbewoners plannen ma
ken voor de vormgeving en inrichting 
van de buurt. 
f in de muzieksektor meer aandacht 
te geven aan de geïmproviseerde en 
andere eigentijdse muziek en de uit
voering van werk van Nederlandse 
kampanisten te stimuleren, desnoods 
ten koste van het klassieke repertoire. 
g vestiging en uitbouw van partiku
liere en overheidsartotheken van beel
dende kunst 
h binnen het toneelbestel gelijke kan
sen te geven aan het klassieke reper
toire, aan experimentele produkties en 
aan het vormingstoneel 
1 het stimuleren van de in de laatste 
Jaren ontstane kleine dansgroepen. 
J verbetering van produktie- en distri
butiemogelijkheden van niet-kommer
ciële films (via herstrukturermg van het 
Produktiefonds) en stimulering van een 
beter gebruik van de TV als distributie
medium. 
k voor boeken wel vast te houden 
aan de vertikale prijsbinding. 
I extra aandacht in de komende Jaren 
voor n1euwe vormen van kunst. 
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m ook meer aandacht te besteden 
aan de kunstuitingen van minderheden 
en achtergestelde groepen, vanuit hun 
specifieke achtergrond. 
n speciale aandacht te geven aan re
gionale kultuur in zijn verschillende fa
cetten 
o te pleiten voor meer oefenruimtes. 

Media en kommunikatie 

68 Hoe is de situat1e? 

Binnen de wereld van de media is er 
van alles in beweging. In het oog 
springen met name nieuwe ontwikke
lingen, zoals de waarschijnlijke tot
standkoming van een heel netwerk van 
regionale omroepen en z1ch aandienen
de mogelijkheden van teletekst, view
data, kommerciële kabel- en satelliet-tv 

Het gevaar IS niet denkbeeldig dat 
de macht van geld en getal de richtmg 
van de ontwikkelingen bepaalt. Nu 
eens ten koste van belangrijke waar
den als vrije meningsuiting en plurifor
miteit, dan weer ten koste van even
zeer belangrijke waarden als het recht 
op privacy en op gelijkwaardige toe
gangsmogelijkheden tot informatie. Dit 
gevaar dreigt te meer omdat tot op he
den een integrale mediawetgeving ont
breekt. Doordat nl. de huidige omroep
wet gebaseerd is op een onderscheid 
naar technische middelen valt b.v. te
letekst (als zijnde 'ether') er wel onder, 
maar kabel-tv (als zijnde 'niet-ether') er 
niet onder. 

Wat willen we bereiken? 
Door de totstandkoming van een inte
grale informatie-wetgeving moeten er 
betere garanties komen voor 

recht op vrije publiekelijke me-
ningsuiting 

pluriformiteit van aanbod 
openbaarheid van beheer 
bescherming van de privacy 
bescherming tegen reklame-terreur 
gelijkwaardige kansen op toegang 

tot informatie 
recht op vrije nieuwsgaring 

Hoe willen we dat bereiken? 
We willen onze doelstellingen verwe
zenlijken door 
a overheidsmaatregelen om perskon
sentralies tegen te gaan. 
b een te ver gaande koncentratie van 
uitgeverijen tegen te gaan 
c steunverlening aan in nood verke
rende media, voor zover die voldoen 
aan wettelijk vastgestelde kriteria, ont
leend aan bovengenoemde doelstel
lingen 
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d het verplicht stellen van een redak
tiestatuut bij persorganen waarin de re
daktionele vrijheid t.o v geldschieters 
(partikulier of overheid) gegarandeerd 
worqt 
e strenger toezicht op naleving van 
de Omroepwet. 
f het ontkoppelen van het lidmaat
schap van een omroepvereniging van 
het abonnement op een programma
blad 
g maatregelen die de invloed van de 
kommers1e op de omroep tot aan
vaardbare proporties terugbrengen en 
kontroleerbaar maken 
h instellmg van een netwerk van re
gionale omroepen, centraal gefinan
Cierd vanu1t de omroepbijdragen en 
wettelijk zo geregeld dat zowel de pro
grammatische onafhankelijkheid en 
plunformite1t gegarandeerd zijn als de 
samenwerking met de NOS. 
1 de Inhoudelijke kriteria van de Om
roepwet- in afwachtmg van een in
tegrale Informatiewetgeving - ook van 
toepassmg te doen zijn op de kabel-tv, 
voor zover het programma's betreft ge
ncht op het Nederlandse publiek. 
1 t.a.v. technische innovaties- zoals 
VIewdata en teletekst- niet vooral eko
nomische overwegingen beslissend te 
laten zijn maar de bovengenoemde pij
lers van het informatiebeleid. 
k invoenng van media-onderwijs 1n 

het leerplan teneinde een bewuster ge
bruik van de med1a te bevorderen 

Sociaal-kultureel werk en maat
schappelijke dienstverlening 

69 Hoe 1s de situatie? 

a De termen sociaal-kultureel werk en 
maatschappelijke dienstverlening (skw 
en md) dekken een Uiteenlopend aan
tal voornenmgen, zoals de biblio
theek, het buurthuis, het vormingscen
trum, het Jongerencentrum, het vrou
wencafé, de muziekschool, de peuter
speelzaal, het maatschappelijk werk, 
de wijkverpleging, enz. 
b De veelheid van deze voorzienin
gen IS teveel van bovenaf, teveel in ge
scheiden winkels en te los van de ge
bruikers georganiseerd 
c Het principieel JUiste antwoord op 
deze problemen l1gt in 

decentralisatie van het beleid naar 
vooral de gemeenten; 

harmon1sat1e van al de aparte fi
nanciële en wettelijke regelingen; 

demokratisering van zowel de be
leidsplanning als van het bestuur van 
de voorzienmgen 
d de tegenkrachten tegen die oplos-

singen zijn echter sterk: 
gemeenten voelen er weinig voor 

om de door het Rijk doorgevoerde be
zuinigingen aan de mensen te moeten 
verkopen; 

koepels en beroepkrachten willen 
hun eigen voorzieningen afschermen 
tegen de politieke afweging op plaat
selijk nivo (door centrale regelingen) 

regering en parlement kunnen de 
verleiding moeilijk weerstaan om zich 
met allerlei details te bemoeien en om 
toch weer landelijk allerlei prioriteiten 
vast te stellen; 

de gemeentelijke welzijnsplanning 
kan zo aangepakt worden dat er in fei
te niets wezenlijk verandert. Alleen zijn 
het dan niet langer de eerste, vierde 
en vijfde macht op nationaal nivo (re
gering, CRM-ambtenaren en welzijns
koepels) die beslissen, maar de eerste, 
vierde en vijfde macht op gemeentelijk 
n1vo (gemeentebestuur, gemeente
ambtenaren en plaatselijke welzijnsin
stellingen). 

Wat willen we bereiken? 
a Dat demokratisering, decentralisatie 
en harmonisatie van het beleid met 
kracht worden voortgzet. Omdat alleen 
zo bereikt kan worden dat mensen zo
veel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe 
ze aan hun welzijn willen werken. 
b Dat welzijnsvoorzieningen geen ei
gen leven leiden, maar zo goed moge
lijk instrumenten worden voor mensen 
om hun welzijn te vergroten Welzijns
planning moet daarom geen voorzie
ningenplanning zijn, maar een politiek 
geformuleerd beleidsplan om de wel
zijnsproblemen aan te pakken 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Door de beperkte taak van de rijks
overheid op het terrein van het speci
fieke welzijnsbeleid vast te leggen in 
een Kaderwet. De lagere overheden 
wordt daarin opgedragen een systema
tisch en integraal welzijnsbeleid tot 
stand te brengen. De wet zal slechts 
beperkt voorwaarden stellen aan de in
houd van het lokale en regionale be
leid garanties dat vooral achterstands
groepen recht op voorzieningen heb
ben, garanties voor de kwaliteit van de 
voorzieningen, voor een uniform ar
beidsvoorwaardenbeleid en voor een 
demokratische beleidsvoorbereiding. 
b Door allerlei gedetailleerde rijksre
gelingen, zoals de bibliotheekwet te 
doen vervallen en onder het kader
wetsysteem te brengen. 
c Door de verdeling van geld over de 
gemeenten via de algemene uitkering 
te laten lopen, met inachtneming van 
de verschillen in sociale struktuur. 
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d Door - vooruitropend op de Kader
wet- allerlei speciale deelregelingen 
onder de rijksbijdrageregeling SKW te 
brengen. En door voor nieuwe priori
teiten geen aparte regelingen door het 
Rijk te treffen, maar de uitkeringen 
aan de gemeenten te verhogen. 
e Door ook voor MD een rijksbijdra
geregeling in te voeren, waarin een zo 
breed mogelijk skala van voorzienin
gen wordt ondergebracht algemeen 
en gespecialiseerd maatschappelijk 
werk, gezinsverzorging, bejaarden
werk, raadsliedenwerk, gemeentelijke 
sociale dienst en het kruiswerk. De af
stemming van de organisatie van al dit 
werk wordt opgedragen aan (samen
werkende) gemeenten. 
f Door het Rijk eisen te laten stellen 
aan de lagere overheden omtrent de 
demokratische totstandkoming van het 
welzijnsbeleid. Niet zozeer de belangen 
van het partikulier initiatief worden 
daarbij veilig gesteld, maar de mede
zeggenschap van kliënten, deelnemers, 
gebruikers. Herstel van de radenstruk
tuur moet worden tegengegaan, omdat 
het harmoniedenken waarop deze 
struktuur is gebaseerd, de verschillen
de verantwoordelijkheden verdoezelt 
en de vermaatschappelijking van de 
beleidsvorming in de weg staat De ge
meenten moeten de bevolking, die 
zich per woongebied of per kategorie 
heeft georganiseerd, ondersteuning ter 
beschikking stellen bij het formuleren 
van welzijnstekorten en beleidswensen. 
g Door het Rijk eisen te laten stellen 
aan de lagere overheden m.b.t. het 
toezicht op het demokratisch funktio
neren van gesubsidieerde instellingen. 
De gebruikers of hun vertegenwoordi
gers behoren de zwaarste stem te heb
ben bij het bepalen van de inhoud van 
het welzijnswerk. Dit kan door be
sturen demokratisch samen te stellen, 
of door kliëntenbonden, deelnemersra
den e.d., maar vooral door te streven 
naar kleinschalige organisaties, naar 
behoud van pluriformiteit in het orga
nisatiepatroon en door een aktief vrij
willigersbeleid. 
h Door soortgelijke eisen te stellen 
aan door het Rijk zelf gefinancierde en 
gekontroleerde instellingen, zoals be
Jaardenoorden, jeugdinternaten, tehui
zen voor gehandikapten enz. 
1 Door inkrimping van het ambtena
renbestand van CRM en de buro's van 
de vele nationale en provinciale koe
pels (konsekwentie van de decentrali
satie), opdat zo meer geld vrijkomt 
voor het uitvoerend werk en voor uit
breiding van de gemeentelijke appara
ten, maar opdat ook de kans verkleind 
wordt dat de lokale welzijnsplanning 
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weer wordt 'gecentraliseerd' door een 
leger van deskundige ondersteuners en 
adviseurs. 
j Door beëindiging van het verschijn
sel 'alpha-hulp' en voorkoming van 
soortgelijke organisatievormen in ande
re sektoren dan de gezins- en bejaar
denverzorging 
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VIl Vrede 

Inleiding 

70 Hoe IS de s1tuat1e? 

Onve111ghe1d IS een wezenskenmerk 
van de hu1d1ge chaot1sche wereldsa
menleving Vastgeroeste 1deolog1sche 
tegenstellmgen scheppen een ideale 
voedmgsbodem voor militair machts
denken, dat tot u1tmg komt in een 
steeds verder u1t de hand lopende be
wapenmgswedloop. Ekonomische be
langen jagen de bewapeningswedloop 
nog eens extra op. Een uiterst afschrik
wekkend 'evenwicht' is het resultaat 

Ook de onrechtvaardigheid in de 
verhoudmgen 1n de wereld springt 1n 

het oog De kap1tal1st1sche ekonoml
sche wanorde, gebaseerd op uitbui
ting, onderdrukkmg en vernietiging 
van het leefmilieU, le1dt tot grote onge
lijkheld honderden miljoenen mensen 
Zijn verstoken van de meest elemental
re levensbehoeften zoals voedsel, huls
vestmg, kledmg, onderwijs en medi
sche zorg, terwijl een mmderheid leeft 
1n verspillende welvaart Gerechtvaar
digde pogmgen van armen en entrech
ten om een redelijk bestaan voor zich 
te verwerven, worden belemmerd door 
eenzijd1g opgelegde machtsstrukturen, 
d1e zijn afgestemd op handhaving van 
de gevest1gde mternat1onale en natio
nale belangen De groe1ende frustratles 
bij de armen d1e van deze toestand het 
gevolg zijn, vergroten nog de onveilig
held 

Wat willen we bere1kenl 
Is rechtvaard1ghe1d op zichzelf reeds 

een dwingend gebod, rechtvaardigheid 
vormt ook de balsvoorwaarde voor vei
l1ghe1d in de wereld. Vereist is daarom 
een wereldorde d1e voor de wereldbe-

volking als geheel overleving biedt en 
voor ieder individu een menswaardig 
bestaan mogelijk maakt. Daarop moet 
een kreat1ef Nederlands buitenlands 
bele1d zijn gericht. Dat betekent 

herverdeling van kennis, macht, 
werk en inkomen ten gunste van het 
arme deel van de wereldbevolking; 
stopzetting van de verspillingsekono
mie in de rijke landen; 

een Europees en daarna mondiaal 
veiligheidsstelsel; uitbanning van de 
kernbewapening; 

effektieve bescherming van de 
rechten van de mens; 

versterking van de Verenigde Na
ties; 

een demokratische Europese Ge
meenschap, solidair met de bevolking 
van de Derde Wereld; 

het leggen van kontakten met ge
lijkgezinde landen in Oost en West, in 
Noord en Zuid 

Essentieel voor een aanzet tot verwe
zenlijking van deze 1dealen is de poli
tieke wil tot verandering van de huidi
ge onhoudbare stituatie In Nederland 
moet deze politieke wil bevorderd wor
den door een aktief voorlichtings- en 
bewustmakingsbeleid inzake de proble
men van rijk en arm, van bewapening 
en veiligheid. 

Ons mil1ta1re defensiesysteem moet 
worden vervangen door een systeem 
van sociale verdediging Daartoe moet 
naast voorlichting een begin worden 
gemaakt met voorbereiding van sociale 
verded1ging door het scheppen van 
een daarop aangepaste intrastruktuur 
De organisatie van het burgerlijk be
stuur, van de voedselvoorziening, van 
de energieproduktie en -distributie en 
van de industrie moet zó worden opge
zet, dat ze door een aanvaller van bui-
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ten of van binnen niet in de macht te 
krijgen is. Daarom is demokratisering 
en decentralisatie de beste garantie 
voor de bescherming van de Neder
landse samenleving. 

Ontwikkelingssamenwerking 

71 Hoe is de situatie 

Tijdens de koloniale overheersing zijn 
in de Derde Wereld hoogontwikkelde 
maar militair-technisch zwakke kultu
ren vernietigd en aanzetten tot autono
me (ekonomische) ontwikkeling ge
blokkeerd. De ontwikkelingslanden zijn 
sindsdien in toenemende mate inge
past in de kapitalistische wereldekono
mie. Hun ekonomieën werden afge
stemd op de behoeften van de moe
derlanden, zodat zij enerzijds afzet
markten voor verwerkte produkten en 
anderzijds leveranciers van grondstof
fen worden. Dit proces heeft geleid tot 
een onaanvaardbare ongelijkheid in in
komen, macht, kennis en werkgelegen
heid, zowel tussen ontwikkelingslan
den en ontwikkelde landen, als in bei
de groepen landen Na de Tweede We
reldoorlog zijn vrijwel alle koloniën po
litiek onafhankelijk geworden De af
hankelijkheid op het ekonomische, mi
litaire en kulturele vlak bleef echter be
staan Een aantal ontwikkelingslanden 
heeft zich echter min of meer losge
maakt uit de kapitalistische wereldeko
nomie en een eigen weg gezocht (Chi
na, Cuba, Mozambique, Vietnam). 

Het voortbestaan van de afhankelijk
heid van de meeste ontwikkelingslan
den is onder meer een gevolg van het 
ontwikkelingsbeleid dat gevoerd wordt 
door veelal in ontwikkelde landen op-

263 



geleide elites. Dit beleid is gebaseerd 
op het ontwikkelingsmodel van de ont
wikkelde landen en is primair gericht 
op ekonomische groei door middel van 
grootschalige kapitaalintensieve indus
trialisatie. Investeringen van bedrijven 
uit ontwikkelde landen, veelal multina
tionale ondernemingen, spelen een be
langrijke rol in het industrialisatiepro
ces. De investeringen van de MNO's 
(multinationale ondernemingen) in ont
wikkelingslanden zijn gebaseerd op in
tern-bedrijfsekonomische gronden 
(winst- en omzetmaximalisatie) en sti
muleren een steeds verdergaande en 
dynamische internationale arbeidsver
deling. Het doen en laten van MNO's 
die ook aktief zijn in de landbouw (ag
robusiness) en nieuwsvoorziening, 
wordt slechts marginaal beïnvloed 
door het beleid van regeringen, terwijl 
zij wel een aanzienlijke politieke in
vloed kunnen hebben (bijvoorbeeld 
Chili). 

Op mondiaal nivo leidt deze enge
kontroleerde internationale arbeidsver
deling tot overspecialisatie, grootscha
lige ontwikkeling en eenvormigheid, in 
de ontwikkelingslanden tot toenemen
de ongelijkheid en per saldo tot min
der werkgelegenheid. Ook in de ont
wikkelde landen wordt, nu de ekono
mische groei vermindert, de schaduw
zijde van deze internationale arbeids
verdeling duidelijk vermindering van 
werkgelegenheid met name in zwakke 
regio's en voor vrouwen en jongeren. 

Nadat de OPEC-landen in 1973 en 
1974 de olieprijzen sterk verhoogden, 
werden door de ontwikkelingslanden 
wijzigingen in het internationaal sys
teem haalbaar geacht. Hun wensen 
werden onder meer neergelegd in de 
resoluties van de 6e en 7 e Speciale Al
gemene Vergadering van de Verenigde 
Naties. Dit streven naar een Nieuwe 
Internationale Ekonomische Orde 
(NIEO) heeft tot nu toe geen resultaat 
gehad. Eén van de belangrijkste ver
klaringen hiervoor is dat de niet-olie
exporterende ontwikkelingslanden niet 
over machtsmiddelen beschikken om 
de door hen gewenste veranderingen 
af te dwingen. 

De onderlinge (ekonomische) ver
schillen tussen ontwikkelingslanden 
zijn toegenomen: naast de OPEC-lan
den en het merendeel van de arme 
ontwikkelingslanden is er een groep 
van 'rijkere' (d.w.z. met een hoog Bru
to Nationaal Produkt per hoofd) ont
wikkelingslanden ontstaan die een 
toenemende export van fabrikaten naar 
de ontwikkelde landen hebben opge
bouwd. Met name door deze laatste 
ontwikkeling spreekt men van een 

toenemende wederzijdse afhankelijk
heid (interdependentie) tussen ontwik
kelde landen en deze groep ontwikke
lingslanden. Gezien de beheersing van 
afzetmarkten, technologie en kommer
ciële kredieten kan echter eerder een 
toenemende eenzijdige afhankelijkheid 
worden gekonstateerd. 

De ontwikkelingssamenwerking 
heeft door zijn aard (infrastrukturele 
projekten, levering van kapitaalgoede
ren uit ontwikkelde landen) het proces 
van grootschalige en afhankelijke ont
wikkeling ondersteund. De richting van 
de hulp werd bepaald door historische 
banden, politieke motieven en ekono
mische belangen. De aandacht van de 
ontwikkelde landen voor de armste 
groepen in de ontwikkelingslanden en 
de basisbehoeftenstrategie is niet over
tuigend. Enerzijds vereist een dergelijk 
beleid een andere aanpak van het ont
wikkelingsbeleid, waarvoor sociaal-eka
nemische en politieke veranderingen 
nodig zijn die door de ontwikkelde lan
den en de door hen beheerste interna
tionale organisaties, zoals het Interna
tionaal Monetaire Fonds (IMF), dikwijls 
worden geblokkeerd. Anderzijds voe
ren de meeste ontwikkelde landen in
tern ook geen effektief beleid waar het 
de voorziening in de basisbehoeften 
van hun bevolking (bijvoorbeeld huis
vesting) betreft. 

Daarnaast zijn er weerstanden tegen 
een ombuiging van de hulp naar de 
arme groepen: zowel in de ontwikke
lingslanden die een inmenging in hun 
beleid afwijzen, als in de ontwikkelde 
landen, omdat hulp dan minder een 
zaak van het bedrijfsleven zal worden 
en de gevestigde expertise van het 
ontwikkelings-establishment (inge
nieursbureaus, semi-overheidsinstellin
gen als KIT en IAC) minder bruikbaar 
is. 

Wat willen we bereiken? 
Een wereldsamenleving waarin aan 

de basisbehoeften van iedereen kan 
worden voldaan Deze basisbehoeften 
zullen op lokaal nivo door de betrokke
nen moeten worden vastgesteld. Het 
nationale en internationale ekonomi
sche beleid zal hierop moeten worden 
gericht en op demokratische wijze 
moeten worden vastgesteld. In dit ka
der zullen de internationale ekonomi
sche betrekkingen minder omvangrijk 
zijn en zo gestruktureerd moeten wor
den dat zij tot wederzijds voordeel 
strekken Met dien verstande dat er 
een netto-overdracht van kennis en ka
pitaal naar de ontwikkelingslanden zal 
moeten gaan zonder dat dit tot een 
grotere afhankelijkheid leidt. 

Deze overdracht zal ten koste gaan 
van het welvaartspeil in de donor-lan
den, en vereist bij de bevolking van 
die landen een wezenlijke solidariteit 
met de otwikkelingslanden 

De ontwikkelingssamenwerking 
moet ook gericht zijn op bevordering 
van de machtsgelijkheid tussen man
nen en vrouwen in de Derde Wereld 
zelf; solidariteit met en steun aan vrou
wengroepen in de Derde Wereld is no
dig. 

Het beleid inzake ontwikkelingssa
menwerking dient voorts rekening te 
houden met de noodzaak tot behoud 
van het natuurlijk milieu, een belang 
van wereldwijde betekenis. Hierbij 
moet vooral gedacht worden aan het 
tegengaan van woestijnvorming (b.v 
in de Sahellanden) en aan het behoud 
van de tropische regenwouden 

Hoe willen we dat bereiken? 
De bestaande afhankelijkheidsrela

ties tussen en in ontwikkelingslanden 
en ontwikkelde landen zullen doorbro
ken moeten worden De voorstellen 
voor een Nieuwe Internationale Ekono
mische Orde, zoals neergelegd in de 
resoluties van de 6e en 7e Speciale Al
gemene Vergadering van de Verenigde 
Naties, zijn volstrekt onvoldoende om
dat verwezenlijking ervan tot een gro
tere integratie van ontwikkelingslanden 
in de kapitalistische wereldekonomie 
zal leiden zonder dat de machtpositie 
van de ontwikkelde landen (en hun 
MNO's) wezenlijk wordt aangetast en 
de afhankelijkheidsrelaties dus niet 
worden doorbroken (bijvoorbeeld een 
grotere invloed in het IMF zal er toe 
leiden dat de belangrijke beslissingen 
buiten het IMF door de grote ontwik
kelde landen zullen worden genomen). 

Doorbreking van de afhankelijk
heidsrelaties vereist voor de ontwikke
lingslanden een beleid gericht op · self
reliance', d.w.z. het zoveel mogelijk op 
eigen kracht tot ontwikkeling komen 
met een optimaal gebruik van eigen 
hulpbronnen Hierdoor zou de afhan
kelijkheid van de ontwikkelde landen 
op politiek, ekonomisch, kultureel en 
wetenschappelijk gebied zo klein mo
gelijk kunnen worden 

Ook onderlinge samenwerking tus
sen de ontwikkelingslanden (kollektie
ve self-reliance) is noodzakelijk 

Door een dergelijk beleid zullen de 
ontwikkelingslanden te zijner tijd een 
meer gelijkwaardige positie in de we
reldekonomie kunnen verwerven. De 
ontwikkelde landen zullen hun natio
naal I regionaal beleid moeten afstem
men op dat van de ontwikkelingslan
den, zodat een beleid als hierboven 
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g!'fSchetst niet wordt gefrustreerd. De 
'Z5eràe Wereld-dimensie zal dan ook uit 
lhet gehele beleid moeten spreken. 

De bilaterale overheidshulp zal ge
trlcht worden op ontwikkelingslanden 
die een beleid gericht op self-reliance 
lwlilen) voeren, de vrede en veiligheid 
n de regio niet bedreigen en de eman
'>ipatie van achtergestelde groepen be
vorderen· 

Het verwezenlijken van self-reliance 
1s een lange termijnproces, daarom zal 
nu\p voor een lange penode toegezegd 
worden 

De omvang zal afhankelijk zijn van 
tJehoefte en opnamekapaciteit van het 
ontwikkelingsland en als gift worden 
verstrekt. Voor zover de hulp gebon
den wordt verstrekt, zullen de hiervoor 
terugvloeiende baten door de donorre
gering (namelijk belastingen op gepro
duceerde goederen) aan het ontwikke
lmgshulpbudget worden toegevoegd. 

De vorm van de hulp zal in onder
lmg overleg worden vastgesteld. Daar
bij zal wel zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van lokale instituties, 
deskundigheid en dergelijke om een 
maximale bijdrage aan het proces ge
richt op self-reliance te leveren. Ook 
zal met name gelet moeten worden op 
de participatie van onderdrukte en af
hankelijke groepen 

In andere ontwikkelingslanden kan 
v1a medefinancieringsorganisaties hulp 
{bij voorkeur programmahulp) worden 
gegeven aan groepen die aan hun ei
gen ontwikkeling werken Of hulpver
lening v1a multilaterale oranisaties 
wenselijk IS, zal van het beleid van 
deze organisaties afhangen 

Op internationaal nivo zal Nederland 
m1t1atieven moeten steunen om de fi
nanciële mlddelenstroom van ontwik
kelde en OPEC-landen naar ontwikke
lingslanden aanzienlijk te vergroten, 
zodat de (als gevolg van de gestegen 
ol1eprijzen en de inflatie in de ontwik
kelde landen) sterk toegenomen beta
lmgsbalanstekorten van ontwikkelings
landen tot een verantwoord nivo kun
nen worden teruggebracht. 

In geval van hulp aan ontwikkelings
landen die m financiële moeilijkheden 
zijn geraakt, zal de rol van het IMF 
moeten worden teruggedrongen In 
eerste instantie komt in aanmerking de 
IDA (International Development Asso
ciation) in samenwerkmg met de We
reldbank. Voorzover toch een beroep 
moet worden gedaan op het IMF, zal 
dit geschieden met tussenkomst van 
de Wereldbank, waarbij het IMF geen 
eisen zal stellen t.a.v. de ekonomische 
en politieke Inrichting in het betreffen
de land en betalingsvoorwaarden zal 

hanteren overeenkomstig die van de 
Wereldbank. 

OQ,_k in het kader van de EG zijn 
maatregelen noodzakelijk (zie onder
deel Europese Gemeenschap). 

In de komende regeringsperiode die
nen de voor ontwikkelingssamenwer
king uitgetrokken gelden (1 ,5% van 
het Netto Nationaal Inkomen) van alle 
oneigenlijke posten (personeelskosten, 
opvang vluchtelingen, financiering 
ISS, KIT en dergelijke) te worden ge
zuiverd, hetgeen een daadwerkelijke 
verhoging betekent. De omvang van 
de hulp zal verder verhoogd worden 
wanneer er mogelijkheden zijn om 
deze in overeenstemming met de bo
vengenoemde kriteria te besteden 
Noodhulp verschilt wezenlijk van ont
wikkelingssamenwerking en dient dus 
niet uit ontwikkelingshulpgelden te 
worden gefinancierd. Ook voedselhulp 
moet steeds meer strukturele hulp wor
den in plaats van noodhulp. Het appa
raat zowel op het ministerie als op de 
ambassades zal beter aangepast moe
ten worden aan de vereisten van het 
ontwikkelingsbeleid. 

Voor ontwikkelingssamenwerking is 
ook bewustwording en aktivering in ei
gen land van het grootste belang. 
Daarom is het werk van de Nationale 
Commissie Ontwikkelingssamenwer
king (NCO) en andere organisaties op 
dit gebied onmisbaar. Dit werk moet 
voortgezet en uitgebreid worden. 

Veiligheidsbeleid 

7 2 Hoe is de situatie? 

a De wereldsamenleving wordt thans 
gekonfronteerd met een gevaar van 
zelfvernietiging, zoals de wereld nooit 
eerder heeft gekend. Dit gevaar wordt 
veroorzaakt door de massale ophoping 
van de meest vernietigende wapens 
die ooit zijn vervaardigd. 

De aarde kan vele malen vernietigd 
worden en er wordt per jaar meer dan 
800 miljard gulden aan bewapening 
uitgegeven (NAVO en Warschau-pakt 
nemen daarvan 70% voor hun reke
ning). 
b Dit staat in schrille tegenstelling tot 
de ongeveer 25 milJard gulden die aan 
ontwikkelingssamenwerking wordt 
besteed, en de onvoorstelbare nood en 
armoede waarin 2/ 3 van de wereldbe
volking leeft. De bewapeningswedloop 
betekent een enorme verspilling van 
geld, grondstoffen, kennis en mense
lijke arbeid. Deze hulpbronnen zijn on
ontbeerlijk voor de ontwikkeling in alle 
landen, in het bijzonder in de ontwik-
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kelingslanden. 
c En toch gaat de bewapeningswed
loop verder. Belangrijke drijfveren zijn 
de bestaande militaire machtsblokken, 
het traditionele militaire denken en de 
groeidwang, die zo kenmerkend is 
voor de geïndustrialiseerde wereld. 
d NAVO en Warschau-pakt zijn orga
nisaties die door hun bestaan het be
werkstelligen van een duurzame vrede 
en veiligheid in de wereld in de weg 
staan. 

Tussen de beide militaire machts
blokken bestaat globaal gezien een 
machtsevenwicht. Deze situatie van 
evenwicht wordt in feite niet aanvaard. 
In het traditionele militaire denken 
wordt gestreefd naar overwicht. Dit mi
litaire denken wordt gesteund door 
vele politici, die bevangen zijn door 
een ideologische strijd tussen het kapi
talistische en het kommunistische stel
sel 
e Karakteristiek voor het traditionele 
militaire denken is een onbegrensd 
vertrouwen in techniek, wapens en 
strategieën. Dit gaat gepaard met een 
diepgeworteld wantrouwen in de te
genstander. Het Oostblok is per defini
tie onredelijk, onbetrouwbaar en ge
vaarlijk. Dit 'vijanddenken' leidt tot 
een krampachtige en verstarde veilig
heidspel itiek. 

In het denken en de diskussies over 
het veiligheidsbeleid komen vormen 
van niet-gewelddadige verdediging 
nauwelijks aan bod. Aan vredesvraag
stukken wordt in het onderwijs onvol
doende aandacht geschonken, terwijl 
een systematische voorlichting ont
breekt. 
f Met de bewapening zijn enorme 
ekonomische belangen gemoeid. De 
bewapeningsindustrie heeft alle belang 
bij het in stand houden van dit 'vijand
denken' Het vormt een vrijbrief voor 
nog meer wapens en een krachtige sti
mulans voor de militaire research. 

Om de wapenwedloop terug te drin
gen zullen dit soort mechanismen 
doorbroken moeten worden. Slechts 
dan is er uitzicht op een duurzame vre
de in de wereld. 
g Andere problemen die de veiligheid 
in de wereld bedreigen zijn de ver
spreiding van kernwapens, de techno
logische ontwikkeling en de steeds 
scherper wordende tegenstellingen tus
sen rijk en arm. 
h De verwevenheid van civiele en mi
litaire kerntechnologie zal vele landen 
binnenkort in staat stellen kernwapens 
te maken. Zolang de kernwapenstaten 
zelf vast blijven houden aan de ge
dachte dat zonder nukleaire macht een 
toereikende afschrikking niet kan wor-
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den bereikt, zal de verspreiding van 
kernwapens onmogelijk kunnen wor
den tegengehouden. 
i Nieuwe technologische ontwikke
lingen ondergraven bestaande wapen
beheersingsakkoorden. 

Technologische ontwikkelingen zoals 
laserwapens maken een nieuwe ronde 
in de wapenwedloop (op aarde maar 
ook in de ruimte) zeer waarschijnlijk. 
1 De kontrole op biologische en che
mische strijdmiddelen is ontoereikend. 

Wat willen we bereiken? 
a Er moet een begin worden gemaakt 
met een realistische en doelmatige vre
desstrategie, door een politiek van 
dreiging om te bouwen tot een politiek 
van samenwerking en wereldéénwor
ding: een politiek van vertrouwen 
b De militaire vorm van veiligheids
beleid wordt gericht op ontspanning 
en ontwapening met als doel het tot 
stand brengen binnen Europa van een 
kollektief veiligheidssysteem, waarin 
alle Europese landen kunnen deelne
men. 
c Dit systeem dient een stap te zijn 
op weg naar een wereldomvattend sys
teem van verdragen en garanties bin
nen het kader van de Verenigde Na
ties 
d De kernwapens vormen op dit mo
ment de grootste bedreiging van de 
wereldvrede en zullen daarom moeten 
worden uitgebannen. Ook het nivo van 
de konventionele bewapening zal op 
korte termijn drastisch moeten worden 
verminderd 
e NAVO en Warschaupakt zijn orga
nisaties die door hun bestaan het be
werkstelligen van een duurzame vrede 
en veiligheid in Europa in de weg 
staan. 

De PPR zal zich dan ook inspannen 
om Nederland los te maken uit de 
NAVO. Zolang Nederland nog lid van 
de NAVO is, dient in de eerste plaats 
de vanzelfsprekendheid van de NAVO 
bestreden te worden en moet een 
voortrekkerspositie met betrekking tot 
de ontwapeningspolitiek worden inge
nomen 

Het verzet tegen de kernwapens is 
daarbij een belangrijk en doeltreffend 
middel De kernwapens zijn immers de 
spil van de huidige NAVO-strategie. 
f Niet-gewelddadige vormen van de 
verdediging, zoals bijvoorbeeld ver
schillende vormen van sociale verdedi
ging, zullen nader moeten worden on
derzocht, voorbereid en gestimuleerd. 

Het gaat daarbij zowel om het aan
passen van de maatschappelijke struk
tuur (bijvoorbeeld kleinschalige ener
gievoorziening) als om mentale voorbe-

reiding. 
De kommunikatie- en informatieach

terstand op het gebied van de veilig
heidsproblematiek zal moeten worden 
verkleind. 
g De Nederlandse krijgsmacht zal 
worden omgevormd ten behoeve van 
een tweeta I hoofdtaken: 

het leveren van een wezenlijke bij
drage aan een V.N.-troepenmacht ten 
behoeve van de internationale vrede 
en veiligheid; 

het verdedigen van Nederlands 
grondgebied door middel van zoge
naamde territoriale verdediging. In een 
verder perspektief worden niet-gewel
ddadige vormen van verdediging ont
wikkeld. 

Hoe willen we dat bereiken? 
a Wat betreft het militaire aspekt van 
het veiligheidsbeleid kiest de PPR voor 
een beleid, dat gericht is op het uit
bannen van de kernbewapening. 

Dit betekent 
het afstoten van de Nederlandse 

kernwapentaken, het verwijderen van 
kernwapens van Nederlands grondge
bied en een verbod op transport van 
kernwapens op en over Nederlands 
grondgebied; Nederland werkt niet 
mee aan de stationering van kruisra
ketten I neutronenbom; 
2 een aktief beleid om het tot stand 
komen van enigerlei vorm van Westeu
ropese kernmacht te voorkomen Ne
derland zal zich inzetten voor een ver
klaring van de leden van de EG, waar
in afstand wordt gedaan van de wens 
van een federale Europese kernmacht; 
3 zolang Nederland nog lid is van de 
NAVO met andere lidstaten die kritisch 
staan ten opzichte van kernbewape
ning, werken aan de volgende doel
stellin\'jen 
• het sterk uitdunnen van de takti
sche kernwapens en als eerste stap 
daartoe het afschaffen van de nu
kleaire artillerie en opheffing van het 
Quick Reaction Alertsysteem, 
• het overeenkomen van kernwapen
vrije zones in Europa, 
• het afgeven van een no-first-use 
verklaring (= niet als eerste kernwa
pens gebruiken), 
• een wijziging van de NAVO-strate
gie, zodat deze wordt afgestemd op 
een zo defensief mogelijk gerichte af
nemende bewapening op conventio
neel gebied, 
• het afgeven van een verklanng 
nooit kernwapens te gebruiken 

Bovendien werkt Nederland via bil
aterale kontakten binnen en buiten de 
NAVO aan de verwezenlijking van bo
venstaande doelstellingen 
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b Zoals uitgesproken in doelstelling 
nummer e is de PPR ervoor dat Neder
land uit de NAVO stapt Zolang Neder
land toch nog lid is van deze organisa
tie dient dit lidmaatschap geen hoek
steen meer te vormen van het veilig
heidsbeleid. In deze periode dient de 
NAVO primair gebruikt te worden als 
overlegorgaan van regeringen zodat de 
mogelijkheid voor Nederland om een 
eigen rol in de internationale besluit
vorming te spelen max1maal wordt be
nut. 

Uitbreiding van de invloedssfeer, het 
verdragsgebied en het aantal lidstaten 
van de NAVO wordt afgewezen. Ne
derlandse troepen worden uit het bul
tenland teruggetrokken en al het bui
tenlands militair personeel zal van Ne
derlands grondgebied worden verwij
derd. 

De PPR is zich ervan bewust dat 
deze politiek risiko's met z1ch mee
brengt Dat risiko verbleekt echter bij 
dat van de traditionele veiligheidspoli
tiek. 
c Nederland zal zich akt1ef mzetten 
voor het welslagen van de d1verse wa
penbeheersingsbesprekingen (onder 
andere VN, MBFR en SALT), een strik
te naleving van het non-proliferatiever
drag en het tot stand komen en nale
ven van verdragen d1e alle kernproe
ven (ook ondergrondse) verb1eden en 
die chemische, biologische en ekologi
sche strijdmiddelen verbieden 
d Om de ontspanning te bevorderen, 
zal Nederland tevens met kracht wer
ken aan een strikte naleving van de 
slotakte van Helsinki (CEVS) Er komt 
een permanent orgaan van overleg en 
samenwerking tussen regenngen en 
parlementen uit de landen van Oost
en West-Europa Binnen dit orgaan 
worden afspraken gemaakt om geschil
len vreedzaam op te lossen 
e Nederland zet z1ch in voor een ver
mindering van en een doeltreffende 
kontrole op de internationale wapen
handel Nederland laat zelf elke wa
penexport achterwege 

De export van goederen die geen 
wapens zijn, maar wel voor militaire 
doeleinden gebruikt kunnen worden 
(bijvoorbeeld verbindmgsapparatuur) 
wordt aan stnngente regels gebonden 
f Er komt een minister van ontwape
ning en sociale verded1g1ng 
g Het parlement dient inzage te krij
gen 1n alle, ook geheime, militaire do
kumenten. 
h Er wordt een Nationale Komm1ssie 
Voorlichting en Bewustwording Veilig
heidsvraagstukken ingesteld om de 
kennis op het gebied van veiligheids
problemen te vergroten 
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t.r wordt met kracht gewerkt aan het 
nntwikkelen van vredesonderwijs. De 
voorlichtingsorganen van de vredesbe
weging en het militaire apparaat krij
gen dezelfde facil1teiten 

De Nederlandse defensie-uitgaven 
cl1enen struktureel te worden verlaagd 
Voor zo'n verlagmg dient een plan te 
worden opgesteld dat een konsekwen-

doorvoering garandeert. De direkte 
paraatheld van de Nederlandse krijgs
•nacht wordt vermmderd. 
1 Demokrat1sering en vermaatschap
pelijkmg van de krijgsmacht zullen het 
bestaande Isolement ten opzichte van 
de omringende samenleving (waar dat 
nog bestaat) moeten doorbreken 

D1t betekent onder andere 
het afwijzen van de vorming van 

een beroeps- en vrijwilligersleger; 
- het zoveel mogelijk op militaire 
ambtenaren van toepassing doen zijn 
van de regels d1e ook voor andere 
ambtenaren gelden, 
- vrijheid van menmgsu1ting op elk 
geb1ed, het recht van verspreiding, het 
recht van veren1gmg en vergadering, 
alsmede het recht van demonstratie en 
betog1ng bu1ten de vastgestelde dienst
tijden 

Bmnen het leger moet het mogelijk 
worden om n1et mee te hoeven werken 
aan atoomtaken 
k Dienstplichtigen d1enen de keuze te 
hebben tussen militaire dienst, aktieve 
vredesdienst of soc1ale dienst (zie daar
over ook 25). De laatste twee vormen 
van d1enstpl1cht mogen niet langer du
ren dan de militaire dienst. 

Zolang d1e keuze er nog niet is moe
ten princ1piële bezwaren tegen per
soonlijke vervullmg van de militaire 
dienstplicht worden erkend. 

Op korte termijn dient in ieder geval 
geregeld te worden 
- verkorting van alle vormen van 
dienstplicht tot 1 2 maanden; 

het verbeteren van de soc1ale posi
tie van de d1enstp11cht1ge; 
- vrijstelling van milita1re dienst al
leen op grond van bijzondere omstan
digheden. 
I Binnen het kader van de sociale 
d1enstpl1cht en I of akt1eve vredesdienst 
moet gezocht worden naar mogelijkhe
den om de doelstellmg van de totaal
weigeraars recht te doen In afwach
ting daarvan moet de knminaliserende 
behandeling van totaalweigeraars wor
den gestopt 
m Er komt een spec1ale eenheid ten 
behoeve van V. N -operaties, welke per
manent besch1kbaar IS en onttrokken 
wordt aan de hU1d1ge krijgsmacht. Vrij
willig d1enende mil1ta1ren en dienst
plichtigen maken zoveel mogelijk op 

basis van vrijwilligheid deel uit van 
deze eenheid. 

Rechten van de mens 

73 Hoe is de situatie? 

Hoewel in de laatste jaren enkele re
giems die berucht waren om hun ver
trapping van de mensenrechten het 
veld hebben moeten ruimen (in Oegan
da, KambodJa, Equatoriaal Guinea, Ni
caragua, de Centraal Afrikaanse Repu
bliek en Zimbabwe) is in vele delen 
van de wereld de mensenrechtensitua
tie nog steeds allerbedroevendst. In 
Latijns-Amerika eist de ideologie van 
de 'nationale veiligheid' onverminderd 
zijn menselijke tol en trachten diktators 
door terreur het volksverzet te smoren, 
Zuid-Afrika houdt onverminderd vast 
aan zijn weerzinwekkende apartheids
politiek. In Oost-Europa blijven de 
machthebbers proberen het 'anders
denken' met harde middelen uit te 
roeien, 1n de ontwikkelingslanden vor
men de schrijnende materiële omstan
digheden van de grote meerderheid 
van de bevolking een voortdurende 
ontkenning van de sociale grondrech
ten en ook in vele Westerse landen is 
de situatie zorgelijk (Noord-Ierland, Be
rufsverbote, de positie van de India
nen) Deze lijst is gemakkelijk uit te 
breiden 

Gevestigde ekonomische belangen 
frustreren de pogingen de kloof tussen 
arm en rijk te dichten en houden dikta
toriale regiems in het zadel Landen 
die druk zouden kunnen uitoefenen 
ten gunste van de naleving van de 
mensenrechten geven veelvuldig voor
rang aan ekonomische (Jacht op grond
stoffen), strategische (de strijd tegen 
het wereldkommunisme) en militaire 
(verkrijging van bases en steunpunten) 
overwegingen De VN is nog zwak en 
de toeziehtsprocedures bij bestaande 
verdragen zijn gebrekkig. 

Wat willen we bereiken? 
Nederland d1ent zich aktief in te zet

ten, in multilateraal (met name in de 
VN) en bilateraal kader, voor een daad
werkelijke en gegarandeerde naleving 
van de rechten van de mens, waaron
der zowel de klassieke vrijheidsrechten 
als de sociale grondrechten begrepen 
moeten worden, alsmede het recht om 
te leven volgens eigen seksuele voor
keur. 

Hoe willen we dat bereiken? 
De besluitvorming in het gehele bui

tenlands beleid moet doortrokken zijn 
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van de idee de mensenrechten te wil
len handhaven. 

In het kader van een aktief mensen
rechtenbeleid moet Nederland streven 
naar versterking van procedures tot 
toezicht op de naleving van de men
senrechten, in het bijzonder in de VN. 
Voorts moet Nederland trachten in
vloed uit te oefenen op landen waar de 
mensenrechten worden geschonden. 

Middelen daartoe zijn onder meer: 
inspanningen op diplomatiek vlak; 
aktiviteiten in internationale organi

saties; 
het moreel en materieel ondersteu

nen van mensen en groepen die zich 
tegen schendingen van de mensen
rechten verzetten; 

het anders richten van ontwikke
lingssamenwerking; 

gedeeltelijke of alomvattende sank
ties op het gebied van sportkontakten 
op sociaal, kultureel, ekonomisch of 
politiek gebied; 

en als uiterste middel het opschor
ten of verbreken van diplomatieke be
trekkingen. 

Deze middelen dienen steeds te wor
den toegepast op een wijze die is afge
stemd op de omstandigheden (soms 
kan dus isolering dan weer dialoog de 
voorkeur verdienen) en zo mogelijk in 
samenwerking met andere landen. 

Rechtvaardige ekonomische verhou
dingen zijn een noodzakelijke voor
waarde om ook de bevolking in de 
Derde Wereld in staat te stellen de 
rechten van de mens te realiseren. 

De strijd voor het afschaffen van de 
doodstraf dient met kracht te worden 
gesteund. 

In de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en in de VN-ver
dragen moet een bepaling worden op
genomen met betrekking tot het recht 
te leven volgens eigen seksuele voor
keur. 

Verenigde Naties 

7 4 Hoe 1s de situatie? 

De organisatie van de Verenigde Na
ties verdient voortdurende steun De 
VN weerspiegelt de gebreken van de 
internationale samenleving, reeds ge
kenschetst als een statenanarchie. De 
Organisatie is voor alles het vrijwillig 
samenwerkingsverband van onafhanke
lijke staten (voor een groot deel gere
geerd door onderdrukkende regiems), 
die over het algemeen het handhaven 
van hun soevereiniteit stellen boven 
het naleven van wat recht en recht
vaardigheid van hen eisen De Organi-

267 



satie draagt slechts in zeer beperkte 
mate de kenmerken van een bovenna
tionaal gezagsorgaan, dat in staat is 
normen en regels dwingend aan de 
lidstaten voor te schrijven en op de na
leving daarvan toe te zien. De marge 
om in deze situatie verbetering te bren
gen is smal maar moet tot het uiterste 
worden benut, vooral op grond van de 
mogelijkheden voor een verdere ont
wikkeling ervan in de toekomst, maar 
ook vanwege de uiterst belangrijke rol 
die de VN en de daarmee verbonden 
organisaties ook nu al op vele terrei
nen spelen. 

Wat willen we bereiken? 
De Organisatie van de Verenigde 

Naties moet worden uitgebouwd tot 
een doeltreffend instrument om de vre
de te handhaven, de mensenrechten te 
beschermen, de armoede te bestrijden, 
diskriminatie en (ekonomisch) kolonia
lisme uit te roeien en het leefmilieu 
veilig te stellen. 

Hoe willen we dat bereiken? 
Nederland moet aan deze doelstel

ling bijdragen door 
het uitvoeren van de resoluties 

waar het voor heeft gestemd; het moet 
zich bij zijn stemgedrag laten leiden 
door de strekking van de resolutie en 
niet door één of enkele minder aan
vaardbare onderdelen daarvan; 

het permanent ter beschikking hou
den van strijdkrachten voor de vredes
operaties van de VN; 

verhoging van de bijdragen aan de 
VN-fondsen voor de ondersteuning van 
slachtoffers van racisme, kolonialisme 
en diktatuur; 

te streven naar een wereldwijde na
leving van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en de 
VN-verdragen over de mensenrechten, 
door versterking van de toezichtproce
dures en door gebruikmaking van de 
VN voor optreden tegen gevallen van 
schendingen van de mensenrechten; 
Nederland blijft zich inzetten voor in
stelling van een Hoge Commissaris 
voor de Rechten van de Mens; 

zich in te zetten voor verbetering 
van de middelen voor de vreedzame 
beslechting van geschillen, inclusief 
versterking van de rol van het Interna
tionaal Gerechtshof; 

ervoor te ijveren dat in de VN ent
rechte volkeren en minderheden zich 
kunnen laten horen; 

te werken aan de verbetering van 
de Organisatie zelf, in het bijzonder 
voor wat betreft de koördinatie van de 
VN-aktiviteiten ten bate van de ekono
mische ontwikkeling van de Derde We-

reld; 
naast de verplichte kontributie zijn 

vrijwillige bijdragen tenminste te hand
haven teneinde verdieping en uitbrei
ding van de aktiviteiten van de VN te 
stimuleren; 

ervoor te ijveren dat betere toe
ziehtsprocedures op VN-sankties tot 
stand komen, bijvoorbeeld door middel 
van oplegging van uniforme nationale 
wetgeving en daadwerkelijke kontrole 
op naleving van sankties door VN-or
ganen. 

Europese Gemeenschap 

75 Hoe is de situatie? 

West-Duitsland en Frankrijk, en in 
mindere mate Groot-Brittannië en Italië 
bepalen steeds meer het beleid van de 
Europese Gemeenschappen ten koste 
van de invloed van de kleinere landen. 
Daarbij komt dat het Europees Parle
ment te zwak is voor kontrole op de 
Europese Kommissie en de Raad van 
Ministers en geen greep heeft op de 
Europese Raad, terwijl nationale parle
menten beide Raden niet effektief vol
gen. 

De welvaartsverschillen tussen de re
gio's binnen de EG zijn groter gewor
den sinds het ontstaan van de Ge
meenschap en ze zullen nog toenemen 
na toetreding van Griekenland, SpanJe 
en Portugal. En nog sneller is de kloof 
tussen de landen van de EG en de ont
wikkelingslanden gegroeid. 

De ongebreidelde ekonomische groei 
gaat veelal ten koste van woon- en 
werkomstandigheden en milieu en put 
in snel tempo de schaarse grondstof
fen uit. Groei is nog steeds de centrale 
doelstelling van het EEG-verdrag (arti
kel 2). Daarbij stimuleert het Euratom
verdrag het toenemend gebruik van 
kernenergie. De monetaire integratie 
leidt tot sluipende ekonomische inte
gratie, gedikteerd door de ekonomisch 
sterken Ook daarop ontbreekt parle
mentaire kontrole. De vakbeweging 
staat internationaal vrijwel buitenspel 

Milieuverontreiniging stopt niet bij 
nationale grenzen. Vele landen pogen 
hun milieuproblemen te verplaatsen 
naar het grondgebied van hun buren. 
Ondanks de omvang van het in de EG
begroting gereserveerde bedrag voor 
landbouw zijn de gevolgen van het tot 
nu toe gevoerde Europese beleid 
rampzalig: sanering ten koste van 
werkgelegenheid, toenemende inko
mensverschillen, produktie-overschot
ten met als gevolg dumping op de we
reldmarkt ten koste van de ontwikke-
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lingslanden, grootschalige bic-indus
trie. De sterke uitbreiding van de 
vangstkapaciteit van de Europese vis
sersvloot bedreigt de visstand Effektie
ve afspraken in EG-verband zijn tot 
nog toe niet mogelijk gebleken 

De EG is als handelsblok steeds 
meer een faktor van politieke betekenis 
op wereldnivo geworden. De koördina
tie van het externe beleid in de Euro
pese Politieke Samenwerking (EPS) 
komt slechts moeizaam van de grond 
doordat alle landen zich vooral richten 
op het verdedigen van hun e1gen be
langen. Een visie op een positieve rol 
van Europa in de wereld ontbreekt. De 
handelspolitiek van de Gemeenschap 
neemt de eigen industrie zwaar in be
scherming en de ontwikkelingshulp is 
vooral gericht op het behartigen van 
de eigen ekonomische belangen. De 
uitzonderingspositie van een groot 
aantal Afrikaanse landen (via de asso
ciatie-overeenkomst van Lomé) maakt 
hen kwetsbaarder ten opzichte van de 
Gemeenschap en vermindert daardoor 
de onderhandelingskracht van de ont
wikkelingslanden gezamenlijk. 

Wat willen we bereiken? 
Het is hoog tijd een halt toe te roe

pen aan de rol van de bewapening in 
het proces van Europese integratie. De 
EG mag zich niet ontwikkelen tot een 
nieuwe militaire supermacht. In de 
noord-zuid verhouding dient het beleid 
van de Gemeenschap gericht te zijn op 
het verminderen van de afhankelijk
heid van ontwikkelingslanden Konkre
te bijdragen dienen geleverd te worden 
aan het op gang brengen van ontwik
kelingsprocessen die in de eerste 
plaats aan de armste groepen in de 
Derde Wereld ten goede komen 

Het Verdrag van Rome (EEG-ver
drag) dient aangepast te worden, met 
name door wijziging van artikel 2, in 
die zin dat de Gemeenschap zich gaat 
richten op een selektieve ekonomische 
ontwikkeling in plaats van op 
toenemende en engestuurde ekonomi
sche groei. Daarbij pleit de PPR voor 
een samenhangend geheel van interna
tionale milieuwetgeving, gericht op be
perking van schadelijke effekten van 
het produktieproces. Zowel voor selek
tieve ontwikkeling als voor een scho
ner milieu zijn verschuivingen in het 
aanbod van en de vraag naar energ1e 
onontbeerlijk 

De EG stimuleert kleinschalige be
drijfsvoering in de landbouw, met 
name door een zodanig inkomensbe
leid, dat voor de boeren tenminste het 
minimumloon verzekerd is en produk
tieoverschotten zoveel mogelijk worden 
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tegengegaan. 
Regionale demokratie vormt het te

'genwicht tegen Europees centralisme. 
De EG moet bestaan uit een federatie 
van regio's. De regio's krijgen de be
voegdheden die niet bij verdrag aan de 
mstellingen van de Gemeenschap zijn 
toegekend. 

Het Europees Parlement krijgt volle
dige bevoegdheden op het gebied van 
wetgeving, begroting en kontrole over 
de taken die bij verdrag aan de instel
lmgen van de EG zijn toegekend. De 
Europese Kommissie is dan samenge
steld en benoemd door, en verant
woording verschuldigd aan het Euro
pees Parlement. De Raad van Minis
ters en Europese Raad zijn dan overbo
dig. De EPS wordt mgepast in de pro
cedures van de Gemeenschap 

Hoe willen we dat bereiken? 
Integratie van het externe beleid van 

de EG mag alleen tot stand komen als 
een aktieve vredespolitiek wordt ge
voerd, vooral getoetst aan twee voor
waarden 1 de situatie van de achter
gestelde groepen in de armste landen 
krijgt de hoogste prioriteit; 2 het is 
uitgesloten dat de Europese Gemeen
schap een eigen kernmacht ontwikkelt 

De lidstaten ondertekenen een geza
menlijke verklaring waarin de vorming 
van een federale Europese kernmacht 
wordt afgewezen en zij zetten zich in 
voor het overeenkomen van kernwa
penvrije zones, in eerste instantie in 
Centraal- en West-Europa. Het lidmaat
schap van de EG mag niet verhinderen 
dat individuele landen vredesinitiatie
ven nemen Het ligt op de weg van 
Nederland om daartoe initiatieven te 
nemen. De kampanje tegen de neutro
nenbom en andere kernwapens moet 
mternationaal uitgebreid worden Ter 
verbetering van de positie van de ont
wikkelingslanden op korte termijn wor
den ondermeer invoerbeperkende 
maatregelen voor de produkten uit de 
ontwikkelingslanden afgeschaft 

De EG helpt mee aan het tot stand 
komen van stabiele en lonende grond
stoffenprijzen door middel van afspra
ken in een grondstoffenfonds, waarbij 
wordt gewaakt voor snelle uitputting 
van grondstoffen of voor ekonomische 
eenzijd1ghe1d ('monocultures'} van be
trokken landen 

Het Verdrag van Lomé zal worden 
opengesteld voor alle geïnteresseerde 
ontwikkelingslanden en zal worden 
aangepast aan de belangen van de 
armste groepen in die landen 

Een verdere ekonomische en mone
taire mtegrat1e mag pas tot stand ko
men wanneer aan twee voorwaarden is 

voldaan· demokratisering van de Euro
pese bestuurlijke instellingen en demo
kratisering van de ekonomische orde. 
De uitbreiding met nieuwe landen mag 
in ieder geval niet worden aangegre
pen om integratie in twee snelheden 
door te voeren; één snelheid voor de 
ekonomisch sterkere en een andere 
snelheid voor de ekonomisch zwakkere 
landen. 

De bestaande toepassing van kerne
nergie wordt beëindigd, onder meer 
door wijziging van het Euratom-ver
drag. Het wetenschappelijk onderzoek 
naar nieuwe energiebronnen wordt ge
heel gericht op het gebruik van 'niet
eindige' energie 

De EG moet de oorzaken van over
bevissing tegengaan Het beleid wordt 
gericht op een redelijk inkomen voor 
de vissers. 

Overdracht van bevoegdheden aan 
de EG-instellingen is afhankelijk van 
de mate waarin en de snelheid waar
mee de betrokken bestuurlijke organen 
werkelijke zeggenschap krijgen over op 
dit moment aan hun kontrole onttrok
ken ontwikkelingen. 

Tegelijk met de uitbouw van de su
pra-nationale demokratische organen 
worden regionale bestuurlijke eenhe
den gevormd met een zo groot moge
lijke autonomie, op basis van histo
risch, kultureel en ekonomisch over
eenkomstige kenmerken Zij kunnen 
dan ook de tegenwoordige nationale 
grenzen doorsnijden. Aan het Euro
pees Parlement wordt een Kamer met 
vertegenwoordigers van de regio's toe
gevoegd. 

Op nationaal nivo moeten de betrok
ken ministers volledige en openbare 
verantwoording afleggen over bespre
kingen die gevoerd worden in het ka
der van EG en EPS. 

Via haar Europese kontakten en de 
inbreng in het Nederlandse parlement 
pleit de PPR voor één verkiezing van 
het Europees Parlement in 1 984 vol
gens een in alle landen geldend even
redig kiesstelsel zonder kunstmatige 
kiesdrempel 

Speciale aandachtsgebieden 

7 6 Nederland moet ZICh m internatio
naal verband Inzetten voor verbetering 
van de mensenrechtensituatie in lan
den als Argentinië en Uruguay. De 
aandacht voor Chili dient onverkort ge
handhaafd te blijven Landen die z1ch 
van diktatoriale regiems hebben vrijge
maakt zoals Nicaragua, verdienen 
hulp. 

Ook de strijd van volkeren en natio-
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naliteiten voor de uitoefening van hun 
recht op zelfbeschikking moet door Ne
derland worden gesteund. In het bij
zonder kunnen hier genoemd worden: 
het volk van de Sahara, strijdend te
gen de Marokkaanse bezetter, de Eri
trese bevrijdingsstrijd en de bevolking 
van Oost-Timor. Hoewel het niet moei
lijk is de genoemde voorbeelden aan 
te vullen met vele andere is speciale 
aandacht vereist voor twee konfliktge
bieden, die de wereldvrede in ernstige 
mate bedreigen, Zuidelijk Afrika en het 
Midden-Oosten. 

De Nederlandse Antillen dienen de 
onafhankelijkheid te verkrijgen. Daar
toe wordt een ronde tafel konferentie 
gehouden. Een overgangstermijn is no
dig om de bevolking van de Neder
landse Antillen zowel ekonomisch als 
psychologisch voor te bereiden op de 
onafhankelijkheid 

77 Zuidelijk Afrika 

De praktijk heeft duidelijk gemaakt dat 
afwijzing van de apartheidspolitiek 
(door middel van de zogenaamde dia
loog) onvoldoende is. Effektieve 
dwangmaatregelen op internationaal 
nivo moeten de druk op Zuid-Afrika 
vergroten. Nederland moet al het mo
gelijke doen om in zo breed mogelijk 
verband (bij voorkeur door een besluit 
van de Veiligheidsraad van de VN} te 
komen tot een olie-embargo tegen 
Zuid-Afrika en tot een effektleve ekono
mische, politieke en kulturele boykot 
van dat land. 

Door zich zo spoedig mogelijk aan te 
sluiten bij die landen die al een olie
embargo tegen Zuid-Afrika hebben in
gesteld, dient Nederland een voor
beeld te geven en de druk op weiger
achtige landen zoals de Verenigde Sta
ten, Frankrijk en Engeland, te vergro
ten. 

Nederland dient sport- en andere 
kontakten met officiële Zuidafrikaanse 
instellingen tegen te gaan Het moet 
voorts morele en materiële steun verle
nen aan die groeperingen in Zuidelijk 
Afrika die zich inzetten voor de bevrij
ding van de bevolking. 

De Nederlandse regering dient haar 
ondubbelzinnige afwijzing van de Zuid
Afrikaanse aanwezigheid in Namibië 
gepaard te doen gaan van het streven 
naar echte onafhankelijkheid en vrije 
verkiezingen onder VN-toezicht 

De invoer van uranium uit Namibië 
naar Europa (tegen de VN-besluiten in} 
moet worden stopgezet. 

Ook de invoer van kolen en andere 
produkten uit Zuid-Afrika en uitvoer 
van Nederlandse produkten naar Zuid-
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Afrika moet worden afgebouwd en 
stopgezet, vooruitlopend op een inter
nationale ekonomische boykot 

Hulp moet worden geboden aan die 
landen in Zuid-Afrika die door hun lig
ging en ekonomische afhankelijkheid 
in hun strijd tegen de apartheid in 
Zuid-Afrika onevenredige schade lij
den 

78 Midden-Oosten 

Het gehele M1dden-Oosten dreigt m 
toenemende mate betrokken te raken 
bij de machtsstrijd van de grote moge
ndheden De Sovjet-invasie in Afgha
nistan en de westelijke reaktie daarop, 
zowel in woorden als in daden (vor
ming van een Amerikaans interventie
leger, de vestiging van VS-bases in de 
buurt van de Perzische Golf) lijken de 
stoot te geven tot een nieuwe ronde in 
de bewapeningswedloop, en daarmee 
tot nog meer onveiligheid in de we
reld. 

Ook de situatle met betrekking tot 
Iran draagt bij tot de spanning in dit 
gebied. 

Bijzonder explosief blijft daarnaast 
het konflikt tussen Israël en de Arabi
sche wereld, ondanks de broze over
eenkomst tussen Israël en Egypte 

Belangrijke stappen op weg naar 
een definitieve vredesregeling in het 
Midden-Oosten zijn 
a terugtrekkmg van de lraëlische 
troepen uit alle sedert 1967 bezette 
gebieden (inkl Oost-Jeruzalem); en 
stopzetting van de kolonisatiepolitiek 
van de bezette gebieden door het ves
tigen van nederzettingen; 
b erkenning van de PLO als vertegen
woordiger van het Palestijnse volk; de 
Nederlandse regering zou in dit ver
band officiële kontakten met de PLO 
dienen aan te gaan; 
c erkenning van het recht van het Pa
lestijnse volk op een e1gen staat, naast 
de staat Israël; de PLO d1ent het be
staansrecht van de staat Israël te er
kennen, zoals de PLO door de staat Is
raël erkend moet worden als vertegen
woordiger van het Palestijnse volk; 
d de stad Jeruzalem dient mternatlo
nale steun te krijgen onder VN-toe
zicht 

De tot nog toe bere1kte akkoorden 
en vredesregelingen vormen voor een 
uiteindelijke oplossmg een te beperkte 
bas1s, bevorderd zou moeten worden 
dat het vredesproces zodanig verbreed 
wordt dat ook de PLO en andere be
trokken Arab1sche staten aan het over
leg kunnen deelnemen 
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Bij dit verkiezingsprogramma 

Het gaat erom alle omstandigheden te 
met te doen waann een mens een ver
nederd, een geknecht een verlaten en 

veracht wezen is 
Karl Marx 

In bovenstaand citaat van Marx wordt 
het doel van de PSP kernachtig sa

mengevat. Hiervoor is een radikale ver
~ndermg van de maatschappij nodig 
net \<.ap1tallsme en het patnarehaat 
moeten worden afgebroken en vervan
gen door het socialisme. Een groot 
aantal eisen en aktiepunten die daarop 
betrekking hebben zijn vastgelegd in 
het aktieprogramma van de PSP* 

Het verwezenlijken van die punten 
vereist de opbouw van een demokrati
sche tegenmacht, d1e tegenover de on
demokratische macht van de huidige 
machthebbers staat De PSP streeft 
naar een bundeling van alle krachten 
d1e InZien dat een socialistische demo
kratle alleen tot stand kan komen door 
bewustwording en machtsvorming van 
alle uitgebuite en onderdrukte groe
pen De PSP wil een bijdrage leveren 
aan de krachtenbundeling van alle 
ant1-kap1talistische en progressieve be
wegmgen, zoals vakbeweging, vrou
wenbeweging, huurdersbeweging en 
vredesbeweging 

Het werk van de PSP in het parle
ment 1s er in de eerste plaats op ge
ncht de druk van de (buitenparlemen
taire) progressieve bewegingen om te 
zetten 1n resultaten Een belangrijke 
stap voorUit kan daarbij zijn de vor
mmg van een linkse regenng met een 
programma van uitvoerbare stappen in 
de nchtmg van het soc1al1sme. Zolang 
een lm kse regering nog n1et mogelijk 

is, moet links in de oppositie toch voor 
een dergelijk programma opkomen en 
daarmee een perspektief op verande
ring bieden. Deze benadering wordt in 
de inleiding van dit programma verder 
uitgewerkt. 

Dat na de verkiezingen een regering 
tot stand kan komen zoals de PSP die 
voorstaat, is niet erg waarschijnlijk. Als 
er een 'linkse' meerderheid komt, zal 
die waarschijnlijk slechts gevormd kun
nen worden met behulp van D'66, dat 
het niet willen kiezen tot principe heeft 
verheven. In de PvdA wordt de toon 
nog aangegeven door voorstanders 
van een hernieuwde koalitie met het 
CDA, al wordt dit voor de verkiezingen 
niet duidelijk uitgesproken. Daar staat 
tegenover dat in de PvdA (en ook in 
de CPN) een diskussie op gang lijkt te 
komen over de mogelijkheden van een 
links beleid. 

Als een regering uit linkse partijen 
niet op hoofdpunten een programma 
uitvoert, zoals dat in dit programma is 
weergegeven, dan zal zo'n regering 
gedwongen zijn telkens weer toe te ge
ven aan de eisen en voorwaarden die 
vanuit de kapitaalbelangen worden ge
steld. Daardoor blijft slechts ruimte 
voor 'suksessen' die niets wezenlijks 
veranderen aan de maatschappijstruk
tuur Deze suksesjes zullen met veel 
wollige taal breed worden uitgemeten 
als belangrijke hervormingen. Zo'n re
gering zal echter de oorzaak zijn van 
grote desillusies en misschien meer 
kwaad dan goed doen. 

Met andere woorden: een linkse re
gering is nodig, maar op zich niet vol
doende. In zo'n regering en het parle
ment, maar ook daarbuiten, zal een 
krachtige druk van links nodig zijn om 
een weifelende PvdA te dwingen een 

socialistisch hervormingsprogramma 
niet te ontkrachten. Per slot van reke
ning voerde ook het kabinet Den Uyl 
een beleid van verhoging van winsten, 
loonmatiging, bezuinigingen, ongerich
te steun aan bedrijven en voortgaande 
bewapening. En komt zo'n linkse rege
ring er niet, dan is een krachtige socia
listische inbreng in de oppositie nodig 
om steeds weer te latén zien dat er 
een heel ander beleid mogelijk is. Zo is 
het tekenend dat de PvdA bij de alge
mene beschouwingen in 1 979 klaagde 
dat de CDA-WO-regering in feite de 
voorstellen van de PvdA uitvoerde. 

Een ander beleid is mogelijk en 
noodzakelijk. De strijd voor veranderin
gen mag door linkse partijen niet wor
den verzwakt, maar moet juist worden 
versterkt door deze veranderingen tot 
inzet van de strijd te maken. 

Dit verkiezingsprogramma vloeit 
voort uit het aktieprogramma van de 
PSP. Het geeft een aantal belangrijke 
zaken aan die volgens de PSP op korte 
termijn gerealiseerd kunnen worden. 
Daarvoor zal de PSP opkomen, zowel 
in als buiten het parlement. 

Versterk daarom de PSP. Word lid 
en werk mee. En stem bij de Tweede 
Kamerverkiezingen op de PSP. 

Lambert Meertens 
voorzitter van de PSP 

Het aktieprogramma van de PSP is in 
1977 voor het laatst in zijn geheel vastge
steld In 1 980 is besloten dat het voortaan 
n1et meer in zijn geheel tegelijk zou worden 
herzien, maar dat dit voor de hoofdstukken 
afzonderlijk zou gebeuren, die dan als afzon
derlijke brochures worden uitgegeven. 
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Inleiding 

De maatschappij waarin we leven is 
een kapitalistische maatschappij. Dat 
wil zeggen dat de middelen waarmee 
de produktie tot stand komt in handen 
zijn van een kleine groep mensen. 
Middelen als bedrijven, machines, 
grond. Daarmee probeert deze groep 
zoveel mogelijk winst te maken. Dat 
bepaalt wat er geproduceerd wordt, 
waar, wanneer, hoe en hoeveel. Het 
gaat hun er niet om bij de produktie in 
de maatschappelijke behoefte te voor
zien. 

Dit systeem heeft geleid tot een 
groeiende stroom konsumptiegoede
ren. Die stroom wordt zeer ongelijk 
verdeeld. De bezitters en beheerders 
van de produktiemiddelen hebben 
daarbij een bevoorrechte positie Die 
zullen ze niet vrijwillig afstaan 

Zolang niet de maatschappelijke be
hoefte maar de winst bepalend is voor 
de produktie, kunnen de grote proble
men niet doeltreffend worden aange
pakt en zullen steeds nieuwe proble
men ontstaan. Velen zijn onvrijwillig 
werkloos of worden in het arbeidspro
ces lichamelijk of geestelijk gesloopt. 
Een goede woning is voor grote groe
pen onbereikbaar Op het milieu en de 
grondstoffen wordt roofbouw ge
pleegd De gevaren van de bewape
ning groeien voortdurend. 

Al deze problemen komen voort uit 
het karakter van het kapitalisme. On
danks de 'welvaart' die het gebracht 
heeft, kan het kapitalisme niet leiden 
tot een bevrijding van de mens van 
alle vormen van uitbuiting, onderdruk
king en geweld. Integendeel het kapi
talistisch systeem kan zich alleen hand
haven door aan de meerderheid van 

de bevolking de zeggenschap te ont
houden over de eigen werk-, woon- en 
leefsituatie, dus door die meerderheid 
te onderdrukken. Het kapitalisme is 
nauw verweven met het al veel langer 
bestaande patriarchaat, de onderdruk
king van vrouwen door mannen. Het 
kapitalisme heeft op deze patriarchale 
onderdrukking ingespeeld, deze ver
sterkt en daar een eigen vorm aan ge
geven. Dit heeft er toe geleid dat vrou
wen op alle maatschappelijke terreinen 
onderdrukt worden Deze onderdruk
king is het duidelijkst waar te nemen 
in het gezin. Dit vormt een direkte af
spiegeling van zowel de kapitalistische 
als de patriarchale machtsverhoudin
gen in de maatschappij. Hier vindt de 
ideologische en ekonomische onder
drukking van de vrouw door de man 
op de kleinste schaal plaats. De be
staande waarden en normen worden er 
op de kinderen overgedragen. 

Niet alle vormen van onderdrukking 
en uitbuiting houden rechtstreeks ver
band met het privé-bezit van de pro
duktiemiddelen en het patriarchaat. 
Denk maar aan zaken als rassendiskri
minatie en de achterstelling van 
homo's en minderheden in het alge
meen. 

Nog veel scherper wordt de onder
drukking en uitbuiting zichtbaar in de 
Derde Wereld. Vooral ten bate van de 
grote multinationale ondernemingen 
Het verzet in Nederland tegen de uit
buiting van de Derde Wereld stuit op 
dezelfde tegenstanders als het verzet 
tegen uitbuiting en onderdrukking 
hier. Meer dan een miljard mensen 
zijn in deze wereld gedwongen honger 
te lijden, terwijl tegelijkertijd alle lan
den samen twee miljoen gulden per 
minuut aan bewapening uitgeven De 

verspreiding van kerncentrales over de 
wereld maakt in steeds meer landen 
de produktie van kernwapens moge
lijk. Denk maar aan Brazilië, Pakistan, 
Zuid-Afnka en Israël 

Krisis van het kapitalisme 

Het kapitalisme staat onder druk. Het 
sterkste land van het kapitalisme, de 
Verenigde Staten, doet verwoede po
gingen zijn afbrokkelende posit1e te be
houden In de Derde Wereld ontwor
stelen steeds meer volkeren zich aan 
de wurggreep van het westerse impe
rialisme. Voorbeelden uit de laatste Ja
ren zijn Vietnam, Mozambique, Ango
la, Nicaragua en Zimbabwe. 

De grote ekonom1sche groe1 IS voor
bij. De (verborgen) werkloosheid blijft 
maar oplopen. Vooral bij JOngeren, 
vrouwen en ouderen Veel mannen en 
vrouwen komen in een uitzichtloze si
tuatie terecht. Het kapitalisme is op
nieuw in een ernstige krisis terecht ge
komen De krisis in het kap1tal1stisch 
systeem wordt beantwoord met een 
rechtse krisispolitiek bezum1gmgen op 
van alles en nog wat, behalve op 
(kern)bewapening. 

Daarbij wordt steeds mmder geld 
gestoken in broodnodige voorzienin
gen als (Jongeren)hulsvesting, onder
wijs, sociale uitkermgen, enzovoort De 
overheid komt niet tegemoet aan de 
gerechtvaardigde e1sen van belangen
organisaties. In plaats daarvan onder
drukt zij het protest van deze groepe
ringen, waarbij steeds vaker gebruik 
gemaakt wordt van polit1egeweld. Het 
lijkt wel of de Jaren dertig zijn terugge
keerd 
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Tegenkrachten 

Gelukkig is links nu sterker dan in de 
aren dertig Er zijn nu talloze progres
'iiSVe bewegingen vredesbeweging, 
;•ouwenbeweging, anti-kernenergiebe
'Jegmg, homobewegmg, kraakbewe
qlng, huurdersbeweging, milieubewe
qmg, demokratisenngsbewegingen in 

onderwijs en leger, talloze aktie
Ijroepen enzovoort. Bovendien zijn de 
nkse partijen en de vakbeweging nu 

,terker Rechts kan zijn akelige plan
·,en nu moeilijker doorzetten De 'op
ossmgen' van rechts worden geba
';eerd op een valse voorstelling van za
<en over de oorzaken van de krisis. 
N\et het systeem wordt verantwoorde
lijk gesteld, maar zwarte schapen als 
liltkeringstrekkers en buitenlanders. 

Lmks moet z1ch daartegen niet al
\een tel verzetten maar JUist in de aan
val gaan en de werkelijke oorzaken 
Dlootleggen en oplossmgen en veran
·lenngen in socialistische richting aan
if~even Rommelen in de marge, zoals 
de PvdA doet, 1s niet voldoende. De 
:mtw1kkeling van het kapitalisme 
maakt socialistische oplossingen steeds 
noodzakelijker Anders blijft het kapita
listische marktmechanisme ons telkens 
opnieuw in een krisisellende storten, 
met als dreiging op de achtergrond 
een atoomoorlog en daarmee de totale 
vern1et1ging van de mensheid. De 
1ude leuze socialisme of barbanj is ak
tueler dan ooit. 

Soc1al1sme 

Soc1al1sme betekent voor de PSP de 
samenlevmg die ontstaat door het op
heffen van alle uitbuiting en onder
drukkmg d1e voortvloeien uit het kapi
talisme en het patriarchaat. Dat is 
geen onbereikbaar ideaal maar een 
dnngende noodzaak waaraan we hard 
moeten werken 

Het moet Uit zijn met de situatie dat 
een klein aantal grote ondernemingen 
vaak beslissende invloed heeft op de 
ekonomie. Bez1t en beheer van de pro
duktiemlddelen moeten in handen van 
de gemeenschap komen Pas dan 
wordt het mogelijk bijvoorbeeld het 
werkloosheidsprobleem defmitief op te 
lossen Maar het gaat er n1et alleen om 
af te rekenen met het pnvé-bez1t van 
de produkt1em1ddelen, maar ook met 
het hU1d1ge systeem van arbeidsdeling 
Zo zullen mannen net zo goed bij het 
verzorgen en opvoeden van kmderen 
betrokken zijn als vrouwen Alle ar
beid, betaalde, VliJWillige en huishou
delijke, zal herverdeeld zijn Al deze 
verandermgen zullen z1ch evenzeer m 

de zogenaamde privé-sfeer moeten vol
trekken als in de openbare sfeer. 

Maar socialisme betekent voor de 
PSP niet een maatschappij als in de 
Sovjet-Unie of China. Weliswaar is 
daar privé-eigendom van de belangrijk
ste produktiemiddelen afgeschaft, 
maar het blijft uiteindelijk een kleine 
minderheid die het voor het zeggen 
heeft. Op papier hebben vrouwen daar 
dezelfde rechten Maar dat heeft niet 
hun bevrijding gebracht. Het huishou
delijk werk komt toch weer op vrou
wen neer. Hun seksuele onderdrukking 
is niet verdwenen Hiernaast ontbreken 
in die landen een aantal voor ons zeer 
dierbare dingen vrijheid van menings
uiting, respekt voor minderheden, sta
kingsvrijheid en dergelijke. 

Socialisme houdt voor de PSP juist 
een radikale demokratisering en femi
nisering van de gehele maatschappij in 

Men noemt de westerse landen vaak 
demokratisch omdat er een parlemen
tair stelsel bestaat. Maar het bestaan 
van een aantal parlementaire spelre
gels garandeert nog niet dat er demo
kratie is. De PSP vindt dat de parle
mentaire demokratie moet worden uit
gebreid tot een maximale demokratie. 
Daarin worden de beslissingen door de 
betrokkenen zelf gezamenlijk geno
men, in plaats van door buitenstaan
ders over hen Daarvoor is een langdu
rig proces nodig van bewustwording 
en machtsvorming van onderop. In 
buurten, bedrijven en instellingen zul
len gekozen organen van basisdemo
kratie zoveel mogelijk hun eigen zaken 
beheren Alle direkt betrokkenen kun
nen kiezen en gekozen worden in 
buurt-, bedrijfs-en instellingsraden. De 
gekozenen zijn zonodig terugroepbaar. 
Bepaalde belangrijke punten kunnen 
worden beslist in algemene vergaderin
gen van alle betrokkenen (direkte de
mokratie). Bij het proces van bewust
wording en machtsvorming spelen 
buurtaktiegroepen, bedrijfsledengroe
pen en dergelijke nu al een belangrijke 
rol Zij vormen een eerste aanzet tot 
organen van demokratische macht aan 
de basis 

Een rechtstreeks gekozen parlement 
moet over de hoofdlijnen van de maat
schappelijke ontwikkeling beslissen 
H1ertoe is het noodzakelijk dat het par
lement meer bevoegdheden en facili
teiten krijgt ten opzichte van de rege
ring (en dus ook van het ambtelijk ap
paraat} dan dat nu het geval is. Dit 
parlement staat niet tegenover de or
ganen van bas1sdemokratie, maar 
vormt daar een noodzakelijke aanvul
lmg op. 

Pas als het Westen socialistisch IS 

geworden, kan definitief een einde ko
men aan de uitbuiting en onderdruk
king van de onderontwikkelde landen 
door de multinationale ondernemin
gen De schrijnende ongelijkheid op 
wereldschaal tussen Noord en Zuid 
moet worden opgeheven Ontwikke
lingshulp moet daadwerkelijk aan de 
armsten in de arme landen ten goede 
komen en niet, zoals nu, in de eerste 
plaats aan verschillende multinationals. 

Alle vormen van uitbuiting en onder
drukking doen zich voor op ekono
misch, ideologisch en politiek vlak. De 
strijd hiertegen moet gericht zijn op 
een totale verandering van de maat
schappij Het is niet zo dat we éérst 
kollektief beheer van de produktiemid
delen en pas dan andere veranderin-
gen mogelijk achten. De strijd op àlle 
punten moet nu en hier gevoerd worden. 

Onderdrukking en uitbuiting kun
nen, als het er op aan komt, niet zon
der wapens. Alleen in een wereld waar 
alle vormen van onderdrukking zijn 
verdwenen, is geen geweld. Dat is nog 
ver weg. Op dit moment dreigen kern
wapens zelfs de hele mensheid te ver
nietigen De kernwapens de wereld uit 
helpen, om te beginnen in Nederland, 
is dan ook nog steeds een van de be
langrijkste taken die we voorstaan 

De PSP is voor het afbreken van mi
litaire machtsblokken. ontwapening, 
zonodig eenzijdig. Immers, de bewape
ning zelf is een voortdurende bedrei
ging van de vrede. Alleen door radika
le demokratisering van de maatschap
pij worden de oorzaken van geweld 
weggenomen. 

Op weg naar een socialistische samen
leving 

Een demokratische maatschappij, die 
niet berust op geweld en uitbuiting, 
komt er niet vanzelf. Degenen die de 
macht hebben zullen niet vrijwillig af
stand doen van hun bevoorrechte posi
tie. Daarom is het noodzakelijk dat 
daarvoor strijd wordt gevoerd. Niet om 
de macht in handen van een nieuwe 
bevoorrechte klasse te brengen, maar 
in handen van alle mensen samen. De 
strijd daarvoor kan alleen met sukses 
worden gevoerd als deze geweldloos is 
en aktief wordt ondersteund door de 
grote meerderheid van de bevolking. 

Het is uitgesloten dat de noodzakelij
ke veranderingen uitsluitend via het 
parlement kunnen worden afgedwon
gen Daarvoor heeft het parlement te 
wemig macht. De ekonomische macht 
is m handen van de ondernemers, 
waarbij vooral een handJevol grote on
dernemingen de dienst uitmaakt. Te-
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genover hun (buitenparlementaire) 
macht moet de meerderheid van de 
bevolking haar eigen tegenmacht op
bouwen. Ook, en zelfs vooral, waar het 
parlement (nog) gedwongen is zich te 
schikken naar de wensen van de eko
nomische machthebbers 

Op dit punt onderscheidt de ziens
wijze van de PSP zich scherp van die 
van bijvoorbeeld de PvdA. De PvdA is 
geneigd om verzet tegen eenmaal ge
nomen parlementaire beslissingen als 
ondemokratisch af te schilderen en 
daarmee de buitenparlementaire strijd 
af te remmen. Dat geldt het sterkste 
(maar niet alleen) als de PvdA in de re
gering zit. De PSP vindt juist dat de 
geweldloze, massale buitenparlemen
taire strijd het demokratisch gehalte 
van de maatschappij verhoogt. 

De bestaande ondemokratische 
machtsverhoudingen zijn niet onveran
derlijk. Het is dit besef, dat in buiten
parlementaire akties tot uitdrukking 
komt. En tegelijk leveren deze akties 
weer een bijdrage aan de bewustwor
ding over de werkelijke machtsverhou
dingen. Ze laten zien dat we er niet in 
hoeven te berusten dat over en zonder 
ons wordt beschikt 

Dat wil niet zeggen dat de strijd bin
nen het parlement onbelangrijk is. Het 
staatsingrijpen in de maatschappij is 
zeer diepgaand, ook wat de ekonomie 
betreft. Veel belangrijke eisen zijn niet 
buiten de politieke besluitvorming op 
staatsnivo te verwezenlijken Dat geldt 
wel het duidelijkst voor een demokrati
sche planning van de ekonomie Maar 
ook geldt het voor uiteenlopende za
ken als een ontwapeningspolitiek, een 
milieuvriendelijk energiebeleid en ver
korting van de arbeidstijd. Het parle
ment moet juist gebruikt worden om 
de buitenparlementaire druk om te zet
ten in resultaten 

Progressieve bewegingen richten 
zich met hun eisen dan ook mede tot 
regering of parlement. Ondanks het 
feit dat ze soms een enorme kracht 
ontwikkelen, worden er zelden grote 
overwinningen geboekt. Zonder mede
werking van regering en parlement zijn 
veel eisen niet of moei I ijk te realiseren. 
Achter de massale beweging tegen de 
invoering van nieuwe NAVO-kernwa
pens eind '79 stond bijvoorbeeld een 
grote meerderheid van het Neder
landse volk. Toch nam de meerderheid 
van het parlement er genoegen mee 
dat de regering zich in de NAVO niet 
tegen deze invoering keerde. 

Om het perspektief op verandering 
te verbeteren is het nodig dat er een 
regering komt die wel de politieke wil 
heeft de eisen van de progressieve be-

wegingen te ondersteunen. Van rechts 
is zo'n regering niet te verwachten. 
Het tot stand brengen van zo'n rege
ring is een van de taken van links. 
Daarvoor is een linkse meerderheid in 
het parlement vereist. De mogelijkheid 
daarvan wordt vergroot als samenwer
kende linkse partijen een programma 
met konkrete hervormingen tot inzet 
van de verkiezingen maken. Zo'n pro
gramma moet aansluiten bij de eisen 
van de progressieve bewegingen. 

Linkse regering 

Een linkse meerderheid in het parle
ment biedt op zichzelf geen enkele ga
rantie dat een daarop steunende rege
ring een socialistisch beleid van radika
le veranderingen kan voeren. Al is de 
wil daartoe aanwezig, dan moet toch 
rekening gehouden worden met de 
reaktie van de grote ondernemingen 
en van delen van het staatsapparaat. 
Want als links de meerderheid in het 
parlement heeft veroverd, heeft het 
daarmee nog niet het hele staatsappa
raat in handen Het leger, de politie, 
het justitiële apparaat en belangrijke 
delen van het ambtenarenapparaat zijn 
steunpunten van rechts. Daarom zijn 
buitenparlementaire machtsvorming en 
demokratisering van die instellingen 
noodzakelijk. 

Het antwoord op die reaktie moet 
worden geleverd door de gezamenlijke 
strijd van alle progressieve bewegin
gen Van regering, ondernemers en 
andere grote machthebbers eisen die 
bewegingen zeggenschap op alle ge
bieden waarover ze zelf kunnen beslis
sen (zelfbeheer). Een krachtige massale 
buitenparlementaire aktie kan noodza
kelijk zijn om te voorkomen dat de re
gering onder de druk van de omstan
digheden zoals ekonomische sabotage 
door de ondernemers, gedwongen 
wordt onaanvaardbare kompromissen 
met rechts te sluiten. Alleen in wissel
werking met deze voortdurende strijd 
kan de linkse parlementaire meerder
heid bijdragen aan de bescherming 
van de buitenparlementaire machtsvor
ming van de arbeidersbeweging en 
van haar eerder bevochten rechten, zo
als het stakingsrecht. 

Een linkse regering zoals de PSP 
voorstaat, moet daarom de strijd van 
alle progressieve bewegingen onder
steunen en versterken Zij zal die strijd 
nooit mogen afzwakken of tegenwer
ken, zoals de regering Den Uyl heeft 
gedaan Een linkse regering moet de 
mogelijkheden voor progressieve be
wegingen sterk verruimen en bereikte 
machtsposities wettelijk vastleggen. 

Dat zou een enorme stimulans beteke
nen voor al die bewegingen in buur
ten, bedrijven en instellingen. Konkre
te resultaten maken het linkse perspek
tief duidelijker De progressieve bewe
ging als geheel komt daarmee sterker 
te staan. En daarmee dus ook de link
se regering. Zo kunnen weer verder
gaande resultaten worden bevochten 
in de strijd voor socialistische struk
tuurhervormingen. Door op deze weg 
van wisselwerking tussen progressieve 
bewegingen en linkse regering door te 
gaan, kan uiteindelijk op alle nivo's 
van de maatschappij de beslissende 
machtsvraag worden gesteld. De om
wenteling in de richting van het socia
lisme wordt zo mogelijk. 

Hoofdpunten van een links regerings
programma 

De keuze tussen meeregeren of oppo
sitie voeren is voor de PSP een prakti
sche kwestie. 
De PSP vindt deelneming aan een re
gering alleen zinvol 

als zo'n regering berust op een 
linkse meerderheid in het parlement; 

als zo'n regering (en de linkse 
parlementaire meerderheid) steunt op, 
en zich inzet voor, de buitenparlemen
taire machtsvorming van de strijdende 
basis in buurten, bedrijven en instellin
gen; 

als zo'n regering stappen zet in de 
richting van een socialistische maat
schappij 
Zulke stappen moeten worden vastge
legd in een links regeringsprogramma 
Hoofdpunten van zo'n programma zijn 
a De ekonomie onder kontrole bren
gen van de gemeenschap 
Belangnjke stappen hierbij zijn 

demokratische vaststelling van een 
landelijk ekonomisch plan; 

drastische inkomensnivellering; bo
ven de ton honderd procent inkom
stenbelasting; 
- een strakke prijs- en winstbeheer
sing; 

socialisatie van de belangrijkste In

dustrieën, grote handelsmaatschappij
en en belangrijke financiële instellin
gen zoals banken en pensioenfondsen, 
- arbeiderskontrole over de investe
nngen 
b Ontwapening en een anti-militaristi
sche politiek 
Belangrijke stappen hierbij zijn 

verwijdering van alle kernwapens 
uit Nederland; 

ontmanteling van de buitenlandse 
bases in Nederland en het terugtrek
ken van de Nederlandse troepen Uit 
het buitenland; 
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uittreden uit de NAVO en het slui
ten \/an \/erdragen die de neutraliteit 
van Nederland garanderen; 
- a\schatting van de mil1taire uitga
ven en de omzetting van wapenindu
strie in vredesindustrie. 
c Een wettelijk kader voor democrati
senng op alle nivo's 

Belangrijke stappen hierbij zijn 
decentralisatie van beslissingsbe

voegdheden naar een zo laag mogelijk 
niVO, 

ruimere mogelijkheden voor over
dracht van bevoegdheden aan raden in 
buurten, bedrijven en instellingen 
d Opheffmg van de werkloosheid en 
van de arbeidsdeling naar sekse 

Belangrijke stappen hierbij zijn 
herverdeling van de arbeid bin

nens- en buitenshuis, mede door ver
korting van de arbeidsdag, 

arbeidstijdverkorting per dag tot ze
ven uur als eerste stap op weg naar 
een werkdag van vijf uur; 

mensen met deeltijdbanen dezelfde 
pos1tie als bij volledige banen, met de
zelfde mogelijkheden voor om- en bij
scholing; 

verruiming van het recht op deel
tijdarbeid, met name in leidinggevende 
en beleidsfunkt1es; 

uitgebrelde (om)scholingsprogram
ma's, met name voor vrouwen; 

mdividualisenng van het recht op 
werk, van belastmg, van soc1ale zeker
held, enzovoort; 

op grote schaal Zinvol vrijwilligers
werk omzetten 1n betaalde arbeids
plaatsen; 

u1tbre1d1ng van kollektieve voorzie
nmgen, zoals onderwijs, gezondheids
zorg, kmderopvang, eetgelegenheden, 
welzijnswerk, openbaar vervoer; 
- verlengmg van het zwangerschaps
verlof; verzorgingsverlof van een jaar 
voor man of vrouw 
e Zelfbesch1kkmgsrecht over eigen lijf 

Belangrijke stappen hierbij zijn 
de vrouw beslist over abortus; ab

ortus uit het wetboek van strafrecht; 
seksueel geweld ook in het huwe

lijk strafbaar stellen; 
- zelfbeschikkingsrecht 1n de gezond
heidszorg; recht op vrijwillige euthana
Sie 

f Opheffing van de woningnood 
Belangrijke stappen hierbij zijn 

- sterke opvoenng van de bouw van 
betaalbare woningwetwoningen voor 
een- en twee-persoonshuishoudens en 
woongroepen; 
- versnellmg van de stadsvernieu
wing; 

een regelmg waarbij gemeenten 
panden moeten vorderen als ze twee 
maanden of langer leeg staan 

g Terugdringen van de verspilling 
van energie en grondstoffen 

Belangrijke stappen hierbij zijn 
ontwikkeling van alternatieve ener-

giebronnen; 
stopzetten van kernenergie; 
een uitgebreid isolatieprogramma; 
maatregelen tegen verspilling bij 

produktie en konsumptie, zoals het te
rugdringen van het autogebruik. 
h Solidariteit met de Derde Wereld 

Belangrijke stappen hierbij zijn· 
hulp gericht op de sociaal-ekono

mische en kulturele bevrijding van de 
volkeren van de Derde Wereld; 

steun aan bevrijdingsbewegingen; 
uittreden uit de Europese Gemeen

schap; 
geen als ontwikkelingshulp ver

momde subsidies aan het bedrijfsle
ven. 

Verbetering van het onderwijs 
Belangrijke stappen hierbij zijn 

verkleining van de klassegrootte; 
invoering van de middenschool; 
alle onderwijs openbaar en gratis; 
extra aandacht voor buitenlandse 

kinderen. 
Bestrijding van de repressie 
Belangrijke stappen hierbij zijn 

het terugdraaien van militaire ont
wikkelingen bij de politie; 

opheffing van militaire ontwikke
lingen bij de politie; 

opheffing van het korps mariniers, 
de kommandotroepen en de mare
chaussee; 

opheffing van de BVD; 
een verbod voor repressieve bui

tenlandse organisaties om in Neder
land aktief te zijn; 

schrappen van de bijzondere nood
wetgeving; 

uitbreiding van de rechten van 
dienstplichtigen en afschaffing van de 
militaire rechtspraak 

De PSP in de Tweede Kamer 

Het werk van de PSP in de Tweede 
Kamer heeft in hoofdzaak twee kanten 
De PSP brengt in het parlement socia
listische oplossingen naar voren van 
de problemen die daar aan de orde ko
men, om duidelijk te maken dat een 
heel ander beleid mogelijk is. Het gaat 
daarbij vooral om steun voor zo'n be
leid te verwerven. De PSP verdedigt 
ook in het parlement zo goed mogelijk 
de belangen van de mensen die door 
de bestaande kapitalistische maat
schappij in de verdrukking komen. De 
PSP probeert dat te doen door zich te 
verbinden met degenen die hiertegen 
in aktie komen Het gaat erom buiten
parlementaire druk om te zetten in 

parlementaire resultaten. De PSP wil 
haar ideeën omzetten in een realistisch 
socialistisch alternatief. De voorstellen 
uit dit programma zijn technisch uit
voerbaar. Ze moeten worden afge
dwongen tegen de druk van rechts in. 

De PSP hoopt dat dit programma 
deel kan zijn van het programma van 
een linkse meerderheidsregering. 

Mocht zo'n regering na de komende 
verkiezingen nog niet mogelijk zijn, 
dan kiest de PSP voor een oppositie
rol. In de vorm van moties, initiatief
wetten en amendementen zal de PSP 
op parlementair nivo dit programma 
gestalte geven. Tegenover een rechtse 
regering (zoals het kabinet Van Agt) 
betekent dat een scherp aanvallende 
rol, zoveel mogelijk in samenwerking 
met andere progressieve partijen. Te
genover een centrumregering, waarin 
ook progressieve partijen vertegen
woordigd zijn, betekent het een onaf
hankelijke, linkse opstelling. De PSP 
zal onderdelen van het beleid van zo'n 
regering die in socialistische richting 
gaan steunen tegen rechts. Dat beleid 
zal worden aangevallen daar waar dit 
strijdig is met de verlangens van de ar
beidersbeweging en waar het stappen 
naar het socialisme belemmert. 

De PSP zal in geen geval deelnemen 
aan een regering die niet steunt op 
een linkse meerderheid in het parle
ment Zolang er nog een rechtse meer
derheid is in het parlement, zullen im
mers alle voorstellen die werkelijk iets 
aan de machtsverhoudingen willen ver
anderen, worden geblokkeerd. De PSP 
vindt dat de linkse partijen dan geza
menlijk een scherpe oppositie moeten 
voeren, om duidelijk te maken dat er 
ook een ander beleid mogelijk is. Een 
beleid dat door een meerderheidsrege
ring van links zou kunnen worden uit
gevoerd. Hieruit volgt ook dat de PSP 
nooit een koalitie met rechtse partijen 
als CDA en WO zal vormen. De be
reidheid van de PvdA om dat wel te 
doen zien wij als schadelijk voor de 
strijd voor maatschappelijke verande
ringen in socialistische richting. De 
wezenlijke tegenstelling tussen een 
linkse en een rechtse politiek wordt 
daardoor versluierd en de progressieve 
bewegingen worden afgeremd in hun 
strijd 

De PSP is wel bereid deel te nemen 
aan een linkse regering die steunt op 
een parlementaire meerderheid en op 
de progressieve bewegingen in Neder
land. Een regering die vastbesloten is 
met steun van de bevolking een pro
gramma door te voeren van struktuur
hervormingen in socialistische richting. 
Dit verkiezingsprogramma geeft tege-
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lijk aan wat volgens ons zo'n rege
ringsprogramma zou kunnen inhou
den. De uitvoering van dit programma 
betekent onherroepelijk een konfronta
tie met de gevestigde machten. Het zal 
tevoren duidelijk moeten zijn dat zo'n 
regering die konfrontatie niet uit de 
weg zal gaan, maar vastberaden de 
strijd wil aangaan die voor de uitvoer
ing van het programma noodzakelijk 1s. 

Sociaal ekonomisch beleid 

Ons maatschappelijk systeem ver
keert op sociaal-ekonomisch gebied in 
een ernstige krisis. Een niet aflatende 
stroom van bedrijfssluitingen en reor
ganisaties zorgen voor een hoge werk
loosheid. Deze stijgt nog steeds. Met 
name in de onderontwikkelde regio's 
is deze ontwikkeling sterk voelbaar. De 
buitenlandse arbeiders, die hier tijdens 
de hoogkonjunktuur werden heenge
haald, worden het slachtoffer van de 
toenemende werkloosheid. Sommige 
illegalen worden nu als grof vuil over 
de grens gezet. 

Naast de officiële werkloosheid is er 
ook een enorm grote verborgen werk
loosheid, mensen die werk zoeken 
maar niet als zodanig staan ingeschre
ven: veel vrouwen, JOngeren en men
sen in de WAO. 

Ook zij die nog wel aan het arbeids
proces deelnemen ondervinden de ge
volgen van de krisis. Door opvoering 
van het arbeidstempo, invoering van 
ploegendiensten en een grote onzeker
heid over het behoud van het werk 
neemt de lichamelijke en geestelijke 
belasting toe. Dit geldt niet alleen voor 
de mensen die betaalde arbeid verrich
ten, maar ook voor hun gezinsleden 
die hen moeten opvangen. Het werk 
wordt eenzijdiger en simpeler, steeds 
meer mensen werken onder hun nivo. 
Het ziekteverzuim neemt toe en veel, 
vooral oudere arbeiders, belanden in 
de WAO Steeds meer mensen moeten 
voor de pensioengerechtigde leeftijd 
afhaken. Onder het mom van emanci
patie wordt nachtarbeid, waar niet ge
noeg mannen meer voor te vinden 
zijn, voor vrouwen opengesteld. Ter
wijl voor grote delen van de bevolking 
de afgelopen jaren het vrij besteedbare 
inkomen nauwelijks gestegen is, wordt 
door de loonmaatregel van de regering 
Van Agt een regelrechte loondaling 
doorgevoerd ten gunste van de be
drijfswinsten. Zo wordt de kapitalisti
sche krisis afgewenteld op de loonaf
hankelijke bevolking. Hogere inko
mensgroepen ontspringen de dans 
door allerlei ontsnappingsmogelijkhe-

den, zoals belastingvoordelen en inci
denteel loon, bijvoorbeeld via promo
ties. De inkomens zijn nog steeds zeer 
onrechtvaardig verdeeld. 

Ook de kollektieve voorzieningen 
staan onder druk. Terwijl mede door 
de krisis de behoefte aan kollektieve 
voorzieningen groter wordt, is het re
geringsbeleid gericht op bezuinigin
gen. De bewapeningsuitgaven blijven 
echter onaangetast. Het deel van de 
kollektieve uitgaven dat in de vorm 
van de overheidssteun en andere 
steunmaatregelen gericht is op de ver
hoging van de winsten van het be
drijfsleven wordt groter. Kollektieve 
voorzieningen ten behoeve van de be
volking komen hiermee zeer sterk in 
het gedrang. De gevolgen hiervan wor
den voor een belangrijk deel afgewen
teld op de, vooral door vrouwen ver
richte, huishoudelijke arbeid 

Maar ook in het betaalde werk wor
den vrouwen zwaar getroffen De oor
zaak hiervan is dat zij veelal in sekto
ren werken waar de werkloosheid hard 
toeslaat de kommerciële dienstverle
ning waar automatisering ingevoerd 
wordt en in zwakke bedrijfstakken zo
als de kledingindustrie. De bezuinigin
gen in de kollektieve sektor treffen met 
name arbeidsplaatsen en vrouwen Ze
ker de getrouwde vrouwen vormen een 
arbeidsreserve. De rek van de ekono
mie zit met name in het werk dat vrou
wen betaald en vooral onbetaald doen 

Rechts, en helaas ook sommige 
mensen ter linkerzijde, zien al deze 
problemen louter als een uitvloeisel 
van de huidige ekonomische krisis. 
Het gaat volgens hen alleen om een 
tijdelijk verschijnsel dat het gevolg is 
van 'de energie-krisis', de 'te hoge 
loonkosten', de 'te grote kollektieve 
sektor', de stagnerende wereldhandel 
en dergelijke. Loonmatiging, bezuini
gingen en technische vernieuwing, al 
dan niet verpakt in een 'sociaal aan
vaardbaar' JaSJe, zijn volgens deze ge
dachtengang voldoende om uit de pro
blemen te komen. 

De huidige krisis is niet uit de lucht 
komen vallen. Zij vloeit noodzakelijker
wijs voort uit de kapitalistische produk
tiewijze, het winststreven van de parti
kuliere ondernemers en het ongeplan
de karakter van de ekonomie. De 
maatschappelijke tegenstellingen en te
genstrijdigheden die in de Jaren vijftig 
en zestig door de sterke ekonomische 
groei toegedekt werden, zijn weer in 
volle hevigheid aanwezig. Opnieuw 
wordt duidelijk dat het kapitalistische 
produktiesysteem een remmende en 
zelfs negatieve invloed heeft op de 
maatschappelijke vooruitgang. Enkele 
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voorbeelden 
Veel produktieprocessen zijn erg on

gezond voor de mensen die er in wer
ken, terwijl de techniek ver genoeg 
ontwikkeld is om mensen veilig op de 
maan te laten landen Hoewel er een 
grote werkloosheid en overproduktie 
is, wordt het werktempo opgevoerd en 
wordt er veel overwerk verricht. Talloze 
kantoren en dure koopwoningen staan 
lang leeg, terwijl er grote woningnood 
IS. 

Kern van het kapitalistisch produk
tiesysteem is de winstgevendheld voor 
part i kul i ere ondernemingen 

Volgens WO-maatstaven staat maat
schappelijke efficiëntie gelijk aan die 
winstgevendheid. Maar bij een ekono
mische krisis kan deze slechts bereikt 
worden door allerlei kosten n1et tot de 
produktiekosten te rekenen maar af te 
schuiven naar de gemeenschap. ont
slagen die het aantal WW-uitkeringen 
en daarmee de premies doen stijgen; 
subsidies en andere ondersteunende 
maatregelen die drukken op de rijks
begroting; verhog1ng van het werktem
po en verslechtering van de arbeids
omstandigheden waardoor mensen m 
de ziektewet en de WAO terecht ko
men of een groter beroep moeten 
doen op de kollektieve voomenmgen 

De ekonomische politiek van de ka
binetten Den Uyl en (in nog sterkere 
mate) Van Agt was gericht op loonma
tiging, bezuinigingen op gemeen
schapsvoorzieningen en steun aan het 
bedrijfsleven Dit heeft geen verbete
ring gebracht in de werkgelegenheld 
en de partikuliere en kollektleve mko
mens. Integendeel, de knsis en de 
maatschappelijke tegenstellmgen zijn 
JUist verscherpt door deze konservatie
ve politiek. Multinationale ondernemin
gen maken grote winsten, terwijl in 
sommige bedrijfstakken klap na klap 
valt. Internationaal opererende bedrij
ven hevelen op grote schaal hun aktivl
teiten over naar het buitenland. Het 
Nederlandse bedrijfsleven is de groot
ste buitenlandse investeerder in de 
USA! Textielbedrijven sluiten hun ves
tigingen in Nederland en brengen hun 
produktie over naar landen waar de 
uitbuitmg van de arbeiders enorm IS, 
en vakbonden in hun mogelijkheden 
zeer beperkt of totaal verboden zijn 

Ook de theoretische argumenten 
voor de pol1tiek van loonmat1gmg en 
bezuiniging zijn inmiddels ondergra
ven Vooral de formule 'wmst = werk' 
-waar Bestek '81 volledig op geba
seerd was- heeft in de storm van kn
tiek alle geloofwaard1ghe1d verloren 
Toch wordt nog steeds geprobeerd 
deze formule -zij het in afgezwakte 
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vorm te propageren en toe te pas
sen Dat het regeringsbeleid van de 
vorige kabinetten en met name het 
kabinet Van Agt louter is afgestemd 
op de belangen van het bedrijfsleven 
kan ntet langer ontkend worden Een 
!POlitiek van krisisbestrijding, die voor 
de arbeidersbeweging aanvaardbaar is, 
'Kan niet effektief zijn zonder het kapi
talistisch systeem aan te tasten 

De PSP vindt dat de bestaande kapi
taliStische chaos 1n de produktie moet 
worden vervangen door een demokrati
sche planekonomie. Alleen dan kun-

de ekonomische akttviteiten ge
ICht worden op een zo groot mogelijk 
bENredtgen van de maatschappelijke 
behoeften Onder het kapitalistisch sy
steem kan hiervan geen sprake zijn, 
want door de konkurrentieverhoudin
'gen wordt tedere ondernemer gedwon
gen tot vergroting van de afzet en de 
wmst. In de hutdige ekonomische kri
SIS worden deze tegenstellmgen steeds 
dutdel ijker 

In de maatschappij dte de PSP 
wenst, speelt het part1kul1er eigendom 
van de produktiemiddelen geen rol 
Het ekonomisch leven zal gencht zijn 
op het vervullen van een demokratisch 
vastgesteld ekonomtsch plan 

Binnen de grenzen van zo'n plan 
worden de bedrijven en instellingen 
beheerd door de direkt betrokkenen. 
De produktiemiddelen zijn eigendom 
van de gemeenschap. Ekonomische 
groei kan nooit een doelstelling op 
ztch zijn Meer zinvolle produktie is na
tuurlijk goed, maar aan de andere kant 
moet allerlei onnuttigeen schadelijke 
produktteworden afgebouwd. In het 
algemeen is de PSP geen voorstander 
van een hogere partikuliere konsump
tie, wel van een andere invulling en 
verdeling van het konsumptiepakket. 
De kollektieve sektor bestaat echter uit 
zaken die ntet zomaar bij elkaar opge
steld kunnen worden Er zitten een 
aantal goede zaken in die in het be
lang zijn van de meest onderdrukte 
groepen in deze samenleving, bijvoor
beeld sociale voorzieningen, gezond
heidszorg, onderwijs, openbaar vervoer 
en sociale wontngwetbouw. Deze pos
ten moeten uitgebreid worden en kun
nen zeer veel zinvolle arbeidsplaatsen 
scheppen Aan de andere kant vindt 
de PSP dat er vele milJarden bezuinigd 
kan worden op kolleklieve uttgaven 
voor defenste, wegenaanleg en onge
nchte steun aan het bedrijfsleven 

Het noodzakelijke werk, zowel bin
nens- als buitenshuis, zal in een socia
listische maatschappij eerlijk verdeeld 
moeten zijn over alle mensen die kun
nen werken Hiertoe IS een drastische 

verkorting van de arbeidstijd nodig. 
Verzorgende en huishoudelijke taken 
moeten gelijkelijk op mannen en vrou
wen rusten Pas als dit gerealiseerd is, 
kunnen vrouwen op gelijke voet met 
mannen aan de arbeid buitenshuis 
deelnemen. Op weg naar die maat
schappij dienen arbeid, arbeidspresta
tie en inkomen meer en meer losge
koppeld te worden. Dat betekent in de 
eerste plaats dat gestreefd moet wor
den naar het wegwerken van de onge
lijkheid in inkomens. Op langere ter
mijn ziet de PSP als ideaal loon naar 
behoefte, arbeid naar vermogen. 

In tegenstelling tot de sociaal-demo
kratie is de PSP van mening dat het 
kapitalisme niet leefbaar gemaakt kan 
worden. Nieuwe overlegstrukturen, 
makro-ekonomische beleidsinstrumen
ten, wettelijke regelingen en een uit
breiding van de kollektieve sektor al
léén kunnen niet leiden tot het socialis
me. Dit kan alleen wanneer deze maat
regelen ondersteund en gedragen wor
den door machtsvorming aan de basis. 
Ook een nationalisatie op zich moet 
niet beschouwd worden als een socia
listische maatregel. Alleen in kombina
tie met een fundamentele demokratise
ring van het gemeenschapsbedrijf, zo
dat de arbeiders en de gemeenschap 
zeggenschap krijgen, kan een nationa
lisatie een socialistisch perspektief krij
gen 

2 Daarom wil de PSP het volgende. 

a Geen ongerichte en engekontroleer
de overheidssteun aan het bedrijfsle
ven, zoals via de WIR. In plaats daar
van schept de overheid zelf werkgele
genheid in het kader van een landelijk 
investeringsplan in zaken als stadsver
nieuwing, onderwijs, welzijnswerk, kin
deropvang, ontwikkeling schone ener
giebronnen, woningbouw, isolatiepro
gramma en uitbreiding openbaar ver
voer. 
b Wanneer de overheid via kredieten 
of subsidies steun verleent aan of deel
neemt in bedrijven wordt de zeggen
schap voor de overheid èn voor het 
personeel in die bedrijven gegaran
deerd. Op korte termijn wordt dit ge
realiseerd in een noodwet. 
c Volledige stakingsvrijheid. Geen in
breuken op de onderhandelingsvrijheid 
van de vakbeweging. 
d Handhaving van de koopkracht 
door een scherpe prijsbeheersing. Tot 
het modale inkomen worden de prijzen 
volledig gekompenseerd. Volledig ge
kompenseerd wil ook zeggen dat voor
af een voorschot gegeven wordt op de 
verwachte prijsstijgingen. De kon-
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sumptiepakketten op basis waarvan de 
prijsindex wordt vastgesteld worden re
gelmatig aangepast in overleg met de 
vakbeweging. De wijze van vaststelling 
behoeft goedkeuring van het parle
ment. Net als alle loonsverhogingen 
worden de prijskompensaties in centen 
in plaats van procenten gegeven. 
e Een rechtvaardige opbouw van de 
lonen, waarbij met name minder on
derscheid wordt gemaakt tussen hand
en hoofdarbeid. Bovendien een specia
le beloning voor vuil en zwaar werk. 
f Nationalisatie onder arbeiderskon
trole van de banken, verzekeringsmaat
schappijen, pensioenfondsen en grote 
handels- en transportondernemingen. 
In de komende regeringsperiode wordt 
bovendien een begin gemaakt met de 
socialisatie van de belangrijkste onder
nemingen in elke sektor van de indus
trie. 
g De exploitatie van de bodemschat
ten komt volledig onder gemeenschap
kontrole. 
h Nationalisatie van de wapenindus
trie en omvorming daarvan tot civiele 
industrie. 
1 Maatregelen tegen kapitaalexport, 
zowel gericht tegen kapitaalvlucht en 
spekulatie als tegen ekonomische uit
buiting en belastingontduiking door 
multinationale ondernemingen. 
1 Op korte termijn een verscherpt toe
zicht op de Nederlandse vestigingen 
van de multinationale ondernemingen. 
Aan overtredingen van de zogenaamde 
gedragskode worden wettelijke sank
ties verbonden, met name met betrek
king tot de interne verrekenprijzen. 
Waar voor intern geleverde goederen 
en diensten geen algemeen erkende 
marktprijzen bestaan, worden deze 
vastgesteld door een speciaal daarvoor 
in het leven te roepen kommissie. 
k Opheffing van de BV en CV als 
rechtsvorm. 
I Op de kortst mogelijke termijn dich
ten van de wettelijke mazen die het 
thans nog mogelijk laten om leden van 
ondernemingsraden te ontslaan. Ver
vanging van de wet op de onderne
mingsraden door een wet op de perso
neelsraden De vertegenwoordigers 
van de personeelsraden zijn terugroep
baar. De personeelsraden krijgen inza
ge in alle boekhoudgegevens van het 
bedrijf. Ten aanzien van de volgende 
punten heeft de personeelsraad het 
recht van bindend advies 

uitbreiding of inkrimping van het 
personeel 

alle verplaatsingen, uitbreidingen 
en I of investeringen 

benoeming van nieuwe direktiele
den en kommissarissen 
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- wijziging van de juridische vorm 
van onderneming 
- veranderingen in het artikelen- of 
dienstenpakket 
- wijzigingen in de onderlinge verde
ling van het personeel over de vesti
gingen 
- wijzigingen in de produktiestruk
tuur 
m Op verzoek van de personeelsraad 
nationalisatie zonder vergoeding van 
ondernemingen waar de aktiviteiten 
van de bedrijfsleiding herhaaldelijk in 
strijd zijn met de belangen van het 
personeel, de maatschappij als geheel 
of het voortbestaan van de onderne
ming. 
n De regionale ontwikkelingsmaat
schappijen worden omgezet in provin
ciale beheersmaatschappijen (PBM), 
die binnen een nationaal raamplan een 
regionale ekonomische planning opzet
ten. De PBM kan bedrijven overne
men, bedrijven opzetten en heeft een 
algemeen kontrolerende funktie ten 
aanzien van niet-overgenomen bedrij
ven. Bij bedrijven van de PBM wordt 
arbeiderszelfbestuur ingevoerd. 

Het bestuur van de PBM bestaat 
voor minstens de helft uit vertegen
woordigers van de onder haar vallende 
bedrijven. De PBM is verantwoording 
verschuldigd aan Provinciale Staten. 
Op korte termijn moet in regio's met 
een extra hoge werkloosheid een in
krimpingsverbod bij grote bedrijven af
gekondigd worden en wordt door de 
overheid extra werkgelegenheid ge
schapen. 
o De werkgelegenheid wordt eerlijker 
verdeeld onder meer via de volgende 
maatregelen: 

a verkorting van de werkdag tot ze
ven uur met behoud van de koop
kracht tot modaal, als eerste stap op 
weg naar een werkdag van vijf uur; 

b vrijwillige, gefaseerde pensione
ring vanaf 55 jaar; 

c het recht om het werk gedurende 
enige jaren te onderbreken voor een 
vervolgopleiding; 

d bij deeltijdarbeid dezelfde rech
ten als bij een volledige werkweek; 

e werkgelegenheidsprogramma's 
die meer arbeidsplaatsen voor vrouwen 
schapen; 

f meldingsplicht van vakatures en 
de invulling daarvan bij de gewestelij
ke arbeidsburo's, waarbij kontrole uit
geoefend wordt ter voorkoming van 
diskriminatie. Uitbreiding van het per
soneel van de arbeidsburo · s; 

g verplichting voor werkgevers met 
meer dan 35 werknemers het perso
neelsbestand een afspiegeling te doen 
zijn van de gehele regionale (werkende 

en zoekende) beroepsbevolking voor 
wat betreft de opbouw naar sekse, 
huidskleur en validiteit; 

h terugdringen van overwerk. 
p Verbod van uitzendburo's. Deze 
vorm van arbeidsbemiddeling wordt 
overgedragen aan de gewestelijke ar
beidsburo's. 
q De maximale werkweek wordt voor 
iedereen van 48 uur op 40 uur ge
bracht 
r Ploegendienst en ander ongezond 
of gevaarlijk werk worden wettelijk be
perkt Voor volkontinubedrijven invoe
ring van de vijfploegendienst Dezelfde 
beperkingen op nachtarbeid voor man
nen en vrouwen. In geen enkele vorm 
van verplichting tot het verrichten van 
nachtarbeid. Volledige vergoeding voor 
veilig vervoer waar niet op gewacht 
hoeft te worden in geval van nachtar
beid 
s Verbod op koopavonden zolang er 
geen goede kompensatieregeling is. 
t De overheid bevordert de mogelijk
heden op kritische konsumptie door 
uitbreiding van de verplichte produkt
informatie. Meer bevoegdheden voor 
konsumentenorganisaties en bevorde
ring van konsumptiekoöperaties. 
u Openbaarheid van alle inkomens. 
v Alle gegevens van het Centraal 
Plan Bureau worden openbaar ge
maakt om publieke kritiek en kontrole 
mogelijk te maken 
w Een basisinkomen voor iedereen. 
x Afschaffing van jeugdloon en zak
geldregelingen door optrekking naar 
het gangbare voor volwassenen. 
y Eén wet op de sociale voorzienin
gen in plaats van het doolhof van ver
schillende sociale wetten. Hierbij ver
vanging van AOW, pensioenen en bij
standsuitkeringen aan bejaarden door 
een algemene ouderdomsvoorziening. 
Nationalisatie van de pensioenfondsen. 
De kosten worden niet opgebracht uit 
premies maar uit de algemene midde
len. 
z Gelijke sociale rechten op alle ge
bied voor buitenlanders en Nederlan
ders 

Financiën 

3 Van de totale kollektieve uitgaven 
(overheidsuitgaven en sociale voorzie
ningen samen) nemen de sociale voor
zieningen een steeds groter deel in. 
Momenteel wordt zo'n zestig procent 
van de kollektieve uitgaven door pre
mieheffing gefinancierd. Dit systeem 
heeft een aantal nadelen. Het werkt 
niet nivellerend, maar eerder denivelle
rend. Dat komt vooral door de maxi-
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mum-premiegrenzen· voor inkomens 
boven die premiegrenzen wordt dezelf
de premie betaald als de inkomens op 
de premiegrens. Het bedrag blijft dus 
hetzelfde maar het percentage gaat 
omlaag. 

Bovendien zijn de premies gekop
peld aan de faktor arbeid en niet aan 
de faktor kapitaal Hierdoor is de pre
miedruk verschillend voor bedrijven 
die, gemeten naar het geïnvesteerd ka
pitaal, veel dan JUist wel weinig ar
beidsplaatsen hebben De arbeidsin
tensieve bedrijven en bedrijfstakken 
worden zwaarder getroffen door de 
stijging van de premiedruk dan de ka
pitaal intensieve bedrijven. 

Ook worden door dit systeem de 
bruto-loonkosten verhoogd. Dat de 
loonkosten in Nederland de laatste tien 
jaar zo snel zijn gestegen is dan ook 
niet zo zeer veroorzaakt door het uitge
keerde loon, maar door de stijging van 
de sociale premiedruk. Dit stelsel van 
premieheffing heeft dan ook een nega
tieve invloed op de werkgelegenheid. 

Behalve uit de sociale premies wor
den de kollektieve uitgaven uit de be
lastingen gefinancierd. Een groot deel 
van de belastingen bestaat uit de zoge
naamde indirekte belastingen. Dat zijn 
de BTW, accijnzen en dergelijke. Even
als het systeem van premieheffing 
werkt dit soort belastingen denivelle
rend: ze versterken de verschillen in in
komen. Als iedereen eenzelfde bedrag 
aan belastingen betaalt via bijvoor
beeld voeding, kost dat mensen met 
een laag inkomen een groter deel van 
hun inkomen Toch zijn er voorstan
ders van indirekte belastingen Zij ge
bruiken wel het argument dat daarmee 
het koopgedrag van de mensen beïn
vloed kan worden Die politiek werkt 
in de praktijk echter niet Zolang de 
prijs nog enigszins draaglijk is zal hij 
veelal worden betaald. Alleen als er 
een alternatief wordt aangeboden of 
de reden om het produkt te kopen is 
weggenomen, koopt men het produkt 
niet meer. Het resultaat van de indirek
te belastingen is vaak dat bepaalde 
produkten te duur worden voor ieder
een, behalve voor een rijke elite. Als 
de overheid het koopgedrag wil beln
vloeden, kan dat beter gebeuren via 
het bieden van alternatieven, het weg
nemen van oorzaken, het beïnvloeden 
van de mentaliteit en waar nodig regle
mentering. 

Naast de indirekte belastingen ken
nen we de direkte belastingen, voorna
melijk loonbelasting, inkomstenbelas
ting en vennootschapsbelasting. De in
komstenbelasting heeft slechts in 
schijn een sterk progressieve en nivel-
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lerende werking. Met het schijventarief 
betaalt iemand met een belastbaar in
komen van 201 .000 gulden in 1980 
slechts over de laatste duizend gulden 
het hoogste tarief van 72 procent. Het 
gemiddelde percentage ligt dan in de 
buurt van 55 Bovendien hebben voor
al de hoge inkomens vele mogelijkhe
den om allerlei uitgaven (bijvoorbeeld 
voor dure hypotheken) af te trekken In 
het hU1d1ge systeem IS dit aantrekkelij
ker naarmate men een hoger inkomen 
heeft. De vennootschapsbelasting kent 
m feite in het geheel geen progressie. 

4 Daarom wil de PSP het volgen-
de 

a Financienng van een groot deel 
van de sociale voorzieningen via de di
rekte belastingen. Voor het overige 
deel heffing van sociale premies op ba
SIS van de bruto toegevoegde waarde 
per werknemer in plaats van de loon
som per werknemer. Op deze manier 
wordt vermeden dat arbeidsintensieve 
bedrijven de zwaarste lasten moeten 
dragen In afwachting hiervan afschaf
fing van de maximumpremiegrenzen 
zolang het systeem van premieheffing 
nog niet op ingrijpende wijze is veran
derd. 
b Vermindenng van het aandeel van 
de direkte belastingen BTW-heffingen 
op primaire levensbehoeften als voe
ding, wonen, kleding, onderwijsmidde
len en ook informatiebronnen worden 
afgeschaft. 
c Individuele heffing van elke belas
ting op loon en inkomen, ongeacht de 
burgerlijke staat van de betreffende 
persoon 
d Een in hoge mate progressief be
lastingstelsel Elke gulden boven de 
ton moet voor honderd procent belast 
worden Verhoging van de belasting
vrije voet 
e Tegengaan van het oneigenlijk ge
bruik van d1verse ontheffings- en af
trekmogelijkheden Aftrekposten op 
het belastbaar inkomen worden ver
vangen door aftrekposten op de belas
ting zelf. Het wordt mogelijk geld van 
de belastingen te gaan ontvangen. Alle 
aftrekposten worden aan een plafond 
gebonden 
f Honderd procent successierechten 
boven een belastingvrije voet. 
g Maatregelen tegen belastingtechni
sche manipulatie, zoals het oprichten 
en weer opzettelijk failliet laten gaan 
van ondernemingen. 
h Heffing op winst of inkomen dat 
voortkomt uit waardestijgingen die niet 
het gevolg zijn van e1gen arbeid of in
vesteringen. 

1 Zolang institutionele beleggers (pen
sioenfondsen en dergelijke) nog niet 
genationaliseerd zijn, worden zij ver
plicht om een groter deel van hun gel
den ter beschikking te stellen van de 
overheid. 
1 Invoering van een vermogensaan
wasdeling. Van de vermogensaanwas 
(winst na heffing van vennootschaps
belasting) wordt de helft gestort in een 
kollektief fonds dat beheerd wordt 
door de vakbeweging. Mogelijkheden 
voor bedrijven om hun winsten naar 
het buitenland te verplaatsen worden 
bestreden, onder andere door ver
scherpte kontrole op interne verreken
prijzen. 
k Drastische verhoging van de extra 
belasting op arbeidsloos (winst)inko
men. 

Vrouwenbevrijding 

5 In deze maatschappij wordt nog 
steeds verwacht dat vrouwen moeder 
en huisvrouw worden en dat de man 
de kost verdient. Deze voor vrouwen 
onderdrukkende arbeidsdeling hangt 
samen met de overheersende positie 
die het gezin nu heeft. Hoewel steeds 
minder mensen in gezinsverband le
ven, is toch het gezin in feite de enige 
erkende samenlevingsvorm. Dit blijkt 
op het terrein van de wetgeving, de in
komensverdeling, het huisvestingsbe
leid en de arbeidsmarkt. 

De mensen worden door opvoeding, 
onderwijs en reklame vertrouwd ge
maakt met het beeld van man als kost
winner en vrouw als moeder en huis
vrouw. Een aantal normen, zoals hete
roseksualiteit en monogamie, zijn hier
mee verbonden. Deze normen werken 
onderdrukkend. 

Vrouwen verzetten in het gezin een 
enorme hoeveelheid werk. Dit werk 
doen ze onder slechte omstandighe
den financiële afhankelijkheid, weinig 
maatschappelijke waardering. Het werk 
is nooit af en moeders voelen de ver
antwoording voor kinderen 24 uur per 
dag. Opvoeding en huishouding zijn 
op individuele basis niet efficiënt te or
ganiseren Ze moeten afgestemd wor
den op onder andere het werk van de 
man en de school van de kinderen. De 
meeste vrouwen staan alleen voor dit 
werk en krijgen vaak te kampen met 
gevoelens van eenzaamheid en isola
tie. 

Bij de mythe rond het gezin hoort 
ook het idee dat vrouwen niet buitens
huis werken en dat in ieder geval niet 
horen en hoeven doen. Maar de feiten 
zijn anders: veel vrouwen werken óók 

PSP 4-5 

buitenshuis. Meestal moet dat, omdat 
de man niet genoeg verdient, omdat 
vrouwen niet in gezinsverband leven of 
omdat ze de sleur van huishoudelijk 
werk willen doorbreken. 

Ook op de arbeidsmarkt worden 
vrouwen gediskrimineerd: vrouwen
werk is grotendeels laag betaald, een
tonig werk met weinig vooruitzichten 
en rechtszekerheid. Buitenshuis doen 
vrouwen veelal hetzelfde soort werk als 
in het huishouden Ze werken vooral in 
de verzorgende en dienstverlenende 
sektor. Dat vrouwen werken wordt als 
tijdelijk gezien, bijvoorbeeld tot aan 
het huwelijk of als aanvulling op het 
inkomen van de man. 

Hoewel vrouwen aan de Nederland
se ekonomie altijd een belangrijke bij
drage hebben geleverd wordt het recht 
op arbeid nog steeds niet erkend. Er 
wordt geen rekening gehouden met 
aanpassing van werk- en schooltijden, 
er is geen kinderopvang of een verzor
gingsverlof voor vrouwen en mannen. 
Vrouwen moeten deze zaken wel eisen, 
zolang zij nog uitsluitend de verant
woordelijkheid dragen voor huishoude
lijke taken en opvoeding. 

In deze tijden van ekonomische kri
sis negeert de regering opnieuw het 
recht van vrouwen op betaald werk 
buitenshuis. Bezuinigingen in de kol
lektieve sektor betekenen ontslag voor 
vrouwen. De gevolgen van de bezuini
gingen worden bestreden door het in
zetten van vrouwen als onbetaalde vrij
willigsters of door het overbelasten van 
het overblijvend personeel. Het huis
houdelijk werk wordt verzwaard door 
daling van de koopkracht van loontrek
kers en door bezuinigingen op kollek
tieve voorzieningen. De automatisering 
en toenemende kans op werkloosheid 
veroorzaken psychische druk, die in 
het gezin vooral door vrouwen moet 
worden opgevangen. 

Anderzijds proberen ondernemers en 
regering, onder het mom van emanci
patie, vrouwen te krijgen voor banen 
waarvoor wegens slechte arbeidsom
standigheden niemand te krijgen is. 

Met deze ekonomische en ideologi
sche onderdrukking van vrouwen 
hangt ook de machtsengelijkheid op 
seksueel gebied samen. Vrouwen heb
ben geen zeggenschap over hun li
chaam. Binnen de heersende normen 
over seksualiteit is de vrouw een lust
objekt. Dit vormt de basis van het sek
suele geweld, waar in principe alle 
vrouwen aan bloot staan, zowel binnen 
als buiten het gezin. Vrouwen vechten 
tegen alle vormen van seksueel geweld 
en tegen het beeld van vrouwen als 
lustobjekt. Vrouwen vechten tegen de 
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porno-industrie, die dit beeld beves
tigt. 

De PSP wil een maatschappij waarin 
een einde is gemaakt aan alle onder
drukking van vrouwen. Om dit te be
reiken moeten vrouwen zelf de wortels 
van die onderdrukking blootleggen en 
bestrijden. Er zal een bewustwordings
proces op gang gebracht moeten wor
den bij zowel mannen als vrouwen. 
Voor links moet dit leiden tot nieuwe 
diskussies, nieuwe strijdterreinen en 
nieuwe strijdvormen. Om een werkelij
ke bevrijding van vrouwen mogelijk te 
maken is het nodig dat er een herver
deling komt van alle arbeid betaalde, 
vrijwillige en huishoudelijke arbeid. 

De manier waarop het huishoudelijk 
werk georganiseerd is moet fundamen
teel veranderen Er moeten kollektieve 
voorzieningen komen voor kinderop
vang, ziekenhulp, eet- en wasgelegen
heden enzovoort 

De traditionele arbeidsdeling tussen 
mannen en vrouwen in beroepen, op
leidingen en huishouden moeten opge
heven worden. Mannen moeten ver
antwoordelijkheid nemen voor het 
huishouden en kinderen. Dat kan al
leen als de betaalde arbeidsdag dras
tisch wordt verkort tot vijf uur. De 
moederschapsideologie en het beeld 
van de vrouw als lustobjekt en als on
mondig wezen moeten worden afge
broken. Dit kan alleen wanneer het ge
zin als overheersende samenlevings
vorm en heteroseksualiteit als norm 
voor iedereen worden aangepakt. 

6 Daarom wil de PSP het volgende. 

a Zelfbeschikkingsrecht voor de 
vrouw over haar eigen lijf uitgangs
punt in de wetgeving. Dus abortus uit 
het wetboek van strafrecht, abortus in 
het ziekenfondspakket, de vrouw be
slist; geen verplichte bedenktijd, goede 
zwangerschapsregelingen. Subsidie 
voor opvang van mishandelde en ver
krachte vrouwen. Speciale voorzienin
gen voor gezondheidszorg voor vrou
wen. 
b De overheid geeft als werkgever 
het voorbeeld in het aanstellen van 
vrouwen, door hen voorrang te geven, 
ook in funkties waarin weinig vrouwen 
werken, en in de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden waaronder vrou
wen werken. Uitbreiding van het aan
tal arbeidsplaatsen voor vrouwen in de 
(semi )overhei dssektor. 
c Als aanvulling hierop een beleid 
van de overheid dat gericht is op het 
verbeteren van de voorwaarden voor 
deelname van vrouwen aan betaalde 
arbeid. Arbeidsburo's en -raden heb-

ben hierbij een taak. 
d Meer kollektieve voorzieningen in 
de woonomgeving en in de buurt van 
bedrijven. Gratis kinderopvang, gelijke 
schooltijden en goede overblijfmoge
lijkheden op school. Verder meer goe
de en goedkope was- en eetgelegenhe
den, en gezins-, bejaarden- en zieken
hulp Uitbreiding van de mogelijkhe
den voor tweede kans onderwijs en 
om-, her- en bijscholing. 
e Verkorting van de arbeidsdag. 
Mensen met een deeltijdbaan dezelfde 
rechtspositie als bij volledige banen 
f Op grote schaal vrijwilligerswerk 
omzetten in betaalde arbeidsplaatsen. 
g In de hele wetgeving wordt uitge
gaan van vrouwen en mannen als zelf
standige individuen met een eigen 
recht op arbeid en op een basisinko
men waar ze zelfstandig van kunnen 
leven Individualisering van sociale 
verzekeringen en belastingen. Als eer
ste stap afschaffing van het kostwin
nersprincipe. 
h Invoering van een verzorgingsverlof 
van een jaar voor vrouw of man bij de 
geboorte van een kind. 

Betaald verlof bij ziekte van kinderen 
of huisgenoten, op te nemen door 
man of vrouw. 
i Subsidie aan vrouwengroepen en 
-organisaties waarin zelforganisatie van 
vrouwen of het doorbreken van tradi
tionele man-vrouw verhoudingen cen
traal staat. Behalve het beschikbaar 
stellen van subsidies en het ontwikke
len van duidelijke kriteria voor toeken
ning hiervan, mengt de overheid zich 
niet in de ontwikkeling van de vrou
wenbeweging. Geen van bovenaf op
gelegde emancipatieburo's 
1 Tegengaan van seksistisch optreden 
van politie en justitie bij seksuele mis
drijven jegens vrouwen. De opvang 
van verkrachte vrouwen op politiebu
ro's wordt geregeld zoals de vrouwen
beweging dat wenst 

Relaties en seksualiteit 

7 Nog steeds bestaan er met betrek
king tot seksualiteit taboes en diskri
minatie. Mensen worden hierdoor be
lemmerd vrij voor hun eigen seksuali
teit te kiezen en zich seksueel volledig 
te ontplooien. Nog kwalijker is, dat 
met name op het terrein van de sek
sualiteit de machtsongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en de onderdruk
king van vrouwen zichtbaar zijn. Nog 
maar al te vaak worden vrouwen ge
zien en gebruikt als lustobjekt, wat in 
zijn uiterste vorm tot seksueel geweld 
leidt 
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In deze maatschappij is heterosek
sualiteit, die tussen één vrouw en één 
man, de norm. Die norm wordt aan ie
dereen opgedrongen Die norm houdt 
ook in dat mensen trouwen en een ge
zin vormen Het gezin heeft voor het 
kapitalistisch stelsel een belangrijke 
funktie. Door verzorging en aandacht 
wordt er het vermogen van de arbeids
kracht om te werken in stand gehou
den De overdracht van heersende 
waarden en normen vindt voor een 
groot deel in het gezin plaats via de 
opvoeding van de kinderen Als kon
sumptie-eenheid speelt het een belang
rijke rol Er is een strikte scheiding tus
sen privé-leven en maatschappelijk le
ven Rolpatronen in het privé-leven en 
taakverdeling in het gezin zijn geen 
toeval, maar hebben een maatschappe
lijk achtergrond. Terecht stellen vrou
wen, al dan niet in groepsverband de 
heersende normen en arbeidsdeling 
steeds meer ter diskussie en koppelen 
daaraan vele eisen Het is verheugend. 
dat er mannen, individueel en m 
groepsverband, zijn die nagaan hoe zij 
vrouwen onderdrukken en hoe ze dat 
moeten veranderen 

De PSP vindt dat er een basismko
men voor iedereen moet komen. Hier
door wordt voorkomen dat mensen die 
vrijwillig een relatie aangaan maat
schappelijk van elkaar afhankelijk wor
den Belastingen, sociale uitkeringen 
en zaken als reduktieregelingen bij het 
landelijk openbaar vervoer worden per 
persoon geregeld, los van eventuele 
huwelijkse staat en gezin 

Het gezin als norm moet verdwijnen 
Zo horen in plannen voor woningbouw 
gemeenschappelijke voorzieningen te 
komen voor woongroepen en voor één
en tweepersoonshuishoudens. 

Elke diskriminatie op grond van sek
suele voorkeur moet bestreden wor
den Mensen moeten vrij hun seksuali
teit kunnen kiezen en ervoor Uitkomen 

8 Homoseksualiteit 

Homoseksualiteit in het algemeen en 
homoseksuele vrouwen en mannen in 
het bijzonder worden onderdrukt. Deze 
onderdrukking bestaat al eeuwenlang 
en is diep ingesleten in de huidige 
maatschappij en kultuur. Zij komt on
der meer tot uitdrukking in diskrimina
tie binnen wetgeving, in opvoeding en 
onderwijs, in de woon-, werk- en re
kreatiemogelijkheden Heel duidelijk 
komt ze tot uiting in openlijk straatge
weld tegen homo· s. Dit alles leidt er
toe dat mensen hun homoseksualiteit 
vaak verbergen of onderdrukken. In 
ekonomisch slechtere omstandigheden 
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neemt de onderdrukking van minder
heden, dus ook van homoseksuelen, 
toe 

De PSP vindt dat diskriminatie van 
homoseksualiteit en van homoseksue
len bestreden moet worden. Regels en 
normen, waarin deze onderdrukking 
tot uiting komt moeten veranderen 
Daarvoor 1s een belangrijke voorwaar
de dat homoseksuelen zich organise
ren, zowel 1n eigen belangenorganisa
ties als 1n bestaande maatschappelijke 
organ 1sat1es. 

9 Daarom wil de PSP het volgende. 

a Belastingen en soc1ale uitkeringen 
worden per persoon geregeld, los van 
eventuele huwelijkse staat of relaties. 
b Afschaffing van de bevaardelingen 
van het huwelijk ten opz1chte van an
dere relatlevormen Daarvoor woon
recht voor woongroepen en voor één
en tweepersoonshuishoudens 
c Echtschelden wordt bij onderling 
goedvmden zonder meer toegestaan. 
d Een financiële regeling die de be
staande alimentatieplicht overbodig 
maakt. H1erbij kan de sociale uitkering 
van de ene gesche1den partij niet op 
de andere gescheiden partij worden 
verhaald. 
e Een kind kan de achternaam van 
de moeder of vader krijgen Gehuwde 
vrouwen worden als regel met hun el
gen naam in het bevolkings- en kie
zersregister Ingeschreven 
f Elke diskriminatie op grond van 
seksuele voorkeur in landelijke en 
plaatselijke wetgeving verdwijnt Er 
komt een wet tegen sekse-diskrimina
tle, die z1ch ncht tegen alle vormen 
van d1rekte of indirekte diskriminatie 
wegens geslacht, seksuele voorkeur of 
huwelijkse staat. Opheffing van bepa
lingen d1e een aktieve beleving van 
seksualiteit onder een bepaalde leeftijd 
verb1eden 
g Geen (polltle)reg1strat1e van homo
seksuelen Vernietiging van bestaande 
gegevens 
h Subsidiëring en andere overheids
steun aan homo-organisaties d1e een 
alternatlef b1eden voor de kommerciële 
Uitgaansgelegenheden' waar onder

drukking van homoseksuelen wordt 
omgezet 1n ondernemerswinst. 
1 Mensen d1e de onderdrukking van 
homoseksuelen in e1gen land ontvluch
ten worden in Nederland erkend als 
vluchteling 

Subs1die voor groepen d1e z1ch be
Zighouden met het doorbreken van rol
patronen 
k Verplichte, gelijkwaardige voorlich
ting over alle vormen van seksualiteit 

vanaf de kleuterschool, met inschake
ling van ouders. 
I In het onderwijs worden seksisti
sche les- en leerboeken vervangen 
door niet-seksistisch lesmateriaal. Daar
bij is het van belang dat de huidige 
taakverdeling tussen mannen en vrou
wen en het traditionele gezinspatroon 
niet meer als enig juiste worden voor
gesteld. 

Volkshuisvesting 

10 Nog steeds is er grote woning
nood in Nederland. Die neemt zelfs 
toe het aantal woningzoekenden 
wordt groter, terwijl er minder wonin
gen met betaalbare huren ter beschik
king komen Op grote schaal worden 
huurwoningen verkocht en daarmee 
uit de huursfeer gehaald. Er worden 
minder woningwetwoningen gebouwd. 
In 1979 stonden 350 duizend huis
houdens als woningzoekende inge
schreven Tellen we de verborgen wo
ningnood mee, dan benaderen we de 
miljoen En een huishouden bestaat 
meestal uit meer dan één persoon. 

In de volkshuisvesting blijkt de 
chaos en de ontoereikendheid van het 
kapitalistisch stelsel wel heel duidelijk. 
Het recht op wonen is ondergeschikt 
aan het eigendomsrecht en aan het 
winststreven van partikulieren. Bij de 
overheidsuitgaven dalen de uitgaven 
voor volkshuisvesting in verhouding 
tot andere zaken 

Onder de mensen met de laagste in
komens is de woningnood veruit het 
grootst. Toch worden er steeds meer 
koopwoningen gebouwd, die voor hen 
niet te betalen zijn, maar wel voor 
mensen met veel geld. Door belasting
faciliteiten betaalt de gemeenschap 
hier voor een groot deel aan me. Nota 
bene, bij de duurste woning het 
meest hoe hoger de hypotheek en het 
mkomen hoe evenredig hoger de af
trek. Aan deze belastingfaciliteiten is 
de overheid meer geld kwijt dan uitge
geven wordt aan subsidies op wonin
gen en huren 

Op de sociale woningbouw verdient 
de overheid door kommerciële renteta
rieven en door de BTW van 1 8 pro
cent De huren worden steeds hoger 
gemaakt door het puntensysteem, door 
de dynamische kostprijsberekening en 
door de Jaarlijkse huurverhoging. Nog 
altijd wordt er voornamelijk voor gezin
nen gebouwd. Er IS echter veel meer 
behoefte aan woningen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. Een van de 
groepen waar die behoefte het grootst 
is zijn de JOngeren Mede door de lage 
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inkomens is de woningnood in deze 
groep schrijnend Ook voor mensen 
die in grotere groepen willen wonen 
zijn geen geschikte woningen. 

In de centra van de steden zijn veel 
woningen opgeofferd voor kantoor
bouw en verkeersdoorbraken. Denk 
maar aan Hoog Catherijne in Utrecht 
en de metro in Amsterdam. Bovendien 
worden op die manier de bewoners ge
dwongen hun vertrouwde woonomge
ving te verlaten. Voor hen zit er niets 
anders op dan te verhuizen naar saaie 
nieuwbouwwijken met weinig sociale 
kontakten 

De vernieuwing van oude woonwij
ken in de steden stokt, doordat de 
overheid te weinig geld ter beschik
king stelt. In de buurten met veel par
tikulier bezit neemt de verkrotting en 
prijsopdrijving onrustbarend toe. Ook 
woningbouwkorporaties en gemeenten 
gedragen zich als huiseigenaren vaak 
schandalig door woningen slecht te 
onderhouden. Bij verbetering van hui
zen wordt het achterstallig onderhoud 
feitelijk op de bewoners verhaald. Na 
verbetering worden de woonlasten der
mate hoog dat ze voor de bewoners 
nauwelijks op te brengen zijn Bij ver
vangende nieuwbouw is het nog erger: 
woonlasten van 25 tot 30 procent van 
het inkomen zijn geen uitzondering. 
Daardoor zijn de bewoners vaak ge
dwongen op eerste levensbehoeften te 
bezuinigen of naar andere oude woon
wijken te verhuizen. De huurgewen
ningssubsidie betekent alleen maar uit
stel hiervan Na het aflopen van deze 
subsidie zijn ze alsnog genoodzaakt te 
verhuizen naar een saneringswijk. Van 
bouwen voor de buurt komt zo niets 
terecht 

De huursubsidie is maar zeer ten 
dele een oplossing. In plaats van de 
huuropdrijving aan te pakken helpt de 
overheid de hoge huren op te bren
gen. Voor de huurders betekent dit 
een jarenlange loonstop: bij stijging 
van het loon wordt de huursubsidie 
evenveel verlaagd. Kamerbewoners 
hebben zelfs helemaal geen huursubsi
die 

Door de overheid wordt de volks
huisvesting grotendeels overgelaten 
aan het vrije spel der maatschappelijke 
krachten. Liberalisatie heet dat. Hier
door trekken de huisbazen, huisjesmel
kers, spekulanten, beleggers, bouwon
dernemers en banken aan het langste 
eind. De liberalisatie gaat ten koste 
van woningzoekenden, huurders, ka
merbewoners, jongeren, buitenlanders 
en in het algemeen de laagste inko
mensgroepen. 

De PSP vindt dat iedereen recht 

283 



heeft op het bewonen van een goed 
huis in een leefbare omgeving. Men
sen moeten een huis kunnen krijgen 
met voor hen betaalbare huren. Daar
om moet, zolang wonen nog niet ge
heel uit de algemene middelen wordt 
betaald, er een systeem komen van 
woonkosten naar draagkracht èn 
woongenot. Om een rechtvaardige wo
ningverdeling mogelijk te maken en 
om spekulatie en huuropdrijving tegen 
te gaan moet het woningbezit in han
den van de gemeenschap komen. De 
PSP steunt de strijd van buurtgroepen 
en kraakbeweging tegen de spekulatie. 

Bij nieuwbouw moet hoogbouw ver
meden worden. Het is belangrijk dat in 
de plannen voor nieuwbouw ook ge
meenschappelijke voorzieningen opge
nomen worden. Bijvoorbeeld voor kin
deropvang, gemeenschappelijke keu
ken en eetgelegenheid, wasserij, ont
moetings-en hobbyruimten Hierdoor 
worden menselijke kontakten gemakke
lijker mogelijk. 
lJe PSP vindt dat grond, bebouwing 
en bouwondernemingen in handen 
van de gemeenschap moeten komen 
Huisvesting moet onderdeel worden 
van een uitgebreid voorzieningenpak
ket waardoor wonen uiteindelijk hele
maal uit de algemene middelen be
taald wordt. 

11 Daarom wil de PSP het volgen-
de. 

a Drastische verhoging van de bouw 
van betaalbare woningwetwoningen. 
Bij nieuw- en verbouw in totaal 75 
procent voor één- en tweepersoons
huishoudens en woongroepen. 
b Banken, verzekeringsmaatschappij
en en pensioenfondsen worden wette
lijk verplicht een vast percentage van 
hun vermogen tegen een niet-kommer
cieel rentetarief te lenen voor sociale 
woningbouw. 
c Oprichting van bouwbedrijven in 
handen van de gemeenschap, die te
gen kostprijs kunnen bouwen, onder 
kontrole van arbeiders en bewoners. 

Onmiddellijke kontrole op de win
sten van de partikuliere bouwbedrij
ven. 
d Een financieringsbeleid waarbij la
gere inkomensgroepen niet meer dan 
tien procent van hun netto inkomen 
aan woonlasten betalen. Verhoging 
van de objektsubsidies en afschaffing 
van de BTW op sociale woningbouw, 
zodanig dat de individuele huursubsi
die (IHS) een uitzondering wordt. Geen 
bezuiniging op de IHS via bijstelling 
van de tabellen. Zolang dat nog niet 
het geval is, uitbreiding en optrekking 

van de IHS, die mogelijk moet zijn 
voor iedereen vanaf zestien jaar Een 
wettelijke basis onder de IHS. Geen 
doorberekening van de kosten voor in
frastruktuur in de huren. 
e Onmiddellijke huurverhogingsstop. 
f Opname in de nieuwe wet op de 
stadsvernieuwing van de volgende 
punten hoogste prioriteit aan herstel 
of behoud van de woonfunktie van 
oude wijken; bij de keuze tussen 
nieuwbouw, verbetering of groot on
derhoud geven de wensen van de be
woners de doorslag. Geen verhaal van 
achterstallig onderhoud op bewoners. 
Bewoners van een kemplex beslissen 
gezamenlijk over verbetering. Geen ge
doogplicht, behalve voor eigenaar-ver
huurders. 
g Meer geld voor stadsvernieuwing. 
Meer bevoegdheden voor gemeenten 
hierbij. Verhogmg van de normbe
dragen. Uitbreiding en optrekking van 
de verhuispremies tot vijf duizend gul
den 
h Afschaffing van de 2 1/ 2 procent-re
geling. Ook na stadsvernieuwing be
taalbare huren. Invoering van een sy
steem van vergelijkingshuren. 
1 Een aktief aanschrijvingsbeleid, ge
koppeld aan een aktief aankoopbeleid 
Uitbreiding van de bouwpolitie. 
1 Tegengaan van spekulatie met 
grond en panden. Voorkeursrecht voor 
de overheid tegen verbruikswaarde. 
Verbod op verkoop van grond en pan
den door de overheid aan partikulie
ren 
k Een leegstandswet waarbij gemeen
ten panden moeten vorderen, wanneer 
deze twee maanden of langer leeg
staan. Kraken niet langer strafbaar. 
I Toepassing van de Woonruimtewet 
van 1947 voor alle woningen in Ne
derland, opdat de lokale overheid alle 
woningen rechtvaardig verdeelt. 

Inschrijving als woningzoekende mo
gelijk vanaf zestien jaar. 
m Demokratisering van het bezit en 
beheer van woningen. Als beheers
vorm is de verenigingsvorm verplicht 
Alle bewoners kunnen lid worden 

Verplichte hantering van model
huurkontrakten en modelkontrakten bij 
verbetering. 
n Verbod op het overhevelen van wo
ningen uit de huursektor naar de koop
sektor. Verbod op 'horizontale ver
koop'. Werken aan een plan tot af
schaffing van het eigen woningbezit. 
o Afschaffing van de belastingfacili
teiten die eigenaar-bewoners bevoorde
len boven huurders. Om te beginnen 
afschaffing van de belastingaftrek voor 
rente van hypotheken boven 200 dui
zend gulden Reële vaststelling van de 
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fiskale huurwaarde. 
p Volledige huurbescherming, ook 
voor kamerbewoners. Geen ontruiming 
ten behoeve van eigenaar-bewoners. 
q Verbod op partikuliere woning- en 
kamerburo's De overheid neemt deze 
taken over. 
r Een verbod voor kamerverhuurders 
om hogere huurprijzen te eisen dan 
volgens het puntensysteem voor woon
ruimten is toegestaan 
s Bij nieuwbouw een verplicht per
centage woningen die geschikt zijn 
voor bewoning door minder val1den 
t Meer experimenten met nieuwe 
bouw- en woonvormen 
u Het met grootste spoed aanleggen 
van voldoende standplaatsen. in goed 
overleg met de woonwagenbevolking, 
mklusief ruimte voor het uitoefenen 
van een bedrijf 

Ruimtelijke ordening 

12 Kenmerkend voor de huidige 
chaotische ordening van de ruimte is 
dat voornamelijk ekonomische belan
gen bepalen hoe de schaarse ruimte in 
ons land wordt benut. De grote indu
striële koncerns vestigen hun bedrijven 
daar waar door de gunstige verkeers
ligging en andere voordelen de hoog
ste opbrengsten en laagste kosten wor
den verwacht. Onder kapitalistische 
verhoudingen wordt het werk niet naar 
de mensen gebracht, maar de mensen 
naar het werk. Dit heeft gele1d tot een 
sterke opeenhoping van wonen en 
werken in voornamelijk de Randstad 
In deze volle gebieden ontstaan wo
ningnood, verkeerschaos, landschaps
bederf en milieuvernietiging. Uit ande
re delen van het land zuigen deze ge
bieden nog meer arbeidskrachten aan. 
Op nog grotere schaal gebeurt dat 
door het aantrekken van buitenlandse 
arbeiders. 

In de andere landsdelen weigeren 
de ondernemers te investeren in mo
derne bedrijven met groeikansen. Ook 
extra overheidssubsidies vermogen hen 
niet te lokken. Dit leidt in deze streken 
tot grote, blijvende werkloosheid. De 
sociaal-kulturele voorzieningen en het 
openbaar vervoer blijven sterk achter. 

Het scheppen van verkeers- en re
kreatievoorzieningen door rijk, provin
cies en gemeenten is erop gericht de 
door het kapitaal opgelegde ruimtelijke 
ordening zo draaglijk mogelijk te ma
ken 

In de grote steden heeft de koncen
tratie van bedrijfsruimten, met name 
kantoren, het wonen voor een belang
rijk deel uit de oude binnensteden ver-
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drongen: cityvorming. Het aantal inwo
ners van de grote steden neemt af. 
Wel wordt de werkgelegenheid onver
mmderd in deze steden gekoncen
treerd. Een steeds groter deel van de 
arbeidsplaatsen wordt vervuld door 
mensen die bu1ten de stad wonen en 
verplicht zijn dagelijks te pendelen 
naar hun bedrijf 

Er vindt een massale uittocht van 
jonge gezinnen en hoger betaalden 
nlaats. Vooral doordat het aantal men
sen per woning afneemt, groeit het be
bouwde oppervlak van de steden en 
hun randgemeenten toch sterk. 

Ruimte voor de bouw wordt gevon
den door de groene ruimte rondom de 
steden op te vullen en door slaapste
den zonder voldoende werkgelegen
held neer te zetten 

De hoogstbetaalden trekken weg 
naar forensendorpen 1n een natuurlijke 
;;mgeving, ver van de Industrie. Ge

meer verkeer, meer wegen en 
rnmder open ruimte rondom de ste
den 

Waar de overheid de vrijheid m1st 
om onafhankelijk een beleid uit te stip
pelen, krijgen inspraakprocedures voor 
de bevolking helemaal geen kans om 
1mvol te funktioneren Inspraakproce
dures zijn zoethoudertjes en zijn er dan 
ook meer op gericht voldongen feiten 
aan de bevolking te verklaren dan op 
de mogelijkheid een ander beleid te 
voeren. 

De PSP vindt dat een krachtig beleid 
nodig is. Daarin moeten ekonomische 
belangen ondergeschikt zijn aan het 
bereiken van een evenwichtige verde
lmg van de schaarse ruimte. Het werk 
moet naar de mensen worden ge
bracht. Dat vereist dat iedere streek, 
en zo mogelijk elke woonkern, in zijn 
eigen werkgelegenheid kan voorzien. 
Hierdoor wordt forensisme en de aan
leg van omvangrijke verkeersvoorzie
ningen minder nodig. 

In de steden is een grotere en ook 
meer gevarieerde bebouwingsdichtheid 
wenselijk. Dat kan door sterke bevor
dering van het openbaar vervoer en te
rugdringen van het ruimtevretende au
togebruik 

Zolang de partikuliere eigendom en 
de vrijheid van ondernemen voortbe
staan, is een demokratischeverdeling 
van de ruimte onmogelijk. Daarom 
moet de grond in handen van de ge
meenschap komen. De besluitvorming 
over de ruimtelijke ordening moet ge
demokratiseerd worden Over de vesti
gmg en uitbreiding van industrieën 
moet de gemeenschap zeggenschap 
nebben. In het eerste stadium van de 
planvorming moeten plannen open-

baar worden gemaakt. De bevolking 
behoort dan te worden uitgenodigd tot 
het ontwikkelen en afwegen van alter
natieven. Het vormen van groepen die 
de strijd voor alternatieven voeren is 
belangrijker dan het verfijnen van wet
telijke inspraakprocedures. 

1 3 Daarom wil de PSP het volgen-
de. 

a Vereenvoudiging van de onteige
ningsprocedures, waardoor de grond 
snel in handen kan komen van de 
overheid. Uitgifte geschiedt uitsluitend 
in huur of tijdelijke erfpacht. 
b Algemene invoering van een plan
winstheffing, die door kapitaalkrachti
ge bedrijven betaald wordt waar zij 
profiteren van ruimtelijke ordenings
maatregelen door de overheid. Uit 
deze heffing worden de nadelen voor 
zwakke bedrijven van dit ordeningsbe
leid en van de stadsvernieuwing ge
kompenseerd. 
c Een bouwverbod voor de groene 
gordels rondom de grote steden en 
voor alle natuurgebieden 
d Behoud van het karakter van de 
nog overgebleven grotere aaneengeslo
ten open gebieden (met middengebied 
van de Randstad, het rivierengebied). 
Geen verdere uitbreiding van de stede
lijke zone in de Veluwe en in land
schapsparken. 
e Op korte termijn een vergunningen
stelsel voor vestiging en uitbreiding 
van bedrijven om te komen tot een ge
wenste spreidmg over het land. 
f Een nationaal zeehavenbeleid dat 
gericht is op een evenwichtige sprei
ding van de goederenstromen over alle 
havens, rekening houdend met werk
gelegenheid en milieu-eisen 
g Het scheppen van werkgelegenheid 
in gebieden met regionale onderont
wikkeling door middel van investerin
gen door de overheid en opvoering 
van de kollektieve voorzieningen. 
h Bestrijding van cityvorming, van 
bouw van slaapsteden en van forensis
me. Voldoende werkgelegenheid, so
ciaal-kulturele voorzieningen en open
baar vervoer, beschikbaar tegelijk met 
het gereedkomen van nieuwe woonge
bieden 
1 Bevordering van dichtere bebou
wing van steden niet door hoogbouw 
of het weglaten van groenvoorzienin
gen, maar door het verminderen van 
verkeer- en parkeerruimten en sterke 
bevordering van het openbaar vervoer. 
; Betaalbare woningbouw in dorpen 
voor ingezetenen Een verbod op dure 
bouw die overwegend wordt bewoond 
door forensen 
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k Invoering van een verbod op wei
dewinkels en sluiting van zulke bedrij
ven waar ze reeds bestaan. 
I Wijzigingen in de Wet op de Ruim
telijke Ordening, zodat werkelijke afwe
ging van alle ontwikkelde alternatieven 
en varianten noodzakelijk wordt en 
overrompeling met spoedprocedures of 
reeds gemaakte kosten wordt voorko
men 
m Afwijking van een bestaand be
stemmingsplan via artikel 1 9 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening uit
drukkelijk beperken tot die onderdelen 
van het bestemmingsplan, waarover 
geen verschil van mening bestaat. 
n Snellere afhandeling van bezwaar
schriften, zonder aantasting van de de
mokratische rechten van de burgers. 
o Herziening van de mijnbouwwetge
ving zodat niet langer de verplichting 
bestaat ontginningskoncessies te verle
nen ook als die belangrijkere bestem
mingen doorkruisen. 
p Waar het College van Gedeputeer
de Staten in kwesties van stedelijke 
ruimtelijke ordening aantoonbaar partij 
is, de mogelijkheid voor bezwaarden 
zich rechtstreeks tot de kroon te wen
den. 

Verkeer en vervoer 

14 De laatste tientallen jaren is de 
auto hèt vervoermiddel bij uitstek ge
worden. Het openbaar vervoer is ver
vallen tot een verliesgevende restvoor
ziening voor huisvrouwen, kinderen, 
ouderen en in het algemeen mensen 
die zich geen auto kunnen of willen 
veroorloven. Lange tijd werd de enor
me uitbreiding van het partikulier auto
park toegejuicht en bevorderd. Tegen
woordig komen de nadelen van het au
tobezit duidelijk aan het licht onveilig
heid, luchtvervuiling, energieverspil
ling en beslag op ruimte door wegen 
en parkeerplaatsen. Maar de overheid, 
die vrijwel het hele openbaar vervoer 
in handen heeft, voert nog steeds geen 
beleid dat voldoende gericht is op be
vordering van het openbaar vervoer en 
het terugdringen van het autogebruik. 
De overheid is er daarentegen op uit 
de uitgaven voor het openbaar vervoer 
te beperken. Dat gebeurt door tariefs
verhogingen en door een slechtere 
dienstverlening, zoals het laten verval
len van late ritten en het opheffen van 
een aantal lijnen Het gevolg hiervan is 
dat weer meer mensen een auto gaan 
gebruiken zodat het openbaar vervoer 
nog meer verl1es lijdt. 

De PSP wil deze vicieuze cirkel door
breken Het langzaam verkeer en open-
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baar vervoer moeten tot een volwaar
dig vervoersysteem ontwikkeld wor
den. De PSP vindt dat het aantal voor
zieningen voor fietsers en voetgangers 
dient te worden uitgebreid ten koste 
van de bestaande verkeersruimte voor 
het snelverkeer. Zij vindt dat openbaar 
vervoer een sociaal recht van iedereen 
is. Uiteindelijk moet het openbaar ver
voer gratis worden door het te bekosti
gen uit de algemene middelen Een 
fijnmazig net van rail- en busverbindin
gen moet het openbaar vervoer voor 
iedereen bereikbaar maken Vanuit be
drijfsekonomisch standpunt is open
baar vervoer verliesgevend. De kosten 
van wegenaanleg, politieapparaat en 
ongevallen zijn bij autogebruik echter 
aanzienlijk hoger. De gemeenschap als 
geheel heeft dan ook alleen maar baat 
bij een uitgebreid openbaar vervoer. 

1 5 Daarom wil de PSP het volgen-
de.· 

a Als eerste stap naar gratis openbaar 
vervoer halvering van alle tarieven 
b Openbaar vervoer onder recht
streekse parlementaire kontrole, zodat 
organisaties van gebruikers meer in
vloed kunnen uitoefenen. Over het lijn
net, trekwenties en materieelinzet 
wordt voor het stadsvervoer beslist 
door gemeenteraden, voor het streek
vervoer door de Provinciale Staten en 
voor de Nederlandse Spoorwegen door 
de Tweede Kamer. 
c Snelle uitbreiding van het spoor
wegnet, in de eerste plaats met een 
lijn Randstad-Lelystad-Heerenveen-Gro
ningen Verbetering van de verbindin
gen tussen het noorden, oosten en zui
den van het land. Onder andere hier
voor invoering van een intercity-verbin
ding en verdubbeling van het spoor op 
de lijn Rijnmond-Nijmegen-Zwolle. 
Geen verslechtering van de dienstver
lening door opheffing van lijnen en 
verlaging van de frekwentie. 
d Het goederenvervoer zoveel moge
lijk via spoor- en waterweg. Geen slui
ting van goederenstations. 
e Voldoende financiële middelen voor 
een sterke uitbreiding van het open
baar vervoer in steden en agglomera
ties, in de eerste plaats gericht op ver
voer op vrije banen, ontsluiting van 
nieuwe wijken en drastische beperking 
van het partikuliere autoverkeer in de 
binnensteden 
f Afschaffing van zonegrenzen voor 
het openbaar vervoer binnen de ste
den. 
g Verbetering van het openbaar ver
voer naar industrieterreinen en rekrea
tiegebieden. 

h Uitbreiding van het nachtvervoer 
via treinen, trams en bussen. 
i Overname van het taxivervoer door 
de overheid, want taxi's vormen een 
fijnmazige aanvulling op het openbaar 
vervoersnet. 
1 Vereenvoudiging van de wettelijke 
procedures om overlast van auto's, zo
als stoepparkeren, tegen te gaan. Zo
nodig speciale strenge maatregelen 
voor de grootste steden. 
k Geen verdere aanleg van autosnel
wegen, behalve ringwegen om het 
doorgaande verkeer uit de bebouwde 
kom te weren. 
I Invoering van een maximum-snel
heid van 30 kilometer per uur in 
woongebieden. 
m Bij gelijkwaardige wegen àlle ver
keer van rechts voorrang. 
n Bevordering van het fietsverkeer 
door aanleg van veilige fietspaden, 
mogelijkheid tot rechts-afslaan bij rood 
licht, afschaffing van eenrichtingsver
keer voor fietsers, gratis fietsenvervoer 
door de NS en uitbreiding van be
waakte stallingen 
o Bescherming van de voetganger 
door bevordering van voetgangersge
bieden, woonerven en speelstraten. 
p Betere toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer en van gebouwen 
voor invaliden, ouderen en mensen 
met kinderwagens. 
q Aanleg van lifthaltes bij opritten 
van snelwegen 
r Versterkte kontrole op en nieuwe 
veiligheidseisen voor het beroepsgoe
derenvervoer. Extra strenge e1sen voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen Geen 
vervoer van gevaarlijke stoffen meer 
langs woonwijken. 
s Strengere eisen aan vervoersmidde
len wat energieverbruik en geluids
overlast betreft. 
t Opbouw van een net van snelle in
ternationale treinen tussen de grote 
Europese steden Terugdringing van 
het vliegverkeer ook op deze trajekten. 
u Geen uitbreiding van Schiphol en 
andere luchthavens. Geen tweede na
tionale luchthaven. Opheffing van de 
binnenlandse lijndiensten. De interkon
tinentale luchtvaart moet beperkt wor
den tot enkele vliegvelden in dunbe
volkte delen van Europa. 
v Geen opheffing van het verbod op 
nachtvluchten voor vliegtuigen 
w Wederopbouw van een industrie 
voor rollend materieel voor het open
baar vervoer. 
x Subsidiëring van de organisaties 
voor fietsers, ENFB, en van de mensen 
die gebruik maken van het openbaar 
vervoer, ROVER 
y Alle veerdiensten in overheidshan-
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den. Geen inkrimping van de diensten. 

Milieu 

16 Aan het einde van de Jaren zestig 
bleek dat de steeds snellere groe1 van 
de produktie en de steeds grotere 
scheiding tussen wonen, werken en 
rekreëren ons voor grote problemen 
ging stellen Rivieren werden ziender
ogen vuiler. De stank in de steden 
nam toe. De natuur moest wijken voor 
steden en autowegen 

Wetenschappers waarschuwden ons 
voor nu nog onz1chtbare gevolgen van 
de steeds groter wordende produktie 
We noemen enkel kankerverwekkende 
stoffen als asbest en PCB (polychloor
biphenyl), gevaar van enorme explo
sies en chemische rampen (de rampen 
bij FLixborough en Seveso en de vond
sten in Lekkerkerk hebben dit reeds 
bewezen); veranderingen in het kli
maat; vervuiling van de oceaan De 
milieubeweging en ook de PSP kwa
men tegen deze ontwikkelmgen in ver
zet 

Door de toenemende verontrusting 
is de overheid met een aantal maatre
gelen gekomen. Mil1eubelastmg, een 
landelijk meetnet, een planologische 
kernbeslissing voor de Waddenzee. De 
Oostersehelde gaat niet helemaal 
dicht. De industrie, vindingrijk als al
tijd, heeft een hele milieusektor opge
bouwd. Er wordt goed verdiend aan 
zuiveringsinstallaties, filters en snuffel
palen Deze maatregelen hebben het 
milieuprobleem echter n1et opgelost 

Het milieu op zich telt in de kapita
listische ekonomie niet als waarde. 
Wel waarde hebben de grondstoffen, 
die uit het milieu gehaald worden, 
maar alleen als het moeite kost ze aan 
dat milieu te onttrekken De kosten 
hiervan worden (vaak dubbel en 
dwars) op de bevolk1ng verhaald. Ook 
de effekten op het milieu van produk
tieprocessen en produkten worden in 
de kapitalistische ekonomie niet als 
verlies van waarde gezien Slechts mi
lieumaatregelen waar de industne be
lang bij heeft tellen mee. Dat betekent 
slechte arbeidsomstandigheden voor 
de arbeiders en overlast voor de om
wonenden De gemeenschap draagt de 
kosten van de slachtoffers. Ook verzet
ten ondernemers zich vaak tegen mi
lieumaatregelen van de overheid. Tot 
nu toe zijn alle regeringen daar erg ge
voelig voor. Zij stemmen hun normen 
en maatregelen af op wat ondernemers 
als haalbaar presenteren Regering en 
ondernemers dreigen ermee dat bij 
strengere maatregelen veel arbeids-
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plaatsen verloren zullen gaan. Maar de 
milieuverontreiniging kornt voor een 
groot deel van kapitaalintensieve be
drijven, die weinig arbeidsplaatsen op
leveren 

De PSP is verre van tevreden rnet 
het gevoerde rnilieubele1d. Op het ge
bied van bewustwording en wetgeving 
IS een en ander bereikt. Maar wat vage 
raamwetgeving is niet voldoende. Dat 
wordt duidelijk uit bijvoorbeeld de ern
stige luchtverontreiniging rnet S02, de 
voortgaande vervuiling van de Rijn 
met zout en zware metalen, de voort
gaande aantasting van het Waddenge
bled, onder andere door havenaanleg 
1n Eerns en Dollard 

Voor een effektlef rnil1eubeleid is 
planntng van produktie en zeggen
schap van de bevolktng over de pro
duktie, kortorn socialisme, een voor
waarde. Toch IS het niet verstandig 
daarop te gaan zitten wachten De 
strijd voor een schoon milieu rnoet nu 
qevoerd worden. Daarbij kunnen resul
taten worden geboekt. Voorbeelden 
daarvan zijn het behoud van natuur
gebieden, betere veiligheidsmaatrege
len en een grotere milieuhygiëne voor 
arbeiders en omwonenden 

De PSP vindt dat milieunormen en 
-maatregelen gericht rnaeten zijn op 
het beëindigen van lozmg van schade
lijke en milieuvreemde stoffen. Alles, 
wat nu als afval wordt beschouwd, 
moet zoveel rnagelijk opnieuw gebruikt 
worden Het gebru1k van stoffen, die 
n1et afbreekbaar zijn of niet opnieuw te 
gebrulken zijn, rnoet worden verboden, 
tenzij er sprake IS van duidelijke rnaat
schappelijke noodzakelijkheid en geen 
vervangtng rnagelijk is 

Openbaar onderzoek naar de invloed 
van menselijke aktiviteiten rnoet gesti
muleerd worden. De rnil1eubeweging 
moet daar een belangrijke rol in spe
len. De gevolgen op lange termijn en 
op wereldschaal rnaeten h1erbij specia
le aandacht krijgen. Lucht en water 
trekken zich niets aan van nationale 
grenzen Daarom rnoet Nederland zich 
ook inspannen andere landen ertoe te 
brengen een strenge milieuwetgeving 
op te stellen en uit te voeren 

Bij het bele1d ten aanzien van na
tuurbehoud dient het besef voorop te 
staan, dat elke aantasttng van de hui
dige natuurgebieden rnoet worden 
voorkarnen. 

1 7 Daarom wtl de PSP het volgende 

a Openbaarheld van meetgegevens, 
d1e door de overheld worden verza
meld, en van ern1ss1erapporten van alle 
grote bedrijven 

b Een plicht tot Milieu Effekt Rappor
tage (MER) voor grote industriële en 
infrastrukturele projekten. De MER 
wordt gedaan door een provinciale 
dienst rnet kontrole van milieu- en vak
organisaties. Betrokken groepen krij
gen rechtoptegenonde~oek. Voor 
kleinere projekten is het rnagelijk een 
MER te eisen Voor produkten die 
waarschijnlijk grote invloed op het mi
lieu gaan hebben worden ook MER's 
opgesteld. 
c Alleen door de bevolking gekozen 
organen hebben de bevoegdheid tot 
het verlenen van vergunningen voor 
het lozen van afvalstoffen Geen dele
gatie van bevoegdheden op dit gebied 
aan ankontroleerbare en weinig derno
kratische waterschappen 
d Arbeiders krijgen recht op kontrole 
op de naleving van milieu- en veilig
heidseisen Hiervoor recht op gratis 
deskundige bijstand van JUristen, mi
lieudeskundigen en dergelijken voor de 
arbeiders in een bedrijf en voor de be
volking. 
e De arbeiders krijgen het recht bij 
twijfel over de naleving van milieu- en 
veiligheidsvoorschriften het werk te 
weigeren tot het bedrijf het tegendeel 
heeft aangetoond. 
f Uitbreiding van de zwarte lijst van 
stoffen die niet geproduceerd of in het 
milieu geloosd rnagen worden rnet on
der rneer alle soorten asbest en PCB. 
Opstelling van een grijze lijst van stof
fen waarvan verwacht kan worden dat 
ze schadelijk zijn voor het milieu. De 
industrie die deze stoffen wil produce
ren of gebruiken rnoet het bewijs van 
onschadelijkheid leveren 
g Een verbod op wegwerpverpakkin
gen van plastics en alurniniurn rnet 
een ontheffingsrnogelijkheid voor 
noodzakelijke gevallen. Bevordering 
van duurzaamheid van gebruiksgoede
ren door rn1ddel van wettelijke voor
schriften 
h Een verbod op het gebruik van 
stoffen die de ozonlaag in de atmos
feer aantasten 
1 Instelling van een heffing op ver
spillende of vervuilende produkten, zo
als fosfaten 1n wasmiddelen, zolang er 
geen goede vervangmgsrniddelen zijn 
Daarna een verbod ervan 
1 Geen milieubelasting voor partiku
liere huishoudens. 
k Zo veel mogelijk gescheiden inza
meling van afval en verwerking ervan 
door recycling en karnpostering in ge
meentelijke of regionale bedrijven 
Overblijvende stoffen worden indien 
rnagelijk-door verbranding gebruikt 
voor opwekking van energie. 
I Bij vergunningen voor het lozen van 
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vloeibare afvalstoffen wordt geëist dat 
het afvalwater de werking van biologi
sche zuiveringsinstallaties en de ekosy
sternen in het oppervlaktewater niet in 
gevaar kan brengen. 
m Meer zuiveringsinstallaties, die ook 
fosfaten en slib verwerken. 
n Grootst mogelijke aandrang van de 
Nederlandse overheid orn de vervuiling 
van de Rijn te stoppen 
o Verbod op alle dieptelozingen. 
p Verscherping van de eisen voor de 
uitlaat van verontreinigende stoffen 
door motorvoertuigen. Benzine wordt 
zo snel rnagelijk loodvrij en het ben
zeengehalte gaat terug naar vier volu
rneprocenten. 
q Registratie door bedrijven van inko
mende en uitgaande vervuilende stof
fen Alleen de overheid rnag gevaarlijk 
chemisch afval vervoeren. Strenge 
kontrole op materialen die gebruikt 
worden bij het bouwrijp rnaken van 
terreinen. 
r Een zorgvuldig behoud van be
staande natuurgebieden. Dus geen mi
litaire oefenterreinen aldaar. Geen ont
ginning van nieuwe landbouwgronden 
ten koste van natuurgebieden. Verho
ging van de subsidiëring voor het be
heer van natuurterreinen Behoud van 
oude kultuurlandschappen rnet rekrea
tieve en kultuurhistorische waarde. 
s Uitbreiding en instandhouden van 
het bosgebied. Houtproduktie onderge
schikt aan rnilieudoeleinden. 
t Extra steun aan programma's van 
de Verenigde Naties ter bestrijding van 
woestijnvorming en bescherming van 
tropische regenwouden 
u Geen inpoldering van de Marker
waard. 
v Verbod op gas- en olieboringen in 
de Waddenzee. Geen bedreiging Wad
denzee en Dollard door industrialisatie. 
Verzet tegen de aanleg van een Dol
lard-haven in Duitsland. Er karnt een 
Waddenwet die niet alleen het zeege
bied, rnaar ook het omringende land 
beschermt. 
w Geen nieuwe ontgrondingen in 
Limburg. 
x Geen verdere aanleg van boven
grondse hoogspanningsleidingen. Bij 
natuurgebieden worden de hoogspan
ningsleidingen alsnog onder de grond 
gestopt of zo rnagelijk omgeleid. 
y Geen opheffing van het verbod op 
nachtvluchten voor vliegtuigen. Geen 
laagvliegverkeer boven woon- en na
tuurgebieden. Verbod op reklarnevlieg
tuigen. 
z Geen ontginning van de zeebodem, 
zolang de gevolgen voor het zeemilieu 
niet zijn onderzocht. Geen aanleg van 
industrie-eilanden. 
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Oorlog en vrede 

18 De geschiedenis, ook na de 
Tweede Wereldoorlog, wordt geken
merkt door een onafgebroken keten 
van oorlogen en de voorbereiding 
daarop. De oorlogsvoorbereiding vindt 
vooral plaats binnen het systeem van 
twee militaire machtsblokken War
schaupakt en NAVO. Daarnaast heb
ben andere landen, onder andere in de 
Derde Wereld, een groeiend aandeel in 
de wapenwedloop. Het systeem van 
militaire machtsblokken is gebaseerd 
op de mogelijkheid tot wederzijdse 
massavernietiging. Door de afschrik
wekkende werking hiervan zou oorlog 
'onmogelijk zijn geworden'. Maar ook 
een wereld met kernwapens is geens
zins verzekerd tegen oorlog. 

In ons eigen werelddeel heeft de 
wapenwedloop tussen NAVO en War
schaupakt een bijzonder gevaarlijke si
tuatie veroorzaakt. Een onafgebroken 
stroom van nieuwe (kern)wapens on
dermijnt het hachelijke evenwicht. De 
kernwapens worden steeds meer 'ge
schikt' gemaakt om daadwerkelijk oor
log mee te voeren Er worden 'kleine' 
nukleaire 'vecht' -wapens ontwikkeld, 
zoals neutronenbom en cruise-missile. 
Deze kernwapens zijn niet zozeer ge
maakt om de afschrikwekkende wer
king ervan, maar juist voor feitelijk ge
bruik Bij het uitbreken van een oorlog 
tussen de grote mogendheden zal Eu
ropa vrijwel zeker het slagveld worden 
Zeker is dat Europa dat niet zal overle
ven. 

Het systeem van verdeling in 
machtsblokken heeft bovendien in bei
de delen van Europa bijgedragen aan 
een politieke status quo. Deze werkt 
zeer blokkerend voor een voortgaand 
proces van politieke, ekonomische en 
kulturele veranderingen aan beide kan
ten. Bij een toenemende spanning tus
sen Oost en West betaalt de linkse op
positie in beide blokken het gelag. 

De huidige besprekingen over bewa
pening, zoals SALT en MBFR, zijn niet 
meer dan afleidingsmanoeuvres. Hier
bij worden verouderde wapensystemen 
aan een plafond gebonden of terugge
trokken. De ontwikkeling van moderne 
wapens gaat echter ongehinderd door 

De grote mogendheden zijn er op uit 
hun invloedssferen in de wereld te be
houden of uit te breiden. De meeste 
voormalige koloniën zijn nu zelfstandi
ge staten Maar merendeels blijven ze, 
ook als 'ongebonden landen', ekono
misch en vaak ook militair afhankelijk 
van de grote mogendheden. De win
sten van de multinationals, de toevoer 
van grondstoffen naar de industrielan-

den en de militair-strategische posities 
van de machtsblokken worden veilig 
gesteld en zo mogelijk versterkt. Loka
le konflikten, waar ook ter wereld, wor
den in dit verband even zovele geva
ren voor de wereldvrede. De volkeren 
van Zuid-Oost-Azië lijden nog steeds 
aan naweeën van het Amerikaanse im
perialisme. In Zuidelijk Afrika en in 
Zuid- en Midden-Amerika is de militai
re onderdrukking met steun van het 
Westen nog steeds aktueel De Ver
enigde Staten bedrijven in het Midden
Oosten onbeschaamd hun kanonneer
boten-diplomatie. Ze trainen massaal 
interventielegers om 'zonodig' de olie
velden te bezetten. De hulp van de 
landen in Oost-Europa aan bevrijdings
bewegingen en bevrijde landen heeft 
eveneens militair-strategische aspek
ten. Die hulp gaat trouwens, als dat de 
machtspolitiek goed uitkomt, niet zel
den ook naar landen met uitgesproken 
rechtse regimes. Interventies in de bin
nenlandse aangelegenheden van ande
re landen door de Sovjet-Unie (Honga
rije, Tsjechoslowakije, Ethiopië, Afgha
nistan) is telkens voor het Westen een 
welkome gelegenheid geweest om de 
bewapeningswedloop verder op te voe
ren. 

Verschillende 'ongebonden' landen 
staan op het punt over kernwapens te 
beschikken. De voortgaande versprei
ding van kernwapens is aan de ene 
kant het gevolg van de verspreiding 
van de technologie van kernenergie. 
Aan de andere kant wordt deze veroor
zaakt door de onwil van de huidige 
'bezitters' van kernwapens om ze zelf 
af te schaffen. Door de verspreiding 
van de kernwapens neemt het gevaar 
op het uitbreken van een atoomoorlog 
alleen maar toe 

De militair-industriële belangen vor
men een belangrijke hinderpaal bij het 
streven naar ontwapening. De zeker
heid van de afzet van wapensystemen 
maken voor de kapitalisten de investe
ringen in de wapenindustrie zeer aan
trekkelijk. Niet alleen de kapitalisti
sche, ook de Oosteuropese ekono
mieën zijn in toenemende mate gaan 
profiteren van de vreemde valuta, die 
verkregen worden uit de wapenexport. 

De wapenproduktie wordt vaak ver
dedigd met het argument dat het 
werkgelegenheid oplevert. Meestal 
klopt dit niet eens, aangezien dezelfde 
investeringen in niet-militaire bedrijfs
takken in het algemeen meer arbeids
plaatsen opleveren. Uiteindelijk gaat 
het echter niet om een keuze tussen 
werkgelegenheid en 'veiligheid', maar 
om een keuze tussen leven of zelfver
nietiging. 
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De PSP streeft naar een socialisti
sche, geweldloze maatschappij en be
dient zich hierbij van niet-gewelddadi
ge middelen Niet de verdediging van 
het grondgebied tegen een vijand, die 
de bevolking wordt aangepraat, moet 
hierbij centraal staan, maar de verdedi
ging van eigen organisaties en van po
litieke en sociale rechten van mensen 
zelf. Wil sociale verdediging suksesvol 
zijn, dan moet de medewerking van de 
bevolking zeer groot zijn. Dit vraagt 
om een politiek bewuste bevolking en 
een krachtige doorvoering van een zo 
groot mogelijke demokratisering. De 
PSP beschouwt de Nederlandse vre
desbeweging als een onmisbare faktor 
in de geweldloze strijd voor vrede en 
demokratie. Zij streeft ernaar de onder
linge samenwerking in die beweging 
te bevorderen 

De PSP wil een gemeenschappelijk 
en demokratisch veiligheidssysteem, 
waaraan àlle Europese landen deelne
men Dit moet erop gericht zijn een 
belangrijke doorbraak op gang te bren
gen in de huidige bewapeningsspiraal 
Het moet een eerste aanzet zijn tot 
ontwapenen op wereldschaal Een 
eventuele Westeuropese kernmacht zal 
daarentegen de weg van ontspanning 
en demokratisering van ons werelddeel 
radikaal afsnijden Besprekingen tus
sen de machtsblokken over ontwape
ning zijn alleen zinvol, wanneer ze ge
schieden op basis van voor de andere 
partij herkenbare, eenzijdige en ondub
belzinnige ontwapenmgsmaatregelen 
Door het zèlf treffen van ontwape
ningsmaatregelen kunnen en moeten 
afzonderlijke landen, ook ons land, de 
ontwapening in de wereld stimuleren 

Het is van groot belang dat de arbei
ders in de wapenindustrie, en met hen 
de vakbeweging, intensief betrokken 
worden bij het vraagstuk van de bewa
pening en met name bij konkrete voor
stellen voor omschakeling van oorlogs
preduktie op zinvolle produktie. Ook 
de direkt betrokkenen bij de krijgs
macht, zowel militairen als dienstwei
geraars, kunnen een belangrijke rol 
vervullen bij de strijd tegen het milita
risme binnen en buiten het leger. De 
PSP hecht grote waarde aan de geor
ganiseerde aanpak van dit verzet. In 
het bijzonder waar dat ook de geweld
dadige en onderdrukkende funkties 
van het militaire apparaat aan de kaak 
stelt 

1 9 Daarom wil de PSP het volgen-
de. 

fa Nederland uit de NAVO, de 
NAVO uit Nederland, als voorwaarde 
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?Voor een pol1tiek gericht op werkelijke 
'Internationale samenwerking en ont
bmdmg van militaire blokken, Geen 
buitenlandse militairen in Nederland, 
Terugtrekking van de Nederlandse mi
litairen uit het bultenland 
b Een ontwapenmgskonferentie van 
alle Europese landen, waarop aan de 
orde komt 

een drastische demilitarisatie in Eu
ropa, in het bijzonder M1dden-Europa; 
- zelfverplichting tot ontwapening 
van afzonderlijke landen; 

\Jitbreldmg van het aantal landen 
met een politiek neutrale status; 
- mvoering van een systeem van vei
ligheidsgaranties tussen alle Europese 
landen 
c Geen plaatsing van n1euwe kernwa
pens in Nederland, maar verwijdering 
van alle kernwapens uit Nederland, 
mede om uitvoering te geven aan het 
verdrag tegen de verspreiding van 
kernwapens, 
d Een verbod op export van materiaal 
en kennis op het gebied van de kern
energie, 
e Bevordenng van de afbraak van de 
bewapenmgsuitgaven in de wereld (die 
al 1000 milJard gulden per Jaar bedra
gen) door er éénzijdig mee te begin
nen 

Het weren van mil1ta1re produktie 
en onderzoek uit ons land, Een akt1ef 
beleid gericht op omschakeling van de 
mil1taire produktie in ons land, in het 
bijzonder van de produktie voor onder
drukkende regimes en van de produk
tie ten behoeve van de kernbewape
ning, Instelling van een fonds dat om
schakeling mogelijk moet maken, 
Openbare kontrole van alle wapenpro
duktle, Stopzetting van alle wapenex
porten 
g Volled1g recht op werkwelgering in 
de wapenmdustrie, 
h Jaarlijkse registratie en publikatie 
door de regering van alle voorbereidin
gen op meuwe wapenprodukties in het 
buitenland (met name de VS) die voor 
ons land van belang kunnen worden 
1 Afschaffing van de krijgsmacht. Zo
lang de krijgsmacht nog bestaat, geen 
beroeps- en vrijwilligersleger, omdat 
een leger zonder in de gewone maat
schappij gevormde, kritische dienst
plichtigen nàg minder aan demokrati
sche kontrole onderhev1g is. 
1 Zolang er een dienstplicht is, volle
dig recht op d1enstwe1gering, volledige 
erkennmg van pol1t1eke bezwaren daar
voor 
k Ondersteunmg van de strijd van de 
bewegmgen van soldaten en dienst
weigeraars op onder meer de volgende 
punten 

vrijheid van meningsuiting op de 
kazerne; 

recht op informatie over middelen 
en doelen van oorlogsvoering, met 
name over kernwapens; 

recht om medewerking aan kern
wapenonderdelen van de krijgsmacht 
te weigeren; 

een inkomensrecht voor soldaten 
en dienstweigeraars op normaal bur
gernivo; 

afschaffing van de militaire recht
spraak; rechtspositie van dienstweige
raars op basis van het burgerlijke 
recht; 

vervangende dienst even lang als 
militaire dienst; 

motieven en kapaciteiten van 
dienstweigeraars als richtlijn bij de ver
vangende dienst; 

geen financiële belemmeringen 
voor instellingen die dienstweigeraars 
te werk willen stellen; 

voor 'totaalweigeraars' een huma
ne behandeling in overeenstemming 
met hun motieven. 
I Beëindiging van de uitzending van 
militairen naar Libanon 
m Sluiting van alle wapendepots, mi
litaire oefenterreinen en luchtmachtba
ses enzovoort in ons land. Volledige 
opheldering over geheime opslagplaat
sen 
n Afschaffing van militaire propagan
da zoals parades, taptoe' s, open dagen 
en wapenbeurzen. Bij zogenaamde 
'voorlichting' door militairen op scho
len en dergelijke de plicht kritici van 
het militaire apparaat uit te nodigen. 
o Geen bouw van nieuwe atoom
schuilkelders en andere vormen van ci
viele oorlogsvoorbereiding. 
p Ruime subsidie voor studie en trai
ning in sociale verdediging en voor an
dere bewustmakende aktiviteiten van 
de vredesbeweging. Oprichting van 
een Nationale Kommissie voor Vredes
vraagstukken Meer geld voor vredes
onderwijs en vredeswetenschappen 
q Instelling van een ministerie voor 
ontwapening en sociale verdediging. 

Buitenland 

20 Naast de tegenstelling tussen 
Oost en West, waarmee de enorme be
wapening wordt gerechtvaardigd, is er 
de tegenstelling tussen Noord en Zuid, 
tussen rijk en arm Al sinds eeuwen is 
de Derde Wereld een wingewest van 
de westerse ekonomie Hij dient als le
verancier van goedkope grondstoffen 
en mineralen en ook als afzetgebied. 
De westerse bewapening speelt een 
wezenlijke rol bij het in stand houden 
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van deze onderdrukking. 
In rijke landen is niet iedereen rijk 

Zo is ook in de arme landen niet ieder
een arm. In veel arme landen bestaat 
een kleine, rijke elite. Deze is vaak ver
bonden met de multinationale onder
nemingen die een grote greep hebben 
op deze landen. Naast het halen van 
grondstoffen gaat het multinationals 
steeds meer ook om de goedkope ar
beidskrachten in de landen van de 
Derde Wereld. Veel arbeidsintensieve 
bedrijven worden naar deze landen 
overgebracht. Hierbij worden zelfs 
vaak toch al slechte plaatselijke wetten 
ontdoken Vooral vrouwen en kinderen 
zijn daar het slachtoffer van. Bestuur, 
organisatie van de handel en technolo
gie blijven in het Westen. In feite komt 
dit op niets anders neer dan een blij
vende onderwerping van de ekonomie 
van de Derde Wereld aan die van het 
rijke Westen. 

21 Ontwikkelingshulp 

Voor het overgrote deel wordt de hui
dige ontwikkelingshulp gebruikt voor 
westerse belangen Zij dient om de in
frastruktuur van de Derde Wereld ge
schikt te maken voor de kapitalistische 
produktie en om meer westerse goede
ren af te zetten. De afhankelijke onder
ontwikkelde positie van de Derde We
reld blijft daarbij in stand. 

De PSP wil vooral ontwikkelingshulp 
geven aan die landen die een onafhan
kelijk sociaal-ekonomisch beleid willen 
voeren Hulp die gegeven wordt aan 
landen met een ontwikkeling in socia
listische richting kan bijdragen aan de 
sociaal-ekonomische bevrijding van het 
volk. Hulp aan landen met een (ul
tra)rechtse of zelfs fascistische dikta
tuur leidt eerder tot versterking van dat 
regiem. Hulp aan de eerste groep lan
den zal via de regeringen gegeven 
kunnen worden. Bij de tweede groep 
komen slechts groepen en verzetsbe
wegingen voor steun in aanmerking 
die bijdragen aan een ontwikkeling in 
socialistische richting. Maar ook in an
dere landen kunnen goede projekten 
bijdragen aan anti-imperialistische be
wustwording en machtsvorming en 
aan sociaal-ekonomische bevrijding. 
Hierbij valt te denken aan onafhankelij
ke vakbonden, boerenbewegingen, 
koöperaties en dergelijke. De positie 
van de vrouwen en andere onderdruk
te groepen in deze samenlevingen ver
dient apart aandacht. 

22 Bevrijdingsbewegingen 

In veel landen van de Derde Wereld 
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bestaan bevrijdingsbewegingen. Deze 
voeren een jarenlange strijd tegen dik
tatoriale regiems, die meestal door het 
Westen ekonomisch en ook militair on
dersteund worden. Ondanks de ge
welddadige onderdrukking lukt het 
steeds meer landen zich onder het juk 
uit te werken: Vietnam, Angola, Mo
zambique, Zimbabwe, Nicaragua. De 
PSP is solidair met deze bewegingen 
van onderdrukten. Zij probeert hen 
met alle mogelijke niet-gewelddadige 
middelen te helpen. Naast konkrete 
steun, door hier in het Westen te strij
den voor socialisme en ontwapening. 
Immers de bevrijdingsbewegingen 
moeten zich ontworstelen aan de eko
nomischeen militaire machten die ook 
hier de dienst uitmaken. 

23 Mensenrechten 

In de westerse politiek zijn de mensen
rechten een vast thema geworden. Met 
name de landen in Oost-Europa wordt 
verweten het daar niet zo nauw mee te 
nemen. 

Hoe terecht die verwijten ook zijn, 
ze worden huichelachtig in de mond 
van regeringen die dat in eigen land 
evenmin doen. Zoals de VS waar ho
moseksuelen, negers, indianen open
lijk gediskrimineerd worden. Boven
dien houden veel westerse regeringen 
allerlei diktatoriale regiems in het zadel 
of helpen ze erin Denk maar aan Indo
nesië, Zuid-Afrika en Chili 

Bij mensenrechten gaat het de PSP 
niet alleen om de burgerlijke vrijheden, 
maar ook om de sociale mensenrech
ten Die zijn ook in Nederland nog niet 
gerealiseerd, zoals het recht op werk 
en wonen. Verdere isolering van de 
landen in Oost-Europa heeft alleen 
maar een averechts effekt. Bij diktata
riale regiems die van de westerse eko
nomie afhankelijk zijn ligt dat anders. 
De Nederlandse politiek moet erop ge
richt zijn deze landen politiek en eko
nomisch onder druk te zetten en in het 
uiterste geval te isoleren om aan deze 
regiems een eind te maken. Bij andere 
landen moet erop worden aangedron
gen hetzelfde te doen. Ambassades in 
diktatoriale landen kunnen hierbij een 
nuttig instrument vormen door als 
vluchtplaats te dienen voor politieke 
vluchtelingen 

24 Sovjet-Unie, Oost-Europa en Chi-
na 

In deze landen, waar de macht in han
den is van een kommunistische partij, 
zijn de levensomstandigheden van de 
bevolking aanzienlijk verbeterd. De pri-

vé-eigendom van de belangrijkste pro
duktiemiddelen is er wel afgeschaft, 
maar het is een kleine minderheid die 
het voor het zeggen heeft. De ondemo
kratische struktuur van de maatschap
pij belemmert de bewegingsvrijheid en 
de vrijheid van meningsuiting van de 
bevolking ernstig. Dubbele belasting 
van vrouwen en gedwongen heterosek
sualiteit blijven er struktureel gehand
haafd. De tegenstelling tussen de Sov
jet-Unie en China versterkt de neiging 
van deze landen om bij het buiten
lands beleid de militaire en ekonomi
sche belangen centraal te stellen 
Vooral China gaat daarbij samenwer
king met reaktionaire krachten in de 
kapitalistische wereld aan, zoals blijkt 
uit de kontakten met de diktatuur in 
Chili en het onverholen pro-NA VO 
standpunt. 

De PSP is solidair met die delen van 
de oppositie die ijveren voor een socia
listische demokratie. De PSP keert zich 
tegen de onderdrukking van anders
denkenden. De Nederlandse regering 
moet streven naar een grotere ekono
mischeen kulturele samenwerking. 
Zo'n beleid, gekombineerd met daad
werkelijke ontwapening aan westerse 
kant, ontneemt de landen in Oost-Eu
ropa argumenten het huidige beleid 
voort te zetten. Het geeft politiek en 
ekonomisch meer ruimte aan de bevol
king om een grotere mate van demo
kratie in die landen af te dwingen. 

25 Nederland in internationale orga-
nen 

Zowel ekonomisch als politiek richt Ne
derland zich steeds meer op de Euro
pese Gemeenschap (EG) Het gekozen 
parlement geeft de EG alleen maar een 
demokratische schijn. Het multinatio
nale grootbedrijf profiteert het meest 
van het opheffen van de grenzen 

Tegenover de Derde Wereld voert de 
EG een neo-koloniaal beleid. In de bui
tenlandse politiek, zoals het stemge
drag in de VN en de opstelling ten op
zichte van de Derde Wereld, treden de 
EG-landen steeds meer als een blok 
op. In de praktijk komt dit neer op het 
volgen van de puur kapitalistische poli
tiek van landen als de Bondsrepubliek, 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
Een breuk met de EG-politiek is nood
zakelijk. De handel met landen in de 
Derde Wereld en Oost-Europa moet 
worden uitgebreid, ook om minder af
hankelijk te worden van de Europese 
samenwerking. In internationale orga
nen moet Nederland zich achter de ei
sen van de Derde Wereld stellen om 
een eind te maken aan onderdrukking 
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en uitbuiting. Nederland moet toetre
den tot de groep van ongebonden lan
den 

26 Daarom wil de PSP het volgen-
de. 

a Een hulpverlening gericht op socl
aal-ekonomische en kulturele bevrij
ding van de volkeren van de Derde 
Wereld. Voorkeur voor die proJekten 
die het land minder afhankelijk maken 
van het internationale kapitaal Geen 
gebonden ontwikkelingshulp, omdat 
die alleen het 'hulpverlenende' land 
ten goede komt. Hulp vooral als gift 
Steun aan pogingen van landen 1n de 
Derde Wereld om een betere handels
positie te verwerven 
b Rechtstreekse steun aan organisa
ties en bevrijdingsbewegingen die stre
ven naar een soc1al1st1sche maatschap
pij 
c Steun aan projekten die de bevrij
ding van de vrouw bevorderen en aan 
vrouwenbewegingen 1n ontwikkelings
landen. 
d Geen ontwikkelmgshulp en andere 
steun aan het Indonesische regiem 
e Weer steun aan Cuba 
f Steun aan de wederopbouw van 
landen als Nicaragua, V1etnam, Cam
bodja, Laos, Angola, Mozambique, 
Guinnee B1ssao en Zimbabwe. 
g Waardevaste hulp aan Suriname 
Deze ontwikkelingshulp vooral nchten 
op de ontwikkeling van de kleine land
bouw en andere projekten die de be
volking van Sunname ten goede ko
men. Voorkomen dat de hulp gebruikt 
wordt als een soort investeringssubsi
die voor multinationale ondernemin
gen 
h Erkenning van de volgende bevrij
dingsbewegingen als en1ge vertegen
woordiger van hun volk het Fretilm 
voor Oost-T1mor, het Front Pol1sano 
voor de West-Sahara, en de SWAPO 
voor Nam1bië. 
1 Erkenning als onafhankelijke natie 
van Oost-Timor en de Demokrat1sche 
Arab1sche Republiek Sahara. 
1 Erkenning van de PLO als en1ge 
wettige vertegenwoordiger van het Pa
lestijnse volk. Bevorderen dat de PLO 
betrokken wordt bij alle vredesonder
handelingen over het Midden-Oosten 
Druk op Israël om de bezette gebleden 
van 1 96 7 te ontru1men als eerste stap 
naar een vreedzame oplossmg Onder
steuning van de herformulenng van 
VN-resolutie 242 van 1976 in die zin 
dat de politieke rechten van het Pales
tijnse volk worden erkend, zoals het 
recht om een onafhankelijke Palestijn
se staat te stichten en gelijkwaardige 
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posities voor alle Palestijnen die in Is
raël wonen. 
k Geen exportkredietgaranties voor 
mvesteringen in en export naar landen 
waar een materieel bevoorrechte groep 
zrch door middel van een diktatoriaal 
regiem in het zadel houdt 
I Boykot van Zu1d-Afrika. Onder meer 
door verbod op de invoer van steenko
len en andere produkten en de uitvoer 
van olie. Extra steun aan de ontwikke
lmgslanden in Zuidelijk Afnka die eko
nomisch afhankelijk zijn van Zuid-Afri
ka 
m Steun aan het verzet rn Latijns
amenkaanse landen Internationale 
ekonom1sche en pol1tieke lsolering van 
JUnta's, zoals die rn Chili, Argentinië 
en Bol1v1a 
n Zoveel mogelijk steun vanuit Ne
derlandse ambassades aan pol1t1eke 
vlu~htelrngen 

o Een akt1ef bele1d van de Nederland
se regenng waarbij pol1t1eke vluchtelin
gen die as1el vragen zoveel mogelijk 
steun krijgen 
p Uittreden u1t de EG Zolang dit n1et 
het geval IS, geen verdere overdracht 
van nat1onale bevoegdheden aan de 
EG. Geen politieke of moneta1re unie. 
q Terugtrekking van Nederland uit 
het Internationaal Monetair Fonds. De 
vrijgekomen gelden worden rechts
streeks als ongebonden hulp aan lan
den rn de Derde Wereld geschonken 
r Akt1eve steun aan het bestrijden 
van onderdrukkrng op grond van sek
suele voorkeur in andere landen 
s Bepleiten door Nederland in inter
nationale organisaties, zoals de Ver
enrgde Staten en de Raad van Europa, 
van een positief bele1d Jegens etnische 
mmderheden in de aangesloten staten 

Wetenschap 

2 7 Veel wetenschap staat rn het te
ken van het maken van wrnst Weten
schappelijk onderzoek draagt steeds 
weer nieuwe produkten aan waarmee 
w1nst kan worden gemaakt. Een groot 
deel van de kosten voor onderzoek en 
ontwrkkelrng ten bate van de onderne
mers wordt door de gemeenschap be
taald, door overheidssubsidies en bij
voorbeeld bij mil1ta1re opdrachten 
Maar ook aan un1vers1te1ten wordt veel 
onderzoek gedaan dat u1terndelijk 
w1nst voor het bedrijfsleven oplevert 
De overheld is al Jaren bez1g met plan
nen om het wetenschapsbeleid 'doel
matiger' te maken. Dat wil zeggen, 
nog meer gericht op de behoeften van 
de ondernemers. D1e plannen nemen 
steeds ondemokratischer vormen aan 

Bij die 'doelmatigheid' past ook dat 
wetenschappelijke onderzoekers meer 
en meer op tijdelijke basis worden aan
gesteld. Zij hebben daardoor een 
slechtere rechtspositie dan de meeste 
andere arbeiders. 

De PSP vindt dat de wetenschap 
voor 1edereen moet zijn en niet voor 
de winst van enkelingen Juist de 
mensen die door het kapitalistisch sy
steem in de knel komen hebben het 
geld niet om opdrachten voor weten
schappelijk onderzoek te geven. Denk 
maar aan buurtbewoners die willen 
weten of het spul dat uit de schoor
steen komt van de fabriek naast de 
deur ook kwaad kan. Het wetenschaps
beleid moet daarom afgestemd worden 
op de maatschappelijke behoeften Een 
onderzoek moet ook mogelijk zijn voor 
niet-kapitaalkrachtige groepen Het 
hele wetenschapsbedrijf moet daarom 
grondig gedemokratiseerd worden, van 
boven tot onder. Wetenschapsbeoefe
ning is verder een baan net als andere 
banen Onderzoekers moeten daarom 
recht hebben op een normale rechts
positie 

28 Daarom wil de PSP het volgen-
de 

a Demokratiserrng van alle door de 
overheld gefinancierde wetenschappe
lijke instellrngen Het nationale weten
schapsbeleid wordt algemeen en per 
sektor demokratisch gepland, onder 
goedkeuring van het parlement. Deze 
planning wordt gemaakt door licha
men van betrokken maatschappelijke 
organisaties en rechtstreeks gekozen 
vertegenwoordigers van de betrokken 
onderzoekers. 
b Er gaat geen gemeenschapsgeld 
voor onderzoek naar de ondernemers. 
Onderzoek betaald door de overheid 
gebeurt alleen aan de universiteiten, 
universitaire en andere gedemokrati
seerde instituten en overheidsbedrij
ven Deze instellingen sluiten geen on
derzoekskontrakten met partikuliere on
dernemers Alle overige kontrakten 
worden openbaar. Onderzoek voor mi
litaire doeleinden wordt stopgezet. 
c Ruime mogelijkheid voor onderzoek 
rn opdracht van vakbonden, onderne
mingsraden, buurtgroepen, milieuorga
nisaties en dergelijke. Naast weten
schapswinkels aan universiteiten finan
Ciert de overheid IMGO's (Instituten 
voor Maatschappelijk Gericht Onder
zoek) 
d Het onderzoek wordt bevorderd op 
maatschappelijke gebieden die nu ver
waarloosd worden, zoals 

de maatschappelijke positie van 
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vrouwen; 
sociale en preventieve geneeskun

de (onder andere gezondheid en ar
beidsomstandigheden); 

methoden voor demokratische 
planning van de ekonomie; 

de ontwikkeling van produktieme
thoden en energiebronnen die het mi
lieu minder belasten en grondstoffen 
sparen; 

de wereldvoedselvoorziening en de 
effekten van de ontwikkelingshulp; 

de mechanismen achter de bewa
peningswedloop en de gevaren daar
van; 

methoden om de militaire produk
tie om te bouwen tot de produktie van 
zinvolle goederen, in plaats van wa
pensystemen. 

Dit onderzoek vindt eveneens plaats 
aan universiteiten, waardoor ook het 
wetenschappelijk onderwijs meer op 
deze gebieden wordt gericht. 
e Onderzoekers krijgen bij gebleken 
geschiktheid na een normale proeftijd 
een normale aanstelling. Geen projekt
gebonden plaatsen en promotieplaat
sen. leder die daartoe geschikt is krijgt 
de gelegenheid te promoveren via een 
studieloon. 
f Experimenten met rekombinant 
DNA-onderzoek alleen bij het scherpst 
mogelijke waarborgen tegen risiko's. 

Onderwijs 

29 Het onderwijsbeleid van de rege
ring Den Uyl en dat van Van Agt heb
ben twee hoofdpunten met elkaar ge
meen: het stopzetten van de groei van 
de overheidsuitgaven voor het onder
wijs en het op een eenzijdige manier 
afstemmen van het onderwijs op de ei
sen van de arbeidsmarkt. Door de rem 
op de overheidsuitgaven werden 
voorts onvoldoende middelen beschik
baar gesteld voor de bestrijding van de 
twee belangrijkste problemen het 
scheppen van gelijke kansen voor kin
deren van buitenlandse en Nederland
se ouders en het scheppen van gelijke 
kansen voor meisjes en jongens. Door 
de diskussie over de inhoud van vooral 
het voortgezet en hoger onderwijs uit 
de weg te gaan, maar wèl de studie
duur in het universitair onderwijs te 
willen verkorten, blijft men een beleid 
voeren dat éénzijdig gericht is op de 
eisen die ondernemers aan het onder
wijs stellen. De ondernemers vragen 
niet om een kritische opleiding met 
veel aandacht voor maatschappelijke 
vraagstukken. Zij vragen om een brede 
algemeen vormende opleiding, ge
volgd door korte en gespecialiseerde 
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beroepsopleidingen. Er is dan ook ge
werkt aan verkorting van het weten
schappelijk en hoger beroepsonderwijs 
en de invoering van kort middelbaar 
beroepsonderwijs. Hierin vindt tevens 
een verscherping van de selektie 
plaats. Deze ontwikkelingen wijst de 
PSP zonder meer af. 

Daarnaast wordt het basisonderwijs 
vernieuwd en liggen er plannen voor 
de volledige invoering van de midden
school. Dat zouden belangrijke stap
pen vooruit kunnen zijn, ware het niet 
dat deze plannen dreigen te worden 
ingevuld met nivo-groepen op basis
en midden-school en zonder projekton
derwijs, maar mèt scherpe selektie na 
de middenschool en afstemming van 
het vervolgonderwijs op de eisen van 
de ondernemers. Op deze manier se
lekteert ook dit onderwijssysteem van 
begin af aan wie het vuile werk moe
ten doen en wie hoge salarissen krij
gen, wie de plannen mogen bedenken 
en wie ze moeten uitvoeren. 

Het onderwijs heeft te kampen met 
toenemende werkloosheid van leer
krachten. Het leerlingenaantal van het 
basisonderwijs loopt terug. Dat van het 
voortgezet onderwijs zal volgen. Bij het 
handhaven van de huidige klassegroot
te zal het aantal arbeidsplaatsen sterk 
teruglopen. De regering Van Agt heeft 
hier weinig aan gedaan kansen om 
belangrijke verbeteringen door te voe
ren werden en worden gemist. 

De PSP wil ingrijpende veranderin
gen in de inhoud van het onderwijs. 
Het onderwijs moet leerlingen de ken
nis, het inzicht en de vaardigheid hel
pen verwerven die zij nodig hebben 
om de wereld te begrijpen en te kun
nen veranderen. Daarom moet de erva
ringswereld van de leerlingen het uit
gangspunt voor het onderwijs zijn 
Projekt- en thematisch onderwijs zijn 
daarvoor geschikte middelen. Zij door
breken de scheiding tussen de vakken 
en vormen een alternatief voor de op
splitsing in nivo-groepen Het onder
wijs moet daarbij gericht zijn op het 
doorbreken van de traditionele rolver
deling tussen mannen en vrouwen. 
Hierdoor zal de schijnneutraliteit van 
het onderwijs doorbroken kunnen wor
den. Scholen zullen een duidelijker ge
zicht kunnen krijgen. De PSP wil voor 
alle lerenden tot zestien jaar één on
derwijssysteem, met soepele overgan
gen tussen een achtjarige basisschool 
(beginnend op een leeftijd van vier 
jaar) en een vierjarige middenschool 
Daarna komt een stelsel van geïnte
greerd beroeps- en wetenschappelijk 
onderwijs Dit moet sterk gericht zijn 
op het signaleren en oplossen van 

maatschappelijke problemen en op het 
aanleren van de daarvoor benodigde 
vaardigheden en kennis. Het antwoord 
op de toenemende werkloosheid in het 
onderwijs moet zijn verkleining van de 
klassegrootte en het scheppen van blij
vende, extra arbeidsplaatsen aan scho
len met veel buitenlandse kinderen en 
arbeiderskinderen. Tevens zijn meer 
nieuwe arbeidsplaatsen bij het onder
wijs aan volwassenen nodig. Daarnaast 
moeten de leerkrachten meer mogelijk
heden krijgen om aan onderwijsver
nieuwing te werken Dit kan door toe
kenning van meer lesvrije schooltijden 
en taakverlichting van schoolhoofden 
in het basisonderwijs. 

De PSP vindt dat gekozen raden van 
leerlingen, opvoeders en leerkrachten 
en overig personeel de onderwijsinstel
lingen moeten besturen. Binnen gren
zen die door het parlement zijn vastge
steld moeten zij zelf de inhoud en 
vorm van het onderwijs kunnen bepa
len. De overheid heeft daarbij tot taak 
om rechtszekerheid te bieden aan de 
werkers in het onderwijs en te voorko
men dat te grote kwaliteitsverschillen 
tussen de ene en de andere school 
ontstaan. 

30 Daarom wil de PSP het 
volgende. 

a Een vernieuwingsbeleid voor basis
onderwijs, middenschool, beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs, waarin 
eksperimenten tot doel hebben te be
palen hoe de gewenste veranderingen 
het beste kunnen worden ingevoerd. 
b Vorming van brede scholenge
meenschappen, in samenhang met de 
uitbreiding van het aantal midden
school-experimenten, vooruitlopend op 
de invoering van de middenschool na 
de basisschool De grootte van scho
lengemeenschappen moet beperkt 
worden. 
c Na de middenschool één schoolty
pe (bovenschool) waarbinnen een aan
bod is van vele beroepsgerichte en al
gemeen vormende leermogelijkheden. 
Hierbij staat de kritische beschouwing 
van en de toepasbaarheid in diverse 
maatschappelijke sektoren centraal. Dit 
schooltype vormt de overgang naar be
roepspraktijk, hoger beroepsonderwijs 
(HBO) en wetenschappelijk onderwijs 
(WO). 
d Geen selektieve propedeuse in 
HBO en WO. 
e Opheffing van studiestops en geen 
toelatingsexamens voor het WO. Uit
breiding van het universitair personeel 
f Geen verkorting van de studieduur 
in het WO naar vier jaar. De door de 
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universiteiten in 1978 ingediende 
voorstellen worden uitgevoerd. Geen 
tweefasenstruktuur voor het WO (deze 
houdt in: vier jaar studie voor allen, 
twee jaar extra voor veertig procent ge
selekteerden). 
g Gekozen raden die de scholen be
sturen. Opheffing van de verzuiling. 
Demokratisering van het openbaar on
derwijs; aan het bijzonder onderwijs 
wordt als subsidievoorwaarde gesteld 
dat het van gelijkwaardig demokratl
sche gehalte is als het openbaar onder
wijs. 
h Het recht voor leerlingen 1n het 
voortgezet onderwijs om mee te beslis
sen over de keuze van de thema's, 
over de dagelijkse gang van zaken op 
school en over de aanstelling van do
centen Zij hebben het recht de voor
zieningen van de school te gebruiken 
voor eigen aktiviteiten buiten het les
rooster, zoals het laten verschijnen van 
ongecensureerde schoolbladen. 
1 Verkiezing van alle bestuursleden in 
het hoger onderwijs, waarbij geen on
derscheid naar geleding wordt ge
maakt elk persoon een gelijke stem 
J Krachtige bevordering van de Invoe
ring van proJekt- en thema-onderwijs 
waarbinnen het onderwijs in talen, 
wiskunde, natuurkunde en dergelijke 
wordt geplaatst. 
k Socialiseren van de produktie van 
leermiddelen Op korte termijn stimule
ren van niet-kommerciële produktie 
van leermiddelen Vervanging van leer
middelen die de traditionele rolpatro
nen en de heteroseksuele norm beves
tigen 
I Opzetten van experimenten met vre
desonderwijs. In het hele onderwijs 
staat de vredesvorming centraal 
m Terugdringen van de groei van het 
buitengewoon onderwijs. 
n Geen afvoerbeleid van buitenlandse 
kinderen naar het buitengewoon on
derwijs. Geen aparte klassen voor bui
tenlandse en Nederlandse kinderen. 
Meer faciliteiten voor het onderwijs 
aan buitenlandse kinderen in het voort
gezet onderwijs Verdere uitbreiding 
van de landelijke ondersteuning en be
geleiding van het onderwijs aan kinde
ren van buitenlandse arbeiders en van 
stimuleringsprojekten. 
o Studieloon op het nivo van het mi
nimumloon voor meerdeqarige studen
ten, indien zij voldoen aan bepaalde 
normen voor het studietempo. Finan
ciële vergoeding voor stages en pre-kli
nische perioden 
p Afschaffing van alle school- en kol
legegelden 
q Leerplicht tot en met de midden
school, gekoppeld aan een algemeen 
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1echt op leren op later leeftijd via per
manente edukatie en edukatief verlof 
Uitbreiding van de onderwijsmogelijk
heden die geboden worden door de 
Open School, Ouders op Herhaling, 
VOS en voorzieningen voor onderwijs 
aan vrouwen die weinig onderwijskan
sen hebben gehad 
r Vervulling van de partiële leerplicht 
voor werkende jongeren op zo'n ma
nier dat niet de eisen van het bedrijf 
centraal staan, maar de ontwikkeling 
van de JOngeren Omzetting van de 
streekcentra in openbare scholen zon
der invloed van het bedrijfsleven 
s Een sterke vermindering van de sa
lansverschillen tussen de leerkrachten 
met verschillende bevoegdheden in de 
verschillende schoolsoorten door de 
verhogmg van de laagste salarissen 
t Arbeidstijdverkorting per dag in het 
gehele onderwijs. Uitbreiding van deel
tijdbanen Dezelfde rechtspositie voor 
mensen met een deeltijdbaan als bij 
volledige funkties 
u Het scheppen van 30 000 arbeids
plaatsen in het basisonderwijs in de 
penode tot 1 984 door het toekennen 
van extra schooltijden en verlaging van 
de groepsgrootte. Ongeveer 20.000 
arbeidsplaatsen hiervan ter kompensa
tle van wegvallende plaatsen als ge
volg van het teruglopende leerlingental 
en 10 000 boven het huidige aantal 
v Het scheppen van 37 000 arbeids
plaatsen in het voortgezet onderwijs 
door het verlagen van de groepsgroot
te en extra faciliteiten voor onderwijs
expenmenten Ongeveer 1 0 000 ar
beidsplaatsen hiervan ter kompensatie 
van het verlies als gevolg van het te
ruglopende leerlingental en 27.000 ar
beidsplaatsen boven het huidige nivo. 
Verlaging van het maximaal aantal les
urPn voor leerkrachten tot 26. Uitbrei
ding van de onderwijsbegeleidings
diensten ten behoeve van het voortge
zet onderwijs. 
w Afstemmmg van de opleidingen 
voor leerkrachten onderling zodat door
stroming gemakkelijker wordt. Hier
door kan ook pedagogisch-didaktische 
vorming van WO-studenten worden 
verbeterd die onderwijs willen gaan 
geven 
x U1tbreidmg van bijscholingsmoge
lijkheden, met name gericht op onder
wijs leren geven aan kinderen van bui
tenlandse en Nederlandse arbeiders en 
op de roldoorbrekende mogelijkheden 
bmnen het onderwijs 
y Voor elk kind opvangmogelijkheden 
m gratis kresjes en peuterspeelzalen en 
ook opvanggelegenheden voor school
gaande kinderen, zodat kinderen niet 
langer afhankelijk hoeven te zijn van 

opvangmogelijkheden thuis. Invoering 
van een kontinu-rooster op alle kleuter
en lagere scholen. Dit mag niet ten 
laste komen van onderwijzend perso
neel of moeders. 
z Op plaatselijk en regionaal nivo in
tegratie van onderwijsbegeleidings
diensten, schoolgezondheidszorg, 
buro' s voor school- en beroepskeuze 
en instellingen voor kunstzinnige vor
ming voorzover zij ondersteunend 
werken ten aanzien van het onderwijs. 
Het bestuur van deze instellingen 
wordt gevormd door vertegenwoordi
gers van het personeel en de scholen 
die gebruik maken van de diensten 
van deze instellingen 
aa Samenvoeging van de landelijke 
instellingen voor leerplanontwikkeling, 
toetsontwikkeling en onderwijsvernieu
wing (SLO, CITO, LPC) Het bestuur 
hiervan wordt gevormd door gekozen 
vertegenwoordigers van de gebruikers 
in het onderwijsveld Het nieuwe insti
tuut werkt ondersteunend ten aanzien 
van de vernieuwingen in de scholen. 

Gezondheidszorg 

31 Gezondheidszorg is nog altijd een 
koopwaar. Dit leidt ertoe dat een rijke 
bij ziekte vaak een betere verzorging 
krijgt dan iemand die niet zoveel geld 
heeft Denk maar aan de mogelijkheid 
om een tandarts te nemen of een spe
cialist in te schakelen Ook is er nog 
verschil in behandeling tussen mannen 
en vrouwen Artsen zijn voornamelijk 
mannen en hebben vaak weinig inzicht 
en begrip voor de problemen rondom 
bijvoorbeeld menstruatie, gebruik van 
voorbehoedmiddelen en zwanger
schap. Dit leidt nogal eens tot een on
zorgvuldige of seksistische houding en 
behandeling 

Naast de ongelijke behandeling is de 
gezondheidszorg onnodig duur. De in
dustrie van geneesmiddelen en medi
sche hulpmiddelen probeert steeds 
meer en duurdere middelen te slijten. 
Die zijn lang niet altijd beter, maar le
veren wel meer winst op. Er is sprake 
van een ongeremde uitbreiding van 
enkele zeer specialistische voorzienin
gen, die in geen verhouding staan tot 
hoe vaak de kwaal zich voordoet. Daar
naast spelen de hoge inkomens van 
artsen en vooral specialisten een rol 

In de gezondheidszorg wordt veelal 
vanuit een strikt medisch model ge
werkt De behandeling bestaat uit het 
al dan niet met sukses bestrijden van 
lichamelijke klachten Aan de vaak 
maatschappelijke oorzaken zoals 
slechte omstandigheden in wonen en 
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werken - wordt weinig aandacht ge
schonken. Een belangrijk deel van het 
werk in de gezondheidszorg zou meer 
voordeel voor de gezondheid van de 
bevolking opleveren, wanneer het erop 
gericht was ziekten te voorkómen. 

Op de belangrijke beslissingen over 
de gezondheidszorg heeft de bevolking 
in het geheel geen greep. Die worden 
genomen door de medische stand en 
het partikulier initiatief, in de vorm van 
vrije ondernemingen en stichtingen 
Binnen de instellingen heersen strikt 
hiërarchische verhoudingen Het ver
plegend personeel en andere werkers 
in de gezondheidszorg die geen arts 
zijn hebben niets te vertellen over 
werkmethoden en arbeidsomstandighe
den. Wel wordt er bezuinigd op delen 
van de gezondheidszorg, waardoor de 
kwaliteit wordt aangetast. Bijvoorbeeld 
op voorzieningen in de eerste lijn en 
door sluiting van ziekenhuizen. 

Ook op de individuele behandeling 
heeft de patiënt meestal geen invloed. 
Patiënten in ziekenhuizen hebben vaak 
het gevoel rechteloos en machteloos te 
zijn In onbegrijpelijke termen praten 
veel doktoren over het hoofd van de 
patiënt heen. Bij beslissingen over de 
behandeling worden patiënten en ver
pleegkundigen niet of nauwelijks be
trokken. Laten de rechten van patiën
ten in ziekenhuizen te wensen over, 
helemaal machteloos is de patiënt in 
een psychiatrische inrichting. Iemand 
met een krankzinnigheidsverklaring is 
zo goed als rechteloos. In de geestelij
ke gezondheidszorg bestaat een tekort 
aan voorzieningen, zowel ambulant als 
intern. In sommige streken ontbreken 
deze voorzieningen geheel. Elders 
verdringen allerlei instellingen elkaar 
op de markt van de geestelijke nood. 
Velen moeten nu een goede behande
lmg missen. 

De PSP vindt dat er geen financiële 
drempels in de gezondheidszorg mo
gen bestaan. ledereen moet ongeacht 
het inkomen in gelijke mate aanspraak 
kunnen maken op voorzieningen. De 
PSP vindt dat meer geld voor preven
tie moet worden uitgetrokken. Er moet 
betere voorlichting over gezondheids
zorg komen. Daarbij hoort ook voor
lichting over voedingsmiddelen en 
leefgewoonten. 

Openheid en een goede voorlichting 
is ook nodig, opdat de patiënt kan 
meedenken bij de keuze van behande
ling. De beslissing over wat er met ie
mands lichaam gaat gebeuren hoort 
uiteindelijk door die persoon zelf geno
men te worden. 

Alle voorzieningen en diensten op 
gezondheidsgebied moeten via wette-
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lijke regelingen in handen van de ge
meenschap worden gebracht. In deze 
wetten moet de zeggenschap van ge
bruikers en werkers over de voorzienin
gen gegarandeerd worden De genees
middelenindustrie moet genationali
seerd worden, gekoppeld aan een 
prijsbeperking voor ingevoerde genees
middelen Het pakket geneesmiddelen 
moet flink beperkt worden, daar veel 
middelen overbodig zijn 

De PSP vindt dat de versterking van 
de eerste lijn in de gezondheidszorg 
voorrang heeft. Zo kunnen veel men
sen in hun woonomgeving blijven die 
anders in een verzorgingstehuis of zie
kenhuis moeten worden opgenomen. 

32 Daarom wil de PSP het 
volgende. 

a Een algemene volksverzekering 
voor alle kosten op het gebied van de 
gezondheidszorg. Premies worden via 
de belasting, dus progressief, gehe
ven. 
b Nationaliseren van de industrie van 
geneesmiddelen en medische appara
tuur. Prijsbeheersing en -beperking, 
ook bij ingevoerde geneesmiddelen. 
Waar naast duurdere middelen ook 
goedkopere middelen met dezelfde 
werking bestaan worden de goedkope
re dwingend voorgeschreven. 
c Demokratisering van de ziekenfond
sen en kruisverenigingen Oprichting 
van patiëntenraden. 
d Afschaffing van het klassensysteem 
in de gehele gezondheidszorg. 
e Tandheelkundige voorZieningen ge
richt op het behoud van het gebit in 
het ziekenfondspakket 
f Opname in het ziekenfondspakket 
van geneeswijzen die effektief zijn ge
bleken, ook al is voor hun werkmg nog 
geen afdoende verklaring. Meer aan
dacht voor deze geneeswijzen in on
derwijs en onderzoek aan universitei
ten 
g In elke gemeente of stadswijk een 
gezondheidscentrum met een team 
van diverse deskundigen Werkers en 
gebruikers besturen zo'n centrum ge
zamenlijk 
h Het vestigingsbeleid van huisartsen 
en apothekers niet in handen van be
roepsverenigingen, maar onder kontro
le van de gemeenteraad. Kleinere prak
tijken voor huisartsen, apothekers en 
tandartsen. 
i Artsen en specialisten in gezond
heidscentra en ziekenhuizen in loon
dienst, net als de andere medewerkers. 
Wegwerken van de hiërarchische ver
houdingen tussen artsen, verplegend 
en overig personeel Drastische ver-

mindering van de salarisverschillen. 
Wegnemen van de wettelijke belem
meringen voor initiatieven als de 
STAG. 
j Stimulering en ondersteuning van 
gezondheidswinkels en zelfhulpgroe
pen van patiënten. 
k Stimuleren van vrouwengezond
heidscentra. In elk gezondheidscen
trum een vrouwengezondheidswinkel 
Hierbij extra aandacht voor de bijzon
dere problemen van buitenlandse vrou
wen 
I Naast de bestaande abortusklinie
ken ook abortusfaciliteiten als aparte 
afdeling in ziekenhuizen. De beslissing 
over abortus bij de vrouw. Abortus in 
het ziekenfondspakket, evenals de 
hulpverlening door adviesburo 's voor 
geboortenregeling en seksualiteitsvra
gen 
m In elke regio een niet al te groot 
algemeen ziekenhuis. 
n Uitbreiding en verbetering van de 
voorzieningen in de geestelijke gezond
heidszorg. Per regio tenminste één In

stelling. Vooral uitbreiding van de psy
chotherapie die zich richt op niet-intel
lektuele en oudere mensen 
o Vervanging van de 'krankzinnig
heldsverklaring' door een regeling d1e 
meer waarborgen geeft voor de rech
ten van de opgenomene. Bij onvrijwilli
ge opname stelt de rechter zich per
soonlijk op de hoogte. 
p Betere arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel dat onaantrekkelijk werk 
doet en nachtarbeid verricht. Een volle
dig salaris voor leerling-verpleegkundi
gen en leerling-ziekenverzorgenden tij
dens de preklinische periode van hun 
opleiding 
q Een wettelijke regeling die vrijwilli
ge euthanasie mogelijk maakt. Hulp 
daarbij is niet strafbaar. De eerbied 
voor het leven mag niet zo worden uit
gelegd dat mensen tegen hun uitdruk
kelijke wil in gedwongen worden tot 
een niet langer menswaardig bestaan 

Beperking van dierproeven 
s Het medisch tuchtrecht wordt afge
straft. Klachten worden strafrechtelijk 
in het openbaar behandeld bij een 
aparte kamer van het kantongerecht. 
t Opheffing van de kontrole van de 
ondernemers op de bedrijfsgeneeskun
dige diensten Het systeem van be
drijfsartsen die werken vanuit het be
lang van de onderneming wordt afge
schaft. Deze taak komt in handen van 
niet aan de onderneming gebonden 
artsen. 
u Regelmatige kontrole met betrek
king tot de gezondheids-en veilig
heidssituatie in de bedrijven. Wanneer 
het vermoeden bestaat dat geloosde 
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stoffen de gezondheid van de arbei
ders of omwonenden kunnen schaden 
wordt een grondig bevolkingsonder
zoek uitgevoerd wanneer de betrokke
nen daarom vragen 

Welzijnswerk 

33 Het huidige welzijnswerk is het 
produkt van de na-oorlogse 'verzor
gingsstaat' Omdat een door rechtse 
krachten overheerste staat het kapita
lisme beschermt, kunnen de maat
schappelijke problemen waarop het 
welzijnswerk zich richt. niet doeltref
fend worden aangepakt. Bij het wel
zijnsbeleid 1n de verzorgmgsstaat 
wordt uitgegaan van de 'achterstelling' 
van 'kansarmen' ten opz1chte van 
'kansrijken' De maatschappelijke 
strukturen en tegenstellingen d1e daar
aan ten grondslag l1ggen worden niet 
ter diskussie gesteld. Daardoor wordt 
de sociale problematiek ten onrechte 
bekeken als problemen van 1nd1v1duele 
mensen. Het welzijnswerk vindt plaats 
in de marge van de huidige ekonomi
sche orde. Op alle mogelijke manieren 
wordt getracht daarop te bezuin1gen 
De (op zich wenselijke) decentralisatie 
dreigt een instrument te worden voor 
een verdere politiek van beheersing en 
bezuinigingen. 

In deze verzorgingsstaat IS in fe1te 
geen plaats meer voor bejaarden, ge
handicapten en andere groepen d1e 
geen produktieve arbeid meer vemch
ten Minderheden met een e1gen kul
tuur hebben onvoldoende mogelijkhe
den deze kultuur te beleven 

De PSP vindt dat het welzijnswerk 
z1ch vooral op de maatschappelijke 
oorzaken van sociale problemen moet 
richten Verandering daarin kan alleen 
door politieke strijd tot stand komen 
Deze strijd zal gevoerd moeten worden 
door de groepen die het slachtoffer 
zijn van de hu1dige maatschappelijke 
strukturen Het welzijnswerk mag niet 
langer als zoethoudertje gebru1kt wor
den Het moet erop gericht zijn dat 
mensen zich bewust worden van de 
maatschappelijke oorsprong van hun 
problemen en leren hoe zij voor hun 
rechten en belangen kunnen opkomen 
Demokratisering van de welzijnsinstel
lingen is daartoe noodzakelijk. Wel
zijnswerk moet gez1en worden als een 
basisvoorziening, net als onderwijs en 
gezondheidszorg, waarop iedereen 
recht heeft. Dan wordt decentralisatie 
een goede zaak, waardoor het beter 
mogelijk is welzijnswerk op buurten en 
wijken te richten. Deze decentralisenng 
zal hand in hand moeten gaan met de-
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mokratisering, zodat de bewoners 
rechtstreeks zeggenschap krijgen over 
hun welzijnsvoorzieningen 

Ook beJaarden, gehandicapten en 
andere niet-produktieve groepen heb
ben recht op zelfstandigheid en de mo
gelijkheid volwaardig aan de samenle
ving deel te nemen. Voorzieningen die 
dat mogelijk maken moeten op buurt
en wijkn1vo tot stand komen Ook be
Jaardentehuizen, inrichtingen voor ge
handicapten en dergelijke moeten drin
gend gedemokratiseerd worden. 

Het 'integreren' van minderheden in 
de Nederlandse samenleving mag niet 
betekenen dat deze groepen kultureel 
worden onderdrukt. Onze samenleving 
moet ru1mte b1eden aan verschillende 
vormen van kulturele beleving 

34 Daarom wil de PSP het 
volgende 

a Demokrat1sering van alle welzijnsin
stellingen. De rechten van gebruikers 
worden vastgelegd. In buurt- of wijk
gebonden welzijnsvoorzieningen krij
gen de bewoners zeggenschap over 
het bele1d 
b Geen bezum1gingen op het wel
zijnswerk door bevriezmg van subsi
dies. De subs1d1es worden bij stijgende 
prijzen en lonen navenant opgetrok
ken 
c Snelle mvoenng van een kaderwet 
spec1fiek welzijn, die welzijnsvoorzie
ningen garandeert als een basisvoor
zlenmg 
d De fe1telijke behoefte wordt bepa
lend voor het aantal arbeidsplaatsen in 
het welzijnswerk Dit gebeurt via gega
randeerde formatieplaatsen. Ook in an
dere opzichten wordt de rechtspositie 
van welzijnswerkers verbeterd 
e Welzijnsvoorzieningen op buurt- en 
wijkn1vo. Deze kunnen gebundeld wor
den 1n gemeenschapscentra die ook 
plaats b1eden aan gezondheidszorg, 
vormmgswerk, sociaal-kultureel werk 
en dergelijke 
f Op grote schaal zmvol vrijwilligers
werk omzetten 1n betaalde arbeids
plaatsen Vrijwilligerswerk mag geen 
argument zijn om op arbeidsplaatsen 
te bezum1gen 
g Een betere ople1ding van welzijns
werkers, met meer aandacht voor de 
praktijk van het werk 
h U1tbre1dmg van wijkvoorzieningen 
waardoor beJaarden zoveel mogelijk in 
hun e1gen buurt kunnen blijven 
1 Geen wmstoogmerken en produktie
normen 1n soc1ale werkplaatsen, maar 
een aangepaste werksituatie met afwis
selend, ook kreatief werk tegen een 
normaal loon 

j Naast de 'basisvoorzieningen' extra 
aandacht voor voorzieningen voor de 
meest achtergestelde groepen, zoals 
vrouwen, etnische minderheden, jon
geren en werklozen, zowel buurtge
richt als via kategorale voorzieningen 
met eigen werkers. 
k Een beleid voor buitenlandse arbei
ders dat uitgaat van gelijke rechten 
met Nederlanders en erop gericht is 
deze rechten tot werkelijkheid te ma
ken 

Zij krijgen uitgebreide informatie 
over hun rechten en plichten hier en 
kunnen kosteloos met alle gezinsleden 
een kursus Nederlands volgen. 
I Speciale aandacht voor de positie 
van buitenlandse vrouwen. Welzijnsin
stellingen organiseren daartoe, met 
name in wijken met veel buitenlan
ders, taal- en andere kursussen, goede 
kinderopvang, aantrekken van vrouwe
lijke tolken en opvang voor verlaten of 
mishandelde vrouwen 

Justitie en politie 

35 Het rechtssysteem is een neerslag 
van de bestaande machtsverhoudingen 
in deze maatschappij. In de praktijk 
werkt het rechtssysteem dan ook vrij
wel steeds ten gunste van de gevestig
de belangen en behoudende krachten 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het geweld
dadig optreden tegen krakers en uit de 
huidige huwelijkswetgeving. Bestaande 
ongelijkheld wordt vaak gesanktio
neerd in wetten en rechtspraak. Op 
hun beurt bedreigen die wetten weer 
maatschappelijke veranderingen 

De PSP vindt dit onaanvaardbaar. 
Het rechtssysteem zou JUist ruimte 
moeten scheppen voor die maatschap
pelijke veranderingen, waardoor uitbui
ting en onderdrukking verdwijnen Dat 
geldt duidelijk voor veranderingen in 
de eigendomsverhoudingen Dat geldt 
ook voor veranderingen van normen 
en waarden, zoals familierecht, rechts
positie van minderjangen en het zelf
beschikkingsrecht over eigen lichaam 
en leven Om die veranderingen te be
reiken is naast een strukturele verande
ring van de maatschappij 1n socialisti
sche richting een volledige doorvoe
nng van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens een eerste 
vereiste. 

Mensen moeten aanspraak kunnen 
maken op demokratische rechten en 
vrijheden, op rechtsbescherming, 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 
Dat betekent dat de overheid tot taak 
heeft machtelozen te steunen door 
middel van een goede rechtspositie te-
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genover machtshebbers, bijvoorbeeld 
huurders tegenover verhuurders. De 
overheid moet bovendien iedereen ver
zekeren van een goede rechtspositie 
ten opzichte van die overheid zelf. Dat 
laatste geldt met name voor mensen 
die meer afhankelijk van de overheid 
zijn dan anderen, zoals uitkeringstrek
kers, vreemdelingen en gevangenen. 
De politie moet niet door middel van 
machtsmiddelen en bevoegdheden de 
bevolking afhouden van het uitoefenen 
van demokratische rechten en vrijhe
den De PSP keert zich tegen een uit
breiding van de kontrole op de bevol
king door JUStitie en politie, gepaard 
gaande met inbreuken op de persoon
lijke levenssfeer, zoals de centrale per
soonsadministratie. De kontrole van de 
bevolking op JUstitie en politiek moet 
daarentegen uitgebreid worden Open
heid, openbaarheid, demokratisering 
en decentralisatie van het beleid van 
JUStitie en politie zijn een vereiste in 
een demokratische samenleving. De 
organisatiestruktuur van het politieap
paraat en de inhoud van de opleidin
gen voor politie en rechterlijke macht 
moet afgestemd worden op deze doel
stellingen 

Het waarborgen van demokratische 
rechten houdt ook in dat alle bevol
kingsgroepen gevrijwaard worden van 
diskriminatie. Bestrijding van racisme, 
seksime en diskriminatie op grond van 
seksuele voorkeur moet een uitgangs
punt van het justitiebeleid zijn. In de 
eerste plaats moeten uitingen van dis
kriminatie uit het overheidsbeleid zelf 
gebannen worden. Daarbij kunnen de 
opleidingen een belangrijk middel zijn. 
Daarnaast moet er een aktief beleid ge
voerd worden bij het opsporen en ver
volgen van diskriminatie naar huids
kleur, sekse of seksuele geaardheid. 

In het strafrechtelijk systeem moeten 
zo snel mogelijk alternatieven inge
voerd worden voor de vrijheidsstraf. 
Veel meerdelikten moeten in de sfeer 
van de overtredingen worden ge
bracht. Bij het optreden tegen strafba
re feiten moet de nadruk meer gelegd 
worden op beslechting van het konflikt 
tussen dader en slachtoffer offer dan 
op de vervolging door de overheid. 
Tenslotte zal een aantal handelingen 
anders dan nu het geval is, als straf
baar feit moeten worden aangemerkt, 
zoals spekuleren met woonruimte. 

36 Daarom wil de PSP het 
volgende. 

a Schrappen van de bijzondere nood
wetgeving die opschorting van alle 
burgerlijke rechten en militaire bijstand 
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aan politieoptreden mogelijk maakt. 
b Op korte termijn een wet op de pri
vacy. Geen centrale persoonsadmini
stratie. Persoonsregisters mogen alleen 
worden aangelegd met een vergun
ning, waarin aard en gebruik van de 
gegevens zijn bepaald en het toezicht 
is geregeld. Mensen hebben recht de 
over hen vastgelegde gegevens in te 
zien en onjuiste gegevens te verwijde
ren of korrigeren. Registratieformulie
ren met 'ras/ type' -aanduidingen bij de 
politie worden afgeschaft Na sepone
ring, ontslag van rechtsvervolging of 
vrijspraak worden de gegevens uit alle 
registers van justitie geschrapt. Regi
stratie door justitie vindt slechts plaats 
in nauwkeurig omschreven gevallen. 
De gegevens worden uiterlijk twee Jaar 
na de uitvoering van het vonnis vernie
tigd. 
c Volledige stakingsvrijheid. 
d Geen aparte gespecialiseerde of ge
militariseerde politie-eenheden met 
vèrgaande bevoegdheden, zoals arres
tatieteams en anti-terreurbrigades. Op
heffing van de Mob1ele Eenheid. Zo
lang de ME nog bestaat de mogelijk
heid voor ME-ers om inzet bij een be
paalde aktie te weigeren Geen beper
king voor hen om hun mening over de 
ME en haar optreden te uiten. 
e Opheffing van de marechaussee en 
tot die tijd geen bijstand van militaire 
politie aan gemeente- en rijkspolitie. 
Een verbod op partikuliere bewakings
en veiligheidsdiensten. 
f Afschaffing van het dragen van 
vuurwapens bij de surveillance-dienst. 
Strengere en openbare voorschriften 
voor het gebruik van vuurwapens door 
de politie. Geen uitbreiding van de be
wapening. 
g Versterking van de parlementaire 
kontrole op rijks- en gemeentepolitie. 
Openbare kontrole op plaatselijke poli
tie door de gemeenteraad. Geen 
schaalvergroting, omdat die de politie 
nog meer aan demokratische kontrole 
onttrekt. 
h Opheffing van de BVD en de poli
tieke inlichtingendiensten van rijks- en 
gemeentepolitie. 
i Afschaffing van de militaire recht
spraak en alle vormen van tuchtrecht. 
j Verdergaande beperkingen aan de 
mogelijkheden tot opleggen en verlen
gen van voorlopige hechtenis Terug
dringen van vrijheidsstraffen 
k Hulpverlening aan slachtoffers van 
geweldsmisdrijven. Hierbij extra aan
dacht voor de opvang van verkrachte 
vrouwen 
I Het uitbouwen van een landelijk 
netwerk van sociale rechtshulp door 
middel van buro's voor rechtshulp, so-

ciale advokatuur en rechtswinkels. 
m Geen uitbreiding van gevangenis
kapaciteit. Uitbreiding van open en 
half-open inrichtingen ten koste van de 
gesloten inrichtingen. 
n Het wettelijk vastleggen van rech
ten van gedetineerden, zoals recht op 
twee verlofdagen per week, op bezoek 
zonder bewaking, op vrije briefwisse
ling en vrij telefoonverkeer, het recht 
op minimumloon, op een opleiding en 
op arbeid (in plaats van de plicht tot 
arbeid) en tenslotte kiesrecht. Verbete
ring van de beklagprocedure. 
o Erkenning van de Belangengroep 
Wetsovertreders als belangenbeharti
gingsorganisatie. 
p Afschaffing van de martelfiets (een 
soort dwangbuis) 
q Reklassering en maatschappelijk 
werk in strafinrichtingen weg bij JUSti
tie en ondergebracht bij onafhankelijke 
instellingen, gesubsidieerd door CRM 
Alle instellingen voor maatschappelijk 
werk kunnen, op verzoek van degene 
tegen wie een onderzoek loopt, een 
rapport uitbrengen aan de rechter. 
r Versnelde uitbouw van nieuwe vor
men van hulpverlening aan Jeugdigen, 
zoals begeleid kamerbewonen Alle 
hulpverleningsinstellingen op het ge
bied van de kinderbescherming weg 
bij JUStitie en ondergebracht bij CRM 
Herziening van kinderbeschermings
maatregelen. Afschaffing van de mo
gelijkheid van ontzetting uit de ouder
lijke macht, waarbij ouders hun stem
recht verliezen 
s Het wettelijk vastleggen van rech
ten van minderjarigen, zoals het recht 
om een opleiding te kiezen, het recht 
om een eigen hulpverlener, arts of ad
vokaat te kiezen en het recht om een 
ouder I voogd te kiezen bij echtschei
ding vanaf het twaalfde jaar 
t Het wettelijk vastleggen van rechten 
van mindeqarigen in tehuizen, zoals 
het recht op bezoek zonder toezicht en 
het recht op minimumloon Erkenning 
van de Belangenvereniging MinderJari
gen als vertegenwoordiger van tehuis
bewoners. 
u Financiële onafhankelijkheid bij 
meerderjarigheid. 
v Het administratieve deel van de 
vreemdelingendienst, bijvoorbeeld ver
strekking van verblijfsvergunning weg 
bij de politie en ondergebracht bij de 
gemeentesekretaris. 
w Dezelfde rechten voor toegelaten 
vreemdelingen als voor Nederlanders. 
Aktief en passief kiesrecht voor ingeze
ten buitenlanders en statenlozen. 
x Intrekking van de Wet Arbeid BUI
tenlandse Werknemers, die buitenlan
ders diskrimineert ten opzichte van Ne-

PSP 37 

derlanders. Strafbaarstelling van illega
le werkgevers. Legalisering van buiten
landers die (illegaal) in Nederland 
werken 
y Beroepsmogelijkheden tegen een 
weigering van een verblijfsvergunning 
of een weigering tot toelating als 
vluchteling, met schorsende werking 
totdat in hoogste instantie is beslist. 
z Door het toelatingsbeleid en door 
internationale afspraken wordt gewaar
borgd dat vluchtelingen, vervolgd of 
bedreigd met vervolging vanwege 
huidskleur, geloof, politieke overtUI
g~ng, seksuele voorkeur, dan wel van
wege dienstweigering, niet naar het 
land van vervolging hoeven terug te 

keren. 
aa Afschaffing van het verbod op het 
gebruik van cannab1s-produkten Ver
koop van deze produkten onder kon
trole van de overheld Mensen die aan 
hero1ne verslaafd zijn krijgen onder 
medisch toezicht hero1ne of methadon 
verstrekt 
ab Afschaffing van de strafbaarstel
ling van abortus en vrijwillige euthana
sie. Afschaffing van de strafbaarstel
ling van pedofilie 
ac Intrekking van de wetsontwerpen 
voor een antikraakwet een wet wa
pens en munitie en de ratifikatie van 
het anti-terrorisme verdrag 
ad Strafbaarstelling van d1skrim~natie 
op grond van sekse, seksuele voor
keur, burgerlijke staat. Strafbaarstel
ling van verkrachting binnen het hu
welijk 
ae Een wettelijke regeling van een 
klachtenprocedure tegen politie-optre
den bij een onafhankelijke instantie 
Invoeren van het dragen van een 
naamplaatJe door politieambtenaren 
met vermelding van het dienstonder
deel van de betrokkene. 

Binnenlands bestuur 

3 7 De rijksoverheid probeert ge
meenten en prov~ncies tot een willoos 
verlengstuk van haar polit1ek te ma
ken Dit gebeurt doordat de regering 
de voorzitters (burgemeester, kommis
saris) benoemt, doordat bevoegdheden 
worden ingeperkt of doordat de geld
kraan zo ver mogelijk wordt dichtge
draaid. Daarnaast wordt geprobeerd de 
gekozen vertegenwoordigers van hun 
achterban te vervreemden Dat moet 
ertoe leiden dat zij z1ch op grond van 
overwegingen als 'algemeen belang' 
en 'behoorlijk bestuur' gaan neerleg
gen bij de bestaande machtsverhou
dingen. 

Van een behoorlijke controle op re-
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gering en ambtenaren door het parle
ment is geen sprake. Deels komt dat 
omdat de regeringspartijen de regering 
braaf volgen. Waar de wil tot kontrole 
wel aanwezig is zijn de mogelijkheden 
te beperkt geringe faciliteiten voor as
Sistentie voor parlementsleden, beperk
te mogelijkheld voor een parlementair 
onderzoek 

De monarch1e IS naar betekenis en 
Uiterlijk vertoon de uitdrukking van 
een autoritaire bestuursvorm die niet 
past 1n een demokratische samenle
ving Het is een geldverslindende 
staatsvorm De ervaring leert dat ze tot 
machtsmisbruik en korruptie aanlei
ding geeft. Immer weer blijkt een vor
stenhuis een instrument voor anti-so
c1al1st1sche propaganda te zijn 

De PSP vindt dat de autonomie (het 
recht om zelf over e1gen zaken te be
slissen) van gemeenten en provincies 
moet worden beschermd en uitge
breid. Zij moeten in staat zijn om hun 
1nwoners een hoog peil van kollektieve 
vooweningen en een zo groot mogelij
ke mate van demokratie te bieden 
Door een eigen werkgelegenheidsbe
leid en eigen bedrijven moeten ze 
greep krijgen op de ekonomische ont
wlkkelmg 1n hun geb1ed. Waar links 
sterk 1s, kunnen ze een belangrijke rol 
spelen ter ondersteuning van de strijd
organisaties van de bevolking tegen de 
grote ondernemmgen en een rechts re
genngsbeleld Ze moeten 1n maat
schappelijke konflikten openlijk partij 
kunnen kiezen voor de loonafhankelij
ken, de trekkers van soc1ale uitkerin
gen, de huurders, de slachtoffers van 
m1lieuverontreinigmg, en dergelijke, 
door bmnen de kapitalistische maat
schappij voor hun gebied een socialis
tische pol1tiek te voeren Onder de be
schermende koepel van een links ge
meentebestuur kan ruimte worden ge
schapen voor een direkte demokratie 
m de buurten, waarbij de bewoners zo 
veel mogelijk zelf rechtstreeks beslis
sen over de zaken die hun buurt aan
gaan 

38 Daarom wil de PSP het volgen
de. 

a Afschaffing van de monarchie. De 
funkt1e van staatshoofd wordt waarge
nomen door de regering. 
b Verk1ezmg van de voorzitters van 
de provmciale en gemeentelijke bestu
ren door de vertegenwoordigende li
chamen van de betreffende bestuurs
laag. Vooruitlopend hierop krijgen de 
gemeenteraden en Provinciale Staten 
het recht om bij de benoeming van 
burgemeesters en kommissarissen der 

koningin een bindende voordracht 
voor de regering op te stellen 
c Uitbreiding van het Gemeente- en 
Provinciefonds met 40 procent, geïn
dexeerd op basis van de toestand per 
1 januari 1978. Vervanging van de 
huidige schaal- en doeluitkeringen uit 
de rijksfinanciën aan gemeenten en 
provincies door een stelsel van uitke
ring op grond van een tijdig ingedien
de begroting, waarbij een landelijk ge
garandeerd nivo van kollektieve voor
zieningen kan worden betaald. 
d Geen belemmeringen in het finan
ciële beleid van de rijksoverheid voor 
het oprichten en handhaven van ge
meentelijke en provinciale bedrijven 
e De mogelijkheid voor gemeenten 
en provincies plaatselijke belastingen 
progress1ef naar draagkracht te heffen, 
om een hoger nivo van kollektieve 
voorzieningen en gratis dienstverlening 
door te voeren waar het rijk weigert 
daarvoor de gelden ter beschikking te 
stellen. 
f Bmnengemeentelijke decentralisatie 
op grond van artikel 61 tot en met 64 
van de Gemeentewet niet uitsluitend 
door instelling van gekozen wijkraden, 
maar desgewenst ook door de over
dracht van bevoegdheden van ge
meentebesturen aan organen die uit 
aktie van de bevolking voortkomen 
Bijvoorbeeld aan buurtgroepen die hun 
buurt in zelfbeheer nemen en aan 
buurtvergaderingen verantwoording af
leggen. 
g Decentralisatie van beslissingsbe
voegdheden naar een zo laag mogelijk 
nivo met garanties voor de vrijheden 
en rechten van minderheden Over
dracht van (de bevoegdheden over) ge
dekoncentreerde rijksdiensten aan de 
provincies 
h Bij gemeentelijke of provinciale 
grenswijzigingen en herindeling zijn 
zowel sociaal-ekonomische als kulture
le samenhang, decentralisatie en 
schaalverkleining uitgangspunt, zonder 
dat dit leidt tot het van bovenaf beper
ken van bevoegdheden 
1 Verlening van kultureel zelfbeschik
kingsrecht aan bevolkingsgroepen met 
een eigen taal en/ of kultuur. 
1 Overgang naar een éénkamerstelsel 
met tenminste 225 leden, gekozen op 
grondslag van evenredige vertegen
woordiging zonder kiesdrempel. Afwij
zing van elke vorm van disHiktenstelsel 
of kiesdrempel ook bij de verkiezing 
van het Europees Parlement. 
k Aktief en passief kiesrecht voor alle 
ingezetenen vanaf 16 jaar, ook indien 
zij de Nederlandse nationaliteit nog 
niet bezitten (uitgezonderd personeel 
van diplomatieke vertegenwoordigin-
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gen) 
I Zetels behoren toe aan de partijen, 
die uitmaken wie de zetels zullen be
zetten en die hun afgevaardigden des
gewenst tussentijds kunnen vervan
gen Afschaffing van het verbod van 
last en ruggespraak. Verdubbeling van 
de gelden voor fraktie-assistentie. 
m Verbod op betaalde nevenfunkties 
voor leden van vertegenwoordigende 
lichamen, waarvan het werk overeen
komt met een normale dagtaak. 
n Terugdringen van de overdracht 
van bevoegdheden van het parlement 
aan de regering, zoals die nu voortdu
rend plaats vindt via onder andere 
raamwetten 
o Opheffing van alle geheime dien
sten. Zolang deze nog bestaan geen 
verplichting voor lagere besturen om 
aan de aktiviteiten van zulke diensten 
mee te werken. Een verbod voor bui
tenlandse geheime diensten (ook van 
'bevriende' staten) om in Nederland te 
werken en een verbod van medewer
king van derden aan deze geheime 
diensten 
p Geen beroepsverboden. Iemands 
politieke overtuiging is geen reden om 
een aanstelling te weigeren. 
q Volledige erkenning van het sta
kingsrecht voor ambtenaren Hun be
zoldiging en arbeidsvoorwaarden mo
gen geen sluitpost op de begroting 
worden door aantasting van verworven 
rechten Lagere overheden krijgen het 
recht om, zonder instemming van de 
regering, voor hun personeel betere ar
beidsvoorwaarden vast te stellen dan 
die welke de rijksoverheid biedt Re
gelmatig terugkerende werkzaamheden 
in opdracht van een der bestuurslagen 
mogen niet, bijvoorbeeld om bezuini
gingsredenen, worden uitbesteed aan 
partikuliere bedrijven 

Landbouw 

39 Het bestaan in de landbouw is 
weinig idyllisch De meeste boeren 
voeren een voortdurende strijd om het 
hoofd boven water te houden. Met 
name de boeren met kleine bedrijven 
hebben vaak een inkomen dat ver on
der het minimum ligt. Doordat de 
prijsstijging van de landbouwproduk
ten ver achterblijft bij de hoger wor
dende produktiekosten en rentestijging 
zitten veel boeren al jarenlang op de 
minlijn. Individuele boeren kunnen 
hun inkomen alleen maar vergroten 
door meer te produceren. De vraag 
naar landbouwprodukten groeit echter 
niet. Dit heeft geleid tot een scherpe 
konkurrentie in de landbouw, waarbij 
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de grote bedrijven het winnen. Deze 
werken door de enorme investeringen 
ekonomischer: machines zijn goedko
per dan landarbeiders, zeker als ze veel 
inzetbaar zijn zoals dat op grote bedrij
ven het geval is De overheid steunt 
langs allerlei wegen de tendens naar 
grotere bedrijven. Naast schaalvergro
ting vindt er ook intensivering plaats 
de produktie per arbeidskracht en per 
hektare moet omhoog. Dit le1dde tot 
bic-industrie, tot het overvloedig ge
bruik van kunstmest en bestrijdings
middelen en tot lange werkweken voor 
de boeren en boerinnen. Landbouw
bedrijven specialiseren zich steeds 
meer in enkele gewassen Dat maakt 
het gebruik van kunstmest en bestrij
dingsmiddelen nog meer nodig. Op 
grote schaal wordt er krachtvoer ge
bruikt, dat voor een belangrijk deel uit 
Afrika en Zuid-Oost Azië betrokken 
wordt. Meestal is dat voedsel ook 
rechtstreeks voor menselijke konsump
tie te gebruiken Zo wordt voedsel dat 
in die landen van de Derde Wereld 
dringend nodig is, gebruikt om hier 
aan overproduktie bij te dragen Bij 
vleesproduktie gaat bovendien een 
groot gedeelte van de voedingsstoffen 
verloren 

De ontwikkeling tot koncentratie laat 
niets meer over van het 'vrije onderne
merschap' van boeren. Voor het bekos
tigen van de nodige investeringen 
moeten ze geld lenen bij banken, die 
hen daardoor in hun greep krijgen 
Voor afzet van de produkten is de boer 
afhankelijk van de verwerkende indus
trie. Vaak via kontrakten die de boer 
met handen en voeten binden. Maar 
het bedrijfsrisiko blijft wel voor de 
boer. De prijzen voor de produkten ge
ven boeren geen behoorlijk en geen 
gegarandeerd inkomen Daardoor zijn 
veel boeren - met name op de zand
gronden - in feite slecht betaalde 
landarbeiders, die bovendien nog het 
bedrijfsrisiko dragen. 

De Nederlandse overheid heeft het 
landbouwbeleid uit handen gegeven 
aan de Europese Gemeenschap. Ook 
het beleid van de EG is er nog steeds 
op gericht dat alleen maar grote bedrij
ven overblijven Die profiteren het 
meest van het bestaande systeem van 
subsidiëring van diverse landbouwpro
dukten Om overproduktie tegen te 
gaan en om de kosten te beperken 
heeft de EG de laatste Jaren de garan
tieprijzen verlaagd en de melkheffing 
ingevoerd. Deze maatregelen werken 
alleen maar averechts. Door een nog 
hogere produktie proberen de boeren 
hun oude inkomen weer te halen. Zo 
wordt de overproduktie eerder vergroot 

dan weggewerkt. 
Volgens de PSP biedt het huidige 

landbouwbele.ld van de EG en van de 
Nederlandse overheid geen perspek
tief. De uitgangspunten van een goed 
landbouwbeleid moeten zijn 
- een behoorlijk en een gegaran
deerd inkomen voor de boeren bij een 
redelijke arbeidstijd; 

bevordering van koöperatieve be
drijfsvoering; 

terugdringing van de invloed van 
banken, voedselconcerns en tussen
handel; 

tegengaan van de bio-industrie. 
Door een gegarandeerd inkomen 

vervalt voor de boeren de noodzaak 
om de produktie op te voeren tot bio
industrie en uitputting van de grond. 
De kwaliteit van voedsel kan dan cen
traal komen te staan Om opdrijving 
van de grondprijs door spekulatie en 
konkurrentie te voorkomen moet de 
grond in handen van de gemeenschap 
komen. De agrarische gronden moeten 
beheerd worden door een grondbank, 
waarin gebruikers een zeer zware stem 
hebben Een planmatige produktie 
dient daarbij tot stand te komen onder 
toezicht van organisaties van boeren, 
landarbeiders, konsumenten en milieu
beweging. Alleen zo komen ook jonge 
boeren nog aan de bak. 

Ook de wijze waarop geproduceerd 
wordt dient onder kontrole van ge
meenschapsorganen te staan Het ge
bruik van kunstmest en giftige bestrij
dingsmiddelen moet worden terugge
drongen Een kleinschalige produktie
wijze met kleine akkers en intensieve 
vruchtwisseling kan hiervoor uitkomst 
bieden De ekonomische nadelen hier
van moeten worden opgevangen door
dat de overheid op grond tegen een 
lage prijs verpacht en doordat de tus
senhandel wordt uitgeschakeld. 

Het Landbouwschap en de verschil
lende produktschappen moeten wor
den opgeheven. Demokratische boe
ren- en landbouworganisaties moeten 
hun taken overnemen 

40 Daarom wil de PSP het volgen
de. 

a Een planmatige (produktie)beper
king voor landbouwprodukten met een 
struktureel overschot Afschaffing van 
de melkheffing. 
b Geen subsidie naar produktie, maar 
een prijspolitiek en inkomenssubsidies 
die ook aan boer en tuinder een gega
randeerd redelijk inkomen geven bij 
normale werktijden. 
c De grond in gemeenschapshanden, 
maar Uitgegeven aan gebruikers tegen 
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lage huren of zonder vergoeding, al 
naar het gebruik. 
d Drastische beperking van het ge
bruik van giftige bestrijdingsmiddelen 
Sterke subsidiëring van onderzoek en 
experimenten met biologische teelt- en 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw. 
e Goede voedselvoorlichting, onder 
andere gencht op het terugdringen van 
de vleeskonsumpt1e. 
f Geen bio-industrie waar nodig wor
den boeren door subsidiëring en prijs
verhoging in staat gesteld te produce
ren zonder gedwongen te zijn dieren te 
mishandelen 
g Geen ontginning van nieuwe land
bouwgronden ten koste van natuurge
bieden Behoud van oude kultuurland
schappen met rekreatieve en kultuur
historische waarde. 
h Opheffing van de waterschappen. 
Hun taken worden overgenomen door 
provincies en gemeenten 
1 Demokratisering van de procedures 
bij ruilverkavelingen 

Energie 

41 De energievoorziening neemt een 
steeds belangrijkere plaats in binnen 
de maatschappij. De huidige welvaart 
is grotendeels gebaseerd op een om
vangrijk gebruik van goedkope ener
gie. Energie is een sleutelsektor van de 
ekonomie. Macht over deze sektor 
geeft veel macht in andere sektoren 
van de ekonomie die ervan afhankelijk 
zijn Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat JUist in de energiesektor de 
(machts)koncentratie in grote onderne
mingen ver gevorderd is In de oliesek
tor was deze koncentratie al sinds het 
einde van de vorige eeuw een feit. 
Sinds de Jaren zestig proberen de olie
koncerns hun invloed u1t te breiden tot 
andere energiebronnen, zoals uranium 
en steenkool Ook beïnvloeden de 
energiekoncerns het energiebeleid van 
de staat Op ministeries en in adviesra
den blijken de belangen van de ener
giekoncerns rijkelijk vertegenwoordigd 
te zijn 

De energ1eopwekkmg vindt in Ne
derland voor bijna 95 procent plaats 
door middel van verbranding van aard
gas, olie en steenkool Schadelijk zijn 
de luchtverontrem1gmg en de thermi
sche verontreiniging door opwarming 
van water en lucht. Als 'oplossing' 
voor dit probleem en voor de energie
schaarste bepleitte de overheid kern
energie als een 'goedkope en veil1ge' 
energiebron. Maar kernenergie geeft al 
bij geringe toepassingen gevaren voor 
mens en milieu over een zeer lange 
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periode. De mogelijkheid om de kern
technologie te gebruiken voor militaire 
doeleinden vormt een zeer ernstige be
dreiging voor de wereldvrede. Boven
dien kunnen de veiligheidsmaatregelen 
biJ kernenergie leiden tot een autoritai
re staat die de mdiv1duele vrijheid en 
demokrat1sche verworvenheden aan
tast 

Door een steeds massalere anti-kern
energie-beweging IS het op d1t mo
ment polit1ek onmogelijk geworden 
met het geplande kernenergieprogram
ma door te gaan De regenng Van Agt 
zoekt een Uitweg door een Brede 
Maatschappelijke Diskussie te organi
seren Daarin wil zij ons laten kiezen 
voor kernenergie of kolen De huidige 
opzet van deze diskuss1e IS voor de 
PSP onaanvaardbaar 

De regenng Van Agt en de onderne
mers willen hun energiebeleid n1et her
Zien Het hu1d1ge besparmgsbele1d 
le1dt slechts tot vermindering van de 
groe1 van het energieverbruik. Op 
woongebied wachten we nog op ver
hogmg van de besparingssubsidies in 
de woningwetsektor en energiebespa
rende bouwvoorschriften De elektrici
teitsbedrijven krijgen de kans om de 
toelevering van overtollige elektriciteit 
Uit het bedrijfsleven te saboteren Vijf
tig procent van de onderzoeksgelden 
voor energ1e gaat nog steeds naar 
kernenergie 

Ook doet de regenng maar wemig 
moeite het patroon van produktie en 
konsumptie te veranderen Er worden 
geen maatregelen genomen tegen 
wegwerpverpakkingen en overbodig 
autoverkeer. Het tarief bij grootgebruik 
IS nog steeds aanzienlijk lager dan 
voor het klemgebruik 

De regenng en het Energie-onder
zoeks Centrum Nederland (ECN} sabo
teren het onderzoek naar alternatieve 
bronnen D1t onderzoek verloopt uiterst 
traag. Bovend1en ontbreken experimen
ten om het rendement van alternatieve 
energiebronnen op grote schaal te 
toetsen 

De PSP vmdt dat dit wanbeleid zo 
snel mogelijk moet worden omgebo
gen Kernsplijting IS, waar ook ter we
reld, levensgevaarlijk en dus onaan
vaardbaar. Ook het onderzoek naar 
kernfus1e moet stopgezet worden 
Kernfus1e is een zeer gecentraliseerde 
energ1ebron met enorme beheerspro
blemen en gevaar voor ontsnapping 
van en vergiftiging door tritium De 
onderzoekskosten zijn ontzaglijk hoog 

Een zo groot mogelijk deel van de 
Nederlandse energievoorziening moet 
komen uit bronnen die n1et opraken 
zoals zon en wmd. Daarnaast moeten 

de investeringen in energiebesparing 
worden opgevoerd en energiebespa
rende (bouw}voorschriften worden 
vastgelegd. Energiebesparing moet 
vooral in de produktiesektor tot stand 
komen Er moet daarom een einde ko
men aan de chaos in het produktiesy
steem Ook om redenen van verstan
dig energiegebruik is het nodig dat de 
bevolking bepaalt waar, hoe en wat 
geproduceerd wordt aan de hand van 
kriteria met betrekking tot wenselijk
held, milieuveiligheid en evenwichtige 
verdeling van de welvaart over de we
reld. 

De energiesektor moet ingrijpend 
worden gedemokratiseerd en gedecen
traliseerd waar dit de energiebesparing 
ten goede komt. Een en ander moet 
worden vastgelegd in een nationaal 
energieplan Daarin worden de bijdra
gen van verschillende energiebronnen, 
het energieonderzoek en de struktuur 
van de energievoorziening geregeld. 

42 Daarom wil de PSP het volgen-
de. 

a Stopzetting van de deelname aan 
het Kalkar- en SuperphenixproJekt 
Stopzetting van de kerncentrales in 
Borssele en Dodewaard en de UCN-fa
briek in Almelo. Geen nieuwe kerncen
trales in Nederland. Geen proefborin
gen voor de opslag van radio-aktief af
val 
b Verzet van de Nederlandse regering 
tegen kernenergie (plannen} in andere 
landen, met name de Bondsrepubliek 
Duitsland en België. Geen Uitvoer van 
nuklea1r materiaal en kennis op nu
klealr gebied. Geen invoer van elektri
Citeit, opgewekt door buitenlandse 
kerncentrales. 
c Geen bouw meer van grote elektri
citeitscentrales De afvalwarmte van 
bestaande centrales wordt slechts voor 
nabij gelegen woonwijken, dorpen of 
industneën nuttig gebruikt. Elektriciteit 
wordt zo veel mogelijk geproduceerd 
in stadsverwarmingscentrales en in be
drijven die veel warmte produceren. 
Experimenten met elektriciteitsopwek
king uit windkracht. 
d Een zo beperkt mogelijk gebruik 
van steenkool Aan het gebruik wor
den strenge milieunormen gesteld, zo
dat de verontreinigmg met stof en 
S02 niet toeneemt Indien Nederland 
op langere termijn behoefte heeft aan 
steenkool, winning uit eigen bodem 
uitsluitend met mens- en milieuvrien
delijke methoden 
e Meer geld voor onderzoek naar en 
invoering van alternatieve energie. Er 
komt een experiment met gekombi-
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neerde zonne- en gasverwarming in 
2000 woningwetwoningen. In de 
bouwvergunning worden voorwaarden 
met betrekking tot isolatie, passieve 
zonneverwarming en zonnekollektoren 
opgenomen Hierdoor ontstane hoge 
woonlasten worden boven een bepaal
de norm gekompenseerd. 
f Energiebronnen, energieproduktie 
en -distributie in gemeenschapshan
den, zodat de baten van de aardgas
en oliewinning geheel aan de gemeen
schap ten goede komen KEMA en 
ECN komen onder direkte kontrole van 
het parlement. Ook de SEP komt 
rechtstreeks onder demokratische kon
trole en krijgt nauw omschreven taken 
g Instelling van een tarievenstelsel 
waarbij boven een norm de prijs per 
verbruikte eenheid stijgt. Levering en 
prijs van aardgas en elektriciteit voor 
produktiedoeleinden worden bepaald 
aan de hand van maatschappelijke 
noodzaak en wenselijkheid van de be
treffende produktie. Vooruitlopend 
hierop opheffing van de tariefverschil
len tussen klein- en grootgebruik Af
schaffing van het vastrecht. Verlaging 
van de aardgasprijzen voor kleinge
bruik. 
h Geen aanlanding van LNG. Trans
port van aardgas over grote afstanden 
per pijpleiding. Aanlanding van LPG 
uit de Noordzee per pijpleiding. Geen 
aanlanding van LPG op de Maasvlakte 
of elders binnengaats. Vervoer van 
LPG zoveel mogelijk per pijpleiding. 
Indien aanlanding van LNG en/ of LPG 
in de toekomst nodig mocht blijken, 
zal dit op een buitengaats eiland ge
beuren. 
1 Gebruik van LPG bij voorkeur in de 
petrochemie en voor elektriciteitsop
wekking. Beperking van het kleinge
bruik (onder andere in auto's}. Verbod 
op LPG-stations in de bebouwde kom. 
Opname van LPG in de wet gevaarlijke 
stoffen 
1 Subsid1e aan milieugroepen voor 
het verspreiden van informatie op 
energ1egebied 

Rekreatie 

43 De verkorting van de arbeidsdag 
en de toegenomen werkloosheid dra
gen bij tot meer besteedbare vrije tijd. 
Dit zal nog meer het geval zijn wan
neer een kortere werkweek en een ver
laging van de pensioengerechtigde 
leeftijd doorgevoerd wordt De rekrea
tleve voorzieningen houden zeker gelij
ke tred met deze ontwikkeling. Er is 
een ruimtelijke scheiding gekomen tus-
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sen wonen en rekreëren: door het 
winstbejag is de grond in woongebie
den te duur geworden om er volks
tuintjes of zoiets aan te leggen. Naast 
deze ruimtelijke scheiding brengt de 
kapitalistische produktiewijze ook een 
inhoudelijke scheiding tussen werken 
en rekreëren. Voor grote groepen men
sen is het onmogelijk werk te doen 
waarbij zij hun mogelijkheden zinvol 
gebruiken of ontwikkelen. Rekreatie 
heeft in deze situatie voor een belang
rijk deel als funktie dat mensen geeste
lijk weer voldoende bijkomen om de 
arbeid te kunnen voortzetten 

Bij veel sportbeoefening heerst de 
mentaliteit van winnen-tot-elke-prijs. 
De geforceerde lichamelijke eisen ma
ken met name topsport tot een onge
zonde bezigheid. Dat topsport gezond 
zou zijn is dan ook grotendeels een 
mythe Het zogenaamde karakter be
vorderen is in de praktijk een bevorde
ring van ongewenste waarden. 

Het bedrijfsleven maakt zich van 
steeds meer sporttaken meester Dat 
geldt in het bijzonder voor beroeps
sport, maar in toenemende mate ook 
voor amateurverenigingen Deze be
moeienis tast de demokratie in de 
sportverenigingen aan. Doordat de 
sponsor op elk moment de subsidie 
kan intrekken, krijgt hij grote invloed 
op het verenigingsbeleid. De leden van 
de vereniging hebben zo weinig meer 
te vertellen. 

De PSP vindt dat de rekreatieve mo
gelijkheden sport, spel, kreatieve be
leving, algemene ontwikkeling en der
gelijke- voor iedereen in gelijke mate 
toegankelijk moeten zijn Aan de ruim
telijke scheiding tussen wonen en re
kreëren moet een einde komen. In ie
dere buurt of wijk moeten voorzienin
gen op dit gebied aanwezig zijn, zoals 
groenvoorzieningen, volkstuinen, 
sportvelden, zwembaden, buurthuizen 
en speelplaatsen 

44 Daarom wil de PSP het volgen
de. 

a Uitbreiding van het aantal volkstui
nen. In geen geval mogen volkstuinen 
wijken voor andere plannen, als niet 
gelijkwaardige nieuwe ruimte wordt 
aangeboden tegen volledige schade
loosstelling. 
b Een prijsbeschikking om de tarie
ven op campings, met name van de 
staanplaatsen voor stacaravans in de 
hand te houden. 
c Een wettelijke regeling die de 
rechtspositie van de rekreant tegenover 
de campingbaas verzekert. 
d Geen rekreatie ten koste van na-

tuurgebieden, broedplaatsen van vo
gels en dergelijke 
e In natuurgebieden en op de Wad
deneilanden geen auto's uitgezonderd 
die van de bewoners. 
f Bij NS-stations gratis uitleen van 
fietsen. 
g Bevordering van aktieve rekreatie 
in en buiten sportverenigingen, onder 
andere door gratis toegang tot zwem
baden. Ruime subsidiëring van ama
teursport, zodat de kosten van het lid
maatschap voor niemand een bezwaar 
kunnen zijn 
h Alleen overheidssubsidies voor pro
fessionele sport als de overheid ook 
zeggenschap krijgt over de besteding. 
Geen subsidie als een vereniging een 
kommerciële sponsor heeft. 
i Voorzieningen voor gehandicapten, 
zoals aangepaste ingangen, bij zomer
en rekreatiehuizen, zwembaden, sport
zalen en sportterreinen 
J Naakte openluchtrekreatie op alle 
openbare rekreatieterreinen vrij 
k Een nationaal waterrekreatieplan, 
met onder meer vastlegging aantal lig
plaatsen, beperking van motorboten 
door registratie, omvangsbepalingen 
op binnenwateren voor motorvermo
gen Uitbreiding van de voor motorbo
ten verboden vaarten Verbod van 
speedboten. 

Kunst 

45 Een groot deel van de kunst komt 
alleen ten goede aan een maatschap
pelijke bovenlaag. Dat ligt ook voor de 
hand wanneer die kunst betaald wordt 
door rijke opdrachtgevers. Maar de rol 
van partikuliere opdrachtgevers is in 
grote mate overgenomen door de over
heid. Vroeger moesten veel kunste
naars zich aanpassen aan de eisen van 
hun rijke opdrachtgevers, die zich als 
enigen de luxe van kunstgenot konden 
veroorloven. Maar ook nu de rol van 
de partikuliere opdrachtgever groten
deels is overgenomen door de over
heid, bestaan nog steeds de traditione
le drempels van de kultuurgebouwen 
waarin kunst zich afspeelt. Het beleid 
van de overheid is erop gericht de 
kunstbeoefening 'in stand' te houden 
Door dit kunstbeleid wordt de kunst
vernieuwing onvoldoende bevorderd. 

De PSP vindt dat kunst bereikbaar 
moet zijn voor alle mensen. Daartoe 
moeten de gevestigde kunstinstellin
gen gedemokratiseerd worden. Alle 
drempels die ze voor het gewone pu
bliek ontoegankelijk maken moeten 
worden afgebroken. Groepen die nu 
weinig invloed kunnen hebben op het 
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tot stand komen van kunst moeten 
kunnen optreden als opdrachtgever, of 
zelfs kunst kunnen maken In samen
werking tussen de 'gebruikers' en de 
kunstenaars kan de kunst zich ontwik
kelen en vernieuwen in de richting van 
meer maatschappelijke toepassingen 
Omdat kunst voortkomt uit een ontwik
kelingsproces, en het tijd kost voordat 
nieuwe kunstvormen hun plaats tn de 
maatschappij hebben gevonden, zal er 
altijd een deel van de kunst zijn dat 
maar een kleine groep mensen bereikt 
Het kunstbeleid moet er mede op ge
richt zijn deze nieuwe vormen zoveel 
mogelijk voor iedereen toegankelijk te 
maken Kunst die verzet tegen de on
derdrukkende strukturen in de maat
schappij weergeeft of mensen daartoe 
probeert te brengen mag niets in de 
weg worden gelegd en zal door de 
PSP steeds worden gesteund. Kunste
naars moeten zich volledig kunnen 
uiten, zonder censuur, verkommerciali
sering of wat voor aanpassing aan 
'gangbare ideeën' dan ook. Daartoe ts 
een niet-elitair kunstbeleid nodig, 
waarbij in de eerste plaats een behoor
lijke bestaanszekerheid wordt verschaft 
aan zowel de scheppende als uitvoer
ende kunstenaars. Zo ontstaan ook de 
voorwaarden voor een kreatieve 
kunstbeleving. Kunst kan dan ook 
meer gaan dienen als middel om in
zicht te krijgen in de maatschappij 

46 Daarom wil de PSP het volgen
de. 

a Een inkomensregeling die alle kun
stenaars een reële bestaanszekerheid 
biedt, zonder belemmeringen voor 
vrouwelijke kunstenaars (zoals mate
riaalvergoeding gekoppeld aan kost
winnersschap) Deze regeling moet uit
gevoerd worden door demokratische 
organen. Kunstwerken die door deze 
regeling tot stand komen moeten zo
veel mogelijk voor iedereen bereikbaar 
zijn 
b Een algemene 1-procentsregeling 
voor de kunst bij alle door de overheid 
gefinancierde of gesubsidieerde voor
zieningen. Daardoor kunnen kunste
naars werkzaam zijn in opdracht van 
bijvoorbeeld onderwijs- of welzijnsin
stellingen, stedebouwkundige teams, 
wijkcentra en openbaar vervoersbedrij
ven 
c Meer onderwijsuren voor kunstzin
nige vorming 
d Geen subsidie aan kommerciële in
stellingen. Verschuiving van subsidies 
op exploitatiebasis voor vaste kunste
naarskollektieven Podiumsubsidies 
voor niet-kostendekkende uitvoeringen 
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voorstellingen. Herverdeling van de 
subsidies ten gunste van kleine, ver
meuwende gezelschappen. Geen 'cen
suur' op kunstuitingen bij het toeken
nel\ va11 subsid1es 
e Demokratisering en openbaarheid 
van alle overheidsadv1eslichamen op 
het gebied van kunst en kultuur, met 
vertegenwoordiging van kunstenaars
bonden 
f De toegang tot musea gratis. Elk 
groot museum edukat1eve d1enst 
g Openbare artotheken, op dezelfde 
w1jze opgezet als nu openbare biblio
theken 
h Handhav1ng van de vertikale prijs
bmdmg bij boeken 
1 Uitbreiding van het aantal ruimten 
waar muZiek gemaakt kan worden 
1 Kunst op straat vrij 

Regionale kultuur 

47 Zoalsmalle landen waar een 
mmderheid het voor het zeggen heeft 
overheerst ook in Nederland de kultuur 
van de heersende klasse. Dat komt on
der andere tot uitmg m de taal Datge
ne wat als 'algemeen beschaafd Ne
derlands' geldt is oorspronkelijk de 
streektaal van de Kennemer regenten 
1n Holland, het rijkste gewest van de 
Nederlanden Elke streektaal in Neder
land d1e afwijkt van het 'algemeen be
schaafd Nederlands' wordt dan ook 
ged1sknmmeerd. Zij krijgt een zeer 
lage status toebedeeld. Het onderwijs 
wordt bij voortdunng m1sbruikt om 
deze schrijnende situatle te laten voort
duren 

De PSP wijst deze onderdrukking op 
kultuurgebled radikaal af. De bevrij
dmg van de kultuur van het volk is 
n1et te verwezenlijken zonder de bevrij
dmg van de onderdrukte groepen 
Maar ook nu al moeten we werken aan 
d1e kulturele bevrijdmg 

48 Fnesland 

Vanzelfsprekend geldt bovenstaande 
ook voor Friesland Toch neemt Fries
land een aparte plaats in De Friese be
wegmg heeft na honderd Jaar strijd 
voor elkaar gekregen dat een klein 
aantal rechten, zoals wij die voorstaan, 
m Fnesland werkelijkheid zijn gewor
den. Zo IS het Fnes op de kleuter- en 
basisscholen ingevoerd. Toch geldt 
ook in Fr1esland nog te veel dat de 
ontploo1mgskansen stijgen naarmate 
men het 'algemeen beschaafd Neder
lands' beter beheerst 

De PSP vmdt dan ook dat de Friese 
taalbeweging volled1g steun van de 

rijksoverheid verdient. Hierbij moet er 
echter voor worden gewaakt dat er 
geen 'algemeen beschaafd Fries' gaat 
ontstaan. Dat zou de onderdrukkende 
rol van het 'algemeen beschaafd Ne
derlands' over kunnen nemen. 

49 Daarom wil de PSP het volgen-
de. 

a Opneming in de grondwet van het 
recht de eigen taal te gebruiken Nade
re Uitwerking van dit grondrecht in de 
regio's wat betreft onderwijs, wetge
ving, rechtspraak, openbaar bestuur en 
dergelijke 
b Integratie van regionale talen als 
medevoertalen in het openbare leven 
c Invoering van de regionale taal m 
het onderwijs. 
d Financiële en andere steun aan el
gentalige kranten, tijdschriften en om
roepen 
e Volledige integratie van het Fries 
als voertaal op het punt van bestuur, 
rechtspraak en dergelijke in Friesland 
f Uitbouw van de dependance van de 
Rijksuniversiteit Groningen te Leeuwar
den tot een volwaardige universiteit, 
waar men in het Fries kan studeren. 
g Erkenning en gebruik door PTT, 
ANWB, NS en dergelijke van de Fries
talige vormen als officiële namen voor 
geografische benamingen (straten, 
plaatsen, wateren en dergelijke) in 
Friesland. 
h Opnchting van een volwaardige 
omroep voor Friesland, betaald door 
het rijk 

Media 

50 In Nederland bestaat persvrijheid. 
Er is een grote verscheidenheid aan 
dagbladen en radio- en TV-omroepen 
Die verscheidenheid wordt bedre1gd 
door de persconcentratie, de opheffing 
van dagbladen en de 'vertrossing' van 
de omroepen. 

De mogelijkheid om van de persvrij
heid gebruik te maken, is niet voor alle 
maatschappelijke groepen en stromln
gen even groot. De invloed van kran
tenlezers en journalisten op het redak
tionele beleid is gering. Een aantal om
roepen heeft in plaats van een demo
kratische vereninigingsstruktuur een 
stichtingsvorm 

Het oprichten en instandhouden van 
kranten en omroepen kost veel geld. 
Dat geld wordt verkregen door een be
leid te voeren dat zoveel mogelijke ad
verteerders en kijkers oplevert. Het ge
volg is een diktatuur van de kleurloze 
middelmaat, de 'vertrossing', die voor-
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oordelen bevestigt, kritische informatie 
achterwege laat en de aandacht afleidt 
naar sterren in de amusementswereld. 
Links is in de media sterk onderverte
genwoordigd. 

De PSP vindt het een belangrijk ver
eiste in een demokratie, dat iedereen 
goede informatie kan krijgen over alles 
wat van maatschappelijk belang is. 
Voor radio en televisie dienen de ver
scheidenheid van de omroepen, hun 
demokratie en de rechten van hun me
dewerkers gewaarborgd te zijn. Kran
ten en tijdschriften moeten kunnen be
staan zonder afhankelijk te zijn van ad
verteerders of andere kommerciële be
langen Dit valt te bereiken door voor 
de kranten eenzelfde regeling in te 
voeren als voor radio en televisie: de 
drukkerijen komen in gemeenschaps
handen en stellen hun diensten ter be
schikking van uiteenlopende persorga
nen 

51 Daarom wil de PSP het volgen-
de. 

a Vooruitlopend op bovenstaande 
maatregelen, omvorming van het be
drijfsfonds voor de pers tot een subsi
diefonds. Voor een subsidie komen al
leen d1e bladen in aanmerking, die een 
demokratisch statuut hebben dat in
vloed garandeert van redaktie, perso
neel en abonnees. Dat fonds moet be
taald worden uit de algemene midde
len 
b Afschaffing van de kijk- en luister
gelden Bekostiging naar draagkracht 
door financiering uit de algemene mid
delen. 
c Ontkoppeling van het lidmaatschap 
van de omroepen en het abonnement 
op een programmagids. Bij veel om
roepen zijn de leden u immers alleen 
maar abonnee op de gids. 
d Wijziging van de omroepwet, zodat 
de omroepen een demokratisch statuut 
moeten hebben om zendtijd te kunnen 
krijgen 
e Een schijvenstelsel voor de zend
tijdverdeling in plaats van het huidige 
stelsel van statussen Het feit dat een 
kleine wijziging m ledental een grote 
statusverandering kan betekenen, 
werkt alleen maar krampachtige rekla
me in de hand. 
f Geen STER- en bioscoopreklame. 
Kommerciële zenders bi ijven verboden. 
Zolang de STER-reklame nog bestaat, 
verbod van reklame via radio en tv 
voor alkoholhoudende dranken. 
g Kabelnetten alleen in gemeen
schapshanden Tegengaan van kom
merciële exploitatie van kabels Ge
bruik van de mogelijkheden van kabel-
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omroep voor plaatselijke programma's. 
Geen feitelijke verplichting tot afname 
van kabeltelevisie. 
h Bevordering en uitbreiding van re
gionale omroepen die door de rijks
overheid gefinancierd worden Gelijke 
financiering voor iedere omroep. 
i Strikte handhaving van het verbod 
op sluikreklame 
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Weerwerk nodig 1n de ;aren tachtig 
Rec\îts regeren in een tijd van ekono
mlsche teruggang maakt tal van men
sen moedeloos. Werkloosheid en wo
nmgnood nemen toe, offers worden 
gevraagd om d1e problemen aan te 
pakken, maar elk UitZicht op een oplos
smg ontbreekt. Veel mensen betwijfe
len of de politiek de problemen van de 
wen tachtig nog wel aan kan. Zij wen
den zich af en proberen, elk voor zich, 
er maar het beste van te maken 

De Partij van de Arbeid acht dit een 
funeste ontwikkeling. Hoe ernstig de 
problemen ook zijn, machteloos zijn 
wij n1et Werkloosheid en woningnood 
zijn geen natuurverschijnselen Zij zijn 
het produkt van een samenleving 
waann de machtsverhoudingen onge
lijk zijn verdeeld. Die samenleving is 
veranderbaar. De ontwikkelingen zijn 
be1nvloedbaar èn beheersbaar als wij 
m staat zijn de ongelijkheid van macht 
te doorbreken Wij mogen de ontwik
kelmgen van de Jaren tachtig niet moe
deloos over ons heen laten komen. 
WEERWERK is geboden. Weerwerk 
vanu1t een perspektief dat mensen 
weer tot solidariteit brengt. 

De noodzaak van stunng 

Onze samenlevmg vertoont het beeld 
van een warwmkel Temidden van een 
toenemende leegstand zoeken steeds 
meer mensen tevergeefs naar een huis. 
Grote fmancierders beleggen miljarden 
m het buitenland terwijl de volkswo
nmgbouw instort en de steden verkom
meren. Zelfs de sterkste multinationals 
zetten steeds meer mensen op straat 
Hoe schaarser de energie, des te hoger 
de ol1ewmsten Veel mensen zitten 
werkloos thu1s terwijl er met name in 

Inleiding 

Nederland en de wereld nog zo ontzet
tend veel te doen is. 

Eén ding staat vast kennis en ar
beid, kapitaal en techniek worden on
voldoende benut om die problemen 
aan te pakken die wij als samenleving 
het belangrijkste vinden. Daarom kiest 
de Partij van de Arbeid voor een stu
rend beleid. 

Werkloosheid en woningnood kun
nen alleen effektief worden bestreden 
met nieuwe sturingsinstrumenten. Ook 
als dat betekent dat ingrepen nodig 
zijn in de bestaande machtsverhoudin
gen. 

In een stuurloze samenleving dreigt 
op den duur ook de demokratie te 
stranden Een demokratie kan immers 
alleen goed werken als de mensen ook 
zèlf richting kunnen geven aan de sa
menleving en zich kunnen herkennen 
in het gevoerde beleid. 

Eerlijk delen in een tijd van teruggang 

De ekonomische teruggang plaatst tal 
van mensen voor grote problemen. Ve
len voelen zich in hun bestaanszeker
heid bedreigd. Materiële welvaarts
groei zit er voor vrijwel niemand meer 
in. Menigeen zal een stapje achteruit 
moeten doen Zo'n ontwikkeling is 
moeilijk te aanvaarden. Zij roept zelfs 
grote weerstand op als blijkt dat: 

de gevraagde offers niet eerlijk 
worden verdeeld, doordat tal van be
voorrechte groepen onvoldoende wor
den aangepakt of kans zien telkens 
weer door de mazen van de wet te 
kruipen; 

de gebrachte offers onvoldoende 
worden aangewend om bestaande 
werkgelegenheid te behouden of nieu
we arbeirlsplaatsen te scheppen; 

de materiële achteruitgang ook nog 
gepaard gaat met een verslechtering 
van de kwaliteit van het bestaan 

Juist in een tijd van ekonomische te
ruggang komt het er op aan dat een 
herkenbaar beleid kan worden ge
voerd. Een beleid, dat in staat is inko
mensoffers om te zetten in werk en dat 
benut voor de verbetering van de leef
omstandigheden. In een stuurloze sa
menleving is dat onmogelijk. Met nieu
we sturingsinstrumenten kan het getij 
worden gekeerd. 

Een keuze voor de jaren tachtig 

In een stuurloze samenleving is het 
stellen van prioriteiten een machteloos 
gebaar. Wie keuzes wil maken voor de 
jaren tachtig is verplicht om aan te ge
ven met welke instrumenten het ge
stelde doel is te bereiken. Daarom 
kiest de Partij van de Arbeid in het ka
der van een centraal ontwikkelingsplan 
voor het scheppen van 335.000 à 
350.000 nieuwe banen in de komen
de vier jaar. Het beleid in de drie sek
toren van onze ekonomie: vrije markt, 
niet-kommerciële dienstensektor en 
overheid, zal op het halen van deze 
taakstelling moeten worden gericht 

Andere beleidsdoelstellingen zullen 
hieraan ondergeschikt zijn. Afhankelijk 
van de financiële mogelijkheden (uit
gaand van een selektieve groei van 
2 1/ 4 % per jaar) kiest de Partij van de 
Arbeid voor de volgende rangorde: 
1 herstel van werkgelegenheid; 
2 op peil houden van de hulp aan de 
Derde Wereld; 
3 bescherming van kollektieve voor
zieningen en sociale zekerheid. 

Verlaging van koopkracht om deze 
prioriteiten veilig te stellen moet wor-
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den aanvaard, maar dan wel zodanig, 
dat de hoogste inkomens de grootste 
offers brengen, terwijl de koopkracht 
van de minimuminkomens en -uitkerin
gen worden gegarandeerd. 

Werken voor wonen 

De hantering van nieuwe sturingsin
strumenten (zoals sektorplannen en be
leggingsvoorschriften) maakt het ook 
mogelijk tot een samenhangend beleid 
te komen, dwars door de verschillende 
sektoren heen. Teveel nog worden par
tikuliere en kollektieve sektor tegen
over elkaar gesteld. Deze tegenstelling 
gaat voorbij aan het feit dat: 
- een aktief overheidsbeleid een uit
stralende werking heeft in de markt
sektor; 
- een gericht beleid in de marktsek
tor van groot belang kan zijn voor de 
vervulling van maatschappelijke be
hoeften; 

de snelst groeiende, niet-kommer
ciële dienstensektor meer en meer een 
eigen betekenis heeft. 

De Partij van de Arbeid kiest voor 
een werkscheppend beleid in elk van 
de drie sektoren, zoveel mogelijk ge
richt op het verhelpen van de meest 
dringende maatschappelijke tekorten. 
In dat kader staat de bestrijding van 
de 'nieuwe' woningnood voorop. Ook 
het ruimtelijk beleid is van deze priori
teit doortrokken: financiën, arbeids
kracht en wettelijke instrumenten zul
len bij voorrang worden ingezet voor 
de versterking van de woon- en verzor
gingsfunktie van de oude buurten in 
de steden (stadsvernieuwing). 

Een kreatief kultuurbeleid 

Nu de grenzen van de materiële wel
vaartsgroei bereikt zijn, is het meer 
dan ooit noodzakelijk ons bestaan in te 
stellen op kwaliteit. Dat vraagt om een 
kreatief kultuurbeleid dat er op gericht 
is de mensen zèlf zoveel mogelijk zeg
genschap te geven over de vormge
ving van hun woon-, leef- en werksi
tuatie. 

Zo'n beleid houdt rekening met de 
behoefte aan emancipatie, verzelfstan
diging en individualisering dat zich 
overal in onze samenleving aftekent. In 
de jaren tachtig zullen de mensen ge
heel eigen eisen stellen aan de manier 
waarop zij willen wonen en werken. 
De tijd van grauwe eenheidspakketten 
(eengezinswoningen in een rijtje, 40-
urige werkweek gedurende 45 jaar) is 
voorbij. De overheid heeft tot taak er
voor te zorgen dat alle mensen, vooral 
ook diegenen die zich in een achter-

standssituatie bevinden, de kans krij
gen zich op hun eigen manier in onze 
samenleving thuis te voelen. Dat biedt 
ook mogelijkheden voor een eigentijd
se aanpak van de werkloosheid door 
het delen van bestaande arbeid, ar
beidstijdverkorting en het scheppen 
van nieuwe, op individuele voorkeuren 
afgestemde banen. 

De demokratisering van de overheid 

Voor een herkenbaar beleid is het no
dig ook de overheid zelf ingrijpend te 
hervormen. Het huidige overheidsap
paraat staat te ver van de mensen af. 
Het is uit zijn voegen gegroeid, te cen
traal en hiërarchisch opgezet, te bu
reaukratisch in zijn dienstbetoon, te 
ondoorzichtig, en, vooral ook te traag 
in zijn besluitvorming. Wie de over
heid met nieuwe sturingstaken wil be
lasten ontkomt er niet aan om de be
stuurbaarheid en de herkenbaarheid 
van de overheid te vergroten. Daartoe 
moeten de gekozen organen een ster
kere greep op het ambtenarenapparaat 
krijgen, taken worden afgestoten door 
decentralisatie en demokratisering, 
dichter naar de mensen toe. 

Ontspanning in de wereld 

De Partij van de Arbeid weigert de be
dreigingen van de jaren tachtig als na
tuurverschijnselen te beschouwen. Zij 
meent dat, bij doorbreking van de be
staande machtsverhoudingen, de ont
wikkelingen beheersbaar zijn. De be
staande machtsverhoudingen zijn ech
ter alleen te doorbreken indien men 
bereid is daarbinnen verantwoordelijk
heid te aanvaarden. 

Dat geldt vooral ook voor de interna
tionale machtsverhoudingen. Ook hier 
zijn de dreigingen groot. De Oost
West-verhouding bevindt zich op een 
dieptepunt, de kernwapenwedloop 
gaat onverminderd voort, de armoede 
in de wereld neemt toe. De Partij van 
de Arbeid kiest voor een eerlijk delen 
tussen Noord en Zuid; doorbreking 
van de konfrontatie tussen Oost en 
West en terugdringing van de kernwa
penwedloop, ook door het nemen van 
eenzijdige stappen. Zij realiseert zich 
dat zo'n beleid alleen is waar te maken 
door het kiezen van een eigen positie 
binnen de bestaande machtsstruktu
ren. 

Sturen is besturen 

Wie de ontwikkelingen in de jaren 
tachtig, nationaal en internationaal zo 
goed mogelijk wil sturen zal bereid 

moeten zijn te besturen. De Partij van 
de Arbeid is ·daartoe bereid, op voor
waarde van een herkenbaar, op hervor
ming gericht beleid. Herkenbaar voor 
die mensen in onze samenleving die 
zich het meest bedreigd voelen. Om 
de moedeloosheid, veroorzaakt door 
een rechts beleid, weer om te zetten in 
hoop en solidariteit. Want een beleid 
dat kan rekenen op een brede steun in 
onze samenleving behoeft zich niet 
machteloos bij de bestaande machts
verhoudingen neer te leggen. Integen
deel WEERWERK is mogelijk en dus 
noodzakelijk. 
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I Kiezen 
voor werk 

ledereen dre kan werken heeft 
recht op arbeid en 1n Nederland zowel 
als elders 1n de wereld bestaan nog tal 
van onvervulde behoeften aan goede
ren en diensten. Daarom wil de Partij 
van de Arbeid een sociaal-ekonomisch 
belerd dat gericht is op 
a betaalde, naar aard en omstandig
heden menswaardige arbeid waarvan 
het behoud is veiliggesteld, voor ieder
een die kan werken; met speciale aan
dacht voor kwaliteitsverbetering van 
dre arbeid, in de partikuliere en in de 
publieke sektor; en waarbij vooral ook 
de behoefte aan socraal kontakt, erken
nrng en zelfverwerkelijking mogelijkhe
den krijgt. 
b een zodanige arbeidsherverdeling 
dat iedereen, die hiertoe in staat is be
taald én onbetaald werk kan verrich
ten. Met dit laatste wordt bedoeld al 
dre aktiviteiten, die voor het goed 
funktioneren van de samenleving 
noodzakelijk zijn, zoals het huishou
den, de verzorging en opvoeding van 
krnderen en deelname aan het maat
schappelijk leven. Ook het onaantrek
kelijke werk, zowel betaald als onbe
taald, moet eerlijk worden verdeeld. 
c een op de bevordering van de 
werkgelegenheid gerichte selektieve 
groei van gemiddeld 2,25%, waarbij 
een zumig gebruik van grondstoffen en 
energie en het behoud en herstel van 
het natuurlijke milieu grenzenstellend 
zijn; 
d het bij voorrang verhelpen van de 
meest dringende maatschappelijke te
korten (volkshuisvesting, openbaar ver
voer, onderwijs, welzijn); 
e onverminderde financiële bijdragen 
aan de ontwikkeling van de Derde We
reld, versterkt door steun aan de tot
standkoming van een nieuw internatio-

nale ekonomische orde, die een recht
vaardige welvaartsverdeling in de we
reld mogelijk maakt; 
f een drastische vermindering van in
komens- en vermogensverschillen 
g bevordering van de arbeidsmotiva
tie en van de zeggenschap van men
sen over de ekonomische ontwikke
ling. 

Er moet weer werk komen voor de vele 
mensen die thans werkzoekend, werk
loos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
zijn. Tevens willen de komende tijd per 
Jaar tenminste 50.000 mensen extra 
(vooral jongeren en vrouwen) een baan 
hebben. De PvdA wil daarom in de 
volgende vier jaar 335.000 à 
350.000 mensen aan werk helpen, als 
wezenlijke aanzet tot bestrijding van 
de werkloosheid. 

In de landbouw kan de werkgele
genheid niet worden uitgebreid, maar 
moet verdere afbraak worden tegenge
gaan door kwaliteitsverbetering en 
nieuwe produkten. 

In de industrie moet krachtig wor
den gestreefd naar vernieuwing; dit 
herindustrialisatie-beleid wordt onder 
meer gericht op herstel van werkgele
genheid via produktie en afzet van 
energie-arme, milieu-vriendelijke, tech
nisch en kwalitatief hoogwaardige goe
deren, vooral door kleinere onderne
mingen. 

In de kommerciële dienstverlening 
zijn eveneens mogelijkheden voor de 
schepping van arbeidsplaatsen, voor
zover dat niet wordt verhinderd door 
automatisering. 
- Vooral in de bouw, de energiebe
sparing, het milieubeheer, de niet
kommerciële dienstverlening en bij de 
overheid kan veel werkgelegenheid tot 
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stand worden gebracht, zeker gezien 
de maatschappelijke behoeften. Een 
krachtig regionaal beleid en een betere 
verdeling van werk over het land is 
noodzakelijk, zodat de verschillen in 
werkloosheidspercentages verminde
ren; de problemen koncentreren zich 
niet alleen in het Noorden, Twente en 
Zuid-Limburg, maar nu ook in de grote 
steden, waar met name in grote oude 
stadswijken sprake is van nergens el
ders bekende werkloosheidspercenta
ges. 

Daarnaast is op grote schaal een be
tere verdeling van het betaalde werk 
nodig, d.m.v. arbeidstijdverkorting per 
dag en deeltijdarbeid, als tussenstap 
naar een kortere arbeidsdag. Hierdoor 
is ook een betere verdeling mogelijk 
van onbetaald werk in de huishouding, 
zorg voor kinderen, vrijwilligerswerk en 
voor deelname aan het maatschappe
lijk leven. 

Een der manieren om produktiever
lies als gevolg van a.t.v. op te vangen 
is bedrijfstijdverlenging, die echter niet 
mag leiden tot hernieuwde volkskonti
nu-diensten. 

Bovengenoemd beleid vergt een grote 
inzet van geld en nieuwe sturingsin
strumenten om aan de maatschappelij
ke ontwikkelingen richting te geven en 
aanpassingen in de produktiestruktuur 
ten behoeve van een Nieuwe Interna
tionale Ekonomische Orde (NIEO) aan 
te brengen. 

Bedrijfsinvesteringen (voor verbete
ring van arbeidsomstandigheden, ver
vanging, uitbreiding, milieubehoud, 
energiebesparing) moeten omhoog. 

Ook de overheid moet een aktief en 
selektief, investerings-, bestedings-en 
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arbeidsmarktbeleid voeren. 
En voor de herverdeling van arbeid 

moet betaald worden. Daarom zijn in
komensoffers onvermijdelijk Maar wel 
op grond van eerlijk delen de hogere 
inkomenstrekkers leveren het meeste 
in. 

Ons beleid gaat van de volgende 
rangorde van prioriteiten uit 
1 herstel van werkgelegenheid 
2 op peil houden van de hulp aan de 
Derde Wereld 
3 bescherming van kollektieve voor
zieningen en sociale zekerheid. 

We aanvaarden, ten gunste van bo
vengenoemde prioriteiten, koopkracht
verlaging van alle Nederlandse inko
mens (met een hoger offer naarmate 
het inkomen hoger is) met uitzonde
ring van het minimumloon en de mini
mum sociale uitkeringen. Dáárvan 
wordt de koopkracht dus gegaran
deerd. 

Bovenstaande rangorde blijft gelden 
bij mee- en tegenvallers in de ekono
mische ontwikkeling. Als onze doelstel
ling van een selektieve groei van 
2,25% per jaar tijdens de regeringspe
riode niet te realiseren blijkt, zullen bij 
de dan noodzakelijke verdere inko
mensmatiging de hoogste inkomens 
het meeste bijdragen, maar zal de 
koopkrachtgarantie voor de minima 
worden gehandhaafd. 

De overheid zal over betere kontrole
en sturingsinstrumenten moeten gaan 
beschikken om de ekonomische ont
wikkeling en vooral ook die van de 
werkgelegenheid in de publieke en 
particuliere sektor te laten voldoen aan 
de bovenstaande eisen. Daarbij is het 
noodzakelijk, dat de werknemers de 
sturingsinstrumenten en -gelden kun
nen kontroleren 

2 Ordening en sturing 

a Het selektieve groeibeleid wordt ge
baseerd op een centraal ontwikkelings
plan dat bindend is voor de overheids
sektor en de overheidsmaatregelen 
t.o.v. het partikuliere bedrijfsleven, 
maar indikatief voor de organisaties en 
onderneming in dat bedrijfsleven. 

Het plan berust op maatschappelijke 
doelstellingen en op prognoses van de 
makro-ekonomische ontwikkeling, 
voorraadvorming, regionale en sektora
le ekonomische ontwikkeling en van 
sociale, kulturele en technologische 
ontwikkelingen, verstrekt door de daar
mee belaste planbureaus en regionale 
overheden. 

De regering vraagt over het koncept
plan aan het begin van haar regerings-

periode advies aan de organisaties van 
werkgevers en werknemers en legt het 
vervolgens- vergezeld van deze advie
zen - aan het parlement ter vaststel
ling voor. Het plan zal jaarlijks in het 
parlement worden geëvalueerd en zo
nodig bijgesteld. 
b Het centraal ontwikkelingsplan 
geeft een taakstelling voor het aantal 
te scheppen arbeidsplaatsen, zo goed 
mogelijk uitgesplitst naar goederen 
producerende en dienstverlenende sek
toren alsmede naar regio's. Het plan 
wordt mede afgestemd op de periodie
ke rapportages over het sociaal-ekono
misch beleid van de provinciale over
heden en grote steden 
c De overheden brengen e1gen tman
ciën en beleid (opdrachten en bestel
lingen, regelingen en subsidies) in 
overeenstemming met de sektorale en 
regionale taakstellingen Hiertoe wor
den de bestaande sektorale en regio
nale stimuleringspremies eerst onder
zocht op hun doelmatigheid in het ka
der van de sociaal-ekonomische doel
stellingen Dat geldt ook voor de toe
slagen in de W.l R. Ook het beleid en 
de bevoegdheden van de Nederlandse 
Bank worden afgestemd op de taak
stelling van het centraal ontwikkelings
plan 
d Planmatig handelen in de over
heidssektor wordt bevorderd en niet 
meer van belang zijnde taken worden 
afgestoten. 
e Wetgeving op het sektorgebied en 
het regionaal sociaal-ekonomisch be
leid stelt de gemeenschap in staat mee 
te sturen bij richtinggevende beslissin
gen over produktie en werkgelegen
heid 
f Bij de keuze welke sektoren al of 
niet groeien wordt rekening gehouden 
met de wenselijkheid dat sommige 
produktie (bijv grondstofverwerkend) 
in de Derde Wereld plaats vindt; inves
teringen worden getoetst aan criteria 
van internationale arbeidsverdeling in 
een nieuwe internationale ekonomi
sche orde. 

Sturing naar sektoren en regio's 

3 Industrie en nijverheid 

A Er komt een wet voor het sektorbe
leid, die het mogelijk maakt de pro
duktie en werkgelegenheid meer af te 
stemmen op maatschappelijke doelstel
lingen De nationale overheid heeft de 
verantwoordelijkheid voor het totstand
komen van sektorplannen voor die on
derdelen van de ekonomie, waarvan in 
het centraal ontwikkelingsplan is vast-
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gesteld dat een centrale aanpak ge
wenst is. Voor deze sektoren worden 
sektororganen opgericht, waar de plan
ning voor een gewenste sektorontwik
keling wordt uitgewerkt en voorstellen 
aan de regering worden opgesteld in
zake de daarvoor noodzakelijke maatre
gelen. 

Vooruitlopend op het centraal ont
wikkelingsplan wordt in overleg met 
de betrokken werkgevers- en werkne
mersorganisaties geëxperimenteerd 
met de opstelling van sektorplannen 1n 
de bouw, de energievoorziening en 
één of meer andere sektoren, waar In

dustriële groei en vernieuwing moge
lijk zijn Mede op basis van de opgeda
ne ervaringen wordt de spoedige indie
ning van een wet op het sektorbeleid 
voorbereid. Deze regelt in elk geval 
a de verplichting van werkgevers en 
de overheid om de noodzakelijke infor
matie te verstrekken voor het te voeren 
sektorbeleid en regionaal sociaal-eco
nomisch beleid; 
b de wijze waarop sektororganen tot 
stand komen, alsmede hun inr1chtmg, 
werkwijze, bevoegdheden en verant
woordelijkheden Bij hun samenstelling 
wordt zonodig rekening gehouden met 
koncentraties van bedrijven uit de sek
tor in bepaalde regio's. 
c de verplichting van werkgevers en 
werknemers om via hun organisaties 
deel te nemen aan sektororganen en 
een gelijkwaardig medebeslissingsrecht 
over de sektorontwikkeling bmnen de 
doelstellingen van het centraal ontwik
kelingsplan, het recht van de leden der 
organisaties op tijdige informatie over 
voorgenomen besluiten betreffende de 
onderneming waarin zij werken, alsme
de de garanties die nodig zijn voor 
deze organisaties om te kunnen funk
tioneren in de sektororganen een 
recht op konsultatie van de achterban, 
een recht op openbaarheid, en een be
roepsmogelijkheid bij het parlement. 
d de wijze waarop de sektorplannen 
bindend worden gemaakt voor de be
drijven van de sektoren 
8 Tot de taken van sektor-organen 
behoren· 
a het ontwerpen van het sektorplan, 
waarin onderling samenhangende 
doelstellingen zijn opgenomen m b.t. 
investeringen, werkgelegenheid en ar
beidsvoorwaarden in de sektor 
b toetsing en waar nodig periodieke 
bijstelling van dat plan; 
c in het plan aangeven, welke over
heids-initiatieven in de produktiesfeer 
nodig, en welke financiële middelen 
beschikbaar zijn; 
d het geven van een raming van de 
investeringen en van de werkgelegen-
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\'\e\dsontw\kkelingen bij bedrijven in de 
sektor. 
e rapporteren aan de overheid en de 
betrokken partijen over de voortgang 
bij de uitvoering van het sektorplan. 
C De NEHEM wordt omgevormd tot 
een nat10nale ontwikkelingsmaatschap
pij onder verantwoordelijkheid van de 
overheid. Deze verschaft hulp bij de 
voorbere1d1ng van het sektorbeleid, be
vordert investeringen in nieuwe richtin
gen en verbetert waar nodig het man
agement 
D Behalve dat multinationale onder
nemlngen en grote bedrijven die aktivi
telten in meer dan één sektor ont
plooien, verplicht deelnemen aan de 
sektororganen, sluit de overheld ook 
een planningsovereenkomst met ze af. 

Bedrijven melden grote mvesterin
gen bij het Centraal Planbureau en het 
betrokken sektor-orgaan; subsidiëring 
van deze investenngen vindt slechts 
plaats als deze passen binnen de taak
stellmg van het centraal ontwikkelings
plan en eventuele goedgekeurde sek
torplannen 

Aan het verlenen van subsidies wor
den strenge voorwaarden verbonden 
De nalevmg van de voorwaarden wordt 
door Rijksaccountantsdienst en de Alg. 
Rekenkamer gekontroleerd. In de sub
Sidie-overeenkomsten wordt een bepa
ling opgenomen, die de overheid het 
recht geeft subsidiegelden terug te vor
deren, wanneer de aanwending van de 
gelden 1n strijd blijkt met het oorspron
i<elijke doel De aanwending van de 
subs1dies moet 1n de bedrijven mede 
door de ondernemingsraad beoordeeld 
kunnen worden 
E De overheid richt zo nodig ge
meenschapsbedrijven op. of neemt be
drijven over, ter realisering van het 
centraal ontwikkelingsplan of ter door
brekmg van machtskoncentraties. Deze 
en andere staatsbedrijven krijgen een 
voorbeeldfunctie m.b.t. de medezeg
genschap van werknemers 
F De wet regelt de bevoegdheid van 
de Min1ster van Ekonomische Zaken 
om de wens tot samenvoegmg van be
drijven te toetsen en eventueel te ver
bieden 
G De verslagleggmg van bedrijven 
wordt zodan1g uitgebreid, dat een be
ter mzicht ontstaat in het beleid van 
vest1gmgen bmnen een concern en 
van besloten vennootschappen. 

Misbruik en oneigenlijk gebruik van 
besloten en commanditaire vennoot
schappen wordt voorkomen 
H Produktie-korparaties worden gesti
muleerd, 1n het bijzonder 1n de sekto
ren. bouw, energiebesparing, reparatie 
(1 p.v. vervangmg) en commerciële 

dienstverlening. Bij overheidssubsidie 
of deelname in bedrijven wordt ge
streefd naar de ontwikkeling van com
binaties van gemeenschapsbezit en 
koöperatief beheer. 
I Het sektorbeleid wordt tevens ge
richt op een rechtvaardige verdeling 
van welvaart en werkgelegenheid over 
de regionale gebieden van ons land. 
Daartoe verkrijgen regionale overheden 
adviesrecht aan de sektororganen 
J De overheid bevordert dat de ont
wikkeling van nieuwe technologieën in 
het produktieproces wordt gericht op 
versterking van nieuwe kennisintensie
ve industriële aktiviteiten, die van be
lang zijn voor de groei van het natio
nale inkomen en de werkgelegenheid. 
Technologische vernieuwing ten be
hoeve van maatschappelijk gewenste 
doeleinden als verbetering van de kwa
liteit van de arbeid, het milieu en ener
giebesparing worden bevorderd. Mede 
om ongewenste toepassingen tijdig te 
signaleren en zo nodig te kunnen af
remmen wordt een bureau voor tech
nologische vernieuwing ingesteld, dat 
stelselmatig rapporteert omtrent maat
schappelijke voor- en nadelen van 
technologische vindingen. Behalve aan 
de werkgelegenheidseffekten wordt bij
zondere aandacht besteed aan de be
schermmg van de privacy van werkne
mers in de onderneming en burgers in 
de samenleving tegen misbruik van 
computergegevens. De regering ont
wikkelt mede op basis van de advie
zen van dit bureau - een beleid tot be
heersing van het vernieuwingsproces. 

Staatsondernemingen worden poli
tiek gekontroleerd in hun bijdrage aan 
technologische vernieuwing. 
K Het sektorplan voor de bouwnijver
heid is in het bijzonder gericht op be
teugeling van de wilde konjunktuurgol
ven in deze sektor door een systeem 
van bouwprogrammering op regionaal 
niveau. 

4 Regtonaal sociaal-economisch be
leid 

a Uitgangspunt voor het selektieve 
groeibeleid is, dat het werk naar de 
mensen wordt gebracht en niet omge
keerd. Daarom behelst het centraal 
ontwikkelingsplan ook taakstellingen 
per regio. Provinciale en grootstedelij
ke ontwikkelingsplannen vormen de 
grondstof voor de regionale taakstel
lingen, die uiteindelijk in het centraal 
ontwikkelingsplan worden vastgelegd. 
b De nationale overheid richt haar 
beleid mede op het verminderen van 
verschillen in inkomen en werkgele
genheid tussen de verschillende re-

PVDA 4-5 

gio's. Bijzondere aandacht wordt daar
bij besteed aan de achterstanden in 
het Noorden, Twente en Zuid-Limburg. 
c Voor de marktsektor betekent dat 
prioriteit voor de zwakke regio's in het 
nationale sektorbeleid, energiebeleid 
en innovatiebeleid. 

Door de overheid te stichten ge
meenschapsbedrijven worden bij voor· 
keur in de zwakke regio's gevestigd. 
Op vernieuwing gerichte samenwer
king met de in zwakke gebieden ge
vestigde wetenschappelijke instituten 
wordt extra gestimuleerd. 
d In de overheidssektor wordt ge
streefd naar een meer gelijke verdeling 
van de arbeidsplaatsscheppende over
heidsaktiviteiten over de regio's, waar
bij in eerste instantie de zwakste re
gio's voorrang hebben. Deze meer ge
lijke verdeling vindt mede plaats door 
decentralisatie, resp. dekoncentratie 
van rijkstaken. Het spreidingsbeleid 
blijft gericht op het bij voorrang vesti
gen van nieuwe rijksdiensten en ge
subsidieerde instellingen in de zwakke 
gebieden buiten de randstad. 
e De provincies en de besturen der 
grootste steden hebben tot taak bin
nen het kader van het centraal ontwik
kelingsplan een provinciaal, respectie
velijk gemeentelijk sociaal-ekonomisch 
beleid te ontwikkelen. Onder de voor
waarde van een goede koördinatie tus
sen nationaal sektorbeleid en provin
ciaal, resp. grootstedelijk ontwikke
lingsbeleid krijgen de regionale overhe
den meer mogelijkheden voor het sti
muleren van werkgelegenheidskreatie 
in sektoren (met name in het midden
en kleinbedrijf) waarvoor in de eigen 
regio mogelijkheden bestaan. Regio
nale ontwikkelingsmaatschappijen wor
den slagvaardiger gemaakt en onder 
politieke kontrole gebracht. 

5 Overheidssector en niet-commer-
ciële dienstverlening 

a De overheid bevordert door directe 
financiering of subsidiëring de kreatie 
van werkgelegenheid ter voorziening in 
maatschappelijke behoeften, die buiten 
de marktsektor moeten worden ver
zorgd. Speciale aandacht wordt daarbij 
besteed aan de jeugdwerkloosheid op 
basis van ideeën uit het Plan van de 
Jeugdarbeid. 
b De overheden dienen hun begrotin
gen niet alleen in geldbedragen in, 
maar tevens in aantallen strukturele ar
beidsplaatsen. 
c Het formatiebeleid bij de rijksover
heid wordt versoepeld en op de in 
punt a genoemde doelstelling afge
stemd 
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d De regering stelt op basis daarvan 
een arbeidsplaatsenplan op voor de 
gehele kwartaire sektor. 

6 Land- en tuinbouw 

a Ook in het landbouwbeleid wordt 
gestreefd naar handhaving van de 
werkgelegenheid, met name voor jon
geren. Behoud van arbeidsplaatsen 
voor veel landbouwers en landabeiders 
is belangrijker dan ongebreidelde pro
duktievergroting van enkelen. 0 a. met 
het oog hierop worden W.I. R. en de 
rente-subsidieregelingen voor land- en 
tuinbouw gewijzigd, waarbij het stimu
leren en I of ontwikkelen van kleinscha
lige bedrijven extra aandacht krijgt 
Ten einde de arbeidsomstandigheden 
van de boer en zijn medewerkers te 
verbeteren worden de aktiviteiten van 
de bedrijfsverzorgingsdiensten uitge
breid. 
b Grootscheepse veranderingen in 
landelijke gebieden worden vermeden. 
Het landinrichtingsbeleid wordt bij 
voorrang gericht op achtergestelde ge
bieden, waarbij natuur en landschap in 
de bedrijfsvoering moeten kunnen wor
den geïntegreerd. Men voert experi
menten uit met bedrijfssystemen van 
verbrede doelstelling en gaat na welke 
strukturele overheidssteun voor deze 
systemen nodig is. 
c Milieuvriendelijke land- en tuin
bouwmethoden worden gestimuleerd. 
Landbouwkundig onderzoek en voor
lichting worden gericht op kostenverla
ging van het produktieproces, onder
zoek van totale landbouwsystemen, in
tegratie van landbouw in natuur- en 
milieubeheer, en energiezuinige en 
pesticiden-arme produktiemethoden. 
Voorts wordt een groot deel van het 
landbouwkundig onderzoeksapparaat 
gericht op vragen van regeringen en 
bevolkingsgroepen van de derde we
reld. 
d In het Europese landbouwbeleid 
moet het prijsbeleid leiden tot een ar
beidsinkomen op levensvatbare bedrij
ven, dat in een redelijke verhouding 
staat tot dat in de industrie. Tezamen 
met het sociaal-financieel en ontwikke
lingsbeleid wordt het Europese prijsbe
leid gericht op verbeterde inkomens
verdeling en bestaansmogelijkheid 
voor het middenbedrijf. 
e De omvang van de voedselproduk
tie wordt bepaald binnen een interna
tionaal voedselvoorradenbeleid. Even
tuele overproduktie in rijke landen 
wordt aangewend voor hulp aan lan
den met akute tekorten en wel zoda
nig, dat de verhoging van de voedsel
produktie in de Derde Wereld er niet 

door wordt belemmerd. Daartoe wordt 
een systeem van direkte produktiebe
heersing (kontingentering) ingevoerd. 
Slechts uit het oogpunt van konsu
mentenbeleid zijn voor sommige pro
dukten geringe strukturele overschot
ten aanvaardbaar. De EG-suikerproduk
tie wordt drastisch teruggebracht. Het 
EG-landbouwbeleid als geheel wordt 
meer afgestemd op de belangen van 
de ontwikkelingslanden. 
f Direkt overheidsingrijpen legt de 
grondprijzen aan banden. De Stichting 
Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) 
koopt vrijkomende gronden op en ver
pacht deze aan die bedrijven, die daar
aan de meeste behoefte hebben. Alle 
land- en tuinbouwgronden die in het 
bezit zijn van de overheid, worden on
dergebracht bij de SBL en alleen uitge
geven in pacht 
g In Nederland en de EEG worden de 
normen voor het welzijn van dieren in 
de intensievere veehouderij verscherpt. 

7 Midden- en kleinbedrijf 

a Voorlichting, onderzoek en onder
wijs, t.b.v. het midden- en kleinbedrijf 
worden verbeterd, mede gericht op 
export en innovatie. De desbetreffende 
instanties benaderen hiertoe de bedrij
ven, vooral de klein-industriële. 
b Er komen verbeterde mogelijkhe
den voor financiering van het midden
en kleinbedrijf en vereenvoudiging van 
de kredietprocedures. 

De vermogensverstrekking wordt 
verbeterd, met name door het stimule
ren van mogelijkheden van participatie 
in het risicodragend vermogen. 
c De vestigingen van grootschalige 
detailhandel worden door middel van 
vergunningenbeleid tegengegaan, ten 
gunste van vestiging, koncentratie en 
behoud van kleinschalige buurtwinkels 
en winkels in kleine plaatsen en stads
vernieuwingsgebieden. 
d Het midden- en kleinbedrijf krijgt 
een extra impuls door verbetering van 
de kleinschaligheidstoeslag in de WIR 
en andere stimuleringsmaatregelen. 
e Voorlichting, kredietverstrekking en 
Wl R-kleinschaligheidstoeslag worden 
mede gericht op onderhoud en repara
tie i p.v. vervanging Nagegaan wordt 
in hoeverre wijziging der BTW-tarieven 
dat kan bevorderen, en aankoop van 
nieuwe luxe goederen kan afremmen, 
maar dan zonder het zwarte circuit te 
stimuleren. 
f De rol van gemeenten en provincies 
bij het vestigings- en stimuleringsbe
leid wordt vergroot. 
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8 Energievoorziening 

A Een omvangrijk programma van 
energiebesparende maatregelen ter uit
eindelijke stabilisering van het energie
gebruik en omschakeling op duurzame 
energiebronnen zal o.a bestaan uit 
a energiebewuster bouw en inrich
ting; verscherpte normen voor verbe
terde warmte-isolatie van wonmgen en 
gebouwen, installatie van zuin1ger ver
warmingen (waarvoor de subsidiemo
gelijkheden worden verruimd); het be
vorderen van hypotheken voor woning
isolatie; 
b het gebruik van afvalwarmte; 
c toepassing van groot- en kleinscha
lige vormen van warmtekrachtkoppeling; 
d stringente normen voor produktie 
of invoer van energie-verbruikende 
duurzame konsumptiegoederen, 
e vermindering van de verplaatsings
behoefte a.g.v. de ruimtelijke ordening; 
f bevordering van selektief autoge
bruik en van zuiniger auto's, uitbrei
ding en bevoorrechting van het open
baar vervoer; 
g stelselmatige vermindering der in
dustriële energie-intensiteit, zoals door 
aanpassing van de goedkope grootver
bruikerstarieven; 
h wettelijke mogelijkheden om aan
vragen voor energie t.b.v. niet-partiku
lieren te toetsen aan maatschappelijke 
behoeften; 
1 de meest geavanceerde technische 
voorzieningen om de schade aan het 
milieu als gevolg van de noodzakelijke 
uitbreiding van kolengebruik zoveel 
mogelijk te beperken. 
8 Onderzoek, ontwikkeling en ge
bruik van duurzame energiebronnen 
(wind, zon) worden krachtig gesteund, 
mede door gelden die nu nog voor 
kernenergie-onderzoek worden uitge
trokken. 
C De bestaande kerncentrales in Ne
derland worden zo spoedig als tech
nisch mogelijk gesloten, en er worden 
geen nieuwe gebouwd. Ook in interna
tionale organen maakt Nederland zich 
sterk voor sluiting van centrales. 

Er vindt geen opslag of dumping 
van radio-aktief afval plaats in zoutkoe
pels, zee of oceaan; proefboringen 
worden als overbodig van de hand ge
wezen. 

Nederland werkt niet langer mee 
aan opwerkingsaktiviteiten en is zo 
niet langer verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van een plutoniumekono
mie. De Nederlandse bijdragen aan 
Kalkar en Super Phoenix worden ge
staakt. Nederland geeft geen medewer
king aan nieuwe verrijkingskontrakten 
van URENCO, zodat de UCN na afloop 
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van de nu bindende kontrakten geslo
t'en l<.an worden. 

Kernsplijtingsonderzoek wordt alleen 
nog gericht op veilige ontmanteling en 
berging van bestaande splitsingssyste
men alsmede op medische toepassin
gen van de kernfysica. Ontwikkelingen 

net kernenergieonderzoek in het bui
tenland worden aktief gevolgd. 
D Een toename van het gebruik van 
kolen voor energieopwekking en an
derszins mag niet gepaard gaan met 
een aanmerkelijke toename van de 
luchtverontreiniging. Daarom wordt 
onderzoek naar de milieugevolgen van 
het gebruik van fossiele brandstoffen, 
1n het bijzonder kolen, sterk bevor
derd. 
E Het centraal ontwikkelingsplan be
vat een energiehoofdstuk. Daarin zijn 
het elektriciteitsplan en het plan voor 
de gasafzet opgenomen, die door het 
parlement worden vastgesteld. 

De gemeenschapsinvloed in het 
beheer over de Nederlandse aardgas
voorraad wordt vergroot door uitbrei
dmg van de overheidsparticipatie in 
NAM en Gasunie. Het staatsaandeel in 
de aardgasbaten wordt verhoogd. 
F Om de energievoorziening veilig te 
stellen wordt een staatsonderneming 
opgericht voor aan- en verkoop, exploi
ratie en exploitatie van kolen, olie en 
gas, en krijgt de overheid volledige in
zage in de gegevens van oliemaat
schappijen m.b.t. de Nederlandse 
energievoorziening. 
G De exportprijs van het Nederlandse 
aardgas wordt zo spoedig mogelijk vol
ledig gekoppeld aan het niveau van de 
olieprijs. 

Verdere verhoging van de klein-ver
bruikersprijs zal zonodig worden ge
kompenseerd. De mogelijkheid van 
een progressief energietarief wordt ver
der onderzocht. 
H Het wordt mogelijk gemaakt, over
tollige energie, opgewekt door partiku
lieren, te leveren aan het landelijke 
energienet. 
I Nederland stimuleert vooral klein
schalige energieproJekten in de Derde 
Wereld, die ten goede komen aan de 
armste bevolkingsgroepen 

9 Konsumptie 

a Uitgangspunt van het konsumptie
beleid is de zo goed mogelijke vervul
ling van maatschappelijk verantwoorde 
behoeften Het centraal ontwikkelings
plan is daar mede op afgestemd. 
b Konsumptie die minder gewenst is, 
b.v. uit het oogpunt van energie, 
grondstoffen, ruimtelijke ordening, ge
zondheid of milieu, wordt afgeremd. 

Dit gebeurt door voorlichting, voor
schriften aan producenten, importeurs 
en handelaars en financiële maatrege
len. 
c Konsumptie van schadelijke pro
dukten wordt tegengegaan. Reklame 
voor alkohol, snoep en rookwaren 
wordt aan banden gelegd en op radio 
en t.v. onmiddellijk afgeschaft. Rekla
me voor geneesmiddelen wordt verbo
den 
d De niet-kommerciële voorlichting 
van kansurnenten via radio en t.v. 
wordt uitgebreid; ook in het onderwijs 
besteedt men -op roldoorbrekende 
wijze - aandacht aan kritisch konsu
mentengedrag. 
e Om verder de invloed van kansu
menten ten opzichte van de producen
ten te vergroten worden konsumenten
organisaties door de overheid onder
steund en krijgen deze meer invloed in 
de reklamekode-kommissie. 
f Informatie over de aangeboden goe
deren en diensten wordt verbeterd Eti
ketten moeten informatie geven over 
inhoud en samenstelling, alsmede de 
prijs; de naleving van deze verplichting 
wordt verscherpt. Misleidende prijs
aanduidingen worden tegengegaan. 
g Er komen een klachtenbureau voor 
kansurnenten en wettelijke regelingen 
voor standaardvoorwaarden, produk
taansprakelijkheid, konsumentenkaap 
en herziening van de Warenwet. 

1 0 Kapitaalvoorzieningen 

a Ondernemingen zijn verplicht het 
Ministerie van Ekonomische Zaken 
desgevraagd (zo nodig onder geheim
houding) te informeren over hun finan
ciële positie. 

De Tweede Kamerkommissie voor 
Ekonomische Zaken heeft toegang tot 
deze gegevens. 
b Invoer en uitvoer van kapitaal moe
ten stroken met de doelstellingen van 
het centraal ontwikkelingsplan. Door 
grotere controle op o.a. banken en 
pensioenfondsen wordt een betere 
beheersing van kapitaalstromen moge
lijk gemaakt. Daarbij worden de belan
gen van, Derde Wereldlanden in acht 
genomen. 
c Instellingen, zoals pensioenfondsen 
en andere institutionele beleggers, 
worden aan beleggingsvoorschriften 
onderworpen, waardoor de richting 
van de beleggingen afgestemd wordt 
op de doeleinden van het centraal ont
wikkelingsplan. 
d De Postbank komt spoedig tot 
stand. 

De dienstverlening wordt ten minste 
even uitgebreid als die van de partiku-
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liere banken. Het kredietbeleid van 
Postbank, Nationale Investeringsbank 
en Nederlandse participatie-maatschap
pij wordt, onder kontrole van het 
parlement, in het bijzonder gericht op 
de doeleinden van het centraal ontwik
kelingsplan. Bij particuliere banken en 
verzekeringsmaatschappijen worden re
geringscommissarissen benoemd, die 
onderhevig zijn aan parlementaire kon
trole. 
e Er komt een staatsverzekerings
maatschappij. Het toezicht op tarieven 
en verzekeringsvoorwaarden wordt ver
beterd. De verstrengeling van banken 
en verzekeringsmaatschappijen wordt 
tegengegaan. 
f Er komt spoedig een wettelijke re
geling tot stand die alle werknemers, 
zowel in het partikuliere bedrijfsleven 
als bij de overheid, een kollektief recht 
geeft op een deel van de vermogens
aanwas in ondernemingen. 
g De handel in effecten wordt onder 
stringent overheidstoezicht gebracht. 
In verband daarmee komen er o.a. 
voorschriften ter bestrijding van het 
misbruik van vóórkennis. 

11 Arbeidsverdeling 
en arbeidsmarkt 

a Op ten minste drie manieren wordt 
het tekort aan arbeidsplaatsen bestre
den. 
1 betere ordening en sturing, gericht 
op het scheppen van maatschappelijk 
nuttige banen; 
2 betere verdeling van beschikbaar 
werk; 
3 verbetering van de werking van de 
arbeidsmarkt 
b Het beschikbare werk wordt beter 
verdeeld door1 
- wettelijk geregelde arbeidstijdver
korting per dag, waarbij het streven is 
naar een vijfurige werkdag; 

deeltijdarbeid, waar mogelijk met 
bedrijfstijdverlenging, hetgeen echter 
niet mag leiden tot een nieuwe volkon
tinu. 

In de periode hieraan voorafgaande 
wordt deeltijdarbeid gezien als nuttig 
instrument om de arbeidsparticipatie te 
vergroten Deeltijdarbeid moet voldoen 
aan de volgende voorwaarden1 
- zij moet zo snel mogelijk echt ver
deeld worden over de seksen; 

zij mag niet leiden tot verlies aan 
arbeidsplaatsen; 

zij mag niet worden beperkt tot la
gere funkties en taakgebieden; 
- zij moet een gelijke rechtspositie 
genieten als voltijdarbeid. 

De overheid geeft op dit punt het 
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voorbeeld. De vijfploegendienst dient 
in de komende regeerperiode inge
voerd te worden. Eventueel noodzake
lijk overwerk zal zoveel mogelijk wor
den vergoed in vrije tijd. 

De wetten gelijke beloning en gelij
ke behandeling in het arbeidsproces 
worden strikt nageleefd. Hiertoe krijgt 
de kommissie, die hierop toezicht 
houdt zelfstandige onderzoeksbevoegd
heid; zij accepteert ook klachten die 
door niet direkt betrokkenen worden 
ingediend. 

De sanktiemogelijkheden worden 
uitgebreid. 
d Er wordt onderzoek gedaan naar de 
organisatorische, financiële en sociale 
gevolgen bij (overheids-) bedrijven van 
invoering van de 5-urige werkdag met 
eventuele verlenging van de bedrijfs
tijd. Ook wordt onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid en wenselijkheid van 
betaald edukatief verlof, alsmede de 
eventuele omvang en grenzen daarvan. 
e In de W.I.R. wordt een regeling 
opgenomen waardoor bedrijven, in re
gio's met een hoge werkloosheid on
der vrouwen, subsidies krijgen voor ar
beidstijdverkorting per dag, indien dit 
aantoonbaar tot gevolg heeft, dat er 
een groot aantal arbeidsplaatsen door 
vrouwen wordt bezet. 

De overheid start zelf experimenten 
met de 5-urige werkdag. 
f Er komt een aanzienlijke uitbreiding 
van de mogelijkheden voor omscholing 
en bijscholing. 

Daarbij wordt bijzondere aandacht 
gegeven aan de herscholingsmogelijk
heden voor migranten in de grote ste
den. De leeftijdsgrens van 27 jaar voor 
het leerlingstelsel dient te vervallen, 
zodat mensen, die op latere leeftijd 
nog willen om-/her- of bijscholen, dit 
via het leerlingstelsel kunnen doen. 

Voor vrouwen, die na het onderbre
ken van beroepscarrière weer aan het 
arbeidsproces willen deelnemen, die
nen mogelijkheden voor 'tussenscho
ling' te worden geschapen. 

Werklozen nemen deel aan omscho
ling als ze daardoor uitzicht op een 
duurzame baan krijgen Langdurige 
werklozen kunnen met behoud van 
hun uitkering deelnemen aan dagscho
ling. 
g De wet op kollektleve arbeidsover
eenkomsten worden gewijzigd; binden
de overeenkomsten, betrekking heb
bend op aantal, kwaliteit en verdeling 
van arbeidsplaatsen, gerelateerd aan 
investeringen en winstbesteding, wor
den mogelijk. 
h Funktionering en bezetting van ar
beidsbureaus worden versterkt. Kleine 
bedrijven krijgen bij de bemiddeling 

speciale aandacht. 
Alle werkzoekenden worden door 

het GAB geregistreerd, zodat ook de 
thans verborgen werkloosheid tot 
uiting komt. 
1 Geleidelijk neemt de overheid de 
kommerciële bemiddeling van uitzend
bureaus over en brengt die samen met 
niet-kommerciële arbeidsbemiddelings
vormen onder bij de arbeidsvoorzie
ning. 
j Overdreven scherpe selektie van sol
licitanten door werkgevers wordt on
mogelijk gemaakt. Werkgevers krijgen 
daarbij de plicht om 
1 hun wervings- en selektiebeleid op 
schrift te zetten (met instemmingsrecht 
O.R.) en aan het G.A.B. mede te de
len; 
2 alle vakatures aan het G.A.B. te 
melden met opgave van funktie-eisen; 
3 bij vakatures aan te tonen dat deel
tijdarbeid niet mogelijk zou zijn. 
4 jaarlijks te rapporteren aan het 
G.A.B. over de omvang en samenstel
ling van het personeelsbestand. 
k Werkzoekenden en werkgevers mo
gen werk, resp. sollicitanten- door ar
beidsbureaus bemiddeld - alleen wei
geren met opgaaf van redenen. 
I Kwetsbare groepen op de arbeids
markt (vrouwen, jongeren, gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten, etnische minder
heden) krijgen betere kansen, doordat 
werkgevers verplicht worden om een 
deel van hun werknemers uit die groe
pen te rekruteren ('kwoteringsrege
ling') Het toezicht hierop wordt ver
scherpt. 
m Het ziekteverzuim wordt mede be
streden doordat ondernemingen de ar
beidsomstandigheden moeten verbete
ren. 

De bezetting van de arbeidsinspektie 
wordt uitgebreid. 
n Het begrip passende arbeid mag 
niet konjunktuurafhankelijk zijn 

1 2 Inkomensbeleid en sociale zeker-
heid 

A De komende vier jaar zal het aantal 
mensen met een eigen inkomen flink 
stijgen, het nationale inkomen echter 
niet. 
Binnen het kader van een rechtvaardig 
inkomensbeleid is beheersing van de 
totale inkomensontwikkeling dan ook 
noodzakelijk 
Daartoe wordt een raamwet op de in
komensvorming ingediend, die alle 
persoonlijke inkomens betreft. 
B Op grond van deze wet wordt: 
a de stijging van het totaal van de 
personele inkomens aan een maximum 
gebonden; dit in samenhang met een 
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taakstelling voor arbeidsplaatsen in het 
centraal ontwikkelingsplan; 
b vaststelling door de overheid van 
de loonontwikkeling alleen mogelijk, 
als er ook een doeltreffende beperking 
van andere inkomens en binnen de 
loonsom een rechtvaardiger verdelmg 
plaatsvindt, en als de inkomensontwik
keling wordt gekoppeld aan investe
ringsplanning en werkgelegenheidsef
fekten; 
c de overheid verantwoordelijk voor 
een meer gelijke inkomensverdeling; 
daartoe wordt o.m de werkingssfeer 
van c.a.o.'s uitgebreid tot alle werkne
mers van de betrokken bedrijven en 
worden funkties zodanig geherwaar
deerd, dat kennisniveau en leidingge
ven aan gewicht inboeten, o.a ten 
gunste van de beloning voor vuil en 
onaangenaam werk; de overheid geeft 
hierbij zo nodig het voorbeeld 
C a Er wordt met kracht gestreefd 
naar een individuele maximum Inko
mensnorm van netto driemaal het net
to mininumloon Topsalarissen in de 
overheidssektor worden daarbij aange
past; voor de partikuliere sektor wor
den de inkomens openbaar en ontwik
kelt men met spoed instrumenten die 
overschrijding van het maximum te
gengaan. 
b Vrije beroepen in de gezondhelds
sektor en, voor zover mogelijk, ook in 
andere sektoren, komen in loondienst 
bij niet-winstbeogende instellingen 
c Het tarieven- en vestigingsbeleid 
wordt scherper, onder meer door verla
ging van de norminkomens 
d Bij de overheid worden nevenver
diensten bestreden, als daarmee de 
norm van het maximum totaalinkomen 
wordt overschreden; dubbele bane~ 
worden ook in de partikuliere sektor 
bestreden. 
e Secundaire arbeidsvoorwaarden 
worden voor een ieder zoveel mogelijk 
gelijkgetrokken Zo zal de vakantietoe
slag in een gelijk bedrag voor iedereen 
worden uitgedrukt. 
f Aftrekposten in de loon- en inkom
stenbelasting worden kritisch bekeken 
De aftrek van hypotheekrente alléén 
mogelijk voor één eigen woning en 
wordt gebonden aan een maximum 
(f 300.000,-) Het stelsel van hypo
theekrenteaftrek wordt geleidelijk ver
vangen door een systeem, waarbij ge
lijk belastingvoordeel geldt bij een ge
lijk bedrag aan betaalde hypotheekren
te, ongeacht het inkomen van de be
lastingplichtige. 
g Ten einde de mazen in de belas
tingwetten te dichten, wordt de repara
tiewetgeving met kracht voortgezet. 
h douceurtjes en gouden handdruk-
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ken worden afgeschaft. 
i De tarieven van vermogensbela
sting, successierecht en schenkings
recht worden verhoogd, maar tevens 
naar draagkracht vastgesteld. 

De discriminatie tussen huwelijkse 
en niet-huwelijkse relaties in de belas
tingwetgeving wordt beëindigd. Vrij
stellingen van schenkingsrecht worden 
boven f 2 000,- afgeschaft. Er wordt 
een vermogenswinstbelasting inge
voerd 
0 Belastingfraude en belastingvlucht 
moeten op korte termijn intensiever 
worden opgespoord en bestreden. 
Daartoe wordt de fiskale opsporings
dienst versterkt en fraude strenger be
straft. 

Ook op internationaal terrein neemt 
Nederland nieuwe initiatieven tot sa
menwerking met andere landen (om te 
beginnen via EG en OESO) bij de be
strijding van deze praktijken 

Er wordt een bronheffing ingevoerd 
op alle opbrengsten van roerend kapi
taal 
E Ambtenaren en werknemers bij ge
subsidieerde instellingen worden zo
veel mogelijk gelijk behandeld als 
werknemers 1n de partikuliere bedrij
ven. Dat betekent 
a vrije onderhandelingen over ar
beidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen 
b1nnen de begrenzing van centraal ont
wikkelingsplan en begroting; 
b stakingsrecht voor ambtenaren; 
c pakketvergelijking van ambtelijke 
arbeidsvoorwaarden met die in het par
tikuliere bedrijfsleven; bij die vergelij
king worden materiële en immateriële 
kanten van het werk betrokken. 
d de eigen positie van de trendvol
gers krijgt hierbij speciale aandacht. 
F Er wordt met kracht gewerkt aan 
een samenhangend beleid tot realise
ring van de individualisering van inko
men, sociale zekerheid, pensioenvoor
ziening en belasting met inachtneming 
van het draagkrachtbeginsel per leef
eenheid. Een begin wordt gemaakt 
met de gelijke behandeling van de ge
huwde man en de gehuwde vrouw, 
c.q. beide partners bij andere samenle
vingsvormen, in de belasting-, sociale 
en pensioenwetgeving. Kostwinnersfa
ciliteiten worden het eerst bij de hoge 
inkomens afgebouwd. 
G Er komt een verruiming van de ml
nimum-inkomensgarantie, om te begi
nen voor de oudere zelfstandige. 
H Er wordt een minimum-uurloon in
gevoerd, ook voor werknemers die 
m1nder dan een derde van de normale 
arbe1dstijd werken 
I De financiering van de gezond
heldsvoorziening wordt gebaseerd op 

een door de overheid gekontroleerd 
budgetsysteem in plaats van op beta
ling per verrichting. 
J De hoogte van sociale uitkeringen 
blijft gekoppeld aan de inkomenson
twikkeling van de werkenden. 
K De laagste sociale uitkeringen zijn 
netto even hoog als het schone mini
mumloon 
L Het recht op betaalde arbeid voor 
iedereen brengt met zich, dat het recht 
op een sociale verzekeringsuitkering 
een individueel (voor mannen en vrou
wen gelijk) minimum-uitkering wordt. 
M De uitvoeringsorganisatie van de 
sociale zekerheid wordt beter afge
stemd op doorzichtigheid voor en be
reikbaarheid door kliënten 
N Er komt een verplichte pensioen
verzekering met een bovengrens voor 
iedereen. De uitvoering komt in han
den van een beperkt aantal instellin
gen zonder winstoogmerk. De beleg
ging van pensioenpremies wordt afge
stemd op maatschappelijke prioriteiten. 
0 In de ziektewet en in de WAO 
komt een eigen risico voor onderne
mingen 
P Er komt één Werkloosheidswet, ter 
vervanging van de huidige Werkloos
heidswet, de Wet Werkloosheidsvoor
ziening en de Rijksregeling Werkloze 
Werknemers. Daarna worden Ziekte
wet, Arbeidsongeschiktheidswet 
(W.A.O.) met de nieuwe Werkloos
heidswet versmolten tot één loonder
vingsverzekering voor werknemers. 
Q Kinderbijslag wordt inkomensaf
hankelijk (eventueel door deze belast
baar te maken) 
R Belasting en premiedruk worden in 
elkaar verweven, zodat een evenwichti
ger drukverdeling ontstaat Er wordt 
naar gestreefd de werkgeversbijdrage 
in de sociale verzekering minder op de 
loonsom en meer op basis b.v. van 
omzet of toegevoegde waarde te laten 
drukken. 
S Het zwangerschapsverlof wordt ge
leidelijk verlengd; het bevallingsverlof 
wordt uitgebreid van 6 naar 1 0 we
ken Er komt een recht op onbetaald 
ouderverlof met behoud van de ar
beidsplaats voor ouders of verzorgers 
van jonge kinderen. 
T Misbruik van oneigenlijk gebruik 
van de sociale verzekering door werk
gever en werknemer worden opge
spoord en gestraft. Om te voorkomen 
dat mensen onnodig op sociale voor
zieningen worden teruggeworpen, zor
gen welzijnswerk, gezondheidszorg en 
arbeidsbemiddeling in nauwe samen
werking voor een betere begeleiding. 
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11 Werken 
voor wonen 

13 Ruimtelijke ordening 

Het ruimtelijk beleid wordt gericht op 
een eerlijker verdeling van de schaarse 
ruimte. Daarvoor is nodig dat 
a Door opwaardering van het stede
lijk milieu en hoge prioriteit voor stads
vernieuwing de trek uit de steden 
wordt afgeremd; 
b wonen, werken, winkelen, rekrea
tie- en welzijnsvoorzieningen zoveel 
mogelijk vervlochten worden, zodat de 
noodzakelijke mobiliteit wordt terugge
drongen en verkeersstromen worden 
beperkt; 
c nieuwe woon- en werkgebieden 
worden afgestemd op openbaar ver
voer; 
d voortdurend rekening wordt gehou
den met nieuwe ontwikkelingen zoals: 
een grotere deelneming van vrouwen 
aan het arbeidsproces, een veranderen
de bevolkingsopbouw, meer vrije tijd 
en behoefte aan andere woonvormen; 
e natuur, milieu en landschap ontzien 
worden. 

Deze doelstellingen worden met een 
aantal maatregelen nagestreefd 
a Een samenhangende en versnelde 
aanpak van de stadsvernieuwing als 
eerste prioriteit. Financiën, arbeids
kracht en wettelijke instrumenten bin
nen het geheel van overheidsbeleid 
worden daarom bij voorrang ingezet 
voor versterking van de woon- en ver
zorgingsfunktie der oude buurten en 
voor herstel van de centra. 
b Meer dan tot nu toe worden bouw
lokaties binnen het stedelijk gebied be
nut. Bouwen in hoge dichtheden 
wordt bevorderd, waarbij een veilige 
en leefbare woonomgeving een eerste 
vereiste is. 
c Voorzover de trek uit de steden niet 

volledig is terug te dringen, wordt ze 
opgevangen in groeikernen en -steden, 
bij voorkeur waar goed openbaar ver
voer al aanwezig is of snel kan komen 
Tevens wordt de werkgelegenheid in 
die groeiplaatsen bevorderd. 
d Binnen de woonomgeving komen 
gevarieerde rekreatie- en welzijnsvoor
zieningen. De aanleg van een fietspa
dennet in en rond de steden wordt be
vorderd 
e Ook uit een oogpunt van ruimtelijk 
beleid is het van belang dat de werk
gelegenheid in de ekonomisch zwakke
re regio's wordt versterkt o.a. door een 
gericht spreidings- en stimuleringsbe
leid. 
f De leefbaarheid van kleine kernen 
wordt gewaarborgd, o.a. door het mo
gelijk maken van sociale woningbouw 
voor lokale behoefte, het handhaven 
van aanwezige en zonodig instellen 
van goede voorzieningen, door verbe
tering van het streekvervoer en aanleg 
fietspaden. 
g Het bezit van tweede woningen 
wordt tegengegaan door nieuwbouw 
ervan te beëindigen, de renteaftrek af 
te schaffen en I of het huurwaardefor
fait te verhogen, en door invoering van 
een gemeentelijk vergunningenstelsel 
De beschikbare ruimte wordt bij voor
rang gebruikt voor een groter aanbod 
van rekreatiewoningen t b.v. de lagere 
inkomensgroepen; er komt prijsbeheer
sing en betere rechtsbescherming voor 
de huur van vakantiehuisjes en cara
vans, c.q. standplaatsen. 
h De grond komt geleidelijk in ge
meenschapshanden. Mogelijkheden tot 
verwerving worden verruimd door on
der meer voorkeursrecht voor gemeen
ten tot aankoop dan wel onteigening 
tegen gebruikswaarde. Er komt een ak-
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tiet aankoopbeleid, dat is gekoppeld 
aan uitgifte in erfpacht en een landelijk 
financieringsstelsel. Daarin wordt voor
rang gegeven aan stadsvernieuwings
gebieden. Spekulatie wordt scherp be
streden. 
1 De wet ruimtelijke ordening wordt 
herzien om een slagvaardig en door
zichtig beleid mogelijk te maken Ont
eigeningsmogelijkheden worden ver
groot en procedures, met name het 
kroonberoep, versneld. Snelle invoe
ring van een Wet Stadsvernieuwing 
moet samenhangende instrumenten 
opleveren om de kwaliteit van wonin
gen en woonomgeving te beschermen 
en te verbeteren 

1 4 Verkeer en vervoer 

De overheid heeft bij het inhoud geven 
aan ieders recht om zich te verplaatsen 
rekening te houden met de kwaliteit 
van de leefomgeving, zuinig ruimte
gebruik en energiebesparing 
Daarbij staan de verkeersveiligheid en 
de bescherming van de kwetsbare 
groepen in het verkeer voorop. Open
baar vervoer en langzaam verkeer wor
den dan ook sterk bevorderd. Ook voor 
het goederenvervoer wordt een samen
hangend beleid ontwikkeld dat mede 
op deze maatschappelijke uitgangs
punten is gebaseerd. 
A Openbaar vervoer en autoverkeer 
a Het gebruik van openbaar vervoer 
wordt gestimuleerd door zo laag moge
lijke tarieven, die minder stijgen dan 
de kosten van levensonderhoud; stij
ging der vervoerskosten bóven die 
norm wordt opgevangen door vergro
ting van doelmatigheid en passagiers
aanbod. De mogelijkheid van gratis 
openbaar vervoer wordt onderzocht 

314 



b De reistijd van het openbaar ver
voer wordt verkort door de aanleg van 
vrije banen en door voorrang op het 
overige verkeer. 
c De aanleg van nieuwe autosnelwe
gen wordt sterk verminderd, het railnet 
uitgebreid; de trein wordt dichter bij 
de reizigers gebracht door opening van 
n1euwe stations. 
d Serviceverlening wordt verbeterd 
o.m door uitbreiding van het perso
neel en door een betere afstemming 
van de dienstregelingen van de diverse 
vervoersondernemingen, het openbaar 
vervoer wordt beter toegankelijk voor 
gehandicapten 
e Ook kernen 1n mmder bevolkte ge
bieden hebben recht op openbaar ver
voer; mstelling van n1euwe lijnen en 
opvoering van frequenties bij het 
streekvervoer draagt daartoe bij, aan
gevuld met vormen van Individueel 
openbaar vervoer 
f Het individueel openbaar vervoer 
wordt bevorderd, de taxi gepopulari
seerd door ruimere beschikbaarheid en 
door nieuwe betaalbare vormen van 
gebruik (verhuur per zitplaats, lijn- en 
wijktax1's). 
g De rijksoverheid stelt een globaal 
normenngssysteem vast ten behoeve 
van de verdeling van de gelden voor 
het openbaar vervoer. De gemeenten 
bepalen zelf welke prioriteiten zij stel
len bij de besteding van dit geld. 
8 Verkeersveiligheid en langzaam 
verkeer. 
Er komt een nationaal plan voor de 
verkeersveiligheid waarin de bescher
ming van kwetsbare verkeersdeelne
mers (kinderen, bejaarden, voetgan
gers, gehandicapten en fietsers) cen
traal staat: 
a Bij voorrang aanpak van de ergste 
verkeersongevallenconcentraties, zowel 
b1nnen als buiten de bebouwde kom. 
b Henndeling van het wegennet in 
de bebouwde gebieden, in verkeers
aders en verblijfsgebieden 
c Het gemotoriseerd verkeer in ver
blijfsgebieden wordt ondergeschikt ge
maakt aan voetgangers en fietsers 
door verlaging van de maximum snel
heid en aanpassing van het straatpro
flel en de verkeersregels. 
d Deugdelijke scheiding van ongelij
ke verkeerssoorten op de verkeers
aders. 

15 Natuur, milieu en landschap 

De landschappelijke en natuurlijke ge
varieerdheid van ons land moet wor
den behouden en waar nodig hersteld. 
Om te voorkomen dat de gezondheid 
en het welzijn van mens, dier en plant 

schade lijden, streven we met kracht 
naar het terugdringen van de veront
reiniging van water, bodem en lucht 
en het verminderen van de geluidshin
der. Het milieubeleid moet primair ge
richt zijn op bestrijding van de veront
reiniging bij de bron. Natuur- en mi
lieubehoud en zuinigheid met energie 
en schaarse stoffen worden toetsings
gronden voor het ruimtelijk en sociaal
ekonomisch beleid. 
A Het beleid voor landschaps- en na
tuurbehoud in de kwetsbare landelijke 
gebieden richt zich op een kleinschali
ge aanpak; het bevordert de ontwikke
ling van een daarin passend agrarisch 
bedrijf, waarbij z.g. beheerstaken rede
lijk worden vergoed. 
8 a Natuurgebieden en waardevolle 
landschappen worden beschermd 
(eventueel met bufferzones), onderhou
den en waar nodig hersteld. 
b Er wordt in samenwerking met par
tikuliere organisaties zonder winstoog
merk een tienjarenaankoopplan voor 
veilig te stellen gebieden opgesteld. 
c Met name het Waddengebied, in
clusief het Lauwersmeer, de Oester
schelde, de Biesbosch en het Verdron
ken Land van Saeftinge worden be
schermd natuurgebied. 
d Inpoldering van de Markerwaard 
vindt niet plaats 
e De totale oppervlakte aan militair 
oefenterrein wordt verminderd; de mili
taire oefenterreinen in het Waddenge
bied (inclusief het Lauwersmeer) wor
den opgeheven 
C De kapaciteitsgrens van Schiphol 
en de overige burger- en militaire 
vliegvelden wordt vastgesteld binnen 
de wettelijke norm voor luchtvaartla
waai; er komt geen vijfde baan op 
Schiphol, de vierde baan wordt ge
draaid. Er wordt gestreefd naar een zo
danige beheersing van de groei van de 
luchtvaart, dat Schiphol de groei bin
nen de gestelde grenzen kan opvangen 
en de aanleg van een aanvullende c.q. 
tweede nationale luchthaven vermeden 
kan worden 

Het binnenlands luchtverkeer en het 
aantal regionale vliegvelden wordt be
perkt. Zestienhoven verdwijnt. Als al
ternatief voor de luchtvaart op korte en 
middellangé afstanden wordt het inter
nationale railverkeer bevorderd. 
0 Het zeehavenbeleid is gericht op 
geleidelijke ontwikkeling, met behoud 
van de eigen funktie in het nationale 
en internationale transport en de daar
op gerichte industriële bedrijvigheid. 
Uit oogpunt van milieubelasting en re
gionaal beleid wordt spreiding van 
nieuwe zeehavenaktiviteiten nage
streefd. 
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E Het milieu van de Noordzee, de 
grote rivieren en dat van de kust 
(-wateren) wordt beschermd en waar 
nodig hersteld; aktiviteiten op en rond 
de Noordzee worden hierop afge
stemd. Internationaal wordt er met 
kracht naar gestreefd het lozen en 
dumpen van schadelijke stoffen in een 
periode van vier jaar te stoppen. 
F Het ontgrondingsbeleid moet ver
dere aantasting van natuur en land
schap voorkomen. Waar ontgronding 
onontkoombaar is, dient de financie
ring uit een opslag op de prijs van de 
gewonnen grondstoffen te worden ver
zekerd. 
G De produktie en het gebruik van 
wegwerp- en milieuschadelijke artike
len worden tegengegaan en hergebruik 
van afvalstoffen bevorderd uit het oog
punt van energie- en grondstoffenbe
sparing en het voorkomen van afval
bergen. 
H Bestaande en nieuw te treffen re
gelingen op milieugebied worden ge
stroomlijnd in een milieukaderwet die 
o.a. voorziet in milieu-effektrapportage, 
normstelling en milieubeleidsplanning. 
Hierop vooruitlopend past de overheid 
voor haar eigen aktiviteiten al milieuef
fektrapportage toe 
I Wetten op bodembescherming en 
milieugevaarlijke stoffen worden inge
voerd. Voor de uitvoering en de kon
trole op de naleving van milieuwetten 
komen tijdig voldoende middelen be
schikbaar, gekoppeld aan uitvoerings
schema's. Uitgangspunt is de vervui
ler betaalt. 
J De wetgeving ten aanzien van aan
voer, doorvoer, opslag, afvoer en ge
bruik van gevaarlijke stoffen en in het 
bijzonder van vloeibare gassen wordt 
herzien, zodanig dat een integrale be
oordeling van de toelaatbaarheid van 
bepaalde ontwikkelingen mogelijk 
wordt. 
K Proefboringen t.b.v. het bergen 
van (radioaktief-)afval vinden niet 
plaats Er komt een onderzoek naar de 
opslagmogelijkheden van nu al aanwe
zig of nog te vormen (radioaktief-)afval. 
L I.v.m. de handhaving of verhoging 
van kwaliteit en hoeveelheid van het 
grondwater komt er zo spoedig moge
lijk een meer-omvattend stelsel van 
vergunningen voor grondwateronttrek
king. 
M Op korte termijn komt er een nieu
we waterschapswet tot stand. Besturen 
van organen als waterschappen wor
den verder gedemokratiseerd. 
N Grensoverschrijdende milieuveront
reiniging zoals van lucht, water en ra
dioaktieve stralingen wordt in overleg 
met nabuurlanden tegengegaan. 
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0 Het storten of verbranden van 
huishoudelijk afval wordt tegengegaan. 
Er wordt naar gestreefd dat het huis
houdelijk afval op een dusdanige wijze 
verwerkt wordt, dat hergebruik moge
lijk is en kompost gewonnen kan wor
den. 
P Er komen wettelijke mogelijkheden 
voor het afsluiten van wegen ter be
scherming van natuur, milieu en land
schap. 

16 Volkshuisvesting 

Het volkshuisvestingsbeleid is gericht 
op het realiseren van gelijke rechten 
op huisvesting en het voorzien in de 
woonbehoefte van iedereen van 18 
jaar en ouder die zelfstandig of in zelf
gekozen groepsverband wil wonen; op 
medezeggenschap van bewoners over 
hun woning en woonomgeving en op 
een rechtvaardige verdeling van woon
ruimte en lasten Deze doelstellingen 
zijn niet in vier jaar te realiseren en 
daarom bij voorrang gericht op groe
pen die in de knel zitten. Daartoe 
wordt de bouwproduktie opgevoerd en 
de verdeling van de bestaande wo
ningvoorraad verbeterd. 

1 7 Bouwproduktie 

A De woningbehoefte is veel groter 
gebleken dan indertijd is veronder
steld. We komen daar allereerst aan te
gemoet door aanzienlijke verhoging 
van het meerjarenprogramma voor 
nieuwbouw en woningverbetering. Dit 
programma wordt in de eerste plaats 
gericht op de laagstbetaalden en op de 
z.g. nieuwe woningnood onder één- en 
tweepersoonshuishoudens. Gezien het 
tekortschieten van financiën en I of ar
beids- en bouwkapaciteit wordt de 
dure nieuwbouw beperkt. 
8 De 'nieuwe' woningnood, met 
name onder de jongeren, wordt vooral 
bestreden door: 
a het bouwen van kleine woningen 
en wooneenheden, die later kunnen 
worden samengevoegd, alsmede van 
woningen. geschikt voor groepsbewo
ning. 
b het zonodig verplichten van ge
meenten om meer woonruimte voor 
één- en tweepersoonshuishoudens te 
bouwen; waar mogelijk door verbouw 
en splitsing van bestaande panden en 
woningen; 
c het zonodig verplichten van wo
ningkorporaties om zelfstandige wonin
gen aan een aantal alleenstaanden te 
verhuren. 
c Er worden voldoende geschikte wo-

ningen gebouwd of bestaande aange
past waar bejaarden zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen; tevens 
wordt in een goede dienstverlening 
voorzien. 
0 De mogelijkheid tot eigen (ver-) 
bouwaktiviteiten wordt verruimd. door 
vereenvoudiging van de procedure 
voor het aanvragen van een bouwver
gunning. 
E Er komen meerjarenplannen voor 
nieuwbouw. verbetering en vervanging 
op basis van, in de woningwet veran
kerde, volkshuisvestingsplannen, die 
door de gemeenteraden worden vast
gesteld; daarnaast een periodieke in
ventarisatie naar omvang en kwaliteit 
van de woningvoorraad en de behoef
te. 
F De financiering van nieuwbouw, 
woningverbetering en verwerving 
wordt als één geheel door de rijksover
heid veilig gesteld; zo nodig wordt een 
volkshuisvestingsfonds ingesteld. De 
hoogte van de financiering van het 
meerjarige volkshuisvestingsplan wordt 
jaarlijks vastgesteld en tevens onder
verdeeld in posten voor huur, koop. 
verbetering en verwerving. De finan
ciering wordt onderling inwisselbaar. 
G Institutionele beleggers worden 
verplicht een deel van hun middelen te 
bestemmen voor financiering van de 
volkshuisvesting. 
H De verlichting van woningnood die 
woonschepen kunnen geven wordt er
kend; in het gemeentelijk, regionaal en 
provinciaal ruimtelijk en huisvesting
sbeleid worden de noodzakelijke voor
waarden voor deze woonvorm gescha
pen 
I Openbare gebouwen worden beter 
toegankelijk gemaakt voor lichamelijk 
gehandicapten. In de nieuwbouw en 
de bestaande woningvoorraad worden 
voldoende woningen geschikt gemaakt 
voor zelfstandige bewoning door licha
melijk gehandicapten. 
J Bestaande regelingen worden aan
gepast om nieuwe woonvormen zoals 
groepsbewoning, wonen met gemeen
schappelijke ruimtes en dergelijke mo
gelijk te maken. 
K Initiatieven tot stichting van lokale 
bouwbedrijven in handen van niet 
winstbeogende instellingen of de over
heid worden ondersteund. 

1 8 Stadsvernieuwing 

a De prioriteit die de stadsvernieu
wing binnen het geheel van overheids
beleid krijgt, komt tot uitdrukking in 
een 'Deltaplan voor de stadsvernieu
wing', opgesteld op grond van behoef
teramingen van de gemeenten 
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b Uitgangspunt voor de stadsvernieu
wing is het 'bouwen voor de buurt' 
Het huur- en subsidiebeleid wordt hier
op gericht 
c Het beleid ten aanzien van de wo
ningvoorraad is gericht op behoud en 
herstel; onderhoud wordt daardom be
vorderd. 
d Verwaarlozing van onderhoud en 
weigering van verbetering kunnen lei
den tot onteigening 
e Waar afbraak niet te voorkomen is, 
vindt aansluitend vervangende nieuw
bouw plaats. 
f In de stadsvernieuwingsgebieden 
krijgt de verwerving van partikuliere 
huurwonmgen door gemeenten voor
rang. 
g Bewoners en gemeenten krijgen 
een grotere invloed op de keuze tussen 
woningverbetering en nieuwbouw; 
subsidieregelingen worden daarop af
gestemd. Het systeem van vergelij
kings- en garantiehuren in het kader 
van de stadsvernieuwing wordt ge
handhaafd respektievelijk weer inge
voerd. 
h Voorzover de financiën tekort schie
ten, krijgen de gebieden waar de nood 
het hoogst is voorrang. 
1 In stadsvernieuwingsgebieden 
wordt het oprichten van buurtgebon
den beheerscorporaties bevorderd. 
1 De subsidiëring van eigenaren I be
woners voor het verbeteren van hun 
woningen wordt aan het inkomen ge
koppeld; er komen maatregelen om 
gesubsidieerde vermogenswinsten te 
voorkomen. 
k Er komt een voorkeursrecht van ge
meenten in stadsvernieuwingsgebie
den. met onteigeningsmogelijkheid 
volgens een waarderingsstelsel 
I Het monumentenbeleid dient te 
passen binnen de uitgangspunten van 
de stadsvernieuwing. Onderzocht 
wordt of woonhuismonumenten na 
restauratie ook in de sociale sektor 
kunnen worden verhuurd. 
m Bij nieuwbouw in hoge dichtheden 
in stadsvernieuwingsgebieden worden. 
indien nodig, gebouwde stallingsvoor
zieningen voor bewonersparkeren ge
subsidieerd. 
n Koördinatie op rijksniveau waar
borgt de integrale aanpak van de 
stadsvernieuwing d.m.v. regelingen 
met betrekking tot midden- en klein
bedrijf, winkel-, welzijns-, verkeers- en 
parkeervoorzieningen 

1 9 Huisvesting 

a Er komt een Huisvestingswet, die 
de verdeling van alle huur- en eigen 
woningen regelt en de transakties re-
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<;j\.l\eert. \n de wet worden lokale en re
gionale voorrangsregels vastgelegd 
voor het beleid met betrekking tot de 
volkshuisvesting, stadsvernieuwing en 
planologie. Uitgangspunt van de wet 
1s dat de gemeenten de eerstverant
woordelijken zijn voor het huisves
tmgsbeleid en de uitvoenng daarvan 
b Vooruitlopend hierop wordt de 
Woonruimtewet landelijk voor alle wo
nmgen van kracht. 
c Te begmnen met huurwoningen en 
een 1n te stellen sociale eigenwoning
sektor gaan transakt1es lopen via (ge
meentelijke) woningbanken op basis 
van een waarderingsstelsel Geleidelijk 
worden alle woningen onder dit 
regime gebracht 
d Leegstandswetgeving voorkomt 
langdurige leegstand en maakt het vor
deren van woningen en andere gebou
wen eenvoudiger. 
e - Zowel voor huurders als eige
naar-bewoners worden de woonlasten 
(de prijs voor het enkele gebruik van 
woonru1mte) meer dan nu afhankelijk 
van het inkomen en van de kwaliteit 
van de woning 
- Voor nieuwe huurwonmgen bete
kent dit de daadwerkelijke realisering 
van de volkshuisvestingsprijs, dat wil 
zeggen dat de huur van een nieuwe 
wonmg, bij een gegeven kwaliteit, zo
danig IS dat een bewoner met een mo
daal inkomen geen individuele huur
subsidie behoeft 

Daar het percentage van de jaarlijkse 
huurverhoging sterker dan tot nu toe 
wordt gerelateerd aan de jaarlijkse 
bouwkostenstijging, is beheersing van 
de bouwkosten (zonder vermindering 
van kwaliteit) een eerste vereiste. Daar
naast moet het woningwaarderingssy
steem de huren van bestaande wonin
gen meer in verhoudmg brengen met 
hun kwal1te1t. Indien hoge huurlasten 
ontstaan, worden deze gecompenseerd 
door individuele huursubsidie. 
- Door een verhoging van het huur
waardedeforfait en beperking van de 
rente-aftrek op hypotheken van dure 
woningen worden woonlasten van ei
genaren meer in overeenstemming ge
bracht met die van huurders. 
- Onderzocht wordt welke mogelijkhe
den er zijn om te komen tot een stelsel 
van subsid1es en heffingen om voor 
huurders en eigenaren de woonlasten 
meer af te stemmen op het inkomen 
en de kwaliteit van de woning en de 
woningbezetting. 
f - De individuele huursubsidie 
wordt wettelijk geregeld; de minima 
van de huid1ge tabel worden niet aan
getast; voor een modaal inkomen is 
een percentage van 1 7% van het be-

lastbaar inkomen een redelijke huur
quote. 
- Er wordt een huurgewenningsbijdra
geregeling ingevoerd, die benut wordt 
als instrument voor een doelmatiger 
woonruimteverdel ing. 

20 Demokratisering en beheer 

a Door herverkaveling van het korpo
ratiebezit over buurt- en wijkgebonden 
beheerskorporaties, èn door demokrati
sering van de korparaties krijgen be
woners een grotere invloed op woning, 
woonomgeving en de wijk. Het toela
ten van nieuwe woningbouwkorpara
ties wordt daarop afgestemd. Het Rijk 
steunt landelijke bewonersorganisaties 
en organisaties van woningzoekenden. 
b Huurwoningen behoren door niet
winstbeogende instellingen geëxploi
teerd te worden. Het partikuliere huur
woningenbezit wordt geleidelijk terug
gedrongen. Voorkeursrecht voor ge
meenten, regulering van de prijs en 
subsidie moeten voortzetting van ex
ploitatie in de huursektor mogelijk ma
ken 
c Vooruitlopend op het bovenstaande 
wordt het verhuren van woningen aan 
regels gebonden Bewoners van parti
kuliere huurwoningen krijgen zoveel 
mogelijk dezelfde rechten als die van 
korporatiewoningen. 
d Verkoop van partikuliere huurwo
ningen aan partikulieren wordt zoveel 
mogelijk tegengegaan en aan regels 
gebonden Gemeenten krijgen meer 
bevoegdheden, het splitsen van huur
panden in koopappartementen zonodig 
te verbieden. 
e Er komt een sociale eigen-woning
sektor in korporatieverband waarvan 
woonlasten en transakties blijvend 
worden gereguleerd. Geleidelijk wordt 
deze sektor van zgn. gebonden eigen
dom ook met bestaande woningen uit
gebreid. Hierdoor wordt het eigen wo
ningbezit voor meer mensen toeganke
lijk gemaakt. 
f De positie van de koper wordt wet
telijk beschermd, o.a. door het invoe
ren van een bedenktijd. 
g Verschillen in de positie van huur
ders en eigenaarbewoners worden on
der meer beperkt door het opzetten en 
ondersteunen van nieuwe vormen van 
gemeenschappelijk beheer en eigen
dom 
h Gemeente- en korporatiewoningen 
worden niet verkocht behalve in de so
ciale eigen-woningsektor en dan nog 
alleen wanneer het woonruimteverde
lingsbeleid dat toelaat. 
1 Het rijk stelt gemeenten in staat om 
daarvoor geschikte panden tijdelijk te 
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laten bewonen; dit in afwachting van 
definitieve plannen. 
1 Commerciële kamerbemiddeling 
wordt verboden. Dit is een taak voor 
de gemeentelijke bureaus huisvesting. 
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111 Kwaliteit 
door kultuur 

21 Nu de grenzen van onze materiële 
welvaart bereikt zijn, komt het er nog 
meer op aan ons bestaan op kwaliteit 
in te stellen. Dat vergt een kreatief kul
tuurbeleid, waarbij alle burgers vanuit 
hun woon-, leef- en werksituatie be
trokken zijn. Kultuurbeleid kan immers 
geen zaak zijn van een kleine elite, 
maar gaat over de manier waarop wij 
met elkaar samenleven. De ongelijke 
verdeling van inkomen en arbeid, ken
nis en macht maakt dat velen niet 
meebeslissen over de kwaliteit van de 
samenleving. Een samenleving overi
gens, die door de groeiende betekenis 
van kulturele minderheden aan pluri
formiteit wint. Er wordt te weinig recht 
gedaan aan de verscheidenheid van 
gezamenlijke en persoonlijke behoef
ten. Daardoor raken mensen tussen 
wal en schip. 

Een socialistisch kultuurbeleid dient 
er dan ook op gericht te zijn dat: 
- een ieder, ongeacht afkomst, le
vensovertuiging, sekse, seksuele voor
keur en kulturele achtergrond zich 
thuis kan voelen in de eigen leef-, 
woon- en werkomgeving; 
- een ieder aktief deel kan nemen 
aan en zeggenschap kan hebben in de 
vormgeving van de eigen leefsituatie; 

bestaande machtsstrukturen wor
den doorbroken door decentralisatie en 
demokratisering van beleidsvorming en 
beheer; 

maatschappelijke bewustwording 
wordt geaktiveerd opdat de deelne
ming aan de verschillende vormen van 
zeggenschap wordt vergroot; 
- de verschillende voorzieningen op 
sociaal en kultureel terrein meer in sa
menhang worden gebracht (integratie) 
en beter worden afgestemd op die 
groepen en individuen, die het meest 

buitenspel staan. 

22 Kunstbeleid 

De kunst draagt in belangrijke mate bij 
tot de kwaliteit van onze samenleving. 
Daarom dient men kunstproduktie te 
stimuleren en aan het scheppingspro
ces van kunstenaars alle ruimte te bie
den. De kunst geeft met haar vormge
ving en artistiek gehalte een geheel 
eigen reaktie op de maatschappelijke 
werkelijkheid Dat uit zich vaak in sig
nalen en protesten en in estetische 
vormgeving, die bijdragen tot bewust
wording en ontplooiing van ieders 
kreatieve vermogens. 

Een aktief kunstbeleid dient gericht 
te zijn op 

het scheppen van ruimte voor de 
ontwikkeling van een kritisch bewust
zijn, kreativiteit en originaliteit; 

het bewaren en benutten van kul
turele verworvenheden, omdat ook een 
historisch (kunst-)bewustzijn van waar
de is voor een kritisch beoordelen van 
de eigen samenleving; 

integratie van de kunst in de vorm
geving van de samenleving (stede
bouw, stadsvernieuwing, ruimtelijk be
leid, etc.) en in het onderwijs; 

bevorderen van het kunstbezoek; 
bevorderen van kunstbeoefening 

voor met name niet traditioneel met 
kunst verbonden groepen; 
- opheffing van de sociale achter
stand van vele kunstenaars. 

Om bovenstaande te kunnen berei
ken stellen we de volgende maatrege
len voor: 
A Onderzoek en experiment in de 
verschillende kunstsektoren worden 
gestimuleerd. 
8 Kulturele objekten en manifestaties 
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worden toegankelijker gemaakt. Voor 
de beeldende kunstuitingen betekent 
dit bijvoorbeeld verruiming van de 
edukatieve taken van de musea en de 
kunstuitleen. 
C De betrokkenheid van de bevolking 
bij de produktie van kunst zal worden 
bevorderd door: 
a kunstzinnige vorming en kreativi
teitsantwikkeling in en buiten het regu
liere onderwijs, in een samenhangende 
voorzieningenstruktuur, waarbij een 
decentrale financiering de voorkeur 
verdient; 
b ondersteuning van de niet beroeps
matige kunstbeoefening. 
0 Aktiviteiten die zich richten op 
maatschappelijke spanningen (kulturele 
minderheden, oude buurten, nieuwe 
woningnood, recht op arbeid, emanci
patie, etc.) zoals vormingstheater, kriti
sche filmers en fotografen, bepaalde 
muziekensembles komen in aanmer
king voor extra financiële middelen 
E Kunstenaars worden ingeschakeld 
bij de zorg .. ; kennis en inzicht staan 
in dienst/ komen in dienst te staan 
F Het kunstaanbod in de vorm van 
pauzekoncerten, lunch- en matinee
voorstellingen, straataktiviteiten, etc , 
dat publieksgroepen aantrekt die over
dag beschikbaar zijn, wordt gestimu
leerd. 
G De kunstzinnige vorming biedt met 
kursussen, lessen, workshops en der
gelijke meer mogelijkheden aan vol
wassenen. 
H Om te voorkomen dat kunstschep
pen een noodlijdende bezigheid wordt, 
komt er behalve verbetering van de 
rechtspositie van kunstenaars een rui
mer opdrachtenbeleid. Percentagerege
lingen worden wettelijk vastgesteld en 
toekenning van beurzen en stipendia 
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bevorderd, waarbij vrouwelijke kunste
naars speciale aandacht krijgen. 
I De toegankelijkheid van kunstuit
leen wordt bevorderd door zoveel mo
gelijk onderbrenging van artoteken bij 
biblieteken. 

23 Mediabeleid 

De moderne kommunikatiemiddelen 
bepalen in hoge mate het gezicht van 
onze samenleving en beïnvloeden ook, 
gezien de toenemende vrije tijd, de ak
tieve en passieve kultuurbeleving. 

Een mediabeleid is noodzakelijk; dat 
moet o. i gericht zijn op 

het behoud van pluriformiteit en 
veelkleurigheid; 
- het voorkomen dat de media speel
bal worden van kommerciële belangen 
en doelstellingen; 
- het tijdig onderkennen van de 
maatschappelijke gevolgen van techno
logische veranderingen, zodat op basis 
daarvan een verantwoord beleid kan 
worden ontwikkeld; 
- uitbreiding, stimulering van om
vang, kwaliteit en originaliteit van de 
Nederlandse programma's temidden 
van de toenemende internationale kon
kurrentie. 

Daartoe staan we de volgende maat
regelen voor: 
a Het bedrijfsfonds voor de pers 
wordt geaktiveerd, de pers gesteund 
waar verlies aan verscheidenheid 
dreigt, en ruimte geboden aan nieuwe 
Initiatieven 
b De niet-kommerciële uitgangs
punten van ons omroepbestel blijven 
gehandhaafd. Advertenties op radio en 
t.v. zijn toelaatbaar, mits streng gere
glementeerd en strikt gescheiden van 
de programma's. Een wijziging van de 
reklamekode legt het aksent op infor
matieverstrekking. Reklame voor alko
hol, snoep, rookwaren en geneesmid
delen wordt aan banden gelegd. Be
vestiging van bestaande rolpatronen 
wordt tegengegaan, waarbij de over
heid het voorbeeld geeft. 
c Er wordt een nieuw systeem van 
zendtijdverdeling ontworpen, waarbij 
naast het getal van de geregistreerde 
aanhang ook kwalitatieve normen, ge
richt op het behoud van de geprofileer
de omroep, in aanmerking worden ge
nomen. 
d Het Nederlandstalig aandeel, met 
name Nederlandse kunstprodukties 
(f1lm, theater, dans, muziek) in de pro
grammastof wordt aanmerkelijk ver
groot; de omroeporganisaties gaan een 
belangrijker rol spelen bij de aktivering 
van de Nederlandse kunstenaars. 
e De regionale omroep, gefinancieerd 

uit de omroepmiddelen, wordt geleide
lijk tot het hele land uitgebreid; het 
aantal hoeft zich niet te beperken tot 
één per provincie. 
f De konkurrentiepositie van de Ne
derlandse zendgemachtigden jegens 
derden die kommerciële satellietprog
ramma's voor Nederland vervaardigen, 
wordt versterkt door een eigensoortig 
programma-aanbod. 
g De programmatische samenwer
king, eventueel per satelliet, met niet
kommerciële buitenlandse zendge
machtigden wordt bevorderd. 
h Nieuwe technische produkten zoals 
teletekst en viewdata worden onder 
verantwoordelijkheid van de overheid 
ingevoerd en afgestemd op maat
schappelijke en individuele behoeften; 
ze mogen de persoonlijke levenssfeer 
niet aantasten. 

24 Onderwijsbeleid 

Onderwijs en vorming worden niet al
leen gericht op verwerving van kennis 
en vaardigheden, maar ook van. 
- kunstzinnige vermogens; inzicht 
in menselijke rolpatronen;- inzicht in 
de nationale en internationale maat
schappelijke verhoudingen; - de uit
oefening van een beroep; -het vermo
gen, deel te nemen aan ontwikkeling 
en verandering van de samenleving. 

Het onderwijsbeleid besteedt- in 
samenhang met maatregelen vanuit 
andere beleidssektoren - met name 
aandacht aan het verbeteren van de 
maatschappelijke positie van groepen 
die kultureel en I of sociaal-ekonomisch 
zijn achtergesteld. 

Op de terreinen van planning van 
onderwijsvoorzieningen en uitvoering 
van onderwijsbeleid worden de be
voegdheden van de gemeentelijke en 
van de provinciale overheden versterkt. 

Onderwijs is een gemeenschapsvoor
ziening, die in principe ten laste komt 
van de algemene middelen. Dit geldt 
in elk geval voor het onderwijs voor 
leerplichtigen en lage inkomensgroe
pen. Zolang de onderwijsuitgaven nog 
in belangrijke mate ten goede komen 
aan groepen met hoge inkomens, kun
nen voor het onderwijs boven de leer
plichtige leeftijd korrekties worden 
aangebracht, onder andere via eigen 
bijdragen naar draagkracht in de on
derwijskosten. In een vrij onderwijs
bestel bepalen de betrokkenen zelf de 
richting van het onderwijs op grond 
van hun levensovertuiging en maat
schappijvisie. De openbare school 
vormt als een school voor allen, onge
acht hun levens- en wereldbeschou
wing, een wezenlijk onderdeel van dat 
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bestel. 
A Er komt een wettelijke regeling 
waardoor een demokratische samen
stelling van schoolbesturen in het bij
zonder onderwijs wordt gegarandeerd. 
De medezeggenschap van ouders, per
soneel en oudere leerlingen bij open
baar en bijzonder onderwijs wordt bij 
wet geregeld. 
8 Ter verbetering van de kwaliteit in 
het onderwijs en ter bestrijding van de 
werkloosheid in deze sektor wordt een 
meerjarig arbeidsplaatsenplan opge
steld. Met de onderwijsvakorganisaties 
wordt overleg gevoerd over de om
vang, prioriteiten en financiering van 
een dergelijk plan. 
C Invoering van de wet op het basis
onderwijs wordt met kracht bevorderd 
door een invoeringsplan dat maatrege
len omvat voor vernieuwing van de op
leidingen voor het basisonderwijs, de 
bijscholing, de begeleiding en de leer
planontwikkeling. 
0 Verschraling van onderwijsvoorzie
ningen in de kleine kernen wordt te
gengegaan. 
E Het onderwijsstimuleringsbeleid 
wordt verdiept en uitgebreid naar het 
voortgezet onderwijs en naar de kate
gorie 4- tot 6-jarigen. De samenwer
king met het welzijnswerk wordt ver
sterkt. 

Gerichte maatregelen worden getrof
fen door verbetering van het onderwijs 
voor zowel JOngere als oudere anders
taligen. Het beleid wordt er op gericht 
de verschillende bevolkingsgroepen el
kaars kultuur te leren verstaan. 
F Elke basisschool biedt de leerlingen 
de mogelijkheid één aaneengesloten 
periode per dag op school te blijven, 
d.m.v. een kontinu-rooster of overblijf
faciliteiten. De kosten daarvan worden 
bestreden door verhoging van het be
drag per leerling en door een ouderbij
drage naar draagkracht. 
G De samenwerking tussen de ver
schillende soorten buitengewoon on
derwijs en tussen buitengewoon en ge
woon onderwijs wordt bevorderd. Ge
handicapte kinderen worden zoveel 
mogelijk in staat gesteld het gewone 
onderwijs te volgen. 
H Er wordt een wet op de midden
school ingediend, gericht op de ver
vanging van de gescheiden onderbouw 
van het voortgezet onderwijs door één 
schooltype voor alle leerlingen van 1 2 
tot 1 6 jaar. 
I In aansluiting op de wet op de mid
denschool wordt een wijziging op de 
wet op het voortgezet onderwijs inge
diend Die is dan gericht op een veran
dering van de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs: voorbereidend 
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hoger onderwijs en middelbaar be
roepsonderwijs worden samengebracht 
in een vernieuwd stelsel van voortge
zet onderwijs in de tweede fase. 
J Bovengenoemde veranderingen 
worden voorbereid via een invoerings
plan met maatregelen voor bijscholing, 
begeleiding, leerplanontwikkeling 
(waaronder pedagogisch-didaktische 
vernieuwing en verbreding van het 
vormingsaanbod), ontwikkelings
projekten, verspreiding van ervaringen 
en rechtspositionele konsekwenties. 
K In deze regeringsperiode worden 
voltijdonderwijsvoorzieningen voor 1 6-
tot 1 8-jarigen als onderdeel van het 
middelbaar beroepsonderwijs integraal 
ingevoerd. 
L In de opleiding voor onderwijsge
venden wordt speciale aandacht 
besteed aan de vakken- en beroeps
keuzebegeleiding. Tevens aan roldoor
breking, zodat jonge mensen worden 
gestimuleerd tot een toekomstperspek
tief dat aansluit bij hun begaafdheden 
i.p.v. hun geslacht. 
M ledereen krijgt de kans zich ook 
op latere leeftijd te vormen, te ontwik
kelen en bij te scholen, met voorrang 
van hen die niet of slechts weinig in 
de gelegenheid zijn geweest een oplei
ding te volgen. 
N Er komt een wettelijk kader voor 
alle voorzieningen ten behoeve van 
vorming en opleiding van volwasse
nen, met uitzondering van het hoger 
onderwijs. Daarin wordt de landelijke 
koördinatie verzekerd en vooral de sa
menhang en afstemming van plaatselij
ke en regionale aktiviteiten. Het leerlin
genwezen wordt vernieuwd en ver
breed. 
0 Tevens wordt een wettelijk kader 
geschapen waarbinnen het betaald 
edukatief verlof voor volwassenen, die 
al of niet betaalde arbeid verrichten, 
zich geleidelijk kan ontwikkelen. Ook 
de invoering van het betaalde eduka
tief verlof geschiedt met voorrang voor 
hen die slechts weinig opleiding geno
ten hebben. 
P De oprichting van een open univer
siteit wordt bevorderd. Zonodig zal 
voorrang worden gegeven aan de ont
wikkeling van de open school 
Q Er komen kwaliteitseisen voor leer
middelen (waarbij met name het as
pekt van de roldoorbreking van belang 
is). Er komt voorts een gekoördineerde 
konsumentenvoorlichting voor leermid
delen, waarbij het onderwijs zelf be
trokken is. 
R Er wordt een ontwikkelingsplan 
voor het hoger onderwijs bevorderd, 
dat voorziet in: 

de integratie van hoger beroepson-

derwijs en wetenschappelijk onderwijs; 
- toelating tot het hoger onderwijs, 
zonodig via loting met voorrang voor 
diegenen die 25 jaar of ouder zijn en 
4 jaar 'praktijkervaring' bezitten (waar
onder de organisatie van een huishou
den) en met positieve discriminatie bij 
studierichtingen waar een sekse is on
dervertegenwoordigd; 

de noodzakelijke kostenbeheersing 
in het hoger onderwijs, vooral door 
verbeteringen in organisatie en meto
diek; 

een landelijk beleid dat de nadruk 
legt op onderzoek en onderwijs 
S Er wordt een studiefinancierings
systeem ingevoerd voor alle boven 18-
jarigen en op alle universiteiten en be
roepsonderwijsvoorzieningen. 

Dat systeem bevat 
a een basisbedrag voor iedereen; on
afhankelijk van het ouderlijk inkomen; 
b een aanvulling hierop, afhankelijk 
van de hoogte van het ouderlijk inko
men; 
c waar nodig een rentedragende le
ning, bij voorkeur bij de overheid; af
betaling vindt plaats onder andere in 
relatie tot later verdiend inkomen 

25 Wetenschaps- en innovatiebeleid 

A Een verdere vermaatschappelijking 
van het wetenschapsbeleid wordt na
gestreefd d.m.v. 
a openbaarheid en verantwoording 
van onderzoek; 
b toetsing van themakeuze; 
c 'vertaling' van onderzoeksresultaten 
ten behoeve van andere dan de tradi
tionele gebruikers. 
8 a Innovatiebeleid en ontwikke
lingsonderzoek worden gericht op ken
nis- en arbeidsintensieve produkten 
b Bundeling van het ontwikkelings
onderzoek van (kleine) bedrijven en 
overheid wordt nagestreefd. 
c Het aantal transferpunten voor we
tenschappelijk onderzoek en ontwikke
ling wordt vergroot. 

26 Maatschappelijke dientsverle
ning en sociaal-kulturele voorzieningen 

Maatschappelijke dienstverlening en 
sociaal-kulturele voorzieningen moeten 
beter worden afgestemd op de ergste 
noden en behoeften. 

Zij dienen de zelfhulp ruimte te ge
ven en te ondersteunen. 

Ook moeten zij de mensen bewust 
maken van de maatschappelijke oorza
ken van hun probleem. 

Het beleid dient er dan ook op ge
richt te zijn 
- de voorzieningen beter toegankelijk 
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te maken vooral ook voor mensen die 
zich in een achterstandssituatie bevin
den; 

mensen gelijke kansen en meer 
keuzemogelijkheden te geven bij het 
gebruik van deze voorzieningen; 

door demokratisering van het be
heer de mensen zelf in staat te stellen 
vorm en inhoud te geven aan deze 
voorzieningen. 

De sociaal-kulturele voorzieningen 
worden beter op elkaar afgestemd en 
komen door herverdeling van middelen 
weer zoveel mogelijk ten goede aan de 
mensen voor wie ze oorspronkelijk wa
ren bedoeld. 
a De medezeggenschap van de ge
bruiker van welzijnsfaciliteiten wordt 
bevorderd, onder meer via instelling 
van dienstenraden, bewonerskommis
sies en gebruikersraden; daarnaast 
komt er een wettelijke regeling van de 
rechtspositie van de individuele gebrui
ker. 
b Welzijnsvoorzieningen komen met 
name onder beheer van de direkt be
langhebbenden. Daartoe krijgen ge
bruikers en medewerkers, alsmede ver
tegenwoordigers van een breder ge
meenschapsbelang, het wettelijke recht 
om deel uit te maken van de bestuur
lijke organen, te beginnen bij de instel
lingen die (mede) uit publieke midde
len worden gefinancierd. 
c Er komt openbaarheid bij organisa
ties en instellingen door middel van 
een deugdelijke periodieke verslagleg
ging. 
d Het inschakelen van vrijwilligers 
wordt gestimuleerd als dat de kwaliteit 
van de dienstverlening ten goede komt 
en het niet ten koste gaat van werkom
standigheden en arbeidsplaatsen van 
beroepskrachten 
e Ook in de maatschappelijke en so
ciaal-kulturele sektor wordt een ar
beidsplaatsenplan voor de komende 
vier jaar ontwikkeld. 
f Het welzijnswerk wordt per wijk, 
buurt of dorp georganiseerd i p. v. per 
werksoort, en op basis van samenwer
king tussen verschillende werkers (bijv. 
artsen, maatschappelijk werkers, op
bouwwerkers, etc.) 
g Binnen het arbeidsplaatsenplan 
wordt met name de eerste lijnszorg 
versterkt door o.a. meer huisartsen, 
wijkverpleegkundigen, beJaarden
help(st)ers, gezinsverzorg(st)ers, op
bouwwerk(st)ers en sociale raadslieden 
aan te trekken 
h De aktiviteiten van scholen, ge
zondheidscentra, buurt- en klubhuizen 
worden beter op elkaar afgestemd. 
1 Peuterspeelzalen worden in vol
doende mate financieel gesteund. 
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De deelneming van aktiviteiten bui
tenshuis wordt gestimuleerd door ge
meenschapsvoorzieningen zoals eet- en 
ontmoetingsruimten, kinderdagverblij
ven, etc 
k De kinderbescherming wordt uit de 
JUStitiële sfeer gehaald en opgenomen 
m het Jeugdwelzijnsbeleid. De Bond 
van Mmdeqangen wordt als vakbond 
erkend en krijgt toegang tot de instel
lmgen ter behart1gmg van zowel indivi
duele als groepsbelangen De zeggen
schapspositie van jongeren in tehuizen 
wordt drastisch verbeterd Een tehuis
raad gaat beslissen over alle zaken die 
met de leefsituatle van de bewoners te 
maken hebben Zorgvuldige hulpverle
ning aan mmderJangen wordt niet lan
ger strafbaar gesteld 
I Het beleid wordt gericht op uitbrei
dmg van de mogelijkheden om een ge
handicapt kind m zijn I haar omgevmg 
te laten opgroe1en, hetgeen mogelijk 
wordt door een vermindenng van de 
mtramurale zorg 
m Voor bejaarden komen er voorzie
nmgen en begeleidmg waardoor zij zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wo
nen 
n Voor paren d1e niet gescheiden wil
len worden als één van hen in een ver
pleegmnchtmg moet worden opgeno
men, worden voorzieningen getroffen 
o Een kaderwet bevordert dat plan
nmg, beheer en financlering van de lo
kale voowenmgen onder verantwoor
delijkheid van de gemeenteraad, die 
van regionale voowenmgen onder de 
provinciale staten en die voorzieningen 
met een landelijk belang onder de ver
antwoordelijkheld van de centrale over
held komen Er komt een eenduidige 
en samenhangende financiering van 
de welzijnszorg 

27 Volksgezondheid 

Het volksgezondhe1dsbeleid als onder
deel van een algemeen beleid van 
maatschappelijke dienstverlening en 
soc1aal-kulturele vooweningen dient 
pnma1r te zijn gericht op 

het voorkomen van ziekten; 
- versterkmg van de dienstverlening 
d1cht bij hu1s; 

het wegnemen van geografische en 
fmanc1ële barrières bij de toegankelijk
held, 
- het bevorderen van kleinschalige 
voorzienmgen; 

erkennmg en regeling van de 
rechten van de patiënt 
a Konkrete maatregelen ter voorko
ming van Ziekten, zoals bevolkingson
derzoek en voorlichting, worden ruim 
toegepast 

b In het kader van een ontmoedi
gingsbeleid gericht op het gebruik van 
verslavende genotmiddelen wordt een 
aktieplan opgesteld. 
c De invloed van de overheid op de 
gezondheidszorg dient te worden ver
groot met name op plaatselijk en re
gionaal niveau. 

De financiering van de gezondheids
zorg zal zowel wat betreft inning als 
besteding van de middelen door de 
overheid worden geregeld. 
d Er komt een wet patiëntenrecht, 
waarin opgenomen de rechtspositie 
van de patiënt en een klachtenrecht. 
Het besloten medisch tuchtrecht wordt 
vervangen door openbaar medisch om
budswerk; de burgerlijke rechter be
slist 
e Er komt een geleidelijk in te voeren 
volksverzekering voor ziektekosten, 
waarbij op langere termijn gestreefd 
wordt naar nationalisenng van de ge
zondheidszorg. Gebruikers en mede
werkers worden betrokken bij de toet
sing van de kwaliteit van de behande
lmg en de voorzieningen 

De overheid voert een vestigingsbe
leid in voor alle werkers in de gezond
heidszorg. Deze zullen in loondienst 
worden gebracht. 
g Ziekenfondsen worden omgevormd 
tot gebruikersorganisaties en in staat 
gesteld eigen instellingen te exploite
ren 
h Alleen met name genoemde, niet 
schadelijke stoffen mogen aan voe
dingsmiddelen van mens of dier wor
den toegevoegd. 

Toegevoegde stoffen moeten de 
kwaliteit verbeteren 
i De waren- en vleeskeuringswet wor
den afgestemd op de eisen van de 
volksgezondheid. 
J De overheid stelt arbeidsomstandig
hedendiensten in De medewerkers 
van bedrijfsgeneeskundige en veilig
heidsdiensten zullen daardoor niet lan
ger afhankelijk zijn van de werkgevers. 
k Om de inbreuk op het gewone leef
patroon van de psychiatrische patiën
ten en lichamelijk gehandicapten door 
de hulpverlening zo min mogelijk te 
doen zijn, wordt ambulante hulp, dag
behandeling en nachtbehandeling ge
stimuleerd. 
I Geneesmlddelen worden centraal 
ingekocht door de overheid en gedistri
bueerd. 
m Er komt een onderzoek naar de 
eventuele waarde van de verschillende 
vormen van alternatieve geneeswijzen 
en naar de mogelijkheid van inpassing 
van deze geneeswijzen in het zieken
fondspakket. 
n De strafbaarstelling van zwanger-
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schapsonderbreking door artsen wordt 
opgeheven. Dezelfde regels en waar
borgen gelden als voor iedere medi
sche ingreep. De vrijheid van beslis
sing door de vrouw wordt gewaar
borgd. De kosten van abortus en steri
lisatie worden opgenomen in het zie
kenfondspakket. 
o Euthanasie op verzoek van onge
neeslijke patiënten is niet langer straf
baar; de voorwaarden waaronder dit 
verzoek kenbaar wordt gemaakt, wor
den nader bij wet geregeld. 
p Instellingen t.b.v. de volksgezond
heid, waaronder psychiatrische inrich
tingen worden zoveel mogelijk geïnte
greerd in de samenleving door sprei
ding en bouw van kleinschalige voor
zieningen in woonwijken 
q Het aantal verpleegkundigen dat 
belast is met de direkte patiëntenzorg 
dient uitgebreid te worden, waarbij 
meer aandacht zal worden besteed aan 
de persoonlijke benadering van de pa
tiënt. 
r Het realiseren van voorzieningen 
gericht op het maatschappelijk herstel 
van (ex-)drugverslaafden wordt met 
kracht ter hand genomen. Daarbij die
nen welzijn en volksgezondheid uit
gangspunten te zijn van het drugbe
leid. 
s Er wordt onderzoek ingesteld naar 
het ontwikkelen van alternatieven voor 
dierproeven in de geneeskunde en de 
farmaceutische industrie. Dierproeven 
in de kosmetische industrie dienen te 
worden beëindigd. 

28 Minderhedenbeleid 

Dankzij de toenemende betekenis van 
kulturele minderheden wint onze sa
menleving aan pluriformiteit. Het min
derhedenbeleid dient te garanderen, 
dat minderheden èn als groep èn als 
individu kunnen deelnemen aan en 
zich emanciperen in onze samenleving, 
in verbondenheid met de eigen kul
tuur. Daarom dient het beleid gericht 
te zijn op integratie met behoud van 
eigen identiteit. Op die manier be
houdt elke burger, ongeacht afkomst 
en kulturele achtergrond, de keuzevrij
heid om op eigen wijze zijn plaats in 
de Nederlandse samenleving te bepa
len en zich daarin thuis te voelen 
A Bij de toelating van vreemdelingen 
wordt voorrang gegeven aan diegenen, 
die wegens geloof, levensbeschou
wing, politieke overtuiging, ras, of 
sexuele voorkeur worden vervolgd. 
B Systematisch wordt geïnventari
seerd waar, in wetten en regels, en de 
uitvoering daarvan, verschil wordt ge
maakt tussen Nederlanders en hier ver-
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blijvende niet-Nederlanders. 
Op grond van de inventarisatie wor

den maatregelen getroffen om die ver
schillen weg te nemen. 
C De ontplooiingskansen voor de 
tweede generatie vreemdelingen in Ne
derland worden bevorderd door: 
a Het meer interkultureel richten van 
het onderwijs, om bij Nederlandse kin
deren meer begrip te kweken voor hun 
leeftijdgenoten uit minderheidsgroe
pen, en omgekeerd; waarbij dat onder
wijs voor beide groepen toegankelijk 
is. 
b Meer aandacht aan de talen van de 
herkomstlanden, naast het Neder
landse taalonderwijs. 
c Meer aandacht voor de specifieke 
problemen in het werken met kulturele 
minderheden bij de opleiding van on
derwijskrachten, welzijnswerkers en 
werkers in de gezondheidszorg. 
0 De gemeenten worden financieel 
in staat gesteld een minderhedenbeleid 
te voeren. 
E Het huisvestingsbeleid voor min
derheden dient te stimuleren, dat in 
alle wijken en buurten woningen wor
den aangeboden, waarbij desgewenst 
niet te grote concentraties mogelijk 
worden gemaakt. Bij de bouw en toe
wijzing van woningen wordt rekening 
gehouden met de aantoonbare behoef
te aan grote woningen bij minder
heidsgroepen. 
F Kulturele minderheden worden 
door de overheid in hun eigen taal 
voorgelicht over hun rechten en plich
ten. 
G De voorlichting over de kultuur 
van minderheidsgroepen wordt uitge
breid en verbeterd in het bijzonder aan 
hen die in hun direkte woon- en werk
omgeving met kulturele minderheden 
in aanraking komen. 
H Personen uit kulturele minderhe
den gaan meer funkties bekleden bij 
het Openbaar Ministerie, de rechterlij
ke macht, de politie, de arbeidsbu
reaus, het onderwijs en andere over
heidsinstellingen. 
I Mede met het oog op een goed ar
beidsmarktbeleid wordt er streng opge
treden tegen werkgevers van illegalen. 
Zij krijgen zodanige boetes, dat deze 
uitgaan boven het financiële voordeel 
van illegale tewerkstelling. 
J De specifieke problemen van vrou
wen uit kulturele minderheidsgroepen 
krijgen extra aandacht, speciaal in de 
gezondheidszorg. 

29 Emancipatiebeleid 

De opheffing van ongelijke machtsver
houdingen en van bestaande rolpatro-

nen tussen mannen en vrouwen vormt 
een onderdeel van het gehele Partij 
van de Arbeid-program. Een aantal 
speciale maatregelen van kultuurbeleid 
is echter ook nodig: 
a Er komt een samenhangend net 
van voorzieningen per buurt of wijk, 
dat het mannen en vrouwen mogelijk 
maakt betaalde arbeid met huishoude
lijke arbeid te kombineren. 
b De rijksbijdrage voor plaatselijke 
emancipatie-aktiviteiten wordt gehand
haafd zolang het welzijnsbeleid nog 
onvoldoende gericht is op de emanci
patie van de vrouw. 
c Provinciale emancipatiebureaus 
worden omgevormd tot organisaties 
van gebruiksters. 
d Emancipatie-aktiviteiten van lande
lijk belang worden gesubsidieerd. 
e Criteria voor subsidieverlening 
moeten op ruime schaal bekend wor
den gemaakt. Jaarlijks dient een open
baar verslag uitgebracht te worden van 
de verleende subsidies. 
f De overheid bevordert dat docen
ten, welzijnswerkers, artsen, psycho
therapeuten, politie- en justitiefunktio
narissen, kortom allen die uit hoofde 
van hun beroep dienstverlenend bezig 
zijn, inzicht krijgen in de specifieke 
problemen op het terrein van de man I 
vrouw-verhouding door dit kennisge
bied als verplicht vak in te voeren in 
de opleidingen voor deze beroepen 
g De emancipatieaktiviteiten en 
-bewegingen van homoseksuele vrou
wen en mannen krijgen steun van de 
overheid. 
h Er komt meer overheidssteun voor 
'Blijf-van-mijn-lijf-huizen', onder meer 
om deze te kunnen aanpassen en uit
breiden voor de opvang van vrouwen 
en meisjes uit etnische minderheids
groepen. 

30 Sport 

De sport is een belangrijke welzijns
voorziening. Vier miljoen Nederlanders 
zijn op enigerlei wijze in de sport geor
ganiseerd. In de amateursport helpt 
vrijwillig kader jonge mensen deel te 
nemen aan het sportief gebeuren en 
zich samen met anderen te ontwikke
len. Een aktief en evenwichtig sportbe
leid dient gericht te zijn op 

het bevorderen van de sportieve re
kreatie; 

ondersteuning en versterking van 
technische, maatschappelijke, medi
sche en administratief-organisatorische 
begeleiding; 

demokratisering van de sportorga
nisatie; 
- erkenning van de maatschappelijke 
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betekenis van de sport; 
- verruiming van de mogelijkheden 
van sportbeoefening voor gehandicap
ten. 

Om dit alles te bereiken dient een 
aantal maatregelen genomen te wor
den: 
a Binnen het sportbeleid wordt zo
veel mogelijk in samenwerking met de 
georganiseerde sport voorrang gege
ven aan de sportieve rekreatie. 
b Er komt een arbeidsplaatsenplan 
voor de sport, gericht op het aantrek
ken van professionele deskundigen op 
het gebied van technische, maatschap
pelijke, administratie-organisatorische 
en medische begeleiding. 
c De rechtspositie van funktionaris
sen die belast zijn met de ontwikkeling 
en de begeleiding van de rekreatieve, 
wedstrijd- en topsport wordt verbeterd. 
Er komt een cao voor alle werknemers 
in de sport, waarin onder andere de 
keuzevrijheid van de werkgever en de 
maatschappelijke gevolgen van de top
sportbeoefening aan regels worden ge
bonden. 
d Er komt een landelijk akkommoda
tieplan ten behoeve van het landelijk 
trainings-en wedstrijdwezen. 
e Besteding van alle lotto- en totogel
den wordt aan het parlement ter goed
keuring voorgelegd. 
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IV Zeggenschap en bestuur 

31 Overheid en burger 

De overheid heeft steeds meer moeite 
de maatschappelijke ontwikkelingen te 
volgen. Laat staan dat zij zonder meer 
bij machte zou zijn deze te sturen en 
meer in overeenstemming te brengen 
met de voorkeuren van de burgers. 
Om te bereiken dat de overheid deze 
noodzakelijke taak toch op demokra
tisch gekontroleerde wijze vervult, is 
het nodig dat 

de doorzichtigheld en dienstbaar
heid van het overheidshandelen wordt 
vergroot; 
- zoveel mogelijk overheidsbeslissin
gen in de direkte invloedssfeer van de 
burgers worden genomen; 
- de greep van de politieke organen 
op het overheidsapparaat en het tempo 
van de beleidsvorming wordt vergroot; 
- de rechtsbescherming en het recht 
op een gelijke behandeling wordt ver
sterkt 

Voor de verwerkelijking van deze 
doeleinden dienen de volgende pro
grammapunten 

32 Wetgeving en beleid 

A Er vmden geen kabinetswisselin
gen plaats zonder voorafgaande verkie
Zingen, opdat de kiezer een beslissen
de stem krijgt over karakter en samen
stelling van het nieuwe kabinet. 
8 Een n1euw kabinet vertaalt het re
geerakkoord in een gefaseerd beleids
en wetgevingsplan voor vier Jaar De 
minister-president rapporteert elk kwar
taal over de voortgang aan het parle
ment. 
C De voorbereiding van de hoofdpun
ten van beleid wordt opgedragen aan 
ambtelijke werkgroepen onder direkte 

verantwoordelijkheid van de betrokken, 
hier koördinerende bewindslieden, 
dwars door de departementale organi
satie en hiërarchieën 
0 De overbelasting en de koördina
tieproblemen van de rijksoverheid wor
den bestreden door 
a spoedige decentralisatie van be
stuurs- en beleidstaken naar gemeen
ten en provincies; 
b overdracht van beheers- en uitvoe
ringstaken aan beheersorganen, sa
mengesteld uit medewerkers, gebrui
kers en door gekozen organen aan te 
wijzen vertegenwoordigers; 
c doelmatiger taakverdeling tussen 
departementen en een betere afstem
ming daarvan op de belangrijkste knel
punten van beleid. 
E De voorbereiding van de wetgeving 
wordt ook versneld door: 
a terugdringing van het aantal ad
viesorganen; 
b de advisering te binden aan strikte 
termijnen; 
c strikte beperking van voorontwer
pen van wet en van welsvoorbereiden
de nota's; 
d doublures bij de inspraak te voor
komen door deze zoveel mogelijk te la
ten plaatsvinden onder de verantwoor
delijkheid van het parlement. 
F De positie, van het parlement wordt 
versterkt door: 
a een aanzienlijke uitbreiding van de 
personele en materiële toerusting; 
b de uitbreiding van mogelijkheden 
tot parlementair onderzoek, ook wan
neer een parlementaire minderheid dat 
wenst; 
c het recht om rechtstreeks advies in 
te winnen van adviesorganen en amb
telijke diensten; 
d het recht ook zonder toestemming 
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van de minister ambtenaren te horen. 
G De Eerste Kamer wordt afgeschaft. 
H Bestaande wetten en uitvoerings
bepalingen die de mensen het meest 
rechtstreeks raken, worden doorgelicht 
op hun eigentijdse betekenis, hun ef
fektiviteit, wenselijkheid van vereen
voudiging, inspraak- en beroepsmoge
lijkheden, mogelijkheden tot decentra
lisatie. 
I Er wordt een parlementaire om
budsman (m/v) ingevoerd. Instelling 
van regionale instanties voor admini
stratieve rechtspraak gaat de overbe
lasting van de Raad v.S. tegen. 
J De kontrole van de Algemene Re
kenkamer op de besteding van over
heidsgelden in bedrijven wordt ver
sterkt. 
K Het aantal funkties bij de overheid 
waarvoor men een veiligheidsonder
zoek verricht wordt drastisch beperkt. 
De normen voor afwijzing worden 
scherper omschreven, alsmede open
baar gemaakt. Tegen afwijzing is 
voortaan bindend beroep mogelijk. 
Taak, organisatie en werkwijze van in
lichtingendiensten worden wettelijk ge
regeld, de kontrole daarop uitgebreid. 
L Er komt een wet op de persoonlijke 
levenssfeer, die van toepassing is op 
alle registraties van persoonsgegevens 
bij de overheid, waaronder politie/ jus
titie en gezondheidszorg evenals in de 
partikuliere sektor. Deze wet geeft bur
gers het recht op inzage en korrektie 
van de gegevens, en stelt regels .. 
het gebruik van de verzamelde infor
matie o.a. een verbod op computer
koppeling - en onafhankelijke kontrole 
op dat alles. De wet bevat ook een uit
drukkelijke verbodsbepaling op aandui
dingen m.b.t ras of seksuele voorkeur. 
Deelnemen aan volkstellingen ge-
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schiedt op vrijwillige basis. 
M Het publiceren van nevenfunkties 
van politieke funktionarissen wordt 
verplicht gesteld. 

33 Lagere overheden 

a Het rijk beperkt zich bij de wetge
ving tot hoofdlijnen van beleid en ba
sisvoorwaarden om lagere overheden 
daarbinnen meer beslissings- en beste
dingsvrijheid te geven voor een sa
menhangend beleid, toegesneden op 
de eigen situatie. 
b Decentralisatie van rijkstaken gaat 
voortaan gepaard met overdracht van 
financieringsmiddelen. 
c Sluipende centralisatie, of openlijke 
waarvan de noodzaak niet valt aan te 
tonen, wordt tegengegaan. 
d Er wordt een eind gemaakt aan de 
vele tijdrovende en betuttelende dub
belop procedures inzake toezicht en 
goedkeuring. 
e De geleidelijke vorming van 20 à 
25 provincies-nieuwe-stijl voorziet in 
de behoefte aan een volwaardig regio
naal bestuur. Deze provincies krijgen, 
op basis van specifieke wetten, plan
nende, koördinerende en sturende be
voegdheden op een breed terrein. 

De demokratische kontrole op ge
meenschappelijke regelingen van ge
meenten wordt versterkt. 
f Versterking van de provincies mag 
als regel niet ten koste gaan van het 
lokaal bestuur; de positie van de ge
meente als de dichtst bij de burger 
staande overheid wordt versterkt; een 
systematische en streeksgewijze herin
deling is hiervoor een noodzakelijke 
voorwaarde. 
g De belemmeringen in de grondwet 
voor de verkiezing van de burgemees
ter door de Gemeenteraad en de kom
missaris van de Koningin door de Pro
vinciale Staten worden weggenomen. 
Vooruitlopend hierop krijgen raden en 
staten het recht van aanbeveling. 
h Vóór herbenoeming van een kom
missaris van de Koningin of een bur
gemeester worden Provinciale Staten 
resp. de Gemeenteraad gehoord. 
i Door wijziging van de provinciewet 
krijgen Provinciale Staten de bevoegd
heid een gedeputeerde tussentijds te 
ontslaan als deze haar vertrouwen 
heeft verloren. 
j De wet financiële verhoudingen 
wordt zodanig gewijzigd, dat de verde
lingsmaatstaven meer afgestemd wor
den op de taken en bevoegdheden van 
de gemeenten. 
k De handhaving van het milieurecht 
wordt verbeterd door versterking van 
het opsporingsapparaat, invoering van 

een klachtrecht en meldingsplicht van 
milieuincidenten. 

34 Politie 

a Door veranderingen in organisatie, 
opleiding en werkwijze van de politie 
wordt meer tijd vrijgemaakt voor pre
ventie èn opsporing van strafbare fei
ten, met voorrang voor de z.g. kleine 
kriminaliteit (in grote gemeenten o.m. 
via op te richten wijkteams en -groe
pen) en voor de dienstverlenende taak, 
zodanig dat het gevoel van veiligheid 
van de burgers in hun direkte leefom
geving wordt versterkt. 
b De tweedeling in beheer van rijks
en gemeentepolitie wordt vervangen 
door decentralisatie van politiekorpsen 
Het zwaartepunt van beheer en beleid 
komt bij de gemeente; als bovenge
meentelijke politietaken onvermijdelijk 
zijn, vallen deze onder een gekozen re
gionaal bestuursorgaan Gespeciali
seerde diensten worden zoveel moge
lijk ondergebracht bij gemeentelijke 
korpsen; op landelijk niveau wordt hun 
aantal tot een minimum beperkt. 
c De gemeenteraad stelt een beleids
plan vast, dat de hoofdlijnen van het 
politiebeleid aangeeft. De burgemees
ter oefent zijn I haar bevoegdheden zo
veel mogelijk uit na overleg met de 
raad of de raadskommissie. Voor poli
tieoptreden in de justitiële sfeer, dat 
gevolgen kan hebben voor de openba
re orde, vindt overleg plaats tussen 
burgemeester en Openbaar Ministerie. 
d Er komen klachtenprocedures, te 
hanteren door een onafhankelijke in
stantie, die behalve op een betere 
rechtsbescherming van de burgers, 
ook zijn gericht op een beter funktio
neren van de politie. 
e Het optreden van bedrijfspolitie en 
partikuliere bewakingsdiensten wordt 
beperkt en aan strenge regels gebon
den 

35 Justitie 

A Er komt een wetgeving die maat
schappelijke discriminatie (b.v. op de 
arbeidsmarkt of bij huisvesting) op 
grond van etnische afkomst, nationali
teit, levens- en politieke overtuiging, 
geslacht, sexuele voorkeur, JUStitieel of 
psychiatrisch verleden en burgerlijke 
staat of anderszins, tegengaat. Met 
name registratie als middel voor maat
schappelijke discriminatie wordt aange
pakt. 
8 Er komt een onafhankelijk orgaan 
voor het onderzoeken van gevallen van 
discriminatie, op grond van klachten 
dan wel op eigen initiatief. 
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C De overheid krijgt de bevoegdheid 
anti-discriminatie-voorwaarden te ver
binden aan vergunningen, subsidies, 
e.d 
D Slachtoffers van delikten krijgen 
zowel voor, tijdens als na het proces 
extra aandacht. De experimenten om 
delinkwenten in staat te stellen zoveel 
mogelijk het veroorzaakte leed of de 
toegebrachte schade te herstellen wor
den uitgebreid. 
E Vrijheidsstraffen worden slechts in 
uiterste noodzaak opgelegd. Zowel het 
leefklimaat binnen de gevangenis, als 
een goede voorbereiding van de gede
tineerden op hun terugkeer in de 
maatschappij, worden gewaarborgd. 
Voor vrouwelijke gedetineerden wordt 
een open gevangenis opgezet, onder 
dezelfde voorwaarden als nu al bij 
manlijke gedetineerden 
F Het werkklimaat van gevangenis
personeel wordt verbeterd door goede 
ruimtelijke voorzieningen De oplei
dingsmogelijkheden worden verbeterd. 
G De handel in hard-drugs is een 
ernstig misdrijf en wordt bestreden 
door: 
a een krachtig opsporings- en vervol
gingsbeleid; 
b het van overheidswege verstrekken 
van deze middelen aan verslaafden, zo
danig dat er kontrole is op kwaliteit en 
de handel wordt teruggedrongen; 
c het opzetten van maatschappelijke 
hulpverleningsorganisaties; 
d het bieden van werk en huisvesting 
aan (ex)verslaafden 
H Nederland streeft naar herzienin
gen van de internationale vedragen 
met betrekking tot de soft drugs, zoda
nig dat de handel en het gebruik van 
soft drugs uit de cnminele sfeer wor
den gehaald. 
I Rechtshulp wordt voor iedereen, 
ongeacht inkomen, toegankelijk. De 
Bureaus voor Rechtshulp worden zoda
nig uitgebreid, dat zij behalve eerste
lijns tevens tweedelijns hulp kunnen 
geven. Ook groepsgerichte hulp gaat 
tot hun mogelijkheden behoren. 
Rechtshulp is gratis voor ieder met een 
inkomen tot en met 1 1/ 2 keer het net
to minimumloon 
J De zedelijkheidswetgeving als zoda
nig (b.v. over pornografie) wordt afge
schaft. Overtredingen en misdrijven 
(zoals mishandeling) komen onder dié 
titel in het Wetboek van Strafrecht. 
K Verkrachting binnen het huwelijk 
wordt strafbaar gesteld; onderzocht 
wordt hoe ze vervolgd kan worden 
L Alimentatie zal, waar mogelijk, ge
richt zijn op herstel van de mogelijk
heid van de vrouw om in eigen levens
onderhoud te voorzien. Binden van ali-
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mentatie aan een maximumtermijn 
wordt dan ook in bepaalde gevallen 
mogelijk. Voor de verschillende kate
gorieën gescheiden vrouwen worden 
1n verband met hun mogelijkheid al of 
niet weer aan het arbeidsproces deel te 
nemen, cnteria ontwikkeld op grond 
waarvan zij recht hebben op alimenta
tie. 

M De handhavmg van het milieu
recht wordt verbeterd door versterking 
van het opsporingsapparaat, invoering 
van een klachtrecht en meldingsplicht 
van milieumeidenten 

36 Vreemdelingen- en vluchtelin-
genbeleid 

A Bij de toelat1ng van vreemdelingen 
wordt voorrang gegeven aan diegenen 
die wegens hun geloof, levensbe
schouwing, politieke overtuiging, ras 
of sexuele voorkeur worden vervolgd. 
Vluchtelmgen worden in geen geval te
ruggestuurd naar het land van her
komst 
8 Naast u1tgebre1der opvang van 
vluchtelingen in Nederland wordt ver
der een effektief vluchtelingenbeleid 
gevoerd door 
a het beschikbaar stellen van meer 
mlddelen aan de Hoge Kommissaris 
voor de vluchtelingen en aan andere 
Internationale hulporganisaties; 
b het beschikbaar stellen van meer 
m1ddelen voor strukturele hulpverle
ning aan vluchtelmgen in de Derde 
Wereldlanden 
C Voorwaarde tot heren1ging van ge
zin (of vergelijkbare vaste relatie) is, 
dat de hier legaal aanwez1ge vreemde
ling beschikt over voldoende middelen 
van bestaan en passende huisvesting. 
lnd1en passende huisvestmg niet bin
nen 3 jaar verkregen kan worden, ver
valt d1t als voorwaarde voor gezinsher
enigmg. 

(Ex-)partners van vreemdelingen krij
gen na 2 jaar huwelijk of na 2 jaar ver
blijf in Nederland recht op een zelf
standige verblijfsvergunning. Kinderen 
van buitenlandse werknemers hebben, 
ook nadat ze meerdeqarig zijn of nadat 
ze het gezinsverband verlaten, recht op 
een verblijfsvergunning. 
D De toelatingsprocedures worden 
verbeterd door 
a verkortmg van de beslissingstermij
nen; 
b 1n vluchtelmgen- en vreemdelin
genzaken - met uitzondering van de 
kennelijk ongegronde gevallen -
schorsende werking in geval van uit
zetting te verlenen; 
c Vrijheidsbeneming op grond van de 
Vreemdelingenwet onder kontrole van 

de rechter te brengen; de betrokkene 
de bijstand van een advokaat, zonodig 
een tolk te geven en vreemdelingenbe
waring slechts bij hoge uitzondering 
toe te passen; 
d de wet AROB onverkort van toe
passing te verklaren op vreemdelingen
zaken; 
e de administratieve uitvoering van 
de vreemdelingenwet over te brengen 
van de politie naar de sekretarieën van 
de gemeenten; 
f het aantal ambtenaren in vreemde
lingenzaken bij justitie sterk uit te brei
den en een aparte afdeling Vluchtelin
gen- en asielzaken op te zetten 
E Mede met het oog op een goed ar
beidsmarktbeleid wordt er streng opge
treden tegen werkgevers van illegalen. 
Zij krijgen zodanige boetes, dat deze 
uitgaan boven het financiële voordeel 
van illegale terwerkstelling. Behalve dit 
alles worden andere maatregelen geno
men die het voortbestaan van illegale 
arbeidsplaatsen onmogelijk maken, zo
als verbetering van arbeidsomstandig
heden en betere beloning van vuil en 
onaangenaam werk. De overheid kan 
hiertoe gerichte, selektieve steun verle
nen. 
F Eenmaal tot de arbeidsmarkt toege
laten vreemdelingen krijgen dezelfde 
rechten als de Nederlandse werkne
mers. 
G Er worden geen nieuwe buiten
landse arbeiders meer geworven. 
H Buitenlanders die langer dan drie 
jaar in Nederland verblijven, krijgen 
het aktief en passief kiesrecht over de 
hele linie. 

37 Emancipatie 

a Bepalingen die het gelijkwaardig 
deelnemen van vrouwen en mannen 
aan het maatschappelijk leven belem
meren worden gewijzigd of geschrapt. 
b Aan de wettelijke bevoordeling of 
benadeling van de ene leefvorm t.o.v 
de andere wordt een einde gemaakt. 
c Daar waar vrouwen bij de overheid 
ondervertegenwoordigd zijn, met name 
in de hogere funkties, zullen zij bij ge
bleken geschiktheid in selektieprocedu
res de voorkeur krijgen boven mannen. 
d Er komt een koördinerend minister 
voor emancipatiezaken Haar bevoegd
heden en taken worden in het regeer
akkoord vastgelegd. Elk departement 
heeft een eigen afdeling emancipatie
zaken, die jaarlijks rapporteert over het 
effekt van haar beleid op emancipatie
terrein 
e Het voorlichtingsbeleid van de 
overheid wordt afgestemd op het door
breken van ongelijke rolpatronen van 
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man en vrouw. 

38 Bedrijfsdemokratisering 

Partikuliere bedrijven en overheids
diensten worden vermaatschappelijkt 
en gedemokratiseerd, zodat 
- er betere garanties komen dat zij 
funktioneren binnen door de politieke 
organen vastgestelde doelstellingen; 

intern de zeggenschap over de 
wijze van uitvoering van die doelstel
lingen eerlijker onder alle bedrijfsgeno
ten wordt verdeeld. 

De volgende punten worden daartoe 
nagestreefd: 
A De mogelijkheden voor vakbonds
werk in het bedrijf worden verruimd, 
o.a door het ter beschikking stellen 
van bedrijfstijd. Werknemers die aan 
dit werk deelnemen en I of klachten in 
het bedrijf naar voren brengen, wor
den beschermd tegen represailles. 
8 De zelfstandige positie van de per
soneelsvertegenwoordiging (onderne
mingsraden, dienstkommissies) tegen
over de bedrijfsleiding, hun verant
woordingsplicht t o. v. het personeel en 
hun bevoegdheden worden versterkt. 
C In bedrijven en diensten met min
der dan 25 werknemers krijgen de per
soneelsleden gezamenlijk zeggen
schapsrechten die gelijkwaardig zijn 
aan die van de personeelsvertegen
woordiging boven deze grens. 
0 In bedrijven en diensten tussen 25 
en 1 00 werknemers worden onderne
mingsraden verplicht gesteld met de
zelfde bevoegdheden als in bedrijven 
met meer dan 1 00 werknemers. 
E De versterking van de bevoegdhe
den der ondernemingsraden houdt o.a. 
in dat 
a de ondernemingsraad in onderne
mingen waar een raad van kommissa
rissen verplicht is, tenminste evenveel 
kommissarissen mag benoemen als de 
aandeelhouders. Deze werknemers
kommissarissen zijn verplicht tot infor
matie van en kommunikatie met on
dernemingsraad en vakbonden, waarin 
zijzelf geen funktie (meer) mogen ver
vullen. Aan de aard van die informatie 
worden geen beperkingen opgelegd; 
b de informatierechten van de O.R. 
verder worden versterkt, zodat de 0. R. 
in beginsel over dezelfde gegevens kan 
beschikken als de ondernemingslei
ding; 
c de 0. R. zich ten minste eenmaal 
per jaar tegenover de personeelsverga
dering verantwoordt; 
d de ondernemingsleiding een inves
teringsplan opstelt en periodiek bij
stelt, daarover aan de 0. R. advies 

325 



vraagt en dat vervolgens in het werk
gelegenheidsoverleg met de vakbewe
ging op bedrijfsniveau inbrengt als de 
bonden zulks verlangen. 
e de O.R. een recht van beroep krijgt 
tegen afwijzing van initiatiefvoorstellen 
op alle terreinen van het onderne
mingsbeleid; 
f de medezeggenschap in de afzon
derlijke vestigingen van concerns aan 
alle eisen van de wet voldoet, onge
acht hun grootte en de struktuur van 
het concern. 
g de beroepsmogelijkheden van de 
O.R. op bedrijfskommissie en/ of 
rechten worden verbeterd. 
F Dienstkommissies en onderdeelsra
den bij de overheid krijgen, rekening 
houdend met de politieke verantwoor
delijkheid, tenminste gelijkwaardige 
mogelijkheden als ondernemingsraden 
in partikuliere ondernemingen. Dat 
houdt in dat zij medebeslissingsrecht 
krijgen in de niet-politieke beleidsas
pekten, welke door de verantwoorde
lijke organen aan de dienstleiding zijn 
gedelegeerd. Adviezen van de dienst
leiding aan de verantwoordelijke be
stuurders omtrent het funktioneren van 
de dienst worden in overleg met de 
dienstkommissie opgesteld. 
G De overheid bevordert het tot
standkomen van bedrijven met arbei
derszelfbestuur (produktie-koöperatie). 
Hun afhankelijkheid van het partikulie
re bankwezen wordt via de Postbank 
opgeheven. 
H Grondrechten voor de individuele 
werknemer, zoals 
a vrijheid van meningsuiting 
b klachtenprocedures 
c informatie en werkoverleg 
d scholing, vorming en edukatief ver
lof 
e gelijke behandeling 
f aktief en passief kiesrecht voor de 
personeelsvertegenwoordiging 
g stakingsvrijheid 
h behoud van dienstverband (onbe
taald) bij aanvaarding van full-time po
litieke funkties· 
worden wettelijk vastgelegd. De over
heid bevordert de voorlichting over in
houd en betekenis van die rechten 
(antwoordnummer 51 ). 
I De demokratisering en vermaat
schappelijking van het leger worden 
voortgezet door o.m. 
a de instelling van vrij gekozen on
derdeelsraden 
b garanties voor de vrijheid van me
ningsuiting. 
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V Ontwapening en ontwikkeling 

39 Ontwapening en ontwikkeling 

De Partij van de Arbeid wil een buiten
lands beleid dat zich richt op eerlijk 
delen tussen Noord en Zuid en door
breken van de konfrontatie tussen Oost 
en West. Daarom ijvert zij voor verwe
zenlijking van onderstaande doel
einden, zowel binnen als buiten de be
staande machtsstrukturen · 
- het respekteren van de internatio
nale rechtsorde; 
- de totstandkoming van een interna
tionale politiek en rechtsorde, gericht 
op de ontwikkeling van Derde Wereld
landen en de vreedzame oplossing van 
geschillen; 
- bevordering van vrede en veilig
heid door ontspanning, ontwapening 
en beëindiging van wederzijdse militai
re afschrikking; 

opheffing van de armoede in de 
wereld en totstandkoming van een 
n1euwe internationale ekonomische 
orde; 
- waarborging van de mensenrech
ten in de meest ruime zin de politieke, 
sociale en ekonomische grondrechten 
van de mens (man èn vrouw), waar 
ook ter wereld; 

beëindiging van neo-kolonialisme, 
diktatuur, racisme, diskriminatie en uit
bUiting. 

40 Verenigde naties 

a Aan de VN en hun organen worden 
meer bevoegdheden overgedragen, op
dat zij een meer doeltreffend instru
ment worden voor het verzekeren van 
vrede, veiligheid en sociale rechtvaar
digheid. 
b Er wordt een permanente vredes
macht gevormd. Nederland neemt in 

principe deel aan een dergelijke vre
desmacht. 
c Er worden ekonomische sankties 
aangewend indien deze bijdragen aan 
de beëindiging van agressie, aantas
ting van de internationale rechtsorde 
of schending van de fundamentele 
mensenrechten 
d In het kader van de Verenigde Na
ties wordt een publieke kontrole op 
multinationals bevorderd door middel 
van toezichtprocedures op grond van 
een bindende internationale gedrags
kode. 
e Daarvoor is nodig dat 

Israël zich terugtrekt uit de bezette 
gebieden, waarbij grenskorrekties in 
onderling overleg mogelijk zijn; 

de PLO en Israël elkaar wederzijds 
erkennen en alle Arabische buurstaten 
en de PLO aan de onderhandelingen 
deelnemen; 

de status van Jeruzalem binnen 
het kader van een vredesregeling tus
sen partijen wordt overeengekomen. 
f Bij erkenning van regeringen kan 
Nederland behalve de volkenrechtelijke 
criteria ook politieke hanteren, zoals 
het bevorderen van naleving der men
sen rechten. 
g Exploitatie en beheer van bodem
schatten van zeeën en oceanen wordt 
toegewezen aan een daarvoor op te 
richten VN-instantie. 

41 Derde wereld 

A Een internationaal ontwikkelingsbe
leid behoort de totstandkoming van 
een nieuwe internationale ekonomi
sche orde als doel te hebben. Die 
NIEO zal zich kenmerken door struktu
rele verbeteringen in de ekonomische 
positie van de ontwikkelingslanden, 
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de situatie van de armste bevol
kingsgroepen sterk verbeterd wordt; 

de emancipatie van de uitgebuite 
bevolkingsgroepen in de Derde We
reld, waaronder de vrouwen, mogelijk 
wordt. 

Dit beleid moet worden gerealiseerd 
op basis van mondiale afspraken tus
sen Oost, West en Zuid, aangevuld 
met konkrete onderhandelingen per 
thema. Het Westen (waaronder Neder
land) moet bereid zijn een deel van 
zijn machtspositie in de bestaande 
orde af te staan. 
B Onderdelen van het streven naar 
een NIEO zijn 
a Versterking van de politieke en eko
nomische zelfstandigheid van de ont
wikkelingslanden tegenover rijke lan
den en multinationale bedrijven. 
b Het stellen van bindende regels 
aan multinationale ondernemingen 
t.a.v.: 

niet-inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden van ontwikkelings
landen; 

het tegengaan van beperkende on
dernemerspraktijken, die lokale produ
centen schade doen; 

overdracht van wetenschappelijke 
kennis en technologie en opleiding van 
lokaal personeel; 

het opnieuw besteden van winsten 
in het gastland. 
c Verbetering van de exportpositie 
van de ontwikkelingslanden door het 
afbreken van handelsbelemmeringen, 
het bevorderen van exportmogelijkhe
den en het vergroten van onderlinge 
handelsmogelijkheden. 
d Erkenning van de permanente sou
vereiniteit van staten over hun natuur
lijke rijkdommen, inclusief het recht op 
nationalisatie ervan. 
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e Een grondstoffenfonds en een geïn
tegreerd programma voor stabiele 
grondstoffenprijzen, gegarandeerde 
exportopbrangsten en verwerking van 
grondstoffen in ontwikkelingslanden. 
f Hervorming van het Internationaal 
Monetaire Fonds (IMF) en de Wereld
bank; ontwikkelingslanden en Oosteu
ropese landen krijgen een belangrijke 
invloed; het kredietvoorwaardenbeleid 
houdt meer rekening met vereisten van 
een verantwoord sociaal-ekonomisch 
ontwikkelingsbeleid; nieuwe likwiditei
ten krijgen een ontwikkelingsbestem
ming toegewezen 
g Bevordering van industrialisatie in 
de ontwikkelingslanden via lokale on
dernemingen. 
h Oprichting van een nieuwe han
delsorganisatie, die UNCTAD en GATT 
zal vervangen. 
i Een wereldomvattend energiebeleid, 
gericht op rechtvaardige verdeling van 
energie, besparing - in het bijzonder 
lange termijn-afspraken tussen oliepro
ducerende en -verbruikende landen, 
met aparte regelingen t.g.v. ontwikke
lingslanden -, ontwikkeling van niet
uitputbare energiebronnen en terug
dringing van de rol van kernenergie. 
j Aanvullende steun voor landen die 
een maatschappijhervormend beleid 
voeren. 
k Uitbreiding van voedselproduktie in 
de ontwikkelingslanden. 
I Bescherming van het leefmilieu. 
C a Minimaal 1,5% van het natio
nale inkomen blijft voor ontwikkelings
hulp bestemd. Dat nationale inkomen 
wordt daarbij geacht 2% te groeien, 
ook als de werkelijke groei lager is. De 
verbetering van de kwaliteit van de 
ontwikkelingshulp dient voorop te 
staan. De hulp zal worden gezuiverd 
door haar geheel uit de begroting te fi
nancieren en door geen andere uitga
ven te doen dan die de ontwikkeling 
van de Derde Wereld bevorderen. 

De verplichting tot besteding in Ne
derland van de hulp wordt afgeschaft. 
Besteding in de ontwikkelingslanden 
wordt aktief bevorderd, ook als dit ten 
koste gaat van besteding in Nederland. 
b Nederland ijvert en verplicht zich 
tot deelneming aan automatische inko
mensoverdrachten van rijke naar ont
wikkelingslanden, bij voorbeeld door 
een internationaal belastingstelsel. 
D Nederland steunt vooral die landen 
en bewegingen die·. 
a maatschappelijke hervormingen 
doorvoeren; 
b de bevolking daarbij aktief betrek
ken; 
c de positie van de armste groepen 
verbeteren; 

d de bevrijding van de vrouw onder
steunen; 
e de rechten van de mens respekte
ren en bevorderen. 
Koncentratielanden worden op grond 
van bovengenoemde normen opnieuw 
aangewezen. 
Hulp via multilaterale en internationale 
organisaties wordt aan deze criteria ge
toetst. 
De hulp aan bevrijdingsbewegingen 
wordt verhoogd. 
E Een NI EO heeft konsekwenties voor 
de binnenlandse ekonomische politiek; 
aanpassing van onze nationale produk
tie en konsumptie, zuinig omspringen 
met energie en terugdringen van ver
spilling zijn onvermijdelijk. 
F De Nederlandse industriepolitiek 
wordt afgestemd op een herstrukture
ring van produktie-aktiviteiten en werk
gelegenheidsverdeling ten behoeve 
van de Derde Wereldlanden 
G Partikuliere investeringen worden 
gestimuleerd voorzover ze in overeen
stemming zijn met het streven naar 
een NIEO. 
H De Nederlandse Antillen worden 
volgens een nader overeen te komen 
tijdschema onafhankelijk. In overleg 
met de Antillen wordt de wijze bepaald 
waarop dit gaat gebeuren. 
I Verdere bewustwording en educatie 
van de Nederlandse bevolking is nodig 
om een vooruitstrevend ontwikkelings
beleid te voeren 

Daartoe subsidieert de overheid or
ganisaties en instellingen die op dit 
gebied aktief zijn. 
J Het aantal ontwikkelingsattaché's 
wordt sterk uitgebreid. 

42 Rechten van de mens 

a Onder de rechten van de mens 
worden niet alleen de traditionele vrij
heidsrechten begrepen, maar ook de 
sociaal-ekonomische grondrechten, zo
als het recht op een behoorlijke levens
standaard, werk, onderwijs en huisves
ting. 
b In het kader van de VN wordt een 
hoge kommissaris voor de rechten van 
de mens aangesteld. Nederland ijvert 
voor een versterking van de rol van de 
VN-kommissie voor de rechten van de 
mens In het geval van ernstige 
schending van mensenrechten wordt 
onderzoek ter plaatse ingesteld, waar
bij ook individuele klachten aan de 
orde komen. Nederland steunt de rol 
van non-goevernementele organisaties 
zoals Amnesty International. 
c Mensenrechtenbeleid vormt een in
tegraal onderdeel van de buitenlandse 
politiek. Het wordt gebaseerd op reso-
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luties van de VN en mede op de te 
verwachten effektiviteit. 
d In internationaal verband wordt 
verder gewerkt aan sancties tegenover 
die regimes die de mensenrechten 
schenden. In dit verband moeten eko
nomische offers worden aanvaard 

Nederland zal niet aarzelen waar no
dig en mogelijk ook buiten internatio
naal samenwerkingsverband sancties 
aan te wenden. 
e Nederland onthoudt zich van 
export-bevorderende maatregelen, zo
als herverzekering van kredieten, naar 
landen waar de mensenrechten op gro
ve en systematische wijze worden ge
schonden 

Regelmatig wordt een lijst van der
gelijke landen aangelegd. 
f Nederland neemt het initiatief tot 
een volledige ekonomischeen milita1re 
boycot van Zuid-Afrika en binnen EG
verband het initiatief om de Gedrags
kode te vervangen door een gezamen
lijke boycot. 
g Nederland verhoogt de bijdrage 
aan alle organisaties en fondsen van 
de VN, die slachtoffers van onderdruk
king en discriminatie ondersteunen 
h Mede in het belang van de men
senrechten wordt de ontspanningspoli
tiek in de Oost-West-betrekkingen 
voortgezet. 
1 Het recht voor homoseksuele vrou
wen en mannen om hun eigen seksue
le voorkeur te beleven, dient in inter
nationale verdragen te worden vastge
legd als fundamenteel mensenrecht 
Nederland neemt hiertoe het initiatief. 
1 Het 'Radikalenerlass' en de daaruit 
voortvloeiende Berufsverbote in de 
B.R.D. dienen met kracht en op alle 
niveaus te worden bestreden, omdat 
zij een ernstig gevaar vormen voor de 
demokratische ontwikkeling in Europa 

43 Vrede en veiligheid 

Een politiek van ontspanning, ontwa
pening en doorbreking van de huidige 
militair-ekonomische machtsblokken 
leidt naar een nieuwe internationale 
orde, waarin de politieke, sociale en 
ekonomische rechten van de mens ver
wezenlijkt zijn 
A Op weg naar een wereldomvattend 
veiligheidsstelsel binnen het kader van 
de Verenigde Naties wordt gestreefd 
naar het totstandkomen van een nieuw 
kollektief veiligheidssysteem in Europa, 
waaraan naast de Oost- en Westeuro
pese landen ook andere landen kun
nen deelnemen. De vorming van een 
dergelijk stelsel moet de opheffing van 
de bestaande machtsblokken als NAVO 
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en Warschaupakt ten doel hebben. 
B Ontspanningspolitiek is de enige 
weg, die kan leiden tot een stabiele si
tuatie van vrede en veiligheid. Ont
spanning betekent 
a afZien van geweld; vreedzame kon
fliktoplossmg; 
b wapenbeheersing en ontwapening 
door onderhandelingen en daarop ge
nchte eenzijdige stappen; 
c vervlechting van samenwerking tus
sen Oost en West op ekonomisch, hu
manitair, soc1aal en kultureel terrein 
d afzien van het gebruik van machts
middelen door Oost en West in de 
Derde Wereld 
C a In het kader van de terugdrin
gmg van de rol van de kernbewape
nmg worden alle nuclea1re wapens, 
van welke aard dan ook, voorwerp van 
wapenbeheersing- en ontwapenings
besprekmgen 
b Het overleg over bezit, gebruik en 
verbod van bacteriologische en chemi
sche wapens wordt gencht op totale 
u1tbannmg 
0 De verspreiding van kernwapens 
wordt tegengegaan Daarvoor is nood
zakelijk nucleaire ontwapening, terug
houdendheid met betrekkmg tot de 
vreedzame toepassing van kernenergie, 
geen nucleaire leveranties aan landen 
d1e geen partij zijn bij het verdrag te
gen de verspreidmg van kernwapens, 
afzien van plutoniumopwerking, inter
nationalisering van de gevoelige tech
nologieën en internationaal splijtstof
fenbeheer 1n het kader van de VN 
E Er komt in het kader van de slotak
te van Helsmki een permanent overleg
orgaan inzake ontspanning tussen 
Oost en West. Daarnaast neemt Neder
land het initiatief tot kontakten met ge
lijkgerichte landen om de blokvorming 
te doorbreken en te komen tot sub
stantiële ontwapening 
F Het NAVO-verdragsgebied wordt 
n1et uitgebreid en er worden geen 
n1euwe landen als l1d toegelaten 
G Wapenbeheersing en ontwapening 
worden door onderhandelingen en ver
dragen verwezenlijkt. Ook eenzijdige 
stappen kunnen hiertoe bijdragen en 
zelfs noodzakelijk zijn 
H Initiatieven t.b.v. wederzijdse ont
wapenmg zullen zich richten op 
a st1mulenng van de MBFR-bespre
klngen door voorstellen tot aanzienlijke 
wederzijdse en evenwichtige verminde
nng van zowel konventionele als nucle
aire wapens, en tot het instellen van 
plafonds voor een aantal troepen van 
NAVO en Warschaupakt in Centraal
Europa; 
b 1ngaan op het aanbod van het War
schaupakt om tot een 'No First Use'-

verklaring te komen; 
c een belangrijke uitdunning van de 
taktische kernwapens in Europa, als 
tussenstap naar een kernwapenvrij Eu
ropa; 
d ratifikatie en strikte naleving van de 
SALT-I I-bepalingen; 
e verdere verlaging van de plafonds 
voor stategiseh-nucleaire bewapening 
in het kader van het SALT-overleg; 
f streven naar totstandkoming van 
SAL T-111, waarbij in ieder geval kwali
tatieve verbeteringen in het bestaande 
potentieel worden uitgesloten; 
g het niet-stationeren in Europa van 
nieuwe middellange afstandssystemen; 
h het streven naar het instellen van 
NBC-(Nucleair Bacteriologische Chemi
sche) vrije zones in Europa 
I Te bevorderen, door de NAVO te 
nemen stappen, zijn 
a een drastische vermindenng van 
het bestand aan nucleaire wapens voor 
de korte afstand, gericht op het weder
zijds afschaffen van deze wapens in 
Europa; 
b het niet invoeren van nieuwe mid
dellange afstandssystemen in Europa; 
c het tegengaan van introduktie van 
wapensystemen die de grenzen tussen 
konventionele en nucleaire doen verva
gen, zoals neutronenwapens en alle 
daaraan verwante soorten kernwapens; 
d vervanging van de huidige strate
gie door een konkreet ingevulde defen
sieve strategie, hetgeen o.a. een meer 
defensief gerichte opbouw van konven
tionele wapens betekent; 
e voorstellen voor onderhandelen 
over alle resterende nucleaire wapens, 
van welke aard dan ook. 
f het niet invoeren van nieuwe typen 
wapensystemen, die zowel voor kon
ventionele als nucleaire taken bruik
baar zijn 
J Om een beleid als hiervoor aange
geven te aktiveren en te stimuleren is 
Nederland kritisch NAVO-I id. 

Nederland dient kernwapenvrij te 
worden, maar zodanig, dat het een 
kernwapenvrij Europa naderbij brengt. 
Dat houdt een principe-uitspraak in om 
te komen tot de de-nuclearisering van 
het grondgebied en de strijdkrachten 
van Nederland. 

Daarvoor neemt Nederland in de ko
mende kabinetsperiode eenzijdig de 
volgende stappen, ook als overleg met 
de bondgenoten weinig of niets zou 
opleveren. 
a geen invoering van nucleaire wa
pensystemen of van wapens met zowel 
konventionele als nucleaire taken; 
b geen stationering op Nederlands 
grondgebied van de door de NAVO 
aan Nederland toebedachte nieuwe 
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middellange afstandssystemen (kruisra
ket en Pershing 11); 
c afstoting van de in de Nederlandse 
strijdkrachten opgenomen nucleaire 
wapens voor de korte afstand; 
d onmiddellijk openen van overleg 
inzake het verminderen van de door 
Nederland te verrichten nucleaire taken 
tot één, hooguit twee. De afstoting van 
vier à vijf kerntaken wordt binnen vier 
jaar uitgevoerd; 
e geen vervanging van nucleaire wa
pensystemen door eveneens nucleaire 
wapensystemen. Dit betekent geen nu
cleaire taken voor de F 1 6 en de P-3 
Orion; 
f geen opvoering van de konventio
nele bewapening ter kompensatie van 
de afgestoten taken; 
g geen vestiging van nieuwe VS-op
slagplaatsen, tenzij als onderdeel van 
een totale vermindering van de kon
ventionele sterkte, b.v. in MBFR-ver
band. 
K Nederland gaat over tot: 
a vermindering van de parate sterkte 
van de landmacht tot 14 bataljons, te 
realiseren voor 1985; 
b vermindering van het defensiebud
get. 
L ledere ontwikkeling in de richting 
van een Europese kernrilacht wordt 
krachtig tegengegaan. Frankrijk dient 
zijn kernwapens in de ontwapenings
onderhandelingen in te brengen 
M Aktiviteiten voor studie, voorlich
ting en bewustwording inzake vrede 
en veiligheid worden uitgebreid waar
bij meer aandacht wordt besteed aan 
geweldloze, sociale en maatschappelij
ke weerbaarheid. 
N De omschakeling van de Neder
landse defensieindustrie, met daarin 
begrepen de militaire research, naar 
een industrie voor civiele doeleinden 
wordt met kracht bevorderd. 

Kompensatie-orders van het buiten
land worden bedongen in de niet-mili
taire sfeer. 

Militaire aan- en verkopen komen 
onder een stringente parlementaire 
kontrole te staan. 
0 Export van defensiemateriaal vindt 
niet plaats 
a binnen internationale spanningsge
bieden; 
b aan staten die de mensenrechten 
schenden. 

leder jaar wordt er een uitputtende 
lijst van staten vastgesteld, die aan 
deze eisen voldoen. 
P Er komt geen vrijwilligersleger. 
Q Bezwaren van politieke aard tegen 
nucleaire bewapening alsmede tegen 
het militaire apparaat worden erkend 
als onoverkomelijke gewetensbezwaren 
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tegen persoonlijke vervulling van de 
militaire dienstplicht 
R Gewetensbezwaarden kunnen zon
der meer vervangende dienstplicht ver
vullen. 
S Vervangende dienstplicht zal niet 
langer duren dan de wettelijke militaire 
dienst. 
T Het oproepsysteem wordt recht
vaardiger, met evenveel oproepkans 
voor iedereen. 
U De krijgsmacht wordt gedemokrati
seerd, met inbegrip van recht op vrije 
meningsuiting en vakbondsvorming; 
V Het aparte militaire strafrecht ver
dwijnt. 

44 Europa 

a Het doel van de socialistische par
tijen in de EEG is de opbouw van een 
socialistisch Europa. 

De PvdA geeft aan het beleid van in
dikatieve planning prioriteit boven het 
handhaven van de vrije markt. Het ge
meenschapsrecht dient daaraan aange
past te worden. 

Europese samenwerking heeft tot 
taak: 
- een bijdrage te leveren tot de de
mokratie in Europa en tot ontspanning 
in de wereld; 

mee te werken aan een doorbre
king van de Oost-West-tegenstelling; 
- een eerlijk delen tussen Noord en 
Zuid mogelijk te maken. 

Onder geen beding mag Europese 
samenwerking leiden tot de vorming 
van een Europese supermacht. 
b Overdracht van bevoegdheden naar 
Europese organen geschiedt slechts 
met uitdrukkelijke instemming van het 
Nederlandse parlement en met waar
borgen van demokratische kontrole 
door het Europese parlement. 
c Het rechtstreeks gekozen Europese 
parlement krijgt grotere budgettaire en 
wetgevende bevoegdheden. 

Het Europese parlement krijgt mede
zeggenschap in de benoeming van de 
Europese Kommissie. 

Het Europese parlement krijgt het 
parlementaire enquêterecht Het EG
beleid maakt kontrole op multinationa
le ondernemingen mogelijk en stimu
leert haar, zowel nationaal als Euro
pees. 
e De voorkeursbehandelingen voor 
de ACP-Ianden ten aanzien van andere 
ontwikkelingslanden wordt teniet ge
daan. 
f Nederland zet zich in voor het ver
beteren van de besluitvorming in de 
Raad van Ministers, maar kan op we
zenlijke politieke momenten van het 
principe van meerderheidsbesluiten af-

wijken. 
g Nederland stemt slechts in met toe
treding van Spanje en Portugal, indien 
voldoende met de belangen van kleine 
boeren, arbeiders en kleine onderne
mers in deze landen is rekening ge
houden. 

De kosten van dat laatste komen 
niet ten laste van het ontwikkelings
budget. 
h Er wordt gestreefd naar een vaste 
vestigingsplaats voor het Europese 
parlement. 
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VI Financiële 
verantwoording 
en ekonomisch 
perspektief 

45 Inleiding 

De door het partijbestuur ingestelde fi
nanciële werkgroep heeft geprobeerd 
om de kosten van het verkiezingspro
gramma zo goed mogelijk uit te re
kenen. Ook heeft de werkgroep in wis
selwerking met de programmakommis
Sie en het partijbestuur een financieel
ekonomisch raamwerk geschetst voor 
het mede daarop afgestemde program
ma 

Sinds het voorjaar van 1 980 heb
ben zich door de internationale terug
gang en door een verkeerd kabinetsbe
leid ernstige en kostbare tegenvallers 
voorgedaan Toen werd verondersteld, 
dat een nieuw kabinet zou worden ge
konfronteerd met een werkloosheid 
van 225.000 personen Nu moet er
van worden uitgegaan dat eind van dit 
Jaar 350.000 à 400.000 mensen zon
der werk zijn; zonder nieuw beleid vol
gens het Centraal Planbureau oplo
pend tot 475.000 in 1985 

Verdere tegenvallers zijn op dit punt 
niet uitgesloten. Veel onzekerheid be
staat verder over de groei van de we
reldhandel Als die tegenvalt heeft dat 
grote gevolgen voor de Nederlandse 
ekonomie: we verkopen immers meer 
dan de helft van onze produktie aan 
het buitenland Financiële excercities 
tot vijf Jaar vooruit zijn met zeer grote 
onzekerheden omgeven. 

In de ekonomie werken maatregelen 
op allerlei plaatsen door De effekten 
van het verkiezingsprogramma (vooral 
op produktie, konsumptie, werkgele
genheid, investeringen en groei) zijn 
niet eenvoudig door te rekenen En de 
daarbij gehanteerde veronderstellingen 
en uitgangspunten zijn vaak omstre
den. 

Gegeven de onzekerheden kan aan 
de financiële verantwoording geen ab
soluut karakter worden toegekend. Het 
heeft geen zin alles te bemillimeteren 
De cijfers duiden een beleidsrichting 
aan. Dit stuk bevat een aanduiding 
van de ekonomische problemen en van 
de financieel-ekonomische aspekten 
van de door het partijbestuur gemaak
te keuzen. Voor die keuzen is uiteraard 
de financiële werkgroep niet verant
woordelijk. 

46 Oe ekonomie in het slop 

Het PvdA-verkiezingsprogram 'Voor
waarts' (1977) ging nog uit van een 
jaarlijkse groei van de ekonomie met 
3 3/ 4 %. Die groei is nu verdwenen. De 
geregistreerde werkloosheid is hoog en 
dreigt verder toe te nemen. Bovendien 
is er een grote 'verborgen' werkloos
heid; enkele tienduizenden werklozen 
komen niet in de officiële werkloos
heidsstatistieken voor. Veel mensen 
zijn arbeidsongeschikt verklaard omdat 
er toch geen werk voor ze is; vele dui
zenden vrouwen willen buitenshuis 
aan de slag, maar kunnen geen baan 
vinden Er komen bovendien talrijke 
jeugdigen van school, die vergeefs 
werk zoe~en. Daar staat tegenover dat 
voor sommige funkties ondernemingen 
nauwelijks mensen kunnen krijgen. 
Konklusie vraag en aanbod van arbeid 
passen onvoldoende op elkaar. Maar 
vooral: er is een groot tekort aan nieu
we arbeidsplaatsen. Dit is thans het 
grootste probleem. Door de sterke 
toeneming van het aantal niet-aktieve 
inkomenstrekkers (werklozen, arbeids
ongeschikten, zieken, gepensioneerden 
e.a.) is het totaal van de sociale uitke
ringen fors gegroeid. En daarmee ook 
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de belasting- en premiedruk. Tevens 
leent de overheid meer. Desondanks is 
momenteel forse geldschepping ('mo
netaire financiering') nodig om de 
eindjes in de overheidssektor aan el
kaar te knopen. 

Al deze ontwikkelingen bij elkaar on
dergraven groei, werkgelegenheid en 
koopkracht. 

Mede doordat de groei van het na
tionaal inkomen bij de verwachtingen 
achterbleef, heeft de groei van de ge
meenschapsvoorzieningen en van loon
inkomens in veel bedrijfstakken een te 
groot beslag op de jaarlijkse ruimte ge
legd. Bovendien nam de internationale 
prijskonkurrentie sterk toe. Vele onder
nemingen hebben daardoor te weinig 
geld voor nieuwe investeringen. Ook 
de verslechterde afzetvooruitzichten in 
traditionele markten remmen nieuwe 
investeringen. Sommige produkties 
werden naar anderen landen ver
plaatst. Onze industrie moet moderni
seren en investeringen in nieuwe pro
dukten, anders verliezen we teveel ter
rein op de buiten- en binnenlandse 
markt. Met de uitvoer van produkten 
moeten we deviezen verdienen om 
onze invoer en de ontwikkelingshulp te 
betalen De betalingsbalans vertoont 
momenteel een groot tekort, ondanks 
de export van aardgas. Wanneer deze 
export in de toekomst gaat afnemen, 
wordt dat probleem nog groter. 

De dreigende energieschaarste 
dwingt verder tot selektieve ekonomi
sche groei en omvangrijke investerin
gen voor energiebesparing. Het in de 
komende vier jaar te voeren ekonomi
sche beleid vraagt daarom om orde
ning en sturing door de overheid en 
aanpassing van de konsumptieve be
stedingen aan de lagere groei, ten ein-
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de via gerichte investeringen produktie 
en werkgelegenheid te stimuleren. 

4 7 Selektieve groei 

De belangrijkste faktor die de 'ruimte' 
bepaalt voor bekostiging van gemeen
schapsvoorzieningen en voor partiku
liere koopkracht is de ekonomische 
groei. Sinds 1973 bedraagt de ekono
mische groei gemiddeld 1 1 I /Yo per 
jaar. Op dit moment hollen we zelfs 
achteruit. Dat proces moet worden ge
stopt. Door middel van een aktief en 
gericht beleid, dat de moedeloosheid 
doorbreekt. Dit programma is erop ge
richt een groei van het reële nationale 
inkomen met 2,25% per jaar tot stand 
te brengen 

Deze ekonomische groei is noodza
kelijk om de doelstellingen van het 
program met name uitbreiding van de 
werkgelegenheid, te verwezenlijken. 
Tegen de groeitaakstelling van het pro
gram kan worden ingebracht, dat meer 
groei het beslag op schaarse energie 
en grondstoffen vergroot. Maar bij een 
bevolkingstoename van 0, 7% per jaar 
en een gewenste inschakeling van en
kele honderdduizenden in het arbeids
proces is een groei van gemiddeld 2 à 
2,5% eigenlijk gering. Deze moet ech
ter wel selektief zijn ze behoort in be
langrijke mate haar beslag te krijgen 
via een uitbreiding van de maatschap
pelijke dienstverlening en de investe
ringen en niet via verhoging van de 
partikuliere konsumptie. 

Bovendien geldt als doelstelling, dat 
het energieverbruik op den duur gesta
biliseerd wordt Om die reden kan ook 
geen hogere groeidoelstelling worden 
gehanteerd. 

Dit alles vergt een krachtig en selek
tief investeringsbeleid. Weerwerk voor
ziet om te beginnen in omvangrijke 
uitbreiding van het woningbouw- en 
stadsvernieuwingsprogramma. Tevens 
wordt op grote schaal energiebespa
ring aangemoedigd (financieel en door 
middel van voorschriften}. De gerichte 
steun aan het bedrijfsleven (exportbe
vordering, midden- en kleinbedrijf} 
wordt versterkt. Daarnaast is extra fi
nanciële ruimte gereserveerd voor in
vesteringen ter uitbreiding en vervan
ging van het machinepark voor innova
tie en voor het terugdringen van de 
milieuvervuiling. Selektief investerings
beleid en werkgelegenheidsbeleid leve
ren groei op. 

Van verschillende kanten is kritiek 
geleverd op de groeidoelstellingen van 
Weerwerk. Ten onrechte. Daarbij dient 
het volgende in aanmerking te worden 
genomen. 

a De groei bij 'ongewijzigd beleid' is 
hoogstwaarschijnlijk inderdaad minder. 
Het planbureau raamt deze op onge
veer 1% per jaar. Daarin berusten be
tekent ekonomische en maatschappelij
ke teruggang. Door het in Weerwerk 
geformuleerde stimulerende beleid kan 
de groei echter op 2 à 2,5% uitko
men. De eftekten van gericht beleid 
zijn groter dan van globale maatrege
len 
b Het groeicijfer vormt een Jaarge
middelde van een vieqarige periode. 
Gezien de ongunstige uitgangssituatie 
zal de groei aanvankelijk wellichter la
ger liggen, later kan dat iets meer zijn. 
c Eind 1981 wordt enig herstel van 
de wereldekonomie verwacht. Daar
door wordt de uitgangssituatie wat 
gunstiger dan zich op basis van 1 980 
(helemaal geen ekonomische groei} 
laat aanzien. 

Gelet op de noodzaak de investerin
gen te laten groeien meent de werk
groep dat daarvoor financiële ruimte 
moet worden vrijgemaakt. De overheid 
hoeft niet af te wachten of de bedrijfs
investeringen daadwerkelijk zullen stij
gen, maar kan een aktief beleid voe
ren Daartoe moeten tal van instrumen
ten worden ingezet, met name: 
a voorschriften om energiebesparing 
en milieusanering effektief af te dwin
gen; 
b weigering of intrekking van subsi
dies als investeringsplannen niet pas
sen in het selektieve groeibeleid; 
c het geven van een wettelijke basis 
voor arbeidsplaatsenovereen komsten; 
d een verbeterde regeling voor ver
mogensaanwasdeling; 
e aktiviteiten van het overheidsbank
wezen (o.a. verschaffing risicodragend 
kapitaal); 
f verschuiving in de aanwending van 
investeringspremies door o.a. een ar
beidsplaatsentoeslag, in of buiten de 
WIR. 

Indien bedrijfsinvesteringen onvol
doende aantrekken, zal de overheid 
zelf aktief dienen te investeren. Dat 
moet van het begin af in elk geval in 
de bouwnijverheid en in energiebespa
ring gebeuren. 

48 Een program voor werkgelegen
heid 

De eerste doelstelling van het pro
gramma betreft de werkgelegenheid. 
Weerwerk kiest voor meer arbeids
plaatsen en voor een eerlijker verdeling 
van het beschikbare werk. Rekening 
houdend met de effekten van ver
vroegde pensionering wil de PvdA, dat 
de komende vier jaar 335.000 à 
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350.000 mensen aan werk worden 
geholpen. 

Bezien is of, gegeven de sterk oplo
pende werkloosheid, deze taakstelling 
kan worden verruimd. Dat is stellig 
wenselijk. De mogelijkheden zijn ech
ter beperkt. Er is een grens aan de 
mate waarin binnen een betrekkelijk 
korte termijn nieuwe zinvolle arbeids
plaatsen kunnen worden geschapen en 
bestaande arbeid kan worden herver
deeld. 

Misschien kan de ontwikkeling van 
deeltijdbanen gunstiger uitvallen, dan 
nu geraamd. De PvdA wil zich echter 
niet vroegtijdig rijk rekenen. 

Gezien de ontwikkelingen in de we
reldekonomie mag nauwelijks worden 
verwacht, dat de afbrokkeling van de 
werkgelegenheid in de landbouw en tn 
een deel van de grote industrie volle
dig tot staan kan worden gebracht. Ex
tra arbeidsplaatsen zullen dus overwe
gend tot stand moeten komen in klei
ne moderne industrieën en kommercië
le dienstverlening, in de bouw, in het 
midden- en kleinbedrijf, in de gesubsi
dieerde niet-kommerciële dienstverle
ning ('vierde sektor'} en bij de over
heid. 

Op basis van de huidige meerJaren
ramingen kunnen er de komende vier 
jaar in de kollektieve sektor 30.000 
nieuwe banen bijkomen 

Het uitgavenpatroon van de over
heid, volgens het verkiezingsprogram
ma, levert ca 75.000 extra nieuwe ar
beidsplaatsen op, waarvan 45.000 bij 
de overheid en in de vierde sektor en 
30 000 in de marktsektor (waaronder 
de bouwbedrijven} 

Een deel van de al geplande 
(30.000} en een deel van de extra 
(45.000} arbeidsplaatsen alsmede een 
deel van de vrijkomende vakatures in 
de kollektieve sektor wordt in deeltijd 
vervuld. Dat kan 55 à 65 000 extra 
mensen aan het werk helpen Resul
taat tot hier 30.000 + 45.000 + 55 
à 65.000 = 130 à 140.000. 

Tel daar bij op de berekende en al 
genoemde 30.000 arbeidsplaatsen als 
gevolg van het uitstralingseftekt, dat 
het verscherpte beleid in de overheids
en vierde sektor heeft op de marktsek
tor (vooral bouw} Dan betekent dit al
les, dat 160 à 1 70.000 mensen in of 
via de publieke sektor werk kunnen 
vinden Naast de (semi}-kollektieve sek
tor is er de industrie en de kommercië
le dienstverlening. Die noemen we te
zamen de marktsektor. Thans wordt 
daarin veel arbeid uitgestoten door een 
kombinatie van oorzaken. Die uitstoot 
is verwerkt in de raming van de werk
loosheid bij ongewijzigd beleid in 
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1985. Het moet echter mogelijk wor
den geacht door middel van een krach

beleid ten minste een deel daarvan 
ongedaan te maken. 

Weerwerk bevat daartoe belangrijke 
stimulansen. 

Een groot bedrag aan financiële 
mlddelen IS bestemd voor bevordering 
van investeringen, waar mogelijk door 
middel van een zo gericht mogelijk be
leid. Zoals de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid heeft aange
geven zijn de effekten daarvan positie
ver dan van globale maatregelen Bo
vendien is geld uitgetrokken voor de 
verbetenng van exportregelingen, na
melijk 500 miljoen Daarmee kan een 
produktie-Impuls van 2 miljard worden 
gerealiseerd. Daarnaast kunnen op ba
SIS van overheidsgaranties via onder 
andere de Nationale Investeringsbank 
omvangrijke bedragen aan steun en 
kred1eten aan het bedrijfsleven ten 
goede komen 

Het genchte beleid kan worden ver
sterkt door te bewaken dat een gema
tigde kosten-ontwikkeling plaatsvindt 
Voor wat betreft het bedrijfsleven is 
van belang, dat 1n eerste aanleg wordt 
uitgegaan van een reële loonontwikke
ling van 0% inklusief incidenteel Dat 
vergroot de investeringsruimte. De ex
tra kollektieve lasten worden niet ten 
koste van het bedrijfsleven betaald, af
gezien van een aantal specifieke maat
regelen ten aanzien van sterkere sekto
ren (bij voorbeeld vergroting staatsaan
deel in gas- en oliewinning). Van uiter
mate groot belang is tevens, dat een 
soepel monetair beleid wordt gevoerd 
en ten minste een waardestijging van 
de gulden wordt voorkomen Dat zou 
1mmers nadelig zijn voor onze export
positie. 

Strukturele problemen kunnen niet 
alleen met behulp van financiële in
strumenten worden opgelost. Er zal 
een nieuw ontwikkelings- en sturings
mstrumentarium moeten worden ont
wikkeld. Weerwerk geeft daarvan een 
konkreet beeld. Uiteraard kost dat tijd. 
Een nieuw bouwwerk is niet op heel 

korte termijn op te trekken. Maar de 
fundamenten moeten en kunnen snel 
worden gelegd, aansluitend bij het ma
teriaal dat reeds voorhanden is. 

Naar mate de nieuwe instrumenten 
zijn gerealiseerd, kunnen de positieve 
effekten daarvan groter worden en 
kunnen we ons beter wapenen tegen 
de problemen waarmee we in de jaren 
tachtig zullen worden gekonfronteerd. 

Gezien het bovenstaande gaat de 
PvdA uit van de voorzichtige raming, 
dat tot en met 1 985 in de marktsektor 
ongeveer 60.000 nieuwe banen 
kunnen worden gekreëerd ten opzichte 
van het ongewijzigde beleid. Een deel 
daarvan kan de vorm krijgen van 
deeltijdarbeid. Daartoe kunnen met 
name ten behoeve van arbeidsonge
schikten wettelijke voorzieningen wor
den getroffen In afwachting van de 
totstandkoming en effektuering daar
van lijkt het ook hier juist de toename 
van de deeltijdbanen voorzichtig te ra
men; we stellen dat aantal op 10 à 
20.000. 

Het is daarnaast mogelijk om via al
gemene arbeidstijdverkorting een deel 
van het werkgelegenheidsprobleem op 
te lossen Over de omvang van het 
daarvoor noodzakelijke loonoffer en de 
kosten voor het bedrijfsleven is men 
het lang niet eens. Voorlopige bereke
ningen geven aan, dat bij een algeme
ne verkorting van de werkweek met 6 
à 7% (te bereiken na vier jaar) bij 
handhaving van de produktie een reëel 
loonoffer nodig zou zijn in de orde van 
grootte van 4%. Het positieve effekt 
op de werkgelegenheid zou (afgaande 
op berekeningen van het planbureau) 
in 1985 rond de 100.000 kunnen be
dragen Als de bedrijfstijd wordt ver
lengd, zou dit aantal nog groter kun
nen worden Experimenten daarmee 
moeten dan ook worden gestart. 

De onderhandelingsopstelling van 
de vakbeweging is hierbij van groot 
belang, evenals bij de verkorting van 
de werkweek, vijfploegendiensten en 
edukatief verlof. 

Tabel 1 Arbeidsplaatsenplan van de PvdA tot 1985 
In de publieke sektor bij ongewijzigd beleid 
Meer arbeidsplaatsen in de publieke sektor 

Daarvan en van de vakatures wordt een deel vervuld in deeltijd; schept extra banen 
Totaal aantal banen in de publieke sektor 
Meer arbeidsplaatsen in de marktsektor via de publieke sektor 
Meer arbeidsplaatsen 1n de marktsektor (direkt) 
Daarvan en van vakatures in deeltijd; schept extra 
Arbeidstijdverkorting 
Totaal aantal n1euwe mensen aan het werk 
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Middelen en Claims 

49 Middelen 

A De kollektieve uitgaven bij onge
wijzigd beleid. 

Ten einde een beeld te krijgen van 
de financiële mogelijkheden in de ko
mende regeringsperiode is het aller
eerst nodig vast te stellen hoe de kol
lektieve uitgaven (overheidsuitgaven 
en sociale uitkeringen) zich ontwikke
len wanneer daarin geen beleidsveran
deringen worden aangebracht. Hierbij 
zijn de volgende uitgangspunten aan
gehouden· 
a Er is gerekend in konstante prijzen 
(behalve ad d) 
b Er is uitgegaan van een financie
ringstekort voor de hele overheid van 
5, 75% in 1985 (zie echter ook de 
hierna onder de claims verwerkte ver
dere vermindering van dit tekort met 
1 %). Daarmee zijn de meest recente 
gegevens over de ontwikkeling van de 
overheidsfinanciën bij ongewijzigd be
leid verwerkt (voor zover die duiden op 
een blijvende verslechtering) en is de 
omvang van het tekort hierdoor impli
ciet reeds beperkt. 
c Er 1s, op basis van de ramingen 
van het planbureau, gerekend met een 
werkloosheid van 475.000 in 1985 
bij ongewijzigd beleid (voor het sei
zoen gekorrigeerd) 
d Er is gewerkt met een reële olie
prijsstijging van 4% per jaar. Daarmee 
hangt immers ook de werkloosheidsra
ming samen. Wanneer de kosten daar
van worden 'ingeboekt' dient ook de 
extra opbrengst uit de gasverkoop aan 
het buitenland (ca 1 miljard) te wor
den meegenomen 

De financiële mogelijkheden worden 
verder in hoge mate door twee belang
rijke taktoren bepaald 
a De groei van het nationale inko
men Per 1% groei per jaar neemt de 
te verdelen ruimte in 1 985 met onge
veer 9 miljard gulden toe. Zoals uit
eengezet is gekozen voor een groei
doelstelling van 2 à 2,5% Daarin zijn 

+ 30.000 
+ 45.000 
+ 75.000 

+55 à 65.000 
+ 130 à 140.000 

+ 30.000 
+ 60.000 

+ 10à 20.000 
+ 100.000 

+335 à 350.000 
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de effekten van het in Weerwerk voor
gestelde beleid ten dele begrepen. De 
benadering is daarom niet 'statisch'. 
b De ontwikkeling van de persoonlij
ke inkomens Per 1% reële loonstij
ging per jaar neemt de te verdelen 
ruimte ongeveer met 5,6 miljard gul
den in 1985 af. Er is in eerste instan
tie uitgegaan van een ontwikkeling, 
waarbij de lonen reëel inklusief inci
denteel gelijk blijven. Het incidentele 
loon is een verzamelbegrip. 

Daaronder valt een loonsverhoging 
in verband met vuil en onaangenaam 
werk, funktieherwaardering, promotie 
en door periodieken. Voor een flink 
de.el is het incidenteel moeilijk be
heersbaar. Verondersteld moet worden 
dat de stijging van het incidentele loon 
bruto gemiddeld minstens 1,5% per 
jaar zal bedragen. Maar de meerder
heid van de werknemers profiteert er 
niet van. 

Konklusie: bij een reële loonontwik
keling van 0% inklusief incidenteel 
gaan inkomenskategorieën die niet van 
het incidenteel kunnen profiteren er 
jaarlijks netto 1% op achteruit. 

Het resultaat van de uitgevoerde be
rekening geeft aan, dat bij een groei 
van het nationaal inkomen van 2,25% 
een reële loonontwikkeling van 0% (in
klusief incidenteel) geen financiële 
ruimte voor stijging van de kollektieve 
uitgaven overblijft. 

Met andere woorden: een uitgaven
stijging kan in deze situatie alleen wor
den opgevangen wanneer een kollek
tieve lastenstijging en daarmee een 
reële vermindering van het partikuliere 
inkomen wordt gerealiseerd of elders 
bezuinigingen worden toegepast. 

B Beleggingsvoorschriften. 
In het verkiezingsprogramma wordt 

de invoering bepleit van beleggings
voorschriften Daarmee kan de over
heid trachten financieringsmiddelen te 
verkrijgen voor investeringen in o.a. de 
bouwnijverheid en de energiesektor. 

Dat gaat dan ten koste van de aan
wending van die middelen voor andere 
doeleinden Daarom zijn de mogelijk
heden niet onbeperkt. Grootscheepse 
verschuivingen zijn, ook gelet op de 
tijd, die met de wettelijke vormgeving 
van de voorschriften zal zijn gemoeid, 
niet mogelijk. Een groot deel van de 
beleggingen wordt reeds thans door 
de overheid voor de financiering van 
het financieringstekort aangetrokken. 
Dat geldt ook voor woningbouwkorpo
ratiesen instellingen in de zgn. vierde 
sektor (bijv. gezondheidszorg). 

Het is nodig het bedrag dat d.m.v. 
deze voorschriften moet binnenkomen 

vooral ten koste te laten gaan van de 
beleggingen in het buitenland, van 
tweede hypoteken en financiering van 
tweede woningen, en van een beper
king van de dure koopsektor. Daarbij 
is van belang, dat de voorschriften be
trekking dienen te hebben op de jaar
lijkse aanwas van te beleggen midde
len en niet een geforceerde afstoting 
van bestaande beleggingen kunnen in
houden. En ook dat het om beleggin
gen gaat van de zgn. 'institutionele be
leggers' (vooral pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen) en niet 
van particulieren Beleggingsvoor
schriften mogen niet in strijd komen 
met bepalingen in EEG- of OESO-ver
band 

Voor de beoordeling van het in te 
zetten bedrag is tenslotte nog van be
lang, dat de in Weerwerk bepleite in
komensmatiging en -herverdeling de 
ruimte voor partikuliere besparingen 
beperkt. Bovendien is verondersteld 
dat de woningbouwaktiviteit op een 
structureel normaal niveau zal liggen 
en daardoor de huidige ruimte op de 
kapitaalmarkt t.g.v. het inzakken van 
de bouw niet zal bestaan Zolang dat 
anders ligt, zal uit die extra ruimte een 
tijdelijke verhoging van het woning
wet- en premiehuurprogramma gefi
nancierd moeten worden. 

Voor de beleggingsvoorschriften is 
een bedrag van 3750 miljard gulden 
ingezet (exclusief een bedrag van 500 
miljoen voor studieleningen dat nu bij 
de claims onder post C is verwerkt). 
Na 1 985 is wellicht een verdere stij
ging mogelijk. 

C Fraude-bestrijding. 
Er is een omvangrijk zwart geld-circuit, 
hoewel niemand in staat is de omvang 
ervan vast te stellen en de meest uit
eenlopende schattingen de ronde 
doen Al een aantal jaren wordt ge
werkt aan versterking van mankracht, 
verbetering van kontrole-technieken en 
nieuwe wetgeving om fraude tegen te 
gaan. Deze wetgeving is technisch in
gewikkeld en kost veel tijd Snelle uit
breiding van de mankracht is niet zon
der meer mogelijk, omdat de werving 
vaak moeizaam verloopt, het perso
neelsverloop groot is en er bovendien 
tijd in de benodigde opleiding gaat zit
ten 

Het is daarnaast niet juist de finan
ciering van het verkiezingsprogramma 
afhankelijk te maken van inkomsten, 
waarvan niet redelijk aannemelijk is te 
maken dat die kunnen worden verkre
gen. 

Met betrekking tot het misbruik in 
de sociale verzekeringssektor van werk-
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gevers en werknemers en met betrek
king tot fiscale fraude kan tezamen 1 
miljard gulden 'worden geraamd. Dat is 
geen taakstellend bedrag. Als het te 
voeren aktieve antifraude-beleid meer 
oplevert, kan dat worden gebruikt om 
a bestaande knelpunten op het ge
bied van belastingen en sociale verze
keringen op te heffen 
b de nu noodzakelijk geachte om
vang van de inkomensmatiging te be
perken 

0 De aardgassektor. 
Op basis van het programma wordt 

een bedrag van 1 1/ 2 miljard gulden 
geraamd voor 
a een versnelde aanpassing van de 
exportprijs van aardgas (3 miljard); 
b een verhoging van het staatsaan
deel in de winning van gas in Slochte
ren; 
c een extra gasinzet (b. en c. samen 
1 miljard) 

Vooral het laatste is alleen verant
woord wanneer de opbrengst aange
wend wordt voor investeringen die de 
struktuur van de ekonomie versterken 
en tot energiebesparing leiden 

Inmiddels hebben de onderhande
lingen over de gasexportprijs plaatsge
vonden. De nieuw afgesloten kontrak
ten liggen tot 1 985 vast. De op
brengst is helaas tegengevallen (2 
i p.v. 3 miljard). Bovendien is deze 2 
mld. reeds door het huidige kabinet 
voor globale lastenverplichtingen voor 
het bedrijfsleven bestemd. 

Wat betreft het staatsaandeel geldt 
dat een verhoging ervan voor de helft 
leidt tot een vermindering van de ven
nootschapsbelasting De verhouding in 
de verdeling van de opbrengst tussen 
staat en oliemaatschappijen is thans 
ca. 87 13. Deze dient verder ten gun
ste van de staat te worden gewijzigd. 

Dat geldt zowel voor het Slochteren
veld als voor de vele kleinere velden 

Daarbij geldt echter wel dat de glo
bale lastenverlichting, die het kabinet 
wil doorvoeren, door de PvdA wordt 
gebruikt voor gerichte investeringssti
mulansen. Daaruit kunnen extra werk
gelegenheidseffekten voortvloeien 

E I nverdieneffekten werkgelegen
heidsbeleid. 

Het in Weerwerk neergelegde beleid 
is sterk gericht op de kreatie van nieu
we arbeidsplaatsen en het beperken 
van werkloosheid en arbeidsonge
schiktheid door een eerlijker verdeling 
van bestaande arbeidsplaatsen. In de 
mate dat dit beleid slaagt kan een be
langrijke besparing worden gevonden 
op uitkeringen krachtens WW, WWV, 
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RWW, WAO en AAW. Daarbij moet 
evenwel worden bedacht, dat het ont
wikkelde werkgelegenheidsprogramma 
ook een omvangrijk nieuw arbeidsaan
bod oproept. Dat geldt vooral voor 
vrouwen, die zich anders ten dele niet 
op de arbeidsmarkt zouden hebben ge
manifesteerd. Deze werkzoekenden 
zouden geen beroep op een uitkering 
lhebben gedaan of hebben kunnen 
doen 

50 Claims 

.a Financieringstekort. 
Het in de berekening tot nu toe ver

werkte financieringstekort van 5, 75% 
'wan het nationale inkomen is aan de 
lhoge kant. Verwacht moet immers 
worden, dat de besparingen naar ver
houding teruglopen. Bovendien moet 
voldoende veerkracht opgebouwd wor
den om de gevolgen op te vangen van 
een teruglopende aardgasexport in de 
trweede helft van de tachtiger jaren 
Mogelijk treden nieuwe ekonomische 
trerugslagen op. Tevens mag niet uit 
lhet oog worden verloren dat voor de 
fmanciering van het huidige tekort 
~eeds een omvangrijke monetaire fi
nanciering en kapitaalinvoer noodzake
llijk zijn. Herstel van groei en werkgele
genheid vergt een groter beslag op de 
!kapitaalmarkt ten behoeve van investe
ffmgen Het daarvoor benodigde kapi
taal kan direkt door bedrijven worden 
geleend, maar ook door tussenkomst 
van het overheidsbankwezen. Wanneer 
de perspektieven daarvoor niet aanwe
zig zijn, is het ook denkbaar dat de 
overheid zelf deze investeringen ten 
dele verricht als ze daarvoor geschikte 
projekten kan ontwikkelen In dit laat
ste geval treedt in die mate uiteindelijk 
geen vermindering van het tekort op. 
'Wel vindt ook dan een verschuiving 
plaats van konsumptieve bestedingen 
naar investeringen. 

De extra vermindering van het tekort 
•(en benutting van de op die manier 
vrijgemaakte ruimte voor investerin-

is gesteld op 3 miljard, oftewel 
%. Een verhoging van dit bedrag is 

achterwege gelaten met het oog op de 
•negatieve ekonomische gevolgen, die 
een te forse aantasting van de kon
sumptieve bestedingen op de binnen
landse produktie en daarmee op de 
werkgelegenheid zou kunnen hebben. 

Daarbij moet nog worden opge
•merkt, dat in de berekening van het 
;aantal arbeidsplaatsen in de marktsek
tor (60. 000) met de effekten van de 
voorgestelde tekortvermindering en in
vesteringsstimulering rekening is ge
'Jouden. 

Er is uitgegaan van de gemiddelde 
groei-vooruitzichten voor de komende 
jaren. In de berekening is geen van
jaar-tot-jaar beeld van de financierings
problematiek gegeven. Niet uitgesloten 
mag worden, dat in het eerste en 
tweede jaar enige verhoging van het 
tekort ter wille van investeringsstimule
ring geboden is. De effekten van inko
mensmatiging op de overheidsfinan
ciën treden immers pas met enige ver
traging op. 

b Investeringen. 
De onder ad a genoemde selektieve 

stimulering van investeringen is ontoe
reikend voor het bereiken van herstel 
van groei en werkgelegenheid. Met 
name in de energie- en milieusektor 
zijn omvangrijke investeringen noodza
kelijk. Maar ook dienen wegens verou
dering van het machinepark de komen
de jaren omvangrijke vervangingsin
vesteringen te worden verricht om een 
grote afbraak van werkgelegenheid te 
voorkomen. 

In de financiële berekening m.b.t. 
het programma is hiervoor een bedrag 
van 2, 7 miljard geraamd. (Er staat 
daarnaast een bedrag van 500 miljoen 
voor de post van exportsteun onder de 
kollektieve claims). De 60.000 ar
beidsplaatsen in de marktsektor zijn 
mede op dit bedrag gebaseerd. 

c Pensioenmaatregelen. 
De pensioenvoorziening van vele 

werknemers schiet thans tekort. 
Voor velen is deze voorziening niet 

waarde- of welvaartsvast. Daarom 
moet op den duur gekomen worden 
tot een redelijke, verplichte pensioen
voorziening voor alle werknemers. Die 
zal evenwel in de komende regerings
periode nog niet tot stand kunnen wor
den bereikt. 

Op korte termijn is het daarom zeer 
urgent een oplossing te bieden voor 
het probleem van de zgn. pensioen
breuk bij verandering van baan. Dat 
komt ook het funktioneren van de ar
beidsmarkt ten goede. 

In het programma is hiervoor een 
bedrag van 400 miljoen opgenomen. 

Voor studieleningen in het kader van 
een nieuw stelsel van studiefinancie
ring is een bedrag van 600 miljoen 
opgenomen. Zonder dat er (net als 
t.a.v. de pensioenen) sprake is van een 
direkte begrotingsuitgave, betreft het 
hier wel een kollektieve voorziening, 
waarmee in het totale beeld rekening 
moet worden gehouden 

d Extra kollektieve uitgaven t.g.v. 
Weerwerk. 
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In onze samenleving worden vele 
behoeften tot nu toe in onvoldoende 
mate bevredigd. Ten dele kan daarin 
in onze visie alleen door middel van 
aktiviteiten in de kollektieve en semi
kollektieve sektor worden voorzien. 
Door de geringe ekonomische groei is 
de ruimte daarvoor evenwel beperkter 
dan ooit. Daarom is een scherpe priori
teitsstelling noodzakelijk en moeten 
vele op zich gerechtvaardigde verlan
gens op financiële gronden worden af
gewezen of op zeer gefaseerde wijze 
worden uitgevoerd. Tevens is het no
dig op bestaand beleid te bezuinigen 
om daarmee ruimte voor nieuw beleid 
vrij te maken. 

Een belangrijk aspekt van de uitga
ven in de (semi)kollektieve sektor is, 
dat ze vaak hetzij de inkomenspositie 
van lager betaalde inkomensgroepen 
hetzij de werkgelegenheidsantwikke
ling beïnvloeden 

Wat betreft de inkomenseffekten zijn 
er derhalve scherpe grenzen gesteld 
aan de omvang en aard van de aan
vaardbaar te achten bezuinigingen. Het 
gaat voorts niet aan een zo beperkt 
koopkrachtbegrip te hanteren, dat naar 
die effekten niet wordt gekeken. 

Wat betreft de werkgelegenheid is er 
juist alle reden deze ook in de (semi)
kollektieve sektor op basis van geble
ken behoeften te doen toenemen. In 
de marktsektor kunnen immers onvol
doende nieuwe arbeidsplaatsen wor
den geschapen. Bovendien is de aard 
van het nieuwe arbeidsaanbod zoda
nig, dat dit voor een flink deel beter 
aansluit op de potentiële vraag naar ar
beid in de kollektieve dan in de markt
sektor. 

De kosten van de afzonderlijke pro
grampunten zijn zo goed mogelijk be
rekend. Dat geldt zowel voor de extra 
uitgaven als voor toe te passen bezui
nigingen. Zie daarvoor de bijlage. Per 
saldo bedragen de extra uitgaven ten 
opzichte van ongewijzigd beleid 5505 
miljard. Daaruit kan niet automatisch 
de ontwikkeling van de belasting- en 
premiedruk worden afgeleid. Daarvoor 
zijn immers hiervoor en hierna bespro
ken andere faktoren (als fraudebestrij
ding en inverdieneffekten) van belang. 

51 Konfrontatie van middelen en 
claims 

Per saldo ontstaat met betrekking tot 
de middelen voor en kosten van de 
uitvoering van Weerwerk het volgende 
beeld: 
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Tabel 2. Konfrontatie van middelen en claims. 
Middelen 
A Ruimte bij ongewijzigd beleid 
B Beleggingsvoorschriften (excl. studiefinanciering) 
C Bestrijding misbruik belastingen en sociale verzekeringen 
D Meeropbrengst aardgas 
(omzetting in gericht beleid) 1 ) 

E Inverdieneffecten werkgelegenheid 

0 
3 750 
1.000 
1.500 

(2.000) 
3 500 
9.750 

Deze middelen heeft het kabinet reeds in de begrot<ng verwerkt voor globale lastenverlichting De PvdA wil daaraan een veel gerichter be· 
stemming geven. Het pos1tieve werkgelegenheidseffekt hiervan is in tabel 1 verwerkt 

Claims 
A Vermindering financieringstekort 
(aanwending voor investeringen) 
B Energie-, milieu-, vervangings-en 
uitbreidingsinvesteringen 

3.000 

C Pensioenmaatregelen en studieleningen 
D Saldo extra uitgaven koll sektor 

2 700 
900 

5.505 
12.105 

52 Gevolgen voor de inkomensont-
wikkeling 1 982- 1 985 

In de berekening werd hierboven in 
eerste aanleg uitgegaan van een loon
ontwikkeling van 0% inklusief inciden
teel voor iedereen Er resteert dan een 
verschil tussen middelen en claims van 
2355 miljoen negatief. 

Daarbij is evenwel nog niet verwerkt 
welke financiële gevolgen aan het in
komensbeleid zijn verbonden De PvdA 
kiest uitdrukkelijk voor inkomensher
verdeling, zodat er meer wordt ingele
verd naarmate het inkomen hoger is. 
Deze herverdeling kan tot stand wor
den gebracht door hetzij een wijziging 
van de primaire inkomensverhoudin
gen, hetzij door middel van belasting
en premiebeleid, hetzij door een kom
binatie van beide. De in Weerwerk ge
noemde belastingmaatregelen vormen 
deels de konkrete invulling van de 
wenselijk geachte inkomensoffers. 
Daarom kan voor die maatregelen niet 
nog eens apart een opbrengst worden 
berekend. 

Voorzover in de bruto-sfeer ingegre
pen wordt, moet de opbrengst van de 
extra loonmatiging bij de werkgevers 
weer afgeroomd worden, bijv. door 
middel van een verhoging van de 
werkgeverspremies. 

Bij de beoordeling van de aanvaard
baarheid van een herverdelende inko
mensbeperking moet in de eerste 
plaats acht worden geslagen op het to
tale effekt na 4 jaar. De herverdeling 
moet politiek en maatschappelijk en 
met behulp van konkrete instrumenten 
realiseerbaar zijn. In de tweede plaats 
dient onderkend te worden, dat ook 
langs andere weg in de inkomens in
gegrepen wordt. Zo worden extra 

koopkrachtoffers gevraagd van ambte
naren en trendvolgers (in ruil voor ar
beidsplaatsen) en van de vrije beroeps
beoefenaren. Bovendien wordt veron
dersteld dat voor arbeidstijdverkorting 
een inkomensoffer van netto 1% per 
Jaar noodzakelijk is. Ook aan maatrege
len in het kader van betaling voor kol
lektieve voorzieningen en de individue
le huursubsidie zijn inkomenseffekten 
verbonden. Overigens kan dat in gun
stige zin ook het geval zijn t.g.v. uitga
venstijgingen, al zijn die effekten voor 
verschillende bevolkingsgroepen moei
lijk te kwantificeren. In de derde plaats 
moet worden bedacht, dat de netto
verschillen tussen verschillende inko
mensniveaus (afgezien van het effekt 
van aftrekposten en andere individuele 
voordelen) thans reeds vrij gering zijn. 
De verhouding in netto-inkomens tus
sen 4X modaal en minimumloon be
draagt bv. 3,31. En zo is het verschil 
tussen het netto minimumloon en het 
netto modale inkomen (resp. 19.800 
en 24.500 gld) niet meer dan 4. 700 
gld. De ruimte voor een voortdurende 
vermindering van dit verschil is be
perkt. De effekten die dat kan hebben 
op het funktioneren van de arbeids
markt mogen niet worden veronacht
zaamd. 

In de vierde plaats is tenslotte van 
belang, dat de opbrengst van inko
mensherverdeling naar verhouding be
perkt is omdat het aantal mensen met 
een hoger inkomen niet zo groot is. 
Door werknemers met een inkomen 
van twee keer modaal (bruto 66 000 
en netto 40 850) en hoger wordt niet 
meer dan 1 5% van de loonsom ver
diend. 

Een herverdeling waarbij de groep 
van modaal tot 11 I 2 X modaal (uit-
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gaande van 0% mei Incidenteel) ge
middeld extra 0,5 à 0,75% koop
kracht per jaar verliest en de groep bo
ven 3 X modaal gemiddeld 3.5%, le
vert in totaal ± 2, 7 milJard op. Daarbij 
is inbegrepen het effekt van het stre
ven naar een maximum-inkomen. 
Daarentegen zijn er kosten verbonden 
aan de koopkrachthandhaving van de 
minima. Deze kunnen net als de op
brengst van de inkomensherverdeling 
netto (na aftrek van belastingen en 
premies) worden berekend op 1 ,5 mil
jard. Los daarvan dient gezocht te wor
den naar netto-methoden voor koop
krachtmaatregelen 

Per saldo vermindert door het te 
voeren inkomensbeleid het hierboven 
genoemde negatieve saldo tot ruim 
een miljard. 

Desondanks zijn de koopkrachtoffers 
in totaal, zeker voor degenen die niet 
van het incidenteel profiteren, zwaar. 
Ook voor lagere inkomensgroepen, 
met uitzondering van de minima. 

Slechts node - en onder scherpe 
voorwaarden is de PvdA bereid een 
beroep op steun voor dit beleid te 
doen Essentieel is, dat langs deze weg 
mensen aan werk kunnen worden ge
holpen en herstel van de ekonomie 
wordt bevorderd. Lukt dit niet, dan zal 
er evenzeer sprake zijn van een sterk 
toenemende aantasting van de koop
kracht, maar ook van een sterk oplo
pende werkloosheid Er moet dan een 
snel toenemende premielast opge
bracht worden of de uitkeringen moe
ten worden verlaagd zonder dat er dan 
voldoende werk is en zonder uitzicht 
op herstel. Dat acht de PvdA een ge
vaarlijke ontwikkeling. Er IS nu door 
middel van een uiterste krachtinspan
ning een keer ten goede nodig. Een 
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inspanning, die een maximale zeker
heid geeft dat de beoogde effekten 
ook daadwerkelijk tot stand worden 
gebracht. 

Niet uitgesloten mag worden dat de 
inkomensmatiging en -herverdeling 
niet gelijkmatig over de gehele rege
ringsperiode verdeeld wordt. Om uit 
het huidige dal te komen en voor het 
tweede deel van die periode het per
spektief te openen van een relatief her
stel van de koopkracht van grote groe
pen van de bevolking, kan overwogen 
worden de offers in het begin naar ver
houding meer te doen zijn Uiteraard 
met inachtneming van wat in Weer
werk over de prioriteitsstelling is opge
nomen. 

Het is niet mogelijk noch wenselijk 
dat tevoren precies vast te leggen 

Veel is afhankelijk van de konkrete 
startsituatie voor een nieuw kabinet. 
Veel ook van de wijze waarop de vak
beweging haar medewerking aan het 
voorgestelde beleid wil geven 

53 Belastingen 

Er rest een financieringsprobleem van 
ruim een miljard. 

Belastingverhogingen dienen ter in
vulling van de gewenste inkomensont
wikkeling. De opbrengst daarvan is 
derhalve reeds in het financiële over
zicht verwerkt. Vastgesteld werd dat er 
enkele belastingen zijn, waarvan in ge
val van stijging ervan geen inkomens
effekten behoeven te worden toegere
kend 
a een verhoging van de benzine-ac
cijns onder aanpassing van het prijsbe
leid, zodat geen prijseffecten optreden. 
b verhoging van de successierechten. 
c opheffing van de vrijstelling c.q. re
duktie in de vennootschapsbelasting 
voor spaarbanken 

De opbrengst hiervan kan gezamen
hjk worden gesteld op 750 miljoen. 

Bovendien is gekozen voor een se
iektieve verhoging of invoering van 
kostprijsverhogende belastingen die 
niet de eerste levensbehoeften betref
fen. Daarvoor wordt geen kompensatie 
gegeven. De opbrengst is gesteld op 
500 miljoen 

54 Financiële konsekwentles van 
het program bij mee- en tegenvallers 

Zoals bleek IS in deze financiële verant
woording uitgegaan van een groeidoel
stelling van het nationale inkomen van 
2,25% per Jaar 

Volgens het program wordt daarbij 
het navolgende bestedingspatroon ge
hanteerd 

a Herstel van de werkgelegenheid. 
Het scheppen van nieuwe en het 

verdelen van bestaande arbeidsplaat
sen zodanig, dat 335 à 350.000 men
sen aan werk kunnen worden gehol
pen. Daaraan zal door middel van een 
per jaar oplopende taakstelling inhoud 
moeten worden gegeven. Realisering 
ervan is in het licht van de grote, stij
gende werkloosheid en arbeidsonge
schiktheid een keiharde noodzaak en 
een absolute eerste prioriteit. Mocht de 
realisatie mislukken, dan zullen ook de 
belangrijke inverdieneffekten gaan ont
breken en zal de koopkracht van grote 
groepen worden aangetast. 

b Op peil houden van de hulp aan de 
Derde Wereld. 

De kapitaalhulp aan de Derde We
reld wordt verhoogd. Dat gebeurt zo
wel door de norm dat de hulp 1,5% 
van het (toenemend) nationaal inko
men bedraagt, als door 'zuivering' van 
de thans bestaande budgetten van on
eigenlijke aktiviteiten. Uitbreiding van 
de hulp is ook in het belang van in
standhouding van de koopkracht op 
wereldwijde schaal. 

c Bescherming van kollektieve voor
zieningen en sociale zekerheid. Veilig
stelling en waar nodig verbetering van 
kollektieve voorzieningen, die voor de 
inkomenspositie van lager-betaalden, 
voor de werkgelegenheid en I of voor 
de kwaliteit van het bestaan van groot 
belang zijn De inkomensoffers naar 
draagkracht, die hiervoor nodig zijn, 
worden geaccepteerd, met als harde 
randvoorwaarde de garantie van de 
koopkracht van de sociale minima. 

Hoewel in belangrijke mate uit ande
re bronnen financiële middelen werden 
vrijgemaakt, bleek het onontkoombaar 
dat in de vorm van een maximaal 
aanvaardbare inkomensherverdeling
de ontwikkeling van de inkomens ach
terblijft bij die van de prijzen. Het is 
anders niet mogelijk de uitvoering van 
Weerwerk te betalen 

Uiteraard is er geen absolute zeker
heid, dat de groei van het nationale in
komen gemiddeld precies 2,25% per 
Jaar zal bedragen of dat zich geen gro
te financiële tegenvallers zullen voor
doen Veel is afhankelijk van de inter
nationale ontwikkeling. 

De eerste mogelijkheid is, dat er 
meevallers optreden. Er is dan meer te 
verdelen In dat geval vloeit uit de in 
het program gekozen prioriteiten voort, 
dat 
a Het taakstellende werkgelegen
heidsprogramma kan worden ver
hoogd. 
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b De hulpverlening aan de Derde 
Wereld wordt uitgebreid. 
c De omvang van de noodzakelijke 
inkomensmatiging, vooral voor de la
gere inkomensgroepen, wordt beperkt. 

De tweede mogelijkheid is dat zich 
tegenvallers voordoen, vooral door een 
voortgaande verslechtering van de in
ternationale ekonomische situatie. 

In die situatie zullen 
a ter verwezenlijking en intensivering 
van de taakstelling inzake de werkgele
genheid de in het program voorgestel
de middelen en instrumenten nog 
scherper moeten worden toegepast, 
teneinde een nog verder oplopende 
werkloosheid (en de daaruit voortvloei
ende, blijvende koopkracht-aantasting) 
te kunnen pareren; 
b zo mogelijk verdergaande bezuini
gingen in de kollektieve uitgaven door
gevoerd dienen te worden, evenwel 
onder het voorbehoud dat de werkge
legenheidstaakstelling niet geschaad 
wordt. Bovendien dient de hulpverle
ning aan de Derde Wereld gebaseerd 
te blijven op de groeiraming van 2 à 
2,5%. 

De ruimte voor bezuinigingen is on
der deze kondities beperkt. 
c In relatie tot ad. a en b zal dan, zo
als in het program gesteld, aan een 
verdergaande inkomensmatiging voor 
iedereen niet kunnen worden ontko
men. 

De inkomensoffers naar draagkracht, 
die hiervoor nodig zijn, worden geac
cepteerd. Daarbij zal echter de koop
kracht van de minima in stand gehou
den dienen te worden. 
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55 Bijlage 1 

Overzicht programmakosten (mln. gids. konstante guldens 1 980) 

I 'Kiezen voor werk' 1982 1983 1984 1985 
Inkomensbeleid 

Pakketvergelijking ambtelijke arbeidsvoorwaarden pm pm pm pm - Verlaging aanvangssalarissen hogere funkties en inkomenspolitieke 
korrekties in de pensioensfeer bij de overheid alsmede een beperking af-
drachtpremies aan ABP -300 -500 -800 -1050 

Er komt een verruiming van de min. ink.garantie voor oudere zelfstan-
di gen 25 50 50 

Bijdrage ambtenaren en trendvolgers aan extra arbeidsplaatsenplan -50 -200 350 -500 

Sociale zekerheid 
Individualisering 

Eigen risiko werkgever ziekteverzuim en andere volumemaatregelen -100 -250 -500 -800 
Ongedaan maken van bezuinigingen (o.a. jeugdloonverlaging) +300 +400 +500 +500 
Verlenging bevallingsverlof van 4 naar 10 weken 50 50 50 

Arbeidsverdeling en arbeidsmarkt 
Bevordering deeltijdarbeid 50 100 150 200 - Versterking arbeidsbureaus en arbeidsinspektie 25 50 75 100 
Uitbreidingsmogelijkheden voor om- en bijscholing en overige arbeids-

voorzieningsmaatregelen, waaronder elementen uit het Plan van de Jeugd-
arbeid 300 325 350 350 

Energiebeleid 
Programma energiebesparing 150 250 300 350 - Zo spoedig mogelijk sluiting kerncentrales 300 775 775 300 
Isolatieverplichting + subsidievermindering, onder vergroting v.h. aan-

tal isolaties -50 -150 

Midden- en kleinbedrijf 
Voorlichting, onderzoek en onderwijs 

- Soepeler kredietverstrekking (rentesubsidies) 50 100 150 150 
- Verbetering kleinschaligheidstoeslag WIR (d.m.v vermindering basis-
premie en gebouwentoeslag landbouw) 

Ordening en stunng 
Produktie-koöperaties bevorderen 10 15 20 20 Minder WIR -200 -300 -400 -500 
Steun export (investeringsimpuls in 1985 2 miljard) 1 200 350 500 500 
Individuele bedrijfssteun verliesdeklaraties rentesubsidies 250 200 150 100 
Institutionele opzet sektorbeleid 10 20 30 

Totaal 'Kiezen voor werk' 995 1410 1000 -290 

11 'Werken en wonen' 
a Ruimtelijk beleid 

Rekreatieve voorzieningen 50 50 50 50 Aktieve g·rondwerving 50 100 150 200 
Natte waterstaat + temporisering Oosterseheldewerken -75 -150 -200 -200 

b Autoverkeer I openbaar vervoer 
1982 1983 1984 1985 

Investeringen openbaar vervoer 75 100 125 150 Autowegen 50 100 -150 -200 

c Verkeersvei I igheid I langzaam verkeer 
Diverse maatregelen 25 50 75 100 d Milieu 
Sanering giftbelten 100 200 300 300 
Diverse maatregelen 25 50 100 100 
Uitvoering milieuwetgeving 50 100 150 150 

Subtotaal ruimtelijk beleid (a tl m d) 400 600 650 
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Volkshuisvesting I stadsvernieuwing 2 

Subsidies 100 205 570 1135 
Investeringen 620 1065 3150 4105 
Ongedaan maken van bezuinigingen op subsidies (indiv. subsidie, 

huurgewenningsbijdrage en vergelijkingshuren) +85 + 150 +200 +285 

Subtotaal Volkshuisvesting 805 2220 3920 5525 
Totaal Werken en wonen 1055 2620 4520 6175 

lil 'Kwaliteit door kultuur' 

a Kunst 
Onderzoek expenmenten 
Verru1m1ng taken musea I kunstuitleen 15 45 75 100 
Extra subs1d1es (vormingstheaters etc.) 
Meer kunstaan bod/ kunstzinnige vorming 
Meer beurzen I st1pendia 

b Med1a 
Meer Nederlandstalige programma's/ kunstprodukties 50 50 50 50 
U1tbouw reg1onale omroep 25 100 

Subtotaal Kunst en med1a (a en b) 65 95 150 250 

c Onderwijs 
Arbeidsplaatsenplan 50 100 150 200 
Wet basisonderwijs 5 5 10 
Onderwijsvoorzieningen platteland 25 25 25 25 
Onderwijsstimulenng 20 25 25 50 
Overblijfmogelijkheden 75 125 150 175 
Wet o I d middenschool I wijzigmg wet voortgezet onderwijs inc. invoe-

nngsplan 25 50 75 100 
Voltijd onderwijs 1 6-1 8-Jarigen I leerlingwezen 50 75 100 125 
Bezum1gmg op het WO/ HO -25 -75 -100 
Volwassenenedukatie 25 40 60 75 
Stud1efinancienng 1n samenhang met kmderbijslag 3 

Ongedaan maken bezumigingen +200 +250 +250 +250 

Subtotaal onderwijs (c) 470 670 765 910 

Sociaal-kulturele voorzieningen 
Arbeidsplaatsenplan (m n 1 e lijns-zorg) 50 75 100 125 
Diverse maatregelen 50 75 150 200 
Peuterspeelzalen 25 50 50 
Subsidie 'Blijf van mijn lijf' -huizen 25 50 50 

Subtotaal soc1aal-kulturele voorzieningen (e) 100 200 350 425 

Volksgezondheid 
Arbeidsomstandighedendiensten 35 50 
Abortus en sterilisatie in ziekenfondspakket 50 50 
U1tbre1dmg verpleegkundigen 100 125 
Vrije beroepen (honoranum) -150 250 
Geneesmiddelen 300 -400 

Subtotaal volksgezondheid (~ -35 -150 -265 -425 

Mlnderheden 
Diverse maatregelen (voomeningennet e.d.) 50 70 100 100 

Emanci pat1e 
D1verse maatregelen (voor21eningennet e.d.) 20 30 40 50 

Sport 
D1verse maatregelen 50 50 50 50 

Subtotaal mmderheden/emancipatie/sport (g, h, 1) 120 150 190 200 
Totaal kultuurbeleid 720 965 1190 1360 
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IV 'Zeggenschap en bestuur' (overheid en burger) 
Decentralisatie beleid en bestuur 25 50 100 125 
Versterking positie parlement 10 15 20 25 
Ombudsman en Raad van State 10 10 15 15 
Provincies- nieuwe-stijl pm pm 
Maatregelen strafrecht 15 15 15 15 
Rechtshulp 15 15 15 15 
Vreemdelingen I vluchtelingen 10 15 20 25 
Efficiency ambtelijke diensten en retributies (voor zover mogelijk mko-

mensafhankelijk) -150 350 525 
Ongedaan maken bezuinigingen gemeenten provincies 50 75 100 100 

Totaal 135 45 65 -205 

V 'Ontwapening en ontwikkeling' 
EEG-bijdrage pm pm pm pm 
Hulp via begroting en 'zuivering' hulp 165 265 365 465 
Streven naar ontwikkelingshulp ter grootte van 2% NNI (t f )4 pm pm pm pm 
Bezuiniging defensie -300 -450 800 -1100 

Totaal -135 -185 -435 -635 

VI Nader te bepalen bezuinigingen t.a.v. onder andere kritische taakana-
lyse en doelmatigheid 

ALGEMEEN TOTAAL 

De post 'mvestenngen' IS dienovereenkomstig vermmderd 
2 Zie bijlage 2 voor nadere toelichting 
3 Neutrale begrotlngsf1nanc1ering Zie voor lenmgen cla1m B 

200 

2570 

500 -700 900 

4355 5510 5505 

4 Te realiseren afhankelijk van meevallende groei c.q extra aardgasbaten ten opz1chte van de rammg 

56 B1jlage 2 

Toelichting Volkshulsvesting 
1 Met betrekking tot de STADSVER
NIEUWING is uitgegaan van een pro
gramma dat bestaat uit 
a een verhoging van het aantal ver
beteringen van vooroorlogse woning
wetwoningen met 5.000 vanaf het be
gin; 
b verhoging van het aantal verbete
ringen van na-oorlogse woningwetwo
ningen, elk jaar met 5.000 oplopend 
tot 20.000; 
c idem van het aantal aan te kopen 
en te verbeteren partikuliere huurwo
ningen oplopend tot 10.000, alsmede 
een verdubbeling van de exploitatiebij
drage; 
d idem van andere stadsvernieu
wingsposten (interim-sa I do-regeling, 
sanering en rekonstruktie). met 1 0% 
per jaar; 
e een verschuiving binnen de verbe
tering van partikuliere huurwoningen 
van kleine naar meer ingrijpende. 
2 Met betrekking tot de NIEUW
BOUW is uitgegaan van 
a herstel van de volkshuisvestings
prijs; 
b een verhoging van het aantal wo
ningwetwoningen met 1 0 000 in het 

eerste Jaar oplopend tot 25.000 (t.ov 
20.500 in de meerJarenraming); 
c een verhoging van het aantal pre
mie-A woningen met 1 0.000; 
d idem van het aantal eenheden voor 
1 en 2-persoonshuishoudens (nieuw
en vernieuwbouw en splitsing) met 
10.000; 
e een verhoging van de lokatiesubsi
dies en invoering 1n kleine kernen; 
f een vermindering van de vrije sek
torbouw van 5.000; 
g idem van de premiebouw-B 
Bij elkaar houdt dit in 1 985 de realise
ring in van een nieuwbouwprogramma 
van 120.000 woningen (45.000 wo
ningwet, 12.000 premiehuur, 20.000 
premiekoop-A, 21 .000 premiekoop-B 
en 22.000 vrije sektor) Daarnaast is 
het aantal Van Dam-eenheden ver
hoogd. 

Bovenstaand woningbouwprogram
ma is het struktureel wenselijk geach
te. Inmiddels is de koopsektor belang
rijk ingezakt. Een nieuw kabinet dat 
aantreedt zal op dit terrein 1n hoge 
mate met deze politieke erfenis worden 
gekonfronteerd Tijdelijke afwijkingen 
van het programma (met name meer 
woningwet- en premiehuur) zullen 
noodzakelijk zijn. 

Zo nodig zullen ook buiten de wo-
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nmgbouwsfeer zmvolle bouwaktivitei
ten extra in uitvoering dienen te wor
den genomen (versnelling woninglsola
tie, onderwijsgebouw, stations e.d.) 
Daartoe dienen zoveel mogelijk de op 
de kapitaalmarkt vrijvallende middelen 
(door de lager uitvallende koopsektor) 
te worden benut. Er is tijd nodig om 
deze extra aktiviteiten te starten Niet 
mag worden uitgesloten dat in het eer
ste deel van de kabinetsperiode daar
door de bouwproduktie op een lager 
niveau zal liggen dan wenselijk IS. 

340 



Realisten '81 

Partijprogramma 

Real1sten '81 
Postbus 400 
1270 Cl< Hu1zen 



Inleiding 

'Realtsten '81' IS een pol1t1eke partij, 
dte ztch tn haar denken en handelen 
uttsluttend rtcht op de werkelijkheld 
dit noemen Realtsten '81 HET REA
LISME 

'Realtsten '81' stelt de mens en ntet 
de overhetd centraal om een rechtvaar
dige maatschappij op te bouwen en te 
handhaven 

'Realtsten '81' erkent de mens als 
een zelfstandtg tndtvtdu, dat etgenaar 
IS van zijn persoon, verstand, leven, 
werk en de gevolgen of producten van 
zijn werk 

'Realtsten '81 ' vtndt dat U zelf kunt 
bepalen wat goed of slecht voor U is 

De poltt1c1 tn Den Haag worden ge
acht hteraan Ulttng te geven en niet te 
betuttelen of door mtddel van hun (te 
grote) mogelijkheden hun zin door te 
drijven 

Zelf besl1ssen 

'Realtsten '81' gaat ervan Uit, dat er 
een obJeCtleve realttett bestaat onaf
hankelijk van de gevoelens, verlangens 
of angsten die de mens koestert. 

Alle acttvttetten van Realisten '81 
zullen gencht zijn op een maatschap
pij, waann U kunt leven in vrijheld en 
waann mensen weer respect voor het 
leven en etgendommen van een ander 
hebben 

Dtt IS een maatschappij waann nie
mand, dus ook de overheld of een 
groep mensen, ntet het recht heeft, om 
met dwang, fraude of geweld te begtn
nen 

Elke relatle met anderen moet de 
mens op vrijwilltge bas1s kunnen heb
ben 

Niemand, dus ook de overheid niet, 
heeft het recht om een ander een on
vrijwilligge verplichting, een onbeloon
de taak of een onvrijwillige dtenstbaar
heid op te leggen 

De rol van de overheid 

'Realisten '81' gaat ervan uit, dat de 
overheid er voor de mens is en niet de 
mens voor de overheid. 

De overheid dient, als één van haar 
voornaamste taken, de mens te be
schermen tegen dwang, fraude of ge
weld, waarbij zij de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid moet betrachten, om 
de rechten van de mens niet te schen
den 

In deze praktijk zal dat betekenen 
dat de overheid, door deze bescher
mende rol, eraan meewerkt, dat meer 
vrijheid op menselijk, economisch en 
sociaal gebied ontstaat. 

'Realisten '81' vindt daarom, dat de 
overheid in de rol van beschermer, al
leen geweld of dwang mag gebruiken 
als reactie tegen diegenen, die zelf met 
het gebruik van geweld begonnen zijn, 
of de wetten of spelregels hebben 
overtreden 

Economisch bestel 

'Realisten '81' stelt dat het econo
misch systeem het beste werkt met de 
vrije ondernemingsgewijze produktie. 

Uitgangspunt hier is, dat hoe meer 
kansen iedereen heeft, hoe meer mo
gelijkheden tot optimaal functioneren 
er zijn, voor iedereen. 

'Realisten '81' wil het aantal kansen 
en mogelijkheden voor U vergroten, 
niet door subsidies en regels (want 
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subsidies betaalt U Uiteindelijk zelf via 
de belastingheffing) maar door grotere 
vrijheid en zelfstandigheid. 

Aangezien iedereen het recht heeft 
om in een vrije markteconomie goede
ren en diensten aan te bieden en om
dat de overheid slechts door haar in
menging schade berokkent aan de 
vrije markteconomie, is 'Realisten '81' 
tegen elke overheidsbemoeienis op dit 
gebied. 

De enige JUiste rol van de overheid 
is Het beschermen van het eigen
domsrecht, optreden als scheidsrechter 
bij een eventueel meningsverschil en 
het vaststellen van wettelijke regels 
waarbinnen die uitwisseling vrijelijk 
kan functioneren. 

2 Welvaart 

Welvaart bereik Je door te produceren 
en niet te verdelen; anders gezegd: U 
(het individu) kan voor welvaart zorgen 
en niet de overheid. 

Pogingen om naar een gedwongen 
verdeling van de welvaart of een gelei
de economie te streven, wordt door 
'Realisten '81' afgewezen. Er zijn de 
laatste Jaren niet voor niets zoveel 
zwakkeren (lees uitkeringstrekkers) bij
gekomen 

Overheidsinmenging in de economie 
leidt tot een bevoorrechte groep zij 
die toegang hebben tot belastinggel
den en een uitgebuite groep zij die de 
belastinggelden moeten opbrengen. 

Deze overheidsinmenging veroor
zaakt ontevredenheid voor beide groe
pen de belastingontvangers en de be
lastingbetalers. 

De belastingontvangers blijven onte
vreden, omdat zij vinden dat ze te wei
nig ontvangen, de belastingbetalers 
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blijven ontevreden omdat zij te veel 
betalen. 

'Realisten '81 ·wijst U erop, dat de 
belastingontvangers (overheid, semi
overheid en alle uitkeringstrekkers) 
anno 1 981 al in de meerderheid zijn 

3 Economie 

'Realisten '81 ·wil, dat de overheid 
geen taken op zich neemt, die ook 
door het particuliere bedrijfsleven ver
vuld kunnen worden 

Uit ervaring weet U, dat de prijzen 
die betaald moeten worden voor over
heidsdiensten elk Jaar sterker stijgen 
dan de prijzen voor particuliere dien
sten 

Dit wordt veroorzaakt, doordat de 
overheid in tegenstelling tot het be
drijfsleven niet gedwongen wordt zo 
efficiënt mogelijk te produceren en 
doordat zij voor die taken een onte
rechte monopolie-positie heeft afge
dwongen. Daardoor is zij vrij om elke 
prijs te berekenen die zij 'nodig· vindt 
(verkapte belastingen posttarieven, 
gas-, electra- en watertarieven etc.) 

Het bedrijfsleven wordt hierdoor nog 
meer gedupeerd dan U, omdat het 
buiten de eigen gestegen kosten, ook 
nog deze 'ongecontroleerde' prijsop
drijving via de prijscompensatie aan 
elke werknemer moet vergoeden. Die 
moet U weer doorbetalen aan de des
betreffende overheidsinstantie Nie
mand wordt daar wijzer van behalve 
de overheid 

'Realisten '81 ·steunt daarom de 
volgende specifieke hervormingen wel
ke zo mogelijk onmiddellijk dienen te 
worden doorgevoerd 
a drastische verlagmg van belastin
gen en overheidsuitgaven 
b beëindiging van de budgettaire te
korten 
c het stoppen van de inflatoire geld
politiek. 
d geleidelijke herziening van contro
les op lonen. prijzen. huren, winsten, 
productie en renten 

4 Inflatie 

'Realisten '81' is fel gekant tegen In

flatie 'Realisten '81 ·stelt. dat de in
flatie voor het merendeel door de over
heid wordt gecreëerd 

Inflatie betekent dat er meer geld 
door de overheid in omloop wordt ge
bracht ten opzichte van de hoeveelheid 
goederen 

De overheid zal n1et geneigd zijn in 
de huidige situatie de inflatie te ver
minderen aangezien 
a inflatie mensen in een hogere be-

lastingschaal brengt wat automatisch 
leidt tot hogere inkomsten voor de 
overheid 
b inflatie tot hogere prijzen van kapi
taalgoederen leidt, waardoor de belas
tinginkomsten van de overheid toene
men 
c de overheid ook meer moet gaan 
betalen voor dezelfde producten en 
daardoor gedwongen wordt hiervoor 
steeds meer te lenen, wat tot een gro
tere vraag naar kapitaal leidt en dus 
een hogere rentevoet te weeg brengt. 
d een overheid die meer geleend 
heeft en dus meer terug moet betalen, 
gebaat is bij het terug betalen van een 
lagere waarde in schuld 
e hogere inflatie tot hogere uitkerin
gen leidt van de sociale verzekeringen 
d1e betaald moeten worden met steeds 
hogere premies. 

'Realisten '81' is van mening dat 
aan deze inflatoire geldpolitiek een ein
de gemaakt dient te worden, omdat ie
dere Nederlander gedwongen wordt 
dit te financieren 

5 Vergunningenstelsel 

'Realisten '81 ·wil een dratische her
ziening en inkrimping van het vergun
ningenstelsel en de papierwinkel die 
hier aan vast zit. 

-In 1979 heeft het exporterende be
drijfsleven fl 11 000 000.000, uit
gegeven aan verplichte papier formali
teiten-

Het te lang moeten wachten op 
eventuele toestemming kost veel geld, 
dat niemand ten goede komt. 

U betaalt n I ook, middels belastin
gen, het gigantische ambtenarenappa
raat, dat over Uw vergunningen moet 
beslissen 

Indirect betekent het uitgebreide ver
gunningenstelsel het ontmoedigen van 
potentiële ondernemers. bijv. door het 
ontbreken van de JUiste diploma's en I 
of de JUiste vestigingspapieren 

Zo-ook ontmoedigt het uitgebreide 
vergunningenstelsel bestaande onder
nemers, wat kapitaalvlucht en verl1es 
van werkgelegenheid met z1ch mee
brengt, zoals in de woningbouw, goe
derenvervoer, export, enz 

Belastingen en subsidies 

6 Volgens 'Realisten '81 ·zijn de 
hoge belastingen en prem1edruk de 
hoofdoorzaak van het fe1t dat het met 
de economie in Nederland steeds 
slechter gaat 

Zij zijn er de oorzaak van dat de 
pnkkel en verantwoordelijkheld om 
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een hoger inkomen te verwerven ont
breekt, waardoor inventiviteit en creati
viteit niet tot ontplooiing komen 

Door te hoge belastingen en pre
miedruk wordt U niet voor uw presta
tie beloond, maar integendeel U wordt 
ervoor gestraft. 

De te hoge belastingen en premie
druk zijn er de oorzaak van dat het ver
schil in netto-beloning van actleven en 
niet-actieven steeds geringer wordt ten 
nadele van de eerstgenoemde groep 

Het gevolg is dat beide groepen (de 
actleven en de niet-act1even) een ver
hogmg van het inkomen trachten te 
verkrijgen buiten de belastingsfeer om 
Hierdoor ontstaat het zgn 'zwarte cir
cuit', waarvan de omvang door diverse 
economen op 50 à 100 milJard gulden 
wordt geschat 

7 Belastingverlaging 

'Realisten '81' bepleit drastische be
lastingvermindering en een (directe) af
schaffing van de veelheid en ondoor
zichtigheid van belastingen (en subsi
dies), die nu bestaan 

'Realisten '81 ·is van mening, dat er 
anno 1 981, te veel belastmg wordt 
geheven om de niet gewenste bemoei
zucht van de overheid te financieren 

Verder wordt zowel de part1cul1er als 
het bedrijfsleven te zwaar belast om de 
logheid c.q. inefficiëntie te betalen van 
het veel te groot overheidsapparaat 

8 Realistisch systeem 

·Realisten '81 · streeft naar een belas
tingstelsel dat uitgaat van één heffing 
Deze heffing dient ± 25% te bedra
gen van het bruto-inkomen van de par
ticulier. Voor bedrijven dient één hef
fing van ± 25% plaats te vmden over 
het bruto resultaat 

In tegenstellmg tot het huid1ge be
lastingstelsel waarin het m1n1mumloon 
reeds belast wordt met ± 40% (d.1 
loonbelasting, AOW, 8 T W, onroe
rendgoedbelasting en nog vele andere 
md1recte belastingen- ongeveer 50 à 
60 soorten - maar exclus1ef de soc1ale 
lasten) en het modale loon belast 
wordt met ± 45%, gaat 1n het belas
tingsysteem dat 'Realisten '81 ·voor
staat iedereen in besteedbaar mkomen 
er op vooruit. 

9 Voordelen van één belastmghef-
fmg Zijn 

a vereenvoud1gmg van het hU1d1ge 
stelsel 
b het Uitschakelen van diSCrimineren
de elementen in het hu1d1ge belastmg-
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stelsel, (b.v. tariefgroepen, zoals onge
huwd, gehuwde vrouw, enz.). 
c • afschaffmg van onbezoldigde 
ambtenaren (burgers en bedrijfsleven) 
d wegvallen van overbodige ergernis
sen met betrekkmg tot de vele betalin
gen d1e gedaan moeten worden. 
e beperkmgen van u1tbetalmgen door 
de overheld aan burgers 
f minder overheidspersoneel 
g meer burgers beschikbaar voor de 
productleve sector 
h meer inkomen voor de staat, door
dat het zwarte geldc1rcu1t zal afnemen 
en doordat diverse kosten (mnmgsko
sten, salanssen, e.d.) n1et meer ge
maakt zullen worden 

Een kleme ondernemer besteedt 
gemiddeld 2 mandagen per week aan 
belastingadmm1strat1e t.b.v. de over
held, zonder en1ge compensatie 

1 0 De realiteit 

'Realisten '81' streeft naar een com
pensatie m.b.t. de belastingheffing en 
het verstrekken van subs1dies. (Het 
wegstrepen van plussen en mmnen). 
'Realisten '81' wil voorkomen dat U 
eerst belastmggelden moet betalen om 
het geld daarna m de vorm van subsi
die weer terug te krijgen 

Als voorbeeld stelt 'Realisten '81' 
de BTW-heffmg op de wonmgbouw, 
welke gelden U weer na een giganti
sche omweg als huursubsidie, rijkspre
mlebijdragen, enz. kunt terug ontvan
gen 

De prijzen van de wonmgen kunnen 
'zakken' als deze omweg n1et gemaakt 
behoeft te worden 

Een ander voorbeeld IS de afschaf
fing, van de BTW-pl1cht, mzake de le
vering van alle toelevenngsbedrijven 
aan overheid, sem1-overhe1d en andere 
instellmgen m de kwarta1re sector, 
waardoor de d1ensten, geleverd door 
overheid, sem1-overhe1d en kwartaire 
sector, met hetzelfde percentage goed
koper worden voor de consument 

Het fe1t dat elk toelevermgsbedrijf 
aan een ZiekenhUls 4 of 18% BTW m 
rekenmg moet brengen en het toeleve
nngsbedrijf deze ontvangen BTW weer 
moet afdragen aan de overheid, IS een 
systeem dat ten nadele van de consu
ment komt 

Aangezien de Ziekenhulzen deze 
BTW n1et terugknjgen, betekent d1t, 
dat de Ziekenfondsen en de staat de 
Ziekenhuisprijzen respect1evel1jk moet 
doorberekenen m de prem1e of moet 
subs1d1ëren 

D1t komt te vervallen, dan wel de 

premies kunnen met ± 10% verlaagd 
worden, indien er vanaf het begin 
geen BTW geheven wordt. 

Met bovenstaande voorbeelden 
toont 'Realisten '81' onomstotelijk 
aan, dat een herziening van het huidi
ge belasting- en subsidiestelsel nood
zakelijk is, daar U in vele gevallen 
eerst belastmg moet betalen - welke 
een dure en omslachtige weg moet 
maken v1a allerlei overheidsinstanties
om daarna weer subsidies terug te krij
gen 

DE REALITEIT gebiedt 'Realisten 
'81' deze omslachtige weg af te schaf
fen, daar U Uiteindelijk elke inefficiën
tie betaalt. 

Sociale zekerheid 

11 'Realisten '81' IS van menmg, 
dat ons sociaalverzekeringssysteem 
door o.a. de volgende oorzaken, niet 
functioneert en de prikkel ontneemt 
om n1et langer dan noodzakelijk een 
Uitkering te ontvangen. 

Oorzaken zijn 
a Gecompliceerdheid van de uitvoe
nngsorganlsatie. 
b Ongelijkmatige inkomensontwikke
ling. 

1 2 Vereenvoudiging uitvoeringsor-
ganisatie 

De uitvoeringsorganisatie is pas echt te 
vereenvoudigen en doorzichtiger te 
maken als het stelsel vereenvoudigd 
wordt. Zoals het samensmelten van de 
wachtgeld- en werkloosheidsverzeke
ring met de werkloosheidsvoorziening 
en de rijksgroepsregelingen voor werk
lozen Hetzelfde geldt voor de ZW en 
de arbeldsongeschiktheidsverzekenn
gen Nog beter is al deze regelingen 
samen te voegen tot één landelijk uni
forme inkomensdervingswet. Dat zou 
de rechtsgelijkheid van de verzekerden 
ten goede komen. De consequenties 
voor het inkomen of men onder de 
werkloosheidswetten ressorteert of on
der de arbeidsongeschiktheidswetten 
zijn te groot. In het eerste geval zakt 
de uitkering na verloop van tijd tot een 
n1veau bepaald door de bijstandsnorm, 
1n het tweede geval wordt tot het 
65ste jaar een welvaartsvaste uitkering 
van 80% van het laatst genoten inko
men toegekend. Een zelfde effect doet 
z1ch bijvoorbeeld voor bij de bejaar
denzorg. Het maakt voor de bejaarden 
een enorm verschil of de financ1ermg 
plaats vmdt Uit hoofde van de AWBZ, 
de Gezmsverzorgmg of de Bijstands
wet 
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Ook aan de financieringskant zou 
het stelsel kunnen worden vereenvou
digd. Er is nu een wirwar van regelin
gen ten aanzien van bevoegde hef
fings- en inningsinstanties, heffings
grondslagen, de verdeling van de pre
mielast, de afdrachtplichtingen, eigen 
bedragen, rijksbijdragen, enz. 

1 3 Ongelijkmatige inkomensontwik-
keling 

Een ongelijkmatige ontwikkeling van 
besteedbare inkomens blijkt zich voor 
te doen zowel op het minimuminko
mensniveau als daarboven 

Deze ontwikkeling kan worden toe
geschreven aan o.a. 

een verschillend belasting- en pre
mieregiem voor de diverse categorieën 
inkomenstrekkers; 

Op het minimuminkomensniveau is 
de ongelijkmatige ontwikkeling van be
steedbare inkomens voor een deel ver
oorzaakt doordat bepaalde sociale ver
zekeringspremies- het gaat om de 
premie voor de ZW en de wachtgeldre
geling (Wg) per bedrijfstak of onder
deel daarvan verschillen. Voor de 
denkbeeldige minimumloner, wiens 
netto inkomen als koppelingsgrondslag 
d1ent voor de berekening van de netto 
minimum sociale uitkering, is in het 
verleden de ZW- en Wg-premie op 
1,65% geprikt. In de praktijk betalen 
echter ruim 25.000 minimumloners 
met een volledige werkkring gemid
deld 2,5% aan premie, waardoor voor 
deze groep het netto loon in principe 
lager uitkomt dan een overeenkomsti
ge sociale uitkering. 

Een consequentie van dit verschijn
sel is, dat in bepaalde gevallen een da
ling van het netto inkomen optreedt 
als ontvangers van een sociale uitke
ring gaan werken. Namelijk in die ge
vallen dat de feitelijke ZW- en Wg-pre
mie in de bedrijfstak hoger is dan de 
rekenpremie. 

Ook het fiscale regiem oefent in
vloed uit op de inkomensverhoudingen 
op het minimumniveau. Van de sociale 
uitkermgen worden door de fiscus al
leen de WW- en ZW-uitkeringen for
meel als inkomsten uit tegenwoordige 
arbeid aangemerkt, omdat in deze ge
vallen de band met de vervulde dienst
betrekking duidelijk aanwezig is. De 
overige uitkeringen worden beschouwd 
als inkomsten uit vroegere arbeid. Op 
inkomsten uit vroegere arbeid wordt 
een forfaitaire aftrek van 1 50 gulden 
toegepast; op inkomsten uit tegen
woordige arbeid een forfaitaire aftrek 
van 200 gulden voor reiskosten en de 
zogenaamde 4%-regelmg (met een 
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maximum van 800 gulden) voor kos
ten van verwerving. Voor de minimum 
sociale uitkeringen geldt echter dat 
door de netto-netto koppeling aan het 
minimumloon, de uitkeringen mate
rieel worden beschouwd als inkomsten 
uit tegenwoordige arbeid met een for
faitaire aftrek voor reis- en verwer
vingskosten van maximaal 1000 gul
den. Als wordt aangenomen dat mini
mumloners deze kosten ook inderdaad 
in doorsnee maken, maar de ontvan
gers van minimum sociale uitkeringen 
niet of niet geheel, dan zijn laatstge
noemden wat betreft vrij besteedbaar 
inkomen beter af. 

Ook op het niveau van de inkomens 
boven het minimum blijkt zich een on
gelijkmatige ontwikkeling te hebben 
voorgedaan, zowel tussen actieven en 
niet-actieven als tussen niet-actieven 
onderling. Gelijke bruto-uitkeringen en 
lonen blijken tot verschillende netto-re
sultaten te leiden. 

De oorzaak ligt in de grondslag van 
ons sociale-zekerheidsstelsel. dat voor 
een deel is gebaseerd op de verzeke
ringsgedachte en voor een deel op de 
solidariteitsgedachte. Toepass1ng van 
de verzekeringsgedachte houdt onder 
meer in, dat geen premies verschul
digd zijn voor een risico dat men niet 
loopt doordat het verzekerde feit in
middels is ingetreden. Daarom betaalt 
bijvoorbeeld een WAO-er geen WAO-, 
ZW- en WW-premie; een WW-er geen 
WW-premie, maar wel ZW- en WAO
premie en betaalt een actieve werkne
mer alle drie de premies. 

Het verschil in premie-inhoudingen 
dat is opgetreden in de periode 
1967-1979 tussen loontrekkenden en 
bijv. WAO-uitkeringsgerechtigden be
draagt 6,15% in het voordeel van 
WAO-uitkeringsgerechtigden 

14 Twee inkomensdervingswetten 

'Realisten '81 · denkt aan twee inko
mensdervi ngswetten. 

Eén wet m.b.t. inkomensderving 
door ziekte. 

Eén wet m.b.t. alle andere vormen 
van inkomensderving. 

In geval van inkomensderving door 
ziekte, denkt 'Realisten '81' aan hand
having van het huidige systeem, ech
ter dienen er diverse veranderingen 
doorgevoerd te worden. 

Bij alle andere vormen van inko
mensderving zal er sprake moeten zijn 
van één netto uitkeringsbedrag. 

leder individu die een hoger inko
men verdiende, kan zich particulier 
gaan verzekeren voor het verschil tus
sen het netto uitkeringsbedrag en het 

laatst verdiende inkomen, of gedeelte 
daarvan. 

Reeds bestaande, vrijwillig afgeslo
ten verzekeringen (bijv. ongevallen- en 
invaliditeitsverzekeringen) kunnen dan 
gecombineerd worden. 

'Realisten '81' stelt, dat iedere 
werknemer, hetzij in overheidsdienst, 
hetzij in particuliere dienst, premies 
voor de bovengenoemde verzekerings
vormen dient te betalen. 

Voordelen van dit systeem zijn 
a Lagere premies, 
b Lagere kosten van de uitvoeringsor
ganisatie, 
c Geen ongelijkmatige inkomensont
wikkeling. 

'Realisten '81' stelt, dat er geen in
breuk gemaakt mag worden op de be
staande verworven rechten 

In het realistische systeem, is in te
genstelling tot het huidige systeem, 
een bankroet van het sociale verzeke
ringsbestel een ondenkbare zaak. 

Werkgelegenheid 

1 5 Winst is werk 

De werkgelegenheld staat in d1rect ver
band met het economisch bestel In 
een maatschappij waarin gestreefd 
wordt naar vrije ondernemingsgewijze 
productie en een belastingstelsel, zoals 
'Realisten '81 ·voorstaat, is er meer 
kans op winst voor de bedrijven en 
daardoor hoger inkomen voor de werk
nemers omdat: 
a mmder belasting een hoger netto
inkomen voor de werknemer betekent 
en een hoger besteedbaar inkomen de 
mogelijkheden voor de werknemer ver
groot 
b minder belasting meer winst voor 
de bedrijven betekent. 
c minder accijnzen lagere prijzen tot 
gevolg hebben. (accijnzen zijn een be
langrijk onderdeel van de prijs van 
veel producten) Een goedkoper pro
duct betekent dat meer mensen dat 
product kunnen kopen en impliceert 
dus een omzet- en winstvergroting 
voor de producent. 
d minder invoerheffingen en mlnder 
kosten, betekenen voor bedrijven en 
de consument dat goedkopere eindpro
ducten verkrijgbaar zijn Daardoor kun
nen meer mensen een product kopen 
en tabneeren 

De winsten die bedrijven maken ko
men dan de werkgelegenheid ten goe
de, omdat winst hogere lonen mogelijk 
maakt, zodat het besteedbaar inkomen 
groter wordt en dus de vraag naar pro-
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ducten gaat stijgen. 
Winst maakt ook investeringen mo

gelijk waardoor kapitaalverschaffers 
weer interesse krijgen om kapitaal te 
verschaffen. 

1 6 Minimum-Jeugdloon 

'Realisten '81 ·vindt dat het minimum
jeugdloon de werkgelegenheid en kan
sen op een zinvol functioneren in de 
maatschappij van de Jongeren verlaagt 

Enerzijds zullen bedrijven geneigd 
zijn om niet meer salaris te geven dan 
het wettelijk minimum-Jeugdloon, an-
derzijds zullen bedrijven vooral de 
mlddenstand - geneigd zijn geen JOn
geren 1n dienst te nemen en op te lel
den, want de salariskosten zijn de eer
ste tijd niet in overeenstemming met 
de opbrengsten van het werk dat de 
jongere verricht. 

'Realisten '81 ·vindt dat het gelelde
lijk aanpassen van het minimUmJeugd
loon de kansen van de Jongeren op 
een verantwoordelijke functie zal ver
groten en het aantal werkloze Jongeren 
zal verkleinen. 

Rechtshandhaving 

17 'Realisten '81' gaat ervan Uit dat 
binnen een rechtsstaat het pnnc1pe 
van gelijkheid onder de wet moet wor
den toegepast. 

De overheid dient het ind1v1du en 
zijn eigendommen volgens stnkte wet
ten te beschermen Hierdoor wordt 
elke vorm van JUStltionele willekeur 1n 

de rechtshandhaving vermeden 
Rechtsgelijkheid vormt dan ook bin

nen een samenleving de hoogst moge
lijke bescherming voor het individu 
De totale afwezigheld van en1g optre
den tegen wetsovertreders zal uiteinde
lijk leiden tot een situatie van anarch1e 

Naar het oordeel van 'Realisten '81' 
vormt de anarchistische s1tuat1e die 
met name rond een aantal kraakpan
den in de hoofdstad is ontstaan dan 
ook een ernstige bedreiging voor de 
rechtsstaat. 

Met klem wijst 'Realisten '81 ·dan 
ook de act1es van kraakgroepen, knok
ploegen en het wankelmoedig bele1d 
van de verantwoordelijke instantles af 
Door d1t wankelmoedig beleid schendt 
de overheld in niet m1ndere mate dan 
de krakers en knokploegen de grond
principes van de rechtsstaat 

Verder wordt in ernstige mate het 
gezag van het politie-apparaat onder
mijnd. Ju1st door het ontbreken van 
een consequent beleid laadt het de 
schijn van 'Politiek Apparaat' op z1ch 
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18 Recht en orde 

'Realisten '81' eist van de overheid 
dat het op de kortste termijn recht en 
orde in ons land herstelt teneinde ex
tremistische uitwassen van links en 
rechts te voorkomen 

Alhoewel naar ons oordeel uiterst te
rughoudend naar gewelddadige oplos
singen van de kant van de overheid 
dient te worden gezocht, mag de over
held geweld als middel tot herstel van 
de rechtsorde niet uit de weg gaan 

Met klem wijst 'Realisten '81' de 
veel gehoorde beschuldiging van de 
hand dat de roep om rechtsgelijkheid 
een symptoom van fascisme zou zijn. 
Juist in situaties van gezagsvacuüms 
blijken extremistische groeperingen 
scoringskansen te zien Ons motto 
luidt dan ook 'Herstel het gezag om 
extremisme van links zowel als van 
rechts geen kans te geven' 

Voor ons staat vast dat Nederland 
n1et over het morele recht beschikt om 
andere staten te veroordelen voor het 
schenden van rechtspnncipes indien 
wij zelf er twee soorten van recht op 
nahouden, n I één voor gewone wets
overtreders en één voor georganiseer
de wetsovertreders. 

Defensiepolitiek 

19 De dramat1sche ontwikkelingen in 
de Jaren '39-40, waann d1verse poli
tieke groepenngen pleitten voor ver
mlndenng danwel afschaffmg van de 
bewapenmg, toonden aan dat kleine 
landen zich n1et kunnen beveiligen te
gen agress1e en overheersing van do
mmerende mil1ta1re grootmachten 
'Realisten '81' 1s dan ook een fervent 
voorstander van het Atlantisch Bond
genootschap dat de temtoriale integri
teit van het grondgebled van elk der 
l1dstaten waarborgt en de schending 
van de 1ntegnte1t van één der lidstaten 
beschouwt als gencht tegen de gehele 
Atlantische Alliantie 

Door de opdeling van Europa in 
twee superpacten heeft dit werelddeel 
smds 1 945 geen oorlogen meer ge
kend d1e als een bedre1g1ng van de 
wereldvrede zouden kunnen worden 
gez1en Er d1ent 1n de gesch1edenis van 
Europa zeer ver terug te worden ge
gaan om een dusdan1g langdurige pe
node van vrede te vmden 

20 Rechten en plichten 

Het vnjwlll1g door de l1dstaten aange
gane bondgenootschap schept naast 
rechten Uiteraard ook pl1chten Een 

van deze plichten is dat de lidstaten 
hun bewapening en defensie-uitgaven 
afstemmen op democratisch genomen 
meerderheidsbesluiten in de NATO-mi
nisterraad. 

'Realisten '81' veroordeelt in de 
scherpst denkbare bewoording die po
litieke krachten en partijen in ons land 
die enerzijds wel aanspraak wensen te 
maken op bescherming zoals die door 
de NATO gegarandeerd, doch ander
zijds de militaire inspanning van ons 
land willen matigen en niet in overeen
stemming wensen te brengen met 
onze bondgenootschappelijke verplich
tingen. 

De Europese bondgenoten zijn er 
mee accoord gegaan nucleaire taken te 
verrichten. Deze taken zijn imperatief 
gezien de gevaarlijke achterstand die 
de Europese lidstaten in conventionele 
bewapening hebben op de landen van 
het Warschau-pact. Volgens betrouw
bare bronnen zou alleen al het kracht
verschil in tanks 4 tegen 1 in het voor
deel van het Warschau-pact uitvallen, 
terwijl de troepensterkte eveneens een 
geweldig overwicht van de kant van de 
Oostbloklanden te zien geeft. Deze na
delige posities kan alleen worden on
dervangen door het creëren van een 
nucleair evenwicht. 

'Realisten '81' zegt dan ook vol
mondig 'JA' tegen het stationeren van 
kernwapens en nucleaire raketten op 
Nederlands grondgebied, zolang de 
Europese lidstaten hun conventionele 
bewapening niet op gelijkwaardig peil 
met dat van het Warschau-pact heb
ben gebracht. Het terugdringen van de 
wederzijdse kernbewapening kan vol
gens 'Realisten '81' dan ook alleen 
plaatsvinden in het kader van de 
SALT-besprekingen en niet door uithol
ling van het Atlantisch Bondgenoot
schap. Het in strijd met gemaakte 
bondgenootschappelijke afspraken, 
we1geren van nucleaire taken door af
zonderlijke lidstaten, zal de wereldvre
de niet dienen en 1n het gunstigste ge
val leiden tot een 'Finlandisering' van 
West-Europa. 

De geschiedenis leert helaas dat zij 
d1e vanu1t utopisch idealisme de vrede 
naderbij willen brengen door eenzijdig 
de bewapening terug te dringen 
slechts de kans op oorlog doen vergro
ten 

Energie 

21 'Realisten '81' vindt dat één van 
de grootste zaken van ons land is het 
goed beheersen van de energie, een 
departement waardig. 
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De huidige ener.gie dient voor de 
volle honderd procent te worden be
nut. 'Realisten '81' denkt hierbij aan 
het opvangen van koelwater en rook
gassen van de energie welke gebruikt 
wordt door de industrie. 

In de huidige situatie zijn fabrieken 
het luchtruim aan het verwarmen. 

'Realisten '81' streeft naar een to
taal-energieplan wat gecoördineerd 
wordt door een particuliere maatschap
pij die er op toeziet dat alle energie 
dáár wordt gebruikt en verwerkt waar 
dit nodig is. 

Het koelwater van centrales kan wor
den opgevangen en omgezet in stads
en wijkverwarming voor die steden en 
dorpen welke in de nabije omgeving 
liggen van de centrales. 

Hierbij dient ook te worden gedacht 
aan de kassenbouw in Nederland. 

Uitgaande van gas, olie en kolen is 
er een beperkte mogelijkheid in Neder
land, daarom mag kernenergie bepaald 
niet worden uitgesloten Experts in 
deze hebben verklaard dat een goede 
kerncentrale alle energie uit de grond
stoffen kan halen, zonder afval. 

'Realisten '81' staat daarom niet af
wijzend t.o.v. kernenergie. 

In het energieplan behoren ook de 
grond- en eindstoffen die in aanmer
king komen voor hergebruik: plastic, 
hout enz. 

In het kader van de energiebeper
king staat centraal het isoleren van ge
bouwen en woonhuizen. 

De voorschriften dienen te worden 
opgesteld door b.v. het TNO met als 
norm die berekeningen welke zijn ver
kregen al of niet uit ervaringen uit de 
ons omringende landen. 

In de nieuwbouw kunnen de voor
schriften worden gecontroleerd door 
experts. De energie mag nimmer die
nen om de kas van de algemene mid
delen te vullen. 

Buitenlandse politiek 

22 Naar de opvatting van 'Realis-
ten '81' moet een land als het onze on
danks dat het in de buitenlandse poli
tiek geheel onder de paraplu van de 
E. E. G opereert zich een eigen buiten
landse politiek kunnen veroorloven. 

23 Mensenrechten 

'Realisten '81' is van mening dat ons 
land zonder onderscheid de stem dient 
te verheffen, als waar dan ook ter we
reld mensenrechten worden geschon
den 

Het onderhouden van diplomatieke 
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betrekkingen mag nimmer een dusda
nig Nederlands protest in de weg 
staan. 

De stem van Nederland kan dan al
leen gewicht in de schaal leggen als 
ons land niet de verdenking op zich 
laadt van 'selectief verontwaardigd te 
zijn. 

Naar het oordeel van 'Realisten '81' 
zou de uiterste sanctie die Nederland 
bij voortdurende schending van men
senrechten dient toe te passen, het 
verbreken van de diplomatieke betrek
kingen moeten zijn. 

Op particuliere handelsbetrekkingen 
mag door de overheid geen enkele 
sanctie worden toegepast. 

Tevens verwerpt 'Realisten '81' het 
verlenen van elke vorm van steun aan 
organisaties, die door het toepassen 
van terreur op weerlozen de mensen
rechten schenden 

24 Ontwikkelingshulp 

'Realisten '81' is voorstander van een 
doelgerichte ontwikkelingshulp. Onder 
doelgerichte ontwikkelingshulp ver
staat 'Realisten '81 'ontwikkelingshulp 
die: 

de plaatselijke bevolking én onze 
eigen industrie ten goede komt. 

het mede financieren van particu
liere initiatieven, die reeds effectief 
functioneren 

Echter ontwikkelingshulp aan lan
den, die de wereldvrede bedreigen 
en I of de mensen rechten schenden 
dient te worden stopgezet. 

Mediabeleid 

25 'Realisten '81 ·meent dat de zelf
standige positie van de omroepcompo
nenten niet mag worden aangetast. 

Tendensen van de laatste tijd waar
bij de overheid probeert invloed uit te 
oefenen op de inhoud van de program
ma's van de omroepen is verwerpelijk. 
Wel moet de inhoud van de radio-pro
gramma's aan de normen van het fat
soen voldoen Zonodig moet de rech
ter waken over oneigenlijk gebruik van 
electronische media, wanneer deze 
aanleiding geven tot onordelijk gedrag 
of aansporen tot burgelijke ongehoor
zaamheid 

Het omroepbestel in Nederland moet 
geheel en al bekostigd worden uit bij
dragen, zoals lidmaatschap en com
merciële activiteiten van de nationale 
en regionale omroepen, waarbij het 
zwaartepunt op dit laatste moet liggen 
'Realisten '81' vindt het onjuist dat de 
omroep medegefinancierd wordt uit de 

belastinggel den. 
De landelijke omroep moet veel 

meer haar focus richten op het regio
naal gebeuren 

Tenminste één radio- en t.v.-kanaal 
zouden moeten worden verzorgd van
uit de regionale studio's die in alle de
len van het land bestaan Deze lande
lijke programma's moeten aandacht 
besteden aan het gebeuren dat regio
naal speelt en voor elke Nederlander 
interessant is. In deze kan de radio een 
belangrijke rol spelen, waar het be
treft, verder van de randstad gelegen 
gebieden, uit het isolement te halen 
Betere bekendheid met deze gebieden 
kan voor de economie de zo belangrij
ke migratie bevorderen (onbekend 
maakt onbemind) 

'Realisten '81 ·meent dat er meer 
ruimte moet worden geschapen voor 
kleine regionale en I of stadsomroepen, 
met een zeer beperkt zendvermogen 
Hieraan bestaat een duidelijke behoef
te, gezien de ruim 1 0 000 omroeppi
raten Wellicht kunnen hierbij onbezol
digde gelicentieerde amateurs worden 
ingeschakeld onder uiteindelijke ver
antwoordelijkheid van deN O.S en de 
PTT. 

Radio communicatie. Gezien de 
overbelasting van 22 kanalen voor de 
Machtiging Algemene Radio Commu
nicatie 'MARC' moet er gezocht wor
den naar nieuwe frequenties. 

Vreemdelingen beleid 

26 'Realisten '81' huldigt het stand
punt, dat de situatie van de vreemde
lingen in Nederland niet als onrustba
rend mag worden aangeduid. 

Wij vinden dat het huidige beleid 
moet worden voortgezet wat betreft de 
harde maatregelen tegen de voortdu
rende immigratie van illegalen 

Er moet gestreefd worden naar een 
wederzijdse verdraagzaamheid. 

De instroming van nieuwe buiten
landse werknemers moet zeer kritisch 
worden begeleid, waarbij drie punten 
voorop staan 
a Buitenlanders, die in Nederland 
willen werken, zullen alleen dan in Ne
derland worden toegelaten indien er 
een nauwkeurig omschreven arbeids
contract- voor een bepaalde tijd 
met een Nederlandse werkgever be
staat 

Migratie moet in alle gevallen de 
voorkeur genieten boven immigratie. 
b Voor de buitenlandse werknemers 
moeten dezelfde sociale voorzieningen 
gelden als voor de Nederlanders, met 
dien verstande, dat deze dezelfde duur 
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hebben als de geldigheid van het ar
beidscontract Met uitzondering van 
invaliditeit ten gevolge van een be
drijfsongeval. De kinderbijslag die de 
buitenlander ontvangt zal nimmer 
meer bedragen dan over het aantal 
kinderen uit één huwelijk. 
c Voor politieke en andere vluchtelin
gen moet Nederland haar tradities als 
veilige thuishaven hooghouden 
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Partijprogramma 
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Op basis van de begmselverklaring van 
de Rooms Katholieke Partij Nederland 
is het navolgende partijprogramma 
ontw1kkeld 

Algemene Zaken, Staatkundige 
Zaken en Justitie 

De wettige overheld regeert bij de gra
tie Gods; zij zal derhalve nimmer wet
ten mogen Uitvaardigen of maatrege
len mogen nemen, die strijd1g zijn met 
de geboden Gods. Een evenredige 
volksvertegenwoordiging, zoals wij dat 
al Jaren kennen, blijft m onze samenle
ving de voorkeur hebben. Dit stelsel 
biedt goede waarborgen voor een 
daadwerkelijke belangstelling van de 
kiezers 

De vorming van te grote gemeenten 
moet worden voorkomen voor zover 
dat mogelijk IS. De afstand tussen be
stuurders en bestuurden wordt anders 
te groot. Voorts nemen 1n te grote ge
meenten de kansen toe dat de plaatse
lijke belangen niet in voldoende mate 
harmonisch kunnen worden behartigd. 

Openbare orde, rust en veiligheid 
vormen de basis voor het welzijn van 
de bevolking, alsmede voor de wel
vaart 

Het kraken van panden, hetgeen be
tekent het zich wederrechtelijk toeëige
nen van andermans bezit, wijzen wij 
ten zeerste af. Tegen kraken van pan
den moet onmiddellijk worden opge
treden, aangezien anders krakers ver
meende rechten denken te hebben. 
Het zo nodig inzetten van de Mobiele 
Eenheid, mits beheerst optredend, 
heeft onze mstemming. 

Het politie-apparaat is Uiteraard on
misbaar in onze samenleving, waarin 

Verklaring 

vele belangen gewaarborgd dienen te 
worden Daarom dient een grote zorg 
besteed te worden aan de politie-oplei
ding, het geven van duidelijke be
voegdheden en een goede salariëring 
in overeenstemming met de waarde 
van de functies en de verantwoordelijk
heid van deze gezagsdragers. 

Aangezien de overheid regeert bij de 
gratie Gods, dient zij zich in te span
nen in het belang van de bevolking, 
uitgaande van de geboden Gods, die 
immers tot heil van de gehele mens
heid en iedere mens afzonderlijk strek
ken 

De misdaad dient met alle mogelijke 
en geoorloofde middelen te worden 
voorkomen en bestreden In dit opzicht 
hebben de ouders en andere vormende 
instituten met betrekking tot de Jeugd 
een waardevolle preventieve taak. 

Het toekennen van straf voor begane 
misdrijven en overtredingen dient te 
worden aanvaard als herstel van ge
schonden verhoudingen. Deze straffen 
dienen tevens een zinvolle voorberei
ding te betekenen op de terugkeer van 
de gestraften in de samenleving. 

Ten aanzien van voormalige Rijksde
len zijn bepaalde verplichtingen onont
koombaar. 

Wat betreft de vroegere Rijksdelen 
Suriname en de Nederlandse Antillen 
rust op de regering de taak deze gebie
den tot grotere ontwikkeling te bren
gen Op de eerste plaats moet daarbij 
aandacht worden besteed aan het on
derwijs als basis voor elke verdere ont
wikkeling. Bij een goed functioneren 
van het onderwijs behoeven de JOnge
ren uit deze rijksdelen hun geboorte
land niet meer te verlaten voor het vol
gen van een studie, zoals tot nu toe 
vaak het geval was. De industriële ont-
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wikkeling en het vestigen van bedrij
ven dienen bevorderd te worden. De 
landbouw vooral het kweken van ci
trusvruchten - moet verder worden 
ontwikkeld. Aangezien het voornaam
ste emigratiemotief wordt gevormd 
door de heersende werkloosheid, dient 
werkgelegenheid met kracht te worden 
gesteund. 

Nu er een volledige zelfstandigheid 
tot stand is gekomen, moeten wij 
gezien de historische banden ons 
verplicht weten goede contacten te on
derhouden 

Wat betreft de in ons land wonende 
Molukkers, zijn wij van oordeel dat wij 
ten opzichte van deze bevolkingsgroep 
verplichtingen hebben, niet alleen uit 
historisch oogpunt, maar ook op grond 
van de ontwikkelingen in de na-oor
logse periode. Derhalve is het onze 
taak, naast passende huisvesting en 
werk, ook mee te helpen aan de ver
wezenlijking van hun idealen 

2 Volksgezondheid, Maatschappe-
lijk Werk, Culturele Zaken en Re
creatie 

De overheid dient behulpzaam te zijn 
bij het verkrijgen en behouden van een 
behoorlijk bestaan 

Bij de uitvoering van sociale wetten 
en voorzieningen dienen effectieve 
zoveel mogelijk preventieve- controle
maatregelen toegepast te worden ter 
voorkoming van misbruik en oneigen
lijk gebruik van sociale wetten en voor
zieningen 

Op grond van authentieke leer van 
de Rooms Katholieke Kerk waarop ook 
deze beginselverklaring steunt, is het 
huwelijk onontbindbaar. 
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Het gezin is de meest natuurlijke en 
daardoor ook meest harmonische orga
nisatie in ons maatschappelijk bestel, 
waarin de opvoeding van de kinderen 
nog steeds het beste tot haar recht 
komt. Uit dezen hoofde alleen reeds 
dient het gezin zo goed mogelijk mo
reel als materieel beschermd en bevei
ligd te worden tegen activiteiten die 
het gezin als eenhe1d van opvoedmg 
en vorming ondermijnen 

Een optimale opvang en begeleiding 
zal gegeven moeten worden aan de 
ongehuwde moeder. Wij willen alles in 
het werk stellen om dit te bevorderen, 
mede met het oogmerk de adoptiemo
gelijkheden van kinderen te verru1men 

De overheid dient, mdien dit enigs
zins mogelijk is, maatregelen te ne
men, waardoor kan worden bevorderd, 
dat voogdijkinderen op zo kort mogelij
ke termijn in pleeggezinnen kunnen 
worden opgenomen Het gezinsleven 
zal juist aan deze kinderen een com
pensatie kunnen bieden voor hetgeen 
zij ten opzichte van anderen moeten 
missen 

De voogdijverenigingen dienen blij
vend en in toenemende mate construc
tief contact met de pleeggezinnen te 
onderhouden 

Het is alleen reeds uit hoofde van de 
door God aan de mensen gegeven op
dracht onaanvaardbaar dat abortus 
provocatus op enigerlei wijze zou wor
den gelegaliseerd. Abortus provocatus 
is voor ons dan ook onaanvaardbaar 
Dat wil echter niet zeggen, dat wij 
geen oog zouden hebben voor dege
nen, die als gevolg van zwangerschap 
in nood verkeren Integendeel 

Aan haar die 'ongewenst' zwanger 
is, dient mater~ële, geestelijke en more
le hulp en bijstand te worden ver
leend, zulks met de doelstelling de be
langen van deze vrouw te behartlgen 
en het leven van het ongeboren kmd 
te beschermen Mede met het oog op 
het menselijk leven, dat reeds in de 
moederschoot als 'ongewenst' wordt 
beschouwd, zullen op de belangen van 
het kind ger~chte adoptiemogelijkhe
den verruimd en de adoptieprocedures 
versneld dienen te worden 

Hierboven hebben wij op onze plicht 
gewezen met betrekking tot de beveili
ging van het ongeboren leven Voor 
het bestaande leven dienen wij even
eens groot respect te hebben Uit dien 
hoofde zullen wij dan ook alles 1n het 
werk stellen, waardoor het bestaande 
menselijk leven zo goed mogelijk 
wordt verzorgd en gerespecteerd. Wij 
zullen dan ook krachtig strijden tegen 
elke vorm van bekorting van het men
selijk leven -naar menselijke maatsta-

ven gemeten - minder of geen waarde 
zou bezitten voor onze samenleving. 

Het al dan niet vrijwillig wegnemen 
van het voortplantingsvermogen bij 
man of vrouw, de zg sterilisatie, is ze
delijk n1et geoorloofd. Tegen actlvitel
ten op dit terrein zullen wij ons dan 
ook krachtig verzetten 

Zedenkwetsende en zedenbederven
de lectuur, in woord en afbeelding, 
moet als strijdig met de natuurwet en 
schadelijk voor het heil van de men
sengemeenschap met alle geoorloofde 
middelen worden bestreden 

De grootste aandacht moet worden 
besteed aan de preventleve gezond
heidszorg. 

Op de scholen dient belangstellmg 
te worden gewekt voor de waarde van 
de verzorgende beroepen Bij de oplei
ding van verpleegkundigen dient een 
ru1me plaats gegeven te worden aan 
de ideële zijde van dit beroep. 

Als schadelijk voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid dient het 
drugsgebruik met kracht te worden be
streden Er zal streng opgetreden moe
ten worden tegen handelaren en ge
bruikers. Voorts d1enen 1nrichtmgen, 
die ontwenning van verslavmg be
ogen, te worden gesteund. In het be
lang van de pat1ënten zal de verplich
ting tot het ondergaan van een behan
deling moeten worden opgenomen. 

Bijzondere aandacht dient te worden 
besteed aan verkeersslachtoffers Dik
wijls worden onschuldige weggebrUl
kers betrokken bij ongelukken Soms 
volgt gehele of gedeeltelijke invalidi
teit. In somm1ge gevallen ondervindt 
men zeer grote moellijkheden met de 
verzekeringsmaatschappijen Er d1ent 
een instantie te komen, waartoe deze 
gedupeerden zich onmiddellijk kunnen 
wenden voor JUridische en I of medi
sche hulp 

In de begrotmg van Volksgezond
held worden steeds bedragen opgeno
men voor de ontwikkeling van een 
schone motor 1n de auto-industrie 
Deze bedragen zijn o 1 te laag en wij 
betwijfelen, of deze bedragen JUISt 
worden besteed. Wij zijn nl op de 
hoogte van bepaalde vindmgen, die 
niet of te weinig zijn bestudeerd 

Voor het cultuurbeleid gelden de 
maatstaven van de christelijke zedelijk
heidswetten De overheid mag geen 
subsidiebeleid voeren, dat deze criteria 
in gevaar brengt. Vooral ten aanZ1en 
van communicatiemedia dient streng 
te worden toegezien, dat de geestelijke 
volksgezondheid niet wordt geschaad 
door Godslasterlijke of zedenkwetsen
de programma's, verslagen e.d Met 
de belastinggelden mag nimmer wor-
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den gesubsidieerd wat strijdig is met 
de christelijke opvattingen 

3 Onderwijs en wetenschappen 

De vrijheid van onderwijs d1ent ge
waarborgd te blijven, alsmede de vol
ledige gelijkstelling van het openbaar 
en bijzonder onderwijs 

Wij willen onze Jonge mensen een 
optimale vorm van onderwijs geven, 
dat hen vaktechn1sch en mentaal ge
schikt maakt voor het ambt of beroep, 
dat zij willen gaan Uitoefenen De bes
te wijze om arbeidsvreugde te verwer
ven IS een all-round ople1dmg, gekop
peld aan een mentale vormmg 1n chns
telijke zin 

Bij alle vormen van onderwijs moet 
de gezagsverhouding bestuur leer-
kracht leerling, op een effectleve 
wijze tot zijn recht komen D1t IS nood
zakelijk voor goede studieresultaten en 
voor de vorming tot Nederlandse 
staatsburgers, d1e bereid en 1n staat 
zijn verantwoordelijkheld te dragen 
Het JUiste bestuur en de goede leer
kracht zullen h1er ru1mte geven voor 
overleg naar leeftijd, ontw1kkelmg en 
mentale Instelling. De ouders hebben 
in de eerste plaats het recht, doch ook 
de strenge plicht hun kmderen sexuele 
voorl1cht1ng te geven Onder geen 
voorwaarde zal het kunnen worden 
toegestaan, dat de school d1t recht en 
deze pl1cht geheel overneemt 

Naar onze opvatting d1ent aan hen, 
d1e bevoorrecht zijn met goede ver
standelijke vermogens- 1nd1en de des
betreffende kandidaten voldoende ge
engageerd zijn- de gelegenheld gege
ven te worden wetenschappelijk onder
wijs te volgen Wij w1llen daartoe als 
gemeenschap grote offers brengen, 
aangeZien zij 1n de toekomst onze ge
meenschap in gew1cht1ge taken zullen 
moeten dienen. De voorwaarde IS ech
ter, dat zij z1ch opt1maal mzetten 

Wij steunen de instelling van studie
beurzen Zelfs w1llen wij prem1es be
schikbaar stellen aan diegenen, d1e Uit
stekende studieresultaten behalen of 
de stud1e bmnen kortere tijd voltooien 

Het 1s dr~ngend gewenst, dat de effi
Ciency van het onderwijs zoveel moge
lijk wordt bevorderd 

Er behoort een nauwkeur1g omschre
ven leerplan ontwikkeld te worden met 
betrekk1ng tot het vak 'maatschappij
leer', zulks met de doelstellmg een 
menswaardige ontplooiing van het In
dividu mogelijk te maken Eenzijd1ge 
polit1eke mdoctnnatie verwerpen wij 
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4 Sociaal-economisch beleid 

Het bedrijfsleven behoort zich in prin
Cipe geheel vrij en zonder overheidsbe
lemmerende maatregelen te kunnen 
ontw1 kkelen 

Daar waar een versnelde groei van 
de werkgelegenheld noodzakelijk IS, 
d1enen door de overheld gunst1ge ves
tigingsfactoren geëffectueerd te wor
den H1erbij d1ent o a zorg gedragen 
te worden voor goede aan- en afvoer
wegen, een goede Infrastructuur, doch 
tevens d1ent de werklust en alle facili
teiten om de werkgelegenheld te be
vorderen te worden aangemoed1gd 

Door overheidsmaatregelen d1ent te 
worden voorkomen, dat bedrijven weg
trekken, daar d1t gevaren met ZICh 
brengt voor de werkgelegenheld ter 
plaatse. Ook zal de overhe1d het vest1-
gmgskl1maat voor buitenlandse onder
nemmgen moeten bevorderen 

Oneerlijke concurrentie en zgn 
harde verkoopmethoden wijzen wij af 

Het loon- en prijsbeleid d1ent zoda
nig te worden opgebouwd, dat de zgn 
loon-prijsspiraal, welke de muntont
waarding bevordert, wordt voorkomen 
Wel d1ent zorg gedragen te worden 
voor een rechtvaardige belonmg, afge
stemd op de produkt1v1teit. Een renda
bele explo1tat1e van bedrijven d1ent zo
veel mogelijk vei11g gesteld te worden 

De loonvormmg behoort 1n begmsel 
tot de verantwoordelijkheld van werk
gevers en werknemers Wanneer de 
belangen van de nationale economie 
dre1gen 1n gevaar te komen, zal de 
overheld 1n het loon- en prijsbeleid re
gelend moeten optreden 

Het verschijnsel van de zogenaamde 
gastarbeid d1ent grond1g bestudeerd te 
worden met betrekk1ng tot alle daaraan 
verbonden facetten en daaru1t voort
vloeiende consequenties. Het aantal 
gastarbeiders mag n1et verder 
toenemen Ons land mag geen vrij
staat ZIJn voor allerlel bevolkingsgroe
pen De thans aanwez1ge gastarbei
ders, d1e onze welvaart 1n de na-oor
logse penode mee hebben opge
bouwd, moeten h1ervan kunnen blijven 
profiteren 

Het vreemdelmgenbele1d zal aan een 
diepgaande nadere stud1e onderwor
pen moeten worden 

lnd1en en1ge bedrijf van landbouw 
of v1sserij facil1te1ten behoeft, behoort 
dit er n1et toe te lelden, dat d1t bedrijf 
aan banden wordt gelegd 

Met steun van de overheld d1ent 
elke rendabele ondernemmg voor land
bouw, veeteelt of v1sserij behouden te 
bl1jven Veel aandacht moet worden 
besteed aan de Uitvoer van de door 

deze bedrijven voortgebrachte produk
ten 

In verband met ons leefklimaat die
nen van overheidswege maatregelen te 
worden getroffen, teneinde de veront
reiniging van bodem, water en lucht 
tegen te gaan dan wel te voorkomen 
Een goede voorlichting op zo breed 
mogelijk terrein is noodzakelijk, opdat 
alle mwoners wordt gewezen op de 
grote waarde van een gezond en hy
giënisch mil1eu. Zoveel mogelijk die
nen maatregelen te worden genomen 
en proJecten te worden ontwikkeld, 
teneinde het evenwicht waar d1t is ver
stoord te herstellen 

De overheid dient over voldoende fi
nanciële mogelijkheden en middelen te 
beschikken, opdat zij de haar opgedra
gen taak naar behoren kan vervullen 

Op de overheidsuitgaven dient een 
streng toez1cht te worden uitgeoefend 
zowel preventief als repressief. In het 
belang van het doen van verantwoorde 
Uitgaven en ter voorkoming van ver
kwlstmgen als gevolg van onverant
woorde bestedingen 1s een afdoende 
preventieve controle op de bewakmg 
van de verleende kredieten noodzake
lijk. Voorts d1ent, waar mogelijk, de ef
ficiency te worden bevorderd. 

Een verzwanng van de belastingdruk 
moet zoveel mogelijk worden voorko
men Naar mogelijkheden moet wor
den gezocht, om te kunnen geraken 
tot een verlichting van de belastingen 
Daardoor zullen de bestedingen en in
vesteringen verder kunnen toenemen. 

De bejaardentehuizen en -oorden be
horen doelmatig te worden gesubsi
dieerd, zodan1g, dat daardoor voor 
elke bejaarde redelijke pension- en 
huurprijzen ontstaan In die situatie be
hoeven de bejaarden in het algemeen 
geen beroep meer te doen op de Alge
mene Bijstandswet Vervolgens bete
kent deze maatregel meer efficiency in 
de besteding van de algemene midde
len, aangezien de subsidie dan in een 
genng aantal posten ten laste van 
's Rijks schatkist komt, zulks in tegen
stelling tot de bestaande situatie, waar
bij een zeer groot aantal bejaarden 
m1ddels de gemeentelijke sociale dien
sten Uitkeringen ontvangen, welke uit
emdelijk weer ten laste van het Rijk 
komen 

5 Ruimtelijke Orde en Volkshuis-
vesting I Verkeer en Waterstaat 

De beschikbare ruimte dient daadwer
kelijk goed geordend te worden ten
einde de bevolkmg op een optimale 
wijze te huisvesten 

RKPN 4-5 

Door de overheid dient een actieve 
grondpolitiek te worden gevoerd om in 
het belang van de gehele bevolking 
een zo goed mogelijke ruimtelijke or
dening tot stand te brengen. 

Onze gezinnen en de alleenwonen
den moeten kunnen beschikken over 
kwalitatief goed en goed geoutilleerde 
woningen. Sanering van wijken en wo
ningen moet in zo snel mogelijk tempo 
plaats hebben, waarbij aan renovatie 
of herstel in de oorspronkelijke staat 
de voorkeur moet worden gegeven. 
Kaalslag dient zoveel mogelijk te wor
den vermeden (vernietiging van kapi
taal). Stadsvernieuwing heeft ook onze 
grote aandacht. 

Het particuliere woningbezit dient 
door de overheid zoveel mogelijk te 
worden bevorderd door middel van 
premiestelsels en belastingfaciliteiten. 
Het verlenen van garanties op hypo
theekverstrekkingen dient de overheid 
op zich te nemen 

In het kader van het te voeren huur
beleid moeten de economisch zwakke
ren, mdien zij de huur voor een hen 
passende woning niet kunnen opbren
gen, een huursubsidie kunnen ontvan
gen 

Wij zijn voorstanders van het 
scheppen van zodanige regelingen, dat 
een doorstroming van bewoners van 
goedkopere naar duurdere woningen 
aantrekkelijk wordt gemaakt. In het be
lang van ons sociale klimaat, het mi
lieu, de volksgezondheid en de ruimte
lijke ordening dient het particuliere ge
motoriseerde vervoer op verantwoorde 
wijze te worden begeleid. Ook dient 
gezorgd te worden voor de aanleg van 
nieuwe wegen en het goede onder
houd van bestaande wegen. Daarnaast 
moet het openbaar vervoer door fre
quentering en billijk tarief zoveel mo
gelijk worden bevorderd. 

De verkeersveiligheid dient sterk be
vorderd te worden, waarbij bijzondere 
aandacht zal moeten worden besteed 
aan het verantwoordelijkheidsbesef van 
iedere verkeersdeelnemer. 

Verkeersdelicten dienen snel en 
streng berecht te worden Waar een 
grote mate van onzorgvuldigheid bij 
verkeersdelicten blijkt, zal intrekking 
van het rijbewijs voor lange(re) tijd on
vermijdelijk zijn. 

Nagegaan dient te worden, in hoe
verre het aanbeveling verdient de mo
torrijtuigenbelasting, welke momenteel 
hoge perceptiekosten vereist, kan wor
den opgenomen in de benzineprijs 
(verbetering van de efficiency). Uit mo
derne onderzoekingen is gebleken, dat 
er nog andere vormen van brandstof 
voor motorvervoer bestaan. Deze on-
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derzoekingen, alsmede de toepassing 
ervan dienen in alles voorrang te krij
gen, teneinde de onafhankelijke positie 
van ons land te vergroten. 

Omtrent de winning van energie zal 
een veel ruimere studie op gang moe
ten worden gebracht. Wij denken daar
bij met name aan het benutten van de 
sterke getijdestromen langs onze kus
ten en in de monden van de grote es
tuaria Ook zou de wmdkracht meer 
benut moeten worden. 

Op bereikbare diepte m de bodem 
van ons land zitten nog vele onontgon
nen steenkoollagen Ook deze zullen 
moeten worden aangewend. 

Zoveel mogelijk zal moeten worden 
gestreefd naar een positie, waarin wij 
minder afhankelijk worden van andere 
landen 

In principe staan wij het gebruik van 
kernenergie voor, echter met machtne
ming van de grootst mogelijke veilig
heid. Het radioactieve afval moet zoda
nig worden opgeslagen, dat het m de 
toekomst voor n1emand gevaar kan op
leveren Maatregelen daartoe moeten 
grondig worden bestudeerd en voorbe
reid. 

6 Buitenlandse zaken en Defensie 

Het is onze pl1cht de wereldvrede te 
bevorderen en spanningen te vermij
den, dan wel te doen afremmen. 

Wij zijn voorstanders van de Europe
se Gemeenschap en zouden gaarne 
zien bevorderd, dat de samenwerkings
verbanden worden uitgebreid. Echter 
moet worden gewaakt tegen supra-na
tionale regelingen en bevoegdheden 
op allerlei terrein, waardoor de eigen 
identiteit verloren zou kunnen gaan 
De belangen van alle binnen de ge
meenschap bestaande sectoren dienen 
op een harmonische wijze behartigd en 
geregeld te worden Onze pl1cht de 
wereldvrede te bevorderen mag niet 
inhouden het verwaarlozen van onze 
weermacht. Integendeel, het IS van het 
grootste belang dat wij de beschikking 
hebben over een goed toegerust leger 
met een hoog moreel Wel zijn wij 
voorstanders van een verantwoorde be
zuiniging op de defensie, indien onze 
defensieve kracht daardoor niet ver
zwakt wordt. Eerder zouden wij de uit
gaven voor defensie onaangetast wil
len laten onder de voorwaarde, dat de 
weerbaarheld toeneemt. De mil1ta1re 
dienstplicht kan de weerbaarheid van 
het volk in zijn algemeen ten goede 
komen. Desondanks ware een onder
zoek in te stellen met de intentie na te 
gaan, welke mogelijkheden er zijn het 

leger van dienstplichtigen om te vor
men in een leger van vrijwilligers. 

Wij dienen ten volle onze verplich
tingen, voortvloeiende uit de NAVO
verdragen na te komen. 

Wij zijn warme voorstanders van het 
bevorderen van een effectieve ontwik
kelingshulp, enerzijds uit een oogpunt 
van de christelijke rechtvaardigheid ten 
opz1chte van de minder bedeelde vol
keren, anderzijds zien wij de ontwikke
lingshulp ook als een factor in de be
vordering van de wereldvrede. 

Het realiseren van ontwikkelingshulp 
door de persoonlijke vrijgevigheid Zien 
wij als een vorm van naastenliefde en 
dient daarom te worden bevorderd. 
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De mens IS een schepping van God 
De belangrijkste opdracht van een 
mens IS Zijn Schepper te eren en te 
d1enen Anders m1st de mens zijn doel 
en zm van d1t leven Sol1 Deo Gloria! 

Het werk van de Reformatorische 
Pol1t1eke Federatie kan dan ook maar 
één 1deaal hebben 

Om U te dienen! 

Omdat God de Schepper IS van hemel 
en aarde heeft Zijn Woord het n1et al
leen 1n ons persoonlijk leven, maar 1n 

de gehele samenlevmg voor het zeg
gen Hij IS Souverein Ongeacht het 
fe1t of de meerderheld van de bevol
king dat w1l of n1et Sola Scnptural 

In de chnstelijke pol1t1ek gaat het 
n1et 1n de eerste plaats om de mens of 
om het bestaan van de mens, maar 
om de Here God. De d1enst aan Hem! 
Opdat het u welgal 

Chnstelijke politiek moet z1ch daar
mee fundamenteeel onderschelden van 
alle andere vormen van politieke aktivi
teit en moet dan ook per defm1tie radi
kale pol1t1ek zijn Het gaat om de wor
tels van ons bestaan Christenen staan 
wel In de wereld, maar mogen n1et 
ván de wereld zijn Zij volgen Jezus 
Chnstus de opgestane Heer en zijn 1n 

afwachtmg van Zijn wederkomst en 
Zijn rijk van vrede en gerecht1ghe1d 

Alleen 1n het d1enen en gehoorza
men van Hem l1gt waaracht1ge zegen 
voor land en volk 

Dat Uitgangspunt moet ook conse
quent worden vastgehouden Dat kun
nen we n1et 1n e1gen kracht, maar al
leen u1t genade 

Het IS dan ook geen pretentie, maar 
een mtent1el 

Inleiding: Om U te dienen! 

We hebben ons te real1seren dat de 
elementen van macht en getal in prin
Cipe geen rol spelen Het gaat om de 
dienstbaarheid en gehoorzaamheld aan 
de Here God. Dan zegent Hij Sodom 
en Gomorra zouden niet zijn verwoest 
als er slechts t1en rechtvaardigen zou
den zijn geweest Christenen hebben 
1n de samenleving ten diepste slechts 
één opdracht en als het goed is, 
slechts één verlangen 

Om U te dienen! 

Een overheld om U te dienen 

Nu geldt dit alles niet alleen voor indi
Viduele personen, maar ook voor de 
overheden die boven ons zijn gesteld. 
De overheid staat in dienst van de 
Here God om er voor te zorgen, dat de 
samenleving leeft overeenkomstig Zijn 
geboden en n1et ondergaat in wette
loosheid en bandeloosheid die de 
mens van nature eigen is. 

In die dienstbaarheid aan God dient 
de overheld tevens de bevolking op de 
best denkbare wijze. De overheid is 
ons dan ten goede. Om de burger te 
d1enen 

Daarbij moet de overheld grote 
waarde hechten aan en ruimte schep
pen voor de eigen verantwoordelijk
held die de burgers hebben, zodat de 
overheid niet alle taken overneemt en 
er een verzorgingsstaat ontstaat Deze 
dienstbaarheid aan het volk wil echter 
n1et zeggen dat de overheid macht en 
gezag ontleent aan het volk. De over
held staat boven alles in d1enst van de 
Here God en is daarmee niet slaafs on
derworpen aan de volkswil 

Als een overheid echt iets wil bete
kenen voor de bevolking die langs de
mocratische weg mannen en vrouwen 
heeft aangewezen voor het overheids
ambt. moet zij dat doen door de gebo
den van de Here God voor de samen
leving toe te passen. 

Naar de Bijbelse opdracht moet er 
voor de overheid veel gebed zijn Dat 
is een verantwoordelijkheid die de bur
ger draagt. 

Zo staan overheid en onderdanen als 
een twee-eenheid in de dienst van de 
Meester. 

Van d1e situatie is helaas weinig te
rug te vinden in onze huidige samenle
ving. Er is nauwelijks of geen sprake 
van dat de Here God in de openbare 
samenleving wordt geëerd. 

Met Zijn absolute geboden wordt al
leen nog rekening gehouden voor 
zover ze passen binnen het democra
tisch denken en handelen. 

In grotere aantallen dan wellicht ooit 
tevoren keren mensen die de bood
schap van het Evangelie kennen zich 
af van de Waarheid. Een geweldig pro
ces van verwereldlijking heeft velen 
het zicht op de Bijbelse uitgangspun
ten doen verliezen. Velen zijn onder in
vloed gekomen van de moderne theo
logie en het neo-marxistische denken. 
Duizenden hebben zich afgekeerd van 
de weg ten leven en menen in eigen 
kracht. in het hier en nu een ideale sa
menleving te kunnen opbouwen. Het 
z1cht op het Rijk van echte vrede en 
gerechtigheid, dat Jezus Christus bij 
Zijn wederkomst van buiten onze hori
zon zal vestigen, is van lieverlee ver
duisterd 

In de eindtijd waarin wij leven zien 
we dat waarden worden uitgehold, dé 
Waarheid tot leugen wordt verklaard 
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en de samenleving ten prooi dreigt te 
vallen aan chaos en anarchie. 

Daarbij zijn we beland in het 'ik'
tijdperk, waarin materialisme en egoïs
me ondanks hoog gestemde idealen 
ruïnerend werken. 

Een partij om U te dienen 

In die situatie onderkennen vele chris
tenen het gevaar niet, of ze willen het 
niet onderkennen. Toch blijft de op
dracht voor een christen dezelfde. 

En ook al gaat het dan om de poli
tiek, dan nog staan - hoe ernstig de 
situatie thans ook is de vraagstukken 
van economische en financiële aard 
niet op de eerste plaats. 

Vóór alles gaat het er om dat de 
Here God weer vyordt gediend en Zijn 
geboden centraal staan in het over
heidshandelen. Het bi ij ft de heel bij
zondere opdracht van christenen dat 
appèl tot overheid en burger te rich
ten. 

Daarbij staat de RPF een andere sa
menleving voor ogen dan we nu ken
nen en heeft de RPF een andere visie 
op de rol van de overheid dan velen in 
onze dagen. 

De RPF past niet in het 'links-rechts
schema' dat in de politiek wordt ge
bruikt. De RPF wil met Gods genade 
een andere, een Bijbelse politiek be
drijven. In gehoorzaamheid aan het 
Woord van God. 

De RPF gelooft dat de Bijbel ons de 
richting wijst naar een samenleving in 
harmonie zoals de Here God heeft ge
wild. Ook al geeft de Bijbel geen pas
klare antwoorden, het Woord van God 
is een licht op ons pad. Ook bij het 
zoeken naar wegen in wetgeving en 
beleid om de Here God te dienen. 

In die gezindheid wil de Reformato
rische Politieke Federatie aktief zijn en 
het politieke werk doen in de regeerpe
riode 1981-1 985. Dán pas is er toe
komst voor ons land. 

'Uw hart zij niet naijverig op de zon
daren, maar beijvere zich voortdurend 
de Here te vrezen; waarlijk, dan is er 
toekomst en uw verwachting wordt 
niet afgesneden' (Spreuken 23 1 7 en 
18). 

Vandaar het thema van ons verkie
zingsprogramma 

Om U te dienen! 
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I Om U te dienen met recht en 
gerechtigheid 

Uitgangspunt 

Jezus Chnstus heeft als opgestane 
Zoon van God alle macht ontvangen 1n 

hemel en op aarde. In het erkennen 
van die macht zijn overheden 1n Zijn 
dienst aangesteld. Ons ten goede, zo 
lezen we 1n de Bijbel (Romemen 1 3) 

Daarnaast heeft de burger de Schrif
tuurlijke opdracht de overheid in de 
voorbede te gedenken (1 Timo-
theüs 2•2) 

De overheld ontleent haar gezag al
leen aan de Here God. Niet aan het 
volk. Dat geldt voor elke overheid. Ook 
al wil de meerderheld van de bevol
king daarvan n1ets weten De overheid 
moet voor haar daden 1n de eerste 
plaats verantwoording afleggen tegen
over de Here God en Hem 1n het pu
blieke leven van ons land eren Dat ge
beurt 1n onze samenlevmg helaas nau
welijks meer. Zelfs n1et nu het kabmet 
voor een groot deel bestaat Uit chnste
nen Naar Bijbelse opdracht heeft de 
overheld vele taken, maar er zijn be
perkingen In de laatste Jaren heeft de 
overheld 1n ons land teveel verant
woordelijkheden van de burger overge
nomen Nederland IS daarmee vrijwel 
een verzorgingsstaat geworden 

De belangrijkste opdracht voor de 
overheid IS door m1ddel van wetten 
recht en gezag te handhaven om daar
mee het kwaad en de bandeloosheld 
van de mens te beteugelen. Daarnaast 
is de overhe1d geroepen de vrede te 
bewaren, het land en zijn mwoners te 
beschermen, alsmede recht en gerech
tigheid te betrachten 

De burger moet naar Bijbelse op
dracht de overheld gehoorzamen (Ro
meinen 13 1 ). Met zorg slaan we de 
ontw1kkelmgen in onze samenleving 

gade, waarbij in tal van verbanden het 
gezag van de overheid niet wordt er
kend en wetten worden overtreden 
Door middel van geweld (bezettingen, 
kraakakties, blokkades etc.) wordt het 
recht in eigen hand genomen en het 
wett1g gezag ondermijnd. 

Dit klemt temeer, omdat overheden 
niet of vaak onvoldoende optreden om 
overtreders van wetten te straffen. 
Steeds meer hoort men de opvatting 
dat de verantwoordelijkheid voor het 
overtreden van de wet op rekening 
komt van de overheid of van de 'foute 
structuren' in onze samenleving en 
steeds minder wordt nog gesproken 
van persoonlijke verantwoordelijkheid 
en schuld. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals 
die z1ch in onze dagen voordoet, is on
aanvaardbaar en kan leiden tot een 
ernst1ge bedreiging van de rechten en 
vrijheden van anderen en zelfs tot ont
bmding van de staat als rechtsgemeen
schap 

Vanuit deze basisopstelling heeft de 
RPF de volgende aktiepunten 

2 Grondwet 

In de Grondwet moet tot uitdrukking 
komen, dat de overheid in dienst staat 
van God en aan Hem gezag ontleent. 
Dat het gaat om Hem te dienen 

Op zichzelf staat de RPF positief te
genover het in de Grondwet opnemen 
van sociale grondrechten op bestaans
zekerheid, onderwijs en vorming, 
werkgelegenheid etc Zoals nu wordt 
voorgesteld krijgt het één en ander 
echter de vormen van het grondwette
lijk vastleggen van de verzorgingsstaat. 
Dat doet tekort aan de eigen verant
woordelijkheid van de burger. 

RPF 1-4 

Discussie in regering en parlement 
over de grenzen van de overheidsver
antwoordelijkheid voor het realiseren 
van deze sociale grondrechten is vol
strekt noodzakelijk. 

De Grondwet behoort op die taak in 
algemene zin te wijzen om oneigenlijk 
beroep op en gebruik van deze rechten 
als gevolg van het vasthouden aan een 
steriele scheiding der machten te voor
komen. 

3 Bede Troonrede 

De jaarlijkse troonrede zal moeten wor
den besloten met een bede. 

4 Vrijheden 

Vrijheid is een groot goed. Ons land 
kent tal van vrijheden voor de burger 
die beschermd dienen te worden. Ze
ker de vrijheid van godsdienst 

In onze tijd, gedomineerd door het 
humanistisch denken, valt een tendens 
te ontdekken de verkondiging van het 
Evangelie van Jezus Christus als een 
vorm van discriminatie te beschouwen. 

Deze ontwikkeling kan vrijheidsbe
lemmerend gaan werken. Dat moet 
worden voorkomen. 

Op de Bijbel gegronde gewetensbe
zwaren, bijvoorbeeld bij uitoefening 
van het beroep van medicus en ver
pleegkundige, moeten in alle vrijheid 
tot gelding kunnen worden gebracht. 
Verlies van posities of het uitsluiten 
voor een beroep of opleiding mogen 
nooit het gevolg zijn als iemand om 
des gewetens wil weigert medewerking 
te verlenen aan praktijken die volledig 
in strijd zijn met het gebod van God. 
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5 Herbergzaamheid 

Nederland 1s vanouds een vrijplaats 
voor ontheemden Ook in onze tijd telt 
ons land vele duizenden vreemdelin
gen uit tal van verschillende landen en 
culturen Als uitvloeisel van de Bijbelse 
zorgplicht voor hen bepleit de RPF een 
verantwoord opvangbeleid ten behoe
ve van de 'vreemdelmg-die-m-onze
poorten-woont' (Lev. 25 35) 

Hoewel we de 'herbergzaamheid' 
niet moeten veronachtzamen, zal Ne
derland gelet op de grote bevolkings
dichtheid in samenwerkmg met andere 
landen en het Hoge Commissanaat 
voor de Vluchtelingen moeten zien te 
komen tot een meer internationaal ge
coördineerd vluchtelingenbeleid 

Vluchtelingen die wegens terroristi
sche aktiviteiten ger1cht tegen het ge
vestigde gezag in hun land zijn verban
nen of hun land zijn ontvlucht, kunnen 
niet worden toegelaten 

6 Vreemdelingenbeleid 

Het werven van buitenlandse werkne
mers moet 1n begmsel worden stopge
zet Vreemdelingen d1e langs legale 
weg in ons land zijn gekomen en werk 
hebben gevonden, moeten 1n staat 
worden gesteld hun gezmnen naar Ne
derland te laten komen Bevordering 
van goede hu1svestmg en aangepaste 
vormen van onderwijs en scholing zijn 
dan vereist. 

Afwijkende gedragingen, zoals 
bloedwraak en polygamie, kunnen 
evenwel niet worden getolereerd, ook 
al zijn ze vanuit de e1gen cultuur te 
verklaren 

Het vreemdelingenbeleid zal veel 
sterker gericht moeten worden op het 
stimuleren van de terugkeer van de 
vreemdelmg naar het land van her
komst. Dat moet gebeuren in het ka
der van ontwikkelmgssamenwerkmg 

7 Huwel1jk en gezm 

Huwelijk en gezin vormen de grondpij
lers van onze samenleving, omdat het 
instellingen van God zijn met een el
gen karakter en gezagsstructuur. De 
overheid zal 1n wetgeving en bele1d 
moeten blijven Uitgaan van het mono
game huwelijk als een (rechts)verbmte
nis tussen man en vrouw voor de duur 
van het leven 

De RPF wijst het geleidelijke streven 
naar een wettelijke/feitelijke gelijkstel
ling van het ongehuwd samenwonen 
(concubinaat) met de huwelijkse staat 
volstrekt af. Dat geldt evenzeer voor 
een beleid waarbij, uit naam van de 
emancipatie van de vrouw, de funda-

mentele betekenis van huwelijk en ge
zin voor de samenleving en de plaats 
van de vrouw in het gezin wordt on
dergraven. Er staat een algehele aan
passmg van de huwelijks- en gezins
wetgeving op stapel Deze IS geba
seerd op gewijz1gde mzichten omtrent 
de taken van man en vrouw. Het 1s 
noodzakelijk, dat bij de uitwerkmg van 
wettelijke bepalmgen en Ultvoermgs
besluiten de nadruk komt te l1ggen op 
de bijbels-christelijke verantwoordelijk
held voor elkaar in het huwelijk 

De eigen aard en onherleidbare ge
zagsrelatle 1n de gezmsgemeenschap 
geeft de ouders ook een van God ge
geven eigen verantwoordelijkheld voor 
de verzorging en opvoedmg van de 
kmderen, d1e niet door de overheld of 
derden mag worden overgenomen 

Op verscheldene terremen van het 
overhe1dsbele1d zal het gezm 1n Bijbel
se betekenis bevoorrecht moeten wor
den, zodat bijvoorbeeld het ongehuwd 
samenwonen, met name fmanc1ëel, 
n1et langer aantrekkelijker 1s 

8 Echtsche1dmg 

Huwelijken worden ten overstaan van 
de overheid gesloten voor de duur van 
het leven 

Het behoort tot de taak van de over
heid en rechter de huwelijkspartners 1n 
geval van confl1ct te wijzen op het bin
dende karakter van het huwelijk. De 
en1ge rechtsgrond voor het ontbmden 
van de huwelijksgemeenschap behoort 
1n Bijbels l1cht bezien 'bewezen over
spel' te zijn 

De hu1dige echtscheidingspraktijk 
voert, bij ongewijZigd beleid, tot een 
duurzame ontwnchtmg van de samen
leving. De RPF 1s voorstander van een 
beperkmg van de mogelijkheden tot 
het ontbinden van huwelijken en ver
langt in 1eder geval het opnemen van 
strengere toetsmgscntena 1n de huldl
ge echtscheidmgswet. De rechter moet 
daardoor op genoegzame wijze kunnen 
komen tot de overtulging dat het hu
welijk werkelijk duurzaam IS ontwncht 

9 Ouderlijke macht 

De eigen aard en de onherleidbare ge
zagsrelatle in de gezmsgemeenschap 
geeft de ouders een typ1sch eigen ver
antwoordelijkheld voor de verzorgmg 
en opvoedmg van de kinderen In con
flictsituaties mogen mmdeqange km
deren niet als gelijkwaardige partij van 
de ouders worden gez1en Het 1n1t1a
t1ef-wetsontwerp Roethof/Haas-Berger 
tot vervanging van de bestaande wet
tekst (art. 280 Wetboek van Strafrecht) 
moet worden afgewezen, omdat dit 
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voert tot het lichtvaardig onttrekken 
van kinderen aan de ouderlijke macht 
Fmanciële steun aan zogeheten alter
natieve hulporganisaties d1ent te wor
den stopgezet, vanwege de onbijbelse 
uitgangspunten voor het verlenen van 
hulp 

Daar waar ouders m1sbru1k maken 
van hun bevoegdheld of hun verant
woordelijkheld n1et meer aankunnen, 
1s er voor de rechter de ru1mte hen u1t 
de ouderlijke macht te ontzetten 

10 Adoptie 

De mogelijkheld tot het adopteren van 
kmderen moet worden voorbehouden 
aan echtparen De wetgevmg 1n deze 
d1ent te worden verru1md. Mede gelet 
op de grote nood 1n de wereld 

Kunstmatige msemmat1e met donor
sperma (KID) d1ent te worden be
schouwd als een mbreuk op het huwe
lijk en de overheld moet er op toez1en 
dat mstellmgen h1eraan hun bemldde
lmg onthouden 

1 1 Voorilchtmg 

Als er van overheidswege publieke 
voorl1chtmg over sexual1te1t aan kmde
ren wordt gegeven, d1ent de overheld 
nchtlijnen van deugdelijkheld op te 
stellen 

Deze nchtlijnen moeten voowen 1n 
een terugwijzing naar de pnma1re 
voorl1chtmgstaak van de ouders en vol
doen aan de min1mum-e1s dat de gege
ven voorl1cht1ng zowel de geestelijke
als b1olog1sche aspecten van de ge
slachtelijkheid bel1cht 

De overheld d1ent aan hulpverle
nmgs- en voorl1chtingsorganen op het 
terrein van huwelijk, gezmsvormmg en 
kinderbescherming nchtlijnen te ver
strekken d1e met het vorenstaande 1n 
overeenstemming zijn 

1 2 Bescherming leven 

Alle menselijk leven verd1ent bescher
mmg van de overheid. Ongeacht de 
wetgevmg blijft het uitvoeren van een 
abortus-provocatus alleen gerechtvaar
digd als op streng med1sche 1nd1cat1e 
IS vastgesteld dat de vrouw 1n levens
gevaar verkeert tengevolge van een 
zwangerschap of als de vrucht dood 
blijkt te zijn Het stellen van het recht 
op beschermmg van het ongeboren le
ven tegenover het recht op lenigmg 
van de nood van de vrouw, wijst de 
RPF af 

De RPF zal z1ch blijven mzetten voor 
een wetgevmg, waarbij gekozen wordt 
voor de bescherming van het ongebo-

360 



ren leven. In geval van ongewenste 
zwangerschap zal de vrouw 1n nood op 
verantwoorde wijze moeten worden ge
holpen 

Er d1ent een wetgevmg te komen d1e 
het JUridisch mogelijk maakt dat onge
huwde vrouwen en echtparen al 1n het 
begm van de zwangerschap ten behoe
ve van adopt1ef-ouders volledig afstand 
doen van de ouderlijke macht over het 
leven dat IS verwekt De mogelijkheld 
moet daarbiJ worden geschapen deze 
besl1ssmg 1n een latere fase van de 
zwangerschap of kort na de bevallmg 
te herroepen 

De mogelijkheden van adoptie die
nen derhalve te worden verru1md en 1n 

het algemeen voorbehouden te blijven 
aan echtparen 

De overheld moet nchtl1jnen opstel
len voor o m artsen en hulpverle
nmgs- en overhe1dstnstant1es om de 
u1tvoenng van deze adopt1ewetgevmg 
mogelijk te maken 

Instantles en veren1gmgen d1e z1ch 
beijveren het leven te beschermen en 
z1ch het lot van de ongeborenen en de 
aanstaande ouders aantrekken, hebben 
recht op een ru1me aandacht 1n de 
overhe1dsvoorl1chttng en verd1enen 
fmanc1ële steun 

De RPF verwerpt het streven de 
strafbaarheld van akt1eve euthanasie 
op te heffen Het publiekelijk propage
ren van en behulpzaam ZIJn bij zelf
moord zal door de overheld krachtig 
moeten worden bestreden, o a door 
het opleggen van boetes, het tntrekken 
van subs1d1es aan mstell1ngen etc 

De vrijheld van beroepsmatige be
slissingen van de arts en het verpleeg
kundig personeel mag n1et worden ver
absoluteerd. Ook zij blijven fe1lbare en 
zond1ge mensen 

De arts moet steeds ter verantwoor
ding kunnen worden geroepen De 
overheld heeft een e1gen taak t a.v. de 
handhavmg en de normermg van de 
med1sche eth1ek 

In het kader van de n1euwe defini
ties van het medtsche begnp 'dood' 
d1ent een wettelijke regelmg te worden 
getroffen met betrekking tot transplan
tatle van organen 

1 3 Zedeltjkhetdswetgevmg 

De overheld heeft een taak v1a wettelij
ke bepalmgen de openbare zedelijk
held te bevorderen en het normbesef 
van de burgers kracht1g te ondersteu
nen 

N1et wat de meerderheld van de be
volkmg als aanstootgevend of betame
lijk ervaart moet Uitgangspunt zijn voor 
concrete gevallen van bele1d. De be-

staande wetgeving draagt duidelijke 
sporen van christelijk normbesef en 
deze wetten dienen te worden gehand
haafd 

De RPF wil een dam opwerpen te
gen de huidige tendens, o.a. tot Uit
drukking komend 1n de aktiviteiten van 
de staatscommissie zedelijkheidswetge
ving, om wettelijke bepalmgen m b.t. 
het strafbaar stellen en bestrijden van 
handelmgen d1e aanstootgevend zijn 
voor de openbare zedelijkheid uit de 
sfeer van het strafrecht te halen 
(Art. 240 W.v.S.) 

U1t de JUrisprudentie blijkt dat de 
rechter n1et u1t de voeten kan met het 
begrip 'aanstotelijk voor de eerbaar
heid' De wetgever zal duidelijke nor
men moeten stellen inzake b.v. het pu
bliek maken van voorstellingen die een 
mbreuk betekenen op de menselijke 
waard1ghe1d of d1e sexuele Uitspattin
gen bevorderen 

De overheid moet op bas1s van be
staande wetgevmg een krachtig bele1d 
voeren om wildgroei van prostitutie, 
pornobioscopen en sex-wmkels in te 
dammen, opdat onze samenlevmg niet 
1n vu1lhe1d en ongerechtigheid ten on
der gaat 

Er zal daarom een pakket van maat
regelen moeten komen, dat voowet 1n 

een strak vergunningenstelsel, voor het 
horecabedrijf, het verb1eden van adver
tentles van bordelen 1n dag- en week
bladen op straffe van hoge boetes en 
het bestrijden van cr1mmele nevenef
fecten 

Er moeten ook maatregelen worden 
genomen d1e er op ger1cht zijn de pu
blieke Ulttngen van homo-sexuele sub
cultuur (u1tstralmgseffecten van con
tactcentra, het propageren van deze 
geaardheid) zoveel mogelijk te beper
ken 

1 4 Gezagshandhavmg 

De overheld IS geroepen het gezag te 
handhaven Bestaande wetten moeten 
dan ook worden Uitgevoerd en overtre
ders gestraft. Het Openbaar Mmisterie 
behoort m haar vervolgings- en sepo
neringsbeleld t.a.v. strafbare fe1ten het 
zogenaamde 'opportuniteitsbeginsel' 
n1et zo toe te passen dat de wet wordt 
u1tgehold. En dat gebeurt onherroepe
lijk als er een steeds groter verschil 
ontstaat tussen wat door een wet, ge
let op haar strekkmg, wordt geboden 
of verboden en de naleving 1n de prak
tijk door de burgers in de samenle
vmg 

De RPF dnngt aan op een actief be
leid van wetgevmg om te voorkomen 
dat de rechter moet voorzien in allerlel 
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passende regelingen. 
De overheid dient het ten uitvoer 

brengen van rechterlijke vonnissen 
(b.v. tot ontruiming van woningen 
e.d.) niet op te houden of zelfs na te 
laten uit vrees voor een mogelijk ge
welddadige reaktie. 

Het vervolgings- en seponeringsbe
leid van het Openbaar Ministerie dient 
n1et door zijn inhoud of door de publi
Citeit daaromheen criminaliteitsbevor
derend te werken Het op oneigenlijke 
wijze ter discussie stellen van de wet 
door het afzien van vervolging onder 
druk van de politieke waan-van-de-dag, 
wijst de RPF af 

Uitbreiding van de personele bezet
ting van de rechterlijke macht, het 
0. M en de politie zijn onder de huidi
ge omstandigheden vereist. De bewe
ring dat Nederland door deze uitbrei
ding de richting van een politiestaat 
opgaat, wijst de RPF volstrekt af. 

15 Politie 

De RPF stemt 1n met de voorgestelde 
opheffing van het onderscheid tussen 
Gemeentepolitie en Rijkspolitie en is 
voorstander van een decentralisatie 
van het politieapparaat op regionale 
bas1s (plan Wiegel). De 'pakkans' kan 
daarmee worden vergroot. 

Goede geestelijke toerusting en 
doelmat1ge matenële uitrusting van de 
politieman zijn noodzakelijk om de ta
ken naar behoren te kunnen vervullen. 

Politie-ambtenaren hebben evenals 
1edere andere burger aanspraak op de 
vrijheld van godsdienstige of politieke 
overtuigmg en mogen daarvan op ge
paste wijze blijk geven. Gegeven op
drachten dienen evenwel loyaal te wor
den uitgevoerd, ongeacht persoonlijke 
opvattingen over de politieke of maat
schappelijke achtergrond van de situ
atle waarbij politie-ingrijpen noodzake
lijk is. 

Om een efficiënte vervulling van de 
polltietaak te verzekeren, pleit de RPF 
voor de instelling van een Landelijk 
Alarmnummer, waar omvangrijke ram
pen en grote misdrijven kunnen wor
den gemeld. De RPF acht uitbreiding 
van mobiele- en parate politiepelotons 
die in het gehele land inzetbaar zijn 
noodzakelijk. 

1 6 Zondagsrust 

Waar dat bmnen het vermogen van de 
overheid ligt, moet de zondagsrust 
worden bevorderd. Nationale evene
menten moeten niet op zondag wor
den gevierd. Bij militaire oefeningen 
en andere direct door de overheid te 
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verrichten taken moet de zondag zo
veel mogelijk worden ontzien. 

17 Straffen 

Het strafrecht is een belangrijk middel 
om de rechtso~de te handhaven. Het 
Bijbels beginsel is, dat de vergelding 
voor begaan onrecht basis is voor 
strafoplegging. 

De overheid moet ruimte en gele
genheden voor gedetineerden ver
schaffen die tot een zinvolle dienstver
lening aan de samenleving kunnen lei
den. Gedwongen opsluiting is alleen 
aanvaardbaar indien er direct lijfsge
vaar voor andere gedetineerden be
staat of als tijdelijke tuchtmaatregel 

Daarnaast is van groot belang een 
verantwoorde re-socialisatie (heropne
ming in de maatschappij) van de ver
oordeelde en de bescherming van de 
maatschappij tegen gevaarlijke delin
quenten Er zijn meer strafinrichtingen 
nodig om de ten uitvoerlegging van 
straffen zo snel mogelijk op de veroor
deling te laten volgen. Bij de dringend 
gewenste modernisering van het ge
vangeniswezen moet met een redelijke 
geografische spreiding rekening wor
den gehouden 

Mogelijkheden voor het opleggen 
van andere sancties dan de vrijheids
beneming of de vermogensstraf moe
ten worden onderzocht. Met name 
voor jeugdige delinquenten zou het 
goed zijn als zij, bij wijze van opvoed
kundige maatregel, tewerk werden ge
steld bij publieke diensten en hulpver
lenende instanties ter compensatie van 
de door hen aangerichte geestelijke en 
materiële schade 

De RPF ziet voldoende redenen om 
in beginsel niet afwijzend te staan te
genover herinvoering van het opleggen 
en het tenuitvoerbrengen van de 
doodstraf. Dit geldt b.v. bij terroristi
sche aktiviteiten, kapingen etc 

18 Rechtsbescherming 

De RPF vindt dat de overheid, die zich 
steeds meer bemoeit met het dagelijks 
leven van de burger, allen die zich in 
Nederland bevinden een zo goed mo
gelijke rechtsbescherming moet 1ver
schaffen. 

De wetgeving zal dan ook moeten 
voorzien in een effectief en overzichte
lijk stelsel van rechtsmiddelen tegen 
onrechtmatig optreden van de over
heid en in dat kader moet vooral ge
werkt worden aan het sluitend maken 
van ons systeem van administratieve 
rechtspraak. 

19 Discriminatie 

Zorgwekkend zijn de steeds duidelijker 
te constateren vormen van anti-semitis
me en fascisme. Verantwoorde maatre
gelen moeten worden getroffen om 
deze ontwikkeling te stuiten. Vernede
rende behandeling van de mede-mens 
zit in onze zondige aard. 

De overheid heeft de taak daar paal 
en perk aan te stellen als groepen 
mensen op grond van hun ethnische
of nationale herkomst hun huidskleur, 
geslachtelijke geaardheid of godsdien
stige en politieke overtuiging worden 
gediscrimineerd. 

Aan de andere kant mag de over
heid onder het voorwendsel van discri
minatiebestrijding niet de evangelisatie 
onder vreemdelingen of christelijke 
handreiking aan homofielen, verslaaf
den, sociaal misdeelden en andere 
hulpbehoevenden belemmeren. 

Nieuwe technologische ontwikkelin
gen brengen gevaren mee voor de pri
vacy. Verbetering en uitbreiding van 
de wetgeving met betrekking tot de 
bescherming van de persoonlijke le
venssfeer en het opslaan en gebruiken 
van persoonsgegevens door de over
heid of anderen is daarom noodzake
lijk Uit het burgerlijk recht voortvloei
ende rechten (zoals het eigendoms
recht) dient de overheid daadwerkelijk 
te beschermen. 

De vrouw moet gelijke ontplooiings
kansen hebben als de man. De RPF 
wijst evenwel een beleid af dat uit 
naam van de emancipatie afbreuk doet 
aan de fundamentele betekenis van 
huwelijk en gezin voor de samenleving 
of een diskwalificatie inhoudt van de 
positie van de vrouw in het gezin. Ak
tiviteiten die deze diskwalificatie door 
middel van voorlichting en cursussen 
bevorderen, dienen niet te worden ge
steund. 

20 Werkwilligen 

Op zo kort mogelijke termijn moeten er 
maatregelen worden genomen waar
door werkwilligen bij stakingen- en be
zetti ngsa kt i es overhei dsbescherm i ng 
krijgen Hun loon moet worden door
betaald. 
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21 Volksgezondheid 

De RPF wijst nationalisatie van de ge
zondheidszorg af. 

De invoering van een algemene so
ciale dienstplicht voor mannen ver
dient overweging, gelet op de ontstel
lende onderbezetting in ziekenhuizen 
en andere gezondheidscentra. 

Er moet een wettelijke regeling ko
men, dat zij die om des gewetenswil 
behandelingen als abortus en euthana
sie afwijzen, worden ontslagen van de 
verplichting of noodzaak daaraan een 
bijdrage te geven via de ziektenkosten
verzekering 

Bepaalde niet-occulte- alternatie
ve geneesmethoden, mits door be
voegde artsen toegepast verdienen of
ficiële erkenning. 

22 Verslaving 

Onze samenleving wordt in toenemen
de mate geconfronteerd met het pro
bleem van de verslaving aan verdoven
de middelen en aan alcohol De gees
telijke nood, doordat de veelal Jonge 
mens van zijn bestemming is afge
raakt, vormt de diepste achtergrond. 
De hulpverlening door particuliere in
stanties verdient de voorkeur, maar de 
nood is zo groot, dat met name in de 
grote steden ook materiële en financië
le steun door de overheid moet wor
den gegeven Met name aan de chris
telijke opvangcentra, omdat de bood
schap van het Evangelie het geestelijke 
probleem waarmee de verslaafde wor
stelt op afdoende wijze kan worden 
aangepakt. De overheid zal door mld
del van voorlichting op scholen en in 
Jeugdcentra verslaving moeten trach
ten te voorkomen 

Daarbij moet er ook intensieve voor
lichting aan ouders worden gegeven 
Zij zijn 1n eerste instantie verantwoor
delijk voor de opvang en opvoeding 
van hun kinderen 

Handel in zowel 'soft' als 'hard' 
drugs dient krachtig te worden bestre
den. Het bezit van deze middelen moet 
verboden blijven en op het verhande
len dienen zware straffen te staan De 
RPF dringt aan op een wettelijke rege
ling die de mogelijkheid opent tot een 
gedwongen opname ter behandeling 
van de verslaving In een dergelijke 
voorgestelde wetgeving dienen de vol
gende rechtsbeschermende onderdelen 
te worden opgenomen: 
a gedwongen opname door rechter
lijk bevel na kennisname van een me
disch rapport 
b periodieke rechterlijke toetsing van 
de rechtmatigheid van de opname, 
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c beroepsmogelijkheid van de ver
slaafde terzake van zijn I haar gedwon
gen opname. 

De overheid zal meer voorlichting 
moeten geven tegen de snel 
toenemende verspreiding van ge
slachtsziekten als gevolg van ongebon
den sexueel verkeer. Zowel in het be
lang van de betrokkenen zelf, van de 
directe omgeving, alsmede de volksge
zondheid in het algemeen 

23 Sensitivitytraining 

Deelname aan bepaalde bewustzijns
trainingen (b.v. yoga, sensitivitytrai
ning) in het kader van beroep of oplei
ding, mag niet verplicht worden ge
steld. 

RPF 23 363 



11 Om U te dienen wereldwijd 

24 Uitgangspunt 

De opdracht God te eren geldt wereld
wijd. Het buitenlands beleid moet uit
gaan van de erkenning dat aan Jezus 
Christus als Koning der koningen het 
gezag toekomt over alle regeringen in 
deze wereld (Mattheüs 28 1 8) en van 
de komst van Jezus Christus en Zijn 
Vrederijk als de geschiedenis van de 
mensheid zal zijn voleindigd. 

De zondemacht is er oorzaak van dat 
dit rijk niet door de gezamenlijke in
spanning der volkeren tot stand kan 
komen 

Levend in de eindtijd, waarin de no
den van de volken zich vermenigvuldi
gen, er oorlogen en geruchten van 
oorlogen zijn en rampen zich aaneen 
rijgen, moet ook in het internationaal 
overleg en op de internationale plat
forms worden gewezen op de naderen
de voetstappen van Koning Jezus. 

De overheid is geroepen zich in te 
zetten voor rechtvaardige en vreedza
me internationale betrekkingen in de 
wereld om zich zo dienstbaar te maken 
aan dat Rijk. Hoe onvolmaakt dat 
handelen als gevolg van de zonde al
tijd zal blijven. 

Tot aan het einde der aarde moet 
het Woord van God ongehinderd kun
nen worden verkondigd. Daartoe moet 
alle vrijheid worden gegeven. Er vanuit 
gaande dat regeringen souverein zijn 
en voor het gevoerde beleid in hun 
land verantwoording moeten afleggen 
tegenover de Here God, moeten rege
ringen van landen waar de mens op 
grond van godsdienstige- en politieke 
overtuiging of op grond van huidskleur 
of maatschappelijke afkomst in zijn 
vrijheid wordt beperkt, kunnen worden 

aangesproken op hun opdracht van 
Godswege. Daarbij zal overigens zorg
vuldigheid moeten worden betracht, 
zodat met name Nederland geen 'ze
denmeester der volken' wordt. Ook de 
manier waarop getracht wordt invloed 
uit te oefenen, verdient zorg. 

Pressiemiddelen als een economi
sche boycot moeten in beginsel wor
den afgewezen en komen in uitzonde
ringssituaties pas in aanmerking bij 
een ernstige bedreiging van de wereld
vrede die niet door overleg en gesprek 
kan worden weggenomen. 

De humanistische opvattingen over 
mensenrechten overheersen de discus
sie over het tot gelding brengen van 
internationale rechtsbeginselen en op 
vaak beschamende wijze staan schijn
heiligheid, politieke propaganda of ei
genbelang eerlijk overleg in de weg. 
Op die manier komt men bijvoorbeeld 
tot een uitspraak dat zionisme gelijk te 
stellen is met racisme. 

Met voorbijzien van de balk in eigen 
oog worden andere landen becritiseerd 
vanwege het gevoerde beleid inzake 
de beperking van de burgerrechten. Bij 
voorkeur wordt er dan slechts gespro
ken over het dwingend voorschrijven 
van burgerrechten in politiek gemakke
lijk te isoleren landen als Israël en 
Zuid-Afrika. 

Tegenover een dergelijke ontwikke
ling moet Nederland bij de internatio
nale organen zijn stem verheffen en 
met handhaving van de eigen verant
woordelijkheid van die landen voorstel
len doen om deze ontsporingen tegen 
te gaan 

Met nadruk stelt de RPF, dat het 
ook in de internationale rechtsorde niet 
in de eerste plaats gaat om de mens, 
maar om de Here God. 
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Dat leidt de RPF tot de volgende ak
tiepunten 

25 Verenigde Naties 

Het lidmaatschap van de Veren1gde 
Natles moet zeer critisch worden be
leefd. Uitgangspunt vormt immers de 
gedachte dat de mens-van-goede-wille 
de heilsstaat in het hier en nu zal kun
nen bereiken 

Nederland dient de V.N. te verlaten 
indien deze organisatie haar karakter 
als platform voor interstatelijk overleg 
en besluitvorming verandert en een In

strument wordt in het streven naar een 
wereldregering. 

Nederland zal een uiterst kritisch ge
bruik moeten maken van zijn lidmaat
schap van de V. N Internationale 
rechtsbeginselen zijn afgeleid van na
tionale rechtsbeginselen Deze kunnen 
onderling nogal verschillen Daarom 
zal onze regering zich voortdurend be
wust moeten zijn van het gevaar van 
de doorwerking van verwerpelijke 
staatkundige beginselen in allerlei VN
beslulten en VN-projecten, machtspoli
tiek en chantagepraktijken en daarvan 
blijk moeten geven in haar stemge
drag. 

Nederland moet, ondanks het ge
brekkige functioneren, vasthouden aan 
het principe dat de Verenigde Naties 
een instituut moet zijn waarin alle sou
vereine staten in de wereld zijn verte
genwoordigd. 

Volkenrechtelijke beginselen inzake 
het oplossen van geschillen, de be
scherming van grondrechten en het 
zelfbeschikkingsrecht van de volken 
kunnen er worden besproken en tot 
gelding worden gebracht. 

Steun verdient het nutt1g werk van 
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diverse VN-organen op het terrein van 
de wereldgezondheidszorg, wereld
voedselvoorziening, hulp aan vluchte
lingen etc. 

Nederland zal zich moeten verzetten 
tegen de 1dee van een permanent VN
Ieger, dat onder volledige controle 
wordt gebracht van de Veiligheidsraad. 

Verzoeken aan Nederland tot deelna
me aan een VN-Vredesmacht zullen 
van geval tot geval bekeken moeten 
worden waarbij het aanvaarden van 
VN-Vredestaken niet mag gaan ten las
te van onze NAVO-taken Daarom 
d1ent Nederland alsnog te voowen in 
het op peil brengen van de parate 
NAVO-brigade of anders het UNIFIL
batalJon terug te trekken 

Nederland zal 1n de comm1ss1e voor 
de 'Rechten van de Mens' met voor
stellen moeten komen om ontsponn
gen van het VN-bele1d op onder meer 
het gebied van het zelfbeschikkmgs
recht en van de emanc1pat1e van de 
vrouw te bestrijden 

Gedacht moet worden aan de ver
grotmg en versterkmg van de rol van 
het Internationaal Gerechtshof m deze 
Zodoende kan de d1scuss1e over grond
rechten van burgers u1t de sfeer van 
de vertroebelde pol1t1eke beslultvor
mmg binnen de VN worden gehaald 

Nederland moet met voorstellen ko
men die onnod1ge verspillmg in allerlei 
opzicht bij het ontw1kkelen van VN
proJecten 1n het kader van de mondiale 
ontw1 kkel1 n gsstrateg 1 e tegengaan 

Stud1es, aanbevelmgen en hulp die 
een bijdrage kunnen leveren tot een 
grotere mzet en ru1mer besef van e1gen 
mogelijkheden en verantwoordelijkhe
den van de kant van de ontwlkkelmgs
landen zelf, moeten bevorderd worden 

Nederland zal er 1n de V.N voor 
moeten ple1ten dat het n1et betalen 
van de V.N.-contnbut1e en het mis
brUik maken van kanalen en pnvileges 
van de V. N voor splonnage-doelem
den moeten leiden tot het opschorten 
van bepaalde rechten (b. v het stem
recht) 

26 Oost-West 

Het Nederlandse bele1d bij de bespre
kingen tussen Oost en West in het ka
der van de Conferentie voor Veiligheid 
en Samenwerking 1n Europa moet er 
op gericht zijn, dat de zaak van de bur
gerlijke vrijheden n1et terwille van de 
ontspanning naar de achtergrond 
wordt geschoven 

Nederland moet m het kader van 
een gemeenschappelijk Europees Vei
ligheidsbestel v1a de EEG en de NAVO 
streven naar een zo hecht mogelijke 

samenwerking met de Verenigde Staten. 
In dat licht bezien moet de vorming 

van een afzonderlijke en geïntegreerde 
Europese kernmacht worden afgewe
zen 

De bestaande Britse en Franse kern
macht moet van beperkte omvang blij
ven om te dienen als wissel op de 
Amerikaanse garantie tot bijstand aan 
Europa opdat wij in geval van een nuc
leair conflict niet volstrekt afhankelijk 
zullen zijn van de VS 

De Europese samenwerking op het 
gebied van de produktie en normalisa
tie van de conventionele bewapening 
en de logistiek dient sterk te worden 
verbeterd 

27 Europese samenwerking 

De RPF staat positief ten opzichte van 
een voortgaande samenwerking binnen 
de Europese Gemeenschap op politiek, 
economisch, militair, sociaal en cultu
reel gebied. Een Europese staatkundi
ge eenwording is onaanvaardbaar 

Nederland zal zich m de Europese 
politiek kritisch moeten opstellen ten 
aanzien van samenwerkingsvormen die 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
afzonderlijke staten voor het oplossen 
van allerlei vraagstukken uithollen of 
afwentelen op de EEG 

De Benelux-landen kunnen, even
tueel de Skandinavische landen daann 
betrekkend, op tal van gebieden van 
Interstatelijke samenwerking een zeker 
tegenwicht leveren voor een te domi
nerende invloed van de grotere lidsta
ten binnen de Gemeenschap. 

Het realiseren van doelstellingen van 
het nationale overheidsbeleid op tal 
van terreinen heeft zonder een ge
meenschappelijk Europees beleid wei
nig kans van slagen 

De opvatting dat een Europese aan
pak en optiek dé uitweg vormen voor 
de problemen, wijst de RPF af. In 
werkelijkheld gaat het in de Europese 
politiek om dezelfde grondvragen wat 
betreft de visie op overheid en samen
levmg op basis van de levensbeschou
wing als in de nationale politiek. 

Uitbreiding van de bevoegdheden 
van het Europees Parlement schept de 
mogelijkheid het beleid van de Europe
se Ministerraad beter te controleren 
Aanpassmgen dan wel strukturele om
buigingen van het gemeenschappelijk 
beleid kunnen worden voorgesteld. 

28 Christen-Turken 

Nederland moet de tenachterstelling 
van de christelijke minderheid in Tur
kije aan de orde stellen in de Raad van 
Europa 
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29 Suriname 

Nederland is mede verantwoordelijk 
voor de zorgwekkende politieke en 
economische situatie waarin de Repu
bliek Suriname zich bevindt. 

Terecht krijgt de ontwikkelingssa
menwerking met Suriname eerste prio
riteit, maar dit land zal zeker moeten 
worden aangesproken op de eigen ver
antwoordelijkheid. Met name wat be
treft de bescherming van de grond
rechten van de burgers, de opbouw 
van een efficient bestuursapparaat, het 
besteden van overheidsgelden en het 
scheppen van een goede infrastruk-
tuur 

Terugkeer van Surinamers naar hun 
eigen land moet hoge prioriteit krijgen. 
Suriname heeft voor de economisch
en culturele ontwikkeling van het land 
en voor de handhaving van de staat
kundige zelfstandigheid een voldoende 
bevolkingsomvang nodig binnen de ei
gen landsgrenzen 

30 Antillen 

De les uit de geschiedenis met Surina
me moet zijn dat onafhankelijkheid van 
de Nederlandse Antillen niet moet wor
den geforceerd. Temeer daar de meer
derheid van de bevolking een snelle 
onafhankelijkheid afwijst. Maatregelen 
moeten worden genomen om rampzali
ge ontvolking van de Antillen te voor
komen 

31 Molukkers en Papoea's 

Nederland heeft een bijzondere ere
schuld tegenover de Molukse- en Pa
poea-volken Terecht wordt naar Ne
derland opgezien voor wat betreft de 
erkenning van hun gewettigde verlan
gens naar zelfbeschikking. Zonder de 
eigen verantwoordelijkheid van de re
publiek Indonesië aan te tasten zal Ne
derland deze verlangens naar autono
mie moeten ondersteunen en be
spreekbaar stellen binnen de interna
tionale gemeenschap. 

32 Israël 

Israël neemt een unieke huidige plaats 
in in de rij der volken Ook al mag 
men de huidige staat Israël niet ver
eenzelvigen met het bondsvolk, toch 
leert de Bijbel dat God 'om der Vade
ren wil' met Israël speciale bemoeienis 
blijft houden. Immers uit het geheel 
van Bijbelse geloften en profetieën 
wordt duidelijk dat mens en wereld in 
dit gebied naar hun bestemming wor
den gevoerd. 
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Nederland zal Israël als volk en als 
natie, niet ten onrechte een Godswon
der genoemd, alle steun en sympathie 
moeten geven die mogelijk is. Ook al 
gaat dat mogelijk ten koste van econo
mische sa'nkties. 

Nederland zal er zich voor moeten 
beijveren, dat het bestaansrecht van de 
Staat Israël algemeen wordt erkend. 
Daarnaast zal Nederland waar mogelijk 
invloed moeten aanwenden om een 
oplossing te vinden voor het Palestijn
se vraagstuk zonder dat de bestaansze
kerheid van de staat Israël wordt aan
getast. 

De oplossing van het Palestijnse 
vraagstuk' wordt dichterbij gebracht, 
als de Palestijnen zich zouden kunnen 
losmaken van de radikale koers van de 
PLO. 

Onze regering dient zoveel moge
lijk zorg te dragen voor een onbelem
merd handelsverkeer tussen Nederland 
en Israël. 

De Nederlandse ambassade moet 
terug naar Jeruzalem, de hoofdstad 
van de Staat Israël. 

Onze regering zal samen met ande
re gelijkgezinde landen zich teweer 
hebben te stellen tegen pogingen van 
Arabische landen het oliewapen te ge
bruiken in de strijd tegen Israël 

Bijzonder krachtig moet worden 
geprotesteerd en zo mogelijk opgetre
den tegen de chantage-praktijken van 
het zogenaamde 'boycot-bureau', dat 
verwerpelijke pressiemiddelen ge
bruikt, zoals de negatieve goederenver
klaring en de niet-Jood-verklaring om 
de handelsbetrekkingen tussen Europa 
en het Nabije Oosten te beïnvloeden. 

De Palestijnse terreur-organisatie 
PLO mag niet worden beschouwd als 
de enige wettige vertegenwoordiger 
van het Palestijnse volk. Zolang de 
PLO het bestaansrecht van Israël bin
nen veilige grenzen niet publiekelijk er
kent moet de PLO van het vredesover
leg worden geweerd. 

De Nederlandse regering dient zich 
te onthouden - ook in de informele 
sfeer - van contacten met de PLO zo
lang deze de staat Israël niet wenst te 
erkennen 

Nederland zal zijn invloed binnen 
de Europese Gemeenschap moeten 
aanwenden om zoveel mogelijk steun 
te geven aan de Camp-David-accoor
den en om de vredesbesprekingen uit 
te breiden met andere landen 

Naast het beleid van de EEG zal Ne
derland zo nodig een eigen beleid 
moeten voeren dat stoelt op bovenge
noemde uitgangspunten 

De radikaliserende invloed van be-

paalde stromingen binnen de Islam 
verstoort het op zichzelf toch al wanke
le machtsevenwicht in het gebied rond 
de Perzische Golf. Nederland zal, zich 
in het kader van een geharmoniseerd 
Amerikaans-Europees veiligheidsbeleid 
en met steun van gematigde Arabische 
naties, hebben in te zetten voor de on
belemmerde toelevering van olie uit 
het gebied van de Perzische Golf. 

33 Zuid-Afrika 

Er zijn verscheidene redenen om Zuid
Afrika met name te noemen. Vanwege 
de strategische ligging aan de Zuid
punt van het Afrikaanse continent en 
de rijkdom aan delfstoffen is Zuid-Afri
ka een fel begeerd object. De dreiging 
van communistische zijde is zeer reëel. 

De problematiek van de veel-volkige 
samenleving is niet de enige reden 
waarom de wereld tegen Zuid-Afrika te 
hoop loopt. 

Op grond van historisch-culturele 
banden met Zuid-Afrika moet het 
gesprek gaande blijven over het rege
ringsbeleid betreffende de bewoners 
van dat land. De RPF pleit voor het 
herstel van het culturele verdrag tus
sen Nederland en Zuid-Afrika. 

De ontwikkeling van onafhankelijke 
staten voor de diverse zwarte volkeren 
verdient in alle opzichten te worden 
gestimuleerd. 

Nederland zal de reeds tot onafhan
kelijkheid gekomen landen als Trans
kei, Bophutha-Tswana en Venda moe
ten erkennen en investeringen in die 
landen stimuleren. 

De positie van de zogeheten 'stede
lijke zwartman' verdient speciale zorg 
van de Zuidafrikaanse regering. Een 
systeem van wetgeving en beleid, 
waarin uitsluitend op huidskleur be
paalde bevolkingsgroepen in hun vrij
heid als mens worden beperkt (bij 
voorbeeld huwelijkswetgeving) is in 
strijd met het christelijk-staatkundig 
beginsel Zuid-Afrika doet daarmee in
woners onrecht en stelt zich zodoende 
onnodig kwetsbaar op binnen de inter
nationale gemeenschap. 

Gewelddadige akties tegen Zuid-Afri
ka verdienen niettemin geen enkele 
steun, mede gelet op de marxistische 
ideologie die de terroristische bewegin
gen als SWAPO en ANC aanzet tot da
den. Financiële steun aan deze organi
saties moet onverwijld worden ge
staakt. 

Het huidige beleid van steun aan de 
Frontlijnstaten (Angola, Zambia, Mo
zambique) zal drastisch moeten wor
den omgebogen in de richting van een 
Nederlandse bijdrage aan de ontplooi-
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ing van een economische gemeen
schap in geheel Zuidelijk Afrika. 

Nederland zal de besprekingen tus
sen Zuid-Afrika en de V.N. moeten 
steunen om te komen tot de onafhan
kelijkheid van Zuid-West-Afrika langs 
vreedzame weg. De terroristische akti
viteiten van SWAPO moeten daarom 
worden veroordeeld. De SWAPO mag 
niet als de enige vertegenwoordiger 
van de bevolking van Zuid-West-Afnka 
worden gezien. 

34 Ontwikkelingssamenwerking 

De moderne media hebben de wereld 
verkleind. Meer dan ooit kunnen we in 
onze dagen op de hoogte zijn van de 
grote geestelijke en materiële nood in 
vele landen van de wereld. Het is een 
Bijbelse opdracht onze naaste te hel
pen. Bovendien geldt de wereldwijde 
opdracht van de Here God de aarde te 
ontwikkelen en te onderhouden. Wie 
daartoe, om welke reden dan ook, niet 
in staat is, verdient steun Gelet op het 
vele dat moet worden gedaan moet 
ontwikkelingssamenwerking een hoge
re prioriteit krijgen dan ze nu heeft. 

De RPF wil een ontwikkelingsbeleid, 
waarin de overheid aan de ene kant re
kening houdt met de eigen verant
woordelijkheid van de ontwikkelings
landen voor het oplossen van hun el
gen problemen en aan de andere kant 
dient de overheid te trachten iets te 
doen aan zaken, waaraan deze landen 
weinig kunnen veranderen, zoals de 
ongelijke verdeling van arbeid, de 
slechte concurrentiepositie, de lage 
prijzen van geleverde grondstoffen, het 
gebrek aan kapitaal enzovoorts 

Het instellen van een internationale 
ordening van het economisch leven 
waarbij gepoogd wordt alle arbeid, 
energie, productie, consumptie en wel
vaart gelijkelijk m de wereld te verde
len zonder rekening te houden met 
marktverhoudingen en dergelijke, lost 
volgens de RPF het probleem van 
arme en rijke landen niet op. Wel 
moet Nederland via internationaal 
overleg proberen op verantwoorde 
wijze veranderingen doorgevoerd te 
krijgen, die de ontwikkelingslanden 
meer in staat stellen om concurrerend 
mee te doen in de wereldhandel 

Alle materiële nood is ten diepste 
geestelijke nood, die niet los gezien 
kan worden van de culturele en reli
gieuze situatie in de ontwikkelingslan
den Hulpverlening dient waar moge
lijk gepaard te gaan met de verkondl
gmg van het Evangelie van Jezus 
Christus. Steun aan kleinschal1ge pro
Jecten verdient voorkeur en daarbij kan 
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-zonder voorwaarden vooraf te stellen 
- gebruik worden gemaakt van de ka-
nalen en contacten van zending en 
missie. 

Onze regering kan op de volgende 
man1er een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van een verantwoord ont
wikkelingsbeleid 
a door het vaststellen van een vast 
percentage van het nationaal mkomen 
dat voor ontwikkelingshulp wordt be
stemd 
b door het treffen van f1scale regelin
gen, opdat burgers worden gestimu
leerd tot het geven van fmanc1ële hulp 
aan medemensen m nood 
c door het geven van prioritelt aan 
de hulpverlening t a v landen als Suri
name, lndones1ë en de Antillen op 
grond van de banden d1e wij met deze 
landen hebben 
d door het geven van hulp aan lan
den die een zeer laag mkomen per 
hoofd van de beroepsbevolkmg heb
ben (zogenaamde · concentratlelan
den') 
e door te streven naar een goede sa
menwerkmg met part1cul1ere mstant1es 
d1e goed werk leveren m het kader van 
de ontw1kkelmgssamenwerkmg 
f door terughoudendheld te betrach
ten m het geven van hulp aan landen 
d1e klaarblijkelijk de grondrechten van 
de burgers (waaronder de vrijheld van 
godsdienst) regelmatig schenden, of 
die uit zijn op machtsu1tbre1dmg 
g door steun aan terror1st1sche orga
n1sat1es als SWAPO en ANC sterk af te 
wijzen 
h door drast1sch het mes te zetten m 
het verlenen van subs1d1es aan mstel
lmgen en personen d1e m Nederland 
bez1g zijn op het terrem van bewust
wordmg en voorl1chtmg op het geb1ed 
van ontw1kkelmgssamenwerkmg, gelet 
op de vele ontsponngen 

Ontw1kkelmgslanden kunnen zelf 
een goede bijdrage leveren voor het 
oplossen van hun problemen door 
a ervoor te zorgen dat kapitaalhulp 
n1et behoeft te worden verleend om te
korten op de begrotmg te dekken, 
b zorg te dragen dat de hulp ten goe
de komt aan de gehele bevolkmg 
Daartoe moeten de nod1ge garantles 
worden gegeven d1e controleerbaar 
zijn, 
c te zorgen voor een goed werkend 
bestuursapparaat en goede verbmdm
gen m het land omdat veel projecten 
en hulpprogramma's anders al bij 
voorbaat gedoemd zijn te mislukken, 
d te komen tot een verantwoorde be
palmg van de behoefte aan hulp (geen 
prestige-projecten), 
e tijd1g te zorgen voor het overnemen 

van de verantwoordelijkheid (perso
neel, financiering) voor hulp-projecten 
die zijn opgezet. 

Volgens de RPF dient het geven van 
zogenaamde 'Project-hulp' aan de vol
gende voorwaarden te voldoen 
a In het veldwerk moet alle ruimte 
zijn voor de hulpverlening aan de indi
viduele mens, 
b hulp-projecten moeten opgezet zijn 
voor tenminste drie jaar en passen in 
de sociaal-economische structuur van 
de plaats of streek waar het project zal 
worden uitgevoerd, 
c de overheid van ontwikkelingslan
den moet ingeval van grotere projecten 
(b.v. fabrieken) zorgen voor ondersteu
nende voorwaarden zoals scholen, me
dische en landbouwkundige voorzie
ningen en voorlichting en minimale 
verbindmgen in die streek. Dan ont
staat een situatie waarin later ook op 
verantwoorde wijze kleinere projecten 
kunnen worden uitgevoerd. 

Remigratie en herintegratie van hier 
geschoolde werkkrachten naar, respec
tievelijk m het ontwikkelingsland van 
herkomst moet worden bevorderd. 

Een deel van de beschikbare gelden 
voor ontwikkelingshulp moet worden 
besteed voor de vestiging van vluchte
lmgen uit Zuid-Oost-Azië in daarvoor in 
aanmerkmg komende landen 
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111 Om U te dienen in vrijheid 

35 Uitgangspunt 

Vrijheid is een kostbaar goed. Zeker de 
vrijheid om de Here God te dienen en 
het evangelie van Jezus Christus te 
mogen verkondigen. Ondanks het 
voortschrijdende morele verval in de 
Westerse wereld is de vrijheid, die we 
in ons land tegenkomen, het verdedi
gen waard. Daartoe draagt de overheid 
'het zwaard' niet tevergeefs, zo leert 
de Bijbel. 

Sinds de zondeval staat de ene 
mens de andere naar het leven en zul
len er oorlogen zijn tot de jongste dag. 
Met alle goede bedoelingen is de 
mens niet in staat de oorlog uit te ban
nen. De zonde is er oorzaak van, dat 
er geen ware vrede tussen volken kan 
bestaan. 

Ook in onze dagen is er sprake van 
een ernstige bedreiging van de vrede. 
Dat is geen zaak van 'aangepraat' 
wantrouwen, maar van een reële taxa
tie van de politiek die vanuit de Sovjet 
Unie wordt bepaald door de Marxisti
sche leerstellingen van internationale 
klassenstrijd en wereldrevolutie. Die 
dreiging is de oorzaak van de span
ning tussen Oost en West. Gelet op de 
jongste ontwikkelingen (Afghanistan) 
moet worden verwacht, dat de jaren 
tachtig zich zullen kenmerken door 
ernstige internationale spanningen. Zo
wel de schaarste aan energie, als de 
ernstige economische teruggang in de 
hele Westerse wereld en de toenemen
de sociale onrust kunnen daartoe in 
sterke mate bijdragen. 

In die situatie heeft de Nederlandse 
overheid de roeping alles te doen om 
de burgers zo goed mogelijk te kunnen 
beschermen tegen eventuele agressie. 
Met het oog daarop moet er beschikt 

worden over een modern uitgeruste, 
goed geoefende en gemotiveerde 
krijgsmacht. Daarbij dient het beleid 
van de overheid er voor alles op ge
richt te zijn oorlog te voorkomen. 
Mede door het vertoon van geloof
waardige kracht. Pacifisme is op Bij
belse gronden niet te verdedigen 

Het een en ander kan alleen op ef
fectieve wijzen gebeuren in bondge
nootschappelijk NAVO-verband. Het 
lidmaatschap van de NAVO kan dan 
ook niet ter discussie worden gesteld. 

In onze dagen is evenwel de wapen
wedloop beklemmend en vormt het 
probleem van de op steeds wijder 
schaal verspreide kernwapens een be
nauwend vraagstuk waarmee iedere 
burger te maken heeft. 

Het gerechtvaardigde doel de vrij
heid te verdedigen, heiligt niet elk be
schikbaar middel Gebruik en bezit van 
massavernietigingswapens gericht op 
steden en industriegebieden wijst de 
RPF af, omdat met het inzetten van 
deze wapens de door God gestelde 
normen voor de oorlogvoering worden 
overschreden. 

Aan de andere kant moeten we on
derscheid maken in de soorten kernwa
pens, die in steeds grotere verschei
denheid beschikbaar komen Met 
name de wapens die gebruikt kunnen 
worden voor het uitschakelen of be
schadigen van militaire doelen. 

Gelet op de grote kracht van de Sov
jet Unie om met kernwapens de Wes
terse (kern)wapensystemen te vernieti
gen, kan Nederland en daarmee ook 
de NAVO op dit moment onmogelijk 
afstand doen van dit soort wapens. 

Eenzijdige afschaffing van de kern
wapens is niet alleen naïef en irreëel, 
maar ook immoreel tegenover de ande-
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re NAVO-bondgenoten en bovendien 
gevaarlijk omdat daarmee onze vrijheld 
rechtstreeks in de waagschaal wordt 
gesteld. De wijze waarop de Sovjet 
Unie zich op alle fronten bewapent, 
spreekt in dezen boekdelen 

Niettemin moet er alles aan worden 
gedaan om de NAVO-verdediging 
zonder het machtsevenwicht te versto
ren - minder afhankelijk te maken van 
het kernwapen Onder andere met ver
sterking van de conventionele strijd
machten In de besprekingen inzake 
wapenvermindering moet de ontspan
ningspolitiek worden ingepast in een 
alomvattend veiligheidsbeleid. Geeste
lijke en economische wapens zijn daar
bij van even grote waarde. Wat het 
laatste betreft moet het Westen zijn 
voorsprong op het gebied van econo
mie en technologie niet verkeerd ge
bruiken om het steeds falende commu
nistische, centraal geleide produktiesy
steem overeind te houden Zodoende 
kan de Sovjet Unie het hoge bewape
ningstempo volhouden 

Het beleid moet erop gericht zijn dat 
het oostblak zijn prioriteit moet verleg
gen van wapenproduktie naar voort
brenging van consumptiegoederen 

De Sovjet-Unie moet waar mogelijk 
onder druk worden gezet om serieus te 
praten over wederzijdse wapenvermin
dering. 

Dit alles brengt de RPF tot de vol
gende aktiepunten 

36 Krijgsmacht 

Ter verdediging van onze vrijheid moet 
de overheid een krijgsmacht in stand 
houden die zowel te land, ter zee als 
in de lucht goed geoefend en modern 
uitgerust in staat moet worden geacht 
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zich naar behoren van haar opdracht te 
kwijten 

37 NAVO 

De verdedtgtng van ons land kan al
leen op effectieve wijze gebeuren in 
samenwerkmg met andere landen van 
West-Europa en Amenka 

Het ltdmaatschap van de NAVO als 
defensief bondgenootschap is dan ook 
vanzelfsprekend. Nederland zal loyale 
steun aan de NAVO moeten geven, 
opdat het stabiltserende effect en de 
oorlogvoorkomende werking die van 
dit bondgenootschap uitgaat, in stand 
kan worden gehouden 

38 Kernwapens 

De steeds verder gaande ontwikkeling 
van het kernwapen stelt de Sovjet 
Unie in staat grote nadruk te leggen 
op een verrassingsoorlog 

Eenzijdtge afschaffing van alle kern
wapens wijst de RPF dan ook nadruk
kelijk af. Wel moet Nederland binnen 
de NAVO invloed uitoefenen om de 
bondgenoten te doen tnzten dat het 
bezit en gebruik van het kernwapen als 
massavernietigingsmiddel gericht te
gen bevolkingscentra volstrekt moet 
worden afgewezen 

In overleg met de NAVO-partners zal 
alles gedaan moeten worden om de rol 
van het kernwapen terug te drmgen, 
zonder dat daardoor het machtseven
wicht wordt verstoord. Opvoenng van 
de conventionele bewapening verdient 
hoge prionte1t, ook al zal dit verhoging 
van de defenstelasten met ztch mee
brengen 

Nederland moet pogmgen om een 
verdergaande verspretdtng van kernwa
pens in de wereld te voorkomen krach
tig steunen 

Zolang er geen overeenkomst is ge
sloten met de Sovjet-Unte over beper
king van de middellange en korte af
stand-kernwapens (met name de tegen 
West-Europa genchte SS-20 en Backti
re bommenwerper), aanvaardt de RPF 
de noodzaak van vervangmg van hier 
opgestelde verouderde kernwapens 
door de nteuwe kruisraketten en is van 
menmg dat ook Nederland een evenre
dig deel van de totaal te plaatsen ra
ketten op haar grondgebied moet toe
laten 

Nederland moet de met de NAVO
partners gemaakte afspraak om de 
Westerse verdedtgtng op peil te hou
den door de defenste-uitgaven Jaarlijks 
reëel met 3% te verhogen tn de ko
mende Jaren nakomen 

Nederland zal uttvoenng moeten ge-

ven aan de - in NAVO-overleg opge
stelde- eisen van het defensiebeleid 
op de langere termijn (LTDP), zoals 
a het legeren van een tweede brigade 
in de B.R.D. 
b het nemen van maatregelen ter ver
korting van de reaktiesnelheid van het 
lste Legerkorps (o.a. aanschaf platte 
spoorwegwagons, opslaan van oorlogs
voorraden en materieel in West-Duits
land, 
c het in versneld tempo op peil bren
gen van de minimum-voorraden oor
logsmunitie voor zowel de Koninklijke 
Marine als de Koninklijke Landmacht. 

Bij het streven naar ontspanning tus
sen Oost en West dient te worden uit
gegaan van een geïntegreerd veilig
heidsbeleid, waarbij gebruik wordt ge
maakt van de (nog bestaande) wester
se voorsprong op economisch en tech
nologisch gebied, om de Sovjet-Unie 
tot eencessies te brengen t.a.v. de 
mensenrechten en haar te dwingen de 
prioriteiten te verleggen van de wapen
productie naar de consumptie, waar
door wapenbeheersing ook voor haar 
noodzakelijk wordt. 

Nederland zal t a v de inbreng van 
euro-strategische kernwapens in de zo
genaamde SALT-JIJ besprekingen de 
grootste voorzichtigheid en zorgvuldig
heid binnen de alliantie moeten beplei
ten nu het SAL T-Il akkoord op losse 
schroeven is komen te staan en de be
sluitvorming over het stationeren van 
moderne raketten voor de middellange 
afstand in Europa nog niet is afgeslo
ten 

Nederland moet het gaande houden 
van de besprekingen in het kader van 
de wederzijdse troepenverminderingen 
in Europa (MBFR) bevorderen om tot 
concrete en evenwichtige (I) resultaten 
te komen. 

39 Eigen land 

Vanwege de strategische ligging zal 
speciale aandacht moeten worden ge
geven aan de luchtverdediging van de 
Nederlandse zeehavens en vliegvelden. 
Deze zijn zeer kwetsbaar geworden 
door de sterk toegenomen slagkracht 
van de luchtmachten van de War
schau-Pact-landen 

De oefengelegenheid voor de geme
chaniseerde eenheden van de Konink
lijke Landmacht moeten in Nederland 
worden verruimd ook al liggen de mo
gelijkheden in ons overbevolkte land 
met zijn beperkte natuurschoon niet 
voor het opscheppen 

Om de burgers een maximale be
scherming te bieden bij een vijandelij
ke verrassingsaanval met beperkt ge-
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bruik van zowel kern- als chemische 
wapens moeten er de nodige voorzie
ningen komen. 

Te denken valt aan schuilkelders te
gen radio-aktieve fall-out, brandenbe
strijding, evacuatie- en verpleging van 
gewonden etc. 

Het in 1979 opgestelde plan moet 
niet zoals de regering wil in twintig, 
maar in vijf jaar worden gerealiseerd. 

40 Antillen 

Krachtens het statuut van het Konink
rijk blijft Nederland ook verantwoorde
lijk voor de externe verdediging van de 
Nederlandse Antillen. 

4 1 Dienstplicht 

De militaire dienstplicht in de huidige 
vorm werkt onrechtvaardig, omdat vele 
goedgekeurde dienstplichtigen worden 
vrijgesteld. De RPF wil de invoering 
van een algemene sociale dienstplicht 
voor jonge mannen. Een deel van de 
dienstplichtigen zal bij de krijgsmacht 
worden ingedeeld, anderen bij de ci
viele verdediging, in de overheidsdien
stensector of in het kader van ontwik
kelingssamenwerking. Bij het vaststel
len van zowel de duur van de dienst
tijd als de bezoldiging zal worden ge
streefd naar een rechtvaardige lasten
verdeling over de diverse categorieën 
dienstplichtingen. 

42 Aard krijgsmacht 

Als verdedigster van de democratie 
heeft de krijgsmacht een eigen struk
tuur die niet democratisch kan zijn. 
Een strakke bevelsstruktuur is nodig 
om in wisselende situaties onder oor
logsomstandigheden doelmatig en snel 
te kunnen reageren 

Om echter te voorkomen dat de 
krijgsmacht geïsoleerd raakt van de 
maatschappij moet er wel de bereid
heid zijn zich aan te passen bij veran
deringen die zich in de maatschappij 
voltrekken Maar de eigen struktuur 
van de krijgsmacht mag er niet door 
worden aangetast. 

Eigen militair straf- en tuchtrecht 
kunnen niet worden gemist. Om vol
doende gemotiveerd te zijn en blijven, 
zal de militair naast lichamelijke trai
ning en vaktechnische opleiding ook 
een goede voorlichting moeten krijgen 
over het doel van de krijgsmacht en de 
taak die hij daarin vervult. 

43 Gewetensbezwaren 

Beroepsmilitairen die gewetens- of an-
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dere bezwaren mochten hebben tegen 
bepaalde in de krijgsmacht in gebruik 
zijnde wapens en daar publiekelijk ui
ting aan geven, kunnen niet worden 
gehandhaafd en dienen de dienst te 
verlaten. 

Dienstplichtigen die gewetensbezwa
ren hebben, kunnen zich beroepen op 
de Wet Gewetensbezwaren en om ver
vangende dienstplicht vragen 

44 Geestelijke verzorging 

Het instituut 'Geestelijke Verzorging' is 
terecht ingesteld. Van geestelijke ver
zorgers mag worden verwacht dat zij 
zich kunnen verenigen met de doelstel
ling van de krijgsmacht. 

Wanneer zij hun positie gaan mis
bruiken on;1 eenzijdige (atoom)ontwa
pening te prediken, wordt de krijgs
macht als een 'koninkrijk dat tegen 
zichzelf verdeeld is'. 

De RPF acht het gewenst dat van 
toekomstige geestelijke verzorgers een 
loyaliteitsverklaring wordt gevraagd, 
voordat zij hun funktie bij de krijgs
macht aanvaarden 
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IV I Om U te dienen met geld en goed 

45 Uitgangspunten 

De mens heeft van Zijn Schepper als 
cultuuropdracht de aarde te ontwikke
len en te onderhouden Te heersen als 
onderkoning en te werken als rent
meester. 

Die opdracht geldt ook voor het be
heer van geld en goed in de meest 
brede zin van het woord. Ongeacht 
meer of minder welstand 

Zowel burger als overheid dienen 
z1ch te realiseren dat alles wat ons ter 
beschikking staat in wezen slechts 
'leengoed' is, waarmee moet worden 
gewerkt tot eer van de Here God. 'Om 
U te d1enen' I 

Daar waar de mens het zicht op die 
opdracht verliest, voeren egoïsme en 
materialisme de boventoon. Dat kan 
leiden tot een hebzucht die benau
wend is 

Arbeid 1s een roeping en pl1cht voor 
de mens om 1n zijn levensonderhoud 
te voorzien W1e door ziekte, handicap, 
ouderdom of anderszins niet in staat is 
te werken, heeft recht op hulp en bij
stand 

Naar de normen van recht en ge
rechtigheid heeft de overheid de taak 
waar nod1g cerngerend en regulerend 
op te treden 

Maar de overheld mag niet allerlel 
verantwoordelijkheden uit handen ne
men van de burger. Dat is op grote 
schaal gebeurd 1n Nederland. We zijn 
daarmee ver opgeschoven in de rich
ting van een verzorgmgsstaat de over
held regelt alles 

Meer dan 66% van het nat1onaal In

komen wordt u1tgegeven aan collectie
ve lasten Dat IS veel te veel Er is 
sprake van een strukturele ontsponng 
met meer en meer u1tschakelmg van 

de eigen verantwoordelijkheid van de 
burger als individu en van de samenle
vingsverbanden, waarin hij leeft en 
werkt. 

Dat in onze dagen de economie 
stagneert, steeds meer mensen werk
loos worden en de inflatie doorwoe
kert is toe te schrijven aan een drietal 
strukturele ontsporingen in het econo
misch leven 

het falen van het systeem van de 
overleg-economie. Werkgevers, werk
nemers en overheid overleggen wel, 
maar niemand is in staat de ander aan 
zijn afspraak te houden 

De resultaten van het overleg blijken 
bovendien af te hangen van de ver
wachtingen van de betrokken partijen, 
dat men er in zal slagen de kosten van 
de afspraak op anderen te kunnen af
wentelen Mede daardoor is er een be
loningsstruktuur ontstaan die niet in 
vergelijking staat tot de geleverde 
prestatie. We geven al Jaren meer uit 
dan we verdienen. 

de rol van de overheid die teveel 
wordt gezien als de grote herverdeler 
van geld en goed, terwijl de overheid 
slechts een beperkte taak in deze 
heeft. 

het handhaven van de volledige 
werkgelegenheid tot elke prijs, hoewel 
d1t primair geen overheidstaak is. 

Dat alles vraagt niet om wat correc
tles of ombuigingen, maar om een an
dere struktuur, zij het dat die slechts 
via de weg van de geleidelijkheid kan 
worden bereikt. Van de burger vraagt 
dit naast opofferingen en een meer so
bere levensstijl ook meer zicht op de 
e1gen verantwoordelijkheden die hij 
van Godswege in de samenleving 
heeft. Werkend als rentmeester en 
d1enstbaar in liefde tot de naaste 

RPF 45-47 

Gelet op de zondige aard van de 
mens en de gebroken wereld waarin 
we leven zal de overheid om alles or
delijk en in goede banen te laten verlo
pen zowel corrigerend als stimulerend 
en aanvullend bezig moeten zijn. 

Maar dat is een geheel ander over
heidsbeleid dan nu wordt uitgevoerd. 
Vanuit deze uitgangspunten komt de 
RPF tot de volgende voorstellen: 

46 Levensstijl 

De mens is geroepen om op verant
woorde wijze met geld en goed om te 
gaan. Er is en er wordt nog te veel ge
leefd uit de gedachte dat 'het niet op 
kan' Versobering van levensstijl en 
een verantwoord consumptiegedrag 
kunnen niet dwingend worden voorge
schreven, maar dienen terwille van de 
opdracht die we hebben wel op alle 
mogelijke manieren te worden gepro
pageerd en gestimuleerd. 

De overheid moet in haar eigen be
leid het goede voorbeeld geven 

4 7 Andere struktuur 

Er moet een strukturele ombuiging ko
men in de richting van een markt-eco
nomie, waarbij prijzen en lonen meer 
worden bepaald door vraag en aanbod 
in het ruilverkeer. 

Prijzen en lonen kunnen niet voor 
alle sectoren in het economische ver
keer van hogerhand worden vastge
steld. Dit moet per onderneming ge
beuren. 

De overheid heeft in een stelsel van 
ondernemingsgewijze produktie een 
aanvullende, corrigerende en desge
wenst stimulerende taak. 

De gedachte om te komen tot een 
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kaderwet voor een bedrijfstakgewijze 
overlegstruktuur moet worden afgewe
zen. 

Het aandeel van de overheidsuitga
ven in het Nationaal Inkomen moet 
aanzienlijk worden teruggebracht. De 
collectieve lasten vergen nu 66,1% 
van het nationaal inkomen. Dat is on
geveer twintig procent te hoog. 

De beloning van het overheidsperso
neel moet worden losgemaakt van die 
in het bedrijfsleven. Er dient een eigen 
salaris- en arbeidsvoorwaardenbeleid 
voor ambtenaren te komen. 

Een verdere nivellering van lonen en 
inkomsten moet worden tegengegaan. 
De uitgangspunten van het beleid wor
den teveel bepaald door het gelijk
heidsideaal. Nivellering neemt de prik
kel tot inspanning en het dragen van 
verantwoordelijkheid weg. In het huidi
ge beleid zijn de grenzen van de recht
vaardigheid overschreden. 

Prestatie en ijver moeten de algeme
ne criteria van de loonbepaling zijn. 

48 Inflatie 

Inflatie is een groot kwaad in de sa
menleving. Een juiste afweging van 
baten en lasten in de economie wordt 
daardoor onmogelijk. 

Met het oog op inflatiebestrijding 
moet de overheid alles doen om de be
groting sluitend te maken of in elk ge
val het financieringstekort te beperken 
tot enkele procenten. Bij voorkeur zon
der belastingverzwaring. Voorts moet 
zoveel mogelijk worden afgezien van 
monetaire financiering (geldschep
ping). Gelet op de economische terug
gang moeten de automatische prijs
compensatie en de vakantietoeslag kri
tisch worden bekeken. 

49 Belastingen 

Het belastingstelsel vraagt om herzie
ning. Daarbij kan onder andere het 
plan-Hotstra als uitgangspunt gelden. 
De progressie in de belastingen moet 
worden verminderd en een verschui
ving van de directe naar de indirecte 
belastingen is wenselijk. 

Belastingontduiking, het onrechtma
tig gebruik maken van gemeenschaps
gelden en het in stand houden van het 
zwart-geld-circuit zijn verwerpelijk. De 
overheid moet deze zaken tegengaan 
en waar nodig zwaar straffen. 

50 Werkgelegenheid 

De toenemende werkloosheid is mede 
het gevolg van de falende overleg-eco
nomie en de verkeerde beloningsstruk-

tuur die het rendement van het be
drijfsleven hebben aangetast De be
drijven moeten meer ruimte krijgen 
voor investeringen en de sociale lasten 
moeten worden beperkt. 

Naast het kritisch bezien van het 
systeem van de minimum-jeugdlonen 
en het bevorderen van deeltijdbanen 
voor werklozen zal aandacht moeten 
worden gegeven aan het aanvullende 
werken beleid. 

Bij het tewerkstellen zal de prioriteit 
moeten worden gegeven aan kostwin
ners. In het kader van de sociale verze
kering zal moeten worden nagedacht 
over het invoeren van een gezinsinko
men. 

De overheid dient het geven van 
subsidies aan in nood verkerende be
drijven sterk te beperken. Het middel 
is erger dan de kwaal en leidt tot con
currentievervalsing. Wel moet de over
heid met het bedrijfsleven zoeken naar 
wegen kleinschalige bedrijven in stand 
te houden en het aantal uit te breiden 
Het verstrekken van startsubsidies en 
investeringsfaciliteiten dient te worden 
overwogen. 

51 Export 

Export is voor Nederland van levensbe
lang. Onze exportpositie wordt niet al
leen bepaald door de kwaliteit van de 
produkten, maar ook de prijs. Het Ne
derlandse bedrijfsleven zal in ons aller 
belang meer armslag moeten krijgen. 
Zo nodig met exportpremies en I of in
vesteringsfaci liteiten. 

Voor buitenlandse bedrijven moet 
het aantrekkelijker worden zich in Ne
derland te vestigen. Een betere infra
structuur is daartoe noodzakelijk. 

52 Sociale uitkeringen 

Wie buiten zijn of haar schuld werk
loos wordt of arbeidsongeschikt raakt, 
mag met recht rekenen op een sociale 
uitkering. Misbruik van sociale voorzie
ningen moet krachtig worden bestre
den en zo mogelijk gestraft. 

Met verruiming van het begrip 'pas
sende arbeid' en door middel van om
en herscholing moet echter meer wor
den gedaan om het aantal mensen dat 
niet aktief is in het arbeidsproces te 
beperken. Dat vraagt ook inzet en op
offeringen van de betrokken burger. 

Er moet worden gestreefd naar een 
geleidelijke ombuiging van het stelsel 
van volksverzekeringen naar een rege
ling die meer kans biedt aan de vervul
ling van de opdracht tot persoonlijke 
verantwoordelijkheid en de ontplooiing 
van de samenlevingsverbanden. De sa-
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menieving dient zo ingericht te zijn, 
dat het voor ieder individueel mogelijk 
is om te zien naar 'wezen en weduwen 
in hun druk' (Jac. 1 • 27) 

Tevens dient in de samenleving 
ruimte te zijn voor het 'draagt elkaars 
lasten' (Gal. 6 · 2), evenwel zo, dat het 
draagvlak van de premiebetalers eerder 
vergroot dan verkleind dient te wor
den. 

Het ziekteverzuim in de ondernemin
gen kan worden bestreden door een 
verbetering van het arbeidsklimaat, 
een scherpere controle op ziekteklach
ten en de invoering van een eigen risi
co. Te denken valt aan het n1et uitke
ren van loon en salaris over de eerste 
twee dagen van het ziekteverlof, en 
het herzien van zwangerschapsverlof 
voor de werkende gehuwde vrouw. 

Financiële bijstand aan gescheiden 
niet-kostwinners en minderjarigen 
dient critischer te worden bezien 

De mate waarin een onderneming 
bijdraagt tot goede arbeidsomstandig
heden moet tot gelding worden ge
bracht in het vaststellen van de hoogte 
van de premies ingevolge de arbeids
ongeschiktheidswet. 

De sociale wetgeving moet worden 
vereenvoudigd. Concentratie van enke
le meeromvattende regelingen (b.v 
ABW, AOW etc.) is zodoende moge
lijk. Dit kan de overzichtelijkheld be
vorderen, kosten besparen, inknmping 
van administratief personeel tot gevolg 
hebben en de controle vereenvoudi
gen. 

53 Ondernemingsraden 

Bij het regelen van de medezeggen
schapsverhoudingen binnen de onder
nemingen moet rekening worden ge
houden met het eigensoortige karakter 
van het gezag in de onderneming. Me
debeslissingsrecht van de werknemers 
inzake sociale zaken is noodzaak. 

Op economisch gebied moet de on
dernemingsraad het recht van advies 
hebben Medebeslissingsrecht in deze 
is ongewenst, omdat op dit terrein snel 
en vertrouwelijk moet kunnen worden 
gehandeld. Wel dienen werkgevers 
hun grote verantwoordelijkheid tegen
over de persoonlijke belangen van de 
werknemers te beseffen. Vaak zijn er 
op dat terrein tekortkomingen te signa
leren. 

In de huidige omstandigheden van 
economische recessie e.d. lijkt het niet 
wenselijk om te komen tot arbeidsver
korting zonder evenredige aanpassing 
van de lonen. 
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54 Midden- en kleinbedrijf 

Gelet op de grote waarde van het mid
den- en klembedrijf zal de overheid ge
lijke econom1sche voorwaarden moeten 
scheppen voor zowel het midden- en 
kleinbedrijf als voor het grootbedrijf 
Samenwerking van ondernemingen uit 
het midden- en klembedrijf moet wor
den bevorderd 

De overheid d1ent prijsdiscriminatie 
en het verkopen van goederen als lok
artikel beneden de integrale kostprijs 
tegen te gaan 

De overheid moet het onderzoek 
naar nieuwe fmanc1enngsvormen voor 
het midden- en klembedrijf stimuleren 
Vooral zal gezocht moeten worden 
naar financieringsvormen, waarbij ren
te en aflossing afhankelijk zijn van het 
bedrijfsresultaat 

Er moet voor de detailhandel een sa
menhangend geheel van dag- en 
avondonderwijs komen, dat gericht is 
op het verbeteren van het vakman
schap in de ambachtelijke en dienst
verlenende sectoren. Reg1onale onder
wijscentra moeten zoveel mogelijk 
rond de bestaande m1ddelbare detail
handelscholen worden opgericht 

Om de voorlichting te verbeteren 
dienen de vele adv1es- en voor
lichtingsinstellingen ten behoeve van 
het m1dden- en kleinbedrijf te worden 
gebundeld. 

De uitbouw van reg1onale diensten
centra moet worden bevorderd 

55 Land- en tumbouw 

Land- en tumbouw, alsmede de daar
mee nauw verbonden ondernemingen, 
dragen niet alleen zorg voor de voed
selvoomenmg van e1gen land, maar 
hebben z1ch ook ontwikkeld tot een 
zeer belangrijke exporteur van Neder
landse produkten Deze krachtige posi
tie, waarmee zij m feite vergeleken kan 
worden met een speerpunt-industrie is 
opgebouwd door voortdurend Intensief 
onderzoek, de ontwikkeling van nieu
we producten en de handhaving van 
zo hoog mogelijke kwaliteitsnormen 

Ondanks hev1ge buitenlandse con
currentie 1s de agrarische sector een 
wezenlijk steunpunt m onze volkshuls
houdmg en levert een belangrijke bij
drage zowel aan de werkgelegenheld 
als de betalingsbalans van ons land. 
Wil ook deze tak van bedrijvigheid 1n 
de huidige economische situatie niet 
ten onder gaan, dan IS het de hoogste 
tijd dat deze meer rUimte geboden 
wordt voor een evenwichtige ontwikke
ling. Meer dan andere bedrijfstakken is 
de agrarische sector afhankelijk van de 

niet door de mens te beïnvloeden 
weersomstandigheden en van sterk 
wisselvallige prijzen voor bepaalde pro
dukten. Men staat dan ook voor de 
noodzaak om voldoende te reserveren 
teneinde eventuele tegenvallers zelf
standig op te kunnen vangen, én voor 
de instandhouding van het voor het 
bedrijf noodzakelijke vermogen. Al 
sinds Jaren laat het fiscale en economi
sche klimaat in ons land dat niet toe. 

Het ontbreken van voldoende inko
menszekerheid, bij lange arbeidstijden, 
grote gebondenheid aan het bedrijf, 
sterk gestegen energiekosten en ande
re lasten hebben er toe gele1d dat er 
een te zware wissel wordt getrokken 
op de veerkracht van met name de 
kleine agrarische ondernemer. Deze is 
vaak gedwongen om 60 à 70 uur per 
week te werken samen met de gezins
leden, voor een inkomen dat rond het 
minimumloon ligt Hierbij dient ook 
bedacht te worden dat de rendemen
ten op land, gebouwen en inventaris 
reeds Jaren op een veel te laag niveau 
l1ggen 

Het lastenniveau in de land- en tuin
bouw dient te worden bijgesteld o.a 
m de fiscale sfeer. Daardoor zal het 
mogelijk worden met het buitenland te 
concurreren op een vergelijkbare basis. 

Het recht op grondbezit, de vrije be
schikking over en de vrije verhandel
baarheid van grond moet zoveel moge
lijk gehandhaafd blijven. Grond is 
schaars in Nederland. Bij de vaststel
ling van uitbreidingsplannen, de aan
leg van wegen enz. moet elke verspil
ling van grond worden voorkomen Bij 
onteigening moet aan de eigenaar en 
de gebruiker een reële vergoeding van 
de waarde en schade worden uitge
keerd. 

In samenwerking met de landbouw
organisaties moet de regering, de 
voorlichting, het onderwijs en onder
zoek krachtiger ondersteunen en spe
Clale aandacht geven aan. 

productontwikkeling en diversifica-
t1e 

verbetering van productieomstan
digheden, intern zowel als extern 

kwaliteitsbeheersing en verbetering 
exportbevordering en marktontwik

keling 
energiebesparing 
een doeltreffende aanpak van 

mestoverschotten 
een aktievere rol van het Borgstel

lingsfonds voor de landbouw bij de 
realisering van de bovengenoemde 
doeleinden 

Bij de ontwikkeling van de land
bouw heeft de EEG een belangrijke rol 
gespeeld. In het binnen EEG-verband 

RPF 54--56 

te voeren landbouwbeleid zal speciale 
aandacht moeten worden geschonken 
aan de volgende facetten: 

het uitwerken van uniforme kwali
teitsnormen, ook geldende voor in- en 
uitvoer 

het tegengaan van invoer tegen ab
normale voorwaarden uit derde landen 

het harmoniseren van de concur
rentie-voorwaarden binnen de EEG 

het beschikbaarstellen van produc
ten die zich daarvoor lenen als voed
selhulp in het kader van de ontwikke
lingssamenwerking. 

In het kader van het behoud van na
tuur en landschap moet de overheid er 
op toezien dat er voldoende armslag 
blijft voor de agrarische ondernemer 
om, onafhankelijk van overheidssteun, 
een optimale bedrijfsvoering te kunnen 
realiseren 

De agrarische ondernemer is en blijft 
de eerst aangewezene voor het in 
standhouden van een goed milieu in 
zijn omgeving. 

Overheid en landbouworganisaties 
dienen daarbij zonodig comgerend op 
te treden. 

56 Visserij 

De internationale positie van de Neder
landse visserij is door allerlei oorzaken 
ernstig verzwakt. De stijging van de 
brandstofprijzen (zo'n 80% van de ex
ploitatiekosten) en de ingestelde 
vangstbeperking met alle administra
tieve rompslomp van dien zorgen voor 
grote problemen in deze Oer-Neder
landse bedrijfstak 

De overheid heeft op internationaal 
niveau de visserijbelangen onvoldoen
de verdedigd en te weinig begrip op
gebracht voor de specifieke problemen 
in deze bedrijfstak Gelet op de inge
wikkelde problemen is het aanstellen 
van een staatssecretaris voor visserijza
ken noodzakelijk. 

In nauw overleg met het bedrijfsle
ven zal de overheid tot een doelmati
ger beleid moeten komen dat meer op 
de praktijk in de visserij is gericht. De 
registratieplicht dient te worden afge
schaft en de overmatige administra
tieve verplichtingen die de vissers wor
den opgelegd moeten drastisch ver
eenvoudigd worden. 

Indien door factoren van buitenaf de 
visserij aan banden gelegd wordt, 
dient de overheid de getroffenen op 
adequate wijze schadeloos te stellen. 

Naast het onderzoek naar energie 
besparende technieken en vismetho
den zijn maatregelen nodig om de 
brandstofprijzen voor de visserij op een 
werkbaar niveau te kunnen brengen en 
houden. 
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Op visserijgebied heeft de EEG nog 
weinig goeds gebracht. 

De regelingen inzake de vangstbe
perking zijn sterk in het nadeel van de 
Nederlandse visserij uitgevallen. Daar
bij komt nog dat andere EEG-lidstaten 
niet zo streng toezien op het naleven 
van de regels. De Nederlandse visser 
is daarvan de dupe. 

Onze overheid moet zich in EEG-ver
band veel meer inzetten voor de Ne
derlandse visserij door op te komen 
voor de historische zeerechten en de 
vangstgebieden. 

Beschermende benadering van ande
re EEG-landen om de eigen visserijbe
langen veilig te stellen verhindert een 
tot standkoming van -een goed Euro
pees visserijbeleid. Daarom moet Ne
derland die benadering aan de kaak 
stellen en bestrijden. 

De overheid zal via overleg in EEG
verband dienen te voorkomen, dat an
dere landen hun visserijgrenzen naar 
willekeur vaststellen Zeerechten en 
vangstgebieden van Nederlandse vis
sers worden daardoor aangetast. De ei
gen 1 2-mijlszöne dient in dit verband 
beter te worden beschermd 

In samenwerking met de visserij-or
ganisaties dient de regering te streven 
naar: 
a Verdediging van de belangen van 
de Nederlandse visserij, beter dan tot 
nu toe in EEG-verband het geval is ge
weest. 
b Verbetering van de positie van de 
visserij, o.m. door het visserij-onder
wijs en het biologisch onderzoek te be
vorderen. 

In EEG-verband dient de regering de 
volgende punten van beleid na te stre
ven: 
a Europese viswateren moeten in 
principe open staan voor alle vissers 
uit deze lidstaten Het claimen van ex
clusieve visserijzones moet afgeschaft 
worden. 
b Het vissen in Europese wateren 
door niet-lidstaten dient drastisch be
perkt te worden 
c In het kader van de visstandbe
scherming zal aan de belangen van de 
consumptievisserij prioriteit gegeven 
moeten worden boven de industrievis
serij. 
d Een voor alle lidstaten geldende 
geharmoniseerde regeling voor de con
trole op de naleving van aan de visserij 
opgelegde maatregelen zal moeten 
worden ontworpen 
e Invoer van visserijproducten tegen 
abnormale voorwaarden uit derde lan
den dient te worden tegengegaan 
f Een voor ieder van de lidstaten 
rechtvaardig werkend vangstverde-

lingsbeleid zal tot stand moeten ko
men, waarbij de volgende zaken die
nen te worden geregeld: 
a Vaststelling van een maximum aan
tal vangstschepen, gekoppeld aan een 
capaciteits- of PK-stop en een lengte
maximum van de boomkor. 
b Vervanging van de registratieplicht 
door vaststelling van een maximum 
aantal visdagen en uitbreiding van de 
stillig-periode. 
c Opheffing van de logboek-controle 
verdient ernstige overweging. 
d Een doeltreffende en realistische 
biologische controle en begeleiding 
van de vissers, waarbij naast de biolo
gische aspecten ook de sociaal-econo
mische effecten tot hun recht komen. 

Voor vissoorten, die in versterkte 
mate voorkomen en dus niet overbe
vist zijn, moet bevissing binnen rede
lijke grenzen mogelijk gemaakt wor
den 

RPF 56 374 



V Om U te dienen in beheer over 
natuur en energiebronnen 

5 7 Uitgangspunten 

De mens kreeg van de Here God de 
opdracht de aarde te 'bebouwen en te 
bewaren' 

Het beheer over de scheppmg en de 
natuurlijke hulpbronnen d1e 1n de 
schepping liggen besloten, vraagt dan 
ook speciale aandacht. Om de Here 
God ook h1enn naar Zijn Woord te die
nen Een verantwoord beheer laat 
geen rUimte voor verkw1stmg. Maar al 
te vaak IS de mens overdadig en op 
onverantwoorde wijze omgesprongen 
met het pand dat hem IS toevertrouwd 

Mogen we allerlel ontw1kkel1ngen in 
ons leven als een zegen ervaren, we 
hebben ons te wem1g bez1ggehouden 
met de schadelijke neveneffecten d1e 
met name de 1ndustnële ontwikkeling 
kent. Verontremigmg van lucht, water 
en bodem heeft verontrustende vor
men aangenomen Zowel de IndiVIdue
le burger als de overheid heeft de op
dracht de schepping goed te beheren 

In het mil1eubele1d moeten de soci
aal-economische belangen meer dan 
tot nu toe is gebeurd zorgvuld1g wor
den afgewogen tegen de milieubelan
gen 

N1mmer heeft de mens het recht de 
schepping Uit te putten en te gronde 
te nchten terwille van het handhaven 
van de welvaart. In de d1scuss1e en 
ook de pol1t1eke beslu1tvorm1ng speelt 
overigens 1n dit opz1cht een geforceer
de belangentegenstelling een te grote 
rol Ook al mag de regel 'de vervuiler 
betaalt' worden gehandhaafd, 1n onze 
verzorgmgsstaat worden de lasten van 
een ontwikkeling, waarvan we allemaal 
profiteren, al te vaak afgewenteld op 
b.v. ondernemingen en agransche be
drijven Mede omdat de burger 1n onze 

dagen allerlei vormen van stank- en 
geluidsoverlast b.v. minder acceptabel 
vmdt dan vroeger. 

In het energiebeleid moeten we ons 
realiseren dat olie en gas opraken en 
duurder worden en daarmee ook een 
grotere rol zullen gaan spelen op het 
pol1t1eke strijdtoneel 

Energie is nodig om onze samenle
vmg leefbaar te houden. Voor de toe
komst is het een zaak van wijs beleid 
dat we niet afhankelijk worden van 
één energiebron In dat verband is het 
niet reëel te veronderstellen dat alter
natieve energiebronnen als zonne-, 
wind-, getijde- en kernfusie-energie 
ons op korte termijn uit de brand zul
len helpen 

Het volledig overschakelen op steen
kool levert eveneens problemen op van 
mil1eu-technische aard, zoals luchtver
ontreiniging en afvalstoffen zoals ko
len-as. 

Rest de kernenergie. Dat is een heet 
hangijzer in onze dagen vanwege de 
nog niet volledig opgeloste problemen 
rond de verwerking van het afval uit 
kerncentrales. Overigens is de voorlich
ting in deze vaak eenzijdig. Een maat
schappelijke discussie, mits alle be
schikbare informatie objectief ter tafel 
komt, 1s zeker z1nvol Wel moeten we 
er aan vasthouden, dat de beslissing 
en de verantwoordelijkheid over het te 
voeren beleid in deze zeer belangrijke 
zaak bij regering en parlement blijft. 
Genomen beslissingen moeten dan 
worden gerespecteerd. Het één en an
der brengt de RPF tot de volgende ak
tiepunten 

58 Milieubeleid 

Een sluitende milieuwetgeving is zeer 

RPF 57-58 

gewenst. Alle tot vervuiling van het 
milieu aanleiding gevende aktiviteiten 
moeten worden beperkt. Een regelma
tige rapportage van schadelijke vloei
stoffen is noodzakelijk geworden, zon
der dat het vrije ondernemerschap on
nodig aan banden wordt gelegd. Bu
vendien moet er rekening worden ge
houden met de markt- en eigendoms
verhoudingen 

Goedlopende bedrijven, die tenge
volge van milieuwetten in financiële 
problemen raken, dienen een tijdelijke 
subsidie te krijgen om de werkgelegen
heid niet onnodig in gevaar te bren
gen. Milieukosten moeten zoveel mo
gelijk in de kostprijs van het produkt 
worden doorberekend. Niet alleen de 
producent, maar ook de consument 
die een bepaald produkt wenst, draagt 
verantwoorde! ijkheid. 

Het storten van afvalstoffen zal moe
ten worden beperkt. Alleen afvalstoffen 
die niet op een andere manier kunnen 
worden verwerkt en ook geen schade 
toebrengen aan het milieu komen voor 
storting in aanmerking. Wettelijke 
maatregelen in deze moeten worden 
uitgebreid. De nakoming moet streng 
worden gecontroleerd. Mogelijk met 
als consequentie dat bepaalde bedrij
vigheden moeten worden gestopt zo
lang er geen oplossing is voor het af
val 

Onderzoek naar hergebruik van 
grond en afvalstoffen (recycling) dient 
van overheidswege zoveel mogelijk te 
worden gestimuleerd. 

De overheid dient het voorlichtende 
werk te stimuleren van producenten
en consumentenorganisaties op het ge
bied van kwaliteitsverbetering van het 
produkt, en gebruik van duurzame, 
energiebesparende verbruiksgoederen. 
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De milieu-eisen in de internationale 
c.q. Europese milieuwetgeving dienen 
zoveel mogelijk op elkaar te worden af
gestemd om concurrentiebevoordeling 
c.q. vervalsing te vermijden. 

Het is gewenst dat het Europese Hof 
van Justitie bindende uitspraken doet 
ten aanzien van de naleving van inter
nationale afspraken op het gebied van 
grensoverschrijdende milieuverontreini
ging. 

59 Energie 

Onderzoek naar nieuwe energiebron
nen en experimenten met alternatieve 
vormen van energievoorziening verdie
nen krachtige steun. Daarnaast moet 
de burger- waar mogelijk door de 
overheid gestimuleerd bij het dragen 
van eigen verantwoordelijkheid alles 
doen om zuinig te zijn met energie. 
Minder royaal met gas, water en licht 
behoeft geen aantasting van het leef
klimaat te betekenen 

Het energiebesparend beleid zal on
der meer de volgende beleidsmaatre
gelen moeten bevatten: 
a uitbreiding en stimulering van iso
latie van verwarmde ruimten 
b aktief bevorderen van het toepas
sen van warmte/ kracht-centrales bij de 
industrie 
c vergroting van de financiële bijdra
ge aan energiebesparingsprojecten (zo
als stadsverwarming, toepassen warm
tepomp}, 
d invoering van etikettering van ener
gieverbruik, 
e vergroting van het budget voor 
energiebesparingsonderzoek, 
f energieprijs-stijgingen niet meer op
nemen in de prijscompensatie, zodat 
de burger de stijging van de energie
kosten zelf draagt. 

De kerncentrales in Borsele en Dode
waard moeten in werking blijven om 
energie te produceren en de kennis 
alsmede ervaring met de kernenergie 
te vergroten. Zodra een aanvaardbare 
oplossing is gevonden voor verwerking 
en dumping van het afval uit de kern
centrales is een uitbreiding van het 
aantal kerncentrales aanvaardbaar. Het 
noodzakelijke geologische onderzoek 
naar de stabiliteit van de zoutkoepels 
in Nederland dient ter hand te worden 
genomen 

60 Roken 

Het roken in openbare gebouwen moet 
zoveel mogelijk worden tegengegaan 

61 Verkeer en Waterstaat 

De maximumsnelheid op autosnelwe
gen moet op 1 20 km per uur worden 
gebracht, maar dient dan scherp te 
worden gecontroleerd. 

Uit oogpunt van de openbare funk
tie van de overheid in het kader van 
de energiebesparing dient de verlich
ting van de auto-snelwegen en ver
keerspleinen tussen 23.00 u. en zons
opgang te worden aangepast aan het 
verkeersaanbod 

Om meer dan één reden IS het wen
selijk de mogelijkheid serieus te onder
zoeken eenmaal per maand een auto
vrije zondag vast te stellen 

Bij nevelachtig weer en regen, als
mede gedurende het gehele etmaal in 
de periode van 1 november tot 1 
maart, dient het snelverkeer zowel in 
als buiten de bebouwde kom dimlicht 
te voeren 

Bewoners van de Wadden-eilanden, 
alsmede die van Zeeuws-Vlaanderen 
dienen voor zich persoonlijk gratis ge
bruik te kunnen maken van de betref
fende veerdiensten. 

Initiatieven die beogen het particu
lier autogebruik tijdens de spitsuren te 
beperken, dienen te worden gesteund. 

62 Binnenvaart 

Gelet op de overbelasting van ons 
wegennet is het noodzakelijk het ver
voer per schip en rail te bevorderen 

RPF 59-62 376 



VI Om U te dienen met huis en erf 

63 Uitgangspunten 

Het behoort m princtpe tot één van de 
eerste verantwoordelijkheden van de 
burger voor eigen woonruimte te zor
gen Etgen wontngbeZit moet dan ook 
voor iedereen tot een reële mogelijk
held worden Om U zodoende ook te 
dtenen met huis en erf 

Na de Tweede Wereldoorlog waren 
overhetdsbemoettng en subs1d1es no
dtg om de wonmgbouw weer op gang 
te brengen Na verloop van tijd IS de 
noodzaak daartoe afgenomen, maar de 
diverse regermgen m de naoorlogse Ja
ren hebben ztch echter m onvoldoende 
mate gerealiseerd, dat de overheid ook 
op het terrem van de volkshUlsvesting 
slechts een beperkte taak heeft 

Inmiddels is er een door substdtes 
en verordenmgen overwoekerd beleid 
ontstaan, dat voor de gemeenschap 
onbetaalbaar IS geworden Bovendten 
is de burger ten onrechte een stuk et
gen verantwoordelijkheld u1t handen 
genomen 

Terwijl de reële tnkomens van vrij
wel alle burgers m de laatste derttg Ja
ren enorm zijn gestegen, IS het de bur
gers tn het algemeen te gemakkelijk 
gemaakt 1n aanmerkmg te komen voor 
een gesubstdteerde wonmgwetwoning 

In het bestedtngs- en spaarpatroon 
moet de burger er van JOngsafaan van
Uit gaan, dat er geld beschtkbaar moet 
komen voor de koop van woonrutmte 
De overheld moet dtt streven op aller
let manteren sttmuleren omdat uttem-
delijk het e1gen de staat 
veel kosten bespaart en de 
meer wordt ztch 1n te zet-
ten l!oor het van een waar-
devol beztt als een hu1s 1s 

Het bele1d van de Jaren, 

alsmede het ontlopen van een stuk ei
gen verantwoordelijkheid door de bur
gers 1s er oorzaak van dat er nu sprake 
IS van een struktureel verkeerd wo
ningbouw- en volkshuisvestingsbeleid. 
Dat komt ook tot uitdrukking op het 
terrein van de huren 

Maar liefst 500.000 huurders wo
nen in Nederland te goedkoop, terwijl 
een even groot aantal mensen wordt 
gesteund met individuele huursubsi
dies die de overheid vele miljoenen 
kosten 

Nu de hoogconJunctuur voorbij is, 
loopt de overheid met dit volkshuisves
tmgsbeleid vast. Als het beleid niet 
wordt gewijzigd, zullen naar het zich 
laat aanzien de reeds aangegane ver
plichtingen een bijna volledige bouw
stop en toenemende werkeloosheid in 
de bouw veroorzaken En dat terwijl er 
nog sprake IS van ernstige woning
nood. 

De eis om de 'rechten' op woon
ruimte voor personen vanaf 1 8 Jaar en 
ouder hoe dan ook te honoreren, legt 
daarbij een onaanvaardbare druk op 
het huisvestingsbeletd 

Daarnaast IS er een toegenomen 
vraag naar gesubsidieerde woonrutmte 
door het vergrote aantal echtscheidin
gen 

Het kraken van leegstaande wonm
gen om met geweld het recht 'te ha
len' IS ontoelaatbaar 

Wontngbouw, uttbreidmg van mdus
tne enz , zijn onlosmakelijk verbonden 
met het mdelen van de nog beschtkba
re rutmte 1n ons overbevolkte land. De 
overhetd IS vooral m de fase van de 
beletdsvoorberetdrng op een sterk uni
formerende wijze beztg de schaarse 
rutmte rn te delen Daarbij wordt ge
bruik gemaakt van 

RPF 63 

planningsmethoden (zoals blauwdruk
planning, Graviteitsmodel) plan-proce
dures, regels en verordeningen 

Hand-in-hand gaande met overspan
nen verwachtingen van de planologi
sche en sociale wetenschap heeft het 
één en ander geleid tot de zogenaam
de groeikern-ideologie. Daarbij wordt 
de ruimtelijke problematiek in het 
Noorden van ons land in principe op 
dezelfde wijze aangepakt als in de 
overbevolkte Randstad In de fase van 
uitvoering worden burgers en vaak ook 
gemeenten en de bedrijven geredu
ceerd tot radertJes, waardoor de onder
scheiden verantwoordelijkheden niet 
meer kunnen worden gedragen. 

Onder de vlag van het 'algemeen 
belang' wordt alles wat ruimtelijke or
denmg betreft planmatig door de cen
trale overheid geregeld. Daartegen rijst 
meer en meer verzet van de kant van 
de burgers die zich in toenemende 
mate bewust zijn geworden van de 
problemen in de eigen directe leefom
gevtng 

Aktiegroepen maken soms terecht 
bezwaar tegen allerlei ontwikkelingen, 
maar ze verhogen de spanning in de 
afweging van belangen tussen b.v. de 
recreatieve, de natuurwetenschappelij
ke en de economische waarde van een 
beschikbare ruimte. Dat draagt niet bij 
tot een wezenlijke bezinning. 

Bovend1en wordt vaak een eenzijdig 
licht geworpen op 'deel-belangen' Het 
pleiten voor meer inspraak van de bur
ger kan zodoende zijn doel voorbij 
schteten Daarom moet er ook op het 
terrem van de ruimtelijke ordening een 
andere aanpak komen Hoe moeilijk dit 
ook mag zijn 

De RPF komt tot de volgende aktie
punten 
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64 Eigen huis 

ledere burger moet in principe voor ei
gen woonruimte zorgen. De overheid 
moet daartoe stimulansen geven. 

Het eigen-woningbezit zal krachtig 
moeten worden bevorderd mede door 
een goed spaarbeleid. Gedacht zou 
kunnen worden aan een nieuw wo
ning-spaarplan (b.v. een woonzilver
vloot met extra overheidspremie) en 
het bevorderen van de bouw van zoge
naamde optie-woningen (huurders met 
recht van koop) en afschaffing van de 
overdrachtskosten Kopen moet zo
doende aantrekkelijker worden dan hu
ren. 

Het aandeel van de woningwetbouw 
in de jaarlijkse netto uitbreiding van de 
woningvoorraad zal geleidelijk moeten 
worden teruggedrongen ten gunste 
van particuliere koopwoningen en pre
mie-huurwoningen. Daarvoor moet een 
taakstellend bouwprogramma komen 
ten behoeve van de totale bouwnijver
heid. 

Naast een lastenverlichting voor de 
bedrijven in de bouw, moeten ook de 
stichtingskosten voor de goedkopere 
huur- en koopwoningen worden ver
laagd. Dat kan via een verlaging van 
het BTW-tarief, de variatie in verkave
ling en verschijningsvorm meer in 
overeenstemming te brengen met de 
huur- en koopprijs, het bevorderen van 
bepaalde woningbouw-technieken en 
door de bewoners zelf voor binnenaf
werking laten zorgen. Voorts worden 
de stichtingskosten lager als bouwon
dernemingen rechtstreeks in opdracht 
werken van particulieren, gemeenten 
of particuliere woningbouwcorporaties 

Gelet op de ongelijke spreiding van 
het woningtekort zal in de toekomst 
meer gewicht moeten worden toege
kend aan beslissingen van plaatselijke 
overheden voor wat het woningbouw
beleid betreft Deze besluiten moeten 
dan stoelen op een deugdelijk onder
zoek naar de woningbehoefte ter plaat
se. 

De RPF bepleit herinvoering van de 
fiscale aftrek voor onderhoudskosten 
aan de eigen woning tot b.v. een 
maximum van f 1 0.000,-. Van deze 
maatregel verwacht de RPF enkele po
sitieve effecten, zoals de stimulans 
voor eigen woningbezit, bestrijding 
van het zwarte geldcircuit zodat de fis
cus niets tekort komt en bevordering 
van de werkgelegenheid. 

65 Huwelijk 

Bij toewijzing van woonruimte en het 
verstrekken van vestigingsvergunnin-

gen verdienen zij die wettig zijn ge
trouwd een voorkeursbehandeling. De 
bestaande wetgeving moet daartoe 
worden aangepast. 

Het huur (subsidie) beleid zal dras
tisch moeten worden veranderd. Gelei
delijk aan moeten de huren worden 
opgetrokken tot het niveau van wat 
woningen kosten om ze te bouwen en 
te onderhouden. Dat komt ook een 
rechtvaardige verdeling van de be
schikbare woonruimte ten goede. 

De RPF stelt de volgende maatrege
len voor: 
a afschaffing van de zogenaamde ob
ject-subsidie en een compenserende 
huurafdracht van de huurders aan de 
woningcorporaties, 
b een strakker beleid van plaatselijke 
gemeentebesturen bij het toekennen 
van individuele huur-subsidies, 
c het niet evenredig met de huurver
hoging laten meestijgen van individue
le huursubsidies, 
d om de doorstroming van bewoners 
van woningwetwoningen te bevorde
ren moet het invoeren van een huurbe
lasting worden overwogen voor huur
ders van met overheidsgeld bekostigde 
(woningwet)-woningen, indien de huur 
minder dan een I zesde deel van het in
komen bedraagt. 
Gezinnen met lage inkomens moeten 
aldus op den duur in de voor hen be
doelde woningwetwoningen terecht 
kunnen komen. 

Het verhuren van kamers c.q. woon
ruimte moet veel aantrekkelijker wor
den door: 
a inkomsten uit onderverhuur en ver
huur van de zelfbewoonde eigen wo
ning moeten worden vrijgesteld van in
komstenbelasting. 
b het scheppen van meer mogelijkhe
den voor de verhuurder om huurders 
die zich ernstig misdragen weer uit 
hun woning te krijgen, 
c het afschaffen van de huurbescher
ming voor kamerhuurders in woningen 
die door de verhuurders zelf worden 
bewoond. 

Gelet op het bestaande woonruimte
tekort en het toenemend aantal kraak
acties stelt de RPF de volgende maat
regelen voor: 
a het opnemen van uniforme Anti
Kraak-bepalingen in de Algemene Poli
tie-verordeningen der gemeenten zodat 
men overal terstond kan ingrijpen, 
b het verminderen van beperkende 
maatregelen bij de verkoop van wonin
gen, 
c de afschaffing van de 6% over
drachtskosten voor woningen, waar
voor al reeds bij de bouw BTW is be
taald, 
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d verlaging van het tarief van de be
lasting op het rechtsverkeer bij de 
overdracht v;om andere woonhuizen. 

66 Ruimtelijke ordening 

De eenzijdige technische benadering 
van de ruimtelijke problemen volgens 
een eenmaal vastgesteld plan moet 
worden afgewezen. Vaak ligt achter de 
beoefening van de plan11ing, het vorm
geven van de inspraak en het strijd 
voeren voor deelbelangen een verbor
gen levensvisie ten grondslag die in 
strijd is met de bijbelse visie op het 
rentmeesterschap en de taak van de 
overheid Het omgaan met de ruimte 
moet door overleg tussen burger en 
overheid meer dienstbaar worden ge
maakt aan de eer van de Schepper. 
Dat vergt een beleid waarbij de over
heid én de burgers hun beperkingen 
kennen. 

De rechtsgrond voor het ruimtelijk 
ordenen van publieke eigendommen 
(als binnenwateren, rivieren, natuurge
bieden etc.) verschilt wezenlijk van de 
rechtsgrond voor ruimtelijke ordening 
van particuliere eigendommen (grond 
en huizen) 

Wanneer er behoefte is aan ru1mte 
voor huizen, fabrieken en wegen zal er 
meer rekening moeten worden gehou
den met de redelijke belangen van 
grondeigenaren 

De overheid dient een zorgvuldig be
heer te voeren over de beschikbare na
tuurgebieden in rijksbezit en daar geen 
overbodige wegen en woongebieden 
aan te leggen. 

Gestreefd moet worden naar het be
houd van geconcentreerde natuurpar
ken (b.v. op de Veluwe) en niet naar 
het maken van landschapsparken m 
landbouwgebieden waarvoor offers ge
vraagd worden van bepaalde groepen 
(b.v. agrariërs) en bewoners van hui
zen. 

De plaatselijke overheden moeten 
zelf hun eigen bevolking kunnen huis
vesten en de gelegenheid krijgen daar
voor de nodige woningen te doen 
bouwen 

67 Markerwaard 

Gelet op het grote gebrek aan ruimte 
is het wenselijk dat de Markerwaard 
wordt ingepolderd. Daarbij moet voor
zover mogelijk op redelijke wijze reke
ning worden gehouden met de rechten 
van de binnenvisserij en het behoud 
van de natuurwetenschappelijke waar
de van dit gebied. 
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68 Stadsvernieuwing 

a Door de veroudering van de bebou
wing in de binnensteden, alsmede 
door slecht onderhoud h1ervan (om 
van verwaarlozing nog maar niet te 
spreken) is het probleem van de stads
vernieuwing ontstaan 

Ook kan worden geconstateerd dat 
de oude bebouwing over vrijwel de ge
hele linie n1et meer voldoet aan de he
dendaagse normen betreffende kwali
teit en woonwaarde. 

Herstel en verbetenng zal bevorderd 
moeten worden Een factor hierbij is 
ook dat deze werkzaamheden veelal 
zeer arbeidsintensief zijn en dus de 
werkloosheid kunnen bestrijden Daar
om zal serieus moeten worden gewerkt 
om op dit gebied tot een versnelde uit
voering te geraken 
b Bij de financlering van de stadsver
nieuwing zal de eigen verantwoorde
lijkheld van de gemeenten meer tot 
uitdrukking moeten komen. 

6 9 Waddenzee 

De Waddenzee moet gelet op de eigen 
specifieke waarde als natuurgebled be
houden worden 
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70 Uitgangspunten 

Opvoeding en onderwijs geven ouders 
en opvoeders een geweldige kans de 
Here God te dienen door jonge men
sen in staat te stellen zich beter dienst
baar te maken aan het koninkrijk van 
Jezus Christus. Ouders dragen de eer
ste verantwoordelijkheid voor opvoe
ding en onderwijs en moeten hun kin
deren met een liefdevolle begeleiding 
stimuleren en motiveren om in afhan
kelijkheid van de Here God de weg 
naar de volwassenheid te vinden. Op
voeding en onderwijs kunnen daarom 
niet waardevrij zijn. De vrijheid van on
derwijs, verankerd in artikel 208 van 
de Grondwet, is een groot goed. Elke 
poging om door wijziging van dit arti
kel of op andere wijze die vrijheid aan 
te tasten, moet met kracht worden te
gengegaan. 

Bepalingen inzake schoolbegelei
dingsdiensten en exameneisen mogen 
de vrijheid van richting en inrichting 
van het onderwijs evenmin aantasten. 

Aan de andere kant moet worden 
geconstateerd dat christenen zelf door 
apathie of het loslaten van de Bijbel 
als absolute norm een uitholling van 
het christelijk onderwijs van binnenuit 
bewerkstelligen. 

Het christelijk onderwijs bewijst zijn 
bestaansrecht door zich via het school
werkplan inhoudelijk te onderscheiden 
van het openbaar onderwijs. 

Het onderwijs wordt door bepaalde 
groepen gezien als instrument om tot 
maatschappelijke hervormingen te ko
men. Denkbeelden die voortkomen uit 
een humanistische mens- en maat
schappijvisie mogen echter niet tot on
derwijsdoel worden verheven en het 
doorbreken van het zogeheten rollen-

Om U te dienen met kennis en . 
vorm1ng 

patroon is geen onderwijsdoel. 
De steeds meer om zich heen grij

pende ontwrichting in vele gezinnen 
(gebroken huwelijken, verwaarloosde 
kinderen, afbraak van gezagsverhou
dingen etc.) mist zijn uitwerking in het 
onderwijsveld niet. Dat legt een extra 
last op de schouders van de onderwijs
gevenden 

De onderwijs-experimenten van de 
laatste jaren dragen ook niet bij tot 
een evenwichtige ontwikkeling van het 
onderwijs. In verband met bezuini
gingsoperaties moeten lopende experi
menten worden afgebouwd. 

Er mag pas tot invoering van nieuwe 
vormen van onderwijs worden beslo
ten, wanneer de deugdelijkheid daar
van in de proeffase duidelijk is aange
toond en daardoor voor grote groepen 
jongeren betere ontplooiingskansen 
worden geboden dan voordien. 

Het verbeteren van de keuzemoge
lijkheden voor de jonge mensen die de 
scholen verlaten en het zoeken naar 
aansluiting bij het bedrijfsleven om zo 
de man en vrouw op de juiste plaats in 
de maatschappij te krijgen is van groot 
belang. Het is te verwachten dat er in 
de toekomst minder plaatsen zullen 
zijn voor de schoolverlaters en daarom 
verdient een zorgvuldige beoordeling 
en plaatsing van deze groep alle aan
dacht. 

De RPF komt dan tot de volgende 
aktiepunten • 

71 Vrijheid van onderwijs 

De vrijheid van onderwijs naar rich
ting, inrichting en oprichting mag niet 
worden aangetast. De overheid mag 
van het bijzonder onderwijs een 
schoolwerkplan verwachten, dat zich 
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duidelijk onderscheidt van het open
baar onderwijs. Binnen het openbaar 
onderwijs mag geen bevoordeling zijn 
van welke levensbeschouwelijke rich
ting ook. 

Overheidseisen met betrekkmg tot 
de deugdelijkheid van het onderwijs 
dienen beperkt te blijven tot het ni
veau en de kwaliteit er van 

De christelijke school is de school 
van de ouders. De best denkbare vorm 
van medezeggenschap. Verplichte en 
verregaande vormen van medezeggen
schap van oudercommissies zijn in het 
christelijk onderwijs onaanvaardbaar. 
Schoolbesturen die te maken hebben 
met adviserende oudercommissies 
moeten het recht hebben eisen te stel
len aan de toelating van de leden tot 
dergelijke oudercommissies. 

Het recht op vrijheid van onderwijs 
op levensbeschouwelijke grondslag 
moet in alle fasen en geledingen van 
het onderwijs gestalte kunnen krijgen, 
zoals in streekscholen voor beroepsbe
geleidend onderwijs en onderwijs aan 
volwassenen. 

Het christelijk onderwijs heeft recht 
op christelijke schoolbegeleiding. Waar 
de mogelijkheid voor een christelijke 
schoolbegeleidingsdienst bestaat, moet 
deze dienst met een bedrag per leer
ling uit de algemene middelen worden 
bekostigd. 

7 2 Integratie 

Bij de integratie van kleuter- en basis
onderwijs mag de leerplichtgrens niet 
verder worden verlaagd en moeten de 
verworvenheden van het kleuteronder
wijs niet in gedrang komen. 

Aangezien opvo0den een taak van 
de ouders is, kan deze niet aan derden 
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worden overgedragen. Het stichten 
van peuterspeelzalen en kinderdagver
blijven, anders dan voor gehandicapte 
kinderen, moet niet worden gestimu
leerd. 

De overheid dient speciale aandacht 
te geven aan onderwijs van leerlingen 
in achterstandsituaties en aan onder
wijs van cultureel-anders-georiënteerde 
leerlingen. De positie van het bijzonder 
onderwijs dient hierbij te worden er
kend. 

73 Leerplicht 

De leerplicht tot 1 6 Jaar blijft bestaan 
Een critische bezuiniging op de aard 
en de uitvoering van de parttële leer
plicht is gewenst 

7 4 Voortgezet onderwijs 

De totale middenschoolgedachte zoals 
geschetst in de Contourennota, moet 
worden afgewezen De verscheiden
heid aan gaven en talenten van de 
leerltngen komt in de middenschool 
ntet tot haar recht. 

De middenschool IS tn het huidige 
onderwijsstelsel niet uitvoerbaar omdat 
daarmee een te zware last wordt ge
legd op het onderwijzend personeel 

Het werken met bredere untforme 
basispakketten verdient aanbeveling 
teneinde de keuzemogelijkheden na de 
eerste fase van het voortgezet onder
wijs te vergroten 

Binnen het aanbod van keuzevakken 
bij het algemeen voortgezet onderwijs 
dient ruimte te worden geschapen 
voor het vak algemene technieken Be
waking van het etndntveau van de ver
schillende schoolsoorten in het VWO is 
van groot belang. Het vergroten van 
het aantal examenvakken is wenselijk. 

Maatregelen die leiden tot een hoge
re maatschappelijke waardering van 
het lager beroepsonderwijs moeten 
worden gesteund. 

Het kort middelbaar beroepsonder
wijs, zoals dit zich ontwikkelt in de ver
schillende streken moet een mogelijk
heid krijgen als alternatlef te dienen 
voor JOnge mensen die geen langere 
MBO-opleiding willen volgen. De sprei
ding van deze onderwijsvoorzieningen 
dient te geschieden op basis van le
vensbeschouwelijke denominaties. 

In het kader van het leerlingwezen 
moeten cursussen worden toegekend 
aan samenwerkingsverbanden van 
scholen voor beroepsonderwijs en vor
mingsinstituten op levensbeschouwelij
ke grondslag. 

Gelet op het probleem van de afne
mende werkgelegenheid voor school-

verlaters dienen er wettelijke kaders te 
worden geschapen voor een betere sa
menwerking tussen scholen, regionale 
organen van het leerlingwezen, ar
beidsbureaus en werkgevers in de re
gto 

De oprichting van contactcentra on
derwijs/ arbeid (COA) verdient steun 

75 Scholing leraren 

Meesterschap is vakmanschap. Er 
moeten ruimere mogelijkheden komen 
tot bij- en nascholing van leerkrachten. 
In principe worden de cursussen toe
gewezen aan de desbetreffende oplei
dende instanties voor leerkrachten. 

Mede als maatregel ter bestrijding 
van werkloosheid in het onderwijs, 
maar vooral ook in het belang van de 
leerling, moet er een verruiming ko
men van de regeling voor vervanging 
van docenten die afwezig zijn wegens 
ziekte of voor het volgen van bijscho
lingscursussen. 

76 Hoger onderwijs 

Toelating voor het hoger onderwijs 
dient te geschieden op basis van een, 
op de gekozen opleiding afgestemd, 
toelatingsexamen in plaats van loting. 

Wetenschap kan niet waardevrij 
worden beoefend. Met de ethische as
pecten van wetenschapsbeoefening zal 
rekening moeten worden gehouden. 

Wijsbegeerte en wetenschapsethiek 
behoren een plaats in de wetenschap
pelijke opleiding te behouden 

77 Werkgelegenheid 

Ter bevordering van de werkgelegen
heid is het wenselijk dat de minimale 
klassegrootte wordt verlaagd. Zowel bij 
het benoemings- als afvloeiingsbeleid 
dienen kostwinners een voorkeursbe
handeling te krijgen 

Per huishouding behoeft in beginsel 
slechts één persoon kostwinner te zijn. 

Binnen de Europese gemeenschap 
wordt gestreefd naar een wederzijdse 
erkenning van getuigschriften en diplo
ma's. 
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78 Uitgangspunten 

De Bijbel leert dat het echte wél-zijn al
leen te bereiken is door de dienst aan 
de Here God en het onderhouden van 
Zijn geboden Daarop rust zegen. 

De overheid kan ondanks alle goede 
bedoelingen het echte welzijn niet ge
ven. Niettemin heeft de overheid in 
onze verzorgingsstaat tal van taken in 
deze sector naar zich toegetrokken 
Met de bedoeling de burger te dienen 
worden er jaarlijks vele miljarden aan 
subsidies uitgegeven voor cultuur, re
creatie en maatschappelijk werk. Maar 
dit kan alleen zinvol en heilzaam zijn 
als dit gebeurt in de dienst aan de 
Here God. 

Maar helaas is het omgekeerde het 
geval. De Here God krijgt niet de eer. 
In tegendeel. Door allerlei cultuur-ui
tingen wordt de naam van God open
lijk gesmaad, ook door cultuur-uitingen 
waarvoor de overheid subsidie heeft 
gegeven Denk in dit verband aan ra
dio- en TV-programma's, allerlei uitin
gen van kunst die bestaan bij de gratie 
van overheidssubsidies of -financie
ring. 

In die situatie kunnen we vaststel
len, dat ondanks alle welvaart en ma
teriële voorspoed tallozen het ware 
wél-zijn en geluk missen. Ondanks al
lerlei zogenaamde openheid en com
municatie is er vaak grote eenzaam
heid. 

Levens van mensen lopen dood in 
het ongeluk en de verslaving aan alco
hol en drugs grijpt om zich heen 
Vooral bij jongeren, die door het ver
dwijnen van geestelijke waarden en 
normen in het leven het uitzicht en 
toekomstperspectief missen. 

In deze situatie is meer dan ooit be-

Om U te dienen tot welzijn 

hoefte aan hulpverlening. 
De huidige ontwikkeling van het 

welzijnsbeleid dat de overheid voert, 
vervult met name de werkers in de 
kring van de evangelische hulpverle
ning met zorg. Christelijke instellingen 
worden min of meer gedwongen tot 
samenwerking met hulpverleningsin
stanties die afwijzend staan tegenover 
het Evangelie. 

Terwijl er wordt gesproken over 
hulpverlening op kleine en overzichte
lijke schaal, is de overheid bezig met 
schaalvergroting en koepelvorming. In 
dit verband is het merkwaardig dat het 
ministerie van CRM bepaalt, dat er in 
diverse opvangcentra o.a. een mini
mumformatie moet zijn om voor subsi
die in aanmerking te komen. Daarbij 
moet men de opzet van het overheids
beleid en wat men noemt de 'alge
meen aanvaarde criteria van Maat
schappelijke Dienstverlening' accepte
ren 

Hulp aan een medemens lijkt daar
door een technische en uniforme zaak 
te worden. Dan is er nog de eis tot de
mocratisering, die een gevaar inhoudt 
voor de identiteit. Dit kan leiden tot de 
absurde situatie dat verslaafden ('cl iën
ten' genoemd) in het bestuur van een 
vereniging of stichting moeten worden 
opgenomen 

Tot slot vormt ook een opname be
leid gericht op de eigen regio een 
handicap voor christelijk hulpverle
ningswerk. 

De zelfstandigheid en de eigen aard 
van de verbanden die bij de dienstver
lening zijn betrokken, worden door de 
huidige welzijnsplanning van de over
heid aangetast. 

Met name de eigen verantwoorde
lijkheid van de burgers om de hun van 
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God gegeven roeping in deze te ver
vullen 

Het welzijnsbeleid van de overheid 
moet afgestemd zijn op de ware dienst 
aan de Here God en aangezien daar
van in Nederland geen sprake is, moet 
het beleid in deze drastisch worden ge
wijzigd. 

De RPF komt derhalve tot de vol
gende aktiepunten 

79 Cultuurbeleid 

De overheid moet een cultuurontwikke
ling tegengaan, waarin de naam van 
de Here God en Zijn eer worden gelas
terd. Juist cultuur-uitingen vallen on
der de norm van het Woord van God 
'Alles wat adem heeft love de Here' 

80 Mediabeleid 

Het democratische omroepstelsel dat 
Nederland kent, is uniek en iets om 
dankbaar voor te zijn De overheid 
moet in wetgeving en beleid de ruimte 
waarborgen voor een open omroepbe
stel en vrije pers. 

De vrije meningsuiting is een groot 
goed, maar er zijn normen en grenzen 

Omdat ook de overheid in dienst 
van de Here God staat, moeten er 
maatregelen worden getroffen ter voor
koming van programma's en geschrif
ten waarin de geest van wetteloosheid 
en revolutie wordt verspreid of die ge
vaar opleveren voor de veiligheid van 
de staat, de openbare orde, de 
geestelijke volksgezondheid en de goe
de zeden Het instellen van een code
commissie voor TV, radio en pers is 
noodzakelijk. 

Financiële steun aan noodlijdende 
bladen is ongewenst. 
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De zendtijd van Hilversum 4 moet 
tot 24.00 uur worden uitgebreid. Meer 
landelijke radio-zendtijd is niet haal
baar, mede gelet op de personele be
zetting. De uitbreiding van de totale 
TV-zendtijd moet beperkt blijven tot 
ten hoogste één uur per dag indien 
kan worden aangetoond dat dit de 
kwaliteit van de programma's ten goe
de komt. Een gedeeltelijke ontkoppe
ling van de programma's van Neder
land I en 11 moet worden afgewezen. 

Om het omroepstelsel n1et utt te hol
len, zal periodteke toetsing van het to
tale programma-pakket moeten plaats
vinden 

Bij het voor het eerst of opnieuw 
verstrekken van een zendmachtigtng 
zal cntischer moeten worden gelet op 
de al dan niet aantoonbare verschillen 
van levensbeschouwelijke aard in de 
diverse programmacategorieën 

De omroepwet moet zodanig worden 
gewijzigd dat alle radio- en TV-pro
gramma's op draadomroepmrtchtingen 
kunnen worden doorgegeven De over
hetd moet ook de bevoegdheld krijgen 
buitenlandse programma's aan te wij
zen dte tn ieder geval vta de kabel 
doorgegeven moeten worden (b.v. Ne
derlands-talige programma's uit Bel
gië) Er moet een mogelijkhetd komen 
de buitenlandse programma's te toet
sen aan de eisen van non-commerctalt
tett. 

Bmnenlandse gegadtgden voor toe
gang tot kabelUitzendingen dtenen aan 
dezelfde voorschnften te voldoen als 
die voor de draadloze uttzendingen 

Commerctaltsering van de omroep 
moet worden afgewezen De STER
zendtijd dient niet te worden uttge
breid. Strenge maatregelen zijn nodtg 
bij het tn de handel brengen van pro
gramma's op plaat en cassette zonder 
dat daarvoor rechten zijn betaald. Ook 
het verhandelen van deze program
ma's door omroeporganisaties zelf, 
dtent aan voorschriften te zijn gebon
den 

De NOS is geen zendgemachtigde 
en ts in de eerste plaats ter beschtk
king van de omroeporgantsatte voor 
het leveren van de faciliteiten Daar
naast kan de NOS programma's ver
zorgen tn de gezamenlijkheld zoals het 
Journaal en nattonale programma's 

81 Open school 

De Open School-uttzendmgen behoren 
niet tot de taak van de NOS. Het ge
ven van onderwijs ts ntet waardenvrij 
Ook bij het geven van onderwijs via 
moderne media ts arttkel 208 van de 
Grondwet waarin de vrijhetd van on-

derwijs is verankerd van toepassing. In 
het kader van het open omroepbestel 
behoort deze vorm van onderwijs op 
levensbeschouwelijke basis te worden 
verzorgd door de diverse omroeporga
nisaties. 

82 Subsidies 

Het subsidiebeleid van de overheid 
moet drastisch worden veranderd Al
leen instanties die een breed maat
schappelijk belang dienen, komen voor 
financiële steun van de overheid in 
aanmerking. In geval de overheid be
sluit tot subsidiëring, zal zij zich moe
ten beperken tot het verschaffen van 
de ontbrekende middelen en zal zij bij 
de subsidie-verlening de zelfstandig
heid van de gesubsidieerde organisa
ties stellig niet mogen aantasten. 

Cultuuruitingen en aktiviteiten die in 
strijd zijn met het Woord van God, ge
zagondermijnend werken en zeden
kwetsend zijn, mogen niet worden ge
subsidieerd. 

Geldelijke steun aan toneel, muziek 
en andere kunstvormen dient zoveel 
mogelijk beperkt te blijven tot de ama
teuristische beoefening en de educatie
ve sector 

83 Monumentenzorg 

Monumentenzorg is een nationale 
zaak Een goede onderhoudsregeling 
voor het vele culturele erfgoed dat ons 
land bezit, is gewenst. 

84 Sport en recreatie 

De overheid moet het financieel moge
lijk maken dat er, waar nodig, accom
modaties komen voor sport en recre
atie 

De opzet dient sober te zijn Ook bij 
sportmanifestaties waarvoor de over
heid subsidie geeft. Initiatieven moe
ten worden ontplooid om de zondag te 
vrijwaren van alle publiektrekkende 
sportwedstrijden al dan niet in compe
titieverband beoefend 

Er is een gerichter beleid nodig om 
te bevorderen dat de burgers in eigen 
wijk meer mogelijkheden hebben tot 
aktieve en passieve recreatie, zoals 
groengordels en speelplaatsen. 

De kampeerwet moet worden veran
derd om het mogelijk te maken dat het 
kamperen bij particulieren wordt gesti
muleerd. 

Recreatieterreinen moeten aan hun 
doel kunnen blijven beantwoorden Ze 
mogen niet het domein worden van 
exploitanten van pretparken 

De plaatselijke overheden moeten 
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hebben inzake het openstellen van 
sportaccommodaties. Naaktrecreatie op 
de stranden en elders moet worden te
gengegaan. 

85 Welzijnsbeleid 

De RPF wijst de totstandkoming van 
de Kaderwet Specifiek Welzijn in de 
huidige vorm af, omdat deze wetge
ving 
a de eigen identiteit van de welzijns/ 
hulpverleningsorganisaties aantast c.q. 
daartegen onvoldoende waarborgen 
biedt. 
b veralgemenisering c.q. uniforme 
opvatting van hulpverlening via gehan
teerde 'algemene' criteria, 
c categoriaal opereert, i.p.v. de mens 
in al zijn levensfasen benadert, 
d desintegrerend werkt, derhalve ge
neratiekloof bevorderend, familie/ ge
zinsverband ondermijnend, etc., 
e steunt op een welzijnsplanning die 
vanwege haar gerichtheid op sociale 
categorieën van mensen (bejaarden, 
WAO'ers, WW'ers, verslaafden, jonge
ren etc.) in wezen onlogisch en inner
lijk tegenstrijdig uitwerkt, 
f gelet op het eenzijdig financieel 
economisch karakter van de voorzie
ningen niets bijdraagt tot de geestelij
ke weerbaarheid van degenen waar
voor deze welzijnsvoorzieningen van 
toepassing zijn. 

De RPF pleit in ieder geval voor een 
zorgvuldiger uitvoering van reeds in 
werking zijnde uitvoeringsbesluiten en 
zou graag zien dat de overheid met 
alle belanghebbende instellingen in 
overleg trad om te zien of men wel op 
de goede weg is met dit welzijnsbe
leid 

De RPF bepleit in het algemeen een 
sterke besnoeiing van de overheids
subsidies ten behoeve van het wel
zijnswerk, opdat de verantwoordelijk
heid voor maatschappelijke dienstverle
ning en gezinsverzorging in grotere 
mate bij particuliere instanties wordt 
gebracht 

86 Bejaardenbeleid 

Bejaarden behoren zolang mogelijk in 
eigen huis en omgeving te blijven. In 
geval van ziekte of handicap moet bij 
een eventuele opname rekening wor
den gehouden met de huwelijkspart
ner. Daarnaast moet er meer oog ko
men voor de verantwoordelijkheid bin
nen het familieverband voor de ouden 
van dagen. Vereenzaming en isolering 
kunnen daarmee worden teruggedron
gen 
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87 Gehandicapten 

Gehandicapten moeten een zo vol
waardig mogelijk en zelfstandige plaats 
in onze samenlevmg hebben, liefst in 
gezinsverband. Voorzieningen ten be
hoeve van de gehandicapte moeten 
worden Uitgebreid evenals de beroeps
opleiding, waardoor de kansen op 
deelname in het arbeidsproces worden 
vergroot. 

88 Hulp aan verslaafden 

De overheid dient met betrekking tot 
de preventie van alcohol- en drugsver
slaving een veel aktiever (voorlichtings) 
beleid te voeren 

Bij de subsidiëring d1enen christelij
ke opvangcentra, gelet op de totaliteit 
van de hulpverlening, niet achterge
steld te worden met andere instellin
gen 

89 Emancipatiebeleid 

Er wordt 1n onze dagen overdreven 
aandacht besteed aan de noodzakelijk 
geachte emancipatie van de vrouw. 
Een staatssecretaris voor deze zaken 1s 
overdadige luxe. 

De vrouw moet gelijke ontwikke
lingskansen en rechten hebben in de 
samenleving met erkennmg van eigen 
taak en geaardheid. De gehuwde 
vrouw heeft bewust gekozen voor de 
taak in het gezin en kan zolang deze 
taak wordt vervuld van de overheid 
geen volledige plaats in het arbeids
proces opeisen 

De opvoeding van de kinderen IS 

een taak van de ouders en kan niet 
aan derden worden overgelaten 
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Begroting sluitend maken door be
sparing op Overheidsuitgaven, en niet 
door belastingverhoging 
2 Vrije woningbouw om de wonmg
nood op te lossen en de werkgelegen
heid in de bouwsector te herstellen. 
3 Vrije belastingvoet aan loon, mko
men en salaris tot f 15.000,- om een 
ieder de gelegenheld te geven eerst 
zijn gezin te onderhouden 
4 Afschaffing van de extra belasting, 
en van het ongelijke schenkmgs- en 
successierecht voor ongehuwden Af
schaffing van de BTW , van onroe
rend goed belasting, van loonbelasting 
op overuren 
5 Afschaffing van P B 0 's en andere 
dwanginstellmgen d1e het eigendoms
recht zowel van ondernemer als van de 
werknemer aantasten, de democratie 
ondermijnen, en onnodig zware heffin
gen opleggen aan bedrijfsgenoten 
6 Wijziging van de Kieswet zodat 
cumulatie van Openbare funct1es 
wordt Uitgesloten en iemand die als l1d 
van een politieke partij bedankt of 
door de partij wordt geroyeerd zijn 
openbare functie(s) voor d1e partij 
moet neerleggen 
7 Wijziging van de Ruilverkavelmgs
wet zodat dit alleen mogelijk wordt op 
vrijwillige basis 
8 Verlaging der salarissen van MtniS
ters, Kamerleden, Gedeputeerden, 
Wethouders enz., tot het behoefte-ele
ment en terugbrengmg van het aantal 
2e Kamerleden van 1 50 tot 1 00 en 
dat der 1 ste Kamer van 75 tot 50 zo
als voorheen het geval was 
9 Beëindiging van een EEG-bele1d 
waardoor vele Nederlandse bedrijven 
dopr concurrentievervalsing en fraude 
te gronde worden gericht 
10 Zolang ons land met begrotings-

tekorten kampt, ontwikkelingshulp al
leen op vrijwillige basis, en niet door 
middel van belastingheffing. 
11 Beëmdiging van radio, pers en 
TV activiteiten dewelke Godslasterlijk, 
gezagsondermijnend of in strijd zijn 
met eerbaarheid en goede zeden 
12 Naleving der bestaande wetten 
zodat de staatsburger niet alleen plich
ten, maar ook rechten krijgt, en be
scherming wordt geboden voor perso
nen en bezittingen. 
13 Erkenning van de rechten tot on
afhankelijkheid der Zuid-Molukken en 
Nieuw-Guinea en wat de Nederlandse 
Antillen betreft, moet de bevolking al
daar recht op zelfbeschikking worden 
gegeven 
14 Vrije Recreatie zodat uitneembare 
zomerhuisjes, caravans, tenten enz. ge
plaatst mogen worden op elk terrein 
wat eigendom is, of waarvan de eige
naar schriftelijk toestemming heeft ver
leend 
15 Geen kiesdrempelverhoging zodat 
elke groepering die de kiesdeler haalt 
tot de Kamer (of elk ander openbaar li
chaam) wordt toegelaten, reststemmen 
worden toebedeeld aan partijen die het 
d1chtste de kiesdeler hebben benaderd, 
en lijstnummering in volgorde van het 
bepaalde aantal stemmen 
16 Geen bevuiling van bodem, lucht 
en water, en mdustrie zodanig van om
vang en constructie dat het leefmilieu 
niet wordt aangetast. 
1 7 Geen aantrekking van buitenland
se werknemers zolang bij ons grote 
werkeloosheid heerst, er een groot wo
ningtekort is, de ruimte in Nederland 
hoog nodig is voor eigen volk, en het 
economisch belang niet opweegt tegen 
de veelvuldige problemen van allerlei 
aard, die buitenlandse werknemers 
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met zich meebrengen. 
18 Geen fluoridering van drinkwater. 
19 Geen verdere verhoging van de 
leerplicht, en werkvrijheid voor afge
studeerden. 
20 Loonsverhoging, vakantietoeslag 
en dergelijke niet in procenten maar 
voor iedereen in gelijke bedragen. 
21 Geen wetswijziging tot verruiming 
van Abortus Provocatus. 
22 Geen subsidie aan kranten, waar
voor de lezer geen belangstelling 
heeft. 
23 Verlaging van lasten voor zelf
standige ondernemers. 
24 Contröle en strafbepaling op mis
bruik van sociale voorzieningen. 
25 Opheffing van Gemeenten en 
Waterschappen slechts wanneer de be
trokken inwoners en ingelanden dat 
zelf wensen 
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Aan alle kieskeurigen 

Zonde, zegt men 
Zonde van kansen d1e verloren gaan 
Zonde van geld dat m het water te
recht komt 
Zonde van stemmen die verknoe1d 
worden 
Zonde van de t1jd d1e heengaat als u 
d1t leest? 
Zonde van het m1l1eu dat bedorven 
wordt 

Wat IS e1genlijk zonde? 

Zonde IS wat z1jn doel voorbijschiet 
Zonde IS wat zijn bestemmmg mist 
Zonde IS n1et I u1steren naar wat God 
zegt 
God, aan Wie wij alles te danken heb
ben 
Alles, ons leven, onze gezondheid, 
onze mogelijkheden 

Zonde 1s een schandaal 
Zonde IS schande 
Nationale zonde 1s een schandvlek 
voor een land 
Zonde haalt een nat1e omlaag 
Geestelijk, cultureel, soc1aal, econo
misch, mateneel 

Hoe komen wij er weer bovenop? 

Hoe, wanneer zonde een land onderuit 
haalt? 
Gerecht1ghe1d verhoogt een volk 
Gerecht1ghe1d zal dan het tegenoverge
stelde zijn van zonde 

Gerecht1ghe1d wil zeggen lu1steren 
naar God 
Naar Zijn Woorden en Wetten 
Gerechtigheid 1s God geven wat God 

Inleiding 

toekomt, 
De Overheld waar de Overheid recht 
op heeft 
De medemens wat voor de medemens 
IS 

en de zwakken m de samenleving wat 
bij hen hoort. 

Gerechtigheid daar snakt de wereld 
naar 
Gerechtigheid, die met een kus de vre
de begroet 
Gerechtigheid, waarvan de welvaart af
hangt 
en zelfs het gedijen van de bodem. 

Zonde is een schandvlek der naties 
en gerechtigheid verhoogt een volk 

Daarom wil de Staatkundig Gerefor
meerde Partij 
met haar politiek 
van de zonde af 
en naar de gerechtigheid toe 

Wat het ene en het andere concreet 
meebrengt 
leest u in ons verkiezingsprogramma 
dat wij u, op deze manier ingeleid, 
aanbieden 
en ter kennisneming aanbevelen. 

Het hoofdbestuur 
van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij 
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Hoe het is 

Kraken, bezettingen, rellen, geweld, 
criminaliteit, vandalisme het beeld 
van Nederland aan het begin van de 
jaren '80. In onze, zo prachtig uitge
dachte verzorgingsstaat neemt de on
rust, het onbehagen, het onlustgevoel 
onder jongeren èn ouderen hand over 
hand toe. 

Maar ook onrecht en ongerechtig
heid grijpen schrikbarend om zich 
heen: abortus wordt geaccepteerd als 
de gewoonste zaak van de wereld, be
lastingontduiking en fraude nemen 
verontrustende vormen aan, het norm
besef vervaagt zienderogen, nietsont
ziende winstbejag en speculatie van 
enkelen op kosten van velen zijn 
schering en inslag. 

De regering - de Hoge Overheid, 
zoals onze voorouders zeiden - is wan
kelmoedig en berustend. Moet soms in 
onmacht toezien: goed bedoelde maat
regelen werken niet meer of anders 
dan bedoeld. Maar laat ook veel zaken 
op hun beloop, veroordeelt zich zelf te 
vaak tot machteloosheid, staat toe dat 
het recht op de straten struikelt De 
'Grote Keyser' en andere panden kun
nen maandenlang 'gekraakt' blijven, 
abortus krijgt vrij baan, belastingont
duiking heet een moeilijk op te lossen 
probleem, woningspeculatie kan vrij
wel onbeperkt doorgaan. 

Wat aan de oppervlakte komt, heeft 
diepere oorzaken dan een afbrokkelen
de welvaart, een falend bestuur, een 
onbestemde angst voor de toekomst, 
een groeiende onzekerheid of een 
overheersend egoïsme. Stuk voor stuk 
zijn het uitingen van desoriëntatie. Het 
Nederland van 1 981 is het spoor 
bijster. Wat goed is heet kwaad en 

In dienst van de gerechtigheid 
Nederlanders en hun bestuur 

kwaad wat goed is. 
Recht en gerechtigheid ontbreken 

De zelfzuchtige en zondige mens 
waant zich de maat aller dingen En 
staat nu voor de gevolgen. 

2 Hoe het moet 

Als Gods dienares heeft de overheid 
een hoge roeping. Ons ten goede. Het 
doel van het bestuur is de ongebon
denheid van de mensen in te tomen, 
er voor te zorgen dat iedereen een stil 
en gerust leven kan leiden, in alle eer
baarheid. 

Het is een dienende roeping een 
roeping om de samenleving zo recht
vaardig mogelijk te dienen Het goede 
bestuur staat in dienst van de gerech
tigheid. Het wil land en volk tot zijn 
recht laten komen, te recht brengen. 

De S G P wil ernst maken met een 
overheidsbestuur dat zowel de enkele 
burgers als het gehele volk recht doet 
naar Gods bedoelingen, weer terecht 
brengt bij de Bijbelse gerechtigheid. 

Bestuur, wetgeving en rechtspraak 
moeten daarom gebaseerd worden op 
de rechtvaardige Wet van God, zoals 
die in de Bijbel aan de mensen is ge
openbaard Dat wil zeggen dat de re
gering niet klakkeloos maatschappelij
ke ontwikkelingen volgt, maar ze toetst 
aan dat Bijbels getuigenis en in goede 
banen leidt. Dat wil zeggen dat het 
kwaad, het onrecht, de ongerechtig
heid bestreden wordt. 

Die taak om recht en gerechtigheid 
te doen vergt een actief overheidsop
treden. Wat de regering kan, behoort 
zij te doen. Wat haar geboden is, is zij 
verplicht te doen. Ook terwille van de 
vele Nederlanders die zich niet te bui
ten gaan aan rellen en belastingontdui-
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kingen, die zich nog wensen te hou
den aan wet en regel, die het goede 
nastreven 

Toch verwacht de S.G P niet alle 
heil van overheidsmaatregelen Al was 
het alleen maar omdat de regering be
scheiden mogelijkheden heeft om de 
samenleving weer op het rechte spoor 
te brengen. Naast de overheidsverant
woordelijkheid is er een persoonlijke 
verantwoordelijkheid om gerechtigheid 
te betrachten. Die verantwoordelijkheld 
mag de overheid niet aantasten en het 
volk niet afschuiven. 

Alleen zo wordt het volk verhoogd. 
De overheid als Dienaresse Gods is 

geroepen om de 'ongebondenheid der 
mensen in te tomen' (art. 36 der Ned 
Gel. Belijdenis), ook op economisch en 
sociaal terrein. Opdat de burgers een 
stil en gerust leven mogen leiden en 
de zwakken de nodige bescherming 
ontvangen. 

3 Landsbestuur 

De overheid, het bestuur is naar 
Bijbels getuigenis Gods dienares. Die 
erkenning, die roeping en die afhanke
lijkheid behoren een vaste plaats in de 
Nederlandse grondwet te krijgen Maar 
dat alleen is niet voldoende. Alle wet
ten en besluiten moeten in dat teken 
staan In het hele bestuur- van hoog 
tot laag moet de eerbiediging van 
het nationaal-christelijk karakter van 
Nederland tot uitdrukking komen. De 
bede in de troonrede en, waar het ont
breekt, het ambtsgebed moeten weer 
worden ingevoerd. 

De constitutionele monarchie, op
gedragen aan het Huis van Oranje, 
verdient veruit de voorkeur boven an
dere regeringsvormen. Leden van het 
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koninklijk huis hebben recht op eer
bied. Majesteitsschennis is niet te tole
reren. 

Tegen alle ontluistering van het ko
ningschap en de staatsinstellmgen, te
gen alle gezagsondernemingen dient 
de regering krachtig stelling te nemen 

De rechtsstaat en de parlementaire 
democratie moeten evenzeer worden 
gehandhaafd als de dictatuur en de 
anarch1e bestreden Dit betekent dat 
voor iedereen zonder aanz1ens des per
soons dezelfde rechten, plichten en 
vrijheden gelden, terwijl ook de over
heid onderworpen IS aan democratisch 
tot stand gekomen regels en voor
schriften De democratie IS geen af
god, maar onder hu1d1ge omstandighe
den nog de meest aanvaardbare staats
vorm om recht en gerecht1ghe1d te 
doen 

Staatsrechtelijke vern1euwmgen, 
zoals de gekozen mmister-pres1dent of 
burgemeester, worden afgewezen 
Evenals het districtenstelsel De even
redige vertegenwoordiging in parle
ment, staten en raden past het beste 
bij het Nederlandse volk 

Besef van verantwoordeltjkheid Je
gens de samenleving en eerbied voor 
de van God gestelde gezagsverhoudin
gen zijn voorwaarden zonder welke de 
natie haar bestaansrecht verspeelt 

4 Binnenlands bestuur 

De gemeentelijke en provmc1ale In

deling van ons land 1s n1et onaantast
baar. In een beperkt aantal gevallen 
kan henndelmg noodzakelijk zijn De 
ontwikkeling naar zo groot mogelijke 
gemeenten en zo klem mogelijke pro
vincies verd1ent kracht1g tegenspel 
Het histonsch gewordene vraagt, zo 
veel het kan, om handhavmg 

In geen geval mag de bestuurlijke 
reorganisatie le1den tot een nieuwe be
stuurslaag naast rijk, provincie, ge
meente en waterschap. Onderzocht 
moet worden of het aantal gemeen
schappelijke regelmgen tussen ge
meenten n1et vermmderd kan worden. 
Waar ze echt nodig zijn, moeten ze 
aan een betere democratische controle 
worden onderworpen 

Bij de bestuurlijke reorgan1sat1e 
moet voorop staan het versterken van 
het lagere bestuur. De rijksoverheid 
moet ernst maken met het afstoten 
van taken en bevoegdheden naar pro
vincies en gemeenten (decentral1sat1e). 

In de n1euwe opzet moeten de pro
vincies een voldoende draagvlak heb
ben Anders zijn provinciale besturen 
niet opgewassen tegen de taakuitbrei
ding die hen - als gevolg van de de-

centralisatie van rijkstaken en de ver
sterking van de coördinatie, planning 
en controle op de gemeenten te 
wachten staat. 

De kleine gemeente waarin het be
stuur nog vrij dicht bij de burger staat, 
mag niet klakkeloos worden opgeof
ferd. Kleinschaligheid is een groot 
goed in een maatschappij waarin alles 
steeds massaler en ondoorzichtiger 
wordt 

Niet alleen de provincies, maar ook 
de gemeenten hebben een gezonde fi
nanciële basis nodig Om hun be
stuurstaken goed te kunnen vervullen 
moeten de gemeenten financieel min
der afhankelijk zijn van het rijk Ver
groting van het gemeentelijk belasting
gebied is nodig - zonder de totale las
tendruk te verhogen 

Een voortgaand terugdringen van 
het aantal noodlijdende gemeenten 
('artikel-12-gemeenten') dient voorrang 
te hebben 

Openheid en openbaarheid van be
stuur ten aanzien van direct belang
hebbenden zijn vanzelfsprekend in een 
maatschappij waarin het bestuur voort
durend beslissingen voorbereidt, 
neemt en uitvoert die het doen van de 
burger direct of indirect raken Zonder 
openheid zijn controle van het over
heidsbeleid door de bevoegde organen 
èn rechtsbescherming van de burger 
niet mogelijk. 

5 Politie 

Zorg voor de veiligheid en handha
ving van de rechtsorde dat is de be
langrijkste opdracht van de politie. Te
genover rellen en ongeregeldheden 
past een krachtig optreden. Aan de be
strijding van de toenemende misdadig
heid moet de regering ook in de ko
mende jaren groot gewicht toekennen 
om het gevoel van onveiligheid bij ve
len, zowel in de stad als op het platte
land, te verminderen Voor beide taken 
is een goed bemand en modern toege
rust politie-apparaat een eerste 
vereiste 

De politie heeft een zware- en 
soms ondankbare- taak. Vaak dreigt 
de agent of ME' er het stootkussen te 
worden tussen overheid en bevolking. 
Vooral bij politiek geladen conflicten. 
Voor het moreel van de politieman is 
het van belang dat, als hij zich aan de 
regels en instructies houdt, het bestuur 
en de justitie achter hem staan. 

Een verdere versterking en uitbrei
ding van de politie is onontkoombaar 
Daarbij moet niet alleen op de kwanti
teit (méér agenten), maar ook op de 
kwaliteit (grotere doeltreffendheid van 
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het politie-optreden) worden gelet. 
Daarom is ook een verdergaande sa
menwerking tussen rijks- en gemeente
politie hoog nodig. 

Het is niet alleen van belang dat 
de politie wetsovertreders betrapt en 
misdadigers in de kraag vat. Ook moet 
al het mogelijke worden gedaan straf
bare feiten te voorkomen Regelmatige 
surveillance is daarvoor nodig. De bur
ger moet zien dat de politie op haar 
hoede is, al mag van hem worden ver
wacht dat hij het wetsovertreders niet 
al te makkelijk maakt. 

Er dient, ook in het belang van de 
politie zelf, zo spoedig mogelijk een 
wettelijke regeling van klachten over 
onbehoorlijk politie-optreden te komen. 

Het optreden van particuliere be
wakingsdiensten ('privé-politie') moet 
aan strenge voorwaarden worden ge
bonden 

6 Justitie 

Overtredingen en misdrijven moeten 
rechtvaardig vergolden worden door 
een passende bestraffing. Schuld, als 
beginsel van strafbaarheid en aanspra
kelijkheid, mag niet uit het recht ver
dwijnen. 

De wet moet het mogelijk maken 
dat in levensdelicten de doodstraf kan 
worden toegepast. 

De kleine 'criminaliteit' winkel
diefstallen - moet door de justitie ver
volgd blijven worden. 

Met alternatieven voor gevangenis
straf moet de overheid erg terughou
dend zijn, zolsng niet vaststaat dat dit 
soort straffen net zo veel uitwerking 
hebben als de traditionele straffen 

In het belang van de rechtsstaat 
moet de uitvoering van (rechtsgeldig 
tot stand gekomen) beslissingen van 
de rechter gegarandeerd zijn. 

In gevangenissen moeten voldoen
de ruimten en bewakers zijn om ver
oordeelden zo snel mogelijk hun straf 
te laten ondergaan. Achterstand bij 
tenuitvoerlegging van vonnissen moet 
worden vermeden. 

Het gezin is een belangrijke steun
pilaar voor de same.1leving. Ouders 
zijn belast met de zeggenschap en de 
verantwoordelijkheid voor hun minder
Jarige kinderen De overheid is geroe
pen dat ouderlijk gezag zo veel moge
lijk te steunen. Zij die hun verantwoor
delijkheid verwaarlozen of misbruiken, 
moeten uit de ouderlijke macht wor
den ontzet 

Het huwelijk is van buitengewone 
waarde. Alternatieve samenlevingsvor
men die op zedelijk onoirbare verhou
dingen berusten, mogen door de over-
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heid niet gelijkgesteld worden met het 
huwelijk. 

Tegen uitingen van prostitutie, por
nografie en homofilie en tegen sexhan
del moet de regering krachtige maatre
gelen nemen. De openbare zedelijk
heid is een terrein waar de overheid 
een duidelijke taak heeft. 
- Terwille van het grote goed van de 
rustdag, zal de regering de zondags
heiliging, tenminste de zondagsrust, 
moeten bevorderen. 

Het gokken dient krachtig te wor
den tegengegaan. De drie casino's op 
Nederlandse bodem (Zandvoort, 
Scheveningen en Valkenburg) moeten 
onmiddellijk worden gesloten. 
- Alcohol achter het stuur vraagt om 
strenge bestraffing. Desnoods dient, 
naast de gewone straf, het rijbewijs 
voor langere tijd afgenomen te wor
den. 

Het misbruik van rechtspersonen 
(vooral besloten vennootschappen) 
dient krachtig aangepakt te worden. 
Maar evenzeer moeten aan rechtsper
sonen niet telkens opnieuw voordelen 
worden toegekend, waarvan de onder
nemer die persoonlijke verantwoorde
lijkheid wil dragen verstoken blijft. 

De rechtsbescherming van de bur
gers tegen overheidsbeslissingen is on
misbaar in een verzorgingsstaat als de 
onze waarin de overheidsbemoeienis 
als maar groter wordt Versnelling in 
de afhandeling van bezwaar- en be
roepsschriften moet bevorderd worden. 

Een wettelijke bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (' privacywet') 
moet snel tot stand worden gebracht 
om verkeerd en onbevoegd gebruik 
van in computers opgeslagen per
soonsgegevens te voorkomen. 

Een duidelijker en beslister optre
den van de regering tegen massale 
wetsovertreding (burgerlijke ongehoor
zaamheid) is vereist. 

Bestrijding van terrorisme en 
drugshandel vraagt om een internatio
nale aanpak. 
- Veel zorg en aandacht voor het 
slachtoffer van een misdrijf en vergoe
ding van de schade - hoe belangrijk 
ook mogen niet leiden tot het kleine
ren of zelfs ongestraft laten van het 
door de dader aangerichte kwaad. Een 
misdaad blijft een schending van de 
rechtsorde. 
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11 Alleen gerechtigheid 

7 Hoe het is 

Een nieuwe trend heeft zich baange
broken honderden, misschien wel dui
zenden zoeken hun heil bij mysterieuze 
oosterse godsdiensten Beklemd in een 
verstikkende verzorgingsmaatschappij 
waar liefde, geluk, warmte en welzijn 
steeds meer verkillen, bouwen steeds 
meer JOngeren èn ouderen hun ver
wachting op allerlel vreemde secten 
Na de tallozen die ZICh wanhop1g 1n de 
drugs gestort hebben, 1s het een nieu
we ontvluchtingspoging uit onze sa
menleving 

Na de oorlog IS Nederland rap opge
bouwd tot een welvaartsstaat, d1e na
derhand kon worden uitgebouwd tot 
een verzorgingsstaat van hoog n1veau. 
Handel en industne beleefden vette Ja
ren, de werkloosheld was te verwaarlo
zen, de lonen werden elk jaar hoger, 
de ene sociale voorziening na de ande
re kwam tot stand, goed onderwijs 
stond open voor iedereen Een n1euwe 
Gouden Eeuw leek aangebroken 

Maar al ras kwamen de schaduwzij
den van de welvaart aan het l1cht. De 
natuur werd ernstig bedreigd, lucht en 
water vervuilden, de sociale voorzie
ningen bleken de soc1ale problemen 
niet te kunnen oplossen In de kolos
saaiheid van de maatschappij dreigden 
mensen ten onder te gaan Velen ver
eenzaamden, anderen voelden zich ra
deloos. Jongeren kwamen in een kille 
samenleving 

Daar bovenop kwam 1n het m1dden 
van de Jaren '70 de teruggang in wel
vaart, waardoor du1zenden een beroep 
moesten doen op de WW, 1n de WAO 
werden gedreven of terug moesten val
len op de bijstand. Minderheidsgroe
pen werden weggestopt 1n achterbuur-
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ten. 
Oog in oog met zo veel nood vol

hardde de overgrote meerderheid van 
ons volk in zelfzucht en egoïsme. Het 
'ik-tijdperk' zijn de Jaren '80 al op 
voorhand genoemd. De in het nauw 
gebrachte mens denkt alleen nog maar 
aan zichzelf. Eigen ik en eigen willen 
zijn maatstaf geworden. 

8 Hoe het moet 

De eerste oogopslag is verblindend 
Ons onderwijs is voortreffelijk, onze 
cultuur hoogontwikkeld, onze welzijns
voorzieningen prima, onze sport aan 
de top, ons maatschappelijk werk goed 
georganiseerd. Maar wie dieper kijkt, 
komt al snel tot de ontdekking dat dit 
'welzijn' het ware welzijn niet heeft ge
bracht. 

Nederland heeft jarenlang de illusie 
gehad dat onderwijs, cultuur, recreatie 
en maatschappelijk werk geluk en 
voorspoed zouden brengen. Miljoenen 
en nog eens miljoenen zijn er aan uit
gegeven. En wat is het resultaat? Het 
onderwijs vervlakt, de cultuur ontaardt 
1n demoraliserende prikkels en onge
zonde oversexualisering, de recreatie is 
een massale vermaaksindustrie gewor
den, de sportverdwazing viert hoogtij, 
het maatschappelijk werk verwordt tot 
één groot loket, de sport degradeert 
tot een passief kijkspel en vergt van 
beoefenaars onmenselijke prestaties. 

Het is hoog tijd met die overspan
nen verwachting af te rekenen. Hoe
zeer prima onderwijs, mooie cultuur, 
goede ontspanning, verantwoorde li
chaamsbeweging en echt maatschap
pelijk werk ook gewenst zijn - het kan 
het menselijk ongeluk niet wegnemen, 
het brengt het ware welzijn niet. Het 

SGP 7-9 

laat de mens aan eigen lot over, het 
helpt slechts in schijn, het is surro
gaat. 

Te veel staat het 'welzijn-van-nu' in 
het teken van de menselijke zelfont
plooiing. Te veel gaat het er om jezelf 
te kunnen zijn Te veel benadrukt het 
eigen kennen en kunnen. Te weinig 
komt het tekort, de ontoereikendheid, 
de onbekwaamheid van de mens naar 
voren. Te weinig staat de afhankelijk
heid van God en de liefde tot de 
naaste centraal. Te weinig wordt er op 
gewezen dat alléén gerechtigheid de 
weg naar het welzijn opent. 

Zo'n invalshoek geeft richtlijnen 
voor onderwijs, cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk het scheppen 
van voorwaarden voor oude en jonge 
mensen om - in recht en gerechtig
heid aan hun taak en roeping in het 
leven te kunnen werken, om rent
meester tegenover God en de naaste te 
kunnen zijn. 

Opdat God geëerd en het volk ver
hoogd wordt. 

9 Reformatorisch onderwijs 

Voor het onderwijs, in al zijn gele
dingen en vormen, moet Gods Woord 
centraal staan. In de allereerste plaats 
als richtlijn. Maar ook vanwege de 
rijke inhoud en wijze lessen moet de 
Bijbel op de scholen altijd open liggen. 
In het onderwijs dient het besef te 
worden bijgebracht dat de verworven 
kennis tot eer van de Schepper en in 
dienst van de naaste gebruikt moet 
worden 

Het is de taak van de overheid zulk 
Bijbels onderwijs te geven. Nu dit he
laas wordt nagelaten en de openbare 
school niet meer onder het gezag van 

395 



dat Woord staat moet er alle vrijheid 
zijn voor onderwijs dat zich op de Bij
bel en de reformatorische belijdenis
geschriften baseert. De regering dient 
er voor te zorgen dat dit onderwijs zijn 
eigen inhoud ongeschonden kan bewa
ren en niet door allerlei bepalingen in 
moeilijkheden wordt gebracht. De 
grondwettelijk verankerde vrijheid van 
stichting, richting en inrichting van het 
onderwijs dient gewaarborgd te wor
den. 

Het reformatorich onderwijs mag 
op geen enkele wijze worden achterge
steld. Als het aan de wettelijk vereiste 
voorschriften en getalscriteria voldoet, 
dient het zonder aarzelen in de gele
genheid te worden gesteld om scholen 
op te richten en in stand te houden. 
De stichtingsnormen dienen zo laag 
mogelijk te blijven, opdat er voldoende 
spreiding kan zijn De regel dat het 
aantal op de S.G.P. uitgebrachte stem
men sleutel is voor het oprichten van 
reformatorische scholen, moet onver
kort worden gehandhaafd. 

Ook binnen de toekomstige onder
wijsvernieuwingen moet er alle ruimte 
blijven voor het reformatorisch onder
wijs. Aan het onderwijs mogen, ook in 
de toekomst, geen eisen worden ge
steld die wezensvreemd zijn aan het 
karakter van reformatorische scholen. 
- Als vanzelfsprekend moet de rege
ring een goed peil en een deugdelijke 
kwaliteit van het onderwijs na aan het 
hart liggen. Tegen eenzijdigheid dient 
te worden gewaakt. Het gaat tenslotte 
om de vorming van de mens, zijn toe
rusting tot alle goed werk. 

De verantwoordelijkheid van de ou
ders voor het onderwijs aan hun kinde
ren dient voorop te staan. Die moet tot 
uiting kunnen komen in de keus van 
de school. 

De oudercommissie of één of an
der medezeggenschapsergaan mag het 
schoolbestuur in zijn regelingsbe
voegdheid niet van zijn plaats dringen. 
Zij hebben slechts een adviserende 
stem. De stelregel moet zijn dat het 
bestuur beslist. 

1 0 Basisonderwijs 

De geleidelijke samensmelting van 
kleuter- en lager onderwijs tot één ba
sisonderwijs verdient steun Mits het 
niet ten koste gaat van de kleuter. Ook 
dient het peil van de basisschool er 
niet door omlaag te worden gehaald. 

Sexuele voorlichting is geen taak 
van de onderwijzer, maar van de ou
ders. 

Er moet plaats zijn voor levensbe
schouwelijke schoolbegeleidings-

diensten. Zij moeten volwaardig kun
nen functioneren. De te regelen subsi
dievoorwaarden dienen daarop te wor
den afgestemd. 

De verzelfstandiging van schoolbe
geleidingsdiensten en andere 'rand
diensten' (zoals het Centraal Instituut 
voor Toetsontwikkeling, C.l. T 0.) dient 
met kracht te worden tegengegaan. 

In al te grote scholengemeenschap
pen komt het onderwijs somtijds moei
lijk tot zijn recht. Kleinere scholen ver
dienen de voorkeur boven hele grote. 
Op grote scholengemeenschappen is 
de leerling doorgaans één van de ve
len, terwijl op kleinere scholen de le
raar of onderwijzer meer aandacht aan 
hem kan besteden. 

In dunbevolkte gebieden, met 
name op het platteland, is de kleine 
school gewoonweg onmisbaar. In een 
tijdvak van teruglopende leerlingental
ten is het van belang dat kleinere scho
len extra faciliteiten ontvangen, zodat 
ze niet in hun bestaan worden be
dreigd. 

Samenwerkingsscholen, op neutra
le leest geschoeid, dienen te worden 
afgewezen. 

Het onderwijs aan geestelijk en 
lichamelijk gehandicapte kinderen 
moet een bijzondere zorg zijn voor de 
regering. 

Schipperskinderen moeten, zonder 
noemenswaardige belastingen, in staat 
worden gesteld naar school te gaan. 
Goede internaten zijn daarvoor onmis
baar. 

1 1 Voortgezet onderwijs 

Het voorgezet onderwijs mag niet 
te nivellerend zijn. Geschonken talen
ten moeten op school tot ontwikkeling 
kunnen komen. Onderzocht moet wor
den of de vakkenpakketten op de mid
delbare scholen niet te belemmerend 
werken. Het gevaar dreigt dat scholie
ren een te eenzijdige opleiding krijgen 
of een richting kiezen waarmee ze later 
niet uit de voeten kunnen. 

Naast algemene ontwikkeling is
zeker voor het lager en middelbaar be
roepsonderwijs een goede vakoplei
ding een eerste vereiste om aansluiting 
te vinden bij een toekomstige werk
kring. Goed vakmanschap is meester
schap. De initiatieven die de laatste 
tijd worden ondernomen om het vak
onderwijs te verbeteren, verdienen 
krachtige steun 

Proeven met nieuwe onderwijsme
thoden en schooltypen zijn waardevol 
om het onderwijs bij de tijd te houden. 
Maar in het belang van het onderwijs 
moet de regering niet voortdurend al-
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les willen vernieuwen en veranderen. 
- Aan een middenschool, een vorm 
van voortgezet onderwijs voor ieder
een, is geen behoefte. Het ontwikke
lingsplan voor het voortgezet onderwijs 
(O.P.V.O.), dat een verkapte midden
school wil invoeren, verdient evenmin 
steun Ook met het oog op de steeds 
beperkter wordende financiële midde
len. 

De leerplicht moet niet verder wor
den uitgebreid. Anders komen er 
steeds meer jongens en meisJes tegen 
hun zin op school. 

Het leerrecht dient meer nadruk te 
krijgen. In het algemeen moeten men
sen gemotiveerd worden tot meer stu
die en vorming. 

De vormingscentra voor werkende 
jongeren moeten het karakter krijgen 
van scholen met ruime mogelijkheden 
voor praktische vorming 

Ouderen dienen grotere mogelijk
heden voor herkansing te krijgen 
('tweede kans-onderwijs') Men is ten
slotte nooit te oud om te leren 

1 2 Universitair onderwijs 

- Zuinigheid op universiteiten, hoge
scholen en instellingen voor hoger on
derwijs behoort, zeker in deze tijd van 
financiële en economische moeilijkhe
den, vanzelfsprekend te zijn 

In het wetenschappelijk onderwijs 
valt vanwege de hoge kosten, niet te 
ontkomen aan een duidelijke afbake
ning van de studieduur (fasering). 
Maar dit mag geen beletsel vormen 
voor het doorstuderen van studenten 
die door persoonlijke omstandigheden 
niet aan de gestelde eisen kunnen vol
doen. 

Loting voor het hoger en weten
schappelijk onderwijs moet verdwij
nen. Er dient een 'gewone selectie' in 
het leven te worden geroepen, waarbij 
ook gekeken wordt naar de eindexa
mencijfers van de aankomende studen
ten. 

Op universiteiten en hogescholen 
moet de nadruk in de allereerste plaats 
vallen op onderwijs en onderzoek. Het 
kostbare wetenschappelijke onderwijs 
mag onder geen beding schade onder
vinden van de vergaande 'democratise
ring'. Politieke indoctrinatie dient te 
worden tegengegaan. 

De opleiding van onderwijzers en 
leraren moet degelijk zijn In het be
lang van zichzelf en hun leerlingen 
moeten leerkrachten voortdurend wor
den bijgeschoold. Meer en meer moet 
er op worden gewezen dat- als ge
volg van het teruglopende kindertal -
niet elke onderwijzer of leraar emplooi 
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zal kunnen vinden. 
Voor verantwoord cultuurbeleid gel

den onverzwakt de maatstaven van het 
Evangelie, te weten ' al wat waar-
schijnlijk is, al wat eerlijk 1s. al wat 
rechtvaardig is. al wat rein is, al wat 
liefelijk is, al wat wel luidt, zoo daar 
eenige deugd 1s en zoo daar eenige lof 
is, bedenkt dat' (Fil 4 8) 

13 Cultuur 

Het welzijnswerk. meer m het bij
zonder cultuur en ontspannmg, moet 
zo veel mogelijk door de burgers zèlf 
worden betaald Dit verhoogd zowel de 
waardering als het verantwoord be
heer. Subsidiënng door de overhe1d 
moet het karakter hebben van aanmoe
diging en aanvulling 

Voor het bevorderen van de cul
tuur is de regering niet de eerst aange
wezene De overheidstaak IS wèl ont
aarding. uitspattingen en uitwassen te 
verhinderen en tegen te gaan Als de 
regenng - ten onrechte- geen zeden
meester wenst te zijn. dan mag zij ze
ker géén meester ter bevordering van 
de onzedelijkheid zijn 

In een wereld d1e steeds meer Uit 
steen. beton en asfalt gaat bestaan. IS 

een goede en verantwoorde ontspan
nmg onmisbaar Ook om ledigheid en 
doelloosheid tegen te gaan Tegen 
massale vermaaksmdustne en sportver
dwazing d1ent te worden gewaakt 

Aan de subs1d1ënng van het prof
voetbal moet op staande voet een em
de worden gemaakt 

In het bijzonder bij sport en reere
atle behoort de regering zondagsrust 
te bevorderen en zondagsontheiliging 
tegen te gaan 

De zorg voor monumenten en cul
tuurschatten u1t het verleden moet gro
te voorrang krijgen Daarbij verdient 
de restauratie van kerken speelale aan
dacht 

De Fnese taal en cultuur mogen 
n1et verwaarloosd worden door de 
overheid 

RadiO. telev1s1e en kranten d1enen 
de goede zeden. gegrond op de Heili
ge Schnft, n1et Uit het oog te verliezen 
De regenng moet maatregelen nemen 
tegen u1tzendmgen en publikaties d1e 
godslasterlijk. zedenkwetsend of ge
zagsondermijnend zijn 

Het steunen van noodlijdende 
kranten en tijdschriften - terwille van 
de verscheidenheld m rneningsu1ting 
mag onder geen beding concurrentie
vervalsend werken Er moet een rege
ling komen die alle persorganen gelijk 
behandelt 

Een belangrijke taak van de rege-

ring is orn misleidende en agressieve 
reclame tegen te gaan. De - tot weinig 
soberheid oproepende STER-reclame 
op radio en televisie dient in elk geval 
afgeschaft te worden. 

14 Maatschappelijk werk 

Voor de regering moet in het wel
zijnswerk helernaai voorop staan het in 
alle zachtmoedigheid en barmhartig
heid verlenen van hulp en bijstand aan 
allen en nog eens allen die onder de 
wielen van onze welvaartsmaatschappij 
dreigen terecht te komen. 

In de maatschappelijke zorg moet 
het part1cul1er initiatief worden hoog
gehouden Niet alleen uit financieel 
oogpunt Het is ook een goed tegen
Wicht tegen voortschrijdende verarnb
telijking en professionalisering Daar
om voorrang voor het vrijwilligers
werk 

De kerk moet van de overheid alle 
rUimte krijgen haar opdracht op het 
terrein van het maatschappelijk werk te 
kunnen vervullen 

Het gezm is de pijler van de sa
menleving. Het onvolledige gezin
vooral de moeilijke positie van wedu
wen en weduwnaars- moet meer aan
dacht van de overheid krijgen 

Krachtig tegenspel verdient het 
streven naar emancipatie, waarbij voor
bij gegaan wordt aan de rijke ver
scheidenheld in gaven en capaciteiten 
tussen man en vrouw. Eenvorrn1gheid 
is weinig aantrekkelijk. eerder een 
vloek. en is in strijd met de veelvor
migheid in de schepping. God heeft 
man en vrouw een rijke variatie in 
aard, aanleg. wezen. karakter, hoeda
nlgheld en gaven van hoofd en hart 
verleend 

De grote werkloosheid, vooral on
der de JOngeren. vereist speciale maat
regelen van de regering. 
- Voorkomen dient te worden dat 
landelijk welzijnswerk op levensbe
schouwelijke grondslag (o.a. jeugd- en 
beJaardenwerk) als gevolg van de af
stoting van rijkstaken naar provincies 
en gemeenten tussen wal en schip 
valt. 

In het J6Ugd- en JOngerenwerk 
moet voorrang worden gegeven aan de 
levensbeschouwing die zich wil richten 
naar de Bijbel. 

De regering moet een open oog 
hebben voor de problemen van bejaar
den en gehandicapten Niet als een 
voogd die hen in tehuizen of inrichtin
gen stopt, maar die hun zelfstandig
heid ten volle eerbiedigt. 

Ouden van dagen moeten, als zij 
dat willen, zo lang mogelijk op zichzelf 
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kunnen blijven wonen. Bij hun verzor
ging kunnen vrijwilligers uitmuntende 
diensten bewijzen. 

De rechten van besturen van be
jaardencentra en andere tehuizen moe
ten ten volle worden gehandhaafd. 

De vreemdelingen in onze poorten 
- buitenlandse werknemers, Surina
mers, vluchtelingen- mogen niet ach
teraan en nog minder achterop komen. 
Zij moeten als volwaardige burgers be
handeld worden, zonder gelijkgescha
keld te worden. 

Deze welwillendheid geldt in het 
bijzonder voor de Zuid-Molukkers en 
de Papoea's, tegenover wie wij een 
ereschuld hebben 
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lil Naar meer gerechtigheid 

15 Hoe het is 

De Nederlandse economie heeft het 
zwaar te verduren. Er zijn 300.000 
werklozen Een nog grotere stijging 
van de werkloosheid ligt in het ver
schiet Steeds meer bedrijven komen 
in de rode cijfers. Vele kunnen slechts 
met moeite het hoofd boven water 
houden De industrie, eens Nederlands 
paradepaardje, brokkelt af. De export 
stagneert. Economische groei is er 
nauwelijks meer. 

Niet alleen in Nederland zit het te
gen. Als gevolg van de duurdere olie 
kampt men overal ter wereld met eco
nomische moeilijkheden Maar in ons 
land, zo blootgesteld aan internationa
le concurrentie, komt de klap harder 
aan. Alleen de opbrengsten van het 
Groningse aardgas versluieren dat 
nog. 

Nederland leeft al jarenlang boven 
zijn stand. Maar regering na regering 
hebben de tering onvoldoende naar de 
nering gezet. De overheidsuitgaven -
'leuke dingen voor de mensen'- be
reiken elk jaar een hoger peil Daar
door is de belastingdruk in Nederland 
hoger dan in welk ander westers land 
ook, terwijl overheidstekort en staats
schuld inmiddels tot astronomische 
hoogten zijn gestegen. 

Ook veel werknemers, aangevoerd 
door hun vakbonden, weigeren te de
len in de nationale verarming. Handha
ving van de koopkracht tot het door
snee inkomen (ruim 33.000 gulden in 
1 980) is nog altijd hun eis. Andere 
bonden zijn gematigder en eisen koop
krachthandhaving voor de minimumin
komens. 

En dat terwijl de arbeidskosten lo-
nen en sociale premies- nergens ter 
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wereld zo hoog zijn als in ons land 
van elke verdiende gulden blijft veel te 
weinig over voor de winsten van het 
bedrijfsleven. 

De gevolgen zijn niet uitgebleven. 
ondernemingen kunnen de lasten nau
welijks meer opbrengen en vervangen 
(dure) arbeiders door (goedkope) ma
chines. Andere bedrijven zakken nog 
dieper in het moeras. 

Internationaal heeft Nederland zich 
met zijn hoge lonen, sociale premies 
en belastingen uit de markt geprijsd. 
Soberder leven is christelijke roeping 
opdat aan de minderbedeelde naaste 
gerechtigheid in woord (= verkondi
ging van de woorden van het eeuwige 
leven) en in daad (= stoffelijke hulp) 
kan worden geboden. 

16 Hoe het moet 

Arbeid is een zegen, werkloosheid een 
kwaad. Als schepsel van God is de 
mens geroepen de aarde te bebouwen 
en te bewaren, tot eer van zijn Maker 
en tot welzijn van zijn naaste. Werk 
stelt de mens in staat zijn verantwoor
delijkheid beter te beleven- als een 
goed rentmeester. 

De bestrijding van de werkloosheid 
moet daarom de hoogste voorrang 
hebben Daarvoor is 1n de eerste plaats 
nodig een gezond en levenskrachtig 
bedrijfsleven, de basis van talloze an
dere activiteiten Dat vergt de komen
de jaren een grootscheepse matiging 
van de lonen, van de sociale lasten en 
van de overheidsuitgaven 

Ook al omdat de staatsschuld onbe
taalbaar dre1gt te worden, zal het mes 
nog dieper in de overheidsuitgaven 
moeten Bij een schuld van honderd 
miljard gulden- en daar gaat het hard 
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naar toe- bedragen de rentelasten 
voor de schatkist jaarlijks minstens tien 
miljard gulden, net zo veel als we voor 
defensie uitgeven. Met bestek '81 gaf 
het kabinet-Van Agt een stoot in de 
goede richting. Maar het is nog te veel 
teruggeschrokken voor de onvermijde
lijke maatschappelijke weerstanden, 
opgeroepen door kortzichtige belan
gengroeperingen. 

Hoe spijtig dan ook, maar alle inko
menstrekkers zullen er de komende ja
ren een flinke stap op achteruit moe
ten Uiteraard dienen de beterbetaal
den een groter offer te brengen dan de 
laagste inkomens. De minimuminko
mens en de laagste sociale uitkeringen 
zullen zo veel mogelijk ontzien moeten 
worden, maar ook voor hen kan geen 
keiharde koopkrachtgarantie worden 
gegeven. Met z'n allen moeten we 
door de zure appel heenbijten 

De bakens moeten hoognodig wor
den verzet. Te lang al zijn de zaken op 
hun beloop gelaten, bleven de noodza
kelijke ingrepen beperkt tot gerommel 
in de marge. Elk jaar uitstel betekent 
dat de problemen groter en de oplos
singen moeilijker worden. 

Werkgevers, werknemers en over
held moeten de handen inéén slaan 
om gezamenlijk de enorme economi-
sche moeilijkheden aan te pakken èn 
de grondslag te leggen voor een bete
re toekomst. Niet als doel Maar als 
middel tot méér gerechtigheid, méér 
rechtszekerheid, méér rechtsgelijkheld 
Terwille van de zwaksten in de samen
leving. Van ons allen- stuk voor stuk 
- vraagt dat af te Zien van eigenbelang 
en het belang van de ander in het oog 
te houden Draagt elkanders lasten 

Dat moet de leidraad voor het fman
cieel en soc1aal-econom1sch bele1d 1n 
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deze magere jaren zijn. 
De inflatie van het geld is gevolg 

van de geestelijke en zedelijke ont
waarding. Een volk dat mag leven uit 
en bij de op de Bijbel gegronde waar-
den en dat is ook gebiedende e1s 
zal ook de geldontwaarding binnen de 
perken weten te houden. 

1 7 Economische en financ1ële sane-
ring 

Een we1nig populaire, maar daarom 
niet minder noodzakelijke economische 
en financiële sanering 1s de komende 
Jaren onontkoombaar om de werkloos
heid terug te dringen en de overhelds
financiën weer 1n orde te brengen 

De hoofdpunten van zo'n Nationaal 
Herstelplan moeten zijn 
• de overheidsuitgaven - met mbe
grip van de sociale Uitgaven- zullen 
weer in overeenstemming moeten wor
den gebracht met de inkomsten om 
het financieringstekort terug te dringen 
tot ten hoogste 4 procent van het na
tionale inkomen (12 milJard 1n '80) en 
de enorme staatsschuld te verminde
ren; 
• de noodzakelijke bespanngen op 
de rijksultgaven vergen een knt1sche 
doorlichtmg van de verschillende over
heidstaken Met name bij C. R M valt 
nog heel wat te besnoe1en Metterdaad 
zal ook bekeken moeten worden of de 
departementen taken kunnen afstoten, 
bijvoorbeeld ze aan particulieren over
laten Daarnaast zal de burger meer 
moeten gaan betalen voor overheids
diensten (profijtbeginsel), 
• aan een langdunge Inkomensmati
ging valt n1et te ontkomen Een strikt 
eenmalige ïnleveringsronde' van ge
middeld 4 à 5 procent- naar draag
kracht verdeeld over de verschillende 
inkomensgroepen - kan een belang
rijke bijdrage leveren aan het herstel 
De laagstbetaalden dienen 1n redelijk
heid een steentje bij te dragen, 
• lastenverlichtingen zijn nod1g om 
het bedrijfsleven weer voldoende arm
slag te geven Daardoor wordt een fun
damentele bijdrage geleverd aan het 
herstel van de werkgelegenheld en het 
versterken van de Nederlandse concur
rentiepositie in de wereld. Voor de zelf
standigen in de land- en tumbouw en 
het midden- en kleinbedrijf geldt d1t 
net zo goed als voor grotere onderne
mingen; 
• terwille van de broodnod1ge ver
sterking van de structuur van het be
drijfsleven zullen de tijdelijke vloeiende 
aardgasbaten produktief moeten wor
den gemaakt. Zo kan er blijvend eco
nomisch nut mee worden bereikt, 

• de vernieuwing van het produktie
apparaat en het uitdiepen van onze 
technische kennis (innovatie) dient met 
kracht ter hand te worden genomen. 
Nieuwe en hoogwaardige produkten 
versterken de Nederlandse concurren
tiepositie en bevorderen de export. 
Ook dit verdient extra steun uit de gas
opbrengsten; 
• de betalingsbalans- de graadme
ter van onze financiële verhouding met 
het buitenland moet weer een posi
tief saldo krijgen om de broodnodige 
mvesteringen te kunnen opbrengen en 
de ongetwijfeld nog verder stijgende 
energiekosten te kunnen betalen. Zelf 
kunnen we daar een belangrijke bijdra
ge aan leveren door beperking van de 
buitenlandse vakanties. 
Herstel van vertrouwen van het be
drijfsleven in de overheid kan bereikt 
worden door de nodige armslag te ge
ven, ook financieel. Dan moeten de 
politieke stokpaarden (hervormings
voorstellen) in de ijskast worden gezet! 

1 8 Economisch beleid 

Het bedrijfsleven moet vrijelijk kun
nen opereren, met inachtneming van 
de verantwoordelijkheid en het rent
meesterschap in Bijbelse zin De over
heid moet daarbij 'randvoorwaarden' 
stellen, zoals geen zware milieuveront
reiniging, geen nodeloze energie- en 
grondstoffenverspilling, goede arbeids
omstandigheden 

De regermg heeft in het economi
sche leven een corrigerende taak. Zij 
moet inspringen daar waar de onder
nemer verstek laat gaan of vergeet een 
goed rentmeester te zijn Dit betekent 
ook dat de particuliere verantwoorde
lijkheld versterkt moet worden Het be
leid mag niet van bovenaf worden op
gedrongen. 

De positie van het bedrijfsleven 
moet worden versterkt door naast 
een forse lastenverlichting, met name 
voor beginnende ondernemers- de 
omschakeling van veel energie-kosten
de naar energie-arme produktie aan te 
moedigen (o.a. via een energietoeslag 
op de investeringspremies), technisch 
hoogwaardige activiteiten te bevorde
ren, extra premies voor nieuwe of ver
vangingsinvesteringen uit te keren, 
speciale steun te verlenen aan bedrij
ven in zwakke gebieden (zoals het 
noorden, Zuid-Limburg, de binnenste
den) en het beroepsgerichte onderwijs 
(technische scholen) beter af te stem
men op de behoefte van de onderne
mingen. 

Noodlijdende ondernemingen met 
toekomstverwachtingen moeten door 
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de regering worden gesteund. Niet om 
de greep van de overheid op het be
drijfsleven te versterken, maar om ont
slagen te voorkomen en werkgelegen
heid in stand te houden. Alle bedrijven 
moeten bij steunmaatregelen over één 
kam worden geschoren. Daarom: alge
meen werkende maatregelen die niet 
concurrentievervalsend werken. 

Met zulke 'globale' maatregelen 
moeten ook slecht draaiende bedrijfs
takken (zoals de textiel) gesaneerd en 
opnieuw opgezet worden en zwakke 
regio's als het noorden, Limburg en 
Twente uit de put geholpen worden. 

De afgiften van vergunningen moet 
gestroomlijnd worden, zodat niemand 
van het kastje naar de muur wordt ge
stuurd. 

1 9 Overheidsuitgaven 

Om de lasten van het bedrijfsleven 
te verlichten, de werkloosheid terug te 
dringen en de tekorten te verminderen 
zijn in de komende jaren verdergaande 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven 
onvermijdelijk. Met name op uitgaven 
waar de overheid niet direct een taak 
heeft, zoals cultuur, recreatie en sport. 
Onderzocht moet worden of taakafsto
ting naar het particulier initiatief moge
lijk is ('commercialisering van de kwar
taire sector') Ook valt niet te ontko
men aan een neerwaartse ombuiging 
van de uitgaven voor sociale voorzie
ningen. De zwaksten dienen uiteraard 
te worden ontzien. 

Er moet paal en perk worden ge
steld aan de grote tekorten op de rijks
begroting. Daardoor dreigt niet alleen 
de staatsschuld onbetaalbaar te wor
den, maar dwingt de overheid er ook 
toe zo veel te lenen dat de rentelast 
schier ondragelijk wordt Dat drijft 
weer de rente op, hetgeen een extra 
belemmering voor het bedrijfsleven be
tekent. De overheidstekorten moeten 
weer in de pas gaan lopen met de na
tionale bestedingen. Met man en 
macht dient te worden getracht het fi
nancieringstekort terug te brengen van 
7 naar hooguit 4 procent van het na
tionale inkomen. In guldens van 
1980 van 21 miljard naar maximaal 
1 2 milJard. 

Om het kwaad van de inflatie te 
beteugelen dient geleidelijk aan een 
einde te worden gemaakt aan de mo
netaire financiering van de overheids
uitgaven (het vergroten van de geld
hoeveelheid via de 'bankbiljettenpers') 

De overheid mag geen te grote 
'schrokop' worden. Het deel van het 
nationale inkomen dat aan gemeen
schapsvoorzieningen wordt uitgegeven 

399 



moet in redelijke verhouding blijven 
tot het deel dat voor de 'private sector' 
(burgers en bedrijfsleven) bestemd is. 
Anders kan de verantwoordelijkheid 
van burgers en bedrijven niet voldoen
de gestalte krijgen. 

De polarisatie op sociaal-economisch 
terrein en de 'barbarij' op geestelijk-ze
delijk terrein - gevolg van het verlaten 
en negeren van Gods heilzame gebo
den voor enkeling en samenleving -
zijn alleen te overwinnen wanneer het 
woord van Christus. Zoekt eerst het 
Koninkrijk van God en Zijn gerechtig
heid en alle andere dingen zullen u 
worden toegeworpen' werkelijkheid 
gaat worden. 

20 Sociale zekerheid 

- Van hoe groot belang ook, maar 
ook de sociale voorzieningen ontko
men niet aan ombuigingen. De kosten 
dreigen onbetaalbaar te worden, om
dat steeds minder werkenden steeds 
meer moeten opbrengen voor steeds 
meer niet-werkenden 

Bezuinigd kan worden door aan
passing van zowel de arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen als de uitkerin
gen aan mensen die geen kostwinner 
zijn. Ook de bevriezing van de kinder
bijslag voor het tweede kind is denk
baar. Het snoeimes dient echter zoda
nig te worden gehanteerd dat de wer
kelijk sociaal zwakkeren in de samenle
ving ontzien worden. 
- Zowel het misbruik (in de hand ge
werkt door het afnemend normbesef) 
als het oneigenlijk gebruik van sociale 
voorzieningen (gevolg van mazen in de 
wet) dient krachtig te worden tegenge
gaan. 

Door verruiming van het begrip 
'passende arbeid' zullen werkzoeken
den minder gemakkelijk een baan kun
nen afwijzen 

Gewetensbezwaren tegen elke 
vorm van verzekering moeten door de 
overheid verder worden erkend. Ook 
ten opzichte van de verplichtingen. 

In het algemeen moet de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger 
versterkt worden Ook dat kan forse 
besparingen opleveren 

Steun aan hen die het maatschappe
lijk moeilijk hebben is in de eerste 
plaats een taak voor kerken en maat
schappelijke instellingen. Pas als de 
christelijke barmhartigheid te kort 
schiet. mag de overheid bijspringen. 

21 Belastingen 

Bij de belastingheffing moet terwil
le van de verdelende rechtvaardigheid 

voorop blijven staan: belasting naar 
draagkracht. 

De belastingdruk is in ons land 
veel te zwaar geworden. Dit werkt be
lastingontduiking en het ontgaan er 
van- in de hand. Daarom moet de 
opzet van de loon- en inkomstenbelas
ting zo veranderd worden dat het 
hoogste tarief (72 procent) verlaagd 
kan worden Een wezenlijke verlaging 
van dat tarief zal gepaard moeten gaan 
met een beperking van aftrekposten 

De belastingheffing dient uit te 
gaan van het gezin als cel van de sa
menleving. Daarom geen afzonderlijke 
belasting voor man en vrouw. Alleen
staanden dienen op billijke wijze te 
worden belast. 

Om ons land meer in de pas te la
ten lopen met de buurlanden moeten 
er minder directe belastingen (inkom
stenbelasting) en meer indirecte belas
tingen (B.T.W.) worden geheven. Tot 
hoever deze verschuiving kan gaan 
wordt bepaald door het draagkrachtbe
ginsel. 

Rente op leningen voor de finan
ciering van een (belastbare) inkomsten
bron behoren in principe aftrekbaar te 
blijven voor de belasting. Aan deze re
gel mag alleen worden getornd als er 
door middel van nieuwe fiscale con
structies onbedoelde aftrekken worden 
opgeëist 

Beperking van de belastingaftrek 
voor persoonlijke bestedingen, zoals 
de aankoop van een eigen huis, moet 
nader onderzocht worden. Een zekere 
beperking van de fiscale aftrekbaarheid 
van hypotheekrente is aanvaardbaar. 
Wèl moet daarbij de invloed op de 
werkgelegenheid in de bouw in het 
oog worden gehouden. 

Het is de taak van de regering het 
ontduiken of ontgaan van belasting 
met alle ten dienste staande middelen 
aan te pakken De · reparatiewetge
ving', het dichten van gaten in belas
tingwetten, moet worden doorgezet. 
- Veel werk moet worden gemaakt 
van een beperking van het 'zwarte cir
cuit', geld waarover geen belasting is 
betaald. De vlucht van zwart geld in 
spaarbrieven aan toonder moet voor
zichtig, maar resoluut worden aange
pakt. 

De onderhoudskosten van het ei
gen huis moeten weer f1scaal aftrek
baar worden gemaakt. Als tegenpresta
tie kan dan de huurwaarde, het bedrag 
dat de hulseigenaar I bewoner bij zijn 
inkomen moet optellen, en1gszms wor
den opgetrokken. 

Persoonlijke verantwoordelijkheld en 
rentmeesterschap behoren bij elkaar 
Aan God als de emge E1genaar moet 
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eenmaal verantwoording worden afge
legd van wat gedaan is, hetzij goed, 
hetzij kwaad 

22 Inkomensbeleid 

Nivellering van Inkomens die niet 
te rechtvaardigen is, leidt tot aantas
ting van de inkomens van de midden
groepen en moet daarom vermeden 
worden. Inkomensverschillen dienen 
gebaseerd te zijn op ontvangen talen
ten, maatschappelijke behoeften, pres
taties en verantwoordelijkheden 
- Terwille van de werkgelegenheld 
blijft in de komende Jaren loonmati
ging dringend geboden Een strikt een
malige gemiddelde teruggang van 4 à 
5 procent- naar draagkracht verdeeld 
over hogere en lagere inkomens- zou 
een belangrijke bijdrage zijn De jaar
lijkse automatische prijscompensatie, 
waardoor werknemers elk procent 
prijsstijging in het loonzakje vergoed 
krijgen, is aan herziening toe. 

Ook ambtenaren zullen een 
steentJe moeten bijdragen aan de zo 
noodzakelijke inkomensmatiging. 

Loonsverhoging mag de mogelijk
heid voor bedrijven om uit te breiden 
of te vernieuwen niet zodanig beper
ken dat de bedrijfsvoering onmogelijk 
wordt. Met verschil in sterkte van be
drijfstakken moet naar redelijkheid re
kening worden gehouden 

Er moet meer tijd over heen gaan 
voordat werknemers hun maximum be
reiken Op die manier kan voorkomen 
worden dat jaarlijks opnieuw loone1sen 
worden gesteld. 

Een vermogensaanwasdeling- in
dien al nodig - moet ten goede komen 
aan werknemers van bedrijven waar de 
overwinst wordt afgeroomd. Dat be
trekt hen meer bij hun bedrijf. 
- Zo veel mogelijk moeten de soc1ale 
uitkeringen gelijke tred blijven houden 
met de minimumlonen ('koppelmg') 
Dit noodzaakt wèl tot loonmatigmg 
anders worden de lonen en daarmee 
de uitkeringen te veel opgestuwd, 
waardoor het op den duur helemaal 
onmogelijk kan worden de soc1aal 
zwakkeren financieel bij te staan 

23 Soc1aal bele1d 

Werkgevers en werknemers moe
ten in de onderneming samenwerken. 
m verantwoordelijkheld voor elkaar 
Daarom. geen verpl1chte medezeggen
schap of van bovenaf opgelegd over
leg Het betrekken van de werknemer 
bij het werkoverleg en het op de hoog
te houden van het wel en wee m de 
ondernemmg komen ten goede aan de 
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werkgemeenschap Ondernemingsra
den die uit en door werknemers zijn 
gekozen en waarvan de directeur voor
zitter is, kunnen daarbij goede dien
sten bewijzen 

Loononderhandelingen moeten m 
eerste aanleg door werkgevers en 
werknemers worden gevoerd. Pas als 
zij het niet eens worden of tekort 
schieten in verantwoordelijkheld tegen
over elkaar, l1gt het op de weg van de 
overheid om in te grijpen 

Werkstakmg en bedrijfsbezettmg 
zijn ongeoorloofde press1em1ddelen 
Staking van ambtenaren is m fe1te op
stand tegen het wett1g gezag en mag 
onder geen bedmg worden toegestaan 
Werkwilligen die vanwege stakmgen 
n1et aan het werk kunnen, mogen fi
nancieel niet m de kou blijven staan 
Uitsluiting van werknemers IS n1et ge
oorloofd 

De 'vermenselijkmg' van de arbe1d 
moet, ook na de aanvaardmg van de 
n1euwe arbeidsomstandighedenwet, 
doorgezet worden 

De toelating van buitenlandse 
werknemers moet m verband met de 
hoge werkloosheld worden beperkt 
Dat legt wel de verpl1cht1ng op de re
genng om op alle mogelijke manleren 
mee te werken aan vergroting van de 
werkgelegenheid m de landen van her
komst van de gastarbeiders Buiten
landse werknemers d1e m ons land een 
aantal Jaren werken, d1enen m elk ge
val zonder veel belemmermgen hun 
gezm te kunnen laten overkomen 

24 Waardevastheld van het geld 

De geldontwaarding, de mtlatle IS 
een groot soc1aal onrecht. De bestnj
ding er van IS een zeer belangrijke 
overhe1dstaak. Want mflat1e treft JUISt 
de kleme man het echtpaar met het 
kle1ne pensioentJe, de kleme onderne
mer d1e de prijsstijging n1et vergoed 
krijgt en de hogere prijzen moeilijk kan 
doorberekenen Intiatle IS ook de moe
der van veel werkloosheld veel bednj
ven hebben werknemers moeten ont
slaan, omdat ze de lonen d1e de prij
zen op de voet volgden n1et meer kun
nen betalen lnflat1e IS e1genl1jk een Ul
tmg van moreel verval Er spreekt een 
mentalltelt van ego1sme, het afwente
len op kosten van een ander, Uit Kort
om mflat1ebestnjdmg IS hard en hard 
nod1g 

Eén van de eerste maatregelen d1e 
tegen de mflat1e moet worden 
men 1s de totale hoeveelheld 
m overeenstemmmg te met 
de voortgebrachte goederen en dien
sten Te veel geld Jaagt de priJZen al-

leen maar op. 
Over beperking van overtollige 

geldhoeveelheden moeten hoognodig 
internationale afspraken worden ge
maakt. 

De prijzen moeten scherp in de ga
ten worden gehouden. Als de prijzen 
de pan uit rijzen, moet de regering on
verwijld ingrijpen De belangen van 
het bedrijfsleven mogen daarbij geens
zins uit het oog worden verloren. 

De overheidstarieven mogen als re
gel de prijsstijging bij het bedrijtsleven 
niet te boven gaan 

Vrijheid, uiteraard gebonden aan 
Gods Wet, gedijt het beste waar het 
particulier eigendom wordt beschermd 
Het onnodig hinderen van burgers 
(werkgevers, werknemers en zelfstandi
gen) in het gebruik van hun eigendom 
ter uitoefenmg van hun Goddelijk be
roep, schaadt de gerechtigheid, schuift 
de persoonlijke verantwoordelijkheid af 
naar de ongrijpbare gemeenschap en 
doodt het particuliere initiatief. 

25 Midden- en kleinbedrijf 

Een gezond en levenskrachtig mid
den- en klembedrijf is m het belang 
van de werkgelegenheld het is goed 
voor een kwart van de werkgelegen
heid in het bedrijfsleven. Het is ook 
goed werken bij de zelfstandige de 
werkverhoudingen zijn er doorzichti
ger, de contacten directer dan bij de 
grote bedrijven Het m1dden- en klein
bedrijt kan om nóg een reden een mo
tor van onze economie worden ge
noemd vernieuwing en groei vinden 
veelal daar plaats. Het particuliere ini
tiatief, zoals dat m het zelfstandige on
dernemerschap tot uitdrukking komt, 
verd1ent daarom de grootst mogelijke 
st1mulenng van de kant van de over
held 

Vanwege de sinds 1972 achterge
bleven mkomensontw1kkelmg, moet 
het herstel van de inkomens- en winst
positie van het midden- en kleinbedrijf 
grote voorrang krijgen Matiging van 
de loonkosten is daarom onontkoom
baar de mogelijkheden voor loonstij
gmg m het m1dden- en kleinbedrijt die
nen Uitgangspunt te zijn voor d1e in de 
rest van het bedrijtsleven 

Reele kostenstijgingen m het mid
den- en klembedrijf behoren m de prij
zen doorberekend te worden, JUist om
dat de noodzakelijke mkomensmatl
gmg-over-een-breed-front zal le1den tot 
klemere omzetten 

B1j de belastmghetfmg moet er re
mee worden gehouden dat de 

w1nst van zelfstandigen ook d1ent voor 
van ns1co 's en om het voort-
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bestaan van het bedrijf te verzekeren. 
De mogelijkheden voor het mid

den- en kleinbedrijf om tot een gezon
de financiering te komen, dienen ver
ruimd te worden, o.a. door het ter be
schikking stellen van vermogensver
sterkingskredieten Participatie maat
schappijen zullen ook toegankelijk 
moeten zijn voor eenmanszaken en fir
ma's. 

Het midden- en kleinbedrijf moet 
in staat worden gesteld meer te profi
teren van de technische vernieuwing 
(innovatie), waaraan in universitaire la
boratoria en bij T.N.O. wordt gewerkt. 
Zo kan ook de export worden bevor
derd. 

Aan vakopleidingen dient de rege
ring alle aandacht te geven. Gebrek 
aan vakkennis is maar al te vaak de 
oorzaak van moeilijk vervulbare vacatu
res, met name in het ambacht. 

26 Land- en tuinbouw 

De regering moet meewerken aan 
het totstandbrengen van gemeen
schapsvoorzieningen die nodig zijn 
voor het doelmatig uitoefenen van 
land- en tuinbouw (zoals het aanleg
gen of verbeteren van verharde wegen, 
toereikende voorzieningen voor het 
aan- en afvoeren van water). 

Bij voortgaande versnippering 
(door vererving) of bij wijzigende pro
duktiemethoden (mechanisatie, tank
melken) dient de regering hulp en 
steun te verlenen, evenals bij kavelruil, 
vrijwillige of wettelijke ruilverkaveling 
zonder dat de rechten van de betrokke
nen worden aangetast. 

Onteigening van grond mag uit
sluitend plaats vinden voor de aanleg 
van publieke werken (zoals wegen, dij
ken, kanalen, woningbouw). De ontei
genden hebben recht op een schade
vergoeding die overeenkomt met de 
gangbare verkeerswaarde van de 
grond, verhoogd met een passende 
vergoeding voor bedrijfsschade. 

Bij de vaststelling van de hoogte 
van de pachtprijzen moet het uitgangs
punt zijn dat de pacht een belangrijke 
tinancieringsbron is en als zodanig be
houden en mogelijk zelfs versterkt 
moet worden. 

In landelijke gebieden mogen land
schap en natuur niet verwaarloosd 
worden Om die reden mogen evenwel 
de normale gebruiksmogelijkheden van 
landbouwgronden niet beperkt wor
den Niet alleen omdat dit tot een min
der etf1c1ente produktie leidt, maar ook 
omdat het de zelfstandigheid van land
bouwers d1e tot 'parkwachter' worden 
gedegradeerd, aantast 
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27 Energie 

De oliecrisis die nog steeds voort
duurt, maakt duidelijk dat we onze af
hankelijkheid van energie zo veel mo
gelijk moeten verminderen. Daartoe is 
in de eerste plaats nodig een grote 
energiebesparing; ook al uit een oog
punt van soberheid, kenmerk van een 
christelijke levensstijl Daarnaast moet 
er voor gezorgd worden dat onze ener
gie uit verschillende bronnen komt (di
versificatie). 

De opsporing van nieuwe olie- en 
gasvoorraden in de Nederlandse bo
dem en het continentale plat moet on
verminderd doorgaan. 

Onderzocht moet worden of nieu
we kolenlagen ontgonnen kunnen wor
den. In de overgangsperiode van olie 
en gas naar nieuwe, toekomstige ener
giebronnen kunnen kolen een rol van 
betekenis spelen. 

Het zoeken naar praktische toepas
sing van 'alternatieve energie', zoals 
zonnewarmte en biogas, mag niet wor
den gestaakt. 

Zolang onze toekomstige elektrici
teitsvoorziening niet is veiliggesteld, 
valt aan kernenergie helaas- niet te 
ontkomen Terwille van de technische 
kennis en ervaring kunnen de kerncen
trales in Borssele en Dodewaard daar
om niet worden gesloten Maar wèl 
dienen er strenge veiligheidsmaatrege
len te komen tegen straling en sabota
ge. Ook moet er een oplossing worden 
gevonden voor de verwerking en op
slag van kernafval 

In de brede maatschappelijke dis
cussie moet eerlijke en zakelijke voor
lichting worden gegeven over het voor 
en tegen van kernenergie in het kader 
van onze totale energiebehoefte in de 
toekomst 
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IV Handelen in gerechtigheid 

28 Hoe het is 

Wie kent het fraa1e plaatje n1et? Gra
zende koeien met op de achtergrond 
sombere torenflats. De verstedelijkmg, 
het gevolg van een Uitdijende bevol
king in een klein land, rukt op. Elk Jaar 
wordt het weiland klemer 

Veertien miljoen Nederlanders leg
gen erg veel beslag op de schaarse 
ru1mte. Het is niet alleen een kwestie 
van méér woningen bouwen. Het gaat 
ook om ruimere wonmgen Veel flatbe
woners en stedelingen dromen van 
een eengezinswoning met een e1gen 
tuintje. Jongeren gaan eerder op zich
zelf wonen dan vroeger 

Dit is nog maar de helft van het ver
haal De mensen w1llen werken, moe
ten boodschappen doen, bezoeken fa
milie en kennissen, gaan op vakantie, 
kopen een auto, willen een bushalte 
voor de deur. Hun kinderen moeten 
naar school Ouden van dagen wonen 
niet meer bij hun kinderen 1n Er moe
ten dus fabneken, winkelcentra, scho
len, speelplaatsen, spoorlijnen, wegen, 
bejaardencentra, Ziekenhulzen- noem 
maar op bij komen 

Maar zulke vanzelfsprekend lijkende 
uitbreidingen hebben vergaande, soms 
minder plezierige gevolgen voor het 
woon-, werk- en leefklimaat m ons 
land. Boeren en tuinders dre1gen plat
gewalst te worden onder de Uitbrei
dende stad, dorpen verl1ezen hun char
me, natuurschoon gaat ten onder, 
lucht en water vervuilen Zienderogen 

Nog even en de koe1en zijn ver-
dwenen Het plaatje laat dan alleen 
nog maar torenflats z1en 

Nederlanders en hun verlangens 

2 9 Hoe het moet 

Niet alles kan in dit kleine land. Goed 
wonen, een auto, voortreffelijk open
baar vervoer, een winkelcentrum in de 
buurt, niet te ver van het werk af, 
geen files, veel natuurschoon, moder
ne wegen. Veertien miljoen Nederlan
ders willen veel Te veel. 

Er zal daarom gekozen moeten wor
den De regering zal - in overleg met 
het parlement de voorrang moeten 
geven aan het één boven het ander. 
Niet alleen omdat de ruimte schaars is, 
maar ook omdat de financiële midde
len beperkter zijn dan ooit. 

Stuk voor stuk zijn het moeilijke 
keuzen. Wie durft voor de vuist weg te 
zeggen wat beter is: de bouw van een 
nieuwe woonwijk of het sparen van 
een mooi groen landschap. Voor de 
woningzoekende spreekt vanzelf dat er 
meer huizen gebouwd moeten worden, 
de boer wil liever niet van zijn land 
worden verJaagd, bij de natuurliefheb
ber staat het milieubehoud voorop. 
Zelfs als we buren zijn, kunnen onze 
verlangens tegengesteld zijn. De één 
wil een betere bus- en treinverbinding 
met zijn woonplaats, de ander ziet het 
geld liever uitgegeven aan de wegen
bouw. 

Elke dag opnieuw moet er gekozen 
worden. Voor het één, tegen het an
der. Het IS de overheid die scheids
rechter moet zijn. Daarbij verwacht de 
S. G P van haar dat zij in gerechtig
heid handelt, dat zij de vele, vaak strij
dige wensen en verlangens van ons 
veertien miljoenen op hun rechtvaar
digheid toetst 

Voor de S G P betekent dat in elk 
geval een niet aflatende bestrijding 
van het probleem van de woningnood, 
het tegengaan van de woningspecula-
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tie, het krachtig aanpakken van de ver
ontreiniging van Gods schepping, het 
vergroten van de verkeersveiligheid en 
het instandhouden van een goede, 
maar vooral ook betaalbare gezond
heidszorg. 

30 Huisvesting 

- Zolang de woningnood niet is op
gelost, moet de regering alles op alles 
zetten om goede en betaalbare wonin
gen - niet al te saai en niet al te een
vormig- te bouwen. Op verschillende 
manieren moet de overheid bijspringen 
om het tekort aan woningen van goe
de kwaliteit weg te werken. 

Het eigen woningbezit moet door 
de regering worden bevorderd (o.a. 
door het weer fiscaal aftrekbaar maken 
van de onderhoudskosten). 
- Als regel moet de huurder zelf in 
staat zijn de huur op te brengen. In 
uitzonderingsgevallen kan de overheid 
subsidie geven Bijvoorbeeld wanneer 
de bewoner een te groot deel van zijn 
inkomen aan huur moet uitgeven. 

. Er moet nauwlettend op worden 
toegezien dat de 'sociale woningbouw 
uitsluitend ten goede komt aan de 
laagstbetaalden 

Bij het bouwen op het platteland 
moet voorzichtigheid in acht worden 
genomen. Overmatige groei van kleine 
kernen schaadt de rust- inclusief de 
zondagsrust- en de aantrekkelijkheid 
van het platteland. Maar tevens moet 
voorkomen worden dat er in de dorpen 
te weinig wordt bijgebouwd dat 
dwingt bij gezinsverdunning de plaat
selijke bevolking naar de steden te ver
huizen 

De 'uitbouw· van steden dient 
evenwichtig te geschieden. Binnenste
den mogen niet verwaarloosd worden. 
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Eenzijdige bouw en exploitatie door 
projectontwikkelaars dient- evenals 
woningspeculatie- krachtig te worden 
tegengegaan. 

Oudere woningen mogen niet als 
vanzelfsprekend aan gastarbeiders en 
andere minderheidsgroepen worden 
toegewezen. 

Het toewijzen van woningen aan -
naar christelijke norm -ongeoorloofde 
samenlevingsvormen moet onmiddel
lijk worden gestopt. Een al te grote 
bouw van woningen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens vergemak
kelijkt echtscheidingen en werkt min of 
meer het samenwonen van ongehuw
den in de hand Het toekennen van 
vrijkomende grote huizen aan groeps
samenwonenden moet eveneens wor
den tegengegaan. 

Een gevarieerde combinatie van 
kleinere en grotere winkels in iedere 
stadswijk verhoogt de woonkwaliteit 
Vestiging van supermarkten buiten de 
stad ('weidewinkels') moet zo veel mo
gelijk worden geweerd. 

31 Verkeer en vervoer 

Het aanleggen en onderhouden 
van voldoende autowegen, prima 
spoorlijnen en een goed net van water
wegen - onmisbaar als ze zijn voor de 
opbouw van de samenleving- is een 
belangrijke taak van de overheid. Van 
de burgers mag een redelijke bijdrage 
in de kosten worden gevraagd voor 
deze gemeenschapsvoorzieningen. 

Zolang het aantal doden en gewon
den in het verkeer groot blijft, moet al
les worden gedaan om de verkeersvei
ligheid te vergroten. In elk geval zijn 
nodig: 
• meer verkeersonderwijs op school 
alsmede verbetering van het rijgedrag 
en de verkeersopvoeding van wegge
bruikers; 
• er moet strenger worden opgetre
den tegen alcoholmisbruik op de weg 
en overschrijding van de maximum
snelheden; 
• auto's, met name oudere, moeten 
van tijd tot tijd aan een verplichte keu
ring worden onderworpen; 
• drukke wegen moeten zo veel mo
gelijk ongelijkvloerse kruisingen krij
gen (net als bij Oudenrijn); 
• in het verkeer en bij de wegenaan
leg moet meer rekening worden ge
houden met bejaarden, gehandicapten 
en kinderen; 
• de beveiliging van spoorwegover
gangen moet worden verbeterd. Ten
minste met knipperlichten, maar het 
liefst met automatische spoorbomen. 

Het openbaar vervoer (bus, tram 

en trein) moet door de regering wor
den bevorderd, o.a. door de bouw van 
parkeerplaatsen en beveiligde fietsen
stallingen bij stations en haltes. 

De tekorten van het openbaar ver
voer moeten uit de schatkist worden 
bijgepast, mits de bedrijfsvoering effi
ciënt is en er geen te lege trein-, bus
en tramlijnen in stand worden gehou
den. 

Het openbaar vervoer dient de zon
dag, als de dag des Heeren, te eerbie
digen 
- Winkels in de steden moeten goed 
bereikbaar zijn voor het publiek en de 
bevoorraders. Parkeerkosten komen -
mede ter beperking van het autover
keer in de centra voor rekening van 
de automobilist. 

De regering moet voorkomen dat 
het wegvervoer, het railvervoer en het 
vervoer over water in een oneerlijke 
concurrentiestrijd verwikkeld raken Als 
de tekorten op het goederenvervoer 
per spoor voor rekening van het rijk 
komen, dan hebben goedgeleide weg
transportondernemingen en de binnen
vaart recht op eenzelfde subsidie. 
- Voor het transport van massagoe
deren verdient het binnenschip als 
het meest milieuvriendelijke vervoer
middel- de voorkeur. Schippers moe
ten tegen onredelijke tarieven worden 
gevrijwaard, aan verladers dient zo 
veel mogelijk verveerszekerheid te wor
den geboden 

De regering moet maatregelen ne
men tegen valse concurrentie op de in
ternationale binnenvaart, zoals na de 
opening van het Rhein-Main-Donauka
naal van schepen uit Oostbloklanden 
('rode vloot') te verwachten is. 

Ter bescherming van de zee
scheepvaart moet de regering ook op
treden tegen de oneerlijke concurrentie 
van Oosteuropese landen (' staatshan
delslanden ') en goedkope vlagstaten 
(zoals Panama). 

32 Waterstaat 

De veiligheid van het land tegen 
overstromingen dient onder het op
pertoezicht van de regering en het toe
zicht van de provincies te worden 
toevertrouwd aan een goed georgani
seerd waterscha pswezen. 

De afsluiting van de Zeeuwse 
zeearmen, de Deltawerken, moet vol
gens het afgesproken tijdschema haar 
beslag krijgen. De belangen van de 
visserij, oestertelers, garnalenvissers en 
mossel kwekers daaronder begrepen, 
mogen niet uit het oog verloren wor
den. Andere bedrijven en bewoners 
die door de Deltawerken worden ge-
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troffen, behoren op passende wijze 
schadeloos te worden gesteld. 

De overheid dient een doelmatig 
ontgrondingsbeleid te bevorderen Vol
doende zand, grind en klei - grondstof 
voor beton-, baksteen- en pannenfabri
kage - moeten gewonnen kunnen 
worden om de bouw van voldoende 
aantallen woningen en andere gebou
wen niet te laten stagneren. Ontgron
dingsvergunningen op het land mogen 
niet verleend worden dan na overleg 
met de gemeenten. 

De ingewikkeldheid der maatschap
pij roept om ingrijpen van de overheid, 
via het scheppen van randvoorwaar
den, als bepaalde belangen worden 
geschaad Terwille van rechtsgelijk
heid, van rechtszekerheid, van be
scherming der zwakken. Dit ingrijpen 
moet corrigerend zijn en niet dirige
rend Zo wordt het beste gestalte ge
geven aan de taak der overheid om het 
kwade, dat niet in de structuur maar in 
de mens zit, te beteugelen. 'Het ge
heim van alle zegen, o volk van Neêr
land, hoort, is in Godes vrees te leven, 
Zijn Wet, Zijn Dienst, Zijn Woord' (Da 
Co sta). 

33 Milieu 

Om de milieuverontreiniging tegen 
te gaan een scheppingsopdracht
zijn wetten voor de bescherming van 
water, lucht en bodem onontbeerlijk 
Daarbij gaat het er in de eerste plaats 
om het milieu weer schoon te krijgen 
en nieuwe vervuiling te bestrijden 

Onze 'wegwerpeconomie' dient ge
leidelijk aan omgebouwd te worden tot 
een 'reparatie-economie'. Een econo
mie dus waarin de produkten van be
tere kwaliteit worden, minder wegge
gooid wordt en het repareren weer lo
nend wordt. Dit heeft bovendien het 
voordeel dat het werkgelegenheid 
schept. 
- Waar afval een onvermijdelijk bij
produkt is, moet naar wegen worden 
gezocht om het weer een zinvolle 
bruikbare bestemming te geven (zoals 
nu al uit oud papier nieuw 'recycled' 
papier wordt gemaakt). 

De regering moet zich er voor hoe
den de milieuwetten al te zeer te ver
scherpen, waardoor bedrijven gesloten 
moeten worden 

Waterschappen, enkele provincies 
en af en toe ook gemeenten hebben 
de plicht voor een goede waterzuive
ring te zorgen. Waar verontreinigings
heffingen of reinigingsrechten de pan 
uit dreigen te rijzen, moet gestreefd 
worden naar een technisch en finan
cieel doelmatiger beheer In uitzonde-
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ringsgevallen is steun van het rijk on
ontbeerlijk 

Ook bij de bestrijding van geluid
hinder moet gestreefd worden naar 
een JUist evenwicht tussen overmatig 
overlast en de hoogte van de 'antila
waai kosten' 

De voorlichting over de noodzaak 
van milieubehoud dient krachtiger ter 
hand te worden genomen ledereen 
moet duidelijk worden gemaakt dat hij 
geroepen is een verdere verloedering 
van de natuur tegen te gaan 

34 Gezondheidszorg 

De gezondheidszorg is een aange
legen punt voor de regering. Want de 
gave van gezondheid van lichaam en 
geest is een belangrijk goed en een 
grote zegen. 

Toch zijn er du1delijke grenzen aan 
de overheidsbemoeienis met onze ge
zondheid. Waar persoonlijke en gezins
verantwoordelijkheden 1n het geding 
zijn, is er voor de overheld geen taak. 
Daarom: geen regeling van het aantal 
geboorten of voorlichting over het 
voorkomen van zwangerschap (bevol
kingspolitiek), geen anti-conceptiemid
delen op kosten van het ziekenfonds, 
geen fluoridering van het drinkwater of 
welk medicijn ook in de voeding, geen 
euthanasie, geen abortus, tenzij het le
ven van de vrouw gevaar loopt, geen 
wettelijk toegestane hulp bij zelf
moord. 

Voor een rechtsstaat is eerbied en 
bescherming van het menselijk leven, 
hoe pril of hoe oud, van wezenlijk be
lang. Het besef dat het leven een gave 
van God is waarover een mens niet vrij 
heeft te beschikken, d1ent voorop te 
staan. Met menselijke levens mag op 
geen enkele wijze worden 'gesold' Bij 
elke medische behandeling en elk ex
periment moet domineren dat de le
vende mens een beelddrager van de 
Heere God is. Persoonlijkheidsverande
rende ingrepen mogen niet verricht 
worden dan met instemming van de 
patiënt en I of de familie. 

De kosten van de gezondheidszorg 
dreigen de pan uit te rijzen. Besnoei
ing en beheersing zijn onvermijdelijk 
om te voorkomen dat straks de volks
gezondheid onbetaalbaar wordt. Meer 
nadruk zal moeten vallen op het bevor
deren van de gezondheidszorg bu1ten 
ziekenhuizen en Inrichtingen (extramu
rale zorg) Er mag n1et klakkeloos be
zuinigd worden. Zo IS het voor het te
rugdringen van de kostbare 'tweede-
I ijns-gezondhe1dszorg' (specialisten) 
een eerste vereiste dat de voorzienin
gen in de 'eerste lijn' (huisarts, wijk-

verpleegster) goed zijn. Adviserende 
en ondersteunende thuishulp, zoals 
wijkverpleging, gezins- en bejaarden
zorg, moeten zo goed mogelijk worden 
uitgebouwd. 

Inrichtingen en ziekenhuizen met 
een eigen levensbeschouwelijke signa
tuur moeten die kunnen behouden. 

Tegen het gebruik en de handel 
van 'hard' en 'soft' drugs (opium, her
oïne, marihuana, hasj) dient de rege
ring actief op te treden. Brede voor
lichting over de gevaren van het drug
gebruik is broodnodig. Voor verslaaf
den moeten er goede opvangmogelijk
heden komen. Naast de aanpak van 
het drugprobleem mag de strijd tegen 
het alcoholmisbruik niet verslappen. 

Ernstige volksziekten (hart- en vaat
ziekten, kanker) verdienen grote aan
dacht, onderzoek en bestrijding. 

Alternatieve geneeswijzen dienen 
reële kansen te krijgen. 

Zieken mogen aanspraak maken op 
een persoonlijke behandeling. Het 
recht van de patiënt op informatie, in
spraak en bescherming van de per
soonlijke levenssfeer verdient regeling. 

Een toenemend gebruik van medi
cijnen is niet altijd het juiste antwoord 
op menselijke spanningen die vaak 
dieper liggende oorzaken hebben. 
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V Gerechtigheid 
verhoogt alle volken 

35 Hoe het is 

Afghanistan, Polen, Midden-Oosten, 
Cambodja, Centraal-Amerika, Zuidelijk
Afrika. Brandhaarden in de wereld aan 
het begin van de jaren '80. Oorlogen 
en geruchten van oorlogen zijn er 
alom. 

De spanningen in de wereld hopen 
zich op. De grote tegenstelling tussen 
Oost en West, die door de ontspan
ning op de achtergrond gedrongen 
leek, is na de Russische inval in Af
ghanistan en de ontwikkelingen in Po
len weer in volle hevigheid opgelaaid. 
In de Verenigde Staten is een presi
dent gekozen, Reagan, die vast van 
plan is het Amerikaanse overwicht in 
de wereld te herstellen. 

Tussen Iran en Irak woedt al maan
den een oorlog, die binnen de kortste 
keren het hele Midden-Oosten in vuur 
en vlam kan zetten en de oliestroom 
naar het Westen in gevaar kan bren
gen. Cambodja, onder de communisti
sche laars vertrapt, hongert. In Mid
denamerikaanse staten als El Salvador 
en Guatemala komen mensen in op
stand tegen dictaturen Zuidelijk-Afri
ka, verscheurd door tegenstellingen, is 
een kruitvat. 

Waar geen oorlog woedt, is nog 
geen vrede. Miljoenen mensen op de 
wereld hongeren en dorsten, worden 
onderdrukt door wrede en brute 
machthebbers, zijn het slachtoffer van 
genadeloze uitbuiting. Mooie plannen 
voor een nieuwe economische wereld
orde, voor een rechtvaardiger verde
ling van de welvaart tussen rijk en 
arm, zijn tot nu toe afgestuit op de 
hebzucht van het rijke Westen En het 
Oostblok, dat altijd de mond vol heeft 
van solidariteit tussen volkeren, denkt 

Nederlanders en de wereld 

de hongerigen te voeden met wapens 
Nederland staat midden in een wereld 
waarin onrecht en ongerechtigheid de 
overhand hebben 

Oorlogen zijn oordelen Gods, van
wege de zonden. Daarvan geldt het 
woord van God· 'Hoort de roede en 
Wie ze besteld heeft' (Micha 6. 9). 
Onze verantwoordelijkheid brengt mee 
dat de geestelijke en de morele weer
baarheid wordt versterkt. Tezamen 
met een goede materiële uitrusting kan 
dat onder inwachting van de zegen 
des Heeren dienstbaar zijn aan de be
vordering van 'een stil en gerust leven' 
der burgers. 

36 Hoe het moet 

De mens is naar Bijbels getuigenis ge
roepen om in vrede met zijn mede
mens de aarde te bouwen en te bewa
ren Het voorkomen van oorlogen, het 
op vreedzame wijze beslechten van in
ternationale geschillen, het bevorderen 
van de vrede en het bestrijden van on
recht en ongerechtigheid dienen daar
om de belangrijkste doelstellmgen van 
de Nederlandse buitenlandse politiek 
te zijn 

In geen geval leidt dit tot eenzijdige 
ontwapening of verwaarlozing van de 
defensie Tegenover de aspiraties van 
de Sowjet-Unie is onverkorte waak
zaamheid geboden. Juist terwille van 
vrede en vrijheid, met name de vrij
heid om God te dienen naar Zijn 
Woord Erkenning van onze afhanke
lijkheid van het Godsbestuur sluit onze 
verantwoordelijkheid niet uit. In dat 
licht kan het Atlantisch bondgenoot
schap, de N A V 0 , onder Gods zegen 
aan de verdediging van dat grote goed 
dienstbaar zijn 
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In een wereld waarin zo veel armoe
de en honger heersen, is ontwikke
lingshulp een dure plicht. De Bijbel, 
ons richtsnoer óók in de Internationale 
politiek, gebiedt de hongerigen te voe
den, de dorstigen drinken te geven, de 
berooiden te helpen en de vreemdeling 
onderdak te geven De gerechtigheid 
vergt- ook nu het ons mmder goed 
gaat dat wij een deel van onze wel
vaart afstaan aan de armen in de lan
den van de Derde Wereld. Onze moel
lijkheden vallen in het niet bij de ellen
de in de onderontwikkelde landen 

Nederland is een klein land. Maar 
dit mag geen alibi zijn om ons neer te 
leggen bij onrecht, bij onderdrukkmg, 
bij uitbuiting, bij vervolging. Slechts 
waar goedertierenheid en waarheld el
kaar ontmoeten, waar gerechtigheid en 
vrede elkaar kussen, zal God de Heere 
het goede geven (Psalm 85) 

Die gerechtigheid verhoogt alle vol
ken. 

De Heere regeert, dat de volken be
ven. Aardbevingen, oorlogen en ge
ruchten van oorlogen (spanningen tus
sen de volken} zijn tekenen der tijden. 
d1e wijzen op de wederkomst des Hee
ren. 

37 Buitenlands beleid 

Het Atlantisch bondgenootschap, 
deN AVO, blijft vooralsnog de hoek
steen van de Westeuropese- en dus 
ook de Nederlandse- veiligheid. 

Tegenover de onvermmderde drei
ging van achter het IJzeren Gordijn 
dient Nederland zijn N.A.V.O.-verplich
tingen onverkort na te komen 

De rol van de kernwapens in de 
westerse verdediging moet via onder
handelingen met het Warschaupakt 
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worden teruggedrongen We mogen 
niet berusten in het bestaan van ver
schrikkelijke wapens die Gods 
schepping in één klap kunnen vernieti
gen Wel brengt vermindenng van 
kernwapens als consequentie mee dat 
er meer conventionele (niet-nuclea1re) 
wapens aangeschaft moeten worden 

Tegenover de steeds u1tbre1dende 
Sowjet-kernmacht (SS-20) valt onder 
de hu1d1ge omstandigheden helaas-
n1et te ontkomen aan de modernlse
nng van de N.A.V 0.-kernwapens v1a 
de plaatsmg van mlddellange afstands
raketten m West-Europa (Pershmgs en 
Tomahawks) D1t ook om de 'afschnk
kmg' tegenover het Warschaupakt n1et 
te verzwakken Nederland moet z1ch er 
krachtig voor Inzetten dat d1t N.AVO.
beslult onderwerp van seneuze bespre
kmg met Moskou wordt om zo moge
lijk een akkoord te bere1ken over een 
wederzijdse verm1ndenng van het aan
tal kernraketten 

Het eenzijdig afstoten van kernta
ken door Nederland legt een onbillijke 
last op de N.A.V.O -bondgenoten en 
zal de ontspannmg een slechte d1enst 
bewij1en 

De N.A V 0 moet voorbereid zijn 
op aanvallen met chem1sche en b1olo
g1sche wapens 

Mmacht1ng van de mensenrechten, 
zoals d1scnmmat1e wegens geloof, ras 
of huidskleur, tast de mens als beeld
drager Gods aan Nederland moet z1ch 
inspannen om v1a d1plomat1eke kana
len deze d1scmnmat1e waar ook ter 
wereld te bestnjden Ook de ontwik-
kelingshulp kan soms als drukmlddel 
voor het öeëmd1gen van onderdruk
kmg worden gebruikt 

De Nederlandse regenng houdt 
z1ch verre van boycotactles d1e de 
werkgelegenheld 1n het geboycotte 
land grote schade berokkenen In het 
bijzonder de zwaksten en weerlozen 
worden daarvan het slachtoffer 

Econom1sche samenwerkmg tussen 
landen en het verwijderen van Interna
tionale handelsbarrières (zoals m de 
E.E.G.) verd1ent steun Maar de sa
menwerkmg mag noo1t zo ver gaan dat 
de nationale zelfstand1ghe1d m ge
drang komt 

Stappen op weg naar een Veren1gd 
Europa worden afgewezen N1et alleen 
omdat d1t ons reformatonsch erfgoed 
bedre1gt, maar ook omdat pol1t1eke en 
milita1re verzelfstand1gmg van Europa, 
los van de Veren1gde Staten, gemakke
lijk op gespannen voet komt te staan 
met de noodzaak van een hechte At
lantische samenwerkmg m de 
N.AVO 

De Europese Gemeenschap mag 

als supranationaal orgaan geen politie
ke dwang uitoefenen op lidstaten om 
het één te doen of het ander na te la
ten 

Tot het toelaten van nieuwe landen 
tot de E.E.G (Spanje, Portugal en op 
langer z1cht ook Turkije) moet niet te 
snel worden besloten. Het zou een te 
zware belasting voor de Gemeenschap 
en ook voor de betrokken landen zelf 
kunnen betekenen 

De staat Israël heeft recht op een 
e1gen soeveremite1t bmnen veilige en 
erkende grenzen Zolang de Palestijnse 
bevrijdingsorganisatie Israël n1et wenst 
te erkennen, mag ze niet tot het vre
desoverleg over het Midden-Oosten 
worden toegelaten 

Degenen van het oude bandsvolk 
d1e naar Israël, het beloofde land, wil
len em1greren, moet alle mogelijke me
dewerkmg worden verleend. Op lan
den d1e de Joodse emigratie willen 
verhmderen, moet krachtige druk wor
den Uitgeoefend. 

Ten aanz1en van Zuid-Afrika past 
zeer grote behoedzaamheid. In geen 
geval mag het westerse systeem als 
het en1g mogelijke aan d1t land worden 
opgedrongen. Met begrip voor de 
moeilijke s1tuat1e IS m Zuidelijk-Afrika 
meer te bereiken dan met politieke of 
econom1sche drukmlddelen 

'Oe overheld drage op doeltreffende 
w1jze zorg voor de defensie van het 
land, doch zij dient te waken tegen to
meloze opdnjvmg van de krijgslasten' 
(art 1 6 Partijprogr.) 

38 Defens1e 

Gez1en de dre1ging van achter het 
IJzeren Gordijn, mag Nederland onder 
geen bedmg meewerken aan een een
zijdige verzwakkmg van de verdediging 
van het Westen, verenigd m de 
N.A.V.O Onverkort d1ent te worden 
vastgehouden aan de afspraak om jaar
lijks de defens1e-u1tgaven met 3 pro
cent te verhogen 

De vern1euwmg van het defensie
matenaal moet versneld worden De 
Nederlandse wapenaankopen d1enen 
zo veel mogelijk bij Nederlandse be
drijven te worden gedaan 

Voortdurend dient door de 
N.A.V.O.-landen te worden gestreefd 
naar standaard1sat1e dan wel onderlin
ge uitWisselbaarheid van de defen
s1eu1trustmg 

Het eigen karakter van de Neder
landse krijgsmacht mag niet aangetast 
worden Democratisering en vermaat
schappelijking ondermijnen de morele 
kracht en de bere1dhe1d om ingezet te 
worden 
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De discipline moet strikt rechtvaar
dig worden gehandhaafd. Er moet 
voor worden gewaakt dat militairen in 
gedrag, woord of kleding de krijgs
macht te schande maken. 

De dienstplicht heeft principieel de 
voorkeur. Voorkomen dient te worden 
dat de last van de dienstplicht als van
zelfsprekend op een kleine groep 
wordt afgewenteld. 

De geestelijke verzorging in het le
ger moet gebaseerd zijn op de Bijbel 
en de reformatorische geloofswaarhe
den. Het vaste uur voor geestelijke ver
zorging dient weer te worden inge
voerd. 

Er moet scherp worden toegezien 
op de naleving van het verbod Gods 
Naam door vloeken te onteren Slechts 
in werkelijk onvermijdelijke gevallen 
mag zondagsdienst worden gevergd. 

Alleen aan dienstplichtigheden met 
godsdienstige gewetensbezwaren kan 
vervangende dienst (buiten de kazerne) 
worden verleend. Politieke bezwaren 
tegen de militaire dienst mogen niet 
worden erkend. 

3 9 Ontwikkelingssamenwerking 

Ondanks onze eigen economische 
problemen dient de ontwikkelingshulp 
bij de noodzakelijke bezuinigingen op 
de overheidsuitgaven te worden ont
Zien. 

De hulp moet vooral de allerarm
sten ten goede komen. Niet alleen 
door leniging van de directe noden 
Alles moet worden gedaan om de ar
men 1n de Derde Wereld in staat te 
stellen zelf voor hun voedsel, kleding 
en huisvesting te zorgen. 

Het uiteindelijke doel van de hulp
verlening is de onderontwikkelde lan
den uit hun achterstand op te heffen 
en economisch weerbaar te maken 
Daarom is het van belang dat produk
ten uit de Derde Wereld een ruimere 
toegang tot de Europese markt krijgen. 

Bij ontwikkelingshulp gaat het niet 
alleen om bestrijding van armoede, 
maar ook- en vooral - om de verkon
diging van het Evangelie. Daarom 
moet de regering ontwikkelingspro
jecten die van de zending uitgaan fi
nancieel steunen (door middel van 
goede medefinancieringsprogram
ma's) 

Uiteraard kan Nederland niet alle 
arme landen helpen De hulp moet, 
terwille van een goede aanpak, gericht 
worden op een beperkt aantal 'concen
tratielanden' 

Regermgen van de ontwikkelings
landen die de vrijheid van godsdienst 
vertrappen, komen niet in aanmerking 
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niet worden ingegeven door machtspo
litiek, zoals wel gebeurt bij de hulpver
lening aan de 'frontlijnstaten' in zuide
lijk Afrika met de bedoeling Zuid-Afrika 
nog verder in het isolement te drijven 

40 De Nederlandse Antillen 

In het bijzonder heeft de Neder
landse regering de taak om de zes ei
landjes van de Nederlandse Antillen, 
ons laatste overzeese rijksdeel, vooruit 
te helpen. 

Geleidelijk aan zullen de Antillen 
staatkundig op eigen benen moeten 
gaan staan. Maar Nederland mag de 
onafhankelijkheid nooit opdringen 
Versplintering van de eilanden dient te 
worden tegengegaan. 

Bij de opbouw van een eigen de
fensie moet Nederland de Antillen op 
passende wijze helpen. Zolang de An
tillen nog niet onafhankelijk zijn, dient 
Nederland de overzeese militaire ver
plichtingen, zoals vastgelegd in het 
Koninkrijksstatuut, na te komen. 

De Nederlandse ontwikkelingshulp 
moet er op gericht zijn de grote tegen
stellingen tussen rijk en arm op de An
tillen te verkleinen. Voor de laagstbe
taalden moeten in de eerste plaats 
goede woningen worden gebouwd. 

De Nederlandse hulp dient aange
wend te worden voor de economische 
verzelfstandiging van de Antillen. In
dustrie, scheepvaart, landbouw, visse
rij en toerisme zullen zo veel mogelijk 
op elkaar moeten worden afgestemd 
om de zwakke Antilliaanse economie 
te versterken. 

Bij de hulp moet vooral aandacht 
worden geschonken aan het onderwijs. 
Zo veel mogelijk jonge mensen moeten 
een voor hen passende opleiding in ei
gen land ontvangen. 
- Voorkomen dient te worden dat 
met de Nederlandse hulp casino's op 
de Antillen in stand worden gehouden 
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Inleiding 

Eigenlijk IS ekonom1e n1et zo moeilijk 
Ekonom1e gaat over bevred1gmg van 
behoeften Die behoeften Zijn velerlel 
Eten, hu1zen, kleren, vervoer, onder
wijs, gezondheidszorg, maar ook scho
ne lucht schoon water en schone 
grond Om die dmgen tot stand te 
brengen IS arbe1d nod1g Ja ook voor 
een schoon mil1eu 1s arbe1d nod1g Ten 
eerste om het weer schoon te maken 
en vervolgens om het schoon te hou
den 

Arbe1d dat 1s de bas1s van de ekono
mie. Arbe1d IS de bas1s van alle voort
gebrachte rijkdom Nu zijn er op de 
wereld mensen genoeg d1e willen 
werken Mensen d1e door te werken m 
hun onderhoud zouden kunnen voor
Zien en d1e 1ets nutt1gs willen doen 
voor de maatschappij In Nederland 
zijn er wel een milJoen mensen d1e nu 
gedwongen thu1s z1tten met een WW
of WAO-uitkering Vaak geschoold en 
toch werkloos Vakmensen m de me
taal en m de bouw, mensen m het on
derwijs en kantoorpersoneel om maar 
een paar m het oog springende groe
pen te noemen Aan de ene kant een 
enorme behoefte aan wonmgen, on
derwijs en d1enstverlenmg en aan de 
andere kant zoveel werklozen JUISt m 
d1e beroepen 

Eigenlijk IS dat onbegrijpelijk en 
toch gebeurt het Dat komt door de or
ganisatie van onze ekonom1e Of l1ever 
gezegd door het gebrek aan organisa
tie, want het kap1taal mag gaan waar 
het wil N1et onze regering bepaalt 
waar kap1taal ge1nvesteerd moet wor
den In onze vrije ondernemingsgewij
ze produktie, zo heet de kapitalistische 
ekonom1e. IS alles geregeld behalve de 
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bewegingen van het kapitaal Als de 
pensioenfondsen milJarden guldens 
naar het bultenland overhevelen dan 
doen we daar m d1t land niets aan 

Het en1ge wat onze regeringen pro
beren te doen, IS het zo aantrekkelijk 
mogelijk maken voor het kap1taal 
Maar dan wel over de rug van de ge
wone man en dat IS niet alleen slecht 
voor de mensen maar ook erg dom. Je 
kunt wel de mkomens drukken om de 
konkurrent1epos1tie te verbeteren, maar 
als alle landen dat doen zijn we nog 
n1ks opgeschoten Integendeel, als de 
koopkracht m de wereld daalt en dat is 
het geval, dan kan er ook veel mmder 
gekocht worden Het gevolg is dat er 
veel mmder geproduceerd hoeft te 
worden en daaru1t volgt weer snel een 
geweld1ge werkloosheid Ondanks deze 
fatale sp1raal roepen alle grote partijen 
dat de arbeiders nog meer moeten in
leveren Als dat doorgaat komen we 
regelrecht m een kris1s van de jaren 
dert1g terecht 

De strijd voor behoud van de koop
kracht 1s n1ets mmder dan het voorko
men van zo'n kr1s1s. Maar bovend1en 
moeten we het hoofd bieden aan de 
levensbedreigende vergiftiging van 
grond, lucht en water en aan de waan
zin van de kernwapenwedloop De So
Ciallstlese Partij heeft n1et alleen de wil 
om deze problemen op te lossen, maar 
ook een weg. Een weg naar de toe
komst. Een toekomst zonder vrees. 
Maar d1e weg IS alleen begaanbaar 
met de 1nzet en de overtuiging van de 
mensen waarom het gaat Gelukkig 
zijn er velen d1e uiting geven aan hun 
ongenoegen met de hu1dige gang van 
zaken Mensen die een andere weg 
k1ezen Voor behoud van de welzijns
voorzieningen, voor de vrede en tegen 
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atoombewapening, voor behoud van 
de koopkracht en ook de brede aan
hang van de antikernenergiebeweging 
mag niet vergeten worden 

Al deze meningen vinden hun poli
tieke vertaling bij de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Het parlement is 
n1ets meer dan een weerspiegeling van 
de machtsverhoudingen in de maat
schappij. Het is een graadmeter voor 
het politiek bewustzijn van de bevol
king. Eén keer in de vier jaar is de 
macht aan het rode potlood U kunt 
partijen maken en breken U kunt alles 
bij het oude laten of kiezen voor iets 
nieuws De SP is in ieder geval een 
betrouwbare bondgenoot. We zeggen 
wat we doen en we doen wat we zeg
gen Daarom verdient de SP zijn plaats 
in het parlement U kunt op ons reke
nen Wij rekenen op u. 

Werkgelegenheid 

Alle partij-programma's spreken over 
de noodzaak van het scheppen van 
werkgelegenheid Niemand geeft aan 
hoe dan wel De PvdA zegt Er moeten 
300.000 banen geschapen worden 
Dat zal best dat weet Iedereen, maar 
hoe? 

De SP heeft een voorstel aan de gro
te partijen Geef nu eens de garantie 
dat in 1 982 alle bouwvakkers weer 
aan het werk zijn Dat is konkrete taal. 
Dat is recht voor zijn raap en dat kan, 
want daarvoor zijn we niet afhankelijk 
van het buitenland De sociale woning
bouw kan zodanig gepland worden dat 
alle 50.000 werkloze bouwvakkers 
weer werk hebben Het uitstralingsef
fekt daarvan is natuurlijk net zo groot. 
Nieuwe huizen dat betekent vloerbe
dekking, gordijnen, meubels, grind, 
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zand, hout, metaal, stenen, schilder
werk en noem maar op. De woning
bouw alleen al kan zo aan 100.000 
mensen werk geven. 

De investeringen van dat geld kun
nen gevonden worden bij de verzeke
ringsmaatschappijen en de pensioen
fondsen. Dat is ons geld en de over
heid kan dat bij maatregel van wet op
eisen voor een lagere rente, zodat de 
huren betaalbaar worden. 

Bovendien is nog altijd het werkge
legenheidsplan geldig dat de SP in 
1977 het licht liet zien. Werkloze men
sen krijgen gemiddeld drievierde van 
hun verdiende loon als uitkering. Voor 
éénvierde meer kunnen ze nuttig werk 
doen. Onderwijskrachten, milieutechni
ci, PTT' ers, chauffeurs bij het open
baar vervoer, verpleegkundigen, wijk
verpleegsters, gezinsverzorgsters, enz. 
Werk zat Dat is wel even goedkoper 
dan de 100.000 gulden die men te
genwoordig voor het scheppen van 
een arbeidsplaats rekent. 

Er is nog zoveel te doen op het ge
bied van energiebesparing met name 
in de bedrijven, die samen zo'n 75 
procent van het totale energieverbruik 
voor hun rekening nemen. En op het 
gebied van het milieu dat weer schoon 
moet worden en schoon moet blijven 
Allemaal werk dat de kwaliteit van het 
leven verbetert. 

Al dit werk betekent een stijging van 
de koopkracht en dat heeft weer een 
positieve invloed op de inkomensposi
tie en de werkgelegenheid in het mid
den- en kleinbedrijf. Terwijl de energie
besparing een positieve invloed heeft 
op de betalingsbalans. 

Niettemin kosten deze voornamelijk 
dienstverlenende banen geld. Maar 
dan is het voldoende om te wijzen op 
de 1 0 miljard voor defensie of op de 
extra winst, die de SHELL en de ESSO 
in hun zak steken door de verhoging 
van de aardgasprijzen Trouwens de 
ESSO en de SHELL zijn al dik betaald 
voor hun aardgasboringen. Het is dus 
niet zo vreemd om alle aardgasbaten 
op te eisen en dat doet de SP dan 
ook. Om een injektie te geven aan de 
werkgelegenheid zouden we ook een 
paar jaar wat meer van ons aardgas 
kunnen verkopen. 

Als speciale eisen voegen we hierbij 
Het opheffen van de loonstop. 
Het ongedaan maken van de verla

ging van de minimum-jeugdlonen. 
En het ongedaan maken van de 

uitsluiting voor een uitkering van jon
geren 

2 Buitenland 

Aangezien socialistiese politiek niet op
houdt bij de grenzen van ons land, is 
de SP sinds jaar en dag aktief in de 
DerdeWereldbeweging. Niet alleen 
ten tijde van de Amerikaanse oorlogs
voering in Vietnam. Met het komitee 
Van Mens tot Mens bestreden wij ook 
het apartheidsregiem in Zuid-Afrika. 

Maar de SP doet meer. In een recht
streeks kontakt met de bevrijdingsbe
weging van Bolivia geeft de SP finan
ciële steun voor de vrouwenbeweging 
in Bolivia. In Mozambique helpen eni
ge SP-kaderleden bij de opbouw van 
het land. Daarnaast werkt een team 
van SP' ers onder leiding van de arts 
Paul Pollmann aan een uniek gezond
heidsprojekt in Nicaragua. 

De SP staat dan ook in de buiten
landse politiek voor een beleid van vre
de en vriendschap tussen de volkeren 
Een beleid gericht op ontspanning tus
sen Oost en West, waardoor de bewa
pening kan worden teruggedçongen en 
de atoombewapening uitgebannen om 
te beginnen uit Nederland. 

Wapenleveranties aan diktaturen 
dienen onmiddellijk te worden stopge
zet. De SP eist een totale boykot van 
het racistiese apartheidsregiem van 
Zuid--Afrika. Opvoeren van de hulp aan 
de frontlijnstaten (landen om Zuid-Afri
ka). Tegelijkertijd dienen de bevrij
dingsbewegingen van Namibië en 
Zuid-Afrika gesteund te worden_ 

3 Oorlog en vrede 

De grootste bedreiging voor ons volk 
wordt gevormd door de waanzinnige 
atoombewapening. Miljarden guldens 
worden geïnvesteerd in allesvernieti
gende wapens. De namen van Hirosji
ma en Nagasaki liggen als eeuwigdu
rende herinnering hieraan in de geheu
gens van de mensen gegrift. De enige 
die voordeel van deze waanzin heeft, is 
de wapenproducerende industrie, die 
via haar talloze verbindingen met de 
regering, parlement en dergelijke er 
dan ook alles aan doet de bewape
ningsgrens steeds verder naar boven 
te verschuiven_ De gruwelijkste verha
len over mogelijke vijanden en de grof
ste leugens worden daarvoor over de 
bevolking uitgestort_ 

In het kader van het Noordatlantiese 
Bondgenootschap, de NAVO, is ons 
land opgezadeld met maar liefst zes 
atoomtaken. Het vervullen van een rol 
in deNAVO-atoombewapening kan al
leen maar negatieve gevolgen hebben, 
die de kans op een uiteindelijke kata
strafale wereldbrand alleen maar dich-
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terbij brengen. 
Daarom moet ons land onmiddellijk 

alle atoomtaken afstoten_ Ook de zoge
naamde konventionele bewapening 
moet snel en doortastend terugge
bracht worden Het verhaal van 'vrede 
door afschrikking' is levensgevaarlijk 
en moet dan ook op alle manieren be
streden worden, zowel in Nederland 
als daarbuiten Ook de deelname van 
ons land aan de NAVO brengt de vre
de niet dichterbij Integendeel keer op 
keer wordt duidelijk dat juist deze gi
gantiese militaire en nauw aan de in
dustrie verbonden organisatie een 
voortdurende bedreiging vormt, met 
name ook door de overheersende rol 
van de Verenigde Staten van Amerika 
in het bondgenootschap. Die bedrel
ging richt zich naar buiten maar ook 
naar binnen. De recente staatsgreep 
van Turkse NAVO-generaals is hiervan 
het zoveelste bewijs 

Terugtrekking van Nederland uit de 
NAVO kan ook andere volken aan het 
denken zetten over de deelname aan 
deze onkontroleerbare, miljarden ver
spillende supranationale organisatie 

4 Een land om in te leven 

De bedreiging van ons milieu heeft on
gekende vormen aangenomen Wat de 
gevolgen ervan voor komende genera
ties zullen zijn, valt niet te voorspellen. 

Wanneer echter nu niet krachtig in
gegrepen wordt zullen water, grond en 
lucht op den duur zo smerig worden 
dat zelfs het menselijk leven op deze 
planeet bedreigd wordt. Nu al doen 
zich sterfte- en ziektegevallen tengevol
ge van milieuvergiftiging voor. Het Ita
liaanse Seveso heeft op dit gebied ge
schiedenis geschreven, maar ook de 
methylbromide van het Nederlandse 
Westland, de loodvergiftiging in Arn
hem enz. zijn lugubere begrippen ge
worden. De in de afgelopen jaren aan 
de oppervlakte gekomen vervuilingsak
tiviteiten hebben aangetoond dat on
dernemers een volledig brevet van on
vermogen hebben verdiend. Derhalve 
dienen zij in ieder geval op dit ge
bied - aan banden te worden gelegd. 

Dat betekent voor ons dat: 
alle gekonstateerde gevallen van 

verontreiniging door de industrie door 
diezelfde industrie door middel van 
een nieuw in te voeren 'zuiveringsbe
lasting' bestreden moeten worden; 

er per regio afvalverwerkende over
heidsbedrijven moeten komen, gefi
nancierd uit die zuiveringsbelasting, 
die zich met name gaan bezighouden 
met verwerking en recycling van che
mies afval; 
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er per regio en per bedrijf een 
overzicht moet komen van gebruikte, 
geproduceerde en als afval bestempel
de chemiese produkten, om zodoende 
een sluitend overzicht van chemiese 
stoffen in ons land te krijgen; 

een drastiese uitbreiding van per
sonele en materiële middelen moet ko
men voor gemeentelijke, provinciale en 
landelijke milieukontrolediensten; 

de straffen op vervuiling verhoogd 
dienen te worden, met een aansprake
lijkheid voor afzonderlijke bedrijfsbe
stuurders; 

industrieën vooraf zullen moeten 
aantonen dat door hen gebruikte pro
duktieprocessen niet schadelijk voor 
milieu en gezondheid van personeel en 
omwonenden zijn; 

de huidige milieubelasting, die de 
burger voor de vervu1l1ng door de in
dustrie laat betalen, afgeschaft moet 
worden; 

Noordzee, Waddenzee, Lauwers
meer beschermde natuurgebieden 
moeten worden; 

waar mogelijk overgegaan moet 
worden op gebruik van milieuvriende
lijke stoffen en dat recyclmg van ge
bruikte stoffen sterk bevorderd moet 
worden; 

klachtenprocedures van burgers te
gen vervuilende industrieën bekort en 
kwa mogelijkheden u1tgebre1d dienen 
te worden 

5 Gezonde politiek 

Een goede gezondheidszorg is in de 
letterlijke zin van het woord van le
vensbelang. Het 1s ontoelaatbaar dat 
zelfs de gezondheidszorg doelwit is 
van verrijking en winstbejag Gezond
heidszorg d1ent een taak voor de over
heid te zijn 

Wij zijn dan ook voor handhaving 
van de bestaande voorzieningen, maar 
we staan een fundamenteel andere 
aanpak van de gezondheidszorg voor. 
De gezondheidszorg moet worden ge
richt op het voorkómen van ziekten 
enerzijds door het vroegtijdig opsporen 
van ziekten en anderzijds door het op
sporen van de oorzaken van ziekten -
denk vooral aan kanker, hart- en vaat
ziekten en longz1ekten De periodieke 
gezondheidstest voor alle Nederlanders 
is hiervoor het m1ddel bij uitstek. Ziek
makende taktoren 1n werk- en woon
omstandigheden komen tijdens zo'n 
test aan het licht. Een ander voordeel 
is dat iedereen een beter inz1cht in de 
eigen gezondhe1dssituatie krijgt. Bo
vendien is voorkomen niet alleen be
ter, maar ook goedkoper dan genezen 

Als eisen hebben wij dan ook 

- een penodieke gezondheidstest 
voor iedereen, te beginnen met een 
landelijk baarmoederhals- en borstkan
keronderzoek voor alle vrouwen; 

geen bezuinigingen op de bestaan
de gezondheidsvoorzieningen; 

doelmatig en verantwoord voor
schrijven van geneesmiddelen onder 
andere door invoering van een medicij
nenpaspoort of een vergelijkbaar kon
trolemiddel; 

alle artsen en specialisten dienen 
in loondienst werkzaam te zijn; 

er mag geen stop zijn op de stu
dies medicijnen en tandheelkunde; 

de wijkverpleging en de gezinszorg 
moeten meer personeel en mogelijkhe
den krijgen om mensen zoveel moge
lijk thuis te laten verzorgen, dit is zo
wel uit menselijk als ook uit financieel 
oogpunt een aantrekkelijke zaak; 

zolang er geen veranderingen in de 
opzet van de gezondheidszorg komen, 
moet het personeel in de ziekenhuizen 
aangevuld worden; 

extra aandacht moet besteed wor
den aan de bestrijding van het alkoho
lisme, die een nieuwe volksziekte 
dreigt te worden; in ieder geval moet 
er een onmiddellijk verbod op reklame 
voor alkohol komen; 

mediese tuchtkolleges moeten wor
den afgeschaft omdat zij ondoorzichtiq 
en partijdig 1n het voordeel van artsen zijn. 

6 Nederland onder dak 

De woningnood heeft een na-oorlogse 
rekord-hoogte bereikt. Honderdduizen
den Nederlanders staan als woningzoe
kenden ingeschreven bij gemeenten, 
woningkorporatiesen partikuliere ver
huurders. Toch wordt er veel te weinig 
ondernomen om tot opvoering van de 
bouwproduktie te komen 

Integendeel· pensioenfondsen en le
vensverzekeraars wordt niets in de weg 
gelegd om de door hun beheerde mil
jarden, opgebracht door de bevolking, 
in het buitenland te investeren. 

Verhuurders krijgen de kans om 
vaak jarenlang welhaast systematisch 
het onderhoud van hun woningen te 
verwaarlozen Bij renovatie wordt dit 
achterstallig onderhoud dan verricht 
op kosten van de huurders, die vaak 
enorme huurverhogingen te betalen 
krijgen Grondspekulatie viert hoogtij 
en de prijzen van de bouwmaterialen 
mogen zonder belemmering alsmaar 
blijven stijgen 

'Ermee leren leven' is een kreet die 
weer opgeld doet. Maar in een der rijk
ste landen der wereld is dat natuurlijk 
falikante onzin. Natuurlijk kan er ge
bouwd worden, als er maar aangepakt 
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wordt. Wij stellen dan ook de volgen
de maatregelen voor: 
- wettelijke verplichting voor pensi
oenfondsen en levensverzekeraars om 
de door hun beheerde gelden op zijn 
minst voor 20 procent in de sociale 
woningbouw te investeren, op die ma
nier komt er geld vrij voor de bouw 
van honderdduizenden extra woningen; 

wettelijke vaststelling van de 
grondprijs op de gebruikswaarde, straf
sankties op spekulatie; 

oprichting van overheidsbedrijven 
om een snellere en efficiëntere uitvoe
ring van bouwplannen mogelijk te ma
ken; 

aan banden leggen van partikuliere 
verhuur, door preventieve kontrole op 
onderhoud en huurprijzen; 

wettelijke uitbreiding van de moge
lijkheden van de huurder zijn verhuur
der voor het doen van onderhoud aan 
te spreken; 
- een aggressief aanschrijvingsbeleid 
van de overheid om verhuurders tot 
onderhoud te dwingen; 

verandering van de bestaande re
novatieregelingen, die immers tot veel 
te hoge huurprijzen leiden; 

extra bouwprogramma's voor be
jaardenwoningen en -tehuizen. 

7 Tijd voor veilige energie 

De energievoorziening is een van de 
meest besproken zaken van het mo
ment Met name de diskussie over de 
kernenergie is de laatste jaren in om
vang en kwaliteit toegenomen. On
langs besloten de Nederlandse werkge
vers een twaalf miljoen kostende kam
pagne vóór invoering van kernenergie 
te gaan voeren. 

Natuurlijk is het zo dat er enorm 
veel grondstoffen, waaronder kolen, 
gas en olie, door de hedendaagse 
Westerse maatschappij verbruikt wor
den. Zuinigheid en verantwoord beleid 
is hier dan ook geboden. De paniek
stemming zoals die echter wordt ge
kweekt als zou binnenkort alle energie 
op zijn en kernenergie dé enige oplos
sing bieden, is echter volkomen on
JUist. Nog steeds worden gigantiese 
hoeveelheden 'fossiele' brandstof ge
vonden, in Nederland en in de rest van 
de wereld. De huidige olievoorraden 
hebben rekordhoogtes bereikt De Ne
derlandse elektriciteitscentrales hebben 
nu al een enorme overkapaciteit. Daar
bij biedt het onderzoek naar alternatie-
ve energiebronnen zonne-energie, 
windkrachtenergie en dergelijke- vele 
perspektieven. Onlangs ook kwam vast 
te staan dat het bedrijfsleven enorme 
hoeveelheden energie kan besparen 
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door zelf stroom op te wekken en de 
hierbij vrijkomende warmte in het be
drijf te gebruiken Voor ons is er dan 
ook geen reden n overhaaste plan
nen op energiegebied aan te hangen. 
Integendeel 

we vinden dat de bestaande kern
centrales onmiddellijk gesloten moeten 
worden en er geen nieuwe bij mogen 
komen; 

we vinden dat onderzoek naar al
ternatieve energie sterk bevorderd 
moet worden; 

het bedrijfsleven moet verplicht 
worden energ1e terug te winnen; om 
hierbij een ekonomiese prikkel te ge
ven moet de aardgasprijs voor bedrij
ven verhoogd worden; het geld dat dat 
oplevert kan gebruikt worden om de 
gasprijs voor gezinnen te verlagen, 

de deelname van oliemaatschappij
en als BP en ESSO in de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij, NAM,- en 
daarmee de deelname in de winstde
ling- dient onmiddellijk beëindigd te 
worden; 

de buitenlandse gaskontrakten, die 
tot stand gekomen zijn onder invloed 
van de oliemaatschappijen, dienen op
gezegd te worden omdat er gas gele
verd wordt voor veel te lage prijzen 

8 Verkeer en vervoer 

Voor mensen met lage inkomens is 
een auto onderhand onbetaalbaar ge
worden. Met name de enorme prijsstij
ging van benzine is hier de oorzaak 
van. Tegelijkertijd wordt ook het open
baar vervoer duurder, terwijl de kwali
teit niet verbeterd wordt. 

Natuurlijk is de verkeerschaos op de 
Nederlandse wegen uit tal van ge
zichtspunten een trieste zaak. Het aan
tal doden en gewonden tengevolge 
van verkeersongevallen spreekt wat dat 
betreft boekdelen De vervuiling van 
het milieu door uitlaatgassen is enorm 
De kapitaalverspilling vanwege het ab
surde aantal en de vele merken en ty
pen auto's past niet in deze tijd 

Derhalve 
zijn wij groot voorstander van gra

tis, snel en uitgebreid openbaar ver
voer; de kosten die dit met zich mee
brengt zullen zeker op wat langere ter
mijn een nuttige investering in leven, 
gezondheid en milieu blijken, terwijl 
op den duur door verminderde mveste
ringen in auto's en wegennet, open
baar vervoer zelfs kostenbesparend zal 
blijken te zijn; 

zijn wij tegenstander van verdere 
verhoging van de benzineprijs, die au
torijden voor mensen met gewone in
komens onmogelijk maakt; immers, op 

deze manier is niet de noodzaak van 
gebruik maar de hoogte van het inko
men of de mogelijkheid de kosten te 
deklareren beslissend over wie wel en 
wie niet auto mag rijden; 

zijn wij ook van mening dat met 
name het gehandikaptenvervoer dras
ties uitgebreid moet worden; een plan 
hierover hebben we al geruime tijd ge
leden aan het parlement aangeboden 

9 Kmderen en de toekomst 

Natuurlijk zijn er vandaag de dag enor
me problemen De grootste lijken ech
ter nog te moeten komen Dat bete
kent dat de kinderen van vandaag 
straks met enorme problemen af te re
kenen zullen hebben 

Willen we die toekomst met vertrou
wen tegemoet kunnen zien dan moet 
er nû alles aan gedaan worden om de 
volwassenen van straks een eerlijke en 
verantwoorde opgroeikans te bieden 

Enerzijds betekent d1t dat zaken als 
dreiging van een kernoorlog of van 
een sluipende moord via de vergifti
ging van het milieu op alle mogelijke 
manieren bestreden moeten worden 

Anderzijds dienen er speciale voor
zieningen getroffen te worden om de 
'kind-vijandigheid' die nu vele dingen 
1n ons leefmilieu beheerst, te verwijde
ren 

Kind-vijandig, inderdaad. De cijfers 
bewijzen het. Het aantal kinderen met 
leerstoornissen steeg in de periode van 
1 952 tot 1 970 met maar liefst 1 2 
procent. Die ontwikkeling is daarna al
leen nog maar verder gegaan Veel 
leerstoornissen vmden hun oorzaken 1n 
maatschappelijke wantoestanden Te 
noemen zijn de slechte woningbouw, 
de onregelmatige arbeidspatronen, de 
intensivenng van het verkeer, relatie
problemen, maatschappelijke verwaar
lozing, gebrek aan perspektief voor de 
Jongste staatsburgers 

Volgens ons dienen in 1eder geval 
de volgende maatregelen ondernomen 
te worden 

alle kmderen d1e van school komen 
moeten de garantie hebben dat zij 
werk krijgen; wanneer het 'vrije be
drijfsleven' h1erin n1et kan voorzien, 
dient de overheid zelf werkproJekten 
op te zetten; 

het personeelsbestand 1n alle vor
men van onderwijs d1ent uitgebreid te 
worden, enerzijds met onderwijzende 
krachten, anderzijds met technies per
soneel; 

veel schoolgebouwen zullen gemo
derniseerd moeten worden om opti
maal onderwijs mogelijk te maken; 

de onderwaardermg voor '11chame-

SP 8-10 

lijke oefening' heeft ernstige gevolgen, 
bijvoorbeeld een slechte motoriek, die 
op zijn beurt weer tot leerstoornissen 
kan leiden; derhalve d1ent gymnas
tiek/ sport in het onderwijs hoofdvak te 
worden; 

om eenzijdige ople1ding te voorko
men moet ook technies onderwijs ge
geven worden, het vergroot de moge
lijkheden en de kreativiteit bij kinde
ren; 

maatregelen zullen getroffen moe
ten worden tegen de drukte van het 
verkeer in woonstraten en tegen de 
verkeerssnelheid, bepaalde typen wo
nmgbouw moeten verboden worden; 
waar nod1g d1ent slechte won1ngbouw 
aangepast te worden; speelvoowenin
gen d1enen op nivo gebracht te wor
den, 

bibliotheekvoorZieningen moeten 
worden uitgebreid; radio- en televiSie
programma's moeten verbeterd wor
den, reklame 1n de med1a moet ver
dwijnen; 

extra aandacht zal gegeven moeten 
worden aan kinderen in moeilijke SI

tuaties; gehand1kapte kinderen moeten 
een eerlijke kans op maatschappelijke 
mtegrat1e krijgen 

1 0 Socialisme 

Dit was het verkiezingsprogramma van 
de Soc1al1st1ese Partij in hoofdlijnen 
Het geeft de weg aan van een n1euwe, 
toekomstgerichte pol1tiek. Grote groe
pen onder de bevolking staan zo'n 
weg voor, want het is geen tijd om be
houdend te zijn Er valt niets meer te 
verliezen en alles te winnen 

De Social1stiese Partij geeft aan hoe 
de meest knellende problemen onder 
de huidige omstandigheden moeten 
worden aangepakt. Maar het doel van 
de SP 1s een social1stiese maatschap
pij Een maatschappij met een planma
tige produktie afgestemd op de be
hoeften. Een maatschappij waann het 
recht op werk geen vrome wens IS, 

maar een garantie Een maatschappij 
met gemeenschapsgevoel, vnendschap 
en solidariteit. Kortom een maatschap
pij die alle voorwaarden schept voor 
een gelukkig leven 
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I Inleiding. 
Naar 1985 en verder 

De welvaart IS smds de oorlog sterk 
toegenomen De welvaartsgroei maak
te een grote U1tbre1dmg van de maat
schappelijke voomenmgen mogelijk, 
maar vroeg ook om beschermende 
maatregelen voor de ru1mte en de leef
omgeving. De welvaartsstijging heeft 
daardoor geleld tot een toenemmg van 
de taken van de overhe1d. De WD 
heeft aan deze ontw1kkelmgen van har
te meegewerkt. Zo ontstond de huldl
ge verzorgingsstaat. waarm de over
heid met kracht optreedt om vele deel
belangen te beschermen 

Door aanhoudende olleprijsstijgm
gen IS het kostenpeil sterk gestegen 
De groe1 stokt. Het stelsel van mdexe
rings- en koppelmgsmechan1smen IS 

dolgedraaid. D1t stelsel staat de nood
zakelijke aanpassing en de eerlijke ver
deling van de welvaartsvermmdering 
in de weg. Het gelag wordt betaald 
door werklozen en woningzoekenden. 
door ouderen d1e voortijdig hun baan 
kwijtraken en JOngeren zonder vooruit
zichten 

Toenemende werkloosheid, onmacht 
de woningnood afdoende aan te pak
ken, de wervmg van werknemers Uit 
het buitenland terwijl h1er grote werk
loosheid heerst het zijn allemaal ver
schijnselen die erop wijzen dat aan de 
verdere uitbreiding van de welvaartver
delende verzorgingsstaat een einde is 
gekomen. Ook op het n1et-materiële 
vlak heerst grote onvrede angst en 
verzet tegen nieuwe ontwikkelingen 
Als vanzelfsprekend aanvaarden velen 
dat zij zelf onmachtig zijn oplossingen 
te vinden Op het ogenblik dat een 
nieuwe probleem wordt onderkend. 
verwijt men de overheld al dat zij de 
oplossingen nog n1et heeft aangedra
gen 

Een bewuste koersverandering is no
dig. Gericht op het vinden van maat
schappelijk en economisch nieuwe 
evenwichten, met behoud van onze so
ciale verworvenheden Een koersveran
dering ook, die tot nieuwe bezieling 
leidt en nieuwe perspectieven opent. 
Zonder zo'n bewuste koersverandering 
dreigen steeds meer mensen hun baan 
te verl1ezen De overheid blijft dan on
danks bezuinigingen met ongekende 
tekorten kampen Het arbeidsverzuim 
blijft dan een stijgende, de wil om te 
werken een dalende lijn vertonen De 
ouderen voelen zich dan steeds meer 
ter zijde gesteld, de JOngeren zien 
geen levensdoel meer. Zonder bewuste 
koersverandering zal niet het roer maar 
de wal het schip keren en wordt het 
gebouw van onze sociale zekerheid 
steeds verder ondermijnd. 

Ook onze samenleving, waarin men
sen met verschillende culturen en leef
gewoonten dicht bijeen wonen, vraagt 
om een nieuwe aanpak. 

De vrijheid en eigen verantwoorde
lijkheid van burger en samenleving 
moeten worden versterkt Het vertrou
wen in eigen daadkracht en vinding
rijkheid, het vermogen de problemen 
van deze tijd het hoofd te bieden. 
moeten een nieuwe injectie krijgen De 
overheidsbevoogding, die de zelfstan
digheid van de maatschappelijke groe
pen en de mdividuele mens heeft on
dermijnd, moet worden verminderd 
Zowel in economisch als in maatschap
pelijk opzicht. Het evenwicht tussen 
zelfstandige kracht en eigen verant
woordelijkheid en gemeenschapszorg 
moet worden hervonden Dat is altijd 
een l1beraal beginsel geweest. Het 
geldt nu sterker dan ooit. 

Toen het kabinet-Van Agt-Wiegel op-

trad heeft Rietkerk het opgeroepen de 
tijdgeest te verstaan door de vrijheid 
en eigen verantwoordelijkheid van de 
burger te versterken en de overheids
bevoogding te verminderen. Het kabi
net heeft die boodschap verstaan Op 
verschillende terreinen heeft het de be
staande regelingen en verhoudingen 
aan een herwaardering onderworpen. 

Het heeft de strijd aangebonden met 
een mentaliteit die als vanzelfsprekend 
van de overheid directe inwilliging ver
wacht van alle mogelijke groepsverlan
gens. Het heeft de moed gehad met 
zijn Bestek-beleid het mes te zetten in 
de overdrachtsuilgaven en van de ho
gere inkomens extra offers te vragen. 
Subsidies aan bedrijven zonder levens
vatbaarheid zijn stopgezet. Een milieu
beleid waarin ook met economische 
belangen rekening wordt gehouden, 
heeft gestalte gekregen. Het consu
mentenbeleid is verder ontwikkeld. In 
het onderwijsbeleid zijn de structuren 
meer naar de achtergrond verwezen en 
de leerlingen naar de voorgrond ge
haald Het emancipatiebeleid is in 
gang g~zet. Het minderhedenbeleid 
komt steeds beter uit de verf. Het be
zuinigings- en loonbeleid dat zoveel 
weerstand opriep, wordt nu in brede 
kring erkend als noodzakelijk in de 
strijd tegen inflatie en werkloosheid. 

Die koers zal in de komende jaren 
moeten worden voortgezet: verscherpt 
en meer bewust De werkloosheid kan 
alleen worden teruggedrukt als zowel 
in de collectieve als in de particuliere 
sector offers worden gebracht. Dat is 
ook redelijk wij moeten allen delen in 
de vermindering van de welvaart. 

De druk van de collectieve lasten 
moet omlaag door verlaging van de 
overdrachtsuilgaven Op de investerin-
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gen van de overheid valt weinig te be
zuinigen als wij het voorzieningenpak
ket niet onaanvaardbaar willen aantas
ten of noodzakelijke uitbreidingen ach
terwege willen laten In die sector ligt 
de oorzaak van de problemen niet. 

Het arbeidsmarktbeleid moet de kop
peling tussen werklozen en open plaat
sen weer tot stand brengen en ervoor 
zorgen dat steeds minder mensen op 
sociale uitkeringen aangewezen zijn en 
steeds meer mensen een passende be
trekking vinden. En daarmee hun zelf
vertrouwen herwinnen. 

De overheid zal alles moeten doen 
aan het herstel van de economische 
groei. Want groei is nodig voor vergro
ting van onze welvaart. En ons welzijn 
Door de ondernemingen, het midden
en kleinbedrijf, de landbouw weer 
ruimte en perspectief te geven, initia
tief en vindingrijkheid aan te moedi
gen, aan te moedigen tot technologi
sche vernieuwingen, het concurrentie
vermogen te versterken, exportmoge
lijkheden te vergroten, investeringen in 
ondernemingen weer aantrekkelijk te 
maken, wordt de groei bevorderd. 
Door de werknemer in zijn werk meer 
tot zijn recht te laten komen, zijn mo
biliteit te vergroten, deeltijdarbeid te 
stimuleren, worden groei en arbeids
vreugde bevorderd. Door bevordering 
van de bezitsvorming, van de woning
produktie en van het eigen woningbe
zit worden welvaart en welzijn gesti
muleerd. 

Als wij daarentegen doorgaan op het 
collectieve spoor, zullen ook in de 
maatschappelijke verhoudingen de 
spanningen alleen maar toenemen en 
zullen de structuren de mensen steeds 
meer gaan overheersen 

Een bewuste koerswending is nodig, 
gericht op een nieuw evenwicht tussen 
overheid en particuliere sector, tussen 
staatsverzorging en eigen verantwoor
delijkheid, tussen bureaucratie en vrij
heid. 

Dat is de weg naar 1 985 en verder, 
de weg die de WD in dit programma 
kiest. 



11 Hoofdpunten van het programma 

De belangrijkste punten waarop 
de WO het bele1d m de komende Ja
ren extra w1l nchten Zijn 

herstel van de econom1sche groe1 
en bevordenng van de werkgelegen
heid, 

goede, betaalbare en meer passen
de woningen, 

voortzettmg van een krachtig en 
verantwoord mil1eubele1d, 

t1e, 

aandacht voor mmderheden, 
mmder central1sat1e en bureaucra-

bevordenng van vrijheld en de vel
ligheld 

Om deze doelemden te bere1ken zul
len ongezonde ontwikkelingen moeten 
worden omgebogen, verstamngen 
moeten worden doorbroken en n1euwe 
1n1tiat1even moeten worden ontwikkeld 

2 Econom1e en werkgelegenheld 

Econom1sch herstel verd1ent volstrekte 
voorrang. Blijft herstel achterwege, 
dan zullen we een groot tekort aan 
werkgelegenheld houden Garant1es 
voor groe1 en werkgelegenheld kunnen 
in politieke programma's n1et worden 
gegeven, omdat de groe1 m sterke 
mate afhankelijk 1s van de Internationa
le bedrijv1ghe1d en de waarde van de 
gulden m de mternat1onale handel 
Wèl zal Nederland van zijn kant alles 
moeten doen wat mogelijk IS om de 
economie en de werkgelegenheld zo
veel mogelijk te verbeteren De VVD 
acht een u1tbreidmg van de werkgele
genheid met 50 à 75.000 arbeids
plaatsen per Jaar (het noodzakelijke 
minimum) Uitgesloten zonder een dui
delijke verlagmg van het aandeel van 
de collectieve sector m het nationale 

mkomen 1 ) 

Het volgende pakket van maatrege
len zal nod1g zijn om betere kansen op 
groe1 en n1euwe arbeidsplaatsen te krij
gen 
a Een hern1euwd industriebeleid, 
waarvan de hoofdlijnen in gezamenlijk 
overleg tussen de overheid en het be
drijfsleven worden vastgesteld, en dat 
vooral gencht moet zijn op produktie
vernieuwing en nieuwe produktie door 
m1ddel van techn1sche vernieuwingen 
en investenngen die leiden tot verho
gmg van de produktie; 
b Op het mm1stene van Econ zaken 
een bewmdsman voor Technologie en 
Informatie, die in het bijzonder belast 
zal zijn met het bevorderen van de in
dustriële vernieuwing (mnovat1e), 
c Het drastisch stroomlijnen van het 
vergunnmgenstelsel en de versnelling 
van toestemmingsprocedures; 
d De versterking van landbouw, mid
denstand en vervoer; 
e Exportbevordering, ook door hulp 
aan ontw1kkelmgslanden waarin Neder
landse produkten en kennis een rol 
spelen, en het bevorderen van investe
rmgen door het Nederlandse bedrijfsle
ven m de Derde Wereld, 
f Een energiebeleid gencht op bespa
nng, met ontwikkeling van beschikba
re andere bronnen van energie, waar
bij de kernenergie niet wordt uitgeslo
ten; 
g Geleidelijke vermindenng van het 
fmanc1eringstekort van de overheid tot 
4% van het nationale inkomen; 
h Verm1ndering van het aandeel van 
de collectieve lasten in het nationale 

1) D1e verhoudmg IS nader Uitgewerkt m de 
bijlage 1n paragraaf 60 samen met enkele an
dere belangnjke econom1sche grootheden 

WD. 1-3 

inkomen met 1% per jaar, onder meer 
door 

a herwaardering van taken en gro
tere zuinigheid bij de overheid; 

b toepassing van het profijtbegin
sel op grotere schaal; 

c begrenzing van de uitbreiding 
van het overheidspersoneel; 

d opheffing van niet gerechtvaar
digde verschillen in arbeidsvoorwaar
den van ambtenaren en niet-ambtena
ren, onder handhaving van het trend
beleid, 

e verbetering van de verhouding 
tussen werkenden en niet-werkenden 
door een onderwijsbeleid, een arbeids
marktbeleid en een omscholingsbcleid 
dat meer plaatsingskansen biedt, met 
name voor jongeren; 

f vermindering van de overdrachts
uitgaven door middel van een grondi
ge herwaardering en aanscherping van 
de voorwaarden die gelden voor socia
le uitkeringen, bestrijding van fraude 
en misbruik van sociale uitkeringen, 
onder meer door een betere controle; 
tegengaan van oneigenlijk gebruik 
door verbeterde wetgeving; 
1 Algemene tariefsverlaging van de 
inkomstenbelasting onder gelijktijdige 
vermindering van aftrekposten; 
1 Regelmatig overleg tussen overheid, 
werkgevers en werknemers om te ko
men tot een zodanige matiging van de 
collectieve uitgaven en de loon- en in
komensontwikkeling, dat de arbeids
kostenstijging niet groter is dan de stij
ging van de produktiviteit 

3 Woningen 

De woningbouw stagneert. De woning
nood is nog steeds groot. Dat komt 
omdat de overheid de werking van 
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vraag en aanbod heeft uitgeschakeld 
en er niet in is geslaagd een goed stel
sel van verdeling tot stand te brengen. 
Dit kan niet van vandaag op morgen 
worden veranderd. Wel zal een nieuwe 
aanzet moeten worden gegeven om tot 
een oplossing te komen die tot een be
tere verdeling leidt. 

Wij willen een nieuwe stoot geven 
aan de oplossing van de woningnood, 
de uitbreiding van de werkgelegenheid 
in de bouw en het betaalbaar maken 
van eigen woningbezit voor mensen 
met een smalle beurs, door onder 
meer de volgende maatregelen. 
a er moeten ieder jaar 10.000 tot 
15.000 huurwoningen worden ge
bouwd door pensioenfondsen, verzeke
ringsmaatschappijen en soortgelijke 
beleggers, voor wie het bouwen van 
huurwoningen weer aantrekkelijk moet 
worden gemaakt; 
b er moet een speciaal huisvestings
programma komen voor een- en twee
persoonshuishoudens en voor gehandi
capten; 
c de bouwkosten moeten worden be
perkt door vereenvoudiging van de 
bouwvoorschriften en een verantwoor
de verlaging van het uitvoeringspeil; 
d betere afstemming van de huren 
op het huurgenot en op de plaatselijke 
omstandigheden (huurharmonisatie), 
ook om de doorstroming te bevorde
ren; 
e verhoging van het inkomensdeel 
dat men gemiddeld voor het gebruik 
van zijn woning moet betalen (de 
woonlastenquotel; 
f de verhuur van kamers moet weer 
aantrekkelijk worden gemaakt; 
g een nationale actie voor stadsver
nieuwing waardoor onze steden weer 
een volwaardige functie krijgen voor 
eigen bewoners en omgeving. 

4 Milieubeleid 

Het milieubeleid blijft gericht op het 
waarborgen van de kwaliteit van onze 
leefomgeving, door de gevolgen van 
het menselijk handelen zoveel mogelijk 
in te passen in het stelsel van natuur
lijke kringlopen. Een op de praktijk ge
richte, uitvoerbare en controleerbare 
wetgeving moet berusten op een dui
delijke normstelling. De financiële en 
economische gevolgen van deze norm
stelling zullen duidelijk zichtbaar ge
maakt moeten worden voor overheid 
en bedrijfsleven, opdat bij de bepaling 
van de norm niet alleen met milieu
technische eisen rekening wordt ge
houden maar ook met de gevolgen 
voor de internationale concurrentiever
houdingen en dus voor de werkgele-

genheid. 

5 Minderheden 

Aan het vraagstuk van de culturele en 
etnische minderheden zal ook in de ko
mende kabinetsperiode extra aandacht 
moeten worden gegeven, als wij willen 
voorkomen dat op langere termijn on
oplosbare problemen ontstaan. Het uit
gangspunt van dit beleid is, dat wij de 
leden van die minderheden op voet 
van gelijkheid in onze gemeenschap 
moeten opnemen. Met name op on
derwijs- en huisvestingsgebied zijn 
hiertoe de nod1ge voorzieningen nodig. 
Nederland zal overigens een strikt toe
latingsbeleid moeten voeren. 

6 Mensen zijn belangrijker dan 
structuren 

De sterk toegenomen overheidsbe
moeienis vraagt om een grondige her
bezinning op tal van terreinen. In 
toenemende mate worden allerlei pro
jecten door de overheid in gang gezet, 
die eindeloos doorlopen zonder dat zij 
aan een behoorlijke beoordeling wor
den onderworpen De WO is dan ook 
voorstander van het zgn. SUNSET-be
ginsel Dit houdt in, dat overheidspro
gramma's na een bepaald aantal Jaren 
verdwijnen, indien de doelmatigheids
taetsing negatief uitvalt. In beginsel 
behoort het beschikbaar stellen van 
middelen en mankracht projectgebon
den en tijdelijk te zijn Voortzetting van 
deze beschikbaarstelling is slechts mo
gelijk op grond van een nieuw besluit 
daartoe, tot stand gekomen na nieuwe 
belangenafweging. 

Voorts bepleiten wij 
a bestrijding van de bureaucratie; 
b bevordering van verantwoorde de
centralisatie en democratisering in het 
openbare en semi-openbare bestuur; 
c een voortdurende herwaardering 
van overheidstaken, in het licht van 
het feit dat aan de maatschappij zo 
veel mogelijk moet worden overgelaten 
wat zij zelf aankan; 
d versterking van de positie van de 
individuele burger, door grotere open
heid van bestuur, meer informatie, ver
betering van de rechtshulp en rechts
bescherming en verbetering van de pa
tiënten rechten; 
e eerbiediging van de eigen wensen 
van de burgers in het onderwijs en in 
het maatschappelijk werk; 
f bevordering van het vrijwilligers
werk om zo de eigen verantwoordelijk
heid van de burger te versterken en te 
voorkomen dat de hand van de be
voogdende overheid zich naar alle Ie-
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vensgebieden uitstrekt. 

7 Vrijheid en veiligheid nationaal 
en internationaal 

Wij willen ons inzetten voor een doel
matige reorganisatie van de politie in 
één landelijke organisatie, die voldoen
de toegerust moet zijn met moderne 
hulpmiddelen voor haar belangrijke 
taak de burgers veiligheid te verschaf
fen en het recht te handhaven, ook bij 
collectief verzet tegen de openbare 
orde. 

De WO wil een buitenlands beleid 
gericht op een doelmatige, niet discri
minerende versterking van de mensen
rechten. Daartoe wil zij onder meer de 
totstandkoming bevorderen van inter
nationaal afdwingbare rechtsregels op 
dat gebied. In het beleid voor vrede en 
veiligheid zal de hoogste voorrang 
moeten worden gegeven aan het be
vorderen van wederzijdse wapenbe
heersing en wapenbeperking en het 
verminderen van de afhankelijkheid 
van atoombewapening. 

Gelet op het feit dat dit streven al
leen kans op succes zal hebben als het 
Westen eensgezind bereid blijft een 
geloofwaardige defensie-inspanning te 
leveren, zal Nederland zijn NAVO-ta
ken onverkort dienen uit te voeren en 
in december 1 981 zijn aandeel in de 
vorm van de plaatsing van een aantal 
kruis-raketten dienen te leveren, tenzij 
overleg met de Sovjet-Unie voordien 
tot voldoende vermindering van de 
SovJet-kernwapens heeft geleid 
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lil Rechtsstaat - staat - recht 

8 Rechtsstaat 

Een belangrijk doel van de l1berale po
litiek IS dat iedereen naar zijn e1gen 
aard en aanleg en volgens zijn eigen 
levensovertuiging tot een zo groot mo
gelijke ontplooiing komt De waarborg 
voor die ontplooiingsmogelijkheid ligt 
in een zo groot mogelijke vrijheid. Vrij
heid, geen ongebondenheid ieder 
dient rechten en vrijheden van anderen 
te eerbiedigen. De overheld ziet daarop toe 

De inrichting van de staat en de 
rechtshandhaving zijn naar liberale op
vatting overheldstaken bij Uitstek, d1e 
de overheid namens de gemeenschap 
voor die gemeenschap en de indiVI
duele burgers Uitoefent Het overhelds
gezag behoort te zijn ontleend aan het 
vertrouwen van de vertegenwoordigen
de lichamen In een democratie mag 
van iedereen worden verlangd dat hij 
zich aan de spelregels houdt Weige
ren een of meer burgers dit, dan heeft 
de overhe1d de pl1cht de rechtsorde, 
die berust op de democratisch tot 
stand gekomen regels, te handhaven, 
zo nodig met de sterke arm 

Het recht zich vrij en onbedreigd te 
bewegen is een democratisch grond
recht Het wordt door toenemend ge
weld en groe1ende m1sdadigheid be
dreigd. De handhavmg van de rechts
orde is een onderdeel van de zorg voor 
individuele vrijheid en veil1gheid. De 
organisatie van de pol1t1e, een vraag
stuk dat nu al tientallen Jaren sleept, 
dient nu zo spoedig mogelijk door een 
moderne aanpak te worden opgelost 
Er moet een regeling komen d1e de 
doeltreffendheld van het polltie-appa
raat en de veil1ghe1d van de polltie
mensen ten doel heeft en die de ver
antwoordmgsplicht van het desbetref-

fende overheidsgezag zo goed moge
lijk aan zijn doel laat beantwoorden 
Dit wordt bereikt door een landelijke 
organisatie, beheer door provincies en 
stedelijke agglomeraties en handha
VIng van de functie van de burgemees
ter als hoofd van de politie. 

De beslissingsbevoegdheid met be
trekking tot de toelating van vreemde
lingen behoort bij uitsluiting aan de 
rijksoverheid. De maatschappelijke ge
volgen van het toelatingsbeleid zijn 
groot, niet het minst met het oog op 
de gezinshereniging De bevolkings
dichtheid van Nederland en de uitbrei
ding van de EG - met inbegrip van 
het recht van vrije vestiging van EG
onderdanen - maken een terughou
dend toelatingsbeleid onvermijdelijk. 

Vluchtelingen en asielzoekers wor
den, binnen de mogelijkheden van uit
voerbaarheid van de opvang, zo ruim
hartig mogelijk toegelaten Toegelaten 
vreemdelmgen worden zoveel mogelijk 
op dezelfde manier als Nederlanders 
behandeld Bij landelijke en provinciale 
verkiezingen blijft het kiesrecht gebon
den aan het Nederlanderschap. Neder
landers 1n het buitenland krijgen kies
recht. 

De overhe1d dient voorwaarden te 
scheppen waaronder iedereen zich 
naar eigen aard en aanleg kan ont
plooien 

De ombudsman dient zo snel moge
lijk te kunnen gaan optreden 

Overheidsvoorschriften moeten snel 
begrijpelijker en toegankelijker worden 
gemaakt 

De burger moet beschikken over vol
doende doeltreffende rechtsbescher
ming. 

De burger dient door de overheid in 
kennis gesteld te worden van zijn mo-
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gelijkheden om in beroep te gaan in 
alle gevallen waarin de overheid een 
handeling verricht die voor beroep vat
baar is, zoals thans reeds het geval is 
indien AROB-beroep mogelijk is. 

ledereen is verplicht de wet na te le
ven; de overheid heeft de plicht aan
tastingen van de rechtsorde zo nodig 
met de sterke arm tegen te gaan. 

Rijks-en gemeentepolitie worden sa
mengevoegd tot één landelijke organi
satie, beheerd door de provincies en 
stadsagglomeraties. 

De zeggenschap van de burgemees
ter ten aanzien van de openbare orde 
wordt gehandhaafd. 

De burgemeester moet over het 
plaatselijke politiebeleid goed overleg 
met de gemeenteraad bevorderen en 
het gevoerde beleid aan de gemeente
raad verantwoorden. 

Voor het beleid inzake de openbare 
orde dienen de grenzen van het toe
laatbare ruim, maar volstrekt duidelijk, 
te worden getrokken. 

De afstand tussen politie en burgers 
moet worden verkleind, onder andere 
door versterking van de organisatie 
van wijkteams en wijkagenten. 

De bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden van particuliere bewakings
en beveiligingsdiensten moeten wette
lijk geregeld worden 

De rijksoverheid beslist over de toe
lating van vreemdelingen. 

Een terughoudend toelatingsbeleid 
is onvermijdelijk. 

lilegale vreemdelingen moeten het 
land verlaten. 

Het kiesrecht wordt toegekend aan 
in het buitenland wonende Nederlanders. 

Het actief en passief kiesrecht voor 
de Provinciale Staten en de Tweede 
Kamer blijft voorbehouden aan Neder
landers 
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9 Staat 

De bestuurlijke organisatie moet 
dienstbaar zijn aan het behoud en de 
versterking van de democratische 
rechtsstaat. Die bestaat bij de gratie 
van de mensen De bestuurlijke organi
satie moet het bestuur dichter bij de 
burger brengen Daarom zijn liberalen 
voor decentralisatie en moet het voort
sluipen van het bestuurlijke centralis
me worden tegengegaan 

De WO blijft voorstandster van drie 
bestuurslagen. De plannen tot provin
ciale herindeling, die onder vorige ka
binetten met te grote ambitie waren 
opgezet, zijn door het kabinet-Van Agt
Wiegel eerst tot veel kleinere afmetin
gen teruggebracht en vervolgens aan 
een uitgebreide inspraakprocedure on
derworpen. De Uitkomst daarvan lijkt 
te worden, dat het aantal nieuwe pro
vincies tot het uiterste wordt beperkt. 
De WO is vóór die beperking, maar 
wenst bovendien dat eerst klaarheid is 
verkregen over de overdracht van ta
ken van het rijk naar de provincies 
vóór over de gewenste grootte en de 
herindeling wordt gesproken Wel 
moet onderzocht worden of voor de 
grote stedelijke agglomeraties niet een 
apart statuut moet worden opgesteld 
zodat die agglomeraties aparte be
stuurslagen kunnen vormen, zoals de 
provincies. Zo zouden onder het rijk 
provincies en los daarnaast staande 
stadsgewesten, als tweede bestuurs
laag, kunnen ontstaan. Zowel provin
cies als stadsagglomeraties zijn onder
verdeeld in gemeenten die de derde 
bestuurslaag, die het dichtst bij de 
burger blijft liggen, vormen 

Gemeenten moeten voldoende ge
wicht hebben om bestuurskracht, des
kundigheid en doeltreffend beheer te 
waarborgen en als één bestuurslaag 
vlak bij de burgers te functioneren. 
Voor zover niet aan deze doelstellingen 
wordt voldaan, is hermdeling van ge
meenten nodig. Daartoe kunnen duide
lijke maatstaven niet worden gemist, 
maar die moeten meer het karakter 
van aandachtspunten dan van binden
de regels hebben Het inwonertal is 
niet de enige maatstaf. Evenmin be
hoeven de maatstaven in elke provin
cie gelijk te zijn Het toepassen van 
zulke maatstaven en het nemen van 
initiatieven tot herindeling zijn taken 
van de betrokken provincie, d1e ook 
voor de inspraak voldoende ruimte 
moet bieden. De Staten-Generaal die
nen zich te beperken tot de beoorde
ling van de vraag of de herindeling re
delijk is. 

De samenwerking tussen de minis
teries is onvoldoende. Dit leidt tot ver
spilling van geld en arbeidsuren. Be
tere coördinatie van taken en diensten 
op rijksniveau is dringend geboden en 
met moderne middelen van telecom
municatie en informatieverwerking ook 
uitvoerbaar. 

Het optreden van de overheid jegens 
burgers en samenleving mag niet tot 
gevolg hebben dat een ondoorzichtig 
samenstel van wetten en regels ont
staat waarin de burger verstrikt raakt. 
Dat geeft hem immers een gevoel van 
machteloosheid, waarbij hij niet meer 
weet wat zijn rechten en plichten zijn, 
waarin grenzen tussen wat wel mag en 
wat niet vervagen Er kan zo zelfs be
wuste burgerlijke ongehoorzaamheid 
ontstaan. 

De burgers moeten voldoende mo
gelijkheden hebben om in beroep te 
gaan tegen overheidsbeslissingen die 
hen in hun vrijheid beperken Bestaan
de regels moeten voortdurend worden 
getoetst aan ZICh veranderende behoef
ten dood hout moet worden gekapt. 

Er blijven drie bestuurslagen. 
Een aparte regeling voor grote ste

delijke agglomeraties wordt in studie 
genomen Daarnaast blijven gemeen
schappelijke regelmgen tussen ge
meenten en provincies mogelijk, als 
dat de bestuurlijke doelmatigheid be
vordert. 

Pas nadat duidelijkheid bestaat over 
de overdracht van taken van het rijk 
naar de provincie, wordt over de ge
wenste grootte en herindeling van pro
vincies gesproken; het aantal nieuwe 
provincies wordt tot het uiterste be
perkt. 

Het beleid ten aanzien van de ge
meenten IS gencht op het vormen van 
bestuurskrachtige gemeenten en op 
het versterken van de plaatselijke de
mocratie. 

Geen negatieve lijst van taken, die 
niet door de gemeenten ter hand mo
gen worden genomen 

De slu1pende centralisatie wordt te
gengegaan. Het rijk draagt een aantal 
taken over aan lagere bestuursorga
nen. Het financieel bele1d ten aanzien 
van provincies en gemeenten wordt 
verlegd van doeluitkeringen naar alge
mene uitkeringen 

Het bestuur van de waterstaat, zo
wel in kwantitatief als kwalitatief op
zicht, blijft gekenmerkt door decentrali
satie en beslissingsbevoegdheid door 
de belanghebbenden in de vorm van 
waterschappen als publiekrechtelijke 
doelcorporaties. Het concentratiebeleid 
wordt gevoerd aan de hand van doel
matigheidsnormen 
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1 0 Rechtsontwikkeling 

In een samenleving die zich snel ont
wikkelt, moet de wetgever voortdurend 
alert blijven om de wetgeving tijdig te 
kunnen aanpassen en vernieuwen. De 
wetgeving hoort de sp1egel van het 
maatschappelijk gebeuren te zijn Het 
burgerlijk procesrecht is hard toe aan 
modernisering. Daarbij horen de vol
gende elementen voorop te staan 
doeltreffendheid, kostenbespanng en 
het verschaffen van meer inzicht in 
wat er gebeurt. 

De persoonsregistraties die nu 
plaatsvinden, brengen het liberale be
ginsel van erkenning van de persoonlij
ke levenssfeer in het geding Daarom 
zijn wettelijke maatregelen nodig 

Wij verwerpen elke vorm van discri
minatie. Daarom verlangen wij een ge
lijkwaardige positie van de vrouw 
naast die van de man, ook in het hu
wel ij ksvermogensrecht. 

Voor mensen die niet getrouwd zijn 
maar wel samenleven, is een stelsel 
van vermogensrecht nodig dat ervan 
uitgaat dat de overheid ieders vorm 
van samenleving moet eerbiedigen Zo 
veel mogelijke fiscale gelijkstelling 1s 
ook in dit opzicht geboden 

Er moet recht worden gedaan aan 
het feit dat jongeren zich geleldelijk 
ontplooien, mondiger worden en dus 
ook meer verantwoordelijkheid moeten 
kunnen dragen De ouderlijke macht, 
de voogdij en de adoptie moeten wor
den aangepast aan moderne opvattin
gen over mondigheid. Zij dienen te 
worden ontdaan van bevoogding. Zo 
moeten rapporten van de Raad voor de 
Kinderbescherming ter inzage komen 
van de betrokkenen Ook de rechts
hulp dient doeltreffender te worden 
georganiseerd, met handhaving van 
het recht van de rechtzoekende zelf 
zijn raadsman te kiezen, zowel 1n bur
gerlijke en administratieve als 1n stra
fzaken 

In het kader van de aanpassing van 
het recht aan veranderende opvattin
gen d1ent in het strafrecht te worden 
gestreefd naar andere straffen dan nu 
gebruikelijk. De belangen van het 
slachtoffer krijgen meer aandacht 

In velerlei opz1cht maakt tuchtrecht
spraak veelal door beroepsgenoten 
en vaak zonder wettelijke bas1s- een 
verouderde indruk. Een onderzoek naar 
een meer eigentijdse toetsing is nod1g 
Daarbij moet de klager, JUist als deze 
niet zelf beroepsgenoot IS, de zeker
heid krijgen dat sprake is van obJeCtle
ve beoordelmg. Ook zal aan het bij ge
wone rechtsspraak erkende grondrecht 
van openbaarheld de nodige aandacht 
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moeten worden besteed. Deze mag 
enerzijd!> niet een belemmering vor
men voor het indienen van de klacht, 
anderzijds moet de nu bij sommige 
tuchtcolleges bestaande hang naar ge
helmhoudmg worden doorbroken 

ledereen heeft het recht alle gege
vens m te zien d1e zijn persoon betref
fen, behoudens bij wet vastgestelde 
Uitzonderingen 

In het huwelijksvermogensrecht 
dient de vrouw een gelijkwaardige po
sitie aan d1e van de man te verkrijgen 

Voor bultenhuwelijkse samenlevings
vormen dient het vermogensrecht bij 
de wet te worden geregeld 

Fiscale gevolgen en andere rechten 
en verplichtingen d1e aan de huwelijk
se staat zijn verbonden, worden zoveel 
mogelijk van toepassing verklaard op 
bultenhuwelijkse samenlevmgsvormen 
als de betrokken partners deze samen
levmg als zodanig hebben laten regis
treren 

Nagegaan dient te worden m hoe
verre de positie van mmdeqangen ten 
opzichte van ouders en derden kan 
worden verbeterd, met als Uitgangs
punten dat de mmdeqangen naar de 
mate van de groe1 van hun persoonlijk
held zich meer naar e1gen mz1cht moe
ten kunnen ontploOien en daaruit 
voortvloeiende conflictsituaties in het 
uiterste geval door de kmderrechter 
worden beslecht 

Bij de opvang van minderJarigen 
binnen de Kinderbeschermmg wordt 
zo veel mogelijk gestreefd naar opne
ming in gezmsverband en andere ver
banden van vergelijkbare grootte 

Er komt een recht van 1nzage voor 
belanghebbenden in de rapporten van 
de Raden voor de Kmderbeschermmg 
in zaken betreffende de ouderlijke 
macht, voogdij en dergelijke 

Adoptieprocedures worden vereen
voudigd en verkort 

Het burgerlijk procesrecht d1ent te 
worden gemoderniseerd en voor recht
zoekenden meer begrijpelijk te worden 
gemaakt. 

T oere1 kende rechtshulp aan recht
zoekenden moet bevorderd worden 
De kosten van procedures d1enen te 
worden beperkt 

In het strafrecht moet met kracht ge
streefd worden naar meer op het mdt
VIdu genchte straffen en meer aan
dacht voor de slachtoffers 

De doodstraf wordt afgeschaft. 
Herztenmg van de bestaande tucht

rechtspraak op allerlet terrem en onder
zoek naar een nteuw, etgentijds, stelsel 
van toetsmg, waarbij de klager (consu
ment, pattënt, cltënt) de zekerheid 
heeft van onafhankelijke beoordelmg 

Er wordt samenhang gebracht tus
sen de verschillende wetten op het ge
bied van de grondwaterhuishouding. 

11 Antillen 

Binnen de komende vier Jaar zullen be
sprekingen gevoerd worden met de re
gering van de Nederlandse Antillen en 
vertegenwoordigers van de zes eilan
den over de toekomst van de zes eilan
den 

Daarbij moet Nederland open staan 
voor de op de Antillen levende wensen 
met betrekkmg tot een vorm van onaf
hankelijkheid. 

Wij gaan daarbij ervan u1t, dat ook 
m de toekomst banden met de Antillen 
blijven bestaan. Dte banden kunnen 
per eiland of groep eilanden onderling 
verschillen al naar gelang van de ver
schillende wensen en mogelijkheden 

Als een wijziging van het Statuut 
voor het Koninkrijk voor een eventuele 
overgangspenode noodzakelijk zou blij
ken, moeten wij daaraan meewerken 

Nederland moet open staan voor de 
op de Antillen levende wensen met be
trekking tot een vorm van onafhanke
lijkheid. 

Er kunnen daarbij banden met de 
Antillen blijven• bestaan, die per eiland 
of groep van eilanden onderlmg kun
nen verschillen al naar gelang van de 
verschillende wensen en mogelijkhe
den 

VVD 11 423 



IV Economie en werkgelegenheid 

1 2 Economisch beleid 

De individuele ontplooiing, die libera
len voor iedereen verlangen, heeft een 
ondergrond van welvaart nodig Wij le
ven in een geïndustrialiseerde verzor
gingsstaat Daarin is een uiterst inge
wikkeld samenstel van koppelings-en 
indexeringsmechanismen tussen de 
verschillende soorten inkomens opge
bouwd om de welvaart, die door de 
werkenden wordt verdiend, over de 
gehele samenleving te verdelen Die 
verdeling gebeurt indirect door bijna 
alles wat de overheid doet, en direct 
door uitkeringen bestemd voor hen, 
die niet kunnen of hoeven te werken. 

Het smeermiddel van het verdelings
mechanisme was de economische 
groei. Door het teruglopen van die 
groei is het systeem op allerlei plaat
sen vastgelopen en mankementen 
gaan vertonen. Er is ook misbruik dat 
het systeem ondermijnt belastingen 
worden ontdoken, van mogelijkheden 
tot belastingaftrek wordt een overtrok
ken gebruik gemaakt, er is misbruik en 
oneigenlijk gebruik van sociale verze
keringen en naast de normale geldom
loop is een enorm zwart-geldcircuit 
ontstaan. De economie is ontwricht. 
De werkloosheid is onaanvaardbaar 
groot. Door een bewuste koersverande
ring moet een nieuw evenwicht ont
staan. Het nieuwe evenwicht moet 
worden bereikt om meer arbeidsplaat
sen te verkrijgen en minder uitkerings
trekkers. 

Dit is nodig om de werkloosheid te
rug te dringen, de sociale zekerheid te 
behouden, onze economie te herstellen 
en de inflatie te bestrijden. Daarop is 
de sociaal-economische politiek van de 
WO gericht. 

De maatregelen die wij voorstellen 
om die doeleinden te bereiken, zijn 
vaak ingrijpend en niet populair. Zij 
zijn geen doel in zichzelf, zij zijn het 
middel waarmee wij onze centrale 
doelstellingen willen bereiken Alle in
spanning moet worden gericht op de 
bevordering van de economische 
groei Die groei hebben wij als Neder
landers maar zeer ten dele in eigen 
hand. De internationale bedrijvigheid 
speelt voor onze economie, die zo 
sterk van uitvoer afhankelijk is, een 
grote rol Dat mag ons er niet van 
weerhouden de groeiprikkels die wij 
wél kunnen beïnvloeden volledig te ge
bruiken. Een nieuw industriebeleid, ex
portbevordering, een spaarzaam ener
giebeleid, verbetering van het onderne
mingsklimaat en hogere winsten in de 
ondernemingen, moeten de investerin
gen mogelijk maken die in nieuwe 
werkgelegenheid voorzien. 

De nationale schuldenlast dreigt on
draaglijk te worden Daarom moet het 
tekort van de overheid worden terug
gedrongen Voor het bereiken van een 
nieuw evenwicht in onze economie is 
bovendien een matiging in de inko
mensontwikkeling onontkoombaar. De 
overheidsuitgaven en de sociale uitke
ringen nemen nu samen ongeveer 
twee derden van het nationale inko
men in beslag, te weten 65%. Die last 
moet bijna geheel door de werkenden 
worden opgebracht. 

Dit percentage moet worden terug
gedrongen. Dat is een uiterst zware, 
maar onvermijdelijke opgave. Alleen al 
voor de toeneming van de beroepsbe
volking zijn Jaarlijks investeringen voor 
45.000 nieuwe arbeidsplaatsen nodig. 
Willen wij daarnaast ook de bestaande 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 

terugdringen, dan zijn daarvoor 20 à 
30.000 arbeidsplaatsen per jaar no
dig. Verder moet de daling van de ruil
voet worden opgevangen, de beta
lingsbalans weer in evenwicht worden 
gebracht en dient het financieringste
kort zonder drukverzwaring te worden 
verminderd. En laten wij eerlijk zijn 
zelfs bij het meest terughoudende 
loon- en inkomensbeleid moet reke
ning worden gehouden met een zekere 
incidentele loonstijging, dat wil zeggen 
verhoging wegens bevordering, perio
dieken en dergelijke. 

Dit alles vraagt meer dan 3% van de 
nationale bestedingen per jaar. Ook als 
stimulansen voor economische groei, 
zoals die in dit programma worden be
pleit, worden uitgevoerd, dan nog is 
een economische groei van meer dan 
2% per jaar niet realistisch te achten 
Daarom zal een vermindering van de 
collectieve uitgaven onvermijdelijk zijn 
Gestreefd moet worden naar een ver
mindering met 1% per Jaar Zelfs dan 
is er geen ruimte voor koopkrachtver
betering. 

Het is daarom duidelijk dat naast het 
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, 
de vermindering van de werkloosheid 
ook zal moeten worden bevorderd door 
deeltijdarbeid en andere vormen van 
arbeidstijdverkorting, zij het onder de 
voorwaarde dat daardoor de arbeids
kosten niet verder mogen stijgen, ter
wijl de redelijke zekerheid moet be
staan dat de nieuwe arbeidsplaatsen 
ook zullen worden bezet. 

Om weer voldoende werkgelegen
heid te krijgen, IS uitbreiding van de 
investeringen eerste voorwaarde. 

Daarvoor moet met een pakket van 
beleidsmaatregelen naar een zo groot 
mogelijke economische groei gestreefd 



worden. Bij de arbeidsvoorbereiding is 
het niet realistisch een groei van meer 
dan 2% te verwachten. 

Een vermindering van de collectieve 
lastendruk van 0 tot 1 procent van het 
nationaal inkomen per Jaar is daartoe 
onvermijdelijk. 

Beperking van het financieringste
kort tot vier procent van het nationale 
inkomen 

Om de werkloosheid te bestrijden is 
tevens invoenng van deeltijdarbeid en 
andere vormen van arbeidstijdverkor
ting nodig, onder de voorwaarde dat 
toepassing daarvan niet mag leiden tot 
verdere stijgmg van de arbeidskosten 
Bovendien moet redelijke zekerheid be
staan dat de nieuwe arbeidsplaatsen 
ook zullen worden bezet. 

1 3 Beperking njkswtgaven 

Onder de uitgaven van de overheid en 
de sociale verzekeringsmstellmgen zijn 
in het bijzonder de overdrachtsuitga
ven als een vuurpijl gestegen Daarom 
moeten de noodzakelijke ombuigingen 
vooral in de sfeer van de overdrachts
ultgaven worden gezocht. Dat neemt 
natuurlijk n1et weg, dat ook de mate
riële overhe1dsu1tgaven zo doeltreftend 
en zuin1g mogelijk moeten worden ge
daan 

Wij bepleiten invoenng van het zo
genaamde SUNSET-beginsel Dit bete
kent dat voor n1euwe projecten te vo
ren wordt bepaald dat zij n1et langer 
dan voor een bepaalde penode zullen 
gelden Voortzetting van de Uitgaven 
voor een dergelijk doel vmdt niet 
plaats, tenzij daartoe opnieuw is beslo
ten op basis van bewezen nut en afwe
ging van pnonteiten Daartoe moeten 
projecten op regelmatige tijden door 
de Kamers en de regering beoordeeld 
worden mede aan de hand van rappor
tering door de Algemene Rekenkamer. 

Daarnaast zal zowel in de omvang 
als in de arbeidsvoorwaarden van het 
overheidspersoneel naar verantwoorde 
beperkingen moeten worden gezocht. 
Wij wensen het trendbeleid in beginsel 
te handhaven, maar achten het aan
vaardbaar en gewenst herzieningen 
aan te brengen daar waar de arbeids
voorwaarden voor het overheidsperso
neel duidelijk gunstiger zijn dan die 
voor niet-ambtenaren Zo valt niet in te 
zien waarom de ambtenaar geen pre
mie voor bepaalde vormen van sociale 
zekerheid zou behoeven te betalen 
wanneer alle andere burgers daartoe 
wel verplicht zijn, of hogere dan ge
bruikelijke pensioenaanspraken zou 
moeten hebben 

De vermmdering van de collectieve 

lastendruk van 0 tot 1 procent van het 
nationale inkomen per jaar dient vooral 
in de overdrachtsuitgaven te worden 
gevonden 

In de overige overheidsuitgaven 
dient met volharding naar doeltreffend
heid en bezuiniging te worden ge
streefd Het sunset-principe biedt een 
gezond uitgangspunt voor de herwaar
dering van taken. 

De groei van het overheidspersoneel 
en het welzijnspersoneel dient ten 
hoogste gelijke tred te houden met de 
groei van de Nederlandse bevolking. 

De voorwaarden waaronder betrek
kingen in overheidsdienst worden ver
vuld, dienen onderling en in verhou
ding tot de niet-overheidssector gelijk
waardig te worden gemaakt. 

Het toezicht op de rijksuitgaven 
moet krachtiger ter hand worden geno
men. De bevoegdheden van de Alge
mene Rekenkamer dienen te worden 
versterkt. De comptabiliteitswet moet 
in die zin worden gewijzigd. 

1 4 Sociale zekerheid 

De sociale zekerheid geeft aan allen 
die door omstandigheden buiten hun 
wil niet in staat zijn om in hun eigen 
bestaan te voorzien, de garantie van 
een redelijk inkomen. De sociale zeker
heid IS daarom een van de belangrijk
ste verworvenheden van de verzor
gingsstaat. Wij vinden dat, juist in een 
tijd van economische stilstand, alles 
moet worden gedaan om te voorko
men dat dit stelsel wordt uitgehold. 
Dat gevaar is niet denkbeeldig Zo zijn 
de uitgaven voor de sociale verzekerin
gen in de periode van 1970-1980 
van 16 tot 71 milJard gulden per jaar 
gestegen In procenten van het natio
naal inkomen is dit een stijging van 
16 naar 24, 7. 

Het aantal niet-actieven is zo toege
nomen, dat wij ernstig moeten betwij
felen of deze uitgaven nog wel betaal
baar zullen blijven Bovendien bestaat 
de indruk, dat op te ruime schaal ge
bruik van deze voorzieningen wordt 
gemaakt. 

Een krachtig volumebeleid, gericht 
op een sterke vermindering van het 
aantal uitkeringstrekkers, samen met 
een doeltreffend arbeidsmarktbeleid, is 
dringend geboden. Als het terugdrin
gen van het aantal uitkeringstrekkers 
niet slaagt, zal het scheppen van een 
grotere afstand tussen netto-loon en 
netto-uitkering onvermijdelijk zijn. 

De laagste gezinsinkomens worden 
zoveel mogelijk ontzien 

De Wet Arbeidsongeschiktheid 
(WAO) en de Algemene Arbeidsonge-
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schiktheidswet (AAW) worden herzien 
door het werkloosheidsdeel uit deze 
verzekeringen te halen, onder gelijktij
dige uitbreiding van de verplichting tot 
plaatsing van minder validen bij over
heid en bedrijfsleven. 

In de ziekteverzekeringen wordt over 
de gehele linie een dag zonder uitke
ring (carenz-dag) verplicht gesteld. 

Kinderbijslag dient naar leeftijd te 
worden gedifferentieerd. 

De werkloosheidswetteil moeten tot 
één werkloosheidsvoorziening worden 
samengevoegd. 

Zowel de sociale verzekeringen als 
de gemeentelijke sociale uitkeringen 
moeten worden gezuiverd van bepalin
gen die aanleiding geven tot misbruik 
en oneigenlijk gebruik. 

Naast een kritische herwaardering 
van de manier waarop de toelatingsei
sen tot uitkeringsgerechtigheid worden 
gehanteerd, is een betere, meer stelsel
matige controle en registratie dringend 
geboden. 

De uitvoeringsorganisatie moet doel
matig worden gereorganiseerd. Betere 
coördinatie tussen de uitvoeringsorga
nen van de sociale verzekeringen, de 
gemeentelijke sociale diensten en de 
arbeidsbureaus is geboden. Het be
drijfsleven dient binnen het kader van 
de door de overheid noodzakelijk ge
achte aanwijzingen zijn plaats bij de 
uitvoering te behouden. 

15 Arbeid 

Arbeid is een middel tot het verkrijgen 
van individuele en collectieve welvaart 
Arbeid bevordert het harmonisch func
tioneren van samenleving en individu. 
Daarom dient in beginsel iedere burger 
in de actieve leeftijd door arbeid een 
bijdrage te leveren aan de welvaart. 
leder die wil werken, heeft het recht 
geholpen te worden bij het vinden van 
passende arbeid. De mogelijkheden 
hiertoe worden geschapen door even
wiehtsherstel op de arbeidsmarkt 

Het beleid dient voortdurend gericht 
te blijven op verbetering van de ar
beidsomstandigheden 

De kansen op werk voor minder-vali
den moeten worden vergroot. 

In de onderneming wordt bij voort
during gestreefd naar het vergroten 
van de individuele verantwoordelijk
heid, het betrekken van de werkne
mers bij het ondernemingsbeleid en 
het tot zijn recht doen komen van de 
werknemer in zijn werksituatie. 

Dit dient onder andere te geschie
den door bevordering van het werk
overleg, het zo goed mogelijk laten 
werken van de Nieuwe Wet op de on-
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dernemingsraden en door de invoering 
van vereenvoudigde ondernemingsra
den in kleinere bedrijven met meer 
dan 35 werknemers. 

Maatregelen worden bevorderd die 
het vertrouwen van werknemers in de 
raden van commissarissen vergroten 

Handhaving van de structuurwetge
ving van 1971 verdient de voorkeur 
boven een directe benoeming van le
den van de raden van commissarissen 
door werknemers en aandeelhouders, 
omdat de eenheid in dit belangrijke 
ondernemingsargaan niet is gediend 
met directe belangenvertegenwoordi
ging in deze raad. 

Het begrip passende arbeid dient 
strikt te worden toegepast en op be
paalde punten te worden aange
scherpt, met name daar waar eerdere 
werkzaamheden beperkter beschikbaar 
zijn. 

De verplichting tot passende om-, 
her- en bijscholing dient stnkter te 
worden toegepast. 

De kwaliteit van de arbeidsbemidde
ling moet verbeterd worden 

De mobiliteit van de werknemer
zijn bereidheid om van betrekking en I 
of woonplaats te veranderen - moet 
bevorderd worden onder meer door 
maatregelen ter voorkoming van een te 
groot pensioenverlies bij het wtsselen 
van werkgever. Bij de uitvoering van 
een pensioenverplichting, die wij wil
len instellen, dienen de particuliere 
verzekeringsmaatschappijen betrokken 
te worden De verantwoordelijkheid 
voor de pensioengevolgen van salaris
wijzigingen tijdens een dienstverband 
dient bij de desbetreffende werkgever 
te liggen en niet bij voormaltge werk
gevers. 

Maatregelen moeten bevorderd wor
den die als resultaat hebben dat be
schikbaar komende banen sneller wor
den ingenomen door werkzoekenden 

Herverdeling van arbeid, met name 
door deelarbeid, dient bevorderd te 
worden Andere vormen, zoals ver
vroegde uittreding, zijn acceptabel, 
mits dat niet leidt tot produktteverltes 
en mits er sprake is van een evenredi
ge inkomensvermindering. 

Er moet worden overgegaan tot een 
verplichte vacaturemelding. 

Het verschijnsel 'Uitzendbureaus' 
mag niet beknot worden Wel dient 
een deugdelijk toezicht gewaarborgd te 
zijn. 

1 6 Jeugdwerkloosheid 

Jonge mensen moeten een eerlijke 
kans krijgen een baan te vinden dte zo
veel mogelijk in overeenstemming ts 

met hun opleiding en met hun ge
rechtvaardigde wensen. 

Wanneer nauwelijks of geen vooruit
zicht bestaat op zo'n baan, dienen JOn
geren door om-, her- of bijscholing een 
herkansing te krijgen Daaraan hechten 
wij meer waarde dan aan een langduri
ge uttkering die op zichzelf geen enkel 
uttzicht op werk biedt. 

Goede startkansen zijn erg belang
rijk. Die kunnen ertoe bijdragen, dat 
werkloosheid op Jonge leeftijd wordt 
voorkomen 

Daarom moet voortdurend aandacht 
worden gegeven aan goed onderwijs, 
zinvolle vorming, gedegen beroepsop
leidingen en vooral ook een goede 
vroegtijdige en obJeCtteve beroepskeu
zevoorlichting. 

Om-, her- en bijscholtngsmogelijkhe
den dienen verbeterd en uitgebretd te 
worden, ook voor JOngeren 

De partiële leerplicht voor jonge 
werknemers moet worden vervangen 
door een wettelijk geregeld leerrecht. 

Goede informatie is nodig over 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
waartoe in goede banen geleide ba
nenmarkten kunnen bijdragen 

Onnodige wettelijke belemmenngen 
van het werken door jeugdigen moe
ten worden weggenomen. 

Plaatsingskansen voor hen die na 
hun lagere beroepsonderwijs willen 
gaan werken, moeten worden verbe
terd. 

Als de jeugdwerkloosheid onvermtn
derd zou voortduren, dient ernstig te 
worden overwogen de Jeugdlonen in 
stijging te doen achterblijven bij die 
van het algemene loonpeil 

1 7 Loon- en inkomensbeleid 

De loonvorming blijft in eerste tnstan
tie voor verantwoordelijkheid van werk
gevers en werknemers. De overheid 
heeft tot taak in gezamenlijk overleg 
met de 'sociale partners' tot afspraken 
te komen die voor alle partijen aan
vaardbaar zijn Alleen als de resultaten 
van het overleg in het bedrijfsleven 
voor onze nationale economie tot on
aanvaardbare gevolgen dreigen te let
den, IS de overheid verplicht regelend 
op te treden. 

Wij zijn tegen een eenzijdige mati
ging in de loonsector die tot doel zou 
hebben dat daardoor de groei van de 
collectieve uitgaven onaangetast zou 
kunnen blijven. 

Eerst moet er evenwicht worden ge
bracht tussen de te sterk gestegen 
overdrachtsuilgaven en de parttcultere 
bestedingen Toenemtng van de inves
teringen dient ter wille van de werkge-
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legenheid voorrang te krijgen boven 
loonsverhogingen Daarom is zowel 
matiging in de collectieve sector als in 
de particuliere inkomens onvermijde
lijk 

In de komende Jaren zal verdere ma
ttging van de inkomensontwtkkeltng 
onvermijdelijk zijn 

Daarbij dient ernaar gestreefd te 
worden de arbetdskostenstijgtng tn be
ginsel in gelijke tred te brengen met 
de ontwtkkeling van de produktivttett 
(de waarde van de produktie per man
uur) en gedurende de eerste tijd daar
bij zelfs te doen achterblijven 

Bij mogelijke loensverbeteringen 
dtent voorrang te worden gegeven aan 
een betere belontng van vuil en onaan
genaam werk 

Nu tnkomensmattgtng onvermijdelijk 
IS, mag van hogere tnkomens een gro
tere bijdrage aan de mattging worden 
gevraagd. lnkomensgelijktrekktng ter 
wtlle van de nivellenng wordt afgewe
zen, omdat tnkomensverschtllen, waar
in onderscheid tussen prestatie, verant
woordelijkheid en schaarste voldoende 
tot Uitdrukking komen, tn een gezonde 
maatschappij niet kunnen worden ge
mist. 

Er worden mogelijkheden geschapen 
om tot meer loondifferentlatte tussen 
de bedrijfstakken te komen 

Het trendbeleid wordt tn beginsel 
gehandhaafd. 

1 8 Belastingen 

De druk van belasttngen en premtes ts 
in verhouding tot de hUtdtge welvaart 
te hoog opgelopen Dtt werkt het zoe
ken naar buitensporige aftrekposten en 
belasttngontdutking tn de hand. Ont
plooiing, groei en ontwikkeling, en de 
belastingmoraal zijn gedtend met een 
belastingstelsel dat doorztchttg, redelijk 
en rechtvaardig is 

De gezamenlijke druk van belasttn
gen en premies dtent zoveel mogelijk 
tot 1 procent van het nattonaal inko
men per jaar verlaagd te worden 

Het tarief van de tnkomstenbelasttng 
moet beduidend verlaagd worden, on
der gelijktijdige herzientng van aftrek
regeltngen 

Het bezit van aandelen, ook tn klet
nere ondernemingen, moet fiscaal wor
den gesttmuleerd. De dubbele hefftng 
van de vennootschapsbelasting en de 
inkomstenbelasting op Uitgedeelde 
winsten dtent meer tn overeenstem
mtng met de hefftng tn de andere EG
landen te worden gebracht 

De heffing van tnkomstenbelasttng 
over de belontng van de meewerkende 
gehuwde vrouw moet gunsttger gere-
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geld worden. 
Een hardere aanpak is nodig van de 

zwart-geldomloop en van degenen die 
de belastmgwetten ontduiken 

Tegen onnod1ge mmenging van de 
belastmgdlenst in de persoonlijke le
venssfeer van de burger moet worden 
gewaakt 

De totstandkommg van wetten moet 
worden bevorderd, d1e de bestaande 
Inflatieneutrale belast1ngheftmg ver
sterken, zoals onder andere door wijzl
gmg en m de voorraadwaardermg en 
afschrijvingsmethoden 

Het f1scale wmstbegnp wordt aange
past aan de bijzondere funct1e van het 
ondernemersinkomen 

In afwachtmg van een aanpassmg 
van het f1scale wmstbegnp wordt een 
rechtvaard1ge zelfstandigenaftrek m de 
mkomstenbelastmg gehanteerd 

De hu1d1ge f1scale stakingsfacil1te1t 
tot 65 jaar voor zelfstandigen d1ent be
houden te blijven 

19 Export 

Exporteren 1s voor Nederland een le
vensnoodzaak De overheid bevordert 
de export op alle man1eren d1e n1et 
strijden met 1nternat1onale normen en 
afspraken ZIJ zorgt ervoor dat het Ne
derlandse bedrijfsleven de mogelijkhe
den, die door de ontwlkkelmgssamen
werkmg worden geboden, volled1g kan 
gebru1ken De Nederlandse mdustrle 
moet even aantrekkelijke fmanclenngs
voorwaarden kunnen aanb1eden als 
haar buitenlandse concurrenten De 
overheld moed1gt het bedrijfsleven aan 
te mvesteren in de Derde Wereld 

De bundelmg van de part1cul1ere ex
portbevordenng wordt door de over
held bevorderd 

De overheld bevordert de export op 
alle manleren d1e n1et strijden met In

ternationale normen en afspraken 
Het bedrijfsleven moet de exportmo

gelijkheden d1e door de ontwlkkelmgs
samenwerkmg worden geboden, volle
dig gebrulken 

De overheld bevordert dat de Neder
landse mdustne even aantrekkelijke f1-
nanc1ermgsvoorwaarden kan aanbie
den als de buitenlandse concurrentie 
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V Thuis in de toekomst 

20 Technologische ontwikkeling 

Steeds meer bel·nvloedt de ontwikke
ling van wetenschap en technologie 
ons leven en werken Zo sterk soms, 
dat velen het gevoel hebben gekregen 
dat zij door deze ontwikkeling over
rompeld worden en daardoor een zeker 
verzet ontwikkelen 

Liberalen menen dat deze ontwikke
ling de mens ten goede kan komen, 
de kwaliteit van de arbeid belangrijk 
kan verbeteren en nieuwe, onvoorziene 
mogelijkheden kan openen. Het wel
vaarts- en welzijnspeil in ons land en 
werelddeel kan daardoor toenemen De 
basis voor de hulp aan arme landen 
kan worden versterkt Maar het is dan 
wel nodig dat de overheid, namens de 
gemeenschap, de ontwikkeling in goe
de banen leidt. 

De overheid moet daarbij de voor
waarden scheppen voor een maat
schappelijk verantwoorde toepassing 
van nieuwe technieken bij de voort
brenging van nieuwe produkten en 
diensten en ook in administratie en be
stuur. Als dit op de goede manier ge
beurt, kan de voortgang van de ont
wikkeling ook als vooruitgang worden 
beschouwd. Alleen dan is er alle reden 
om, ondanks de sombere vooruitzich
ten voor economie en werkgelegen
heid, deze kant van het toekomstbeeld 
optimistisch te bekijken 

De WO wil op het ministerie van 
Economische Zaken een bewindsman 
voor Technologie en Informatie met als 
voornaamste taken 

het bevorderen en stimuleren van 
onderzoek en de ontwikkeling van 
nieuwe takken van techniek met het 
doel tot industriële vernieuwing en tot 
verbetering van onze industriële basis 

te komen; 
het ontwikkelen van een beleid 

voor de informatieverzorging. 
De minister van Onderwijs en We

tenschappen blijft verantwoordelijk 
voor het zuiver wetenschappelijk on
derzoek en het onderzoek dat aan uni
versiteiten en hogere scholen wordt 
gedaan. 

De besluitvormingsprocessen binnen 
het overheidsapparaat moeten nog kri
tischer worden beoordeeld op snel
heid, doeltreffendheid en doorzichtig
heid. Waar nodig wordt het toezicht 
op de beleidsvoorbereiding verbeterd. 
Waar nodig moeten voorbereiding en 
uitvoering strenger worden geschei
den. 

Wij streven naar een stelsel van be
volkingsregistratie, waarbij samenvoe
ging van door verschillende overheden 
respectievelijk departementen beheer
de gegevens wordt vermeden en waar
bij de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer voorop staat. 

Afdoende wetgeving ter bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer 
bij persoonsregistratie moet zo spoedig 
mogelijk tot stand komen. 

Bij de ontwikkeling en toepassing 
van de zogenaamde biotechnologie 
moet voorkomen worden dat de indus
triële vernieuwing op dit gebied door 
te strenge eisen onmogelijk wordt ge
maakt 

21 Informatiemaatschappij 

Moderne methoden van informatiever
werking kunnen bij de voorlichting, 
ook door de overheid, en bij besluit
vormingsprocessen worden toegepast 
en zo de besluitvorming ten goede ko
men Het gevaar dreigt wel dat des-
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kundigen een te grote, moeilijk te con
troleren invloed krijgen Daarom moe
ten maatregelen worden ontworpen 
die het democratisch gehalte van de 
besluitvorming waarborgen 

In het onderwijs moet meer aan
dacht worden besteed aan de beginse
len van het werken met computers, 
aan de mogelijkheden en gevolgen van 
automatisering en het leren omgaan 
met informatie. Het is belangrijk dat 
de Jeugd wordt voorbereid op de toe
komstige 'informatiemaatschappij' De 
al eerder genoemde aanpassing van de 
wetgeving aan ontwikkelingen in de 
maatschappij dient ook betrekkmg te 
hebben op de ontwikkeling van de 
technologie. Voor dit alles is een sa
menhangend overheidsbeleid noodza
kelijk. 

Om leerlingen en studenten beter 
voor te bereiden op de toekomstige in
formatiemaatschappij moet de ontwik
keling van nieuwe onderwijsprogram
ma's en de aanpassing van bestaande 
gestimuleerd worden. Het vak compu
terkunde dient bij het voortgezet on
derwijs te worden ingevoerd. Hierbij 
d1ent tevens aandacht te worden be
steed aan de invloed van de automati
sering op de samenleving en aan het 
omgaan met informatie. 

Aan de verspreiding van buitenland
se televisieprogramma's met behulp 
van kabels en satelieten mogen geen 
belemmeringen in de weg worden ge
legd; de Omroepwet en de Telegraaf
en Telefoonwet dienen aan de nieuwe 
technische mogelijkheden te worden 
aangepast. 

Als de praktijkproef slaagt. wordt 
het stelsel van Viewdata mgevoerd D1t 
mag niet leiden tot een monopolie van 
de PTT of enig ander overheidsorgaan 
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De mogelijkheid om particuliere ap
paratuur op PTT-lijnen aan te sluiten 
moet worden vergroot. Er dient een 
onderzoek ingesteld te worden naar de 
doelmatigheid van het PTT-monopolie 
bij post, telefoon, telegraaf en telex. 

Er komt een centraal 'informatica in
stituut', dat zich bezighoudt met de 
methoden van informatieverzorging en 
dat betrokken wordt bij overheidspro
Jecten op dit gebied 

22 Wetenschapsbeleid 

De snelle verandermgen van weten
schap en techniek hebben een ingrij
pende invloed op alle sectoren van de 
samenleving. Een krachtig weten
schapsbeleid is niet alleen nodig om 
wetenschapsbeoefening en de toepas
sing van nieuwe kennis en inzichten te 
bevorderen, maar ook om eventuele 
nadelige gevolgen van de technischwe
tenschappelijke ontwikkelingen op te 
vangen 

Het overheidsbeleid dient zich te 
nchten op de kwaliteit, doelmatigheid 
en samenhang van het wetenschappe
lijk onderzoek. 

Vormen van toetsing van en toezicht 
op wetenschappelijk onderzoek moeten 
verder ontwikkeld worden, waarbij in 
beginsel wordt uitgegaan van de vrij
heid van onderzoek. 

Universiteiten en hoge scholen moe
ten beter ingeschakeld worden bij we
tenschappelijk onderzoek ten behoeve 
van de samenleving. 

Op het gebied van de wetenschap
pelijke informatieverzorging is meer co
ordinatie noodzakelijk. 

Voor de industriële research worden 
betere voorwaarden geschapen. 

23 Energiebeleid 

De voornaamste doelstellingen van een 
liberaal energiebeleid zijn het veilig
stellen van de energievoorziening in de 
toekomst en het vermlnderen van de 
afhankelijkheid van ons land van olie
leveranciers. In de komende kabinets
periode dient daarom het beleid te zijn 
gericht op energiebesparing, de bevor
dering van de verscheidenheid van 
energiebronnen op middellange en 
lange termijn, en het zoveel mogelijk 
bewaren van het aardgasveld te Sloch
teren als strategische reserve. 

De ontwikkeling en- zo de energie
voorziening daartoe aanleiding geeft 
ook de bouw- van kernenergiecentra
les dient in de komende kabinetsperio
de voortgang te vmden, evenals het 
zoeken naar mogelijkheden van onder
grondse en bovengrondse veilige op-

slag van radioactieve stoffen. Inmid
dels moet de studie naar aanvaardbare 
oplossingen voor de bestaande proble
men voortgaan. Er moet uitzicht be
staan op afdoende beveiliging tegen 
terreur en sabotage en op de veiligheid 
van de werking, van vervoer en opslag 
van radioactieve stoffen en de afvalver
werking. De verspreiding van de ken
nis van het maken van kernwapens 
moet worden voorkomen. Dat brengt 
met zich mee dat het zoeken naar mo
gelijkheden van ondergrondse en bo
vengrondse veilige opslag van radioac
tieve stoffen doorgang moet kunnen 
vinden. 

De toepassing van chips en andere 
micro-electronica in Nederlandse pro
dukten wordt bevorderd, met bijzonde
re aandacht voor energiebesparing en 
de bescherming van het milieu. 

De besparing van brandstof moet 
met kracht worden voortgezet door 
woningisolatie, zuiniger motoren en 
andere verbrandingsinstallaties, ver
mindering van energieverliezen en zui
niger gebruik. Middelen hierbij zijn 
voorlichting, heffingen en subsidies en 
demonstratieprojecten. 

Er moet naar gestreefd worden de 
olie-invoer niet boven het peil van 
1 980 te laten stijgen Zo nodig zal 
aardgas voor een langere periode voor 
vervanging beschikbaar moeten wor
den gesteld. 

Ook de kleinere aardgasvelden zul
len met voorrang moeten worden ge
exploiteerd. De natuur moet daarbij 
worden ontzien. Door langjarige con
tracten voor de aankoop van aardgas 
moet geprobeerd worden de gasvoor
ziening voor langere tijd zeker te stel
len. 

De koppeling van warmte en kracht 
moet worden gestimuleerd; bestaande 
belemmeringen moeten zo snel moge
lijk verdwijnen, zo nodig door speciale 
wetgeving. 

Grote aandacht moet worden 
besteed aan een goede prioriteitsstel
ling bij, en een goede coördinatie van 
het energieonderzoek en daaruit voort
komende proefproJecten. Voor ons 
land ligt het voor de hand de aandacht 
in het bijzonder te richten op het ont
wikkelen van milieuvriendelijke nieuwe 
kolentechnieken met inbegrip van ko
lenvergassing en op het ontwikkelen 
van technologieën die tot zuiniger 
energieverbruik leiden Veelbelovende 
proJecten voor de toepassing van 
wind- of zonne-energie moeten worden 
gestimuleerd. 

De eerstkomende jaren zullen in 
nieuwe elektriciteitscentrales kolen 
moeten worden gestookt. De aanvoer 
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daarvan moet veilig worden gesteld. 
De nodige infrastructurele voorzienin
gen zullen moeten worden gebouwd. 

In de komende kabinetsperiode zal, 
als de energievoorziening daartoe aan
leiding geeft, een aanvang moeten 
worden gemaakt met de uitbreiding 
van het aantal kerncentrales. 

Onderzoek naar verantwoorde ver
werkings- en opslagmethoden voor het 
afval en proefnemingen op dat gebied 
dienen te kunnen plaatsvinden. 
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VI Mens en werk in regio en sector 

24 Zelfstandig ondernemerschap 

De door liberalen voorgestane soc1ale 
markteconomie, gebaseerd op vrije, 
gedecentraliseerde ondernemingsge
wijze produktie, brengt met zich mee 
dat wij vinden dat investeringsbeslis
singen in beginsel door de betrokken 
onderneming moeten worden geno
men. Vraag en antwoord bepalen
binnen door de overheid gestelde 
randvoorwaarden - de mate en de 
richting van de investeringen Wij ver
werpen een ontwikkeling waarbij deze 
beslissingen in toenemende mate door 
de overheid, de vakbeweging of beide, 
zouden moeten worden gestuurd. Wij 
wijzen de gedachte af om daartoe op 
bedrijfstak- of sectorniveau commissies 
in het leven te roepen De economie 
en de mensen zijn het beste gediend 
met ondernemingsgewijze beslissin
gen, waarin de vindingrijkheid van de 
ondernemers volledig tot haar recht 
kan komen. Daarentegen hoort sector
beleid wel voorwaardenscheppend en 
dus aanvullend te zijn. 

De regering voert een sociaal-econo
misch beleid dat gericht is op de ver
sterking van de concurrentiepositie van 
de particuliere ondernemingen 

Ingrijpen door de regering in afzon
derlijke markten en steun aan indivi
duele bedrijven moeten uitzondering 
blijven, omdat hierdoor de evenwich
ten eerder worden verstoord dan her
steld. 

Investeringen worden met globale 
maatregelen bevorderd. 

Aanvullende steun dient zo veel mo
gelijk aan bedrijfstakken in plaats van 
afzonderlijke bedrijven gegeven te wor
den 

25 Regionaal beleid 

Door de eenzijdige gerichtheid op be
paalde vormen van produktie is in 
somm1ge delen van het land door het 
verloren gaan van die activiteit structu
rele werkloosheid ontstaan met een bij
zonder hardnekkig karakter. De oor
spronkelijke onevenwichtigheid 1n de 
aard van het werk en de werkgelegen
heid wreekt zich dan Door bijstunng 
van de nationale ontwikkeling in be
drijvigheid en het aantrekken van nieu
we industriële activiteiten, moeten de 
regionale onevenwichtigheden worden 
verminderd. Die ontwikkeling wordt 
wel eens belemmerd door de spec1ale 
omstandigheden van de betrokken 
streek Daarom moeten meerJarenplan
nen voor de reg1o's worden ontwik
keld, die erop gericht zijn de knelpun
ten in de streek-ontwikkeling op te hef
fen 

Die plannen moeten op gezette tij
den opnieuw worden bekeken en be
oordeeld, niet alleen om na te gaan of 
er sprake is van voldoende voortgang 
en of er wel resultaten worden ge
boekt, maar ook om belemmeringen in 
de structuur van de streek vast te stel
len en die zo mogelijk op te heffen 

In het regionale beleid dient meer 
aandacht te worden gegeven aan ver
sterking van de economische struc
tuur. 

Het reg1onaal beleid dient onlosma
kelijk in het nationaal beleid gepast te 
worden. 

Het inhalen van achterstanden be
hoort de voornaamste doelstelling van 
het regionaal beleid te zijn 

Er wordt een ruimtelijk beleid ge
voerd waarbij met hulp van betere in
frastructuur en een hoger voorzienin-
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genpeil de ontsl u1tmg van de reg1o' s 
wordt bevorderd. 

Bij de stimuleringsregelingen van af
zonderlijke streken dient zowel de in
dustrie als de dienstverlening te wor
den betrokken 

Regionale meerJarenplannen moeten 
op gezette tijden opnieuw bekeken en 
getoetst worden 

De samenwerking van de reg10's 
met aangrenzende gebieden 1n de ons 
omringende buurlanden wordt, mede 
met het oog op het door de EG te voe
ren reg1onaal beleid, bevorderd. 

Het toerisme is voor de probleemge
bleden een belangrijke prikkel voor de 
economische ontwikkelmg. 

De doelstellmg en de u1tvoermg van 
de spreidmg van de rijksdiensten wor
den gehandhaafd met name om de 
zwakke landstreken te ondersteunen, 
zoals het Noorden, Zuid-L1mburg en 
ook Twente. 

26 Consumentenbeleid 

Een van de kenmerken van de sociale 
markteconomie is dat een actief consu
mentenbeleid een van de grenzen 
vormt waarbinnen het stelsel van vrije 
ondernemingsgewijze produktie werkt 

Bij alle belangrijke of ingrijpende be
slissingen van de overheid waarbij het 
consumentenbelang betrokken kan 
zijn, dient de overheld dat belang als 
volwaard1ge factor mee te wegen naast 
sociaal-economische, milieutechnische 
en dergelijke belangen. Zo moet het 
consumentenbeleid een onverbrekelijk 
onderdeel vormen van het gehele over
heidsbeleid Een coördinerend be
windsman moet erop toezien dat deze 
belangen op alle betrokken departe
menten metterdaad worden meegewo-
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gen. Daarnaast moet de overheid de 
positie van de consument versterken 
door de nodige voorwaarden te 
scheppen, zowel m de marktsector als 
m de collectieve sector. 

Met betrekkmg tot het voorschrijven 
van waarschuwmgen in reclame-uitin
gen d1ent de overheid zich terughou
dend op te stellen 

Het stimuleren van consumenten
voorlichting en scholing, n1et alleen 
aan volwassenen maar ook op scholen 
en v1a de massamedia onder meer 
door 
a het leren opzetten van een gezins
budget; 
b het toegankelijk maken en leren 
hanteren van bestaande mformatie 

De overheld moet zorgen dat goede
ren en d1ensten, d1e schade kunnen 
berokkenen aan de consument, verbe
terd of verboden worden 

Beschermmg van de consument 
door wettelijke maatregelen 

lnvoenng van de verpl1cht1ng de in
houd op de verpakkmg te vermelden 
(informatieve etikettenng) 

lnvoenng van een eenvoud1ge kan
tongerechtsprocedure voor de behan
delmg van consumentenklachten 

Bevorder1ng van de mspraakmoge
lijkheden van de consument, met 
name bij collectieve voorz1enmgen 

27 M1dden- en klembedrijf 

Het m1dden- en klembedrijf IS n1et al
leen belangrijk maar zelfs onm1sbaar 
voor onze samenlevmg. Dat komt door 
zijn dienstverlenende en dlstnbutie
functle ten behoeve van alle burgers, 
zijn grote aandeel m de nat1onale pro
duktie en als bron voor werkgelegen
held 

Om al d1e redenen d1ent het mld
den- en klembedrijf m stand te blijven 
en z1ch verder te kunnen aanpassen en 
ontwikkelen Het ondernemerschap m 
deze sector moet worden aangemoe
digd 

De overheld moet een actlef st1mule
rmgsbele1d voeren ten behoeve van de 
ondernemers m het m1dden- en klein
bedrijf. Dat bele1d mag er n1et toe lel
den, dat aan bedrijven bestaans- en 
ontploOIIngsmogelijkheden worden 
ontnomen 

Het onderwijs voor zelfstandigen 
d1ent op de praktijkbehoefte te worden 
afgestemd. Het d1ent 1n goed overleg 
tussen de departementen van Econo
mische Zaken en van Onderwijs en 
Wetenschappen te worden geregeld 

De vest1gmgskeuze voor bedrijven IS 
1n begmsel vnj Er IS alleen ru1mte 
voor een soepel vest1gmgsbele1d 

Zelfstandigen dienen op verantwoor
de wijze in het stadsvernieuwingspro
ces te worden betrokken. De mogelijk
heden van schadevergoeding moeten 
worden verbeterd. 

De bereikbaarheid van winkelcentra 
moet worden bevorderd. 

Het prijsbeleid dient globaal en niet 
gedetailleerd te worden gevoerd. Mini
mumprijzen en verticale prijsbinding 
dienen bij hoge uitzondering te wor
den toegestaan 

Beunhazerij moet worden bestreden. 
De concurrentie van organisaties zon
der wmstoogmerk met commerciële 
bedrijven (Para-commercialisme) wordt 
tegengegaan. 

De Winkelsluitmgwet moet aange
past worden door ruimte te laten voor 
plaatselijke gebruiken 

Branchegewijze inlichtingen- en 
klachtenbureaus verdienen de voorkeur 
boven overheidsregelingen 

28 Land- en tuinbouw 

De zelfstandige land- en tuinbouw is 
voor ons land van groot belang. Zij 
voomet m betaalbaar voedsel van goe
de kwaliteit en zorgt voor een bijdrage 
aan de betalingsbalans van rond 10 
milJard gulden per Jaar. Een modern 
en goed toegerust produktie-apparaat 
IS daarom onmisbaar. De overheid 
dient daar blijvend aan bij te dragen 
door onderwijs, onderzoek en voorlich
ting op hoog n1veau. 

De specifieke problemen van het 
marktinkomen in land- en tuinbouw 
vere1sen een doelgericht nationaal en 
Europees overheidsbeleid. Een derge
lijk overheidsbeleid dient met name 
ger1cht te zijn op het voortbestaan van 
zoveel mogelijk goed lopende, zelfstan
dige bedrijven, waarop degenen die er 
werken, onder sociaal aanvaardbare 
omstandigheden een redelijk besteed
baar inkomen moeten kunnen verwer
ven 

Het Europese markt- en prijsbeleid 
dient een stabiele marktprijsontwikke
lmg te bevorderen met instandhouding 
van economische en strategische voor
raden, ook voor de wereldvoedselvoor
ziening Nederland dient zich ook bij 
de komende Uitbreiding van de EG 
krachtig in te zetten om de beginselen 
van het EG-landbouwbeleid in stand te 
houden Wijzigingen d1enen daarom -
met behoud van de Inkomensdoelstel-
ling voor de producenten een voor 
alle l1dstaten gelijk karakter te hebben 
Nat1onaal dient een compenserende 
lastenverlichting te worden gegeven 
md1en de inkomensdoelstelling niet 
wordt gehaald. 
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In de tuinbouw dient de energiebe
sparing zoveel mogelijk te worden be
vorderd. Bij produktiebeperking moet 
de nadruk op globale maatregelen 
worden gelegd, gebaseerd op gepre
mieerde vrijwilligheid. Gedwongen be
perking van de produktie is voor de 
structuur van met name de zuivelsec
tor en de kleine bedrijven nadelig. Zij 
is bovendien verwerpelijk uit een oog
punt van zelfstandig ondernemer
schap. Naast de bestaande medever
antwoordelijkheidsheffing is een be
perkte heffing slechts aanvaardbaar, 
indien de op vrijwilligheid gebaseerde 
maatregelen tot produktiebeperking 
onvoldoende uitwerking hebben. 

De agrarische ondernemer moet de 
ruimte houden om zijn bedrijf aan mo
derne inzichten aan te passen. Niet 
alle bedrijven zullen in stand kunnen 
blijven. Doeltreffende regelingen voor 
bedrijfsbeëindiging zijn noodzakelijk 
voor hen die daarvan gebruik willen 
maken. 

Bij het ruimtelijk beleid zal in de 
agrarische produktiegebieden het be
lang van land- en tuinbouw zwaar 
moeten wegen Verbetering van de 
produktieomstandigheden, arbeidsver
lichting en het behoud van werkgele
genheid en een gezonde plattelandssa
menleving dienen daar de hoogste 
voorrang te hebben Uiteraard moet 
ook in deze gebieden aandacht worden 
besteed aan de landschappelijke be
langen In het bijzonder in minder spe
cifiek agrarische gebieden is een zorg
vuldige afweging van de verschillende 
belangen noodzakelijk. Onevenredige 
beperkingen 1n bedrijfsuitoefening die
nen volledig te worden vergoed. Het 
beheersovereenkomstenbeleid zal al
leen op basis van vrijwilligheid mogen 
worden gevoerd. Aan de onzekerheid 
voor vele betrokken ondernemers dient 
snel een einde te komen 

Met name voor JOnge toekomstige 
land- en tuinbouwondernemers dient 
de overheid de mogelijkheden van ver
mogensvorming in het bedrijf te bevor
deren en behulpzaam te zijn bij de bij
zondere problemen die zij ondervinden 
bij de bedrijfsovername. 

Voor de instandhouding van de 
pacht als bedrijfsvorm dienen de 
pachtprijzen zoveel als redelijkerwijze 
mogelijk is periodiek te worden aange
past aan de ontwikkeling van de kos
ten die de eigendom met zich brengt. 

Het beleid dient erop gericht te blij
ven dat de inkomens van de producen
ten in de land- en tuinbouw in de eer
ste plaats komen uit de prijs van de 
produkten. 

Het overheidsbeleid moet gericht 
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zijn op het voortbestaan van het bedrijf 
en een grondslag bieden voor een ver
antwoorde inkomensvorming. 

Nederland dient zich krachtig in te 
zetten om de beginselen van het EG
landbouwbeleid in stand te houden. 

Als oplossing van het overschot
vraagstuk, onder andere van zuivel, 
heeft vrijwillige, gepremieerde produk
tiebeheersing samen met verbeterde 
beëindigings- en omschakelingsregelin
gen, de voorkeur boven contingente
ring. 

De structuur van de landbouwbedrij
ven moet blijvend worden versterkt. 
De overheid mag daaraan niet minder 
geld uitgeven dan nu. 

In het kader van het ruimtelijk be
leid dienen de belangen van de land
bouw en die van natuur en landschap 
zorgvuldig te worden afgewogen. On
evenredige beperking in de bedrijfs
voering vanwege de belangen van na
tuur en landschap wordt volledig ver
goed. Het beheersovereenkomstenbe
leid dient op basis van vrijwilligheid 
gevoerd te worden 

Vorming en instandhouding van een 
eigen bedrijfsvermogen is noodzakelijk 
in verband met het voortbestaan van 
het agrarische bedrijf. Dit is met name 
van belang voor jonge toekomstige on
dernemers en hun overnameproblema
tiek. 

Voor de instandhouding van de 
pacht als bedrijfsvorm is een periodie
ke aanpassing van de pachtprijzen 
noodzakelijk. 

29 Visserij 

De Nederlandse zeevisserij ondervindt 
aanzienlijke problemen door de overbe
vissing van bepaalde vissoorten en het 
beleid dat de Europese Gemeenschap 
daartegen moet ontwikkelen. Maatre
gelen tegen overbevissing zijn niet al
leen onmisbaar om de visstand en het 
milieu te beschermen, maar zijn op ter
mijn ook in het belang van het zeevis
serijbedrijf. Ofschoon het Europees be
leid op dit punt nog onvolkomenheden 
vertoont, verdient een goed Europees 
beleid de voorkeur boven maatregelen 
van de lidstaten zelf, omdat zulke 
maatregelen zich zullen beperken tot 
de viswateren van de afzonderlijke lan
den. 

De Nederlandse overheid zal haar in
spanning moeten richten op een zo 
rechtvaardig mogelijk functionerend 
Europees visserijbeleid. 

Verder zal zij haar aandacht moeten 
richten op de instandhouding van de 
door vangstbeperking en vangstverbod 
getroffen sectoren van het zeevisserij-

bedrijf- als van oudsher voor ons 
land kenmerkende tak van bedrijvig
heid uitgeoefend door zelfstandige 
ondernemers. Ook zij kunnen in perio
den van tegenslag aanspraak maken 
op sociale begeleiding. 

Bij beschermende maatregelen zal 
aan de visserij voor menselijke con
sumptie voorrang worden gegeven bo
ven die voor de vismeelindustrie. 

De zogenaamde bijvangstregeling 
dient strikter te worden geformuleerd 
en gecontroleerd. 

Bij het nemen van maatregelen ge
richt op vangstbeperking, spelen naast 
de biologische overwegingen ook de 
belangen van producenten en consu
mP.ntP.n P.P.n rnl 

Een veilplicht is alleen aanvaardbaar 
in EG-verband met de garantie dat in 
alle lidstaten dezelfde toepassing, con
trole en sancties zullen gelden 

In het nationale beleid vragen be
paalde blijvende visserijproblemen in 
bepaalde sectoren en landsdelen blij
vend de aandacht van de overheid. De 
garnalenvisserij dient hierbij met name 
te worden genoemd. 

De rechtszekerheid van de vissers in 
de kust- en binnenwateren dient te 
worden vergroot. De belangen van de 
beroepsbinnenvisserij enerzijds en de 
sportvissers anderzijds verdienen voort
durende en zorgvuldige afweging. 

Het stropen dient krachtiger te wor
den bestreden 
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VIl 

30 Ruimtelijke ordening 

Nederland IS een dichtbevolkt land in 
een dichtbevolkt deel van Europa. Het 
herbergt naast d1e talrijke bevolking de 
belangrijkste zeehaven die toegang 
geeft tot dat dichtbevolkte gebied en 
het verdere achterland. Het heeft op 
dezelfde plaats waar waterwegen en 
havengebonden industrieën gevestigd 
zijn, zeer vruchtbare grond. 

Onmisbaar is dus een beleid, dat de 
ruimte voor deze met elkaar strijdige 
belangen ordent, en ook nog rekening 
houdt met de behoefte van de bewo
ners aan recreatie en de eisen die het 
milieu en de leefomgeving stellen. 
Toch mag deze dwingende noodzaak 
van soms vèrstrekkende ordening niet 
leiden tot een ruimtelijk beleid dat vrij
wel alles wenst te regelen en zijn be
perkingen niet kent. 

Een ruimtelijk beleid in liberale zin 
wordt geleid door de gedachte dat ook 
in de toekomst nog zoveel mogelijk 
keuzemogelijkheden moeten blijven 
bestaan voor degenen die dan geroe
pen zijn naar de dan geldende verhou
dingen, opvattingen en behoeften, de 
ruimte te verdelen Een liberaal beleid 
is terughoudend als beslissingen een 
bijna onomkeerbare en eenzijdige be
stemming ten gevolge hebben. De vrij
heid van de mensen die na ons komen 
is gediend met een zo wendbaar mo
gelijk beleid. Daartegen moet telkens 
het noodzakelijke proces van verdeling 
van de ruimte voor verschillende be
stemmingen worden afgewogen. Daar
bij worden, zo enigszins mogelijk, ook 
voor de korte termijn de keuzemoge
lijkheden van de burger binnen de te 
verwezenlijken bestemming openge
houden 

De mens en zijn omgeving 

De ligging van ons land brengt bo
vendien de noodzaak van een grens
overschrijdend ruimtelijk beleid met 
zich mee. Dit moet leiden tot een Euro
pees ruimtelijk beleid en Nederland 
moet daarbij initiatieven tot overleg ne
men. 

Naast de belangen van de burger 
van nu en straks, die met het ruimte
lijk beleid gediend moeten worden, 
moet natuurlijk ook de rechtszekerheid 
in acht worden genomen. Het belang 
van de burgers, zoals zij dit zelf zien 
en beoordelen, komt naar voren in 
hoorzittingen en inspraakprocedures. 
De overheid die er is voor de burgers, 
begeeft zich in een serieus gesprek 
met de burgers als de standpunten 
botsen en neemt haar besluit na afwe
ging van die belangen. Maar inspraak 
kan nooit in de plaats treden van 
rechtsbescherming. De beroepsmoge
lijkheden- ook het beroep op de 
Kroon - worden gehandhaafd. Die 
procedure kan en moet worden ver
kort Vereist het gemeenschapsbelang 
aantasting van particuliere belangen, 
dan moet de schade door de gemeen
schap worden vergoed. 

De wettelijke verplichting tot het 
vaststellen van bestemmingsplannen 
(buitengebied) moet worden nageko
men, omdat het onvoldoende produce
ren van bestemmingsplannen de wo
ningbouw doet stagneren. Een ruime 
mogelijkheid tot woningbouw is van 
belang voor de bewoonbaarheid van 
de kleine kernen, waarin ook de belan
gen van natuurbehoud en land- en 
tuinbouw tot hun recht moeten ko
men Het verstedelijkingsbeleid mag 
niet ontaarden in het eenzijdig aan 
banden leggen van de uitbreiding van 
kleine kernen op grond van zuivere 
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kwantitatieve maatstaven. Kwaliteit 
dient voorop te staan. Bij de ontwikke
ling van nieuwe kernen moeten wij zo 
veel mogelijk aansluiten bij de be
staande infra-structuur. 

De ruimtelijke ordening is ook een 
middel tot een gericht spreidings- en 
stimuleringsbeleid in economisch 
zwakke gebieden. 

De inspraak in de ruimtelijke orde
ning wordt nader wettelijk geregeld. 

Bezwaar- en beroepsprocedures 
moeten aan kortere, strikte termijnen 
worden gebonden om tot spoedige 
eindbeslissingen te komen. 

Gemeenten moeten genoeg bestem
mingsplannen maken en uitvoeren om 
de woningbouw te stimuleren. 

De regeling van de planschade moet 
worden verbeterd. 

De leefbaarheid van de kleine ker
nen dient te worden gehandhaafd en 
uitgebreid. 

Rechtstreeks overleg aan weerszij
den van de landsgrenzen en overleg in 
de organen van de EG moeten worden 
bevorderd om goed Europees ruimte
lijk-ordeningsbeleid tot stand te brengen. 

De Waddenzee blijft open. Na de 
provinciale indeling van het Wadden
gebied dient zo spoedig mogelijk de 
gemeentelijke indeling te volgen. Een 
Waddenwet moet thans worden afge
wezen. 

Bij het nemen van een beslissing 
over de drooglegging van de Marker
waard staat de doelmatigheid voorop. 
Afgewogen moet worden wat de ge
volgen van de te scheppen ruimte voor 
west- en midden-Nederland zijn. 

31 Grondpolitiek 

Grond is de eerste bestaansvoorwaarde 
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Grond is de eerste bestaansvoorwaarde 
voor leven, wonen, werken, verkeer en 
recreëren. Grond dient daarom 
gespreid te zijn in handen van de bur
gers. Concentratie van grondbezit het
zij bij de overheid hetzij bij grote be
drijven, acht de WD verwerpelijk. Dat 
zou immers een bedreiging van de vrij
heid van de burgers vormen De 
grondpolitiek mag de overheid geen 
instrument in handen geven waarmee 
zij een centraal bedrijfsontwikkelings
beleid voor land- en tuinbouw kan voe
ren, of zich een monopolistische posi
tie op het gebied van de woningbouw 
kan verwerven. De prijs van de grond 
moet evenals voor de andere pro
duktiemiddelen het geval is- in begin
sel door vraag en aanbod worden be
paald. Indien in bepaalde gebieden 
een te hoge grondprijs ontstaat is een 
wettelijke bijsturing alleen dan aan
vaardbaar, indien n1et verwacht mag 
worden dat door de werking van het 
marktmechanisme binnen een redelijke 
tijd weer een neerwaartse ombuiging 
zal optreden En wat overheidsingrij
pen in de grondprijzen betreft vinden 
wij de zogenaamde misbruikwetgeving 
die ook voor andere prijzen geldt JUist 

Gemeenten behoren van hun voor
keursrecht tot koop van grond alleen 
gebruik te rnaken als bestaande be
stemmingen daardoor op korte termijn 
kunnen worden verwezenlijkt. In geval 
van onteigening dienen de rechtheb
benden volledig schadeloos gesteld te 
worden. 

De overheid mag bij verkoop of erf
pacht van grond geen voorwaarden 
stellen die de vrije beschikking op on
billijke wijze aantasten 

Erfpacht mag niet worden afge
dwongen behoudens in bijzondere ge
vallen. 

Onteigening kan slechts geschieden 
tegen volled1ge schadeloosstelling op 
basis van de verkeerswaarde. 

In de wetgeving over de grondpoli
tiek moeten de belangen van land- en 
tuinbouw op passende wijze tot uit
drukking worden gebracht. Een cen
traal geleid bedrijfsontwikkelingsbeleid 
dient vermeden te worden. 

De prijs van de grond moet in be
ginsel worden bepaald door vraag en 
aanbod. Overheidsbijsturing om te ko
men tot lagere grondprijzen is alleen 
onder uitzonderlijke omstandigheden 
aanvaardbaar. 

32 Volkshuisvestmg 

De individuele vrijheid, d1e een van de 
pijlers is van liberale politiek, vraagt 
uitbreiding van het woningbouwpro-

gramma, en in het bijzonder van het 
eigen woningbezit voor minder draag
krachtige mensen. Binnen het volks
huisvestingsbeleid krijgt deze uitbrei
ding de hoogste voorrang. 

Het bouwen van hu1zen wordt 
steeds minder betaalbaar. Dat komt 
niet alleen doordat bij de bouw nog zo 
veel handwerk voorkomt maar ook 
door de vergaande overheidsbemoeie
nis met alle mogelijke bijzonderheden. 
Wij moeten enerzijds streven naar 
meer kostenbewust ontwerpen en een 
betere organisatie van de bouw, zon
der in saaiheid te vervallen. Anderzijds 
moeten wij kappen in het oerwoud van 
overheidsvoorschriften Verder zal het 
uitvoeringspeil van nieuw te bouwen 
wontngen - vooral in stedelijke gebie
den met grote woningnood - moeten 
worden teruggebracht. Wel dient de 
kwaliteit op peil te blijven wij moeten 
niet de krotten van de toekomst 
bouwen 

Uit de erkenning van de individuele 
vrijheid als liberaal beginsel volgt de 
erkenning van vrijheid van woonplaats
keuze. Inbreuk op die vrijheid is alleen 
toelaatbaar als er een ernstig woning
tekort bestaat dat niet op korte termijn 
kan worden opgeheven 

Het eigen woningbezit is de hoek
steen van een liberaal volkshuisves
tingsbeleid. Het vergroot de mogelijk
heid om eigen verantwoordelijkheid te 
dragen; een andere pijler van liberale 
polit1ek. Omdat niet alle burgers een 
eigen wontng willen of een eigen wo
ning kunnen betalen, zullen zowel 
dure als goedkope huurwontngen ge
bouwd moeten worden. Door huur
prijsverschillen moet de doorstroming 
worden bevorderd. Voor de ophefftng 
van de bijzondere schaarste aan woon
ruimte voor alleenstaanden of samen
wonenden, moeten bijzondere pro
gramma's worden ontwikkeld. Naast 
de bouw van nieuwe woningen moet 
de splitstng of verbouwing van be
staande woningen worden aangemoe
digd. Daarbij is wijziging van de huur
wetgeving noodzakelijk 

Het kabinet-Van Agt-Wiegel heeft 
een goed sociaal huurrecht voorge
steld, maar door wijziging in de Twee
de Kamer vertoont het onevenwichtig
heden, d1e de bereidheid tot verhuren 
hebben doen afnemen De nood van 
de woningzoekenden, in het bijzonder 
van kamers en woningdelen, IS 

daardoor toegenomen 
Door het naoorlogse huurbeleid IS 

de verhouding tussen woonkwal1te1t en 
huur scheefgegroeid. Dat is onrecht
vaardig en belemmert de doorstro
mtng. Met het huidige stelsel worden 
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de onrechtvaardigheden alleen maar 
groter. Gekoppeld aan het bestaande 
woningwaarderingsstelsel de zoge-
naamde puntentelling dient er daar-
om een harmonisatieplan te komen 
De Jaarlijkse huurverhogingen moeten 
in overeenstemming zijn met de mate 
van inflatie en de stijging van de 
bouwkosten 

Het draagkrachtbeginsel e1st dat 
1edereen die de huur voor een passen
de woning niet kan betalen, recht 
heeft op huursubsidie. Daartegenover 
eist het profijtbegtnsel. dat bij hogere 
woningkwaliteit de huurder ook zelf 
meer in de woonkosten bijdraagt 

Opvoertng van het wontngbouwpro
gramma met inhaal van het hU1d1ge te
kort 

Meer vrijheid voor n1euwe bouwme
thoden en eigen tn1t1atief van de men
sen. zowel in de n1euwbouw als tn de 
bestaande bouw. 

De bouwkosten moeten worden be
perkt door te kappen tn het oerwoud 
van overheidsvoorschriften en door 
een verantwoorde verlagtng van het 
uitvoeringspeil 

In begtnsel vrije woonplaatskeuze 
voor de woningzoekenden Alleen ge
meenten, waar het woningtekort niet 
op korte termijn kan worden opgehe
ven, hebben het recht vestigingsbeper
ktngen vast te stellen 

ledere d1scriminat1e tussen alleen
staanden. gehuwden en mensen in an
dere samenlevingsvormen moet wor
den afgewezen Er moet een speelaal 
huisvesttngsprogramma komen voor 
een- en tweepersoonshuishoudens en 
voor gehandicapten ' 

Kamerverhuur moet gestimuleerd 
worden en kwalijke huurpraktijken 
moeten bestreden worden. Knelpunten 
in de huidige huurwetgevtng d1enen te 
worden opgeheven 

Er moeten elk Jaar t1en- tot vijftien
duizend huurwoningen worden ge
bouwd door pensioenfondsen, verzeke
nngsrnaatschappijen en soortgelijke 
beleggers. voor wie het bouwen van 
huurwontngen weer aantrekkelijk moet 
worden gemaakt. 

ledere woning moet de huur opbren
gen die zij op grond van haar kwal1te1t 
waard is; verhoging van het inkomens
deel dat men gem1ddeld voor het ge
brUik van zijn woning moet betalen 
(woonlastenquote) Een huurbelasttng 
is dan n1et nodig. 

ledereen die de huur gez1en zijn tn
komen niet kan betalen. heeft een wet
telijk recht op 1nd1viduele huursubsi
die 

De Jaarlijkse huurverhogtng moet m 
verband staan met de tnflatie en de 
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ontwikkeling van bouwkosten Daaren
boven moet de doorstroming worden 
bevorderd door een betere afstemming 
van de huren op het huurgenot en op 
de plaatselijke omstandigheden (huur
harmonisatie). 

Het eigen wonmgbez1t wordt krach
tig bevorderd. 

Aanpassmg van subsidies om de el
gen wonmg weer betaalbaar te maken 
met name de middelbare en lagere in
komensgroepen 

De aftrek van de hypotheekrente op 
het e1gen hu1s wordt 1n begmsel ge
handhaafd 

Huurders van woningwetwoningen 
wordt een wettelijk recht gegeven om 
hun wonmg te kopen, tenzij de plaat
selijke wonmgs1tuat1e hierdoor aan
toonbaar wordt verstoord 

Aan huurders van particuliere wo
nmgen wordt een wettelijk voorkeurs
recht gegeven 

Aan de omzettmg van huur- 1n koop
wonmgen of andersom worden geen 
belemmeringen in de weg gelegd. 

33 Stadsvern1euwmg 

Stadsvernieuwing is meer dan het ver
beteren van de volkshuisvesting. 
Stadsvernieuwing IS- of zou moeten 
zijn - de wedergeboorte van een stad 
in al haar schakeringen Het beleid is 
tot nog toe te veel op de korte termijn 
gericht geweest. Het is kostbaar en 
wem1g doeltreffend. Er dient een natio
nale stadsvern1euwmgs1mpuls te ko
men 

Stadsvernieuwing is ook nod1g om
dat in de aan vernieuwing toe zijnde 
stadswijken naast Nederlanders ook 
velen wonen die behoren tot etnische 
en culturele mlnderheden met een af
wijkend leefpatroon en eigen gewoon
ten en gebrulken In de wijken wordt 
een hoge w1ssel getrokken op de ver
draagzaamheid. Door een betere woon
omgeving te bevorderen draagt de sa
menleving bij aan het verdraagzaam 
naast elkaar laten bestaan van Neder
landers en minderheidsgroepen. 

Bevordering van het e1gen woning
bezit ook en vooral in de oudere 
buurten - kan een belangrijke bijdrage 
leveren tot de stadsvernieuwing. Wij 
moeten mogelijkheden scheppen voor 
mensen met lagere inkomens om zich 
in de steden een eigen woning te ver
werven en d1e met steun van de over
heid te verbeteren Oude woonhuizen 
die te moo1 of te merkwaardig zijn om 
te slopen, moeten behouden en her
steld worden Wij moeten nagaan of 
zulke woonhuismonumenten ook in de 
sfeer van de soc1ale woningbouw in te 

passen zijn. 
Verbetering van de gemeentelijke re

gels heeft voorrang boven een aparte 
wet op de stadsvernieuwing. 

Een dergelijke wet moet de voor
waarden scheppen voor de gewenste 
verscheidenheid. 

Een wezenlijke bijdrage aan de 
stadsvernieuwing dient te worden gele
verd door het bevorderen van het 
eigen woningbezit ook in de stadsver
n ieuwingsgebieden. 

De steun aan het midden- en klein
bedrijt in de stadsvernieuwing moet 
worden verbeterd. 

Het stadsvernieuwingsbeleid moet 
vergaand gedecentraliseerd worden 

De regels voor de stadsvernieuwing 
moeten overzichtelijker gemaakt wor
den De overheid mag zich niet met 
klein1gheden bemoeien 

De overheidsuitgaven aan stadsver
nieuwing zullen op het peil van 1980 
gehandhaafd worden 

Bij verkoop van een met subsidie 
gerestaureerd monumentenpand moet 
het subsidiebedrag, verrekend met 
waardestijging of -daling, weer aan de 
overheid terug worden betaald. 

34 Milieubeleid 

De vrijheid van de mens geeft hem 
ook recht op een leefomgeving van 
goede kwaliteit. Het milieubeleid moet 
daarom gericht zijn op het waarborgen 
van de kwaliteit, door de gevolgen van 
het menselijk handelen zoveel mogelijk 
in te passen in het stelsel van natuur
lijke kringlopen. 

Alle mensen samen en afzonderlijk 
zijn verantwoordelijk voor het tot stand 
brengen en het in stand houden van 
een goede leefomgeving. Beperking 
van de individuele vrijheid is dan ook 
alleen aanvaardbaar als die beperking 
het beoogde doel bescherming van 
het leefklimaat- dient. De noodzakelij
ke bewustwording van de individuele 
burger voor zijn aandeel in de vervui
ling - en dus het voorkomen daarvan 

dient door doeltreffende voorlichting 
te worden vergroot. 

De regels die op de bescherming 
van onze leefomgeving zijn gericht, 
ontwikkelen zich in een zo hoog tem
po, dat voorkomen moet worden dat 
een onsamenhangend en ondoorzichtig 
geheel van regels ontstaat De huidige 
milieuwetgeving dient van een beleid 
voor aparte onderdelen van milieuzorg 
te worden hervormd tot een samen
hangend geheel van wetten. Die wet
geving paart praktijkgerichtheid, uit
voerbaarheid en controleerbaarheid 
aan betaalbaarheid. 
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Een dergelijk op de praktijk gericht, 
uitvoerbaar en controleerbaar stelsel 
moet berusten op een duidelijke norm
stelling. De financiële en economische 
gevolgen van die normstelling zullen, 
ook voor de langere termijn, zichtbaar 
gemaakt moeten worden voor bedrijfs
leven en overheid, opdat bij de bepa
ling van de norm naast milieu
technische eisen ook rekening gehou
den kan worden met de gevolgen voor 
de internationale concurrentieverhou
dingen en voor de werkgelegenheid. 
Dit laatste geldt eveneens met betrek
king tot het heffingenbeleid. 

Er moet telkens gestreefd worden 
naar evenwicht tussen economische 
noodzakelijkheid, ecologische mogelijk
heid en welzijnswenselijkheid Soms 
zal het ene belang de doorslag geven 
dan weer het andere zonder dat ooit 
een werkelijk statisch evenwicht wordt 
bereikt In haar totaliteit mag de leef
omgeving niet verder worden aange
tast Integendeel, bij voortduring moet 
worden gestreefd naar werken, wonen 
en vrijetijdsbesteding in een verbeterde 
leefomgeving. De mens heeft in begin
sel recht van vrije vestiging; ten be
hoeve van het milieu kan de gemeen
schap daaraan echter beperkende voor
waarden stellen 

Een schoon milieu kan alleen ont
staan door samenwerking tussen over
heid, producenten en consumenten. 

De voorlichting over milieubescher
ming moet via de media en de scholen 
worden verbreed. 

De directe kosten om vervuiling van 
het milieu te voorkomen of ongedaan 
te maken worden in beginsel gedragen 
door de veroorzaker van de vervuiling. 

Heffingen kunnen slechts bij de wet 
worden ingesteld. 

De Wet Algemene Bepalingen Mi
lieuhygiëne moet zo spoedig mogelijk 
worden uitgebouwd tot een Milieuka
derwet 

Strikte voorwaarden moeten worden 
gesteld bij het verlenen van vergunnin
gen voor het lozen en storten van mi
lieuschadelijk afval. 

Oplossingen moeten worden be
dacht en uitgevoerd voor moeilijk ver
werkbaar giftig afval. 

Recycling van afval en het zuiniger 
gebruik van grondstoffen moeten ge
stimuleerd worden. 

Het milieubeleid dient gericht te zijn 
op het bevorderen van nieuwe schone 
technieken die vanuit een oogpunt van 
energiebesparing verantwoord zijn. 

Het milieubeleid moet ook op Euro
pees niveau worden gevoerd in ver
band met het bestrijden van de grens
overschrijdende vervuiling en de zware 
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van de grens industriegebieden liggen. 
De aandacht voor een schone Rijn 

mag niet verslappen. 
Het storten van afval in zeeën en 

oceanen moet worden teruggedron
gen. 

35 Natuurbescherming 

Voor het milieu en de recreatie zijn na
tuurgebieden in ons dichtbevolkte land 
zeer waardevol. Vanouds is het particu
lier initiatief actief geweest als het ging 
om het behoud van natuurgebieden. 
De overheid heeft naast het beheer 
van de staatsbossen en het nemen van 
planologische maatregelen tot taak het 
particulier initiatief op het gebied van 
natuurbehoud en natuurbescherming 
te stimuleren. 

Wij staan een realistisch natuurbe
schermingsbeleid voor, dat moet aan
sluiten bij de bereidheid tot medewer
king van de bevolking en, zo mogelijk, 
bij de aanwezigheid van financiële 
middelen. Het planologisch beleid is 
scherp gericht op het behoud van de 
meest waardevolle gebieden. 

Wanneer ten gevolge van planolo
gisch ingrijpen planschade ontstaat, of 
door instelling van nationale parken 
nadelen voor landbouwers en andere 
belanghebbenden, dient een rechtvaar
dige schadeloosstelling te worden ge
geven. 

Het natuurbeschermingsbeleid wordt 
gericht op het behoud van de echt 
waardevolle gebieden. 

Natuurgebieden worden goed en 
doelmatig beheerd. De organisatie van 
het natuurbehoud wordt hier meer op 
gericht. 

Het Waddengebied verdient be
scherming. Daartoe vindt voortdurend 
overleg plaats met de betrokken bur
gers, gemeenten en provincies in het 
Waddengebied. 

Er dient een betere samenwerking te 
komen tussen het beleid op het gebied 
van de natuur- en landschapsbescher
ming en dat van de landbouw 

36 Verkeer en vervoer 

De keuzevrijheid bij wonen, werken en 
ontspannen brengt met zich mee dat 
burgers ook vrij zijn in de keuze van 
hun vervoermiddel. Het openbaar ver
voer moet een aantrekkelijk alternatief 
voor de auto zijn Particulier en open
baar vervoer moeten elkaar aanvullen. 
Het taxivervoer kan in de steden een 
goede aanvulling zijn op ander open
baar vervoer of gebruik van de eigen 
auto. Het openbaar vervoer moet voor
al gestimuleerd worden waar een over-

maat van auto's leidt tot verstoppingen 
en aantasting van het leefmilieu. 

De bouw van goede en veilige we
gen blijft van belang voor de verkeers
veiligheid en de verbetering van de 
woonomgeving en ook voor de ontwik
keling van achtergebleven landstreken 
De aandacht moet vooral gericht zijn 
op opheffing van knelpunten en op de 
verbetering van bestaande verbindin
gen. De aanleg van nieuwe wegvakken 
blijft in beperkte mate noodzakelijk, bij 
voorkeur langs milieuvriendelijke rou
tes Voor het veilig stellen van weg
aanleg en onderhoud is een apart 
fonds, gevoed door doelheffingen, 
noodzakelijk. 

Een slagvaardig verkeersbeleid is 
noodzaak. Daarom dienen verkeers
knelpunten te worden weggewerkt. De 
aanwezigheid van een modern wegen
net zonder knelpunten is van doorslag
gevend belang voor het behoud en de 
bevordering van onze nationale en in
ternationale positie als transportnatie, 
vooral in het beroepsgoederenvervoer 
over de weg. De vervoersbedrijven krij
gen meer ontplooiingsmogelijkheden 
bij versoepeling van het vergunningen
stelsel 

Een eigen zee- en binnenvaartvloot 
met voldoende capaciteit is nodig voor 
concurrerende dienstverlening. Schip
hol dient als nationale luchthaven zo 
goed mogelijk te worden gebruikt. 
Daarnaast horen regionale luchtha
vens, in het bijzonder Zestienhoven, 
een zelfstandige taak te vervullen. 

De PTT moet zich concentreren op 
de bestaande hoofdtaken (de post, de 
telecommunicatie en de gelddiensten), 
die elk afzonderlijk kostendekkend 
moeten werken. Is in de ene sector ta
riefsverhoging onvermijdelijk, dan 
dient tevens te worden nagegaan of ta
rieven in de andere sectoren kunnen 
worden verlaagd. 

Nevenactiviteiten wijst de WO af 
wat door de vrije burger op bevredi
gende wijze kan worden verricht, be
hoeft de overheid niet over te nemen. 
Een postbank dient dan ook afgewezen 
te worden. 

Het verkeer moet vlot kunnen door
stromen, onder andere door het weer 
invoeren van de groene golf. 

De aandacht voor het opheffen van 
knelpunten en voor het onderhoud van 
onze wegen mag niet verslappen. 
Daarvoor is een wegenfonds, gevoed 
uit doelheffingen, nodig. 

Een goed uitgerust transportsysteem 
ten behoeve van het beroepsgoederen
vervoer moet hoge voorrang hebben. 

De zorg voor de zeevaart, de binnen
vaart en de luchtvaart mag niet ver-
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minderen. 
De PTT richt zich op het vervullen 

van haar hoofdtaken. De postbank 
wordt afgewezen. De overheid dient 
geen assurantiebemiddeling te verle
nen. 

Een goed verkeersveiligheidsbeleid 
is onmisbaar. 

De Westersehelde dient een vaste 
oeververbinding te krijgen. 
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VIII 

37 Onderwijs 

Liberalen hebben in onderwijs altijd 
het middel bij uitstek gezien om men
sen de kans te geven zich naar eigen 
aard en inzicht te ontplooien. Door 
goed onderwijs kan het best worden 
bereikt dat iedereen op latere leeftijd 
zelf zijn of haar richting kiest en die 
plaats 1n de samenleving, die het beste 
bij hem of haar past. Een liberaal on
derwijsbeleid streeft naar gelijkwaardi
ge mogelijkheden, maar gaat uit van 
de eigen aard en aanleg van iedere 
leerling. 

De oorspronkelijke kernvakken (taal, 
rekenen, aardrijkskunde en geschiede
nis), die tot vergroting van kennis 
moeten leiden, dienen onverminderd 
van hoge kwaliteit te zijn en zo moge
lijk worden verdiept. De nadruk mag 
echter niet eenzijdig worden gelegd op 
kennisverwerving. Het onderwijs zal 
zich ook moeten toeleggen op het ver
beteren van de uitdrukkingsvaardig
heid Ook op kunstzinnige vorming. 
Deze vakken richten zich niet uitslui
tend op de ontwikkeling. 

In de praktijk is bewezen, dat achter
standen m de beheersing van de taal 
tot de grootste maatschappelijke onge
lijkheld leiden Daarom moet zo vroeg 
mogelijk begonnen worden met het 
opheffen van die achterstanden Radio 
en televisie kunnen meer ingeschakeld 
worden om het mogelijk te maken dat 
iedere Nederlander goed Nederlands 
leert spreken en met een uitgebreide 
woordenschat. Gedurende het hele 
leerproces, ook bij de opleiding van 
volwassenen, moet veel aandacht be
steed worden aan het goed leren spre
ken en schrijven van onze taal, om zo 
ook op latere leeftijd nog bestaande 

Ontplooiing en welzijn 

achterstanden op te heffen 
Naast het aanleren van kennis en 

vaardigheden moet het onderwijs de 
mens leren zo met informatie om te 
gaan, dat hij in staat is zich een eigen 
oordeel te vormen over het maatschap
pelijk gebeuren. Het vak maatschappij
leer moet er op gericht zijn dat de leer
lingen zelfstandig een eigen mening 
kunnen vormen 

Het onderwijs moet zich richten op 
de creativiteit van het kind, maar ook 
op het verwerven van kennis en inzicht 
in wat onze cultuur op deze gebieden 
aan waardevols tot ons heeft gebracht 
en op het doorgeven daarvan aan vol
gende generaties 

Voorts is het van groot belang dat in 
dit verband ook aandacht wordt be
steed aan andere cultuurpatronen, met 
name van hen die deel uitmaken van 
onze cultureel zo geschakeerde samen
leving. Op die manier kan een positie
ve bijdrage worden geleverd aan het 
bevorderen van verdraagzaamheid en 
het voorkomen van discriminatie van 
culturele en etnische minderheden. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de fi
nanciële mogelijkheden, ook voor het 
onderwijs, in de komende tijd zeer be
perkt zullen zijn Voor het verwezenlij
ken van het gewenste beleid zal daar
om des te meer aandacht gegeven 
moeten worden aan een zo doeltref
fend mogelijke besteding van de be
schikbare gelden. Daarom dienen ook 
de onderwijsexperimenten kritisch te 
worden beschouwd. 

Achterstanden moeten vroegtijdig 
aangepakt worden, opdat ieder kind 
een zo eerlijk mogelijke kans krijgt. 
Aan individuele verschillen in capaci
teit en ambities dier.t steeds recht te 
worden gedaan Voor het opheffen van 
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achterstanden ten gevolge van het so
ciale milieu waaruit het kind komt, 
moet extra aandacht worden gegeven 
aan het taalonderwijs, daar verschillen 
in woordgebruik en achterstand in 
woordenschat tot verdere achterstan
den aanleiding geeft. 

Extra aandacht moet gegeven wor
den aan anderstalige leerlingen. 

Er moet een samenhangend stelsel 
van onderwijs aan volwassenen ko
men. 

Aan de kwaliteit van de opleiding 
van leerkrachten moet veel aandacht 
worden besteed. Het stelsel van sala
riëring moet zo veranderd worden, dat 
het volgen van bij- en nascholingscur
sussen wordt bevorderd. 

De rol van de onderwijsverzorgings
instellingen mag niet zwaarder worden 
dan strikt noodzakelijk. Kennis van het 
onderwijs moet primair in de school 
zelf aanwezig zijn. 

Het vak maatschappijleer moet in
zicht verschaffen in het functioneren 
van ons staatsbestel en van de organi
'Saties op sociaal, cultureel en politiek 
gebied. 

De onderwijsvoorzieningen dienen 
zo goed mogelijk over het land ge
spreid te zijn. 

Jonge mensen moeten in staat wor
den gesteld toe te groeien naar een sa
menleving waarin steeds meer infor
matie beschikbaar komt, die op talloze 
manieren kan worden doorgegeven en 
ontvangen. De rol van de onderwijs
technologie verdient bijzondere aan
dacht. 

Het recht van de ouders om invloed 
uit te oefenen op hetgeen in de school 
gebeurt moet wettelijk worden vastge
legd. 

De vrijheid van richting, inrichting 
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en oprichting wordt gegarandeerd 
evenals de vrijheid van de ouders voor 
hun kinderen ook buiten de eigen wijk 
een openbare school te kiezen. 

Gezocht moet worden naar betere 
mogelijkheden om de gewenste 
schoolkeuze van de ouders te peilen. 

38 Basisonderwijs 

Aan het basisonderwijs kennen wij bin
nen de gegeven financiële ruimte hoge 
voorrang toe, omdat al op zeer jonge 
leeftijd het ene kind betere startmoge
lijkheden heeft dan het andere als ge
volg van de gezinsomstandigheden 
waarin het is geboren. Om ieder kind 
een zo goed mogelijke beginkans te 
bieden is het van belang dat het zo 
jong mogelijk naar school gaat, waar 
achterstanden zo snel mogelijk kunnen 
worden opgespoord. 

Kinderen dienen zo vroeg mogelijk 
naar school te gaan. Een uniforme 
leeftijd waarop kinderen naar school 
moeten gaan is, gelet op de verschil
len tussen het ene en het andere kind, 
niet gewenst. 

Tempo en leermethode in de nieuwe 
basisschool dienen aangepast te wor
den aan de mogelijkheden van de indi
viduele leerlingen, zowel ten behoeve 
van de kansarme leerlingen als van de 
meer begaafde. 

Voor kinderen met ernstige geestelij
keen/of lichamelijke handicaps moeten, 
naast de nieuwe basisschool, verschil
lende vormen van buitengewoon on
derwijs blijven bestaan. Een wettelijke 
regeling voor dit onderwijs is gewenst. 

Aan het verwerven van kennis moet 
onverminderd grote aandacht worden 
besteed, naast de ontwikkeling van de 
creativiteit en het aanleren van sociale 
vaardigheden. Er moet een minimum
pakket aan kennis en vaardigheden 
worden vastgesteld waaraan iedere 
leerling aan het eind van de basischooi 
moet hebben voldaan. 

Aan de opstelling van het school
werkplan moeten alle geledingen bin
nen de school, met inbegrip van de 
ouders, een duidelijke bijdrage kunnen 
leveren. 

Het onderwijsstimuleringsbeleid, ge
richt op hulp aan probleemkinderen, 
moet binnen het kader van de financië
le mogelijkheden worden versterkt en 
uitgebreid tot het voortgezet onderwijs. 

De deugdelijkheidseisen waaraan het 
onderwijs moet voldoen, behoren dui
delijker te worden geformuleerd. 

39 Voortgezet onderwijs 

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

moeten op elkaar aansluiten om te zor
gen dat de overgang vloeiend ver
loopt. Ook in het voortgezet onderwijs 
staat de ontwikkeling van de individue
le leerling voorop. Ook hier is verschei
denheid in tempo en aanpak dringend 
gewenst. Onderzoek naar de mogelijk
heid die wens te verwezenlijken en het 
daartoe bekwamen van de leerkrachten 
krijgen voorrang. 

Daarnaast moet ook de inhoud van 
het voortgezet onderwijs worden ver
beterd. Verbetering van inhoud en 
aanpak dienen stap voor stap tot stand 
te worden gebracht. Bovendien moe
ten de veranderingen in het onderwijs 
in overleg met de onderwijsgevenden 
tot stand komen en moet hun oplei
ding zo zijn ingericht, dat zij de ont
wikkeling beter kunnen begeleiden 
Aan de genoemde doelstellingen is de 
structuur van het onderwijs onderge
schikt. 

De leerlingen dienen onderricht te 
krijgen in een zo breed mogelijk sa
mengesteld vakkenpakket. Vaste basis
pakketten zijn gewenst. 

Veel aandacht moet worden ge
schonken aan de beheersing van 
vreemde talen. 

De school moet de leerlingen helpen 
met belangstelling en plezier te leren 
werken. 

De veelvormigheid van het onder
wijs blijft gehandhaafd. De midden
school wordt als enig type van voort
gezet onderwijs afgewezen. Het gym
nasium wordt gehandhaafd. Het be
roepsonderwijs moet in al zijn vormen 
worden versterkt, opdat meer rekening 
wordt gehouden met de aansluiting op 
de praktijkbehoeften. 

De brugklassen in het lager beroeps
onderwijs moeten beter op elkaar wor
den afgestemd. 

De partiële leerplicht moet worden 
afgeschaft, omdat hij niet in een echte 
behoefte voorziet. 

Het kort middelbaar beroepsonder
wijs moet versterkt en zo mogelijk uit
gebreid worden. 

Aan de uitval van lessen moet paal 
en perk worden gesteld. 

40 Wetenschappelijk en hoger be-
roepsonderwijs 

Het grote probleem voor het universi
tair en hoger beroepsonderwijs is hoe 
de beperkte financiële middelen, bij 
handhaving van de goede kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek, gebruikt kun
nen worden om iedereen die daarvoor 
de bekwaamheid en de belangstelling 
heeft toch zoveel mogelijk toegang te 
verlenen tot het door hem of haar ge-
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wenste onderwijs. Hoezeer liberalen de 
vrijheid om onderwijs te volgen over
eenkomstig eigen aard en aanleg hoog 
willen houden, wij ontkomen er ook 
voor de komende jaren niet aan, de 
toelating te beperken. 

Wij streven naar een samenhangend 
stelsel van verschillende onderwijs
voorzieningen dat beter aansluit bij de 
individuele en maatschappelijke be
hoeften. 

Een twee-fasenstelsel moet worden 
ingevoerd om een gevarieerd aanbod 
in studieprogramma's te doen ont
staan. 

Het hoger beroepsonderwijs dient 
ondergebracht te worden in een eigen 
wettelijke regeling. 

De maatschappelijke en onderwijs
kundige noodzaak van wederkerend 
onderwijs vereist een samenhangend 
geheel van vervolg hoger onderwijs. 

Er moet een rechtvaardiger en soe
peler stelsel van aanmeldings- en toe
latingsprocedures voor het gehele ho
ger onderwijs komen. Een beperking 
in de toelating dient te geschieden vol
gens vaste en objectieve normen 

De rechtsposities van de studenten 
bij het hoger beroepsonderwijs en bij 
wetenschappelijk onderwijs dienen ge
lijkwaardig te zijn. 

Betere mogelijkheden voor deeltijd
studie om onder meer te kunnen vol
doen aan de behoefte maatschappelij
ke ervaring aan te vullen met gerichte 
studie. 

Bij spoedige oprichting van de Open 
Universiteit dient de minimumleeftijd 
voor toelating op 1 8 jaar te worden 
gesteld. 

Het universitaire onderzoek moet 
openbaar en tevens verantwoord wor
den. 

41 Welzijn 

Welzijn is een strikt persoonlijke erva
ring. Niemand kan of mag uitmaken of 
en hoe iemand anders zich welbevindt. 
Ook de overheid kan en mag dat niet 
Wel kan en moet de overheid algeme
ne voorwaarden scheppen die het per
soonlijk welzijn van de mensen kunnen 
bevorderen. Naar liberale overtuiging 
moet de overheid bij het scheppen van 
die voorwaarden bevorderen dat de 
mens zich zo goed mogelijk in vrijheid 
naar eigen aard en inzicht kan ont
plooien. 

De overheid dient ook daarbij bijzon
dere zorg te hebben voor de zwakken 
in de samenleving. Zij hebben in de·al
lereerste plaats hulp nodig, omdat zij 
meestal niet in staat zijn zelf hun wel
zijn te bevorderen Naar liberale over-
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tuiging moet die hulp erop gericht zijn 
dat het zwakke wordt versterkt in die 
zin dat de betrokkenen in staat worden 
gesteld uiteindelijk wel op eigen kracht 
het eigen welzijn te bevorderen, waar
door die hulp overbodig wordt 

De hulp is gericht op het totstandko
men van welzijnsvoorzieningen voor 
minderheidsgroepen die in een achter
standssituatie verkeren De rijksover
heid treedt hierbij op voorzover lagere 
overheden de belangen van die groe
pen niet in voldoende mate beharti
gen 

Liberalen hechten veel waarde aan 
de rol van het particulier initiatief, geo
rganiseerd of spontaan tot stand ko
mend. Dit is nodig voor de verwezen
lijking van het welzijnswerk, zowel in 
de beleidsvoorbereiding als in de uit
voering. Liberalen hechten zeer grote 
waarde aan het vrijwilligerswerk. Dit 
moet verder worden bevorderd De 
taak van beroepskrachten moet zoveel 
mogelijk op het ondersteuningswerk 
zijn gericht. 

De eigen identiteit van het particu
lier initiatief moet worden geëerbie
digd. Dit heeft aanspraak op over
heidssubsidie mits het beleid van de 
desbetreffende instelling controleer
baar blijft en de eigen identiteit geen 
belemmering vormt voor goede kwali
teit en democratisering. De wet geeft 
voorschriften inzake de vorm van de 
democratisering. Democratiseringsre
gels worden per werksoort nader uitge
werkt, zodat rekening kan worden ge
houden met specifieke omstandighe
den. 

Het is in overeenstemming met de 
liberale decentralisatiegedachte dat de 
lagere overheden zelf beslissen over de 
vraag of zij voor de uitvoering van het 
welzijnswerk een beroep doen op het 
particulier initiatief dan wel zelf de uit
voering organiseren Daarom mag de 
rijksoverheid geen dwingende richtlijn 
geven, maar moet zij de keuze overla
ten aan Provinciale Staten respectieve
lijk de gemeenteraad. De WD bepleit 
als liberale partij echter uitvoering door 
particulier initiatief ook op provinciaal 
en gemeentelijk niveau. Gewaakt moet 
worden tegen het ontstaan van mono
polieposities of andere onevenwichtig
heden ten gunste van bepaalde groe
peringen 

Over de spreiding van de onder
scheiden bevoegdheden over de ver
schillende overheden moet een discus
sie komen die mede is gericht op de 
overdracht van beleidstaken door het 
rijk aan gemeenten. Daarna wordt met 
inachtneming van de uitkomst van de 
discussie een planningsstructuur in de 

wet verankerd. De overheid die met 
welzijnsplanning is belast, zorgt ervoor 
dat burgers en belanghebbende orga
nisaties bij die planning zijn betrokken 

Die burgers die in staat zijn aan wel
zijnsvoorzieningen mee te betalen be
horen een redelijk deel van de kosten 
bij te dragen. 

ledere burger moet zelf uitmaken 
wat hij of zij als welzijn beschouwt. De 
overheid moet die keuze mogelijk ma
ken. De overheid treft extra maatrege
len voor hen die deze keuze niet of 
moeilijk kunnen maken. 

Planning van welzijnsvoorzieningen 
is nodig. Eerst moet bekend zijn welke 
overheid een bepaalde taak op zich 
neemt Alle belanghebbenden moeten 
bij de planning betrokken kunnen wor
den 

Bijzondere waarde wordt toegekend 
aan de rol van het particulier initiatief 
en het vrijwilligerswerk. 

Het vrijwilligerswerk moet mede 
worden mogelijk gemaakt door regelin
gen tot vergoeding van kosten die ver
band houden met de vervullmg van de 
vrijwilligersfunctie. 

De door de overheid gesubsidieerde 
welzijnsinstellingen worden gedemo
cratiseerd. 

De burger betaalt in beginsel zelf 
mee wanneer hij of zij gebruik maakt 
van de diensten van een welzijnsinstel
ling. 

42 Minderheden 

Het aantal culturele en etnische min
derheden in ons land wordt geleidelijk 
aan groter. De tweede generatie daar
van krijgt daarbij te kampen met sterke 
identiteitsproblemen en zal het gevoel 
krijgen te worden gemangeld tussen 
twee cultuurpatronen. Dit kan leiden 
tot grote spanningen in de maatschap
pij. Om deze zoveel mogelijk te voor
komen, dient de overheid een beleid te 
voeren dat ruimte biedt aan behoud en 
ontwikkeling van een eigen cultuur en 
een eigen identiteitsbeleving van de 
verschillende groeperingen, een en an
der binnen de normen en mogelijkhe
den van de Nederlandse samenleving. 

Een geleidelijke opneming in onze 
samenleving moet mogelijk gemaakt 
worden via een aangepast onderwijs
beleid, gericht op onder andere het 
wegwerken van taalachterstand, moge
lijkheden tot het uitoefenen van de ei
gen godsdienst aangepaste vormen 
van dienst- en hulpverlening en eigen 
voorzieningen. Onze samenleving zal 
zich open moeten stellen voor de ze
den en gebruiken van buitenlanders; 
voldoende voorlichting aan Nederlan-
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ders over de culturele en godsdiensti
ge achtergronden van de hier verblij
vende buitenlanders is daartoe gebo
den. 

Een zelfde voorlichting betreffende 
Nederland aan de buitenlanders is ech
ter evenzeer geboden. Het beleid dient 
uit te gaan van wederzijdse verdraag
zaamheid en gelijkwaardigheid onder 
verwerping van discriminatie: deze 
groepen zijn in onze rijkgeschakeerde 
samenleving volwaardige burgers met 
gelijke rechten - doch ook gelijke 
plichten- en dienen dan ook op alle 
terreinen als zodanig te worden be
schouwd en behandeld. 

De overheid dient een beleid te voe
ren dat ruimte biedt aan behoud en 
ontwikkeling van een eigen cultuur en 
de beleving van eigen identiteit van 
verschillende groeperingen, een en an
der binnen de mogelijkheden van onze 
samenleving. 

Geleidelijke opneming in onze sa
menleving door aangepast onderwijs. 

Bevordering van de ontvankelijkheid 
van onze samenleving voor zeden en 
gebruiken van buitenlanders. 

Verwerping van discriminatie en er
kenning van minderheden als volwaar
dige burgers met gelijke rechten en 
plichten in onze geschakeerde samen
leving. 

43 Emancipatie 

De mogelijkheden voor vrouwen zelf
standig te zijn en deel te nemen aan 
het maatschappelijke leven op een 
wijze die gelijkwaardig is aan die van 
de man, zijn nog altijd te gering. 

Ook in de komende regeringsperio
de dient een bewindsman of -vrouw 
speciaal belast te worden met het 
emancipatiebeleid. 

Ongelijkheden tussen man en vrouw 
in het personen- en familierecht moe
ten worden opgeheven. 
In het onderwijs mag geen onder
scheid worden gemaakt tussen meisjes 
en jongens in lesprogramma en leer
middelen 

In studie- en beroepsvoorlichting 
moet het onderscheid tussen mannen
en vrouwenberoepen worden weggela
ten. 

Het volgen van opleidingen door 
meisjes om te kunnen voorzien in ei
gen onderhoud, dient te worden gesti
muleerd, evenals het volgen van twee
de kansonderwijs. 

Er moeten voldoende kinderopvang
mogelijkheden binnen en buiten de 
scholen komen. 

Aan het individualiseren van het be
lastingstelsel en het stelsel van sociale 
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verzekering moet verder worden ge
werkt, opdat de positie van man en 
vrouw op beide terreinen zo gelijk mo
gelijk wordt 

Op het terrein van het arbeidsmarkt
beleid moeten maatregelen worden ge
nomen die gericht zijn op een zo groot 
mogelijke keuzevrijheid van mannen 
en vrouwen en op gelijke deelname 
van vrouwen en mannen aan het ar
beidsproces; opheffing van het verbod 
van nachtarbeid voor vrouwen; betere 
arbeidsbemiddeling voor vrouwen. 

De overheid geeft het voorbeeld om 
de eenzijdige arbeidsverdeling tussen 
vrouwen en mannen te doorbreken 

Het beleid op het terrein van de ont
wikkelingssamenwerking dient mede 
gericht te zijn op verbetering van de 
positie van de vrouw in de Derde We
reld. 

44 Jeugd en JOngeren 

Liberalen streven naar een samenle
ving van mondige burgers, die zelf de 
verantwoordelijkheid willen en kunnen 
nemen om mede te bepalen hoe zij de 
samenleving willen inrichten. Daarom 
moeten jongeren door het onderwijs 
worden opgeleid tot maatschappelijk 
weerbare burgers. Daartoe is kennis 
nodig, leren omgaan met informatie en 
het leren zelfstandig zonder vooroor
deel te oordelen Naarmate JOngeren 
ouder worden, hebben zij recht op 
meer vrijheid en zelfstandigheid, die
nen zij ook meer verantwoordelijkheid 
te dragen. 

De werkloosheid onder de JOngeren 
is een van de ernstigste gevolgen van 
de huidige economische situatie. Lang
durige werkloosheid kan diepe en blij
vende sporen achterlaten, omdat er 
een gevoel van overbodigheid ontstaat 
wanneer de samenleving haar Jongeren 
niet in het arbeidsproces opneemt. 
Daarom zijn naast de meer algemene 
maatregelen ter bestrijding van werk
loosheid extra maatregelen nodig om 
de werkloosheid onder de JOngeren te
gen te gaan. Er moet een betere aan
sluiting tot stand komen tussen oplei
ding en praktijk. Het voltooien van een 
bepaalde opleiding geeft overigens 
geen aanspraak op een betrekking die 
op de opleiding aansluit. Geheel ander 
werk dient ook als passend werk te 
worden aangemerkt. 

Jongeren moeten worden opgeleid 
tot mondige, maatschappelijk weerbare 
burgers, die- eenmaal volwassen ge
worden - zelf medebeslissen hoe de 
maatschappij wordt ingericht. 

De aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt moet worden verbeterd. 

De partiële leerplicht wordt afge
schaft en vervangen door een partieel 
leerrecht. 

De onderwijsmogelijkheden voor 
werkloze jongeren worden verbeterd. 

De huisvestingsmogelijkheden voor 
Jongeren moeten worden verruimd. 

De kamerverhuur moet worden ge
stimuleerd. 

45 Gehandicapten 

Liberalen zien burgers met een handi
cap in de eerste plaats als gelijkwaardl
ge medeburgers die volwaardig moe
ten kunnen deelnemen aan onze sa
menleving. Lichamelijke of andere 
drempels die aan het volwaardig 
deelnemen in de weg liggen, moeten 
worden geslecht. 

De tijd dat er over en voor, maar 
zonder de gehandicapten werd gespro
ken, moet definitief voorbij zijn De po
sitie van de Gehandicaptenraad als ge
spreksdeelnemer over zaken die de ge
handicapten betreffen, moeten worden 
versterkt. 

De wet moet regelen dat alle nieuwe 
openbare en andere voor het publiek 
toegankelijke gebouwen toegankelijk 
worden voor gehandicapten De be
staande gebouwen worden geleidelijk 
aangepast en toegankelijk gemaakt. 

Bij de woningbouw dienen de moge
lijkheden voor zelfstandig wonen voor 
gehandicapten te worden uitgebreid. 

Het buitengewoon onderwijs wordt 
zoveel mogelijk getntegreerd in het ge
wone. 

De Wet Plaatsing Mindervalide Ar
beidskrachten moet worden gemoder
niseerd door middel van de zogenaam
de 5%-regeling 

De Wet Sociale Werkvoorztenmg 
moet beter worden toegepast De 
WSW mag en kan geen opvang wor
den voor anderen dan gehandicapten 

De mogelijkheden voor het volgen 
van een beroepsopletding door gehan
dicapten moeten worden uitgebreid. 

Er wordt naar gestreefd dat gehandi
capten zoveel mogelijk gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer. On
derzoek naar alternatieve vervoersmo
gelijkheden voor gehandicapten wor
den bevorderd; bij voorbeeld een poo
lingsysteem voor gehandicaptenbusjes 

Gehandicapten moeten in beginsel 
voor deze vormen van vervoer een ei
gen bijdrage betalen 

46 Bejaarden 

Ook beJaarden zijn gelijkwaardige me
deburgers en moeten daarom zoveel 
mogelijk zelfstandig vorm en 1nhoud 
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aan hun leven kunnen geven. Daarom 
vinden wij dat bevorderd moet wor
den, dat bejaarden zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor IS 

wel nodig dat een samenhangend be
geleidingsstelsel in het leven wordt ge
roepen door samenhangend beJaarden
werk bejaardenhulp, vrijwilligerswerk, 
gezinsverzorging, wijkverpleging en zo 
voort 

Elke beJaarde heeft er recht op, zon
der vrees voor zijn of haar bestaan te 
leven Elke beJaarde heeft recht op vrij
heid, eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en erkenning van gelijk
waardigheid. 

BeJaarden worden in de gelegenheid 
gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. 

De betrokkenheid van beJaarden bij 
het totstandkomen van beleidsmaatre
gelen, die op hun situatie zijn gericht, 
moet worden bevorderd. 

Bewonerscommissies in beJaarden
oorden moeten inspraak krijgen in za
ken die het beJaardenoord betreffen 

De toepassing van de 7%-norm 
moet soepel plaatsvinden Bij de plan
nmg van bejaardenoorden en verpleeg
huizen moet meer rekening worden ge
houden met de onevenwichtige sprei
dmg van behoeften 

4 7 Volksgezondheld 

Gezondheid IS voor de mens een kost
baar bezit. Vrijwel altijd kan men zelf 
veel doen om de kansen op een goede 
gezondheid te vergroten. Het IS een 
kwestie van etgen verantwoordelijkheld 
of men van deze vrijheld gebruik wil 
maken of niet. Voor de overheld ligt 
h1er een belangrijke stimulerende en 
voorlichtende taak, naast d1e van allen 
d1e m de gezondheidszorg werkzaam 
zijn, gencht op het vergroten van het 
etgen verantwoordelijkheidsbesef. Deze 
gezondhetdsvoorlichting wordt gelnte
greerd in het welzijnsbeleid 

Verder heeft de overheid tot taak m 
nauwe samenwerking met hen die m 
de gezondheidszorg werkzaam zijn, het 
hoge peil van onze volksgezondheid te 
handhaven en de beschikbare gezond
heidsvoorzieningen toegankelijk te 
houden voor ieder die dat nodig heeft 
Een van de voornaamste doelstellingen 
hterbij moet ook zijn de gezondheids
zorg betaalbaar te houden De in de af
gelopen Jaren mgezette pogingen tot 
kostenbeheersing zullen met kracht 
moeten worden voortgezet. In het al
gemeen zullen zowel degenen die van 
de voorzienmgen gebruik moeten ma
ken als degenen die m de gezond
heidszorg werkzaam zijn, veel meer 
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kostenbewust gemaakt moeten wor
den De organisatie moet met behulp 
van moderne methoden zo doeltref
fend mogelijk worden; kostbare voor
zieningen worden per regio georgani
seerd. 

Nationalisatie van de gezondheids
zorg, ook sluipende, moet worden ver
hinderd en een zo persoonlijk mogelij
ke verhouding tussen patiënt en arts 
versterkt. Inschakeling van vrijwilligers 
voor de vermenselijking van de ge
zondheidszorg moet worden vergroot. 
De rechten van de patiënt dienen te 
worden erkend en versterkt. Hieronder 
vallen het recht op voorlichting en in
zage van gegevens 1n het eigen me
disch dossier, en het recht een behan
deling te weigeren. 

Naar liberale overtuiging heeft ieder
een het recht over eigen lichaam en 
geest te besch1kken. Een wettelijke re
geling van het abortusvraagstuk mag 
n1et langer worden uitgesteld. Het is 
onaanvaardbaar nog langer de situatie 
te laten voortbestaan waarin met zorg
vuldigheld toegepaste zwangerschaps
afbreking door een ruime meerderheid 
toelaatbaar wordt geacht en in de 
praktijk op ruime schaal wordt toege
past, terwijl de ingreep nog steeds 
strafrechtelijk verboden is. Bij een re
geling staat het vrije beslissingsrecht 
van de vrouw centraal 

Een zorgvuldige studie naar moge
lijkheden op het gebied van euthanasie 
IS nod1g om op dit gebied verantwoor
de beslissingen over de eventuele toe
laatbaarheid van bepaalde vormen van 
euthanasie voor te bereiden. Daarbij 
zullen de onvervangbaarheid van het 
Individuele leven en de waardigheid 
van de mens zorgvuldig in de afwe
ging betrokken moeten worden 

Het drugbeleid moet gericht zijn op 
het voorkomen van druggebruik en op 
nazorg voor degenen die een behande
ling hebben ondergaan. Dit beleid 
moet worden versterkt. Systematische 
verstrekking van vervangende midde
len bevestigt het verslavingspatroon en 
dient niet plaats te vinden. 

Versterking van de verantwoordelijk
heid voor de eigen gezondheid door 
betere gezondheidsvoorlichting en 
-opvoeding in zo breed mogelijke zin. 

Strikte kostenbeheersing opdat de 
gezondheidsvoorzieningen ook in de 
toekomst betaalbaar blijven en vol
doende middelen voor de noodzakelij
ke medische vooruitgang beschikbaar 
blijven 

Handhaving van het particulier ka
rakter van het bestuur en de organisa
tie van de volksgezondheidsvoorzienin
gen Krachtige bestrijding van ontwik-

kelingen die de nationalisatie van de 
gezondheidszorg dichterbij brengen. 
Gelijkwaardige bejegening van vrije 
praktijken, gezondheidscentra en 
groepspraktijken. 

Versterking van de eerstelijns ge
zondheidszorg. 

Bevordering van poliklinische en 
dagbehandeling. 

Versterking van de persoonlijke ver
houding tussen patiënt en arts en van 
de inschakeling van vrijwilligers in de 
gezondheidszorg. 

Versterking van de rechten van de 
patiënt onder meer door onvoorwaar
delijke handhaving van de vrije artsen
keuze en betere informatie over zijn si
tuatie. Recht op inzage van het eigen 
medisch dossier en op het verkrijgen 
van afschriften daaruit binnen door de 
wet te stellen grenzen. 

Bescherming van persoonlijke gege
vens in groepspraktijken, ziekenhuizen 
en gezondheidscentra. Meer inspraak 
in ziekenhuisbehandeling, en erken
ning van het recht zelf te beslissen 
over eigen lichaam en geest. 

Verbetering van het klachtenrecht en 
van de informatie daarover onder meer 
door meer openbaarheid m.b.t. de be
slissingen van het medisch tuchtcolle
ge. Herziening van tuchtrechtspraak 
als zodanig (zie 337). De intercollegia
le toetsing wordt bevorderd. 

Bevolkingsonderzoeken dienen meer 
op speciale risicogroepen te worden 
gericht. 

De verbetering van de verzekering 
tegen tandbederf dient gebaseerd te 
zijn op het uitgangspunt dat de tand
arts alle patiënten gelijkwaardig behan
delt 

Het bestaande overschot aan zieken
huisbedden moet worden weggewerkt. 

Binnen de bestaande financiële mo
gelijkheden wordt een plaats inge
ruimd voor het bouwen en verbouwen 
van psychiatrische ziekenhuizen 

Verbetering van de opvangmogelijk
heden voor alcohol- en drugsverslaaf
den 

Spoedige totstandkoming van een 
abortusregeling, waarin het recht van 
de vrouw om zelf te beslissen centraal 
staat. 

Verruiming van de mogelijkheden 
om tot verantwoorde euthanasie te ko
men op basis van zorgvuldige studies. 

Onbevooroordeeld onderzoek naar 
alternatieve geneeswijzen. 

48 Sport en ontspanning 

De vrije tijd zal toenemen. De behoefte 
aan en de belangstelling voor sport 
daarom waarschijnlijk ook. Wij vinden 
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actieve sportbeoefening als vrije-tijds
besteding van wezenlijk belang omdat 
die een uitstekende mogelijkheid tot 
individuele ontplooiing biedt en de ge
zondheid ten goede komt. De overheid 
richt haar beleid vooral op het 
scheppen van voorwaarden die de 
sportbeoefening ten goede komen zo
als de aanleg van sportvelden, -banen 
en -hallen en de aanstelling van het 
bijbehorende personeel. In dit voor
waarden scheppend beleid wordt ook 
de topsportbeoefening ingebed. Het
zelfde geldt voor voorzieningen die 
sportbeoefening door gehandicapten 
en bejaarden mogelijk maken. 

De recreatie is eveneens een belang
rijke vorm van vrijetijdsbesteding waar
bij de individuele mens zich naar eigen 
keuze kan ontplooien en ontspannen. 
Daarvoor is een ruime schakering van 
voorzieningen vereist. De overheid sti
muleert- al dan niet particuliere- ini
tiatieven voor nieuwe voorzieningen. 
Concurrentievervalsing door instellin
gen die door de overheid worden ge
subsidieerd, moet worden tegenge
gaan, mede omdat het geven van 
ruimte aan particulier initiatief voor
waarde is voor de vereiste ruime scha
kering. Een bijzondere taak heeft de 
overheid bij het tot stand laten komen 
van speciale voorzieningen voor bijzon
dere groepen zoals bejaarden en ge
handicapten. 

Sportbeoefening wordt door de over
heid in samenwerking met de sportor
ganisaties bevorderd als vorm van 
vrijetijdsbesteding en in het belang 
van de volksgezondheid. 

De overheid draagt zorg voor goede 
lichamelijke oefening op scholen. 

Bijzondere groepen krijgen in het 
beleid bijzondere aandacht. 

De overheid stimuleert het totstand
komen van een grote verscheidenheid 
aan recreatieve voorzieningen, zoals 
voorzieningen in de wijk, als uitloop 
van stedelijke gebieden en dag- en ver
blijfsvoorzieningen. 

Nog meer aandacht moet worden 
besteed aan de voorlichting in binnen
en buitenland over de recreatieve en 
toeristische mogelijkheden van ons 
land. 

49 Pers, radio en televisie 

Het grondrecht van vrijheid van me
ningsuiting beperkt zich naar liberale 
opvatting niet tot de vrijheid een me
ning te koesteren en te verspreiden, 
maar het omvat ook de vrijheid inlich
tingen, denkbeelden en uitingen van 
kunst en cultuur vrij door te geven en 
te ontvangen, ongeacht de landsgrenzen. 
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De liberale opvattingen over vrijheid 
en verantwoordelijkheid brengen mee, 
dat mensen in vrijheid moeten kunnen 
beslissen van welke informatie zij wil
len kennisnemen. Inmenging van over
heidswege is hierbij uit den boze. Zo
wel als het gaat om het tegenhouden 
of belemmeren van nieuwe communi
catievormen en betere technische mo
gelijkheden als wanneer bepaalde vor
men van nieuwsvoorziening, die in on
voldoende mate waardering ondervin
den, kunstmatig met subsidies in het 
leven worden gehouden. 
Nieuwe mogelijkheden op het gebied 
van de communicatie worden door de 
overheid gestimuleerd en zo goed mo
gelijk ten nutte gemaakt. 

De media worden meer dan voor
heen gebruikt voor onderwijskundige 
doeleinden. 

Het stichten van plaatselijke en re
gionale radiostations wordt verder ge
stimuleerd. De WD blijft voorstander 
van financiering op commerciële basis. 

De STER wordt gehandhaafd, omdat 
zonder reclame-inkomsten de omroep
bijdragen te hoog zouden worden. 

Satellietomroep wordt gestimuleerd. 

50 Cultuur 

De overheid mag niet alleen aan uitin
gen van kunst en cultuur geen belem
meringen in de weg leggen, zij heeft 
ook tot taak voorwaarden te scheppen 
waardoor de burgers uiting kunnen ge
ven aan, en kennis kunnen nemen 
van, wat onze cultuur aan verworven
heden en nieuwe uitingsmogelijkheden 
in al haar geschakeerdheid te bieden 
heeft. De actieve en passieve keuzevrij
heid is van wezenlijke betekenis. Pas 
dan kan elk mens bepalen hoe hij of 
zij als kunstenaar of als kunstgenieter 
het beste kan ontplooien. De overheid 
moet daarom veel aandacht schenken 
aan voorlichting. Het onderwijs dient 
hierbij een bijzondere rol te spelen. De 
WD vindt meer aandacht voor de cul
tuur in het onderwijs dringend nodig. 

In onze Nederlandse samenleving 
groeit nu een tweede generatie op van 
mensen, die hier tot etnische en cultu
rele minderheden behoren. Deze men
sen groeien op in een omgeving die 
sociaal cultureel verschilt van de Ne
derlandse. Mede door het onderwijs 
moet over en weer kennis en inzicht 
worden verschaft in de culturen van 
deze minderheden en de Nederlandse, 
opdat de wederzijdse verdraagzaam
heid groeit die nodig is voor een cultu
reel en etnisch geschakeerde en toch 
harmonische samenleving. 

De overheid voert een zorgvuldig be-

leid ten opzichte van kunstenaars. 
Subsidiëring van kunstenaars moet zo 
veel mogelijk geschieden via objectie
ve normen van kwaliteit en kunstwaar
dering. Vanuit deze gedachte dient de 
Beeldende Kunstenaars Regeling nader 
te worden bezien. Scheppende kunste
naars dienen een positie te krijgen die 
gelijkwaardig is aan die van uitvoeren
de kunstenaars. 

Veel waarde hecht de WD aan de 
kunstbeoefening door amateurs. In
standhouding en verbreiding van de 
Nederlandse cultuur wordt hierdoor 
bevorderd. 
De Nederlandse taal en cultuur worden 
zoveel mogelijk in het buitenland uit
gedragen. 

De positie van de Nederlandse 
schrijver verdient meer aandacht. 
Mede ter bevordering van het juiste 
taalgebruik, moet het lezen van boe
ken worden bevorderd. 

Het onderwijs moet meer aandacht 
aan cultuur besteden. 

Onvervangbare cultuurschatten die
nen voor Nederland bewaard te blij
ven. Behoud van monumenten ver
dient onverminderd aandacht. Het 
stuwmeer Monumentenzorg (aanvra
gen voor subsidies) wordt, indien mo
gelijk, zoveel mogelijk weggewerkt. 

Een Museumwet wordt ingediend. 
Ten aanzien van het toneel en het 

orkestenbestel richt de Rijksoverheid 
zijn subsidiëringsbeleid vooral op een 
beperkt aantal gezelschappen met 
meer landelijke betekenis Daarnaast 
krijgen bijzondere nieuwe vormen van 
toneel extra aandacht. 

Voor het bijwonen van een cultureel 
evenement dient in beginsel een eigen 
bijdrage in de kosten te worden be
taald. 
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IX Nederland en de wereld 

51 Buitenlands beleid 

Het liberale beginsel van buitenlandse 
politiek is het streven naar een interna
tionale rechtsorde waarin de rechten 
van de mens worden geëerbiedigd. 
Daardoor kan vrede in vrijheid worden 
bereikt Om dat doel te benaderen gel
den voor de komende kabinetsperiode 
een aantal hoofddoelstellingen. De re
gering behartigt en verdedigt de belan
gen en waarden van onze samenle
ving. Als bondgenoot van andere vrije, 
democratische staten bevordert ons 
land de internationale vrede en vrij
heid. Door wapenbeheersingsoverleg 
moet de regering onevenwichtige mili
taire machtsverhoudingen voorkomen 

Ons land strijdt voor de rechten van 
de mens. Als deelneemster aan de we
reldpolitiek moet onze regering de rol 
en betekenis van ons land trachten te 
versterken en een bijdrage van goede 
kwaliteit aan de internationale besluit
vorming leveren. Ons land streeft naar 
de eenwording van Europa en verbete
ring van de Europese samenwerking 
op grondslag van gelijkwaardigheid 
tussen de lidstaten 

Bij het verwezenlijken van deze doel
stellingen moet het buitenlandse be
leid voldoen aan dne maatstaven. Ten 
eerste doeltreffendheid het middel 
moet kunnen leiden tot het beoogde 
doel Ten tweede geloofwaardigheid 
op dezelfde problemen moeten zoveel 
mogelijk ook dezelfde middelen wor
den toegepast; er mag niet met twee 
maten worden gemeten Ten derde be
trouwbaarheid; andere landen moeten 
er op kunnen rekenen dat ons land zijn 
verplichtingen nakomt en zijn stand
punt niet zonder gegronde reden wij
Zigt 

De doelstellingen van ons buiten
lands beleid zijn 

behartiging van de Nederlandse 
belangen en verdediging van de waar
den van de Nederlandse cultuur en sa
menleving; 

bevordering van internationale vre
de en vrijheid in bondgenootschappe
lijk verband; 

strijd voor de rechten van de 
mens; 

het leveren van positieve bijdragen 
aan de internationale besluitvorming; 

de eenwording van Europa. 
De maatstaven waaraan ons buiten

lands beleid dient te voldoen zijn: 
doeltreffendheid het middel moet 

kunnen leiden tot het beoogde doel; 
geloofwaardigheid op dezelfde 

problemen worden zoveel mogelijk de
zelfde middelen toegepast; 

betrouwbaarheid. ons land komt 
zijn verplichtingen na en wijzigt stand
punten niet zonder gegronde redenen. 

52 Internationale rechtsorde 

Ons land moet in de internationale sa
menwerkingsorganen en daarbuiten 
krachtig blijven bijdragen aan de ont
wikkeling van een internationale 
rechtsorde. De Verenigde Naties zijn in 
hun taak tekort geschoten. Hun geloof
waardigheid heeft door de onverdraag
zaamheid van een aantal landen sterk 
geleden. 

De noodhulpverlening bij internatio
nale rampen schiet tekort door onvol
doende medewerking van bepaalde re
gimes Daarom moet het internationale 
humanitaire recht worden uitgebreid 
en versterkt. 

Grondregels van de internationale 
rechtsorde zoals de onschendbaarheid 
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van diplomatieke vertegenwoordigers, 
dienen door gezamenlijk optreden met 
andere landen te worden gehandhaafd. 

Uitspraken van het Internationale 
Hof van Justitie en van het Europese 
Hof moeten door alle in het geding 
zijnde landen worden opgevolgd. 

Nederland beijvert zich om de on
partijdigheid, het gezag en de doelma
tigheid van de Verenigde Naties te ver
groten en steunt de vredesoperaties 
van deze organisatie. 

Nederland coördineert zijn optreden 
in de Verenigde Naties zoveel mogelijk 
met de andere lidstaten van de Euro
pese Gemeenschap en de NAVO. 

Nederland zet zich in voor een daad
werkelijke bestrijding van het interna
tionale terrorisme. 

Met voortvarendheid moet gewerkt 
worden aan de juridische vormgeving 
van het internationale noodhulprecht. 

53 Midden-Oosten 

Alle staten in het Midden-Oosten heb
ben recht op een bestaan binnen veili
ge en internationaal erkende grenzen. 
De Arabische staten dienen het be
staan van Israël te aanvaarden. Een 
uiteindelijke vredesregeling moet tege
moet komen aan de verlangens van 
het Palestijnse volk naar zelfbestuur, 
waarbij de veiligheid van Israël niet 
mag worden aangetast. Erkenning van 
de PLO kan pas plaatsvinden als zij 
werkelijk afziet van terreurdaden en 
haar doel, Israël te vernietigen, heeft 
opgegeven. Indien nodig, behoort 
West-Europa deel te nemen aan inter
nationale garanties voor een algemene 
vredesregeling. Het beleid van de Eu
ropese Gemeenschap dient aan te slui-
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ten bij dat van de Verenigde Staten. 
Alle staten in het Midden-Oosten 

hebben recht op een bestaan binnen 
veilige en internationaal erkende gren
zen; dus ook de Arabische Staten die
nen het bestaan van Israël te aanvaar
den. 

Een uiteindelijke vredesregeling 
moet tegemoet komen aan de verlan
gens van het Palestijnse volk naar zelf
bestuur, waarbij de veiligheid van Is
raël niet mag worden aangetast. Erken
ning van de PLO kan pas plaatsvinden 
als zij werkelijk afziet van terreurdaden 
en haar doel, Israël te vernietigen, 
heeft opgegeven. 

Ons land bevordert dat het beleid 
van de Europese Gemeenschap met 
betrekking tot het Midden-Oosten aan
sluit bij dat van de Verenigde Staten. 

54 Rechten van de mens 

Alle mensen hebben recht op vrije 
geestelijke en maatschappelijke ont
plooiing, zonder discriminatie. 
Schendingen van de rechten van de 
mens kunnen nooit worden gerecht
vaardigd met een beroep op het peil 
van economische ontwikkeling. Wel 
past bij de beoordeling van politieke 
systemen in landen die aan het begin 
van hun ontwikkeling staan enige be
scheidenheid. Werkelijke samenwer
king met andere landen is alleen mo
gelijk wanneer daar het vooruitzicht 
bestaat op eerbiediging van de rechten 
van de mens. De slotovereenkomst van 
Helsinki en de vervolgconferenties zijn 
voor het verdedigen van de rechten 
van de mens van wezenlijk belang. 

Liberalen veroordelen de Zuidafri
kaanse apartheidspolitiek. In Zuid-Afri
ka moeten op korte termijn langs 
vreedzame weg ingrijpende hervormin
gen tot stand komen. Ons land moet 
maatregelen nemen en ondersteunen 
die de beëindiging van het apartheids
stelsel ten doel hebben. 

Nederlandse ondernemingen die een 
vestiging in Zuid-Afrika hebben, moe
ten de in Europees verband overeenge
komen gedragsregels in acht nemen. 
Economische dwangmaatregelen zijn 
alleen aanvaardbaar als duidelijk is dat 
zij de beëindiging van het apartheids
stelsel bespoedigen en de economie in 
de omliggende landen niet ontwrich
ten. Ons land moet de mogelijkheden 
tot het aangaan van de dialoog met 
Zuid-Afrika openhouden. Ons land 
moet aandringen op de onafhankelijk
heirlsverlening aan Namibië onder toe
zicht van de Verenigde Naties. Libera
len streven naar een democratisch en 
stabiel Namibië. Daarom moet ons 

land steun geven aan de gematigde 
middenpartijen daar, die de afhanke
lijkheid van Zuid-Afrika afwijzen zonder 
de ondemocratische SWAPO te vol
gen. 

Nederland bevordert eerbiediging 
van de rechten van de mens. Wij laten 
ons daarbij niet verleiden tot selectieve 
verontwaardiging. Wij keuren iedere 
schending van deze rechten gelijkelijk 
af. Hierbij verdient gezamenlijk optre
den met andere landen de voorkeur. 
De Europese Gemeenschap en de 
Raad van Europa kunnen in dit opzicht 
een waardevolle rol spelen. 

Uitspraken van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens moeten 
worden nagekomen 

Nederland bepleit de aanstelling van 
een Hoge Commissaris voor de 
Rechten van de Mens. Nederland 
neemt ruimhartig deel aan de pro
gramma's van de Verenigde Naties ter 
leniging van de noden van vluchtelin
gen. 

Alle pogingen het internationale ver
keer van pers en omroep aan banden 
te leggen worden vastbesloten van de 
hand gewezen. 

55 Ontwikkelingssamenwerking 

Op grond van hun betrokkenheid met 
de mensen in de Derde Wereld en hun 
verantwoordelijkheidsbesef achten libe
ralen ontwikkelingssamenwerking ter 
bestrijding van armoede, honger, on
derdrukking en ellende een belang van 
de hoogste orde. Van het begin af 
moet deze samenwerking zijn gericht 
op de ontwikkeling van de zelfstandige 
kracht van de betrokken landen en de 
mensen die daar wonen. Om dele
venskansen van de mensen in de ont
wikkelingslanden en hun levenspeil te 
verhogen, moet het ontwikkelingsbe
leid worden afgestemd op de ver
scheidenheid van omstandigheden en 
eigen mogelijkheden van de mensen 

Ontwikkelingssamenwerking zal in 
de toekomst, ondanks de huidige in
spanning, steeds noodzakelijker zijn nu 
de verwachting is dat de kloof tussen 
rijke en arme landen alleen nog maar 
zal toenemen en naar schatting 90% 
van de groei van de wereldbevolking 
zich in de arme landen zal voordoen 

Nederland dient zijn ontwikkelings
hulp zowel groepsgewijs (multilateraal) 
als rechtstreeks (bilateraal) te geven. 

Overheid, bedrijfsleven en particulie
re organisaties moeten elkaar aanvul
len. Daarnaast zal Nederland een sa
menhangende Europese ontwikkelings
politiek moeten bevorderen en er actief 
aan moeten meewerken dat de ver-
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schillende organen van de Verenigde 
Naties zo functioneren dat een zo doel
treffend mogelijke verdeling ontstaat, 
afgestemd op het ontwikkelingsvermo
gen van de donorlanden en de ontwik
kelingsbehoeften van de ontwikkelings
landen. De ontwikkelingshulp zal de 
grootste resultaten opleveren als de 
ontwikkelde landen zich richten op 
projecten waarbij zij hun bijzondere 
bekwaamheden kunnen aanwenden en 
zich richten op samenwerking met die 
ontwikkelingslanden die deze speciale 
bekwaamheden nodig hebben. Het 
gaat daarbij ook om de natuurlijke 
hulpbronnen van de betrokken ontwik
kelingslanden zo goed mogelijk ten 
nutte te maken. Ons land moet zich 
daarom vooral richten op de verbete
ring van omstandigheden voor leven 
en werken in de steden en op het plat
teland en bovendien op de verbetering 
van wegen, havens, watervoomenmg 
en dergelijke, met behoud van ecolo
gisch verantwoorde omstandigheden 

Ontwikkelingsprojecten moeten zo
veel mogelijk vergezeld gaan van on
derwijs, gezondheidszorg, gezinsplan
ning, voorlichting en begeleiding. Om 
de trek naar de steden tegen te gaan 
en de werkloosheid te bestrijden, wor
den vooral de kleinschalige landbouw, 
nijverheid en handel bevorderd. 
Bij de keuze van landen waarop ons 
land zijn ontwikkelingsbeleid richt, 
worden die landen betrokken die onze 
hulp het meest nodig hebben en lan
den wier politiek blijk geeft van de be
reidheid tot ontwikkeling van eigen 
kracht tot verdere ontwikkeling. 

Bij plotseling optredende noodsitua
ties en rampen zal Nederland passende 
bijdragen leveren in de vorm van voed
selhulp, technische en materiële bij
stand, in beginsel in de vorm van 
schenkingen 

Voor het welslagen van het Ontwik
kelingsbeleid zal de vrouw in de Derde 
Wereld direct betrokken dienen te wor
den bij ontwikkelingsproJecten 

Ondanks de teruglopende economi
sche ontwikkeling in ons land zelf 
moet ten minste de huidige inspan
ning gehandhaafd worden het Neder
landse ontwikkelingsbeleid mag geen 
barometer zijn van de economische 
ontwikkeling in Nederland zelf 

Het ontwikkelingsbeleid wordt afge
stemd op de verscheidenheid van om
standigheden en e1gen mogelijkheden 
van de mensen en dient zowel langs 
multilaterale als langs bilaterale kana
len te verlopen. 

De uitvoering van economische pro
jecten dient samen te gaan met onder
wijs, gezondheidszorg, gezinsplanning, 
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voorlichting en begeleiding. 
Het ontwikkelingsbeleid moet zich 

richten op de meest hulpbehoevende 
landen, wier politiek blijk geeft van de 
vaste wil om te komen tot eigen ont
plooiing. 

Nederland bevordert een samenhan
gende Europese ontwikkelingspolit1ek 

De doelmatigheid van de hulp wordt 
waar mogelijk vergroot. 

Nederland dient ook bij een econo
misch teruglopende ontwikkeling de 
huidige inspanning te handhaven 
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De toekomst van de vrije Westerse po
litieke orde wordt bedreigd door onder
linge verdeeldheid. Daarom moet het 
zwaartepunt van ons bultenlands be
leid liggen 1n de Europese Gemeen
schap. De liberalen staat een Europese 
Unie van vrije burgers voor ogen, 
waarin aan nationale, regionale en 
plaatselijke beslissingsterreinen een 
nieuwe, Europese dimensie en daar
door ook een grotere betekenis wordt 
verleend 

Wij moeten streven naar versterking 
van de Europese Instellingen en ver
bredmg van hun werkterreinen. Het 
Europese monetaire stelsel moet ge
steund worden met als uiteindelijk 
doel een economische en moneta1re 
un1e 

Vergroting van de bevoegdheden 
van het Europese Parlement is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de ver
dere overdracht van nat1onale zeggen
schap en de voortzetting van de Euro
pese eenwording. Het budgetrecht van 
het Europees Parlement moet worden 
uitgebreid. evenals zijn wetgevende 
bevoegdheld Het Europees Parlement 
d1ent 1n alle lidstaten te worden geko
zen volgens het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging. Het Parlement 
moet de afstand tussen de Europese 
instellingen en de indiv1duele Europe
anen verkiemen 

De Europese Comm1ssie moet weer 
als 1n1t1at1efnemer 1n de EG optreden 
De commissanssen moeten verant
woording van het gevoerde beleid af
leggen 1n het Europese Parlement. In 
de Europese Raad moet meer dan tot 
nu toe het begmsel van de meerder
heldsbesllssmgen worden gevolgd 
Elke ontw1kkelmg naar een extra 
machtspositie van de grote landen van 
Europa moet worden tegengegaan. 

Ons land moet actleve steun geven 
aan de U1tbre1d1ng van de Europese 
Gemeenschap met Portugal en Spanje. 
Nederland d1ent een vooraanstaande 
rol 1n de Europese polit1eke samenwer-

king te blijven spelen. Deze politieke 
samenwerking moet gelijktijdig en ge
lijkgericht verlopen met de politieke 
raadplegingen en de beleidscoördinatie 
van de NAVO-bondgenoten het Euro
pa dat ons voor ogen staat werkt nauw 
samen met de Verenigde Staten. 

Liberalen uit alle landen van de Eu
ropese Gemeenschap werken al met el
kaar samen in een federatie van libera
le partijen- Europese Liberaal-Demo
craten (ELD) Zij onderschrijven de 
door de ELD uitgezette politieke hoofd
lijnen en werken actief aan de verwe
zenlijking daarvan mee. 

De WO streeft naar versterking van 
de Europese instellingen en verbreding 
van hun werkterrein 

Het Europese Parlement dient in alle 
lid-staten te worden verkozen volgens 
het stelsel van evenredige vertegen
woordiging 

In de Europese Raad dient het be
gmsel van meerderheidsbeslissingen te 
worden gevolgd 

De Europese Gemeenschap dient te 
worden uitgebreid met Portugal en 
Spanje. 

De aanwezigheid van Nederlanders 
in de hogere rangen van het Commis
sie-apparaat moet worden bevorderd. 

5 7 Vnjheid en vrede 

Voor de meest wezenlijke liberale 
grondbeginselen vrijheidsbeleving en 
menselijke ontplooiing, zijn het be
houd van vrede en veiligheid onmisba
re voorwaarden De bewapening moet 
op bas1s van wederkerigheid worden 
teruggedrongen en moet leiden tot 
evenwichtige verhoudingen op een la
ger peil van bewapening. Daartoe die
nen tussen Oost en West verantwoor
de afspraken te worden gemaakt en 
overeenkomsten te worden gesloten 
over wapenbeheersing en wapenbeper
king. 

Gezien 1n het licht van de huidige 
krachtsverhoudingen zal dit streven 
slechts kans van slagen hebben wan
neer het Westen bereid is een geloof
waardige defensie-inspanning te leve
ren De Nederlandse defensie-inspan
ning ontleent haar betekenis aan het 
bondgenootschappelijk verband waarin 
zij wordt geleverd, ter verdedigmg van 
de centrale sector van West-Europa en 
zijn aanvoerlijnen 

Ten einde het bovenstaande te ver
wezenlijken dient de krachtsverhou
ding tussen Oost en West niet verder 
ten nadele van het Westen te verschui
ven 

Voorts d1ent Nederland zijn bondge
nootschappelijk aandeel in de verdedi-
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ging van het Westen te nemen. 
Voor het behoud van vrede en vei

ligheid is het noodzakelijk dat de 
krachtsverhoudingen tussen Oost en 
West niet verder ten nadele van het 
Westen verschuiven. Daarom is het 
Nederlandse lidmaatschap van de 
NAVO nog steeds een hoeksteen van 
ons veiligheidsbeleid. 

Het Nederlandse lidmaatschap van 
de NAVO eist van ons land de bereid
heid zijn aandeel in de verdediging 
van het Westen te nemen. 

De Europese NAVO-landen dienen in 
materiële zin bij te dragen aan de voor 
de veiligheid van Europa onmisbare 
aanwezigheid van de Amerikaanse 
strijdkrachten. 

De NAVO-bondgenoten zullen hoge 
prioriteit moeten geven aan vereenvou
diging van procedures en standaardisa
tie van materieel. 

Binnen de NAVO moet Nederland 
streven naar een stelsel van betekenis
volle politieke consultaties op een tijd
stip waarop het beleid nog niet is vast
gelegd. 

De toetreding van Spanje tot de 
NAVO moet door Nederland bevorderd 
worden. 

Het zal waarschijnlijk nodig zijn toe 
te laten dat ter zee ook buiten het ver
dragsgebied wordt geopereerd (contin
gency planning). 

De nadruk van onze defensie-inspan
ning zal moeten liggen op een moder
ne conventionele bijdrage, mede van 
belang om de afhankelijkheid van 
kernwapens te verminderen. 

Aangezien binnen de NAVO-strate
gie- de voorkoming van oorlog en de 
beheersing van crises- het deelnemen 
aan nucleaire taken van het bondge
nootschap en de plaatsing van nucle
aire middelen op Nederlands grondge
bied momenteel - mede als teken van 
onderlinge solidariteit niet kan wor
den gemist, pleit de WO ervoor dat de 
regering in december 1 981 haar goed
keuring verleent aan de plaatsing op 
Nederlands grondgebied van het over
een te komen aantal kruisraketten, ten
zij het wapenbeheersingsoverleg met 
de USSR vóór die datum heeft geleid 
tot een voldoende vermindering van 
de Russische kernbewapening voor de 
middellange afstand. 

De WO streeft naar verantwoorde 
afspraken tussen Oost en West in het 
kader van de SALT en M BFR-onder
handelingen en pleit voor zo spoedig 
mogelijke onderhandelingen met het 
Warschaupact over de beperking van 
kernwapens voor de korte en middel
lange afstand in de USSR en overig 
Oost-Europa en in West-Europa. 
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Eenzijdige vermindering van de Ne
derlandse defensie-inspanning of een
zijdige ontwapening dient met kracht 
te worden afgewezen. 

58 Defensie 

Onze strijdkrachten moeten zo goed 
beoefend en inzetbaar zijn, dat zij in 
een conflictsituatie opgewassen zijn te
gen elk vijandelijk optreden en een zo 
groot mogelijke kans op overleving 
hebben. Hun veiligheid dient door tij
dige aanschaf van modern materieel 
en goed onderhoud van het bestaan
de, zoveel mogelijk gegarandeerd te 
worden. Naast de militaire bijdragen in 
het kader van onze NAVO-verplichtin
gen, zal extra aandacht gegeven die
nen te worden aan de verdediging van 
het Nederlandse grondgebied en de 
beveiliging van onze aanvoerlijnen. 

De civiele verdediging moet als on
misbare aanvulling van de militaire de
fensie zorg krijgen en dient een duide
lijke functie in ons veiligheidsbeleid te 
krijgen. 

Hoewel erkend moet worden dat er 
grote bezwaren kleven aan de werkelij
ke vervulling van de militaire dienst 
door slechts een deel van de mannelij
ke jeugd, blijven wij de dienstplicht de 
juiste maatschappelijke basis voor de 
krijgsmacht vinden. De achterstand die 
deze van gemeenschapswege opgeleg
de individuele vrijheidsbeperking voor 
de betrokkenen doet ontstaan, moet 
zoveel mogelijk worden gecompen
seerd. Dit lijkt uit liberaal oogpunt 
meer aanvaardbaar dan ter wille van 
de gelijkheid de individuele vrijheid 
van de anderen nu ook maar te gaan 
beperken zonder dat dit - zoals bij de 
militaire dienstplicht het geval is- ge
rechtvaardigd wordt door het bewaken 
van de vrijheid van de gemeenschap 
als geheel. Niettemin verdienen alter
natieve dienstplichtstelsels nadere stu
die. Variabele diensttijd met dienstver
vulling naar keuze sluit aan bij de ge
dachte aan individuele verantwoorde
lijkheid. Financiële gevolgen en het be
houd van de operationele waarde van 
de krijgsmacht moeten bij de afweging 
worden betrokken. 

Rechtszekerheid en bevrediging in 
de werkomstandigheden dienen in het 
personeelsbeleid hoge voorrang te 
hebben. 

De Koninklijke Land- en Luchtmacht 
dienen over de nodige middelen te be
schikken om tijdig in het hun toegewe
zen operatiegebied hun taken te kun
nen vervullen. 

De Koninklijke Marine dient zo te 
zijn uitgerust dat zij de verbindingen 

ter zee die voor de Westerse wereld 
onmisbaar zijn, in Atlantisch verband 
veilig kan stellen. 

De verdediging van het Nederlandse 
grondgebied verdient extra aandacht. 

De civiele verdediging dient een dui
delijke functie in ons veiligheidsbeleid 
te krijgen. 

De dienstplicht moet als maatschap
pelijke basis voor de krijgsmacht be
houden blijven 

Andere dienstplichtstelsels dan het 
huidige verdienen nadere studie; de in
tegratie van de vrouw in de krijgs
macht wordt voortgezet. 

De topstructuur van Defensie be
hoeft een kritische beschouwing. 
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X Samen aan 't werk 

59 De WD biedt hierbij het verkie
zingsprogram aan van en voor Neder
landse liberalen WD'ers voelen zich 
verantwoordelijk voor zichzelf en hun 
gezinnen, hun landgenoten en hun 
medeburgers over de grenzen. Zij zijn 
van mening dat de burgers in de eer
ste plaats verantwoordelijk zijn voor 
zichzelf. Die verantwoordelijkheid moet 
voortdurend worden aangemoedigd. 
De overheid schept voorwaarden waar
onder de vrijheid en verantwoordelijk
heid van de burgers tot hun recht ko
men De overheid ondersteunt de 
zwakken in de samenleving met als 
einddoel het zwakke te versterken zo
dat het ook in vrijheid eigen verant
woordelijkheid kan dragen. De over
heid bevordert de verdraagzaamheid 
die vooral nodig is in een samenle
ving, waarin mensen van verschillende 
cultuur- en leefpatronen dicht bij el
kaar wonen. De overheid draagt zorg 
voor een samenleving waarin sociale 
rechtvaardigheid bestaat. De overheid 
gaat uit van de gelijkwaardigheid van 
alle mensen en eerbiedigt hun vrijheid. 
Voor deze opvatting, uitgewerkt en 
omlijnd in het program, zal de WD in 
de verkiezingsstrijd een zo groot moge
lijke aanhang proberen te krijgen 

De WD weet dat zij dit programma 
niet alleen kan uitvoeren Samenwer
king is nodig. Daartoe is de WD be
reid. Zij sluit van de samenwerking 
geen enkele democratische partij bij 
voorbaat u1t Het is niet zinvol uit te 
weiden over het hoe en waarom van 
partijpolitieke uitsluitingen in het verle
den Deze hebben in die tijd, naar de 
toen bestaande inzichten, hun zin en 
betekenis gehad. 

In een situatie waarin toenemende 
werkloosheid een bedrelging vormt 

voor het voortbestaan van de verzor
gingsstaat, waarin inflatie- onder het 
kabinet-Van Agt-Wiegel beheerst ge
bleven -telkens weer dreigt, waarin 
de economie ernstig is verzwakt; in 
een land waarin ondanks de beperkte 
middelen nog veel valt te verbeteren, 
en in een wereld waarin vrijheid en 
vrede op vele plaatsen en op vele wij
zen worden bedreigd, moeten wij alle 
tegenstellingen die niet wezenlijk zijn, 
laten vallen depolarisatie is geboden. 

De WD is bereid medeverantwoor
delijkheid te dragen voor een beleid 
dat wordt gekenmerkt door depolarisa
tie, democratisering, decentralisatie en 
doeltreffend bestuur. De WD is bereid 
de programma's van andere partijen 
zonder vooroordeel te bestuderen en 
op grondslag daarvan na te gaan of sa
menwerking mogelijk is. Dat eist van 
de WD, maar ook van de andere par
tijen, de bereidheid bij de kabinetsfor
matie zakelijk op grondslag van de 
programma's te zoeken naar punten 
van overeenstemming. De WD is daar
toe bereid. Dat betekent dat de WD, 
zoals zij dat bij het dragen van rege
ringsverantwoordelijkheid altijd heeft 
getoond, bereid is haar eigen stand
punt niet tot iets absoluuts te verhef
fen; dat zij bereid is naar compromis
sen te zoeken die recht doen wederva
ren aan de standpunten van alle be
trokkenen Die bereidheid mag natuur
lijk niet zover gaan dat de eigen uit
gangspunten en doelstellingen niet 
meer zijn terug te vinden in het te voe
ren beleid. Bovendien zijn er zaken van 
zo wezenlijke betekenis voor het voort
bestaan van onze vrijheid en democra
tie dat daarover geen vergaande con
cessies mogelijk zijn. 

Reeds in 1972 en 1977 heeft de 
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WD geen enkele democratische partij 
formeel van samenwerking uitgesloten, 
al bleef de situatie voortbestaan dat 
praktisch geen samenwerking met de 
PvdA mogelijk was. Het is zeer goed 
mogelijk dat ook nu die samenwerking 
in de praktijk niet bereikbaar is, met 
name als het gaat om de aanpak van 
de sociaal-economische problemen en 
het defensiebeleid. Maar onder de 
moeilijke omstandigheden waaronder 
ons land geregeerd moet worden, gaat 
de WD geen enkele verantwoordelijk
heid uit de weg en maakt zij geen en
kele weg tevoren onbegaanbaar. 

Met dit programma en het daardoor 
geboden toekomstperspectief wil de 
WD 

Samen aan 't werk 
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XI Bijlage globale kwantificering 
verkiezingsprogram 1982-1985 

Aangepaste versie - maart 1 981 

60 Claims op groei nationaal inkomen 1 985 

(in mld. gld. '81) 
- vermindering financieringstekort (tot het 
structurele niveau van 4 pct van het NI; mede ter 
gezondmaking van de betalingsbalans en verlaging 
rentepei I) 6 

- vergroting financiële ruimte voor nieuwe 
investeringen in de marktsector (door verlaging AIQ 
met 1 procent-punt p.a.) 8 

vergroting bouwproduktie met 20.000 woningen 3 

extra energiebesparings-en milieu-investering 

- totaal nieuwe claims 1 985 

61 Arbeidsplaatsen 1985 

Behoefte aan nieuwe banen in 1 985 

voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt 
(uitgaand van een arbeidsaanbod in 
volledige banen van 40.000 p.a.) 

voor gedeeltijke arbeidsgeschikten 1n 

WAO/ AAW die (her)ingeschakeld worden 
in een deeltijdbaan (uitgaand van een 
vermindering van het volume van de 
arbeidsongeschiktheld met 10.000 
personen p.a.) 

- voor bestaande werklozen (uitgaand 
van een werkloosheid van 350.000 in 
1 981 en een aanvaardbare frictie
werkloosheid van 150.000) 

minimale behoefte aan nieuwe banen 

18 

160.000 

40.000 

200.000 

400.000 

wo 60-61 

Aantal nieuwe banen, dat middels het WO-programma kan 
worden gerealiseerd in 1 985 (bij 1 pct reële groe1) 

in de publ1eke sector (door uitbreiding 
1n gelijke tred met groei bevolking, d.w.z. 
mpt 40.000 i p.v met 60.000 zoals bij 
ongewijzigd beleid) 

1n de bouwsector (door de d1recte en 
indirecte effecten van vergroting van het 
bouwprogramma met 20.000 woningen) 

m de marktsector (door vernleuwmgs
en uitbre1dmgsinvesteringen - gericht op 
exportvergroting en 1mportvervangmg -
met 8 mld. gld.) 

door aanpak van de knelpunten op de 
arbeidsmarkt (uitgaand van bezetting van 
10.000 moeilijk vervulbare technische en 
vol-contmu vacatures, plus de indirecte 
effecten daarvan) 

totaal aantal volled1ge arbeidsplaatsen 

door uitbreidmg van het bestaande 
aantal deeltijdbanen met 10 pct. p.a 
(uitgaand van een opsplitsing van 
1 00 000 bestaande of nieuwe volled1ge 
banen 1n deeltijdbanan) 

door arbeidstijdverkorting per week 
(uitgaand van evenredige 
inkomensvermmder~ng en vermijdmg van 
product1everl1es) 

door technologische mnovat1e en 
product1V1te1tsverbeter1ng 

totaal aantal arbeidsplaatsen hetzij 
1n deeltijd hetzij 1n volle tijd 

40.000 

30.000 

60.000 

20.000 

150.000 

100 000 

pm 

250.000 

• per saldo een verl1es van 100 000 banen (biJ 0, 5 pct groe1). neutraal 
effect (bij 1 pct groe1) en een w1nst van 1 00 000 banen (biJ 1, 5 pct 
groe1) 
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62 Middelen 1 985 14 14 14 

(in mld. gld. '81) 14 verhoging woonlasten 
Groerscenarro 11 lil (door versnelde huurhar-

monisatie en huurverho-
groer nationaal gmg tot 20 pct in 4 Jaar) 2 2 2 

produkt 1 pct 1,5 pct 2 pct 
15 koppeling op afstand 

2 autonome en belerds- van uitkermgen met 0, 5 à 
matrge ruilvoetdalmg 0,5 pct 0,5 pct 0,5 pct 1 pct p.a (met ontZien 

·---- van de gezinsminima) en 
3 reële groer natronaal vermindering van bestaan-
mkomen (1-2) 0,5 pct 1 pct 1,5 pct de voordelen in arbeids-

voorwaarden overherdsper-
4 toenemrng reëel natro- soneel 3 3 3 
naai rnkomen 
( 1 981-1 985 cumuiatref 16 totaal belerdsombui-
rn mld gld.) 6 12 19 grngen (5 t/ m 1 5) 19 19 19 

Belerdsomburgmgen Verdeling beschikbare middelen 

5 vermmderrng volume 17 totale beschikbare 
arbeidsplaatsen publreke middelen (4 + 1 6) 25 31 38 
sector (mm 20 000) 

18 toename collectieve 
6 effrcrencyverbeterrng uitgaven bij ongewijzigd 
niet-personeelskosten beleid (uitgaand van Jaar-
publreke sector 0,5 0,5 0,5 lijkse toename werkloos-

heid ( 1 980--1 985 van 
7 rntensrverrng profijtbe- 30.000 manjaren en bij 
gmsel rn de colleçtreve Jaarlijkse reële bruto loon-
drenstverlenrng 2 2 2 ontwikkeling van 2 pct) 13 13 13 

8 volumevermrnderrng 
volksgezondherd (o.a door 19 nieuwe claims op 
beddennorm van 4 promrl- groei nationaal inkomen 18 18 18 
Ie) 2 2 2 

20 ruimte beschikbare 
9 volumebelerd socrale middelen (1 7-18-19) (6) 7 
zekerherd (Jaarlijks 10.000 
mmder WAO/ AAW-geval- Inkomenseffecten 
Jen en lager zrekteverzurm 
van 0,5 pct-punt p.a.) 3 3 3 21 incrdentele loonont-

wikkeling van 1,5 pct p.a. 
10 posrtreve bestedrngs- (nodig voor een effectief 
effecten arberdsmarktbe- a rbei dsmarktbelei d) 8 8 8 
lerd (rnverdreneffecten van 
10.000 technrsche en vol- 22 noodzakelijke ver-
contrnu vacatures, plus de mindering (bovenop reële 
mdrrecte effecten daarvan) 0,5 0,5 0,5 bruto loonontwikkeling 

van -2 pct) van looninko-
11 bestrijdrng belastrng- mens in bedrijven, over-
fraude en zwartgeldcrrcurt heidssalarissen en uitke-
(met 0,5 pct p.a.) 1,5 1,5 1,5 ring (21-20) 14 8 

12 bestrijdrng mrsbrurk 
socrale zekerherd (met 0, 5 23 koopkrachtontwikke-
pct p.a.) 1,5 1,5 1,5 ling modaal looninkomen 

m bedrijven (exclusief inci-
13 meeropbrengst den teel) -2 pct -1,5 pct -1 pct 
exportaardgas (met name 
door Spierenburgonder- 24 idem (inclusief inci-
handelrngen gerekend van- den teel) -1 pct -0,5 pct 0 pct 
af 1982) 2 2 2 

14 14 14 
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Gebruikte afkortingen 

CDA 
CPN 

D'66 
DS'70 

EVP 
GPV 
IKB 
PPR 
PSP 

PvdA 
R'81 

RKPN 

RPF 

RVP 
SGP 

SP 
WD 

Christen Democratisch Appèl 
Communistische Partij van 
Nederland 
Democraten '66 
Democratisch Socialisten '70 
Evangelische Volkspartij 
Gereformeerd Politiek Verbond 
Internationale Kommunisten Bond 
Politieke Partij Radikalen 
Pacifistisch Socialistische Partij 
Partij van de Arbeid 
Realisten '81 
Rooms Katholieke Partij 
Nederland 
Reformatorische Politieke 
Federatie 
Rechtse Volkspartij 
Staatkundig Gereformeerde 
Partij 
Socialistiese Partij 
Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie 

In de registers wordt de voorkeurspel
ling gebruikt 
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Register 1 

Groep I: buitenlands beleid, defen
siebeleid, ontwikkelingssamenwer
king en veiligheidsbeleid 

Sub-groep 1-a bUttenlands beleid 

trefwoorden 
Antillen z1e Nederlandse Antillen; 
ANC z1e Zuldelijk Afnka; 
apartheld z1e Zuldelijk Afrika; 
bultenlands bele1d; 
Europees Parlement z1e Europese sa
menwerking, 
Europese Comm1ss1e z1e Europese sa
menwerking; 
Europese Gemeenschap z1e Europese 
samenwerking; 
Europese ministerraad zie Europese 
samenwerking; 
Europese samenwerking; 
gijzelingen zie terronsme, bestrijding 
van 
Indonesië; 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
z1e mternat1onale monetaire samenwer
king; 
mternationale economische samenwer
king; 
mternat10nale monetaire samenwer
kmg, 
Israël z1e M1dden-Oosten, 
kapingen z1e terronsme, bestrijding 
van, 
mensenrechten z1e rechten van de 
mens; 
Midden-Oosten; 
Molukkers z1e Zuid-Molukkers; 
multmat1onals; 
Nam1b1ë z1e Zuldelijk Afrika; 
NAVO; 
Nederlandse Antillen; 
Nieuw-Guinea zie Papoea's 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
zie NAVO; 

Rubricering van trefwoorden 
groepen en sub-groepen 

. 
1n 

Oost-West verhouding; 
Palestijnen zie Midden-Oosten; 
Papoea's; 
PLO zie Midden-Oosten; 
rechten van de mens; 
Rhodesië zie Zuidelijk Afrika; 
Suriname; 
SWAPO zie Zuidelijk Afrika; 
terrorisme, bestrijding van; 
UNIFIL; 
Verenigde Naties; 
Warschau-Pact zie Oost-West verhou
ding; 
Wereldbank zie internationale mone
taire samenwerking; 
Zuid-Afrika zie Zuidelijk Afrika; 
Zuidelijk Afrika: 
Zuid-Molukkers. 

Sub-groep 1-b. defensiebeleid 

trefwoorden 
beroepsleger: zie militaire dienstplicht; 
defensiebeleid; 
democratisering van de krijgsmacht; 
dienstplicht zie militaire dienstplicht; 
geestelijke verzorging in het leger zie 
militaire dienstplicht; 
gewetensbezwaren zie militaire dienst
plicht; 
krijgsmacht zie defensiebeleid; 

militaire dienstplicht; 
militaire dienstplicht; 
vrijwilligersleger zie militaire dienst
plicht 

Sub-groep 1-c. ontwikkelingssamen
werking 

trefwoorden· 
concentratielanden zie ontwikkelings
samenwerking; 
Derde Wereld zie ontwikkelingssamen
werking; 

Lomé, verdrag van zie ontwikkelings
samenwerking; 
Nationale Commissie Ontwikkelingssa
menwerking zie ontwikkelingssamen
werking; 
Noord-Zuid relatie zie ontwikkelingssa
menwerking; 
ontwikkelingshulp zie ontwikkelingssa
menwerking; 
ontwikkelingslanden: zie ontwikke
lingssamenwerking; 
ontwikkelingssamenwerking. 

Sub-groep 1-d veiligheidsbeleid 

trefwoorden: 
atoomwapens: zie nucleaire bewape
ning I ontwapening; 
bewapening: zie veiligheidsbeleid; 
kernwapens: zie nucleaire bewape
ning I ontwapening; 
kruisraketten: zie nucleaire bewape
ning I ontwapening; 
NAVO; 
neutronenbom: zie nucleaire bewape
ning I ontwapening; 
non-proliferatie: zie nucleaire bewape
ning I ontwapening; 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie: 
zie NAVO; 
nucleaire bewapening/ ontwapening; 
ontwapening zie veiligheidsbeleid; 
Oost-West verhouding; 
veiligheidsbeleid; 
wapenbeheersing zie veiligheidsbe
leid; 
wapenhandel: zie veiligheidsbeleid; 
Warschau-Pact: zie Oost-West verhou
ding. 
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Groep 11: cultuurbeleid, mediabe
leid, recreatie en sportbeleid 

Sub-groep 11-a. cultuurbeleid 

trefwoorden: 
bibliotheekbeleid; 
cultuurbeleid; 
kunstbeleid zie cultuurbeleid; 
monumenten zie cultuurbeleid; 
museumbeleid 

Sub-groep 11-b. mediabeleid 

trefwoorden: 
advertenties zie reclame; 
Bedrijfsfonds voor de pers zie media
beleid; 
dagbladen. zie mediabeleid; 
kabeltelevisie zie mediabeleid; 
mediabeleid; 
omroep: zie mediabeleid; 
pers: zie mediabeleid; 
radio: zie mediabeleid; 
reclame; 
redactiestatuut zie mediabeleid; 
STER-reclame: zie reclame; 
televisie: zie mediabeleid; 
weekbladen: zie mediabeleid. 

Sub-groep 11-c. recreatie 

trefwoorden: 
campings: zie recreatie; 
kamperen: zie recreatie; 
recreatie; 
toerisme: zie recreatie; 
volkstuinen: zie recreatie; 
vrijetijdsbesteding: zie recreatie. 

Sub-groep 11-d sportbeleid 

trefwoord: 
sportbeleid. 

Groep 111: economisch, financieel 
en sociaal beleid 

Sub-groep 111-a.· economisch beleid 

trefwoorden: 
advertenties: zie reclame; 
bedrijfssluiting; 
chips: zie technologische vernieuwin
gen; 
consumentenbeleid (zie ook reclame); 
consumentenbonden: zie consumen
tenbeleid; 
consumentenvoorlichting: zie consu
mentenbeleid; 
economisch beleid; 
economische macht: zie herstructure
ring Nederlandse economie; 
economisch structuurplan: zie herstruc
turering Nederlandse economie; 

herstructurering Nederlandse econo
mie; 
innovatie: zie technologische vernieu
wingen; 
investeringsbeleid; 
investeringsaftrek zie investeringsbe
leid; 
kapitaalvlucht; 
klein- en middenbedrijf zie zelfstandi
gen; 
kleine zelfstandigen zie zelfstandigen; 
midden- en kleinbedrijf zie zelfstandi
gen; 
middenstand zie zelfstandigen; 
multinationals; 
Nehem zie regionale ontwikkeling; 
noodlijdende bedrijven; 
poduktiebeperking; 
prijsbeleid; 
Randstad zie regionale ontwikkeling; 
reclame; 
regionale ontwikkeling; 
regionale ontwikkelingsmaatschappij
en zie regionale ontwikkeling; 
selectief investeringsbeleid zie investe
ringsbeleid; 
spreiding rijksdiensten zie regionale 
ontwikkeling; 
STER-reclame zie reclame; 
steun aan bedrijven zie noodlijdende 
bedrijven; 
technologische vernieuwingen; 
VAD zie vermogensaanwasdeling; 
vermogensaanwasdeling; 
verzekeringsmaatschappijen; 
vrije beroepen: zie zelfstandigen (zie 
ook artsen); 
winstdeling: zie vermogensaanwasde
ling; 
zelfstandigen. 

Sub-groep 111-b. financieel beleid 

trefwoorden 
anti-inflatiepolitiek zie inflatie; 
banken; 
belastingdienst zie belastingen alge
meen; 
belastingdruk: zie belastingen alge
meen; 
belastingen algemeen (zie ook belas
tingen en gehuwde vrouw; belastingen 
en eigen woning; inflatiecorrectie; 
loon- en inkomstenbelasting; succes
sierechten; vennootschapsbelasting; 
vermogensbelasting; zwart ~eld); 
belasting en eigen woning; 
belasting en gehuwde vrouw; 
belastingontduiking zie zwart geld; 
belastingstelsel zie belastingen alge
meen; 
besloten vennootschap; 
Bestek '81: zie collectieve uitgaven; 
bezuiniging overheidsuitgaven: zie col
lectieve uitgaven; 
collectieve uitgaven; 

financieel beleid; 
fiscaal beleid zie belastingen alge
meen; 
geldontwaarding zie mflat1e; 
gemeenschapsvoorzieningen zie col
lectieve uitgaven; 
huurwaarde zie belastmg en eigen wo
ning; 
hypotheekrente, aftrek van z1e belas
ting en eigen woning; 
inflatie; 
inflatiecorrectie; 
inkomstenbelasting zie loon- en In

komstenbelasting; 
loon- en inkomstenbelasting; 
onderhoudskosten wonmgen z1e be
lasting en eigen wonmg, 
overheidsuitgaven z1e collectieve Uit
gaven; 
progressie in belastingstelsel z1e belas
tingen algemeen; 
successierechten; 
vennootschapsbelasting; 
vermogensbelasting; 
vermogenswinstbelasting, 
zwart geld; 

Sub-groep 111-c. soc1aal beleid 

trefwoorden: 
Algemene Bijstandswet (ABW) z1e so
ciale voorzieningen; 
Algemene Ouderdomswet (AOW) z1e 
sociale voorzieningen; 
Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(AWW) zie sociale voorzieningen; 
arbeiderszelfbestuur zie democratise
ring in de bedrijven; 
arbeidsbemiddeling zie werkgelegen
heid; 
arbeidsbureau zie werkgelegenheid; 
arbeidsinspectie zie werkomstandighe
den; 
arbeidsmarkt zie werkgelegenheid; 
arbeidsongeschiktheid zie sociale 
voorzieningen; 
arbeidsplaatsenplan. zie werkgelegen
heid; 
arbeidstijdverkorting zie werkgelegen
heid; 
bedrijfsbezetting zie stakingsrecht; 
bedrijvenwerk 
zie werkomstandigheden; 
vakbeweging; 
bijscholing arbeid zie omscholing ar
beid; 
Bijstandswet (ABW) zie sociale voor
zieningen; 
bijstandtrekkers zie sociale voorzienin
gen; 
deelarbeid zie werkgelegenheid; 
democratisering in de bedrijven; 
gezinsinkomen: zie loon- en inkomens
beleid; 
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inkomensbeleid zie loon- en inko
mensbeleid; 
inkomensnivellering zie loon- en inko
mensbeleid; 
Jeugdwerkloosheid zie werkgelegen
heid; 
kmderbijslag z1e soc1ale voorzienin
gen; 
koopkracht z1e loon- en inkomensbe
leid; 
loon- en mkomensbele1d; 
loonmat1gmg z1e loon- en Inkomens
beleid, 
loonsverhogmgen z1e loon- en Inko
mensbeleid; 
maximum-mkomen z1e loon- en Inko
mensbeleid; 
mm1mum-mkomen z1e min1mumloon, 
minimumloners z1e mm1mumloon; 
minimumloon; 
omscholing arbeid, 
ondernemmgsraad (z1e ook democrati
senng in de bedrijven); 
openbaarheld van mkomens; 
overwerk z1e werkgelegenheid; 
part-time werk Zie werkgelegenheid; 
passende arbe1d z1e sociale voorzienin
gen, 
pensiOenen, 
pensioenfondsen, 
pens1onermg, vervroegde z1e werkge
legenheid, 
prijscompensatie z1e loon- en mko
mensbeleld, 
publikatieplicht bedrijven z1e democra
tlsenng 1n de bedrijven, 
Raad van Comm1ssanssen, 
schoolverlaters; 
secundaire arbeidsvoorwaarden z1e 
werkomstandigheden, 
soc1aal bele1d, 
soc1ale premies zie soc1ale voowenm
gen, 
soc1ale verzekeringen z1e soc1ale voor
Zienmgen, 
sociale voorzieningen, 
soc1ale werkplaatsen z1e werkomstan
digheden, 
sociale wetgevmg z1e soc1ale voorzie
nmgen, 
stakmgsrecht; 
trendbeleid z1e loon- en Inkomensbe
leid, 
tweelmgbanen z1e werkgelegenheid; 
vacatures z1e werkgelegenheid; 
vakbewegmg, vakbonden, 
WAO zie soc1ale voorzieningen, 
werkgelegenheid; 
werkloosheld z1e werkgelegenheid; 
Werkloosheldwet (WW). z1e soc1ale 
voorllenmgen, 
werkomstandigheden, 
werktijdverkortmg z1e werkgelegen
heid, 
werkzoekenden z1e werkgelegenheid; 
Wet Werklooshe1dvoorz1enmgen 

(WW)· zie sociale voorzieningen; 
winsten zie loon- en inkomensbeleid; 
ziekteverzuim: zie werkomstandighe
den; 
Ziektewet zie sociale voorzieningen. 

Groep IV: energiebeleid, grondstof
fenbeleid en milieubeleid 

Sub-groep IV-a. energiebeleid 

trefwoorden 
alternatieve vormen van energie zie 
energ1ebele1d; 
brede maatschappelijke discussie zie 
kernenergie; 
elektriciteitscentrales zie energiebe
leid; 
energiebeleid (zie ook kernenergie); 
Kalkar z1e kernenergie; 
kernenergie; 
kweekreactor zie kernenergie; 
radio-actief materiaal, opslag van zie 
kernenergie; 
snelle kweekreactor zie kernenergie; 
stadsverwarming zie energiebeleid; 
UCN zie kernenergie; 
Ultra Centrifuge Nederland zie kern
energie 

Sub-groep /V-b. grondstoffenbeleid 

trefwoorden 
aardgas z1e grondstoffenbeleid; 
bodemschatten zie grondstoffenbeleid; 
grondstoffenbele1d; 
kolengebruik z1e grondstoffenbeleid; 
LPG zie grondstoffenbeleid: 
mijnen, heropening van zie grondstof
fen beleid; 
steenkoolgebruik zie grondstoffenbe
leid. 

Sub-groep IV-c. milieubeleid 

trefwoorden: 
afvalverwerking zie milieubeleid; 
bodembescherming zie milieubeleid; 
geluidshinder zie milieubeleid; 
landschap; 
Lauwersmeer zie landschap; 
Markerwaard zie landschap: 
mil1eubele1d; 
milieubescherming zie milieubeleid; 
milieuverontrem1ging/vervuiling z1e 
mil1eubeleid; 
nationale parken zie landschap; 
natuurbehoud I bescherming zie land
schap; 
natuurgebleden zie landschap; 
Oostersehelde zie landschap; 
recyclmg zie milieubeleid; 
reparatie-economie zie milieubeleid; 
ruilverkaveling zie landschap; 
Waddengebied zie landschap 

Groep V: grondpolitiek en land
bouwbeleid (incl. tuinbouw, veehou
derij en visserij) 

Sub-groep V-a. grondpolitiek 

trefwoorden 
erfpacht zie pacht; 
grondpolitiek; 
grondprijzen zie grondpolitiek; 
grondspeculatie zie grondpolitiek; 
onteigening van grond zie grondpoli
tiek; 
pacht 

Sub-groep V-b. landbouwbeleid (incl. 
tuinbouw, veehouderij en visserij) 

trefwoorden: 
bic-industrie; 
intensieve veehouderij: zie blo-industrie; 
landbouwbeleid; 
landschap; 
ruilverkaveling zie landschap; 
tuinbouw zie landbouwbeleid; 
veehouderij, intensieve zie bic-indus
trie: 
veeteelt: zie landbouw; 
visserij; 
voedsel produktie; 
voedselvoorzieningen: zie voedselpro
duktie. 

Groep VI: inrichting van de staat 

trefwoorden 
actie- en pressiegroepen (zie ook kraak
acties); 
ambtenaren; 
buitenparlementaire oppositie zie ac
tie- en pressiegroepen; 
burgemeester zie gemeentelijk be
stuur; 
Burgemeester en Wethouders: zie ge
meentelijk bestuur; 
burgerlijke ongehoorzaamheid zie ac
tie- en pressiegroepen; 
buurtraden zie wijk- en dorpsraden; 
Commissaris van de Koningin: zie pro
vinciaal bestuur; 
decentralisatie van bestuur; 
democratisering in de staat (zie ook 
Staten-Generaa I); 
departementale indeling; 
dorpsraden zie wijk- en dorpsraden; 
Eerste Kamer zie Staten-Generaal; 
enquête-recht zie Staten-Generaal; 
Gedeputeerde Staten zie provinciaal 
bestuur; 
gemeentelijk bestuur; 
gemeentelijke herindeling zie decen
tralisatie van bestuur; 
gemeenteraden zie gemeentelijk be
stuur: 
gewesten; 
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Grondwet; 
Grondwetswijziging: zie Grondwet; 
inrichting van de staat; 
inspraak: zie democratisering; 
kiesstelsel: zie Staten-Generaal; 
ministerraad, ministers zie regering; 
monarchie: zie regering; 
ombudsman; 
openbaarheid van bestuur: zie demo
cratisering in de staat; 
overheidspersoneel zie ambtenaren; 
parlement: zie Staten-Generaal; 
pressiegroepen: zie actie- en pressie
groepen; 
provinciaal bestuur; 
provinciale herindeling zie decentrali
satie van bestuur; 
Provinciale Staten zie provinciaal be
stuur; 
regering (zie ook departementale inde
ling); 
Staatssecretaris: zie regering; 
Staten-Generaal; 
Tweede Kamer: zie Staten-Generaal; 
waterschappen; 
wijk- en dorpsraden. 

Groep VIl: onderwijs en weten
schap 

trefwoorden: 
basisonderwijs: zie lager onderwijs; 
beroepsonderwijs (zie ook Hoger Be
roepsonderwijs); 
buitengewoon onderwijs; 
bijzonder onderwijs zie openbaar en 
bijzonder onderwijs; 
collegegeld: zie studiekosten; 
crèche: zie peuterspeelplaatsen; 
democratisering in het onderwijs; 
gratis onderwijs: zie studiekosten; 
herstructurering onderwijs; 
Hoger Beroepsonderwijs; 
Hoger Onderwijs zie Wetenschappelijk 
Onderwijs; 
Hogescholen: zie Wetenschappelijk 
Onderwijs; 
integratie van kleuter- en basisonder
wijs: zie herstructurering onderwijs; 
klassegrootte: zie school; 
kleuterleidsters zie leerkrachten; 
kleuteronderwijs; 
lager onderwijs; 
leerkrachten; 
leerlingenschaalverlaging zie school; 
leerplan: zie school; 
leerplicht; 
middenschool: zie herstructurering on
derwijs; 
numerus fixus: 
zie Wetenschappelijk Onderwijs; 

Hoger Beroepsonderwijs; 
onderwijs aan buitenlandse kinderen; 
onderwijs aan volwassenen; 
onderwijs en wetenschap; 

onderwijsgevenden: zie leerkrachten; 
onderwijsvernieuwing: zie herstructure
ring onderwijs; 
onderwijsvrijheid zie openbaar en bij
zonder onderwijs; 
onderwijzend personeel zie leerkrach
ten; 
openbaar en bijzonder onderwijs; 
open school. zie herstructurering on
derwijs; 
Open Universiteit; 
Pedagogische Academie zie leerkrach
ten; 
permanente educatie: zie onderwijs 
aan volwassenen; 
peuterspeelplaatsen; 
samenwerkingsscholen. zie openbaar 
en bijzonder onderwijs; 
school; 
schoolbegeleidingsdienst zie school; 
schoolgeld zie studiekosten; 
studentenstops: 
zie Wetenschappelijk Onderwijs 

Hoger Beroepsonderwijs; 
studiefinanciering: zie studiekosten; 
studiekosten; 
studieloon: zie studiekosten; 
tweede kans-onderwijs zie onderwijs 
aan volwassenen; 
twee-fasenstructuur: zie Wetenschap
pelijk Onderwijs; 
Universiteiten en Hogescholen zie We
tenschappelijk Onderwijs; 
Voorbereidend Wetenschappelijk On
derwijs zie Voortgezet en Voorberei
dend Wetenschappelijk Onderwijs; 
Voortgezet en Voorbereidend Weten
schappelijk Onderwijs; 
vrijheid van onderwijs zie openbaar en 
bijzonder onderwijs; 
wederkerend onderwijs zie onderwijs 
aan volwassenen; 
Wetenschappelijk Onderwijs; 
wetenschappelijk onderzoek zie weten
schapsbeleid; 
wetenschapsbeleid; 
Wet Universitaire Bestuurshervormin
gen 
zie democratisering in het onderwijs; 

Wetenschappelijk onderwijs; 
WUB 
zie democratisering in het onderwijs; 

Wetenschappelijk Onderwijs. 

Groep VIII: verkeer en waterstaat 
(incl. posterijen) 

trefwoorden: 
autobezit zie autoverkeer; 
autoverkeer; 
autovrije zones: zie autoverkeer; 
binnenscheepvaart; 
fietsers en voetgangers; 
gemotoriseerd verkeer: zie autoverkeer; 
goederenvervoer; 

koopvaardijvloot: zie zeehavens en zee
scheepvaart; 
luchthavens en luchtvaart; 
luchtvaart: zie luchthavens en lucht
vaart; 
maximum-snelheid zie autoverkeer; 
metro: zie openbaar vervoer; 
motorrijtuigenbelasting Zie autover
keer; 
openbaar vervoer; 
parkeren, parkeervoorzieningen Zie au
toverkeer; 
Postbank zie posterijen; 
posterijen; 
posttarieven zie posterijen; 
PTT zie posterijen; 
Rijkswegenfonds zie autoverkeer; 
spoorwegen zie openbaar vervoer; 
streekvervoer zie openbaar vervoer; 
tarieven openbaar vervoer zie open
baar vervoer; 
taxi's: zie openbaar vervoer; 
telefoon zie posterijen; 
telegraaf zie posterijen; 
tramwegen: zie openbaar vervoer; 
treinverkeer: zie openbaar vervoer; 
verkeer en waterstaat (incl posterijen}; 
verkeersveiligheid zie autoverkeer; 
voetgangers zie fietsers en voetgan
gers; 
vrachtprijzen· zie goederenvervoer; 
vrachtvervoer zie goederenvervoer; 
waterstaat zie verkeer en waterstaat; 
wegenbouw zie autoverkeer; 
wegenfonds: zie autoverkeer; 
wegvervoer: 
zie goederenvervoer; 

openbaar vervoer; 
Welschap zie luchthavens en lucht
vaart; 
zeehavens en zeescheepvaart; 
zeescheepvaart: zie zeehavens en zee
scheepvaart. 

Groep IX: volksgezondheid (geestelij
ke en lichamelijke volksgezondheid) 

trefwoorden· 
abortus; 
alcoholverslaving zie verdovende mid
delen; 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) zie gezondheidszorg; 
alimentatie zie huwelijk; 
anticonceptie; 
apothekers; 
artsen; 
bedrijfsgeneeskundige diensten; 
bevolkingsonderzoek zie preventie van 
ziekten; 
bijsluiter geneesmiddelen Zie genees
middelen; 
concubinaat zie huwelijk; 
controlerend geneesheer zie bedrijfs
geneeskundige diensten; 
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democratisering in de gezondheids
zorg; 
drugs zie verdovende middelen; 
echtscheidmg zie huwelijk; 
eerste lijnszorg zie ziekenverzorging; 
euthanasie; 
farmaceutische industrie zie apothe
kers; 
geboorteregeling zie anticonceptie; 
geneesmiddelen, 
gezin zie huwelijk; 
gezmsproblemen z1e huwelijk; 
gezondheidsopvoeding z1e preventie 
van ziekten, 
gezondhe1dsvoorlichting z1e preventie 
van z1ekten; 
gezondhe1dsvoorz1eningen zie gezond
heidszorg, 
gezondheidszorg, 
hard drugs zie verdovende middelen, 
hennepproducten z1e verdovende mld
delen; 
huwelijk; 
kalmenngsmiddelen z1e verdovende 
middelen; 
kru1sveren1gmgen z1e ziekenverzor
gmg; 
med1c1 z1e artsen; 
medicijnen z1e geneesmiddelen; 
med1sch tuchtrecht zie artsen; 
democrat1sermg m de gezondheids
zorg, 
onvolledige gezmnen zie huwelijk; 
opwekkende mlddelen z1e verdovende 
middelen, 
pat1ënten z1e z1ekenverzorgmg; 
pornograf1e; 
preventie van Ziekten, 
psychiatnsche mstellmgen; 
psych1atnsche pat1ënten 
zie psych1atnsche Instellingen; 

ziekenverzorging; 
roken z1e verdovende middelen; 
samenlevmgsvormen anders dan hu
welijk z1e huwelijk; 
slaapmiddelen z1e verdovende midde
len, 
soc1al1sermg gezondheidszorg z1e ge
zondheidszorg, 
soft-drugs z1e verdovende middelen; 
stenl1satie z1e anticonceptie; 
stervensbegeleiding z1e euthanasie; 
tabaksverslaving z1e verdovende mld
delen; 
tandheelkundige verzorgmg; 
verdovende m1ddelen, 
verpleegtehuizen z1e Ziekenverzorging; 
verplegend personeel z1e Zlekenverzor
gmg, 
verslaafden z1e verdovende middelen; 
volksgezondheld (geestelijke en licha
melijke gezondheid), 
volksZiekten z1e preventie van ziekten; 
voorbehoedsmiddelen z1e anticoncep
tie; 
Warenwet z1e preventie van Ziekten, 

wijkverpleging: zie ziekenverzorging; 
ziekenfondsen: zie gezondheidszorg; 
Ziekenfondsraad zie gezondheidszorg; 
Ziekenfondswet: zie gezondheidszorg; 
ziekenhuizen: zie ziekenverzorging; 
ziekenverzorging; 
ziektekostenverzekering zie gezond
heidszorg; 
zwakzinnigen zie psychiatrische instel
lingen; 
zwangerschapsafbreking zie abortus 
zwangerschapsvoorkoming zie anti
conceptie; 

Groep X: volkshuisvesting en ruim
telijke ordening 

Sub-groep X-a. volkshuisvesting 

trefwoorden: 
belasting en eigen woning; 
bouwvergunningen· zie woningbouw; 
democratisering in volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening; 
huurbeleid zie woningbezit; 
huurliberalisatie zie woningbezit; 
huursubs1d1e zie woningbezit; 
huurwaarde zie belasting en eigen wo
ning; 
hypotheekrente, aftrek van zie belas
ting en eigen woning; 
kamerverhuur zie woningbezit; 
koopwonmgen zie woningbezit; 
kraakacties; 
krakers zie kraakacties; 
leegstand zie kraakacties; 
onderhoudskosten woningen zie be
lasting en eigen woning; 
tweede woning; 
volkshuisvesting; 
woningbezit; 
woningbouw; 
woningnood zie woningbouw. 

Sub-groep X-b. ruimtelijke ordening 

trefwoorden 
bevel kingsoverloop; 
democratisering in volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening; 
overloop zie bevolkingsoverloop; 
renovatie zie stadsvernieuwing; 
ruimtelijke ordening; 
stadsuitbreiding zie stadsvernieuwing; 
stadsvernieuwing. 

Groep XI: welzijnsbeleid, vrouwen
emancipatie en minderheidsgroepen 

Sub-groep Xl-a. welzijnsbeleid 

trefwoorden 
buurt- en clubhuiswerk zie buurt- en 
dorpshuizen; 
buurt- en dorpshuizen; 

democratisering in het welzijnsbeleid; 
gezinsverzorging: zie welzijnsbeleid; 
jeugdbeleid zie jongeren; 
Jongeren; 
Kaderwet Specifiek Welzijn zie wel
zijnsbeleid; 
maatschappelijke dienstverlening: zie 
welzijnsbeleid; 
maatschappelijk werk zie welzijnsbe
leid; 
minderJarigen I minderjarigheid: zie jon
geren; 
ouderlijke macht zie jongeren; 
opbouwwerk zie welzijnsbeleid; 
weduwen, weduwnaars: zie alleen
staanden; 
welzijnsbeleid; 
welzijnsinstellingen zie welzijnsbeleid; 
welzijnsvoorzieningen zie welzijnsbe
leid. 

Sub-groep Xl-b.· vrouwenemancipatie 
en minderheidsgroepen 

trefwoorden: 
alleenstaanden; 
Antillianen; 
antisemitisme: zie vreemdelingenhaat; 
bejaarden; 
belasting en gehuwde vrouw; 
buitenlandse werknemers; 
discriminatie zie vreemdelingenhaat; 
feminisme: zie vrouwenemancipatie; 
gastarbeiders: zie buitenlandse werkne
mers; 
gehandicapten; 
homofilie; 
invaliden zie gehandicapten; 
man-vrouw, gelijkstelling van: zie vrou
wenemancipatie; 
minderheden, etnische en culturele: zie 
buitenlandse werknemers; 
Molukkers zie Zuid-Molukkers; 
ongehuwden: zie alleenstaanden; 
racisme zie vreemdelingenhaat; 
sexuele voorkeur: zie homofilie; 
Surinamers; 
vreemdelingenhaat; 
vrouwenemancipatie; 
woonwagen beleid; 
Zigeuners zie woonwagenbeleid; 
Zuid-Molukkers. 

Groep XII: wetshandhaving en poli
tiebeleid (Justitie) 

Sub-groep X/1-a. wetshandhaving 

trefwoorden: 
abortus; 
adoptie van kinderen; 
criminaliteit zie wetshandhaving; 
democratisering in het gevangeniswe
zen; 
doodstraf: zie wetshandhaving; 
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drugs: zie verdovende middelen; 
euthanasie; 
gevangenis: zie wetshandhaving; 
gezagshandhaving zie wetshandha
ving; 
gijzelingen zie terrorisme, bestrijding 
van; 
hard drugs zie verdovende middelen; 
hennepprodukten. zie verdovende mid
delen; 
Huis van Bewaring 
zie wetshandhaving; 

politiebeleid; 
jongeren; 
Justitie 
zie wetshandhaving; 

politiebeleid; 
kapingen zie terrorisme, bestrijding 
van; 
kinderbescherming zie Jongeren; 
kraakacties; 
krakers: zie kraakacties; 
leegstand zie kraakacties; 
minderjarigen I mindeqarigheid z1e JOn
geren; 
ouderlijke macht zie Jongeren; 
pornografie; 
prostitutie zie zedelijkheidswetgeving, 
rechtshulp zie wetshandhaving; 
rechtspraak zie wetshandhaving; 
reclassering; 
soft-drugs zie verdovende middelen; 
stervensbegeleiding zie euthanasie; 
terrorisme, bestrijding van; 
verdovende middelen; 
verslaafden zie verdovende middelen, 
voogdij zie jongeren; 
vrijheidsstraffen zie wetshandhaving; 
wetshandhaving; 
zedelijkheidswetgeving; 
zwangerschapsafbreking zie abortus. 

Sub-groep Xll-b: politiebeleid 

trefwoorden: 
asielrecht zie vluchtelingen; 
christen Turken. zie vluchtelingen; 
Justitie 
zie wetshandhaving; 

politiebeleid; 
persoonsgegevens; 
politie-apparaat zie politiebeleid; 
politiebeleid; 
privacy, bescherming van zie per
soonsgegevens; 
uitwijzing zie vluchtelingen, 
vluchtelingen; 
volkstelling: zie persoonsgegevens; 

Groep XIII: diversen 

trefwoorden: 
financiële verantwoording van het ver
kiezingsprogramma; 

kabinetsformatie 1 981 
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Register 2 Trefwoordenregister met 
verwijzing naar de 
verkiezingsprogramma's 

De cijfers verwijzen naar de genum
merde paragrafen van de program
ma's 

afvalverwerkmg. 
zie milieubeleid 

alcoholversla ving. 

GPV 5, 88, 92, 93, 145 
IKB 16, 17 
PPR 3, 14, 26, 41 
PSP 37, 38 

aardgas z1e verdovende middelen PvdA 11, 12, 32, 37, 38, 52, 55 

z1e grondstoffenbeleid 

abortus 
CPN 11. 30 
0'66 31 
EVP 25 
GPV 1, 40, 41. 111 
IKB 7. 28, 36 
PPR 64 
PSP 6, 32, 36 
PvdA 27, 55 
RKPN 2 
RPF 12,21 
RVP 21 
SGP 1, 34 
VVD 47 

actie- en presslegroepen (z1e ook kraak
acties) 
CPN 27 
0'66 2 
DS'70 22, 29 
GPV 8. 9 
PPR 1,4,5.31 
R'81 25 
RPF 1 
SGP 6 

adoptie van kmderen 
0'66 6 
DS'70 29 
EVP 28 
RKPN 2 
RPF 10. 12 
wo 10 

advertenties 
Zie reclame 

Algemene Bijstandswet (ABW). 
Zie soc1ale voorzieningen 

Algemene Ouderdomswet (AOW) 
zie sociale voorzieningen 

Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(AWW). 
zie sociale voorzieningen 

Algemene Wet Bijzondere Ziektenkos
ten (AWBZ). 
zie gezondheidszorg 

alimentatie 
zie huwelijk 

alleenstaanden 
CDA 38. 41, 75 
0'66 5, 17 
DS'70 16,26 
GPV 35 
!KB 22 
PPR 29, 49 
RKPN 5 
RVP 4 
SGP 14, 21 
wo 32 

alternatleve vormen van energie. 
zie energiebeleid 

ambtenaren. 
CDA 14, 95, 98, 115 
CPN 4 
D'66 2, 6, 19, 20, 51 
DS'70 18, 29 
EVP 13 

R'81 5, 7, 9 
RPF 47 
SGP 22, 23 
VVD 2, 6, 13 

ANC 
zie Zuidelijk Afrika 

anticonceptie. 
EVP 25 
GPV 39 
PPR 64 
PSP 31, 32 
PvdA 27, 55 
RKPN 2 
SGP 34 

anti-inflatiepolitiek.· 
zie inflatie 

Antillen. 
zie Nederlandse Antillen 

Antillianen. 
CDA 75, 99 
DS'70 47 
PPR 49, 62 

antisemitisme. 
zie vreemdelingenhaat 

apartheid 
z1e Zuidelijk Afrika 

apothekers 
CDA 51, 53 
CPN 11 
PPR 64 
PSP 32 
PvdA 27 
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arbeiderszelfbestuur: 
zie democratisering in de bedrijven 

arbeidsbemiddeling· 
zie werkgelegenheid 

arbeidsbureau: 
zie werkgelegenheid 

arbeidsinspectie. 
zie werkomstandigheden 

arbeidsmarkt· 
zie werkgelegenheid 

arbeidsongeschiktheid 
zie sociale voorzieningen 

arbeidsplaatsenplan.· 
zie werkgelegenheid 

arbeidstijdverkorting.· 
zie werkgelegenheid 

artsen: 
CDA 38, 50-53 
CPN 11 
0'66 31 
DS'70 55 
EVP 25 
GPV 111 
PSP 31,32,36 
PvdA 12, 26, 27, 29, 55 
RPF 12,21 
SGP 34 
SP 5 
wo 47 

asielrecht: 
zie vluchtelingen 

atoomwapens: 
zie nucleaire bewapening/ ontwape
ning 

autobezit 
zie autoverkeer 

autoverkeer 
CDA 17, 71, 73, 78-80 
0'66 14--16 
DS'70 10, 11 
EVP 29 
GPV 32, 65, 66, 143 
PPR 32, 33, 40, 41,45 
PSP 12-15, 17, 41,44 
PvdA 8, 14, 18, 53, 55 
RKPN 2, 5 
RPF 61 
SGP 28, 29, 31 
SP 8, 9 
wo 36 

autovrije zones.· 
zie autoverkeer 

banken: 
CDA 17 
CPN 1, 8, 15 
0'66 48 
IKB 18 
PPR 17,29 
PSP 2, 11, 39 
PvdA 10, 38 

basisonderwijs. 
zie lager onderwijs 

bedrijfsbezetting. 
zie stakingsrecht 

Bedrijfstands voor de Pers. 
zie mediabeleid 

bedrijfsgeneeskundige diensten 
CDA 16, 52 
PPR 64 
PSP 32 
PvdA 27 

bedrijfssluiting. 
CPN 1, 26, 30 
EVP 15 
IKB 33 
PSP 1 

bedrijven werk. 
zie vakbeweging 

werkomstandigheden 

bejaarden. 
CDA 23, 24, 34, 50-52, 70, 74, 
80, 84 
CPN 10, 11 
0'66 17, 31,34 
DS'70 52, 53, 55 
EVP 14, 18, 26 
GPV 3 7 , 3 9, 6 3, 1 2 6, 1 2 8, 1 4 1 
PPR 46, 49, 55, 69 
PSP 2, 1 5, 33, 34 
PvdA 1 4, 1 7, 2 6 
R'81 12 
RKPN 4 
RPF 85, 86 
SGP 31,34 
SP 6 
VVD 46, 48 

belastingdienst. 
zie belastingen algemeen 

belastingdruk. 
zie belastingen algemeen 

belastingen algemeen. 
CDA 17 
CPN 4, 15 
0'66 18, 21, 27 
DS'70 2, 15, 16, 57 
EVP 16 
GPV 71, 86, 1 28, 140, 145 
IKB 17 

PPR 27 
PSP 3, 4 
PvdA 12, 52, 53 
R'81 2, 4--10, 13, 15 
RKPN 4 
RPF 48, 49, 55 
RVP 1, 4 
SGP 21,25 
wo 12, 18 

belasting en eigen woning 
CDA 17, 77 
CPN 8 
0'66 17 
DS'70 15,16,41,57 
EVP 20 
GPV 62 
PPR 27, 47 
PSP 10, 11 
PvdA 1 2, 1 3, 1 9 
RPF 64, 65 
SGP 21,30 
wo 32 

belasting en gehuwde vrouw 
CDA 17 
0'66 5, 20 
EVP 16 
GPV 38, 145 
PPR 27 
PSP 9 
PvdA 12 
R'81 9 
wo 10, 18,43 

belastingontduiking.· 
zie zwart geld 

belastingstelsel. 
zie belastingen algemeen 

beroepsleger 
zie militaire dienstplicht 

beroepsonderwijs (zie ook Hoger Be
roepsonderwijs). 
CDA 21, 59, 60, 66 
CPN 9 
0'66 24, 29 
DS'70 35 
GPV 77, 80, 101 
PSP 29, 30 
PvdA 24 
RPF 74 
SGP 11 
wo 16, 27, 39, 45 

besloten vennootschap. 
CDA 13, 94 
DS'70 23 
EVP 28 
PSP 2 
PvdA 3 
SGP 6 
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Bestek 'BI. 
zie collectieve uitgaven 

bevolkingsonderzoek. 
zie preventie van ziekten 

bevolkingsoverloop.· 
CDA 71-73 
D'66 16 
PPR 37 
PvdA 13 

bewapening· 
zie veiligheidsbeleid 

bezwnigmg overheidsuitgaven. 
zie collectieve uitgaven 

bibliotheekbeleid. 
CPN 10 
D'66 9, 10 
PPR 66, 69 
PSP 46 
SP 9 

binnenscheepvaart. 
CDA 78, 80 
D'66 16 
DS'70 12 
PPR 42 
RPF 62 
SGP 31 
WD 36 

bio-industrie 
D'66 27 
DS'70 8 
EVP 19,24 
PPR 18, 21,75 
PSP 39, 40 
PvdA 6 

bodembescherming.· 
z1e mil1eubele1d 

bodemschatten 
z1e grondstoffenbeleid 

bouwvergunnmgen 
z1e wonmgbouw 

brede maatschappelijke discussie. 
z1e kernenergie 

bultengewoon onderwijs 
CDA 58 
D'66 29, 35 
DS'70 34 
PPR 66 
PSP 30 
PvdA 24 
SGP 10 
WD 38, 45 

buitenlands beleid.· 
CDA 2-6, 8, 13, 1 7-19, 22, 43, 
46, 69, 70, 73, 74, 78, 80, 96, 
102-110,114 
CPN 4, 15-22, 28 
D'66 7, 9, 11' 15, 27, 28, 36-50 
DS'70 5, 8, 12, 29, 43-45, 
47-49, 64-69, 70-73 
EVP 1-6, 19, 24, 28, 30 
GPV 1, 5, 6, 19-26, 33, 49, 79, 
80, 1 25, 1 32, 133, 1 35-137 
IKB 6, 20, 21 
PPR 15, 17, 26, 49, 61, 62, 
70-74, 76-80 
PSP 1, 2, 1 7-20, 23-26, 36, 38, 
39 
PvdA 1-3, 23, 25, 26, 38-44 
R'81 19, 20, 22-24 
RKPN 1, 6 
RPF 24-35, 37, 38, 40, 55, 56, 77 
RVP 9, 13 
SGP 6, 14, 26, 35-40 
SP 2, 3 
WD 7, 8, 11, 17, 23, 25, 28-30, 
34, 51-58 

buitenlandse werknemers.· 
CDA 14, 24, 37, 41, 45, 71, 75, 
77, 97, 99-101 
CPN 10, 11, 31 
D'66 6, 7, 17 
DS'70 25, 46, 47, 51 
EVP 28 
GPV 4, 1 6, 1 3 1 
IKB 15,31,34 
PPR 1, 3, 20, 47, 49, 50,63 
PSP 1, 2, 12, 32-34, 36, 38 
PvdA 11, 21, 22, 28, 29, 36, 55 
R'81 26 
RKPN 4 
RPF 6 
RVP 17 
SGP 14, 23, 30 
WD 5, 8, 33, 42, 50 

buitenparlementaire oppositie. 
zie actie- en pressiegroepen (zie ook 
kraakacties) 

burgemeester. 
zie gemeentelijk bestuur 

Burgemeester en Wethouders. 
zie gemeentelijk bestuur 

burgerlijke ongehoorzaamheid. 
zie actie- en pressiegroepen (zie ook 
kraakacties) 

buurt- en clubhuiswerk. 
zie buurt- en dorpshuizen 

buurt- en dorpshuizen 
CPN 10 
PPR 66, 69 
PSP 33, 34, 43 
PvdA 26 

bijscholing arbeid: 
zie omscholing arbeid 

bijsluiter geneesmiddelen. 
zie geneesmiddelen 

Btjstandswet (ABW). 
zie sociale voorzieningen 

bijstandtrekkers· 
zie sociale voorzieningen 

bijzonder onderwijs 
zie openbaar en bijzonder onderwijs 

campings. 
zie recreatie 

chips. 
zie technologische vernieuwingen 

christen Turken: 
zie vluchtelingen 

collectieve uitgaven: 
CDA 7, 9, 12, 17,111,114,115 
CPN 2, 4, 6 
D'66 19,51 
DS'70 13-15 
GPV 71, 84, 139,140, 144 
PPR 23 
PSP 1, 3 
PvdA 46-49, 51, 52, 54 
R'81 3 
RKPN 4 
RPF 45, 47 
RVP 1 
SGP 1 5-1 7, 1 9 
WD 2, 12, 13, 1 7 

collegegeld.· 
zie studiekosten 

Commissaris van de Koningin: 
zie provinciaal bestuur 

concentratielanden · 
zie ontwikkelingssamenwerking 

concubinaat: 
zie huwelijk 

consumentenbeleid: 
CDA 19, 104 
D'66 2, 6, 15, 18, 26, 28 
DS'70 58, 59 
EVP 17 
GPV 69 
PPR 28-30 
PSP 2 
PvdA 9 
RPF 58 
WD 26 

consumentenbonden. 
zie consumentenbeleid 
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consumenten voorlichting· 
zie consumenten beleid 

controlerend geneesheer. 
zie bedrijfsgeneeskundige diensten 

crèche. 
zie peuterspeel plaatsen 

criminaliteit 
zie wetshandhaving 

cultuurbeleid. 
CDA 24, 45-47 
CPN 10, 29 
D'66 9-11,16 
DS'70 60, 61 
EVP 27 
GPV 122 
PPR 66, 67, 69 
PSP 45-47 
PvdA 18,21,22,55 
RKPN 2 
RPF 78, 79, 82, 83 
SGP 8, 12, 13, 19 
SP 9 
WD 50 

dagbladen 
zie mediabeleid 

decentralisatie van bestuur 
CDA 98 
D'66 4 
DS'70 25 
EVP 7 
GPV 27-29 
PPR 1-3, 16 
PSP 38 
PvdA 32, 33, 55 
RVP 25 
SGP 4 
WD 9 

deelarbeid 
zie werkgelegenheid 

defensiebeleid. 
CDA 107,109,110 
CPN 16, 20 
D'66 46 
DS'70 72, 73 
EVP 6 
GPV 5, 20, 24, 25 
IKB 16,17,21,37 
PPR 1, 70, 72 
PSP 18, 19 
PvdA 15, 38, 43, 55 
RKPN 6 
RPF 35, 36, 38-44 
SGP 36, 38, 40 
WD 57, 58 

democratisering in de bedrijven 
CDA 7, 11-13 
D'66 1,2,23 

DS'70 23 
EVP 15 
GPV 92 
IKB 37 
PPR 14-17,20 
PSP 2 
PvdA 3, 38 
RPF 53 
SGP 23 

democratlsenng in de gezondheids
zorg 
CDA 49, 50, 54, 84 
CPN 11 
0'66 31 
OS'70 55 
EVP 25 
IKB 37 
PPR 1, 64 
PSP 31, 32 
PvdA 27 
SGP 34 
WD 6, 47 

democrat1senng m de krijgsmacht 
CDA 110 
D'66 46 
DS'70 73 
II<B 21, 37 
PPR 1, 72 
PSP 19 
PvdA 38, 43 
RPF 42 
SGP 38 

democrat1senng in de staat (Zie ook 
Staten-Generaal) 
CDA 82, 98 
CPN 26-28 
0'66 1,3,4 
OS'70 21, 22, 24 
EVP 7 
GPV 8 
IKB 17, 25-30 
PPR 1-5, 14 
PSP 35, 37 
PvdA 31, 32 
SGP 3, 4 
VVD 6, 8, 9, 21 

democratisering m het gevangemswe
zen 
CDA 87 
OS'70 29 
PPR 9 
PSP 36 

democratisenng 1n het onderwijs 
CDA 66, 67 
CPN 9 
0'66 29 
DS'70 36 
EVP 7 
GPV 95 96, 105 
IKB 28, 37 
PPR 1, 21, 66 

PSP 28-30 
PvdA 24 
RKPN 3 
RPF 71 
SGP 9, 12 
WD 6, 37, 38 

democratlsenng m het welzijnsbeleid 
CDA 27-29 
D'66 30 
EVP 26 
GPV 119 
PPR 69 
PSP 33, 34 
PvdA 26 
RPF 78 
VVD 6,41 

democrat1senng in volkshwsvestmg en 
rwmtelijke ordenmg 
CDA 71, 72, 76,77 
D'66 1,2,16,17 
EVP 20, 21, 27 
IKB 22 
PPR 47 
PSP 10-13 
PvdA 16, 20 
RPF 63, 66 
VVD 30 

departementale mdelmg 
0'66 4, 15 
DS'70 25 
EVP 24 
PvdA 32, 37 
WD 9 

Derde Wereld 
z1e ontw1 kkel1 ngssamenwerk1 ng 

d1enstpl1cht 
z1e mil1ta1re d1enstpl1cht 

d1scnmmat1e 
z1e vreemdelmgenhaat 

doodstraf 
z1e wetshandhavmg 

dorpsraden 
z1e wijk- en dorpsraden 

drugs 
z1e verdovende m1ddelen 

echtsche1dmg 
zie huwelijk 

economisch bele1d 
CDA 7, 11-15, 17-20, 22, 39, 55, 
56, 70, 72-74, 77, 85, 104, 112, 
114 
CPN 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 22, 
24, 26, 30 
D'66 2, 4, 6, 9, 10, 15, 18, 19, 
22, 23, 25-28 
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DS'7Ó 1-6, 14, 16, 18, 31, 42, 
58, 59, 68 
EVP 3,12-19,27,30 
GPV 26, 56. 59, 69, 75-78, 88, 
139, 141, 145, 146 
IKB 11, 16, 18, 20, 24, 33 
PPR 14, 15,17-19.21,22, 24, 
27-30, 33, 40, 45, 64, 68, 71 
PSP 1, 2, 4 11 13, 17, 18,20 
25, 26, 40, 42, 46, 51 
PvdA 1-4, 6, 7, 9-1 3, 1 5, 1 8, 2 3, 
25, 40, 41' 44-52, 55 
R'81 1,35,15,25 
RKPN 4 
RPF 45, 47, 50, 51, 54, 58, 63, 
80 
RVP 23 
SGP 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25 
SP 1, 6, 9 
wo 2, 3, 12, 15, 17-20, 24-33, 
36, 49 

economtsche macht 
z1e herstructurenng Nederlandse eco
nomie 

economtsch structuurplan 
z1e herstructurenng Nederlandse eco
nomie 

Eerste Kamer 
z1e Staten-Generaal 

eerste lijnszorg 
Zie Zleke,nverzorgmg 

elektriciteitscentrales 
z1e energ1ebele1d 

energiebeleid (zte ook kernenergie) 
CDA 3, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 
70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 103, 
104, 113 
CPN 12, 16, 17, 23, 24, 26, 27 
0'66 12, 14-16, 18, 19, 23, 
26-28, 37, 46, 47, 50 
DS'70 5, 8, 10, 43-45, 59 
EVP 1 2, 1 7, 23 
GPV 26, 52-55, 75, 79, 83, 86, 
141' 143, 145 
IKB 19, 20, 28 
PPR 17-19,30-32,41,75 
PSP 15, 19, 41,42 
PvdA 1 , 3, 4, 6, 8, 9, 1 4, 1 5, 4 1 , 
43, 46, 47, 49-51, 55 
R'81 21 
RKPN 5 
RPF 57-59, 61 
SGP 18,27 
SP 1, 7 
wo 2, 1 2, 23, 28, 34 

enquête-recht 
z1e Staten-Generaal 

erfpacht. 
zie pacht 

Europese Commissie. 
zie Europese samenwerking 

Europese Ministerraad 
zie Europese samenwerking 

Europees Parlement. 
zie Europese samenwerking 

Europese Gemeenschap. 
zie Europese samenwerking 

Europese samenwerking. 
CDA 2-4, 13, 1 7-19, 22, 43, 46, 
69, 70, 73, 74, 78, 80, 102-104, 
114 
CPN 15 
0'66 9, 11' 15, 27, 28, 47 
DS'70 5, 8, 12, 43-45, 64, 65, 
67, 69 
EVP 1-3, 19, 28 
GPV 26, 49, 79, 80 
IKB 21 
PPR 15, 18, 33, 70, 75 
PSP 25, 26, 38, 39 
PvdA 6, 12, 42, 44 
R'81 22 
RKPN 6 
RPF 26, 27, 32, 55, 56, 77 
RVP 9 
SGP 37 
wo 8, 25, 28-30, 34, 51-56 

euthanasie. 
CDA 91 
0'66 31 
GPV 1 , 4 1 , 1 1 1 
PPR 64 
PSP 32, 36 
PvdA 27 
RKPN 2 
RPF 1 2, 21 
SGP 34 
VVD 47 

farmaceutische industrie 
zie apothekers 

feminisme 
zie vrouwenemancipatie 

fletsers en voetgangers. 
CDA 44, 73, 79, 80 
0'66 16 
DS'70 11 
EVP 29 
GPV 65, 68 
PPR 40, 41 
PSP 14, 15 
PvdA 13, 14 
SGP 31 

financieel-beleid 
CDA 7-10,12,13, 17, 77, 94, 
103, 111' 114, 11 5 
CPN 1, 2, 4, 6, 8, 14, 15 
0'66 5,17-22,27, 48,51 
DS'70 1, 2, 5, 13-16, 18, 23, 41, 
57 
EVP 1 6, 20, 28 
GPV 38, 62, 69, 71, 84, 86, 87, 
90, 91,128,139,140,144-146 
IKB 17, 18 
PPR 17, 23, 26, 27, 29, 30, 47 
PSP 1-4,9-11,39 
PvdA 3, 7 , 1 0, 1 2, 1 3, 1 9, 3 8, 
46-49, 51-54 
R'81 2-10, 13, 15 
RKPN 4 
RPF 45, 47-49, 55, 64, 65 
RVP 1,3,4 
SGP 1, 6, 15-17, 19, 21, 24, 25, 
30 
wo 2, 10, 12, 13, 17, 18, 32,43 

financiële verantwoording van het ver
kiezingsprogramma. 
CDA 111-116 
0'66 51 
PvdA 45-56 
wo 60-62 

fiscaal beleid 
zie belastingen algemeen 

fondspatiënten 
zie gezondheidszorg 

gastarbeiders. 
zie buitenlandse werknemers 

geboorteregeling. 
zie anticonceptie 

Gedeputeerde Staten. 
zie provinciaal bestuur 

geestelijke verzorging in het leger. 
zie militaire dienstplicht 

gehandicapten. 
CDA 24, 35, 44, 54, 73, 77, 80 
0'66 2, 17, 29, 35 
DS'70 11,19,51,57 
EVP 9, 1 2, 20, 26 
GPV 37, 63, 129 
PPR 49, 58, 66, 69 
PSP 11, 15, 33, 44 
PvdA 14, 17, 24, 26, 27,30 
RPF 72, 87 
SGP 14,31 
SP 8, 9 
wo 3, 14, 15, 32, 38, 45, 48 

geldontwaarding. 
zie inflatie 
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geluidshinder. 
zie milieubeleid 

gemeenschapsvoorzieningen· 
zie collectieve uitgaven 

gemeentelijk bestuur 
CDA 13, 42, 58, 74, 76, 77, 98 
0'66 4, 8, 11, 16, 17,35 
DS'70 25, 57 
EVP 7,15,20,21,26 
GPV 30-32, 58, 123 
IKB 26 
PPR 2, 3, 7, 13, 35,45-47 
PSP 36-38 
PvdA 7, 17, 19, 24, 26, 33, 34, 
36, 55 
RKPN 1 
RVP 8 
SGP 3, 4 
wo 8, 9 

gemeentelijke herindeling. 
zie decentralisatie van bestuur 

gemeenteraden: 
zie gemeentelijk bestuur 

gemotoriseerd verkeer. 
zie autoverkeer 

geneesmiddelen. 
CDA 48, 50, 53 
CPN 11 
0'66 34 
EVP 17 
PPR 64 
PSP 31, 32 
PvdA 23, 27, 55 
SP 5 

gevangenis 
zie wetshandhavmg 

democratisering in het gevangenis
wezen 

gewesten 
CDA 72 
DS'70 25 
EVP 7 

gewetensbezwaren. 
zie militaire dienstplicht 

gezagshandhaving 
zie wetshandhaving 

gezin. 
zie huwelijk 

gezinsinkomen. 
zie loon- en inkomensbeleid 

gezinsproblemen. 
zie huwelijk 

gezinsverzorging 
zie welzijnsbeleid 

gezondheidsopvoeding.· 
zie preventie van ziekten 

gezondheidsvoorlichting. 
zie preventie van ziekten 

gezondhe1dsvoorz1eningen. 
zie gezondheidszorg 

gezondheidszorg 
CDA 48-54 
CPN 11 
0'66 15, 22, 30, 34 
DS'70 54, 55 
EVP 24, 25 
GPV 85, 111, 145 
IKB 7 
PPR 48, 64 
PSP 31, 32 
PvdA 9,12,27,28 
RKPN 2 
RPF 21 
SGP 29, 34 
SP 5 
wo 14, 47 

goederen vervoer. 
CDA 78, 80 
0'66 16 
EVP 29 
GPV 67 
PPR 42 
PSP 13, 15 
PvdA 14 
SGP 31 
wo 2, 36 

gratis onderwijs. 
zie studiekosten 

grondpolitiek· 
CDA 22, 73 
0'66 16 
DS'70 41 
EVP 19, 22 
GPV 64 
IKB 22 
PPR 18, 34, 36, 47 
PSP 10-13, 39, 40 
PvdA 6, 1 3, 55 
RKPN 5 
RPF 55, 66 
SGP 26 
SP 6 
wo 28, 31 

grondprijzen 
zie grondpolitiek 

grondspeculatie 
zie grondpolitiek 

grondstoffenbeleid 
CDA 7,8,11,18,70,78,103, 
11 3 
CPN 14, 24, 25 
0'66 14, 15, 23, 46, 50 
DS'70 3, 5, 44, 45 
EVP 16, 23, 24 
GPV 4 7, 51, 54, 55, 75, 84, 134 
IKB 19,20 
PPR 16, 17, 30-32, 75 
PSP 2,16,17,20,41,42 
PvdA 1, 8, 9, 15, 41,46-51 
R'81 21 
RKPN 5 
SGP 15,17,18,27 
SP 1, 7 
wo 23 

Grondwet 
GPV 2, 3 
PPR 1, 3 
PSP 49 
RPF 1 
SGP 3 

Grondwetswijng1ng 
z1e Grondwet 

gijzelmgen 
z1e terrorisme, bestrijding van 

hard drugs 
z1e verdovende middelen 

hennepprodukten 
z1e verdovende middelen 

herstructurering Nederlandse econo
rme: 
CDA 11 
CPN 12 
0'66 18, 23, 28 
GPV 141 
IKB 18,24 
PPR 14, 15, 17 
PSP 1 
R'81 1 
RPF 45, 47 
SGP 17 

herstructurering onderwijs· 
CDA 31, 55, 58-60 
CPN 9, 26 
0'66 29 
DS'70 33-35 
EVP 9-10 
GPV 97-101 
PPR 66 
PSP 29, 30 
PvdA 24, 55 
RPF 70, 72, 74, 81 
SGP 9-11 
wo 37, 39, 40 
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Hoger Beroepsonderwijs_
CDA 66 
CPN 9 
D'66 29 
DS'70 35-37 
GPV 102, 103, 107, 108 
PPR 66 
PSP 29, 30 
PvdA 24 
VVD 40 

Hoger Onderwijs_ 
z1e Wetenschappelijk Onderwijs 

Hogescholen_ 
z1e Wetenschappelijk Onderwijs 

homofilie 
CPN 26, 28 
EVP 28 
GPV 63 
PPR 50, 54, 66, 73 
PSP 8, 9, 23, 24, 30, 35, 36 
PvdA 21, 28, 29, 32, 35, 36, 42 
RPF 1 3, 19 
SGP 6 

Hws van Bewanng_ 
zie wetshandhavmg 

huuradviescommissie
z1e wonmgbezlt 

huurbeleid 
zie woningbezit 

huurliberalisatie 
zie woningbezit 

huursubsidie 
zie woningbezit 

huurwaarde-
Zie belasting en eigen woning 

huwelijk 
CDA 38, 75, 83, 93 
D'66 6, 17,20 
DS'70 16, 27 
EVP 16,28 
GPV 34-36, 38, 63 
PPR 26, 47, 50, 54 
PSP 5-7, 9, 35, 36 
PvdA 35, 37 
RKPN 2 
RPF 7,8.10,11,19,63,65,70 
SGP 6, 14, 30 
WD 10,32 

hypotheekrente, aftrek van 
zie belasting en eigen wonmg 

Indonesië 
CPN 22 
GPV 133 
PSP 23, 26 
RPF 31,34 

inflatie_ 
CDA 8, 12, 103 
CPN 14 
D'66 19 
DS'70 1,2,18 
GPV 87, 90 
PPR 23, 29. 30 
R'81 3, 4 
RPF 45, 48 
SGP 16, 24 
VVD 12, 32 

mflatiecorrectle 
CDA 17 
D'66 21 
DS'70 16 
GPV 86 

inkomensbeleid 
z1e loon- en Inkomensbeleid 

inkomensnJvellering_-
Zie loon- en inkomensbeleid 

inkomstenbelasting-
zie loon- en inkomstenbelasting 

innovatie 
zie technologische vernieuwingen 

mrichtmg van de staat 
CDA 13, 14, 42. 58, 67, 72, 74, 
76, 77, 82, 95, 98, 115 
CPN 4, 26-28 
D' 6 6 1-4, 6, 8, 1 1 , 1 5-1 7, 1 9, 
20, 25, 35, 51 
DS'70 14, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 
43, 57 
EVP 7, 13, 15, 20, 21, 24,26 
GPV 2, 3, 5, 8-10, 27-32, 58, 88, 
92, 93, 1 23, 145 
IKB 16, 17, 25-30 
PPR 1::-5.7,13, 14, 16, 17, 26, 
31, 35, 41,45-47 
PSP 17, 35-38, 40, 49 
PvdA 4,7,11,12,15,17,19,24, 
26, 31-34, 36-38, 44, 52, 55 
R'81 5, 7, 9, 25 
RKPN 1 
RPF 1, 47 
RVP 6, 8, 15, 25 
SGP 3, 4, 6, 22, 23, 32, 33 
WD 2,6,8-10,13,21 

inspraak_ 
zie democratisering 

integratie van kleuter- en basisonder
wijs 
zie herstructurering onderwijs 

intensieve veehoudenj. 
zie bio-industrie 

Internationaal Monetair Fonds (IMF). 
zie internationale monetaire samenwer
king 

internationale economische samenwer
king_ 
CDA 
CPN 
D'66 
EVP 
PPR 
PvdA 
RPF 
SGP 

2, 3, 8 
22 
50 

2 
71 
1' 2, 39, 41 

34 
35, 37 

mternationale monetaire samenwer
kmg_ 
CDA 3, 8 
D'66 48, 50 
DS'70 68, 69 
PPR 71 
PSP 26 
PvdA 41 

invaliden_ 
zie gehandicapten 

Investeringsaftrek_ 
zie investeringsbeleid 

investeringsbeleid 
CDA 7, 12, 13, 17, 22,112,114 
CPN 4, 15 
0'66 19 
DS'70 5, 16 
EVP 14 
GPV 139, 146 
IKB 11, 18 
PPR 14, 1 7-19, 30, 33 
PSP 2 
PvdA 1-3, 6, 7, 10, 12,45-51, 55 
R'81 15 
RPF 50, 51 
SGP 17, 18 
SP 1 
wo 2,12,17,19,24 

Israël. 
zie Midden-Oosten 

Jeugdbeleid_ 
zie jongeren 

jeugdwerkloosheid 
zie werkloosheid 

JOngeren_ 
CDA 14, 23, 25, 36, 52, 54, 74, 
75, 77, 80, 83, 99 
CPN 5,8,10,13 
0'66 6, 17, 18, 24, 33 
DS'70 26, 27, 29, 51 
EVP 1, 14, 15, 20, 25, 26, 28 
GPV 42, 43, 63, 117, 123, 128 
IKB 3, 15, 16, 22, 31, 34 
PPR 20, 46, 47, 49, 53, 64 
PSP 10, 30, 34-36 
PvdA 5, 6, 11, 14, 17, 26,55 
R'81 16 
RKPN 2 
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RPF 9, 11, 12, 22, 70, 78, 85 
SGP 1, 6, 7 
SP 1, 9 
WD 10,16,44 

Justitie 
zie politiebeleid 

wetshandhaving 

kabeltelevisie 
zie mediabeleid 

kabinetsformatie 1 981 
CPN 32 
EVP 30 
IKB 35, 36 
VVD 59 

Kaderwet Specifiek Welzijn 
zie welzijnsbeleid 

Ka/kar. 
zie kernenergie 

kalmeringsmiddelen.· 
zie verdovende middelen 

kamerverhuur 
zie woningbezit 

kamperen 
zie recreatie 

kapingen. 
zie terrorisme, bestrijding van 

kapitaalvlucht 
CPN 4, 15 
DS'70 2 
EVP 16 
IKB 18,24 
PSP 2 
PvdA 10 
R'81 5 
SP 6 

kernenergie· 
CDA 18, 73 
CPN 16, 17, 23, 24, 26, 27 
D'66 14, 37, 47 
DS'70 43, 45 
EVP 23 
GPV 54 
IKB 19, 20, 28 
PPR 32, 75 
PSP 19,41,42 
PvdA 8, 15, 41, 43, 55 
R'81 21 
RKPN 5 
RPF 57, 59 
SGP 27 
SP 7 
WD 2, 23 

kernwapens. 
zie nucleaire bewapening I ontwape
ning 

kiesstelsel 
zie Staten-Generaal 

kinderbescherming· 
zie JOngeren 

kinderbijslag 
zie soc1ale voorzieningen 

klassegrootte 
zie school 

klein- en m1ddenbednjf 
zie zelfstand1gen 

kleme zelfstandigen 
z1e zelfstandigen 

kleuterleidsters 
zie leerkrachten 

kleuteronderwijs 
CDA 55, 58, 68 
D'66 29 
DS'70 34 
EVP 9 
GPV 100 
PSP 30, 48 
PvdA 24, 55 

kolengebrwk 
z1e grondstoffenbeleid 

koopkracht 
zie loon- en inkomensbeleid 

koopvaardijvloot 
z1e zeehavens en zeescheepvaart 

koopwonmgen 
zie woningbeZit 

kraakacties 
CPN 8, 26 
D'66 17 
DS'70 56, 57 
EVP 20, 21 
GPV 1 , 1 3, 61 , 1 1 7 
IKB 17, 28 
PPR 47 
PSP 11, 35,36 
R'81 17 
RKPN 1 
RPF 1, 14, 63, 65 
SGP 1 

krakers 
z1e kraakacties 

kruisraketten. 
z1e nucleaire bewapening I ontwape
nmg 

kruisverenigingen. 
zie ziekenverzorging 

krijgsmacht 
zie defensiebeleid 

militaire dienstplicht 

kunstbeleid 
zie cultuurbeleid 

kweekreactor 
z1e kernenergie 

lager onderwijs 
CDA 50, 55, 57-59, 68, 80 
D'66 5, 29 
DS'70 34 
EVP 9 
GPV 100 
PPR 66 
PSP 29, 30, 48 
PvdA 24, 55 
SGP 10 
WD 38, 39 

landbouwbeleid 
CDA 3, 22, 24, 43, 44, 72, 73, 80 
CPN 24, 25 
D'66 15, 16, 18, 27, 46, 47, 50 
DS'70 7-9, 11, 41-43, 63, 67, 73 
EVP 14, 1 9, 22, 24 
GPV 26, 45, 46, 51, 56, 64, 68, 
75, 78-83, 143 
IKB 3, 10 
PPR 18, 21, 32-34, 37-41, 46, 
71' 75 
PSP 12, 13, 16, 17, 39,40 
PvdA 6, 1 3, 15, 41, 48, 55 
RKPN 4 
RPF 55, 56, 61, 66, 67, 69 
RVP 7 
SGP 26, 32 
SP 4 
VVD 2, 28-31, 35 

landschap. 
CDA 22, 24, 43, 44, 72, 73, 80 
CPN 25 
D'66 15,27,46 
DS'70 7, 8, 11, 41, 43, 63,67 
EVP 22, 24 
GPV 45, 46, 51, 56, 64, 68, 75, 
81' 82 
PPR 18, 32-34, 37, 39-41,46, 
71 
PSP 12, 13, 16, 17,40 
PvdA 6, 1 3, 1 5 
RPF 61, 66, 67, 69 
RVP 7 
SGP 26 
SP 4 
WD 28, 30, 35 

Lauwersmeer 
z1e landschap 
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leegstand 
zie kraakacties 

leerkrachten 
CDA 38, 55, 57, 58, 64-66 
CPN 9 
0'66 5, 9, 29 
DS'70 32-35 
EVP 9 
GPV 39, 99 
PPR 66 
PSP 29, 30 
PvdA 24, 28, 29 
RKPN 3 
RPF 74, 75 
SGP 12 
SP 9 
wo 37, 39 

leerl1ngenschaalverlag1ng 
z1e school 

leerplan 
z1e school 

leerplicht 
0'66 29 
DS'70 35, 37 
EVP 8 
GPV 100 
PPR 66 
PSP 30 
RPF 72, 73 
RVP 19 
SGP 11 
wo 39, 44 

Lomé, verdrag van 
z1e ontw1 kkelmgssamenwerkmg 

loon- en inkomensbeleid 
CDA 7, 9,11-15,20, 22, 98,111, 
112, 114, 115 
CPN 1-6, 11, 12, 15, 26 
0'66 11' 18-22, 27, 51 
DS'70 1-3, 13, 14, 16-18, 27 
EVP 12-14 
GPV 78, 87-89, 144-146 
IKB 1,2,5,13,16-18,20,24, 
28, 34 
PPR 17-19,23-27,30 
PSP 1-3, 7, 39, 40, 46 
PvdA 1, 4, 6, 1 2, 46, 48-50, 
52-54 
R'81 3, 5, 8, 11. 13-15 
RKPN 4 
RPF 45-48. 50. 59 
RVP 20 
SGP 15-17,21,22,25 
SP 1 
wo 2, 12, 13,16-18,28 

loon- en inkomstenbelasting. 
CDA 17 
0'66 21,22 
DS'70 15, 16 
GPV 69, 86 
PPR 26, 27 
PSP 3, 4 
PvdA 12 
RPF 65 
RVP 3, 4 
SGP 21 
wo 2, 18 

loonmatiging 
z1e loon- en Inkomensbeleid 

loonsverhogmgen. 
z1e loon- en mkomensbele1d 

LPG 
z1e grondstoffenbeleid 

luchthavens en luchtvaart 
CDA 78, 80 
CPN 25 
0'66 15, 25, 50 
DS'70 12 
EVP 24 
PPR 32, 33, 43 
PSP 15,17 
PvdA 15 
VVD 36 

luchtvaart 
zie luchthavens en luchtvaart 

maatschappelijke dienstverlening 
z1e welzijnsbeleid 

maatschappelijk werk 
z1e welzijnsbeleid 

man-vrouw, gelijkstelling van. 
z1e vrouwenemancipatie 

Markerwaard 
zie landschap 

maximum-inkomen. 
z1e loon- en mkomensbele1d 

max1mum-snelhe1d 
zie autoverkeer 

mediabeleid 
CDA 19, 39,85 
0'66 1, 5, 7, 10, 11 
DS'70 30, 31, 59 
EVP 17,27 
GPV 69, 124 
IKB 16,25 
PPR 1, 29, 40, 64, 68 
PSP 1 7, 50, 51 
PvdA 9, 23, 55 
R'81 25 
RKPN 2 

RPF 78, 80, 81 
RVP 11, 22 
SGP 13 
SP 9 
wo 21' 26, 37, 49 

medici. 
zie artsen 

medicijnen 
zie geneesmiddelen 

med1sch tuchtrecht 
zie artsen 

mensenrechten. 
z1e rechten van de rnens 

metro 
z1e openbaar vervoer 

midden- en kleinbedrijf. 
z1e zelfstandigen 

M1dden-Oosten. 
CDA 2, 5 
CPN 18, 20 
0'66 49 
DS'70 45, 67 
EVP 5 
GPV 136 
IKB 20 
PPR 76, 78 
PSP 18, 26 
PvdA 40 
RPF 24, 32 
SGP 35, 37 
VVD 53 

middenschool. 
z1e herstructurering onderwijs 

middenstand 
z1e zelfstandigen 

milieubeleid 
CDA 3, 11-14, 18, 22, 24, 43, 44, 
50, 54, 70, 72-74, 76-80, 86, 103, 
104 
CPN 11, 1 2, 24, 25 
0'66 12, 14-16, 18, 23, 26-28, 
46, 47 
DS'70 7, 8, 10, 11,41-43, 59, 
63, 67 
EVP 12, 14, 17, 22-24, 29 
GPV 26, 44-51, 54, 64, 68, 75, 
81' 82, 141 
IKB 19,20 
PPR 16-19, 30-34, 37, 39-41, 
46,65,71,75 
PSP 12,13,16,17,40-42 
PvdA 1 , 6, 8, 9, 1 3, 1 5, 3 5, 4 1 , 
47, 50, 51,55 
RKPN 4, 5 
RPF 57, 58, 61, 66, 67, 69 
RVP7,16 
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SGP 18, 26, 28, 29, 33 
SP 1, 4, 8, 9 
VVD 1, 4, 23, 28-30, 34-36 

milieubescherming.· 
zie milieubeleid 

milieuverontreiniging I vervuiling. 
zie milieubeleid 

militaire dienstplicht. 
CDA 110 
D'66 46 
DS'70 73 
EVP 6 
GPV 5, 25 
PPR 72 
PSP 18, 19 
PvdA 43 
RKPN 6 
RPF 41-43 
SGP 38 
WD 58 

minderheden, etnische en culturele.· 
zie buitenlandse werknemers 

minderjarigen/ minderjarigheid 
zie jongeren 

minimum-inkomen. 
zie minimumloon 

minimumloners: 
zie minimumloon 

minimumloon: 
CDA 12, 15, 16,114 
CPN 1, 3-5 
D'66 19,30,51 
DS'70 53 
EVP 12,13 
GPV 139, 144, 146 

.. IKB 16,17 
PPR 23, 24, 26 
PvdA 1, 12, 52, 54 
R'81 8, 13, 16 
RPF 50 
SGP 15-17, 19, 20, 22 
SP 1 
WD 14 

ministerraad, ministers. 
zie regering 

Molukkers. 
zie Zuid-Molukkers 

monarchie: 
zie regering 

monumenten: 
zie cultuurbeleid 

motorrijtuigenbelasting.· 
zie autoverkeer 

multinationals: 
CDA 13 
CPN 4, 22 
D'66 28 
DS'70 5, 68 
EVP 3 
PPR 15,17,71 
PSP 1, 2, 18, 20, 25, 26 
PvdA 3,40,41,44 

museumbeleid 
CDA 47 
PSP 46 
PvdA 22, 55 
WD 50 

mijnen, heropening van. 
zie grondstoffenbeleid 

Namibië. 
zie Zuidelijk Afrika 

Nationale Commissie Ontwikkelingssa
menwerking. 
zie ontwikkelingssamenwerking 

nationale parken. 
zie landschap 

natuurbehoud/ bescherming. 
zie landschap 

natuurgebieden. 
zie landschap 

NAVO 
CDA 106-110 
CPN 20 
D'66 39-46 
DS'70 64, 66, 72, 73 
EVP 1, 6 
GPV 5, 21-24 
IKB 6, 21 
PPR 72 
PSP 18, 19 
PvdA 43 
R'81 19, 20 
RKPN 6 
RPF 25, 26, 35, 37, 38 
SGP 36-38 
SP 3 
WD 7, 51, 52, 57, 58 

Nederlandse Antillen. 
CDA 2, 6 
DS'70 70, 71,73 
GPV 33 
PPR 62, 76 
PvdA 41 
RKPN 1 
RPF 30, 34, 40 
RVP 13 
SGP 40 
WD 11 

Ne hem. 
zie regionale ontwikkeling 

neutronenbom: 
zie nucleaire bewapening/ ontwape
ning 

Nieuw-Guinea. 
zie Papoea's 

non-proliferatie 
zie nucleaire bewapening I ontwape
nmg 

noodlijdende bedrijven. 
CDA 13 
CPN 12 
D'66 23 
IKB 18 
PSP 2 
PvdA 55 
RPF 50 
SGP 15, 18 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.· 
zie NAVO 

Noord-Zuid relatie. 
zie ontwikkelingssamenwerking 

nucleaire bewapening/ ontwapening. 
CDA 106-109 
CPN 1, 16-21 
D'66 14, 37, 40, 41' 43-45 
DS'70 66, 72 
EVP 6 
GPV 21-23 
IKB 20, 21, 28 
PPR 32, 72, 75 
PSP 18, 19, 41 
PvdA 43 
R'81 20 
RPF 26, 35, 38, 39, 44 
SGP 37 
SP 2, 3, 9 
WD 7, 23, 57 

numerus fixus: 
zie Hoger Beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 

ombudsman. 
PPR 4 
PvdA 32, 55 
VVD 8 

omroep. 
zie mediabeleid 

omscholing arbeid 
CDA 14 
D'66 5, 24 
DS'70 20 
GPV 80, 142 
PPR 20 
PSP 6 
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PvdA 11, 55 
RPF 52 
WD 2, 15, 16 

onderhoudskosten woningen: 
zie belasting en eigen woning 

ondernemingsraad (zie ook democrati
sering in de bedrijven) 
CDA 12, 13, 15, 29 
EVP 14, 15 
GPV 92 
IKB 37 
PPR 14, 21, 22,24 
PSP 2 
PvdA 11, 38 
RPF 53 
SGP 23 
WD 15 

onderwijs aan buitenlandse kinderen. 
CDA 55, 57 
CPN 9 
D'66 29 
DS'70 34, 35, 47 
EVP 8 
GPV 98 
PPR 50, 66 
PSP 29, 30 
PvdA 24, 28 
RPF 72 
WD 5, 37, 42 

onderwijs aan volwassenen. 
CDA 31, 50, 57, 68 
CPN 9, 10 
D'66 9, 29, 34 
DS'70 35 
EVP 7 
GPV 38 
PPR 66 
PSP 6, 29 
PvdA 24, 55 
RPF 71 
SGP 11 
WD 37, 43 

onderwijs en wetenschap. 
CDA 21, 23, 31, 33, 34, 38, 50, 
55-68, 70, 80, 11 5 
CPN 9, 10, 26 
D'66 5, 9, 11' 24, 29, 30, 34, 35 
DS'70 2, 4, 6, 32-39, 47, 65 
EVP 7-11, 14 
GPV 27, 38, 39, 42, 77, 80, 
94-110 
IKB 6, 15, 16, 28, 37 
PPR 1, 20-22, 48, 50, 52, 59, 64, 
66, 69 
PSP 6, 9, 27-30, 32, 41, 42, 46, 
48, 49 
PvdA 1, 22, 24-26, 28, 29, 50, 
51' 55 
RKPN 3 
RPF 70-77, 81 
RVP 19 

SGP 8-12, 25 
SP 5, 9 
WD 2, 5, 6, 16, 20-22, 27, 
37-40, 42-45, 48, 50 

onderwijsgevenden: 
zie leerkrachten 

onderwijsvernieuwing.· 
zie herstructurering onderwijs 

onderwijsvrijheid 
zie openbaar en bijzonder onderwijs 

onderwijzend personeel. 
zie leerkrachten 

ongehuwden. 
zie alleenstaanden 

onteigening van grond 
zie grondpolitiek 

ontwapening. 
zie veiligheidsbeleid 

ontwikkelingshulp. 
zie ontwikkelingssamenwerking 

ontwikkelingslanden. 
zie ontwikkelingssamenwerking 

ontwikkelingssamenwerking.· 
CDA 1-3, 6, 13, 70, 102-104, 
110,111,115,116 
CPN 1, 20-22, 26 
D'66 27, 38, 47, 50 
DS'70 49, 68, 69 
EVP 1-3, 12, 30 
GPV 33, 52, 76, 132, 134 
IKB 5 
PPR 16, 17, 32, 44, 70-73, 75 
PSP 20, 21, 25, 26 
PvdA 1, 2, 6, 8, 10, 39, 41, 44, 
46, 54, 55 
R'81 24 
RKPN 6 
RPF 6, 25, 29, 34, 41 
RVP 10 
SGP 36, 37, 39, 40 
WD 2, 1 9, 20, 43, 55 

onvolledige gezinnen. 
zie huwelijk 

Oosterschelde. 
zie landschap 

Oost-West verhouding. 
CDA 104, 105, 109 
CPN 18-20 
D'66 37-39, 42, 44, 47 
DS'70 66, 67, 72 
EVP 1, 6 
GVP 19, 20, 22, 24 
IKB 21 

PPR 70, 72 
PSP 18, 20, 24 
PvdA 39, 42-44 
R'81 19 
RPF 26, 35, 38 
SGP 35-38 
SP 2 
WD 7, 57 

opbouwwerk 
zie welzijnsbeleid 

openbaar en bijzonder onderwijs: 
CDA 56, 58, 61, 62, 65-67 
D'66 29 
DS'70 34, 37 
EVP 7 
GPV 42, 94-97, 100 
PSP 30 
PvdA 24 
RKPN 3 
RPF 70-72 
SGP 9 
WD 37 

openbaarheid van bestuur: 
zie democratisering in de staat 

openbaarheid van inkomens: 
D'66 20 
EVP 13 
PPR 24 
PSP 2 
PvdA 12 

openbaar vervoer. 
CDA 35, 44, 73, 78-80 
CPN 7, 12 
D'66 14, 16, 25, 34, 35 
DS'70 11,53 
EVP 22, 26, 29 
GPV 65, 66, 143 
PPR 32, 34, 37, 40-43, 58 
PSP 1 2-15, 44 
PvdA 1, 8, 13, 14, 55 
RKPN 5 
RPF 62 
SGP 28, 29, 31 
SP 8 
WD 36, 45 

open school. 
zie herstructurering onderwijs 

Open Universiteit. 
DS'70 36 
GPV 109 
PvdA 24 

opwekkende middelen.· 
zie verdovende middelen 

ouderlijke macht. 
zie JOngeren 
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overheidspersoneel.· 
zie ambtenaren 

overheidsuitgaven· 
zie collectieve uitgaven 

overloop. 
zie bevolkingsoverloop 

overwerk 
zie werkgelegenheid 

pacht. 
CDA 22, 73 
0'66 16 
EVP 19,22 
GPV 64 
PPR 18, 36 
PvdA 13 
SGP 26 
wo 28, 31 

Palestijnen.· 
zie Midden-Oosten 

Papoea's. 
DS'70 67 
GPV 133 
RPF 31 
RVP 13 
SGP 14 

parkeren, parkeervoorzieningen 
zie autoverkeer 

parlement. 
zie Staten-Generaal 

part-time werk. 
zie werkgelegenheid 

passende arbeid 
zie sociale voorzieningen 

patiënten. 
zie ziekenverzorging 

Pedagogische Academie· 
zie leerkrachten 

pensioenen. 
CDA 16, 98, 113 
0'66 20, 22, 34 
DS'70 13, 18 
GPV 39 
PvdA 12, 50, 51, 55 
wo 15 

pensioenfondsen. 
0'66 17, 22, 23, 28 
DS'70 57 
PPR 14,17 
PSP 2, 4, 11 
PvdA 10, 12, 49 
SP 1, 6 
wo 3, 32 

pensionering, vervroegde: 
zie werkgelegenheid 

permanente educatie 
zie onderwijs aan volwassenen 

pers. 
zie mediabeleid 

persoonsgegevens 
CDA 50, 92, 98 
0'66 9 
DS'70 4, 25 
EVP 28 
GPV 6 
PPR 1 3, 64, 68 
PSP 35, 36 
PvdA 3, 32 
RPF 19 
SGP 6 
wo 10, 20 

peuterspeelplaatsen. 
CDA 33 
0'66 5, 29 
IKB 15 
PPR 20, 52, 66, 69 
PSP 30 
PvdA 26, 55 
RPF 72 

PLO. 
z1e Midden-Oosten 

politie-apparaat 
zie politiebeleid 

politiebeleid 
CDA 50, 88, 92, 96, 98, 99 
0'66 6-9 
DS'70 4, 25, 29, 47 
EVP 7, 28 
GPV 6,17,130,131 
IKB 17, 28 
PPR 7, 13, 54, 63, 64, 68 
PSP 9, 26, 35, 36 
PvdA 3, 28, 29, 32, 34, 36, 55 
R'81 17, 26 
RKPN 1 
RPF 5, 14, 1 5, 19, 28 
SGP 5, 6, 14 
wo 1, 7, 8, 10,20 

pornografie. 
CDA 90 
GPV 11 
PvdA 35 
RPF 13 
SGP 6 

Postbank 
zie posterijen 

posterijen 
0'66 28 
DS'70 11 

PvdA 10, 38 
VVD 21,36 

posttarieven 
zie posterijen 

pressiegroepen. 
zie actie- en pressiegroepen 

preventie van ziekten 
CDA 16, 19, 48-50, 52, 54, 74 
CPN 11 
0'66 26, 31 
DS'70 59 
EVP 17 
GPV 111 
PPR 29, 64 
PSP 31 
PvdA 9, 27 
RKPN 2 
SP 5 
wo 47 

privacy, bescherming van 
zie persoonsgegevens 

produkt1ebeperkmg 
0'66 27 
PPR 17, 18 
PSP 40 
PvdA 6 
VVD 28, 29 

progressie m belastingstelsel 
z1e belastingen algemeen 

prostitutie. 
zie zedelijkheidswetgeving 

provinciaal bestuur 
CDA 13, 67, 76, 98 
0'66 4, 11' 16, 25, 35 
DS'70 25, 43 
EVP 7,15,26 
GPV 32, 58 
IKB 17 
PPR 2, 3, 1 7 
PSP 37, 38 
PvdA 4, 7, 24, 26, 33, 55 
RVP 8 
SGP 4 
wo 8 

provmciale herindeling 
zie decentralisatie van bestuur 

Provinciale Staten 
z1e provinciaal bestuur 

prijsbeleid 
CDA 14, 18, 22 
CPN 14,24 
0'66 19 
DS'70 2, 14, 18 
EVP 12,17 
GPV 78 
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!KB 20 
PPR 30 
PSP 2, 40, 42, 46 
PvdA 6 
R'81 3, 15 
RKPN 4 
RPF 47, 54 
SGP 24, 25 
WD 27, 28, 31 

prijscompensatie 
zie loon- en mkomensbele1d 

psychiatrische instellmgen 
CDA 54 
CPN 11 
DS'70 55 
EVP 25 
PPR 64 
PSP 31,32 
SGP 34 
WD 47 

psychiatrische patiënten. 
zie psychiatrische mstellingen 

z1ekenverzorgmg 

PTT 
z1e posterijen 

publikatieplicht bedrijven 
z1e democrat1sermg m de bedrijven 

Raad van Comrrllssanssen 
CDA 12, 13 
D'66 2 
EVP 15 
GPV 92 
PPR 14 
PvdA 38 
WD 15 

rac1sme 
zie vreemdelmgen haat 

rad1o 
zie mediabeleid 

rad1o-act1ef materiaal, opslag van. 
zie kernenerg1e 

Randstad 
zie reg1onale ontwikkeling 

rechten van de mens 
CDA 1, 2, 4, 106, 107 
CPN 28 
D'66 36 
DS'70 47, 64, 67, 69 
EVP 1,2,4,28 
GPV 135 
PPR 70, 73, 74, 76 
PSP 23 
PvdA 39-43 
R'81 23, 24 
RPF 24, 25, 29, 34, 38 

SGP 36, 37 
WD 7, 51, 54 

rechtshulp. 
zie wetshandhaving 

rechtspraak. 
zie wetshandhaving 

reclame. 
CDA 1 9, 39, 85 
D'66 10 
DS'70 31, 59 
EVP 17, 27 
GPV 69 
IKB 16 
PPR 29, 40, 64, 68 
PSP 17,51 
PvdA 9, 23 
RPF 80 
SGP 13 
SP 9 
VVD 26, 49 

reclassering. 
PPR 9, 11, 13 
PSP 36 
PvdA 35 

recreat1e 
CDA 24, 40, 43, 44, 70-73, 80 
CPN 15 
D'66 30, 32, 35, 46 
DS'70 40, 41, 62, 63 
EVP 22, 26, 27 
GPV 51, 57, 68, 75, 81 
PPR 19, 39, 40, 65 
PSP 12, 17, 43,44 
PvdA 1 3, 30, 55 
RPF 78, 84 
RVP 14 
SGP 8, 13, 19 
WD 30, 31,34-36,48 

recycling 
zie milieubeleid 

redactie-statuut. 
zie mediabeleid 

regermg (z1e ook departementale inde
lmg) 
D'66 3, 4 
DS'70 14, 25 
GPV 3 
IKB 17, 27 
PPR 1-3 
PSP 37, 38 
PvdA 32 
RVP 8 
VVD 9 

regionale ontwikkeling 
CDA 13, 72, 73, 77 
D'66 23, 25 
DS'70 3, 42 

GPV 26, 56, 75 
PSP 1,2,12,13 
PvdA 1-4, 11, 13, 15 
R'81 25 
RPF 63 
SGP 18 
WD 25, 30, 36 

regionale ontwikkelingsmaatschappij. 
zie regionale ontwikkeling 

renovatie. 
zie stadsvernieuwing 

reparatie-economie. 
zie milieubeleid 

Rhodesië. 
zie Zuidelijk Afrika 

roken. 
zie verdovende middelen 

ruilverkaveling. 
zie landschap 

ruimtelijke ordening. 
CDA 14, 44, 70-77, 111, 113, 
115 
CPN 8 
D'66 1, 2, 12, 15-18,27,28,34, 
46 
DS'70 6, 11, 40, 41, 61 
EVP 20-22, 27 
GPV 56-60, 121, 141, 143 
IKB 3, 22 
PPR 16,34-39,41,45,47 
PSP 10-13 
PvdA 8, 9,13-16,18-20,22,47, 
55, 56 
RKPN 5 
RPF 63, 66, 68 
SGP 28, 30 
SP 6 
WD 3, 27, 28, 30, 33 

Rijkswegenfonds. 
zie autoverkeer 

samenlevingsvormen anders dan hu
welijk 
zie huwelijk 

samenwerkingsscholen. 
zie openbaar en bijzonder onderwijs 

school. 
CDA 55-59, 61 
CPN 9 
D'66 5, 29 
DS'70 33, 34, 37 
EVP 14 
GPV 27, 39, 95, 96, 98-101 
PPR 59, 66 
PSP 9, 29, 30 
PvdA 24, 26 
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RPF 70, 71, 77 
SGP 10 
SP 9 
wo 37, 38, 48 

schoolbegeleidingsdienst. 
zie school 

schoolgeld 
zie studiekosten 

schoolverlaters. 
CDA 16, 113 
DS'70 20 
IKB 14 
PPR 20 
PvdA 46 
RPF 70, 74 
SP 9 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 
zie werkomstandigheden 

selectief investeringsbeleid 
zie investeringsbeleid 

sexuele voorkeur. 
zie homofilie 

slaapmiddelen. 
zie verdovende middelen 

snelle-kweekreactor. 
zie kernenergie 

sociaal beleid 
CDA 7, 9-16, 20--22, 29, 42, 55, 
68, 71' 73-76, 95, 98, 103, 104, 
111-115 
CPN 1-6, 8, 1 Q-:1 5, 25-27, 31 
0'66 1, 2, 5-7, 9,11-13,15, 
17-24, 27, 28, 30, 31' 34, 35, 47 
DS'70 1-5, 11, 13, 14, 16-20, 
23, 27, 29, 37, 45, 53, 55-57 
EVP 9, 12-15, 18-20, 22, 28, 30 
GPV 17, 25, 38, 39, 43, 46, 50, 
56, 62, 70, 71' 73, 7 4, 78, 80, 85, 

87-89, 91-93, 111' 126, 128, 131' 
139-142, 144-146 
IKB 1-3, 5, 6, 9, 10, 12-20, 24, 
27, 28, 30-34, 36, 37 
PPR 14-27, 30, 38, 56 
PSP 1-4, 6, 7, 11, 13,16-18, 
28-30, 32, 34, 36, 38-40, 46 
PvdA 1-6, 10-13, 26, 27, 30, 35, 
36, 38, 41, 45-55 
R'81 3-5,8,11-16,25 
RKPN 2, 4 
RPF 45-48, 50, 52, 53, 55, 58, 
59, 63, 68, 70, 74, 77 
RVP 2, 17, 20, 24 
SGP 7, 8, 14-25, 33 
SP 1, 4-6, 9 
wo 1-4, 12-18, 24, 25, 28, 32, 
34, 44, 45 

sociale premies: 
zie sociale voorzieningen 

sociale verzekeringen. 
zie sociale voorzieningen 

sociale voorzieningen. 
CDA 7, 9-11,14,16, 20,42, 111, 
113 
CPN 1, 4-6, 10, 15 
0'66 2, 18-20, 22, 35 
DS'70 2, 19, 20, 37, 53 
EVP 1 2, 14, 1 5 
GPV 38, 85, 91, 111, 126, 128, 
1 39, 142, 144, 145 
IKB 2,6,15-17,24,28,33 
PPR 20, 26 
PSP 1-4 
PvdA 1, 1 2, 46, 49, 54, 55 
R'81 4, 11-14, 25 
RKPN 2, 4 
RPF 45, 50, 52 
RVP 24 
SGP 7,8,15-17,19,20,22 
wo 2, 12, 14, 15 

sociale werkplaatsen 
zie werkomstandigheden 

sociale wetgevmg. 
zie sociale voorzieningen 

socialisering gezondheidszorg. 
zie gezondheidszorg 

soft-drugs. 
zie verdovende middelen 

spoorwegen. 
zie openbaar vervoer 

sportbeleid 
CDA 40, 50, 87 
CPN 10 
0'66 32, 35 
DS'70 62, 63 
EVP 26, 27 
GPV 118, 1 i3 
PPR 65, 77 
PSP 43, 44 
PvdA 30, 55 
RPF 84 
SGP 8, 19 
wo 48 

spreiding rijksdiensten. 
zie regionale ontwikkeling 

staatssecretaris· 
zie regering 

stadsuitbreidmg 
zie stadsvernieuwing 

stadsvernieuwmg · 
CDA 14, 72, 73, 75, 77,111,113, 

115 
CPN 8 
0'66 16,17,34 
DS'70 6, 41,61 
EVP 20, 21 
GPV 58-60,141,143 
IKB 3, 22 
PPR 36, 37, 41,45 
PSP 10, 13 
PvdA 13, 18, 19, 22, 47, 55,56 
RKPN 5 
RPF 68 
SGP 28, 30 
SP 6 
wo 3, 27, 33 

stadsverwarmmg 
z1e energiebeleid 

stakmgsrecht 
CDA 95 
0'66 6 
DS'70 29 
EVP 28 
G PV 1 7 , 2 5, 9 3 
IKB 27 
PPR 14 
PSP 2, 36, 38 
PvdA 12, 38 
SGP 23 

Staten-Generaal 
0'66 3, 4 
DS'70 14, 25 
EVP 15 
GPV 3, 8, 10 
IKB 25-27 
PPR 1,3,13,14 
PSP 37, 38 
PvdA 32, 36, 44, 45 
RKPN 1 
RVP 6, 8, 15 
SGP 3 
wo 10 

steenkoolgebrwk. 
zie grondstoffenbeleid 

stenlisatle 
zie anticonceptie 

STER-reclame 
z1e reclame 

stervensbegeleiding. 
zie euthanasie 

steun aan bednjven. 
z1e noodlijdende bedrijven 

streekvervoer· 
zie openbaar vervoer 

studentenstops. 
zie Hoger Beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 
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studiefinanciering. 
zie studiekosten 

studiekosten. 
CDA 66 
CPN 9 
0'66 29 
DS'70 36, 37 
EVP 10 
GPV 108 
IKB 16 
PPR 66 
PSP 30 
PvdA 24, 50, 51,55 
RKPN 3 

studieloon 
zie studiekosten 

successierechten. 
CDA 17 
DS'70 16 
PPR 27 
PSP 4 
PvdA 12, 53 
RVP 4 

Suriname: 
DS'70 48, 49 
GPV 132 
PPR 62 
PSP 26 
RKPN 1 
RPF 29, 30, 34 

Surinamers 
CDA 75, 99 
CPN 31 
DS'70 48, 49 
GPV 132 
PPR 49, 62 
RPF 29 
SGP 14 

SWAPO. 
zie Zuidelijk Afnka 

tabaksverslaving 
zie verdovende mlddelen 

tandheelkundige verzorging. 
CDA 51, 52 
CPN 11 
PSP 32 
wo 47 

tarieven openbaar vervoer 
zie openbaar vervoer 

taxi's 
zie openbaar vervoer 

technologische vernieuwingen. 
CDA 12, 14, 17, 18, 55, 56, 70, 
74 
CPN 12 

0'66 4, 9, 15, 23, 25 
DS'70 1, 2, 4, 16 
GPV 76 
PPR 17, 21,22 
PvdA 3, 4, 7, 25, 47 
SGP 17, 18, 25 
wo 2, 20 

telefoon. 
zie posterijen 

telegraaf. 
zie posterijen 

televisie. 
zie mediabeleid 

terrorisme, bestrijding van. 
DS'70 29 
PSP 36 
R'81 23 
SGP 6 
wo 23, 52 

toerisme. 
zie recreatie 

tramwegen. 
zie openbaar vervoer 

treinverkeer. 
zie openbaar vervoer 

trendbeleid 
zie loon- en inkomensbeleid 

tuinbouw. 
zie landbouwbeleid 

Tweede Kamer. 
zie Staten-Generaal 

tweede kans-onderwijs 
zie onderwijs aan volwassenen 

tweede woning 
CDA 73 
EVP 16 
PPR 27, 46, 47 
PvdA 13, 49 

twee-fasenstructuur. 
zie Wetenschappelijk Onderwijs 

tweelingbanen. 
zie werkgelegenheid 

UCN. 
zie kernenergie 

uitwijzing. 
zie vluchtelingen 

Ultra Centrifuge Nederland 
zie kernenergie 

UNIFIL 
GPV 25 
PSP 19 
RPF 25 

Universiteiten en Hogescholen.· 
zie Wetenschappelijk Onderwijs 

vacatures: 
zie werkgelegenheid 

VAD. 
zie vermogensaanwasdeling 

vakbeweging, vakbonden. 
CDA 1 1 , 1 3, 1 4 
CPN 5, 25, 27, 31 
0'66 24, 28 
DS'70 2, 4 
EVP 13 
GPV 92 
IKB 16, 30-33, 36 
PPR 14, 15, 21 
PSP 2, 4, 18, 28 
PvdA 2, 3, 38, 48, 52 
SGP 15 
wo 24 

veehouderij, intensieve.· 
zie bio-industrie 

veeteelt 
zie landbouw 

veiligheidsbeleid 
CDA 104-110 
CPN 1, 15-21 
0'66 14, 37-47, 50 
DS'70 64, 66, 67, 72, 73 
EVP 1,6,30 
GPV 5, 19-24, 144 
IKB 6, 20, 21,28 
PPR 32, 70, 72, 75 
PSP 1 8-20, 24, 41 
PvdA 39, 42-44 
R'81 19, 20 
RKPN 6 
RPF 25, 26, 35, 37-39, 44 
SGP 35-38 
SP 2, 3, 9 
wo 7, 23, 51' 52, 57, 58 

vennootschapsbelasting.· 
DS'70 5, 16, 18 
EVP 16 
PPR 27 
PSP 3 
PvdA 49, 53 
wo 18 

verdovende middelen. 
CDA 48, 50, 54, 85, 86 
DS'70 29, 55 
EVP 25 
GPV 43, 112, 113, 11 7 
PPR 29, 33, 49, 59, 64 
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PSP 36, 51 
PvdA 9, 23, 27, 35 
RKPN 2 
RPF 1 9, 22, 60, 78, 85, 88 
SGP 6, 7, 34 
SP 5 
wo 47 

Verenigde Naties. 
CDA 1, 4, 13, 96, 103, 106, 107, 
109 
CPN 22 
0'66 36, 38, 44, 50 
DS'70 64, 67 
EVP 1, 6, 24 
GPV 135 
PPR 15, 70, 72-74, 77, 78 
PSP 17, 25, 26 
PvdA 40, 42, 43 
RPF 25 
wo 52, 54, 55 

verkeer en waterstaat (incl posterijen) 
CDA 17, 35, 44, 71, 73, 78-80 
CPN 7, 12, 25 
0'66 14--16, 25, 28, 34, 35, 50 
DS'70 10-12,53 
EVP 22, 24, 26, 29 
GPV 32, 65-68, 143 
PPR 32-34, 37, 40-45, 58 
PSP 12-15,17,41,44 
PvdA 1, 8, 10, 1 3-15, 18, 38, 53, 
55 
RKPN 2, 5 
RPF 61, 62 
SGP 28, 29, 31 
SP 8, 9 
wo 2,21,31,36,45 

verkeersveiligheid 
zie autoverkeer 

vermogensaanwasdeling· 
CDA 15 
DS'70 18 
EVP 13 
PPR 27 
PSP 4 
PvdA 10, 47 
SGP 22 

vermogensbelasting. 
CDA 17 
DS'70 16 
PPR 27 
PvdA 12 

vermogenswinstbelasting. 
0'66 21 
EVP 16 
PvdA 12 

verpleegtehuizen 
zie ziekenverzorging 

verplegend personeel: 
zie ziekenverzorging 

verslaafden. 
zie verdovende middelen 

verzekeringsmaatschappijen. 
CPN 15 
IKB 18 
PPR 17 
PSP 2, 11 
PvdA 10, 49 
SP 1, 6 
wo 3, 15, 32 

VISSerij 

CDA 22 
0'66 27 
DS'70 7, 9, 73 
EVP 19 
GPV 51 
PPR 18,75 
RKPN 4 
RPF 56, 67 
SGP 32 
VVD 29 

vluchtelingen 
CDA 96, 99 
0'66 6 
DS'70 47 
EVP 28 
GPV 130,131 
PPR 54, 63 
PSP 9, 26, 36 
PvdA 28, 36, 55 
R'81 26 
RPF 5, 28 
SGP 14 
VVD 8 

voedselproduktie 
CDA 3, 22 
0'66 27 
GPV 80 
IKB 3 
PPR 18 
PSP 39, 40 
PvdA 6, 41 
RPF 55 
wo 28 

voedselvoorz1en1ng. 
z1e voedselproduktie 

voetgangers 
z1e fietsers en voetgangers 

volksgezondheld (geestelijke en licha
melijke gezondheid) 
CDA 16, 19, 22, 38, 48-54, 74, 
75, 83-86, 90, 91' 93, 11 5 
CPN 11, 30 
0'66 6, 15, 17, 20, 22, 26, 30, 
31, 34 
DS'70 16, 27, 29, 54, 55, 59 

EVP 16, 17, 24, 25, 28 
GPV 1, 11, 34--41, 43, 63, 85, 
111-113,117,145 
IKB 7, 28, 36, 37 
PPR 1, 26, 29, 33, 47-50, 54, 59, 
64 
PSP 5-7, 9, 31, 32, 35, 36, 51 
PvdA 9, 12, 23, 26-29, 35, 37, 55 
R'81 10 
RKPN 2 
RPF 7, 8,10-13, 19, 60, 63, 65, 
70, 78, 85, 88 
RVP 21 
SGP 1, 6, 7, 14, 29, 30,34 
SP 5 
wo 6, 10, 14, 32, 47 

volkshwsvestlng 
CDA 17,71-73,75,76,111-115 
CPN 8, 10, 11, 14, 26 
0'66 1, 2, 12, 13, 16, 17, 19,22 
DS'70 13, 15, 16, 41, 53, 56,57 
EVP 16, 20, 21, 27,30 
GPV 1, 13, 44, 58, 60-63, 75, 86, 
117,139,143,145 
IKB 3, 6, 17, 22, 28 
PPR 27, 32, 34, 36, 45-47 
PSP 10-13,35,36,41,42 
PvdA 1, 3, 12, 13, 16-20, 4 7-49, 
56 
R'81 10,17,21 
RKPN 1, 5 
RPF 1, 14, 63-66 
RVP2,17 
SGP 1,21,28-30,32 
SP 1, 6, 9 
VVD 1, 3, 30-33,44,45 

volkstellmg 
zie persoonsgegevens 

volkstuinen 
zie recreatie 

volksziekten 
z1e preventie van Ziekten 

voogdij 
z1e Jongeren 

voorbehoedsmiddelen 
z1e ant1concept1e 

Voorbereidend Wetenschappelijk On
derwijs. 
z1e Voortgezet en Voorbereidend We
tenschappelijk Onderwijs 

Voortgezet en Voorbereidend Weten
schappelijk Onderwijs 
CDA 31, 55, 57, 59-61, 68,80 
0'66 11' 24, 29, 35 
DS'70 4, 35 
EVP 10 
GPV 101 
PPR 64. 66 
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PSP 29, 30 
PvdA 24, 55 
RPF 74 
SGP 11 
WD 21, 38,39 

vrachtprijzen. 
zie goederenvervoer 

vrachtvervoer 
zie goederenvervoer 

vreemdelingenhaat 
CDA 1, 36, 92, 99 
CPN 31 
DS'70 47, 67 
EVP 7 
IKB 15,34 
PPR 1, 50 
PSP 2, 35 
PvdA 35, 39, 42 
RPF 19 
WD 5, 33, 37, 42, 50 

vrouwenemancipatie.· 
CDA 2, 3,14-17,41, 65, 70,110, 
113 
CPN 9, 10, 13, 26, 30 
D'66 1' 4, 5, 13, 20, 29, 30, 46, 
47, 50 
DS'70 26, 27 
EVP 14, 16 
GPV 38, 98, 118, 145 
IKB 7,14-16,28,31,34 
PPR 9, 16, 17, 19, 20, 49, 50, 52, 
66, 71 
PSP 1, 2, 5-7, 9, 26, 28-31, 34, 
46 
PvdA 11, 22, 24, 28, 29, 35, 37, 
39,41,55 
RPF 7, 19, 25, 70, 77, 89 
SGP 14 
SP 2 
WD 10,43 

vrije beroepen 
zie zelfstandigen (zie ook artsen) 

vrijetijdsbesteding.· 
zie recreatie 

vrij hei dsstra ffen 
zie wetshandhaving 

vrijheid van onderwijs 
zie openbaar en bijzonder onderwijs 

vrijwilligersleger. 
zie militaire dienstplicht 

Waddengebied 
zie landschap 

WAO 
zie sociale voorzieningen 

wapenbeheersing: 
zie veiligheidsbeleid 

wapenhandel 
zie veiligheidsbeleid 

Warenwet. 
zie preventie van ziekten 

Warschau-Pact. 
zie Oost-West verhouding 

waterschappen. 
PPR 2 
PSP 17,40 
PvdA 15 
RVP 25 
SGP 4, 32, 33 
WD 9 

waterstaat. 
zie verkeer en waterstaat 

wederkerend onderwijs 
zie onderwijs aan volwassenen 

weduwen, weduwnaars. 
zie alleenstaanden 

weekbladen. 
zie mediabeleid 

wegenbouw 
zie autoverkeer 

Wegenfonds 
zie autoverkeer 

wegvervoer 
zie goederenvervoer 

openbaar vervoer 

We/schap. 
zie luchthavens en luchtvaart 

welzijnsbeleid 
CDA 14, 16, 23-32, 34, 36, 50, 
52, 54, 57, 74, 75, 77, 80, 83, 99 
CPN 5, 8, 10, 11, 13 
D'66 5, 6, 17, 18, 24, 30, 33, 35 
DS'70 26, 27, 29, 50, 51 
EVP 1,14,15,20,25,26,28 
GPV 42, 43, 63, 114-1 21, 1 23, 
126, 128,141,145 
IKB 3, 15, 16, 22, 31,34 
PPR 9, 19, 20, 46-50, 53, 64, 66, 
69 
PSP 10, 30, 33-36, 43 
PvdA 1,5,6,11,13,14,17, 
26-29, 47, 55 
R'81 16 
RKPN 2 
RPF 9, 11, 1 2, 22, 70, 78, 85 
SGP 1, 6-8, 14 
SP 1, 9 
WD 6,10,13,16,34,41,44,46 

welzijnsinstellingen: 
zie welzijnsbeleid 

welzijnsvoorzieningen.· 
zie welzijnsbeleid 

Wereldbank. 
zie internationale monetaire samenwer
king 

werkgelegenheid 
CDA 7, 9, 11-16, 21, 22, 55, 68, 
71, 73, 75, 76, 103, 104, 111-113, 
115 
CPN 1-5, 8, 10-15 
D'66 5, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 
24, 27, 31, 35, 47, 51 
DS'70 1-5, 11, 13, 16, 45, 56 
EVP 9, 1 2, 14, 18-20, 22 
GPV 43, 46, 50, 56, 62, 70, 71, 
73, 74, 87,131,139-142,146 
IKB 2,3,9,10,12-16,19 
PPR 1 6-20, 22, 25, 38, 56 
PSP 1-3, 13, 16, 18, 29, 30 
PvdA 1-6, 11-13, 26, 30, 36, 41, 
45-50, 52, 54, 55 
R'81 5, 15, 16 
RKPN 4 
RPF 45, 50, 53, 55, 58, 63, 68, 
74, 77 
RVP 2, 17 
SGP 14-19,21-25,33 
SP 1 
WD 1-4, 12, 14-17,25, 28, 34, 
44, 45 

werkloosheid 
zie werkgelegenheid 

Werkloosheidwet (Wl/11).· 
zie sociale voorzieningen 

werkomstandigheden. 
CDA 12-14,16,50,74, 104, 113, 
115 
CPN 11, 13,15 
D'66 5, 13, 15, 18-20, 23, 24, 
28, 31 
DS'70 4, 18, 20, 55 
EVP 12-15 
GPV 142, 145 
IKB 12,24 
PPR 18, 20 
PSP 1,2,16,17,32,34 
PvdA 1 , 3, 6, 1 1 , 1 2, 2 7, 3 5, 3 6, 
55 
RPF 52 
SGP 18, 23 
SP 4, 5 
WD 15 

werktijdverkorting· 
zie werkgelegenheid 
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werkzoekenden: 
zie werkgelegenheid 

Wetenschappelijk Onderwijs. 
CDA 34, 66 
CPN 9 
D'66 29 
DS'70 36, 37 
GPV 102, 104-108 
PPR 21, 66 
PSP 27-30, 49 
PvdA 24, 55 
RKPN 3 
RPF 76 
SGP 12 
SP 5 
WD 22,40 

wetenschappelijk onderzoek. 
zie wetenschapsbeleid 

wetenschapsbeleid 
CDA 55, 56, 66, 70 
CPN 9 
D'66 29 
DS'70 2, 6, 38, 39, 65 
EVP 11 
GPV 106, 110 
PPR 21, 22 
PSP 27, 28, 32, 41, 42 
PvdA 24, 25 
SGP 12, 25 
WD 20, 22, 40 

wetshandhaving. 
CDA 14, 23, 25, 36, 48, 50, 52, 
54, 74, 75, 77, 80--91' 97, 99 
CPN 5, 8, 10, 11, 13, 26, 30 
D'66 6, 17, 18, 24, 31,33 
DS'70 26-29,51,55-57 
EVP 1, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 28 
GPV 1, 9, 11-17, 40--43, 61, 63, 
84, 91,111-113,117, 123,128, 
144 
IKB 3, 7, 15-17,22,27,28, 31, 
34, 36 
PPR 6, 8-13, 20, 29, 33, 46, 47, 
49, 50, 53, 59, 64 
PSP 5, 6, 10, 11, 30, 32, 34-36, 
51 
PvdA 5, 6, 9, 1 1 , 1 4, 1 7, 2 3, 2 6, 
27, 35, 36, 55 
R'81 16-18, 23 
RKPN 1, 2, 5 
RPF 1, 9-14, 17-19, 21, 22, 60, 
63, 65, 70, 78, 85, 88 
RVP 11, 12, 21 
SGP 1, 2, 5-7, 34 
SP 1,5,9 
WD 1, 7, 8, 10, 16, 23, 44, 47, 
52 

Wet Universitaire Bestuurshervormin
gen {WUB). 
zie democratisering in het onderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 

Wet Werkloosheidvoorzieningen 
{WW).· 
zie sociale voorzieningen 

winstdeling. 
zie vermogensaanwasdeling 

winsten: 
zie loon- en inkomensbeleid 

woningbezit. 
CDA 75-77, 115 
CPN 8, 14 
D'662,17 
DS'70 16, 57 
EVP 20 
GPV 58, 60--63, 145 
IKB 22 
PPR 46, 47 
PSP 10, 11, 35 
PvdA 16-20, 28, 56 
RKPN 5 
RPF 63-65 
SGP 30 
SP 6 
WD 3, 32, 33, 44 

woningbouw 
CDA 7 1 , 7 5-7 7, 1 1 1 , 1 1 3-1 1 5 
CPN 8, 10 
D'66 2, 12, 13, 17, 19 
DS'70 13,41,53,56,57 
EVP 20 
GPV 44, 60, 61, 63, 75, 86, 139, 
143, 145 
IKB 3, 6, 22, 28 
PPR 32, 34, 36, 45-47 
PSP 10, 11, 1 3, 41, 42 
PvdA 1, 3, 13, 16-19, 28, 47-49, 
56 
R'81 10, 21 
RKPN 5 
RPF 63, 64 
RVP 2, 17 
SGP 28-30, 32 
SP 1, 6, 9 
WD 1, 3, 30--32,45 

woningnood 
zie woningbouw 

woonwagenbeleid 
CDA 77, 97 
D'66 17 
EVP 28 
PPR 47, 57, 63 
PSP 11 

WUB. 
zie democratisering in het onderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 

wijk- en dorpsraden 
CDA 98 
DS'70 25 
PPR 3 

PSP 38 

wijkverpleging. 
zie ziekenverzorging 

zedelijkheidswetgeving.· 
D'66 6 
GPV 11, 113 
PPR 6, 50 
PSP 5 
PvdA 35 
RKPN 2 
RPF 13 
RVP 11 
SGP 6 

zeehavens en zeescheepvaart. 
CDA 78, 80 
D'66 16 
DS'70 12 
PPR 44 
PSP 13 
PvdA 15 
SGP 31 
WD 36 

zeescheepvaart 
zie zeehavens en zeescheepvaart 

zelfstandigen 
CDA 11,15,17,20,21,77 
CPN 5, 11, 12,15 
D'66 22, 23 
DS'70 4, 6 
EVP 14, 18, 19 
GPV 59,77,88,141,145 
PPR 17,18,21,24,29,45 
PvdA 4, 7, 12, 18, 47, 48, 52, 55 
RPF 54 
RVP 23 
SGP 17,25 
SP 1 
WD 2, 18, 27-29, 33 

ziekenfondsen. 
zie gezondheidszorg 

Zieken fondsraad 
zie gezondheidszorg 

Ziekenfondswet. 
zie gezondheidszorg 

ziekenhuizen. 
zie ziekenverzorging 

ziekenverzorging.· 
CDA 50--52, 54, 84 
CPN 11 
D'66 31 
DS'70 54, 55 
GPV 37, 111 
PPR 64 
PSP 31,32 
PvdA 27, 55 
R'81 10 



RKPN 2 
RPF 12,21 
SGP 34 
SP 5 
WD 47 

ziektekostenverzekering.· 
zie gezondheidszorg 

ziekteverzuim 
zie werkomstandigheden 

Ziektewet. 
zie sociale voorzienmgen 

zigeuners· 
zie woonwagenbeleid 

Zuid-Afrika. 
zie Zuidelijk Afrika 

Zuidelijk Afrika. 
CDA 4 
CPN 22 
0'66 48 
EVP 4 
GPV 125, 137 
IKB 21 
PPR 73, 76, 77 
PSP 18, 26 
PvdA 42 
RPF 24, 33, 34 
SGP 37, 39 
SP 2 
WO 54 

Zwd-Molukkers 
0'66 7 
GPV 133 
PPR 49, 61 
RKPN 1 
RPF 31 
SGP 14 

zwakzinmgen 
zie psychiatnsche Instellingen 

zwangerschapsafbreking· 
zie abortus 

zwangerschapsvoorkoming · 
zie anticonceptie 

zwart geld 
CDA 10, 17 
OS'70 16 
EVP 16 
GPV 86, 91, 145 
PvdA 7, 1 2, 4 9, 5 1 
R'81 5, 9 
RPF 49, 64 
SGP 1, 21 
WD 12, 18 
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